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Dne 11. listopadu tedy bude-
me svûdkem vystoupení,
v nûmÏ tento temperamentní
Mexiãan pfiednese ve Sme-
tanovû síni za doprovodu
PraÏské komorní filharmo-
nie, fiízené italsk˘m dirigen-
tem Marco Zambellim, pro-
gram speciálnû sestaven˘
pro praÏsk˘ debut. Pfiedstaví
se tím nejlep‰ím ze svého ‰i-
rokého a v˘razovû bohatého
repertoáru, zazpívá zde árie
z oper Verdiho, Pucciniho,
Donizettiho, Ciley, âajkov-
ského, Bizeta, Masseneta
a Mozarta. 
Jeho strmá kariéra v posled-
ních dvou letech stále nabírá
na síle. Pódiov˘ projev Rolanda Villazóna je
podle mnoh˘ch strhující, je miláãkem publika.
Plácido Domingo, kter˘ se sám povaÏuje za
Villazónova duchovního otce, o nûm fiek: „Ro-
lando je obdafien vedle mimofiádn˘ch pûvec-
k˘ch schopností v˘razn˘m hereck˘m talen-
tem a obrovsk˘m charisma. DokáÏe se
mistrovsky dát sv˘m posluchaãÛm a publi-
kum to cítí, není moÏné z nûj spustit oãi.“  Je-
ho kariéru zapoãalo vítûzství v soutûÏi Opera-

lia, zaloÏené právû Plácidem
Domingem, kter˘ také – ja-
koÏto operní ‰éf v Los Ange-
les – svému krajanovi pomá-
hal pfii prvních krocích
v operním svûtû. Od té doby
uÏ Villazón debutoval v new-
yorské Metropolitní opefie
i v lond˘nské Covent Garden. 
Tenorista Rolando Villazón
získal jiÏ fiadu prestiÏních
ocenûní, napfiíklad ECHO
Klassik nebo Gramophone,
jeho nahrávky byly v roce
2004 i letos vyhlá‰eny za
nejlep‰í (loni nejlep‰í debu-
tové album, letos album ro-
ku), zpûvákem roku 2005
byl vyhlá‰en také ve v˘roãní

anketû odborného ãasopisu Opernwelt.
Obrovsk˘ úspûch sklidil na leto‰ním Salc-
burském festivalu za roli Alfreda ve Verdiho
La Traviattû, v inscenaci, která mûla pfiímo
bombastickou reklamu a byla shodnû ozna-
ãena kritiky za mimofiádnou událost. 
Koncert tenoristy, kterému podle mnoha svû-
tov˘ch kritikÛ bude patfiit následující desetile-
tí, se takovou událostí stane patrnû i v Praze.
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V Obecním domû zazpívá nová tenorová hvûzda 

Rolando Villazón

Na dal‰ích pak vidíme
lákavé pozvání na otev-
fiení Barrandovsk˘ch te-
ras, do Bia Louvre ãi do
Kabaretu Bílá labuÈ, coÏ
byl „zábavní podnik I. fiá-
du“,  jak se na plakátu
uvádí.  Na bílé labuti je-
de elegantní sleãna
s noÏkou pfies noÏku,
obleãená do pfiiléhavého
ãerveného trikotu. Ne-
pfiehlédnuteln˘ je téÏ 
maestro Karlini, mág s
uhranãiv˘ma oãima a úz-
k˘mi rty, kter˘ okouzlil
Prahu sv˘mi kouzly a na
jehoÏ vystoupení zve
dal‰í plakát. Rozkvût fil-
mové zábavy dokumen-
tují obfií plakáty s v˘-
mluvn˘mi názvy filmÛ
Rokle smrti, Poslední
dnové Pompejí ãi Archa
Noemova – to jiÏ film
mluvil, a poutaã zve diváky i na tuto senzaci. 
Vystavené plakáty tedy pfiedstavují nûkolik
forem praÏské zábavy – od kabaretních vy-

stoupení, poutí a slav-
ností aÏ po plesy, zdo-
kumentované i vystave-
n˘mi taneãními pofiádky,
ãi studentské majáles,
a zmínûná kouzelnická
vystoupení ãi cirkus.
V období od zaãátku 
20. století do vypuknutí
krize v pfiedveãer druhé
svûtové války se Praha
z provinãního mûsta
rychle promûnila v me-
tropoli, sebevûdomé
a moderní velkomûsto,
a posléze hlavní mûsto
novû vzniklého âesko-
slovenska. A právû pla-
kát je jedineãn˘m dokla-
dem této promûny. 
V˘stavu doplnûnou do-
bov˘m spoleãensk˘m
odûvem doprovází i ob-
razová publikace. 
Pofiádá Obecní dÛm

a UmûleckoprÛmyslové muzeum v Praze,
autor Petr ·tembera  
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Sleva 30%

blízko Václavského nám.
Otevírací doba:  po-pá 7.00-22.00

so-ne 10.00-20.00tel.: 296 230 215

na zimní vûci

+ zdarma antibakteriální a antistatická úprava

Obecní dÛm do 8. ledna 2006

To Praha je‰tû nevidûla
V˘stava plakátÛ, zvoucích na zábavu v‰eho druhu v Praze let 1900–1930, si vypÛjãila
slogan jednoho z nich. Na revui v Alhambfie, jiÏ v roce 1928 proslulém podniku, zve ve-
lik˘ barvotiskov˘ plakát Emila Weisse. 

SOUTùÎ O CESTU 
DO CAMBRIDGE

najdete na stranû 8 

www.pomaturitni.cz

PRODÁME
i PRONAJMEME
Váš byt, dům nebo
nebytový prostor!
Přijďte se poradit.
Otevřeno po-pá 8:00–20:00
Realitní kancelář
Happy House Rentals
palác Langhans, Vodičkova 37
Vše o nás a našich nabídkách najdete na
WWW.NEJBYTY.CZ 

Volejte makléře
prodeje 777 222 890
pronájmy 777 236 863
nebo zelenou linku 
800 800 505

více na straně 6  � � � � � �

Není to tak dávno, co mûli PraÏané zfiejmû poslední pfiíleÏitost sly‰et legendárního Lucia-
na Pavarottiho. Patrnû nejslavnûj‰í tenor konce 20. století oslavil 10. fiíjna sedmdesátku
a kariéru v podstatû ukonãil. Rozhodnû nebude zapomenut, ale svût a s ním i Praha jiÏ
mohou hádat, kdo z jeho nástupcÛ stane na pomyslné nejvy‰‰í pfiíãce popularity a hlav-
nû pûveckého mistrovství. AdeptÛ na tento post je více a pocházejí v poslední dobû po-
vût‰inou ze zemí Latinské Ameriky, zfiejmû líhnû skuteãn˘ch pûveck˘ch talentÛ. Pfiipo-
meÀme José Curu, argentinského pûvce, nad‰eného Prahou, kde vystupoval jiÏ dvakrát.
Nyní se ale objevuje nová hvûzda, teprve tfiiatfiicetilet˘ Mexiãan Rolando Villazón.

Nûco se dûje, v‰imli si v‰ichni, kdo procházejí obãas kolem zatluãeného a zaplachtova-
ného objektu. Mnohaletá ostuda námûstí Republiky b˘vala dÛstojn˘m klasicistním pro-
tûj‰kem Obecního domu. Kdysi barokní kostel a klá‰ter zakoupil koncem 18. století
hrabû Jan Franti‰ek Sweerts-Sporck. JiÏ tehdy plánoval jeho pfiestavbu na divadlo, je‰-
tû v nedávné minulosti zde byla v˘stavní síÀ. Co se ale v objektu dûje dnes, má proza-
tím zfiejmû zÛstat tajemstvím. Proã?

● 1. 11. 1840 – zaloÏil Josef Vincenc Rott na
Malém námûstí na Starém Mûstû v Praze
obchod s takzvan˘m norimbersk˘m zbo-
Ïím, pozdûji známé praÏské Ïelezáfiství
U RottÛ – 165 let

● 2. 11. 1985 byla uvedena do provozu tra-
sa B praÏského metra z Florence na Smí-
chovské nádraÏí – 20 let (a opût v listopa-
du 1990 se pak metro rozjelo z Florence
na âeskomoravskou)

● 17. 11. 1905 se uskuteãnila premiéra hry
A. Jiráska Lucerna v Nár. divadle – 100 let

● 17. 11. 1990 do Prahy pfiijel poprvé v his-
torii prezident USA, George Bush – 15 let

● 23. 11. 1815 bylo zru‰eno vybírání most-
ného na Karlovû mostû – 190 let

● 26. 11. 1775 zaãalo pravidelné mûfiení
teplot a zapisování poãasí v Klementinu
(nûkdy se v‰ak uvádí, Ïe zaãalo uÏ v led-
nu 1775) – 230 let 

● 29. 11. 1805 zaãalo oznaãování praÏ-
sk˘ch domÛ popisn˘mi ãísly platn˘mi do-
dnes – 200 let

P ¤ I P O M E ≈ M E  S I  V  L I S T O P A D U■  ■  ■ ■  ■  ■

NEZAPOME≈ME
Dne 17. listopadu 1989 zaãaly brutálním zákrokem proti studentské de-
monstraci na Národní tfiídû události, které bûhem následujících dní pfiivo-
dily pád komunistického reÏimu. Tento den nás mÛÏe pfiimût k zamy‰lení,
co jsme kaÏd˘ z nás schopni a ochotni udûlat pro to, aby komunistické
praktiky mnoh˘ch mocn˘ch neovlivÀovaly i na‰i souãasnost.

Anonym Rellos, dvacátá léta 20. stol.,
UmûleckoprÛmyslové muzeum

Dvû tváfie námûstí Republiky 

Co se dûje U HybernÛ?

Podobn˘ zámûr jako kdysi hrabû Sporck mû-
la i spoleãnost Hybernia, s níÏ uzavfiel smlou-
vu Státní fond kultury, kterému budova dnes
patfií. Muzikálové divadlo zde mûlo vzniknout
do záfií roku 2003. Po mnoha peripetiích a po
zaãátku sanaãních a izolaãních prací byla re-
konstrukce jiÏ v roce 2000 zastavena. Jedná-
ní se spoleãností Hybernia, o nichÏ jsme se
naposledy mohli doãíst v tisku letos na jafie,
mûla vést k prodlouÏení tohoto termínu do zá-
fií 2005. Leto‰ní záfií uplynulo a v místech, kde
dennû proudí tisíce turistÛ z celého svûta, ne-
jenÏe nehraje muzikálové divadlo, ale objekt
v havarijním stavu je stále zahalen plachtami
a zabednûn. Uvnitfi v‰ak vypukla jakási utaje-
ná ãinnost. I kdyÏ pozornû obejdete budovu
ze v‰ech stran, nespatfiíte nikde Ïádnou zfie-
telnou informaci, kterou slu‰n˘ investor a sta-
vební firma obvykle vefiejnosti sdûlují, co Ïe
se na místû dûje, kdy stavba zapoãala a kdy
bude dokonãena – a hlavnû kdo ji provádí
a kdo financuje. Ale U HybernÛ kde nic, tu nic,
pouze od prostranství V Celnici je vidût malá
cedule se jménem stavební firmy Podzimek,
asi zapomenutá z dob pfied nûkolika lety.
Zaãnete-li pátrat na internetu, webové strán-
ky firmy Podzimek Ïádnou informaci o této
stavbû nevydají. Ba ani jiné stránky. Zaãne-

te-li pátrat na úfiadech, nedozvíte se také nic
moc. Rychlá reakce pracovníka tiskového
odboru magistrátu, kter˘ oslovil pfiíslu‰né od-
bory za úãelem získání dal‰ích informací, pfii-
nesla zajímavé odpovûdi. Napfiíklad Ing. Jifií
Toman, fieditel odboru mûstského investora
informuje mailem: „…pÛvodní dodavatel
Podzimek a synové, nejprve muzikálová scé-
na, pozdûji enormní snaha ·koda auto, a.s.,
o showroom, nyní stav klinické smrti….“.
Mgr. Cejnar z oddûlení obchodního vyuÏití
objektÛ potvrzuje, navíc si není jist, kterému
ministerstvu budova patfií. Nikdo z nich ale
zfiejmû netu‰í, Ïe v objektu se zaãalo praco-
vat. Na dotaz na MK âR, jehoÏ Státnímu fon-
du kultury zaãarovan˘ objekt patfií, zatím od-
povûì nepfii‰la. Doufejme, Ïe aspoÀ tam
vûdí, Ïe U HybernÛ se nûco dûje. 
Do té doby, neÏ nûkdo vyvûsí patfiiãnou ce-
duli na objekt, nebo neÏ pfiijde odpovûì na
dotaz vznesen˘ na‰í redakcí, nám tedy ne-
zb˘vá neÏ doufat, Ïe showroom pro nabl˘s-
kaná auta vznikne snad nûkde jinde a cenná
stavba bude vyuÏita rozumnûj‰ím zpÛso-
bem. Z posledních dostupn˘ch informací
z jara vypl˘vá, Ïe o objekt projevila enormní
zájem dal‰í spoleãnost, americká Clear
Channel, pÛsobící v oblasti zábavy a kultury.
AÈ jiÏ za zapoãat˘mi pracemi stojí kdokoli,
mají obãané právo jiÏ dnes vûdût, co v palá-
ci U HybernÛ bude. 

A tak i kdyÏ nedalek˘ obfií projekt Palladium
vedle kostela sv. Josefa mÛÏe sv˘m veliká‰-
stvím vzbuzovat i nevoli a mnohé otazníky,
nezb˘vá neÏ srovnat: 

První sníh 
uÏ na Vás ãeká. 

�
�

Zajímavou nabídku najdete na stranû 6

Obrovsk˘ billboard na prÛãelí vám sdûlí v‰e
nejdÛleÏitûj‰í o stavbû. Na dal‰í, dobfie vidi-
telné tabuli, se investor i stavební firma
omlouvají za doãasné nepohodlí chodcÛ.
A za rohem, v b˘valé hudební ‰kole, která
se sem pr˘ po dokonãení projektu vrátí, na-
jdete dennû vefiejnosti pfiístupné informaãní
stfiedisko. Na fiadû panelÛ zde mají objekt
rozkreslen˘ podle podlaÏí, doãtete se i zají-
mavá fakta o archeologickém prÛzkumu
a prohlédnete si fotografie z vykopávek s vy-
svûtlivkami. Usmûvavá sleãna vám pak pro-
zradí, Ïe nûkteré nálezy z prÛzkumu budou
v Palladiu i trvale vystaveny v expozici doku-
mentující dûjiny tohoto místa. 
Nedostatek podobn˘ch informací o stavbû
U HybernÛ je tady nabíledni a z toho dÛvodu
se k tématu pfií‰tû vrátíme, dozvíme-li se více. 
Po redakãní uzávûrce jsme dostali toto vyjá-
dfiení z Úseku vnûj‰ích vztahÛ MK âR. „Sta-
vební práce na rekonstrukci byly (po dlouho-
dobém pfieru‰ení z dÛvodÛ na stranû ná-
jemce, tj. spoleãnosti Hybernia, a. s.) obno-
veny od dubna 2005. V té tobû v‰ak jiÏ bylo
zfiejmé, Ïe pÛvodní termín dokonãení, tj. do
30. 9. 2005 jiÏ nelze stihnout. Z tohoto dÛvo-
du bylo rozhodnuto, Ïe termín bude je‰tû
jednou prodlouÏen, a to do 30. 9. 2006 s tím,
Ïe rekonstrukce bude probíhat podle upra-
veného a kvalitativnû lep‰ího projektu. Pro-
dlouÏení termínu je spojeno s poskytnutím
odpovídajících finanãních garancí a se zv˘-
‰en˘mi smluvními sankcemi.  …nadále pro-
jekt pfiedpokládá vznik divadla, dÛraz je kla-
den i na moÏnost víceúãelového vyuÏití
(napfi. konference apod.).“

Martina Fialková
PLACENÁ INZERCE

Foto Petr Jefiábek, Fotobanka.cz

Vizualizace Palladium Praha



Kam v listopadu na procházku?

3. ãt. Za praÏsk˘mi nûmecky pí‰ícími spi-
sovateli. Zaãátek v 15.00 na Kafkovû nám.
– 50 Kã (Mgr. Tlá‰ková). 
5. so. V˘let – Architektura 20. stol. na v˘-
chod od Prahy – 341 Kã (Ing. Stûniãka).
Národní památník na Vítkovû. Celková
prohlídka. Zaãátek ve 14.00 pod sochou
J. ÎiÏky – 50 Kã (prÛvodce PIS).
Bílkova vila – ateliér v˘znamného secesní-
ho symbolisty a mystika, kter˘ je zároveÀ au-
torem vily i jejího zafiízení. Zaãátek v 15.00
pfied objektem (Praha 6 – Hradãany, Mickie-
wiczova 1). – 50 Kã a vstup do vily 20 Kã
(PhDr. ·kochová). 
6. ne. V˘let – Mûsto horníkÛ, mincífiÛ a sv.
Barbory. Kutná Hora, Sedlec – 350 Kã 
(P. Le‰ovská).
PraÏsk˘ hrad pod drobnohledem – Detail-
ní prohlídka exteriérÛ a vybran˘ch interiérÛ
PraÏského hradu. Zaãátek v 10.00 u Králov-
ského paláce. Pokraãování odpoledne ve
13.00 – 100 Kã a vstupné do objektÛ 110 Kã
– platí i na odpolední akci (Mgr. Náprstková). 
Kostel sv. Havla na Starém Mûstû. Zaãá-
tek v 10.00 pfied kostelem – 50 Kã a vstupné
20 Kã (Ing. Pelzbauerová). 
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kase-
mat. (Stejnû i 13., 20. a 27. 11.) Zaãátek ve
14.00 pfied kostelem sv. Petra a Pavla.
Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
7. po. Bedfiich Smetana a Praha. Zaãátek
v 15.00 na rohu ul. Îelezné a Staromûstské-
ho nám. – 50 Kã (Mgr. Tlá‰ková). 
8. út. Na Bílou horu. Vycházka u pfiíleÏitosti
v˘roãí bitvy r. 1620 s náv‰tûvou kostela 
P. Marie Vítûzné. Zaãátek v 15.00 pfied ob-
jektem kostela (Karlovarská 3, Praha 6 – ¤e-
py) – 50 Kã + vstupné 20 Kã (J. Bondyová). 
9. st. Nostická knihovna – jedna ze dvou za-
chovan˘ch praÏsk˘ch palácov˘ch knihoven
se zajímav˘m kniÏním fondem, pÛvodními
historick˘mi prostorami, spojená s pÛsobením
J. Dobrovského. Akce na pfiedprodej dne 
2. 11. Vycházka se koná v odpoledních hodi-
nách. Jednotn˘ vstup 50 Kã (PhDr. ·ípek).
10. ãt. Z Karlova námûstí k hotelu Evropa

V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS

P R O  V A · E  Z D R A V Í■  ■  ■ ■  ■  ■

Spojeno s v˘kladem o dûjinách a v˘znam-
n˘ch osobnostech spojen˘ch s tímto objek-
tem. Zaãátek v 15.00 pfied kostelem P. Ma-
rie – 50 Kã a 20/10 Kã vstup do objektu 
(M. Racková). 
17. ãt. Procházka Smíchovem s v˘kladem
nejen o divadle. Zaãátek ve 14.00 na nám.
Kinsk˘ch (u vchodu do zahrady) – 50 Kã
(Ing. Kocourek). 
19. so. Z Radotína do âerno‰ic. Zaãátek
na nádraÏí v Radotínû po pfiíjezdu vlaku, kte-
r˘ odjíÏdí z Prahy Hl. nádraÏí ve 13.25 (ze
Smích. nádraÏí ve 13.34) – 50 Kã (Ing. Ko-
courek). 
Muzeum policie – b˘val˘ augustinián-
sk˘ klá‰ter. Zaãátek ve 13.30 pfied Lékafi-
sk˘m domem na námûstí I. P. Pavlova.
Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová). 

20. ne. Pevnost Praha – barokní opevnûní
Prahy. Zaãátek ve 14.00 na horní stanici la-
novky na Petfiín – 50 Kã (H. âenková).
Karlín ve druhé polovinû 19. stol. aneb na
vrcholu slávy. Pokraãování cyklu o historii
Karlína. Zaãátek ve 14.00 na schodech
u hlavní budovy Muzea hlavního mûsta Pra-
hy Na Florenci – 50 Kã (P. Kuãera). 
Podu‰iãkové vzpomínání na stra‰nickém
hfibitovû. Zaãátek ve 14.00 na stanici tram.
ã. 19 „Stra‰nické krematorium“ – 50 Kã (Ing.
Kocourek). 
21. po. ¤eholní instituce a jejich vliv na
umûní (byzantská oblast). Pfiedná‰ka od
17.00 v sále ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4,
Praha 5 – pfiízemí, 50 Kã (D. Budinská). 

Prodej vakcín pfiímo v ordinaci lékafie, pfii kte-
rém by byla na cestû od v˘robce k paciento-
vi vynechána lékárna, z mnoha dobr˘ch dÛ-
vodÛ nedovoluje zákon ã. 79/1997 Sb.
o léãivech. Proã je to dosud zakázáno?

Etické dÛvody
Lékafi léãí a pfii pouÏití a v˘bûru léku by se mûl
fiídit pouze prospûchem pacienta. Nic by ho
nemûlo z této cesty svést, zvlá‰tû pak ne fi-
nanãní prospûch na úkor pacienta. Proto bylo
uÏ dávno v historii oddûleno lékárenství od
medicíny. Prodej lékÛ – a tedy i vakcín – léka-
fiem jej vystavuje pfiímému tlaku v˘robcÛ a po-
vede ke korupci a k pfiímému ovlivÀování léka-
fiÛ, co pfiedepí‰í a pfiípadnû vydají. V pfiípadû
zv˘‰ení spoluúãasti pacientÛ se vytvofií
pro tyto praktiky je‰tû lep‰í prostfiedí,
a proto je pfiísné oddûlení lékárenství od
medicíny naprosto nezbytné a je na místû.

Právní dÛvody 
Lékafii nesmûjí v souvislosti s v˘konem po-
volání nakupovat, dále distribuovat a prodá-
vat jakékoliv léky za úãelem zisku, nesmûjí

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.
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VáÏení pfiátelé, 
dovolujeme si Vám oznámit, Ïe od 
1. 1. 2006 na základû rozhodnutí fiedi-
tele organizace ru‰íme vlastivûdné
v˘lety (zájezdy). Dûkujeme za trvalou
pfiízeÀ, kterou jste nám projevovali.

– s dÛrazem na architekturu 20. stol. Zaãátek
v 16.00 pfied kostelem sv. Ignáce na Karlovû
nám – 50 Kã (Ing. Stûniãka).
12. so. Stavovské divadlo. Celková prohlíd-
ka. 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).
Chrám sv. Mikulá‰e na Malé Stranû. Cel-
ková prohlídka této jedineãné barokní pa-
mátky. Zaãátek ve 14.00 pfied objektem – 
50 Kã + jednotné sníÏené vstupné do objek-
tu 25 Kã (E. Pike‰ová).
Bfievnovsk˘ klá‰ter – celková prohlídka. Za-
ãátek v 15.00 pfied objektem. 50 Kã a vstupné
do objektu 50/30 Kã (PhDr. Chrastilová).
Zbraslavsk˘ Havlín a okolí. Zaãátek akce
na stanici aut. ã. 129 „U Vãely“ (jede od met-
ra B „Smíchovské nádraÏí“ ve 13.27) – 50 Kã
(B. ·vejnohová). 
13. ne. Národní divadlo. Celková prohlídka.
(stejnû i 19. a 26. 11.) Zaãátek kaÏdou pÛl-
hodinu od 8.30 do 11.00 pfied vchodem. Ob-
jednané skupiny (nad 15 osob) mají pfied-
nost – 50 Kã (prÛvodci PIS).
KfiíÏem kráÏem lesem Vidrholcem. Zaãá-
tek na nádraÏí v Klánovicích po pfiíjezdu vla-
ku, kter˘ odjíÏdí ve 12:37 z Masarykova ná-
draÏí – 50 Kã (B. ·vejnohová). 
Strahovská obrazárna – jedna z nejv˘znam-
nûj‰ích klá‰terních sbírek ve stfiední Evropû.
Zaãátek v 10.00 pfied kostelem sv. Rocha (téÏ
galerie MIRO). Akce se opakuje odpoledne ve
14 hod. Poãet osob vÏdy max. 40. Vstup 
50 Kã + vstupné do galerie 20 Kã (E. Sokolová).
14. po. Zajímavosti a skandály kolem Ïen
na‰ich prezidentÛ. Pfiedná‰ka od 17.00
v sále ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5 –
pfiízemí, 50 Kã (Mgr. Náprstková). 
15. út. Místa na Starém Mûstû, která pfiipo-
mínají W. A. Mozarta. Zaãátek v 15.00
u ka‰ny na Uhelném trhu – 50 Kã (PhDr.
Havlovcová). 

16. st. Pfiízemí Strahovského klá‰tera – ro-
mánské sály, kfiíÏová chodba, refektáfie.

Dostali jsme dopis, kter˘ nás velmi povzbudil. 
VáÏení, 
v pfiíloze Vám posílám odpovûì na soutûÏ-
ní otázku z fiíjnového ãísla „ ListÛ Prahy 1“.
ZároveÀ bych Vám ráda vyjádfiila podûko-
vání za kulturní úroveÀ Va‰eho ãasopisu
– referujete o koncertech, v˘stavách, kni-
hách, hodnotn˘ch akcích – to v‰e si ãlo-
vûk dnes v na‰em denním tisku bohuÏel
uÏ pfieãíst nemÛÏe. V záplavû braku, kte-
r˘m jsme obklopeni jak v obchodech, tak
ve vût‰inû médií, mû Vá‰ ãasopis oslovil
jako oáza v pou‰ti. Srdeãnû Vás zdravím
a pfieji hodnû úspûchÛ Va‰emu konání.

Anna Fejérová, Nekázanka 17

Na v˘zvu a anketu ohlednû Václavského ná-
mûstí odpovídají ãtenáfii rÛznû: Nûktefií radi-
kálnû (ale není se proã divit). 
„...V první fiadû bych neprodlenû vystrna-
dil dealery drog, stánky s cetkami, které
nás geograficky posouvají nûkam na Bal-
kán – a tûch holek, mimochodem také
z Balkánu, je tam také dost. Bylo by vhod-
né se zamûfiit i na prostor kolem smûná-
ren. Tam ‰ikulové (podle vzhledu, pfiízvu-
ku svûte, div se – Balkán), okrádají turisty
pfii ãerné smûnû valut. Pracuji v recepci
jednoho praÏského hotelu a vûfite mi, Ïe
procházku po Václaváku hostÛm nedopo-

ruãuji…“ (âtenáfi nechce b˘t jmenován) 
…dal‰í ãtenáfii si zoufají i nad jin˘mi ãástmi
centra. 
VáÏená redakce, 
jako skalní patriotka Prahy 1, kde uÏ de-
sítky let bydlím, ãtu se zájmem va‰e Listy.
VyuÏívám va‰í v˘zvy v záfiijovém ãísle
a ráda bych také nûco podotkla. Ani ne
tak k ãasopisu samotnému, skladba je
pestrá, kaÏd˘ tam najde, co ho zajímá.
·koda jen, Ïe uÏ neuvádíte podrobnosti
ohlednû v˘stav a galerií... Moje pfiipomín-
ka se net˘ká ani tak toho ne‰Èastného
Václavského námûstí, kam od té doby, co
nejezdí tramvaje, skoro nevkroãím. Dnes
není totiÏ ani pû‰í zóna s udrÏovanou ze-
lení ani Ïiv˘ velkomûstsk˘ bulvár, je to ja-
k˘si hybrid, kde se potulují veksláci (zase
uÏ), dealefii drog, prostitutky a jejich
ochránci. Je mi z toho smutno, a proto se
této, kdysi tak milé ru‰né tepnû vyh˘bám. 
Stejnû tak je mi ale smutno z místa, kde
bydlím, z místa kolem Pofiíãe a Masaryko-
va nádraÏí. Jsou zde krásné hotely, drahé
restaurace, spousty cizincÛ, luxusní ob-
chody. To na jedné stranû. 
Na stranû druhé – okolí Masarykova nád-
raÏí tolik frekventované cizinci z hotelÛ
kolem je centrem bezdomovcÛ a rÛzn˘ch
divn˘ch ÏivlÛ. Brzy od rána jsou laviãky

u nádraÏí a kvûtináfiství i u v˘stupu z met-
ra zaplnûné partou bezdomovcÛ ãi lidí bez
zamûstnání, jejichÏ jedinou ãinností je
zfiejmû pít pivo, koufiit, zneãi‰Èovat chod-
níky a hulákat... Dal‰í bolest je nepfiíjemn˘
a mnohdy zbyteãn˘ hluk u nás Na Pofiíãí.
Samy o sobû staãí ty decibely, které vy-
tváfiejí auta, tramvaje, autobusy a proudící
davy lidí. KdyÏ k tomu pfiipoãtete stra‰n˘
randál – údajnû hudbu, kterou vydávají
ampliony umístûné nad kaÏd˘m rohem Bí-
lé labutû, pak uÏ je to nejen útok na sluch,
ale vÛbec k zbláznûní.
Mám moc ráda Petrskou ãtvrÈ, ráda tu
bydlím, proto vás prosím, udûlejte s tím
nûco – s tou ‰pínou a nechutn˘mi povale-
ãi u Masarykova nádraÏí a fivavou „rádo-
bymuzikou“ u Bílé labutû. Dûkuji vám
a tû‰ím se na dal‰í ãíslo ListÛ Prahy 1. 

Dr. Vûra Pávková 

Paní doktorce a v‰em, kdo sdílejí její názory,
nemÛÏeme sice pfiímo pomoci, k tomu redak-
ce nemá Ïádné povûfiení a ani to není jejím
úkolem. MÛÏeme v‰ak na problémy upozor-
nit. Pokud jde o zmiÀovan˘ hluk, obecná ra-
da pro v‰echny, je: Nenechte si to líbit. Je sa-
mozfiejmû moÏné si stûÏovat na úfiadû, kter˘
mÛÏe nechat hluk v pfiíslu‰ném místû zmûfiit
a pfiípadnû uloÏit i pokuty a Ïádat o nápravu.
Ale dfiíve, neÏ tak uãiníte, vyzkou‰ejte oby-
ãejnou, ale ráznou domluvu. V pfiípadû velké-
ho obchodního domu, jako je Bílá labuÈ, to
asi nebude tak jednoduché, ale nakupujete-li

tedy ani vybírat poplatek za provedení oãko-
vání a ani za oãkovací látku. Lékafii k tûmto
ãinnostem nemají ani oprávnûní vypl˘vající
ze zákona o léãivech, a ani nemohou tyto
ãinnosti vykonávat na základû Ïivnostenské-
ho, ãi jiného oprávnûní. 

Odborné dÛvody
Vakcíny je tfieba fiádnû skladovat. To zname-
ná, Ïe by mûly b˘t uloÏeny ve zvlá‰tních
chladniãkách vybaven˘ch nejen teplomûry,
ale také zafiízením, které namûfiené teploty
zaznamenává. Tím je zaruãena úãinnost
a bezpeãnost vakcíny pro pacienta. Lékárny
skladují mnoho na teplotu citliv˘ch pfiípravkÛ
a jsou vybaveny dokonce aÏ tfiemi druhy led-
niãek na rÛzná teplotní rozmezí. Navíc na nû
pravidelnû dohlíÏí Státní ústav pro kontrolu
léãiv (SÚKL), kter˘ pfiísnû dbá právû na pod-
mínky skladování léãiv a vakcín. KaÏdá lé-
kárna musí splÀovat pfiesnû specifikované
poÏadavky vûcného a technického vybavení.
Lékárny jsou povinny vést zákonem stano-
venou podrobnou evidenci o skladov˘ch zá-
sobách, pfiíjmu a v˘deji a dal‰ích údajích

Proã by nemûli lékafii vydávat 
ãi prodávat vakcíny?
V souvislosti s hrozbami pandemie ptaãí chfiipky a nedostatkem vakcín proti chfiipce se
opût objevují názory, aby byl legalizován prodej vakcín v lékafisk˘ch ordinacích.

KLUB RODIâÒ MAL̄ CH DùTÍ
Klub zve na listopadové setkání ve ãtvrtek
10. 11. od 16.30 hod. Téma: Dûti, televi-
ze a násilí. Vstup voln˘, o dûti je bûhem
setkání postaráno. Praha 1, Karlova 8,
Palác Unitaria

Ocenûní PIS
Na 12. roãníku festivalu s tematikou
turistiky a cestování Tour Region
Film, kter˘ se uskuteãnil ve dnech
4.–7. 10. 2005 v Karlov˘ch Varech, zís-
kala PraÏská informaãní sluÏba
1. místo v kategorii Multimedia za we-
bové stránky www.pis.cz. Tour Region
Film je souãástí TourFilmu, nejvût‰ího
a nejstar‰ího mezinárodního festivalu
turistick˘ch filmÛ na svûtû.

Na internetov˘ch stránkách PraÏské infor-
maãní sluÏby najdou uÏivatelé ve‰keré in-
formace o Praze, aÈ uÏ jde o kulturní dûní,
turistické ãi praktické informace kaÏdo-
denního Ïivota. Navíc je zde i v˘bûr pfií-
stupn˘ch památek v âR, informace pro
ãeské turisty smûfiující do zahraniãí, ‰iroká
‰kála v‰eobecn˘ch informací a dal‰í zají-
mavosti. Zahraniãním náv‰tûvníkÛm je
k dispozici anglická, nûmecká, francouz-
ská, italská a ‰panûlská verze. Stránky
doplÀuje velké mnoÏství fotografií.

o léãiv˘ch pfiípravcích a zachovávat pfii jejich
v˘deji dal‰í pravidla stanovená zákonem
o léãivu a provádûcími pfiedpisy. Lékafii tyto
povinnosti nemají, protoÏe by se mûli vûno-
vat pacientovi a léãit. Distribuce léãiv je
u nás na mimofiádnû vysoké úrovni a sou-
ãasn˘ systém mimo jiné umoÏÀuje rychlé
vyhledání a staÏení závadného léãiva , dí-
ky pfiesné evidenci a pfiísnému dodrÏová-
ní správné distribuãní praxe, kterou mÛÏe
skuteãnû garantovat pouze odbornost lé-
kárníka ãi farmaceutického asistenta.

Jak dnes funguje v˘dej vakcín?
Cesta vakcíny k pacientovi je nyní jednodu-
chá a pfiitom bezpeãná. Lékafi vypí‰e recept
a po‰le s ním pacienta do lékárny, ten si vy-
zvedne oãkovací látku a lékafi ji mÛÏe apliko-
vat. Je to bûÏná praxe i u jin˘ch (a na teplotu
citliv˘ch) pfiípravkÛ, napfiíklad inzulinÛ. Tak-
zvan˘ „chladov˘ fietûzec“ lze samozfiejmû
bez jakéhokoli rizika na urãit˘ ãas pfieru‰it,
pokud nebude vystavena extrémním teplo-
tám. Není tedy Ïádn˘m problémem pfiinést
vakcínu z lékárny do ordinace. 

Proã je vakcín mnohdy nedostatek?
Odhadnout potenciální spotfiebu konkrétní
vakcíny v daném kalendáfiním roce není jed-
noduché. Hodnû mÛÏe pomoci jasná a dlou-
hodobû nemûnná státní zdravotní politika, ve
které by prevence a dispenzární péãe o obãa-
ny mûla urãitû znamenat jeden z hlavních pilí-
fiÛ celého zdravotního systému. Tento systém
musí také umût dobfie oddûlit práci lékárníka
od práce lékafie a maximálnû vyuÏít nejen je-
jich ãasu, ale také odborného potenciálu. m.s. 

Autor pfiíspûvku je ãlenem 
PraÏského sdruÏení lékárníkÛ.

Kontejnery na Praze 1
– svoz objemného odpadu

v úter˘ 27. 12. (pfiistavení v úter˘ ráno,
odvoz ve stfiedu ráno) na tûchto místech:
1. u stanice metra Národní, kfiiÏovatka

ulic Charvátova a Vladislavova 
2. Ha‰talská ulice 2
3. Malostranské námûstí 11 (horní)

Víkendov˘ svoz z devatenácti míst na
území Prahy 1 bude 8.–11. 12. 
Stanovi‰tû kontejnerÛ oznámíme v pro-
sincovém ãísle ListÛ Prahy .

Zdroj: OÚ Mâ Praha 1

22. út. V˘znamné hotely, kavárny, vinárny
a hospody na území Nového a Starého
Mûsta. Zaãátek v 15.00 u Pra‰né brány – 
50 Kã (PhDr. Havlovcová). 
23. st. Svatováclavská kaple – mimofiádná
moÏnost vstupu do kaple s detailním v˘kla-
dem o její jedineãné umûlecké v˘zdobû.
Max. poãet osob je 18, akce na pfiedprodej
2. 11. Vycházka se koná v ãasn˘ch odpoled-
ních hodinách – 50 Kã a vstupné do objektu
20 Kã (PhDr. Kadlec). 
24. ãt. Po stopách Ïen – spisovatelek ko-
lem Karlova námûstí (se zvlá‰tním zfiete-
lem k Eli‰ce Krásnohorské). Zaãátek v 15.30
pfied Novomûstskou radnicí – 50 Kã (J. Bu-
Àatová). 
26. so. V˘let – Karlovy Vary v 19. a 20. stol.
– 431 Kã (Ing. Stûniãka).
Krásy secese. Zaãátek ve 14.00 pfied hote-
lem Central, Hybernská 10, Praha 1 – 50 Kã
(H. âenková).
Po stopách Josefa Jungmanna v Praze.
Zaãátek ve 14.00 u sochy na Jungmannovû
námûstí – 50 Kã (PhDr. Chrastilová). 
27. ne. AneÏsk˘ klá‰ter – architektura ob-
jektu. S v˘kladem o Ïivotû zakladatelky sv.
AneÏky. Zaãátek v 10.00 pfied vstupem do
objektu z Ha‰talského námûstí. Akce se
opakuje ve 14 hod., vÏdy pro max. 30 osob –
50 Kã a do objektu 20 Kã (E. Sokolová). 
Dílo architekta A. Wiehla a malífie M. Al‰e
v praÏsk˘ch ulicích. Zaãátek ve 14.00 u so-
chy B. Smetany na Novotného lávce – 50 Kã
(PhDr. Chrastilová). 
28. po. âe‰i ve svûtû aneb co daly âechy
svûtu (pokraãování). Pfiedná‰ka od 17.00
v sále ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5 –
pfiízemí, 50 Kã (PhDr. Chrastilová). 
29. út. PraÏské figurky – putování po zná-
m˘ch praÏsk˘ch ulicích a námûstí v pfiedvá-
noãním ãase s pfiipomínkou atmosféry, typic-
k˘ch fiemesel i konkrétních osob, které patfiily
neodmyslitelnû k tûmto praÏsk˘m zákoutím.
Zaãátek v 15.00 u sochy Terezky na Marián-
ském námûstí, 50 Kã (PhDr. Havlovcová).

30. st. Ha‰talská ãtvrÈ. Zaãátek v 15.00
u kostela – 50 Kã (J. Bondyová). 

VLASTIVùDNÉ V¯LETY V PROSINCI 2005
3. so. Psal se rok 1805… Slavkov u Brna –
564 Kã (Ing. Kocourek).
4. ne. Vánoãní atmosféra v mûstû na Du-
naji – Linz, 556 Kã (PhDr. Chrastilová).
10. so. Vánoce ve Vala‰ském muzeu v pfií-
rodû. RoÏnov p. Radho‰tûm – 740 Kã (Mgr.
Náprstková).

Akademie vûd a její pfiedchÛdci
Souãasná Akademie vûd âR navazuje ve své ãinnosti nejen na dfiívûj‰í âeskoslo-
venskou akademii vûd, ale i na fiadu jejích pfiedchÛdcÛ. 

Nejstar‰í, vskutku dlouhodobû ãinnou
uãenou spoleãností byla Královská ães-
ká spoleãnost nauk (1784–952), která
zahrnovala vûdy humanitní i pfiírodní. Me-
zi zakladatele patfiili filolog J. Dobrovsk˘,
historik G. Dobner ãi matematik a zakla-
datel praÏské univerzitní hvûzdárny J.
Stepling, v jejím ãele pozdûji stál historik
F. Palack˘. JiÏ v roce 1861 navrhoval J.
E. Purkynû ve svém spise Academia vy-
tvofiení samosprávné mimouniverzitní in-
stituce, která by sdruÏovala vûdecké ústa-
vy reprezentující hlavní obory tehdej‰í
vûdy. Tato my‰lenka instituce vûnující se
interdisciplinárnímu v˘zkumu je velmi blíz-
ká koncepci a struktufie dne‰ní Akademie
vûd. 
Koncem 19. století byly pak zaloÏeny âes-
ká akademie vûd a umûní (1890–1952)
a Spoleãnost pro podporu nûmecké vûdy,
umûní a literatury v âechách (1891–1945).
âeská akademie vûd a umûní vznikla díky
mimofiádné finanãní podpofie architekta
a stavitele J. Hlávky, kter˘ se stal i jejím
prvním prezidentem. Úkolem této instituce
byla podpora vûdy a literatury pûstované
v ãeském jazyce a ãeského umûní. Nej-
v˘znaãnûj‰ím polem její pÛsobnosti byla
ãinnost publikaãní. Udílela i stipendia
a podpory (zahraniãními ãleny byli i D. I.
Mendûlejev ãi M. Curie-Sklodowská), ale
vznikala pfii ní i men‰í badatelská zafiízení.
Po vzniku samostatné âeskoslovenské

republiky v r. 1918 se rodí i dal‰í vûdecké
instituce – napfi. Masarykova akademie
práce ãi samostatné státní ústavy Slovan-
sk˘, Orientální ãi Archeologick˘. âilé mezi-
národní styky domácích institucí vyvrcholi-
ly vstupem do Mezinárodní unie akademií
i do Mezinárodní rady badatelské. 
Po nastolení totalitního reÏimu v r. 1948
byly posléze zru‰eny v‰echny dosavadní
hlavní vûdecké mimouniverzitní instituce
a uãené spoleãnosti a na jejich místû byla
zaloÏena âeskoslovenská akademie
vûd (1953–1992), která zahrnovala jak
soubor vûdeck˘ch ústavÛ, tak uãenou
spoleãnost. PfiestoÏe vûda byla aÏ do pá-
du tohoto reÏimu v r. 1989 podfiízena silné-
mu ideologickému tlaku, udrÏovala si v fia-
dû pfiípadÛ svou tvÛrãí potenci, a nalézala
tak (i kdyÏ v jednotliv˘ch oborech a obdo-
bích rÛznû) cestu ke svûtové vûdecké ko-
munitû. Svûdãí o tom napfi. udûlení Nobe-
lovy ceny J. Heyrovskému v r. 1959 nebo
svûtové uznání, které se dostalo O. Wich-
terlovi za vynález kontaktních ãoãek.
Z dal‰ích vynikajících pfiedstavitelÛ ãeské
vûdy, ktefií v minulosti v Akademii pracova-
li, zmiÀme alespoÀ matematika E. âecha,
teoretického fyzika V. Votrubu, geofyzika
V. Kárníka, fyziologa V. Laufbergera ãi filo-
zofa a spoluautora Charty 77 J. Patoãku.
Otto Wichterle se pak stal prvním pfiedse-
dou Akademie po návratu demokracie do
na‰í zemû. AV âR

Mûstská knihovna v Praze, poboãka HRAD-
âANY (Pohofielec 25, Praha 1) vás srdeãnû
zve na v˘stavu POEZIE BAREV âASU ve fo-
tografiích Jitky Guthové. V˘stava probûhne od
6. 10. do 31. 12. 2005; zhlédnout ji mÛÏete
v provozní dobû knihovny.

Patnáct let profesionální rané péãe pro rodiny 
dûtí se zrakov˘m a kombinovan˘m postiÏením
JiÏ pfied patnácti lety se mohly díky politick˘m zmûnám profesionalizovat sluÏby rané pé-
ãe pro rodiny, ve kter˘ch se narodilo dítû se zrakov˘m nebo kombinovan˘m postiÏením. 

Raná péãe je zamûfiena na pomoc celé rodinû, nabízí podporu rodiãÛm i stimulaci v˘voje dítû-
te, a to v tom nejcitlivûj‰ím období – od narození do 4 aÏ 6 let vûku dítûte. SluÏby jsou v sou-
ãasné dobû poskytovány Stfiedisky rané péãe zfiizovan˘mi Spoleãností pro ranou péãi na úze-
mí celé republiky, a to pfieváÏnû terénní formou – v domácím prostfiedí rodin.
V‰em, ktefií nám na na‰í patnáctileté cestû pomáhali, bychom chtûli podûkovat „Absolventsk˘m
koncertem“, na kterém vystoupí dûti, které v minul˘ch letech byly klienty Stfiediska rané péãe
Praha. Koncert probûhne 16. listopadu od 17:30 hodin v divadle Minor ve Vodiãkovû ulici. Dal-
‰í informace: Stfiedisko rané péãe Praha, Ha‰talská 27, Praha 1, 110 00, tel.: 224 82 68 60/57,
praha@ranapece.cz, www.ranapece.cz. 

S L O V O  M A J Í  â T E N Á ¤ I■  ■  ■ ■  ■  ■

v men‰ím obchodû ãi pob˘váte v jiném zafií-
zení, kde vám hlasitá hudba vadí, prostû se
ozvûte. Tak, jako si nemusíme nechat líbit
zkaÏené nebo vadné zboÏí, nemusíme po-
slouchat ani obtûÏující hluk. Nebojme se zbo-
Ïí reklamovat, nebojme se v restauraci ãi ob-
chodû poÏádat o ztlumení hudby ãi její
vypnutí. Pro koho tam hrají? Pro zákazníky?
KdyÏ si to zákazníci nebudou pfiát, nebudou
v obchodech hrát! ObchodníkÛm by moÏná
ne‰kodilo udûlat si v tomto smûru nûjak˘
prÛzkum názorÛ nakupujících a kolemjdou-
cích, aby vûdûli, proã vlastnû a komu hrají. 

Maf
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PLACENÁ INZERCETeprve od 12. záfií leto‰ního roku pÛsobí v Praze pro ve-
fiejnost nejmlad‰í z kulturních institutÛ, kter˘m se ná‰
celoroãní seriál pomalu uzavírá. ·panûlsk˘ institut Cer-
vantes se nachází kousek za hranicemi na‰eho obvodu,
v ulici Na Rybníãku v Praze 2, vedle kostela sv. ·tûpána.
I kdybyste hned napoprvé nechtûli absolvovat nûkter˘
z jeho programÛ, doporuãujeme udûlat si alespoÀ malou
seznamovací procházku do tûchto míst. Gotick˘ kostel
a jeho okolí jsou malou, útulnou zelenou a klidnou oázou
v hluãném prostfiedí blízko dopravních tepen. V˘stavba
moderní budovy Institutu spojené s rekonstruovanou
budovou historickou nejenÏe prostor nenaru‰ila, ale do-
konce lze fiíci, Ïe jej novû otevfien˘ Institut Cervantes na-
plní dal‰ím kulturním rozmûrem. Sousedství kostela, ro-
mánské rotundy, zvonice a moderní budovy je v tomto
pfiípadû mimofiádnû pÛsobivé. 

Celkov˘ dojem z propojení rekonstruované historické budovy
s novou budovou Institutu velmi mile pfiekvapí svou elegancí
a pfiirozeností. Tentokrát moderní architektura dokonale sklou-
bila budovu se základy z 15. století s moderním objektem, vy-
uÏívajícím pfiedev‰ím sklo a ocel. Prokázala tak, Ïe mÛÏe mít
i ve staré zástavbû blahodárn˘ vliv. MÛÏe nás tû‰it, Ïe budova
zvaná Longin Court vze‰la z architektonického studia ·afer
a Hájek v Praze. Ale teì uÏ k tomu, co se nabízí uvnitfi. 

·panûlsky hovofií na 400 milionÛ lidí 
Aã se to nezdá, nejen angliãtina h˘be svûtem. ·panûl‰tina je
co do poãtu mluvãích ãtvrt˘m jazykem svûta a druh˘m nej-
pouÏívanûj‰ím v mezinárodní komunikaci. Institut Cervantes,
zaloÏen˘ ve ·panûlsku v roce 1991, je nejvût‰í svûtovou in-
stitucí vûnující se v˘uce ‰panûl‰tiny a propagaci kultur v‰ech
‰panûlsky mluvících zemí. Dnes pÛsobí v 56 mûstech 
a 37 zemích na svûtû. Kromû ‰panûl‰tiny se zde v‰ak mÛÏe-
te seznámit i s kulturou a jazykem oblastí Katalánska, Bas-

kicka ãi Galicie. Vedle jazykov˘ch kurzÛ pro vefiejnost se sta-
rá i o ‰kolení uãitelÛ a udûluje oficiální jazykové diplomy, na-
bízí kurzy pro pfiekladatele ãi pro pracovníky v cestovním ru-
chu. Zajímavou moÏností je i dálkové studium jazyka. 
K dispozici pro v˘uku je zde multimediální aula vybavená de-
víti vysoce moderními poãítaãi. 

Nová knihovna nese jméno
po Carlosi Fuentesovi

Otevfiení knihovny dne 12. záfií probûhlo v‰ak za úãasti mno-
ha dal‰ích v˘znamn˘ch osobností, v první fiadû samotného
‰panûlského následníka trÛnu prince Felipa s chotí a ãeské-
ho premiéra a dal‰ích politikÛ. Knihovna nese jméno ãasto
i do ãe‰tiny pfiekládaného autora z Mexika, jemuÏ letos vy‰la
u nás kniha Star˘ gringo. 
Bûhem záfií a fiíjna pfiipravila nová knihovna mnoho zajíma-
v˘ch besed a ãtení ze ‰panûlské literatury. Programem prv-
ních dvou mûsícÛ její existence se prolínala nejtypiãtûj‰í po-
stava ‰panûlské literatury, Don Quijote. Jemu byla
zasvûcena rovnûÏ v˘stava knih a kniÏní grafiky, kterou ve
spolupráci s Institutem pfiipravila pro praÏskou vefiejnost Ná-
rodní knihovna. V Zrcadlové kapli Klementina je v˘stava pfií-
stupná od 10 do 18 hodin kaÏd˘ v‰ední den od 27. 10. do
27. 11. Doplnûk v˘stavy – exlibris vûnované Donu Quijotovi,
rytífii smutné postavy, budou ve stejnou dobu k vidûní v fiedi-
telské chodbû Národní knihovny. Tato literární postava, vzni-
klá z pera a z fantazie ‰panûlského národního spisovatele
Cervantese, jehoÏ jméno ‰panûlsk˘ institut nese, ovlivnila
velmi v˘raznû i ãeskou literaturu, divadlo a v˘tvarné umûní,
coÏ expozice v Národní knihovnû dokumentuje. 

·panûlsk˘ film je divácky pfiitaÏliv˘
Cyklus ‰esti filmÛ z latinskoamerické produkce probûhl rov-
nûÏ v záfií a fiíjnu. Na úvod ãinnosti Institutu se tak pfiedstavi-
la i latinskoamerická kinematografie, k jejímuÏ velkému oÏi-
vení do‰lo v 90. letech pfiíchodem mladé generace.
·panûlsky mluvené filmy budou v Institutu k vidûní i nadále,
tlumoãené do ãe‰tiny.

Co se chystá pro PraÏany 
na listopad a prosinec? 

Tak napfiíklad hned 9. listopadu to bude konference o v˘zna-
mu Dona Quijota v souãasnosti z perspektivy Stfiedoevropana
a zároveÀ ãtení o Donu Quijotovi v âechách. Pfiipravil a ãte

Josef Forbelsk˘, profesor romanistiky na Filozofické fakultû
Univerzity Karlovy a pfiekladatel Dona Quijota. Tato jistû zají-
mavá událost probûhne v kinosále Institutu od 18 hodin. 
Druhá verze konference se bude konat ve stfiedu 23. 11.,
pfiedná‰et bude pro zmûnu Pavel ·tûpánek, profesor Univer-
zity Palackého v Olomouci a Univerzity Karlovy v Praze.
V sobotu 26. 11. se mÛÏete tû‰it na hudební pfiedstavení se
zpûvem i slovem. Koncert s pfiedná‰kou o historii katalánské
písnû pfiipravil Miquel Pujadó, zpûvák a skladatel, zazní opût
v kinosále od 19:00 hodin. 

V úter˘ 29. 11. zase zaãíná v˘stava 50 let grafického ateliéru
Joana Barbary, kterou budete moci nav‰tívit aÏ do 10. ledna.
V‰echny akce jsou pfiístupné vefiejnosti zdarma. Je tedy zfiej-
mé, Ïe otevfiení nového Institutu, zamûfieného na ‰panûlskou
a latinskoamerickou kulturu, Prahu obohatí o dal‰í kulturní di-
menzi. Urãitû bude stát za to ji poznávat – a to zdaleka ne-
platí jen pro hispanisty. Martina Fialková

Foto: archiv Institutu Cervantes

Prostata – 2. díl
Prostata je nepárov˘ muÏsk˘ orgán. Je
uloÏena  pod moãov˘m mûch˘fiem a pev-
nû obepíná moãovou trubici. Funkcí pro-
staty je dodání Ïivotnû dÛleÏité v˘Ïivy
a tekutin spermiím. 

Vût‰ina z nás pfiinejmen‰ím tu‰í, Ïe na zdra-
votních potíÏích se nûjak˘m zpÛsobem
úãastní na‰e psychika. Mnozí z nás ze zku-
‰enosti a literatury uÏ vûdí, Ïe stav na‰í psy-
chiky je zásadní pro vyrovnan˘, zdrav˘ zpÛ-
sob Ïivota. A pokud nás svírá hnûv,
negativní emoce nebo stres, pak musíme ja-
ko první krok udûlat ten,
kter˘ dokáÏe povolit toto
sevfiení. Nejinak je tomu
i u onemocnûní prostaty,
které naz˘váme benigní
hyperplazií prostaty, v od-
born˘ch kruzích BHP.
Zbytnûlá prostata svírá
moãovou trubici, a dává
tak vzniknout potíÏím, kte-
ré rozhodn˘m zpÛsobem
negativnû ovlivÀují kvalitu
Ïivota nemalé ãásti muÏ-
ské populace po padesátce.
Pfiíroda nám poskytuje
mnoho moÏností, které se
znovu uãíme vyuÏívat.
Uplatnûní pfiírodních pro-
duktÛ, tzv. fytofarmak, je

prokázáno historií i zku‰enostmi. PouÏívá se
nûkolik rostlin, u kter˘ch se pfiedpokládá
schopnost ovlivnit nûkteré z procesÛ, vedou-
cích k rozvoji onemocnûní. Produkty mohou
b˘t jednosloÏkové anebo sloÏené z více
úãinn˘ch látek. A takov˘m je pfiípravek NA-
TRODALE® BHP – PROSTATA. Obsahuje
olej d˘Àov˘ch semínek, kter˘ velice pozi-
tivnû pÛsobí pfiímo na tkáÀ prostaty. Úãinné
látky palmy Serenoa repens blokují vliv tes-
tosteronu na rÛst prostaty a pÛsobí mírnû
moãopudnû a protizánûtlivû. Dal‰í úãinné
látky, mezi které patfií zinek, selen, beta-ka-
roten a vitamin E pÛsobí antioxidaãnû a po-
máhají neutralizovat vliv stresu na degenera-
ci bunûk lidského tûla. Zinek je nezbytn˘ pro
správnou ãinnost prostaty a funkci imunitní-
ho systému. Selen je jedním z nejdÛleÏitûj-
‰ích antioxidaãních minerálÛ v tûle a více
neÏ polovina celkového mnoÏství selenu

v organizmu u muÏÛ je ulo-
Ïena v prostatû. Vita-
min E je v˘znamn˘m anti-
oxidantem a pomáhá v tûle
s lep‰ím vyuÏitím zinku
a selenu.
Pánové tedy mají moÏnost
myslet na pfiedcházení pro-
blémÛ s prostatou jiÏ dnes
a vyuÏívat vlivu pfiípravku
NATRODALE® BHP – PRO-
STATA a sniÏováním hladi-
ny kaÏdodenního stresu.
Mohou se tak zmírnit pro-
blémy, které negativnû
ovlivÀují kvalitu Ïivota mno-
ha muÏÛ po padesátce. 

RNDr. M. Holá
www.achatpharma.cz

PLACENÁ INZERCE

Perliãka Ïivota

Cílem T˘dne vûdy a techniky je vzbuzení
a prohloubení zájmu o vûdu zejména
u stfiedo‰kolsk˘ch studentÛ. Svá témata
v‰ak jistû najdou i zájemci ostatní. Z bohaté
nabídky jsme mohli vybrat pouze ãást.
Vzhledem k zamûfiení na‰eho mûsíãníku
upozorÀujeme pfiedev‰ím na praÏské akce
urãené pro ‰irokou vefiejnost. Dal‰í informa-
ce získají zájemci na tiskovém odboru AV
âR, Národní 3, Praha 1, telefon 221 403
405 (369, 436) a na internetové adrese
http://www.cas.cz/tyden_vedy.

Housenka li‰aje tabákového. 

V˘voj drobného hlodavce

P¤EDNÁ·KY 
7. 11., 17 h., AV – Pokroky ve v˘zkumu
a klinickém uÏití kmenov˘ch bunûk (pfiedn.
prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.) 
8. 11., 18 h., NTM – Projekt MEDARD:
chcete vûdût, co d˘cháme? (pfiedn. RNDr.
Kry‰tof Eben, Csc.)
9. 11., 18 h., NTM – Jak nauãit stroje mys-
let? (pfiedn. prof. RNDr. Jifií Wiedermann,
DrSc.)
10. 11., 10 h., ÚFCH – Vûãn˘ pohyb molekul

(pfiedn. Mgr. Michal Fárník, PhD., RNDr. Ivana
Paidarová, CSc., Mgr. Jana Rothová, PhD.)
10. 11., 11.30 h., ÚFCH – Molekuly mezi
hvûzdami a v atmosféfie (pfiedn. Mgr. Ond-
fiej Votava, PhD., prof. RNDr. ·tûpán Ur-
ban, CSc., RNDr. Zdenûk Zelinger, CSc.,
RNDr. Svatopluk Civi‰, CSc.)
10. 11., 17 h., AV a 11. 11., 17 h., GÚ – Ze-
mûtfiesení jako pomocník pfii poznávání stav-
by zemského nitra a procesÛ, které v nûm
probíhají (pfiedn. RNDr. Ale‰ ·piãák, CSc.)
10. 11., 18 h., NTM – âAS, jak se mûnilo je-
ho chápání i pfiesnost mûfiení (pfiedn. Mi-
chael Korey, USA – s tlumoãením)
11. 11., 10 h., NTM – Technologie a design
(pfiedn. M. A. Ivan Dlabaã)
KULAT¯ STÒL 
9. 11., 15 aÏ 17 h., AV – Sto let moderní fyzi-
ky 1905–2005: Co dala vûdû a lidstvu? (mo-
deruje prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.)
V¯STAVY 
AV – Evropská jiÏní observatofi
AV – Albert Einstein, Praha a gravitaãní ãoãky
AV – V˘tvarné umûní a fyzika, pfiíspûvek
souãasn˘ch ãesk˘ch v˘tvarníkÛ k Meziná-
rodnímu roku fyziky (Karel Malich, Jifií Lin-
dovsk˘, Matej Krén a dal‰í)
AV – âeské energetické závody, a. s., pre-
zentace vzdûlávacího programu
NTM – Machina Mundi – pfiedstavy o stav-
bû vesmíru od Mikulá‰e Koperníka po Issa-
ca Newtona
VùDECKÁ KAVÁRNA 
7. 11., 18 h., klub Roxy, Dlouhá 33, Praha 1
– britsk˘ fyzik Dr. Jim Al-Khalili pfiedná‰í na
téma Cestování v ãase – fakta nebo fikce?,
následuje diskuse a otázky publika
PROJEKCE 
9. a 10. 11., 10 aÏ 16 h., AV – krátké filmy
s vûdeckou tematikou
INTERAKTIVNÍ HRA 
GÚ – náv‰tûvníci Geoparku v zahradû ústa-
vu proniknou do tajemství hornin pfii hfie na-
zvané Najdûte svÛj Kámen mudrcÛ

T̆ den vûdy a techniky 2005
Leto‰ní pfiedná‰ky a doprovodné akce se konají v budovách Akademie vûd âR, Národ-
ní 3, Praha 1 (dále jen AV), Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7 (NTM),
Matematicko-fyzikální fakulty UK, V Hole‰oviãkách 2, Praha 8, Ústavu fyzikální chemie
J. Heyrovského AV âR, Dolej‰kova 3, Praha 8 (ÚFCH), Geofyzikálního ústavu AV âR,
Boãní II/1401, Praha 4 (GÚ).

KLUB POHYBU 
A KRÁSY
SLUNEČNICE

CVIČENÍ + KOMPLETNÍ SLUŽBY
TĚHOTENSKÝ PROGRAM

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

NOVĚ CVIČENÍ DĚTÍ
– klasický, moderní tanec, jóga

AV zve vefiejnost

Jak se dûlá vûda?
Pfied sedmi lety zaãala Akademie vûd
âR otevírat dvefie sv˘ch ústavÛ vefiej-
nosti. Pozdûji pfiibyly pfiedná‰ky pro
studenty a vefiejnost a celá akce do-
stala název T̆ den vûdy a techniky. 

V této podobû se T̆ den uskuteãÀuje jiÏ
po ãtvrté. Letos se k Praze poprvé také
pfiidávají Brno a âeské Budûjovice a na-
víc se pfiedná‰ky konají i v jin˘ch mís-
tech neÏ jen na Akademii. ZároveÀ se
ãesk˘ T̆ den vûdy fiadí k celoevropské-
mu European Science Week, kter˘ vy-
hla‰uje v posledních dvou letech Evrop-
ská komise.
„T̆ den vûdy a techniky, kter˘ Akademie
vûd âeské republiky kaÏdoroãnû pofiá-
dá, je tradicí, kterou plníme dva úkoly.
Jednak chceme pfiístupnou formou infor-
movat vefiejnost o tom, co v ústavech
Akademie dûláme. Chceme ukázat, Ïe
finanãní prostfiedky, které spoleãnost do
vûdy dává, jsou vyuÏívány k fie‰ení
smyslupln˘ch projektÛ: nûkdy takov˘ch,
které mají charakter tzv. základního v˘-
zkumu, ale i projektÛ, které vedou pfiímo
k v˘sledkÛm aplikovan˘m v praxi. A za
druhé chceme ukázat mlad˘m lidem, ze-
jména studentÛm stfiedních ‰kol, Ïe vû-
da je dobrodruÏství. A Ïe ten, kdo si vy-
bere vûdeckou práci za své Ïivotní
poslání, nebude zklamán... Prohlédnûte
si na‰e ‰piãková pracovi‰tû, kter˘mi vás
provedou pfiední odborníci.“ To jsou slo-
va Václava Paãese, pfiedsedy AV âR,
kter˘ zároveÀ vzkazuje vefiejnosti a ze-
jména studentÛm stfiedních ‰kol: „Vy-
berte si ústavy podle oboru, kter˘ vás 
zajímá. Podívejte se na to, jak se ,dûlá
vûda‘.“ Maf

OâKOVACÍ ST¤EDISKO !!!
Nuselská poliklinika

Táborská 325/57, Praha 4
607 909 496

OâKOVÁNÍ PROTI CH¤IPCE

INSTITUT
CERVANTES

I. OBLAST VùD 
O NEÎIVÉ P¤ÍRODù

FYZIKÁLNÍ ÚSTAV, Na Slovance 2 
(Pod Vodárenskou vûÏí 1), P 8 
a Cukrovarnická 10, P 6
10.-11. 11. od 9 h. pro ‰koly, 
12. 11. od 14 h. pro vefiejnost
GEOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV, Boãní II/1401, P 4

9. 11. od 15 h. Geopark, 
11. 11., 9-17 h. a 12. 11., 9-17 h.
MATEMATICK¯ ÚSTAV, Îitná 25, P 1
10.-11. 11., 9-12 h., 13-16 h. 

ÚSTAV FYZIKY ATMOSFÉRY, 
Boãní II/1401, P 4
4.-5. 11., 9-16 h.
ÚSTAV FYZIKY PLAZMATU, 
Za Slovankou 3, P 8
11. 11., 9-18 h., 12. 11., 10-16 h.
ÚSTAV INFORMATIKY, 
Pod Vodárenskou vûÏí 2, P 8
10. 11. od 10 a od 13 h.
ÚSTAV PRO ELEKTROTECHNIKU, 
Dolej‰kova 5, P 8
10. 11., 10-15 h. Dokonãení na str. 8

Nûco z hispánské kultury

Mexick˘ design
V˘stavu s tímto názvem mÛÏete zhléd-
nout v UmûleckoprÛmyslovém muzeu
v Praze.

Jde o projekt skupiny ADVENTO, kter˘
pfiedstavuje ve dvou ãástech jednak sto
rÛzn˘ch designérsk˘ch objektÛ z mramo-
ru, onyxu nebo keramiky, jednak utopické
architektonické objekty. V˘stava trvá od 
6. do 20. listopadu. Maf 

Dny otevfien˘ch dvefií 2005 v AV âR
Akademie vûd pfiipravila obsáhlou a rozmanitou náplÀ exkurzí na rozliãná témata podle pro-
blematiky, kterou se jednotlivé akademické ústavy zab˘vají. Jsou rozdûleny do tfií oblastí. Po-
zvánka k náv‰tûvû pracovi‰tû platí pro konkrétní uvedenou dobu. (Uvádíme pouze praÏská
pracovi‰tû a pro zjednodu‰ení vynecháváme AV âR v názvech jednotliv˘ch ústavÛ.) 

Foto: M. Jindra, AV âR

Foto: Archiv AVâR

PLACENÁ INZERCE

Foto: Archiv UPM, Praha 

·panûlsk˘ princ Felipe s chotí pfii otevfiení knihovny



www.pangea-tea.cz
Tel./fax: 222 245 894

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

Prodejní stánky: OD Kotva na námûstí 
Republiky a Hypernova âestlice, PrÛhonice.
Najdete nás mezi Hlavním nádraÏím a Jindfii‰skou. 

„âajem se zapomíná na hluk svûta“: 
Lu Yue (780 n. l.)

inspirace pro vánoãní nákupy 
http://www.pangea-tea.cz/produkce/novinky.html

Novinkou pro tento mûsíc se stává ãajová 
bonboniéra a sáãkové ãaje 

„Tea Horoscope“ dle jednotliv˘ch znamení
cestopisné pofiady, zaãátek v 18.30:

1. 11. Filipíny nejen po stopách jezuitÛ – P. Fochler
3. 11. Îena v indické spoleãnosti –

Kamila Berndorffová
8. 11. Perzie – Perzepolis, Esfachán, Shíraz 

– Jan Stûniãka
10. 11. Didgeridoo sólo – koncert s ukázkou did-

geridoo – Petr Litvik
15. 11. Putování krajinou Pákistánu 

– Jana Tomí‰ková
22. 11. A‰ín a manadala, Emahó – filmy V. Polti-

koviãe + diskuze s reÏisérem
24. 11. Japonsko – cesta za v˘chodem slunce 

– Jana Bendová
29. 11. Národní parky USA, Alja‰ky a Kanady 

– Zdenûk Strnad
1. 12. Monserrat, Antiqua a Barbuda – protiklad

karibsk˘ch ostrovÛ – P. Fochler
vstupenky rezervujte na tel: 222 245 894

V˘stava: „KrveÏízniví kolibfiíci aneb Návrat sedmi
papou‰kÛ“ Katefiina PiÀosová

http://www.pangea-tea.cz/produkce/vystava.html

RÛÏová 8 Praha 1

!! vykupujeme staré Ïaluzie na protiúãet !!

ÎALUZIE, ROLETY
SÍTù PROTI HMYZU
ÎALUZIE, ROLETY
SÍTù PROTI HMYZU

STK • EMISE
H O R O M ù ¤ I C E

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

po - pá  6.15 - 18.00     so  8.00 - 12.00

☎ 220 970 079, 220 970 080
Suchdolská ul.

252 62 Horomûfiice
PRAHA – ZÁPAD, na hranici Prahy 6

BEZ

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

V areálu moÏnost ãer-
pat PHM (benzin spe-
ciál, natural, naftu).
Kompletní sluÏby auto-
servisu. Prodej pro-
duktÛ ÖMV.e-mail: stk@jistab.cz

www.jistab.cz

Telefon: 224 214 617 Mobil: 604 207 771

4   inzerce / kultura LISTY PRAHY 1

âALOUNICTVÍ  VÁVRA
Ve‰keré ãalounické práce

v˘bûr z 1 200 potahov˘ch látek,kÛÏe,
ekokÛÏe, koÏenky.

Tel. 241 414 147, 603 301 565

■  ■  ■ ■  ■  ■R E S T A U R A C E

■  ■  ■ ■  ■  ■K U L T U R A  B E Z  K R A V A T Y

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

Dobré pivo, vínko, kuchyni ãeskou ãi mezi-
národní, moÏnost si pfiipravit na lávovém gri-
lu svÛj vlastní steak, saláty v‰eho druhu, nû-
co i pro nepfiátele masa. Obeznámení hosté
také vûdí, Ïe se vÏdycky vejdou. Pfiedností
tohoto podniku je totiÏ jeho kapacita aÏ 600
náv‰tûvníkÛ. Hodí se tudíÏ k pofiádání nejrÛz-
nûj‰ích firemních i jin˘ch akcí pro více osob.
Zajít ale mÛÏete i jen ve dvou nebo s pár pfiá-
teli. V ãlenitém interiéru starobylého domu
vám totiÏ vÛbec nepfiipadá, Ïe byste sedûli
v nûjaké obfií pivnici. Naopak. Vybrat si mÛ-
Ïete místo na baru, u byteln˘ch stolÛ v pfiíze-
mí, kde si mÛÏete najít své soukromí, v jar-
ních, letních a pfiíjemn˘ch podzimních dnech
je v provozu venkovní posezení v útulném
dvofie nebo v pfiední minizahrádce. Veselit
se dá také v Music klubu v románsk˘ch skle-

Vysmát˘ zajíc

listopad 2005

TURBO SOLÁRIUM
ERGOLINE – VERTIKÁL
10x + 1x zdarma = 11 Kã/min.
PasáÏ Hybernia, Hybernská 24

SALON VISAGE, tel. 222 125 216

KU¤ÁCI-ODVYKNETE!

Restaurace tohoto jména se nachází na
Starém Mûstû v Michalské ulici, tedy
v místû, kudy kráãejí dennû davy turistÛ.
Oblíbená je ale i mezi tuzemsk˘mi ná-
v‰tûvníky, ktefií vûdí, Ïe tu najdou kaÏd˘
to svoje. 

JIND¤I·SKÁ VùÎ VÁS ZVE
Rezervace vstupenek 
na tel. ãísle 224 232 429.
Cena vstupenek: 150 Kã, 
dÛchodci a studenti 75 Kã.
Zaãátky pfiedstavení v 19:00, 
není-li uvedeno jinak.
KONCERTY 
2. 11. Nezebend – A moÏná pfiijde i kouzelník...

10. 11. Podzimní podveãery s nadûjn˘mi 
hudebníky

15. 11. Bachovy violoncellové sonáty
23. 11. Podzimní podveãery s nadûjn˘mi 

hudebníky
29. 11. Lada Jereminová – ·panûlské písnû
PROGRAM
2. 11. Znovuzrození Jindfii‰ské vûÏe – 17:00

Procházka historií JV s ing. Janem Stûniãkou,
vstup 60 Kã.
DIVADLO

7. 11. Scéna Montmartre – Keltsk˘ rok 
10. 11. Scéna Montmartre – Ptáci na 

telegrafním drátû
11. 11. Scéna Montmartre Václav Procházka

Jedna a jedna jsou tfii
12. 11. Rusalka – 15:00
15. 11. Popelka – 18:00
26. 11. Snûhurka – 15:00
30. 11. Popelka – 18:00
17. 11. Scéna Montmartre Václav Procházka

Stíny ramp 
21. 11. Scéna Montmartre Václav Procházka

„Ach pryã, ach pryã je v‰ecko“
8. 11. Obãanské sdruÏení Litterula – z cyklu

Hlasy Vladimíra Holana
MOZARTIANA 
13. 11. Obrazy ze staré âíny

Nádhera svûta a hofiká lítost z jejího
konce 

23. 11. Toulky pfiírodou
27. 11. âtyfiver‰í Omara Chajjáma – 17:30
30. 11. Autorské ãtení prózy v Jindfii‰ské vûÏi
Své povídky budou ãíst autofii z kulturních webÛ
Literra.cz, Pismak.cz, Totem.cz. Souãástí pod-
veãera bude i v˘klad a promítání fotografií z v˘-
pravy na Kamãatku od cestovatele Marka Kose.
V¯STAVY
21. 11.– 27. 11. ANTICAD 2005 – aneb Pozdrav
z dob, kdy architekti umûli kreslit, malovat a so-
chat. V˘stava interiérov˘ch solitérÛ 4. patro.
19. 10.–18. 11. Tomá‰ Svoboda Barvy Ïivota
3., 4. patro. Soubor barevn˘ch fotografií lido-
v˘ch oslav po celé planetû.

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

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

Pozvánku na nekonvenãní ÎiÏkovsk˘ podzim, kter˘ je letos jiÏ podeváté událostí pfiesa-
hující daleko hranice této ãtvrti, jsme dostali od zakladatele festivalu, Jifiího Ho‰ka.

âím je dal‰í roãník festivalu, jehoÏ jste ot-
cem i hlavním organizátorem, nekonvenãní?
Myslím, Ïe jako kaÏdoroãnû sv˘m v‰eobjí-
majícím zamûfiením, kdy se snaÏíme spojit
svût materiální se svûtem duchovním, hudbu
populární s váÏnou i s dal‰ími múzami, ale
hlavnû bychom rádi opût pfiiblíÏili umûní oby-
ãejn˘m lidem. Ti ãasto nejsou zvyklí chodit
na koncerty v obleku do velké koncertní sínû.
Koná-li se v‰ak koncert napfiíklad v kapli ne-
bo na nûkteré z ÏiÏkovsk˘ch vûÏí, bez rozpa-
kÛ pfiijdou. 
TakÏe i letos jste vybral pro koncerty fes-
tivalu netradiãní prostory? 
Samozfiejmû. Pokraãujeme v tradici, kdy na
ÎiÏkovû i v okolí bûhem podzimu aÏ do
16. 11. zní dobrá hudba v‰ude, kde to jen
jde. Pfiipravujeme tak náv‰tûvníkÛm ãasto je-
dineãné záÏitky. V listopadu napfiíklad 7. 11.
právû na ÎiÏkovské vûÏi zazní ‰ansony
k 90. jubileu Edith Piaf nebo v aule základní
‰koly J. Seiferta, kde 10. 11. zahraje kytaro-
v˘ virtuoz ·tûpán Rak, ãi 15. 11. v modliteb-
nû Jana Blahoslava na ÎiÏkovû, kde si lze

poslechnout Bachovy sonáty pro violoncello
a cembalo. 
Závûreãn˘ koncert pak 16. 11. pfiipomene
nadcházející vánoãní mûsíc, neboÈ je vûno-
ván skladbám J. J. Ryby, jehoÏ data narození
i úmrtí konãí pûtkou jako leto‰ní rok. Více infor-
mací najdou ãtenáfii na www.zizkov.cz/festival.
Nekonvenãní je i místo pfiedprodeje, jímÏ je
trafika na Táboritské ulici 26. Poslední vstu-
penky si mohou zájemci koupit pfied koná-
ním koncertÛ na místû hodinu pfiedem. „O le-
to‰ní festival je v‰ak enormní zájem, takÏe
ãtenáfiÛm bohuÏel nemohu zaruãit, Ïe v do-
bû vydání va‰ich novin je‰tû budou k dispo-
zici“ fiíká spokojen˘ Jifií Ho‰ek. I tato informa-
ce v‰ak mÛÏe slouÏit jako pozvánka na
pfií‰tí, jiÏ 10. roãník.  
Znám˘ violoncellista Jifií Ho‰ek, kter˘ nedáv-
no oslavil Ïivotní jubileum, 50 let, je poklá-
dán za jednu z nejv˘raznûj‰ích postav inter-
pretaãního umûní dnes. Hru na violoncello
studoval u profesora Sádla na Hudební fa-
kultû AMU, kde je nyní sám docentem. Svá
studia roz‰ífiil i v zahraniãí a doma v rÛzn˘ch

ÎiÏkovsk˘ podzim opût nekonvenãnû

SVùTOZOR, Praha 1, Vodiãkova 41, tel. 224 946 824
e-mail: info@kinosvetozor.cz,www.kinosvetozor.cz
Dopolední projekce (od 11:00) za 80 Kã, bar a po-
kladna otevfieny od 10:30 
Aktuální program na www.kinosvetozor.cz.

P¤EHLÍDKY A FESTIVALY:
3.–9.  11. âESKÁ RADOST – pfiehlídka ãesk˘ch

dokumentÛ ze soutûÏní sekce MFDF 
Jihlava 05

14.–20. 11. MEZIPATRA – festival gay a lesbické
kultury

24.–28. 11. FESTIVAL FRANCOUZSK¯CH FILMÒ

DOKUMENTÁRNÍ PONDùLÍ – 20:00 
Pravidelné projekce dokumentárních filmÛ za úãasti
tvÛrcÛ.
7. 11. Zdroj (âR 2005, Martin Mareãek, 75 min.)

14. 11. Fela Kuti - Hudba je zbraÀ (FRA 1982, 
S. Tchal-Gadjieff a Jean-Jackque Flori, 53 min.)

21. 11. Rocková hvûzda a Mullah (VB 2003,
A. Macqueen a R. Hamid, 50 min.) + Link TV
Music Video blok (30 min.)

28. 11. Stfied / Die Mitte (NùM 2003, Stanislaw 
Mucha, 90 min.)

AUDIOVISUAL – 20:00
Pravidelné setkávání s experimentálním filmem dopl-
nûné pfiedná‰kami. 
03. 11.  Akãní bohové za oponou - Tajemství choreo-

grafie v hongkongsk˘ch akãních filmech
10. 11.  Videoklipy nov˘ch písniãkáfiÛ – CocoRosie,

Antony a ti druzí
17. 11.  Veãer Mezipater: pohledy a touhy
23. 11.  Stvofiitel doku-dramatu: Îelimir Îilnik

PROJEKCE PRO SENIORY
KaÏdou stfiedu od 11:00 za 50 Kã.

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Koncerty
Adventní, Vánoční a Novoroční

SVATOMIKULÁŠSKÉ 
SLAVNOSTI

Vstup volný

5. 12. v 16.15 Mikulášská nadílka
6. 12. v 17.00 Nešpory
v 18.00 Slavná poutní mše svatá

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,

LYRA PRAGENSIS
Divadlo INSPIRACE, Scénick˘ ateliér 

HAMU-Lichten‰tejnsk˘ palác, Malostranské nám. 13,
Praha 1. Pfiedprodej vstupenek: ACADEMIA, Národní 7,

Praha 1, 224 240 547, po-pá 9.00–19.00,
so 10.00–18.00, ne 12.00–18.00, prodejna VIA MUSICA,
Lichten‰tejnsk˘ palác, Malostranské nám. 13, Praha 1, 

257 535 568, dennû 10.30-12.30 a 13.00 -19.30
a hodinu pfied pfiedstavením. Informace 

na tel./fax 224 910 787, 261 220 516, 602 683 500.
www.lyrapragensis.cz, cizkova@lyrapragensis.cz

Divadlo Inspirace, scénick˘ ateliér HAMU, 
Malostranské nám. 13, Praha 1:

8. 11. Nuselsk˘ most – 19:00
Písniãkov˘ pofiad ‰ansoniéra a herce Igora ·eba. 
10. 11. Frida K. – 19:00
Zora Jandová ve strhujícím pfiíbûhu mexické ma-
lífiky Fridy Kahlo, známé u nás také z filmu Frida.
15. 11. ·imon – 19:00
Jedineãná herecká pfiíleÏitost pro Rudolfa Pellara
v monodramatu izraelského autora.
23. 11. Cesta pokojného bojovníka – 19:00 derniéra
Zbynûk Fric, Josef Vinkláfi, Hana Bene‰ová a Fran-
ti‰ek Kreuzmann v pfiíbûhu Dana Milmanna, kter˘
v osmdesát˘ch letech ovlivnil fiadu mlad˘ch lidí.
28. 11. Krása z Moulin Rouge – 19:00
Jan Potmû‰il v hlavní roli smutného i veselého pfií-
bûhu z konce Ïivota francouzského malífie 19. sto-
letí Henri Toulouse-Lautreca. 
30. 11. Frida K. – 19:00

MALÁ SCÉNA DIVADLA POD PALMOVKOU
14. 11. Oceán mofie – 19:00
Kfiehk˘ pfiíbûh o mofii a platonické lásce svérázné-
ho profesora Bartlebooma.

Sál Akademie vûd âR, Národní 3, Praha 1
21. 11. Hosté Ivany Tetourové – Jaroslava Mose-
rová – 19:00
Rozmlouvání s doc. MUDr. Jaroslavou Mosero-
vou, DrSc., o jejím více neÏ ãinorodém Ïivotû, do
kterého patfií studium v USA i v âechách, práce lé-
kafiky, diplomatky, senátorky.

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

■ Firma KRAFT – Správa a údrÏba nemovitostí,
úklidové práce, malování, lakování, pokládka
podlahov˘ch krytin, sklen. práce, drobné sta-
vební úpravy, údrÏba zelenû, autodopra-
va, stûhování a ostraha budov a majetku. 
Telefon: 728 054 414, kraft@kraft-praha.cz.

■ STAROÎITNICE hotovû vykoupí zlaté a gra-
nátové ‰perky, stfiíbro, alpakové nádobí
a jiné. Tel. 222 313 467, 603 542 774

■ Nabízíme stfie‰ní okna a dubové masivní
podlahy. Tel.: 602 653 294

■ OPRAVY – PSACÍ STROJE, KALKULAâKY,
tel.: 241 412 507

■ Koupíme vánoãní ozdoby (papírové aÏ
1500 Kã/kus, korálkové 10–200 Kã/kus)
a ve‰keré pfiedmûty související s tématem
Vánoc a Mikulá‰e. Také hledáme staré pa-
mátníãky a pohledy. V˘kup po-pá 14-18
hod. StaroÏitnosti Koneãn˘, Dlouhá 22
(!!), tel.: 222 320 993

■ MimopraÏsk˘ ing. koupí byt DV, OV, plat-
ba v hotovosti. Tel.: 222 210 495

■ Koupím byt s nájemníkem 2 + 1 a vût‰í,
ne panel, Praha 1 aÏ 7, umoÏním pfiestûho-
vání do 1 + 1 I. kategorie v Praze 5. 
Tel.: 608 063 515 

■ Hledám obecní 3 + 1 a vût‰í v Praze. Nabí-
zím dr. 3 + 1 v Mostû nebo moÏnost od-
stupného. Tel.: 607 122 379

■ Hledám obecní 3 + 1 a vût‰í v Praze. 
V˘mûnou nabízím men‰í byt v Praze. 
Tel.: 777 126 054

■ Koupím byt v Praze DR nebo OV. 
Tel.: 296 327 770

■ Vymûním obecní byt 2 + kk na Praze 5 za
vût‰í na Praze 1, nabízím doplatek. Tel.:
777 574 710

■ Vymûním DR  2 + 1, 70 m2, P2 – Nové
Mûsto za vût‰í byt obecní v priv. na P 1.
Tel.: 777 186 336 

■ Vymûním  obecní v priv 2 + kk, P6 – Dej-
vice za vût‰í byt na P1 také obecní v priv.
Tel.: 608 322 137

■ Prodám mladé papou‰ky (kfiíÏence Aga-
pornis  FischerÛv x rÛÏohrdl˘), odbûr ihned.
Vhodní na ochoãení. Do dobr˘ch rukou.
Porada.  Tel.: 723 745 742

HLEDÁME
BYT NA PRAZE 1

NABÍDNùTE
Tel.: 257 314 901, 605 470 210

semináfiích, s velk˘m úspûchem vystupoval
na mnoha festivalech, nahrával a stále na-
hrává stûÏejní díla pro violoncello. Jako
uznávan˘ interpret má velmi bohat˘ reperto-
ár od hudby barokní aÏ po dne‰ek, oceÀo-
ván je zejména jeho odu‰evnûl˘ v˘raz, kter˘
dovede skloubit s brilantní technikou. Jifií Ho-
‰ek jako pedagog i skladatel je znám také
rozsáhlou badatelskou a popularizaãní ãin-
ností v oblasti znovuobjevování a propagace
dûl pozapomenut˘ch skladatelÛ a violoncel-
listÛ D. Poppera, A. Krafta a dal‰ích. 

Martina Fialková

peních s koktejl barem a taneãním parketem.
Pro uzavfienou spoleãnost se ale nejlépe ho-
dí dva salonky nahofie v patfie. Vystoupáte-li
po dfievûném schodi‰ti evokujícím dávnou
historii domu, ocitnete se v rudolfinské dobû.
Klenuté stropy, tûÏk˘ dfievûn˘ nábytek, velké
stoly, to v‰e je nachystáno k pofiádné hosti-
nû. Z obrazÛ na stûnû na vás pfii hodování
bude shlíÏet sám Rudolf II. a také bizarní by-
tosti poskládané z ovoce ãi zeleniny, zdafiilé
napodobeniny slavn˘ch Arcimboldov˘ch ob-
razÛ. A v zadním salonku objevíte pfiekvape-
ní nejvût‰í – Golema v nadlidské velikosti,
pûknû z hlíny vypáleného.   
KaÏdou rozjafienou spoleãnost si dobfie po-
hlídá – a nemûli byste mu zkou‰et vkládat
‰ém, nebo si na vás pûknû posvítí. 

Vokální akapelov˘ soubor

GESHEM
vás zve na koncert 

u pfiíleÏitosti vydání svého CD 

WADE IN THE WATER
âERNO·SKÉ SPIRITUÁLY

zvlá‰tní host: Lee A. Davison (USA)
úter˘ 15. listopadu od 19.30

Evangelick˘ sbor U Salvátora
Praha 1 – Staré Mûsto, Salvátorská 1

vstupné dobrovolné
www.geshem.cz

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

8. 11. VLTAVA U VLTAVY – 16:00
9. 11. STARÁ BÁBA TANâÍ – 17:00

14. 11. POSLEDNÍ ZE ÎHAV¯CH MILENCÒ – 17:00
16. 11. VLASTNù SE NIC NESTALO – 14:00 
21. 11. MOJE PAST – 17:00
22. 11. STARÁ BÁBA TANâÍ – 17:00
23. 11. ZA BRANOU – 17:00
28. 11. KAÎD¯ âLOVùK BY MùL V SOBù 

NOSIT ROZKVETLOU LOUKU – 17:00
29. 11. TICHÁ NOC – SVATÁ NOC 17:00 

Fotografické pohlednice Prahy do roku 1990
hledá redakce ListÛ Prahy 1. Tel.: 257 533 280-1



NOVINKY Z KARMELITÁNSKÉHO NAKLADATELSTVÍ

OPAT CHULIGÁN VÍTùZEM!
Kniha Moniky El‰íkové Opat chuligán – dobré dílo Anastá-
ze Opaska získala cenu mûsta HavlíãkÛv Brod jako nejkrás-
nûj‰í beletristická publikace roku 2005. Slavnostní pfiedání
ceny v pátek 7. fiíjna 2005 probûhlo pod zá‰titou hejtmana
kraje Vysoãina Milo‰e Vystrãila. 

Monika El‰íková: OPAT CHULIGÁN
Váz., 271 str., 259 Kã, obj. ã.: 10 844
Spisovatelka a reÏisérka Monika El‰íková mûla moÏnost b˘t na-
blízku Anastázi Opaskovi v posledních letech jeho Ïivota... Pfiíbûh

doplÀují vzpomínky pfiátel (Václav Mal˘, Pavel Tigrid, Ivan Medek, Jaroslav Hutka), jsou za-
fiazeny Opaskovy básnû a fiada ãernobíl˘ch dokumentárních fotografií Jindfiicha ·treita. 

Kolektiv autorÛ:  KNIHA ÎIV¯CH
Váz., 263 str., 259 Kã, obj. ã.: 10 836
Zajímáte se o historii 20. století? Chcete mlad‰í generaci autenticky pfiiblíÏit události 2. svû-
tové války? Jak to bylo v obklíãeném Leningradu? Jak pfieÏít pochod smrti? Co jde ãlovûku
hlavou, kdyÏ ve sluÏbách RAF shazuje bomby na obydlená území?... 

Lydia Stephanová: OSAMùLÁ CESTA DAGA HAMMARSKJÖLDA 
BroÏ., 94 str., 119 Kã, obj. ã.: 10 953 
Nûmecká novináfika Lydia Stephanová shrnuje nejen Hammarskjöldovo pÛsobení ve
funkci generálního sekretáfie OSN. PÛsobivé jsou zejména úryvky z jeho posmrtnû vyda-
n˘ch deníkÛ.

Joseph Ratzinger: EVROPA Váz., 120 str., 149 Kã, obj. ã.: 10 912 
Politikové v‰ech stran dnes samozfiejmû slibují zmûny – pfiirozenû, Ïe k lep‰ímu. Poklesl
uÏ v˘znam slova „revoluce“, tím více se slibují rozhodné reformy. Svût je pociÈován jako
tûÏko snesiteln˘, musí se stát lep‰ím...“

Nav‰tivte na‰e prodejny:
Karmelitánské knihkupectví U Sv. Jindfiicha, Jindfii‰ská ul. 23, Praha 1

Karmelitánské knihkupectví U Sv. Víta, Hradãanské nám.,16, Praha 1-Hrad

zasilky@kna.cz ● www.kna.cz
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DIVADLO Disk
5. listopadu v 19:30 
ZAZIE V METRU
Raymond Queneau 
(pfieklad z francouz‰tiny Zdenûk Pfiibyl) 
2. absolventská inscenace studentÛ Katedry
alternativního a loutkového divadla DAMU
To, co jste dûlali doposud, muselo stát za
houby. Staãí se na vás podívat. Vypadáte ‰í-
lenû.
PafiíÏ padesát˘ch let. Kabarety, putyky, trÏi‰-
tû. Pamûtihodnosti, které jsou zapomnûní
hodné. Îivot ve velkomûstû oãima svérázné
‰kolaãky Zazie aneb lehce surreáln˘ underg-
round ladûn˘ do bledûmodra.
ReÏie a úprava textu: J. Kubíková, scéna:
H. Roubíãková, kost˘my: Z. Pfiidalová, hud-
ba: Z. Král. Produkce: V. Schmoranzová
a M. R̆ grová. Hrají: B. Popelková, D. âech,
S. Milková, J. Van˘sková, M. Bohadlo,
J. Slach, J. ·teflíãková, M. Mouãka, P. Reif,
M. Tomá‰, M. âechová

DIVADLO Semafor
(Dejvická 27, P 6)
23. listopadu 
PENSION ROSAMUNDA 
Listování ve scénáfii nerealizovatelného fil-
mu, kter˘ vznikl v osmdesát˘ch letech mezi-

kontinentální spoluprací Jifiího Suchého
(Praha) s Vítem Hrubínem (Hollywood). âte-
ní stfiídají rozehrané scény s písniãkami,
ãímÏ vzniká neobvyklá divadelní inscenace
o pfievratu, kter˘ se uskuteãnil v nevûstinci
na kraji mûsteãka L. nad P. V reÏii J. Suché-
ho vystoupí cel˘ soubor divadla Semafor,
roz‰ífien˘ o dal‰í krasavice. Pfiedstavení není
urãeno dûtem, dospûl˘m v‰ak pohor‰ení ne-
zpÛsobí.
Hrají: J. Such˘, J. Molavcová, L. âerníková,
J. Smyãková, J. PetráÀ, J. ·tûdroÀ, V. Kop-
ta, J. Bene‰

DIVADELNÍ PREMIÉRY V LISTOPADU

■  ■  ■ ■  ■  ■P O ¤ A D Y P R O S E N I O R Y
Maìarsk˘ kulturní institut, Rytífiská 25, Praha 1, zaãátky ve 14:30
2. 11. Klavírní koncert Martina Kasíka

16. 11. Houslov˘ koncert Jaroslava Svûceného

Malostranská beseda, Malostranské nám. 21, Praha 1, zaãátky v 15:00
9. 11. Slavné operní melodie

Ch. Kluge – soprán, J. Mrázek – tenor, I. Pluháãková – klavír 

Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivûdného krouÏku
12. 11. Biskupsk˘ dvÛr a podivnosti kolem nûj – sraz ve 13:45 pfied hotelem Axa na Pofiíãí
19. 11. Paláce monarchÛ s dubios. zvûstmi – sraz ve 13:45 u po‰ty na III. nádvofií Hradu

Zmûna programu je vyhrazena.

V pfiedstaveních, která mÛÏete v nejbliÏ‰í
dobû vidût na repertoáru Laterny magiky
jsou Argonauti – legenda o nejstar‰í dobro-
druÏné v˘pravû starovûk˘ch hrdinÛ do ne-
známa. Kresba na fiecké váze oÏívá a vy-
práví pfiíbûh o cestû stateãného Jásona za
zlat˘m rounem a setkání s ãarovnou Mé-
deou. Îhavou souãasnost – ov‰em s vûã-
n˘mi motivy lásky a iluzí – zase mÛÏete vi-
dût s pomocí virtuálního triku v pfiedstavení
Graffiti – pfiíbûhy jednoho mûsta.
Divadelním rekordmanem co do poãtu re-
príz je na‰e „rodinné stfiíbro“ – Kouzeln˘ cir-
kus, kter˘ právû dosáhl úctyhodn˘ch 5555
repríz. Pokud jste ná‰ Cirkus je‰tû nevidûli
alespoÀ tfiikrát, o mnoho pfiicházíte.
Naopak pfiedstavení Hádanky se chystá na
svou derniéru – tedy poslední uvedení,
alespoÀ v dosavadní kompletní podobû. Ta-
to taneãní fantazie je ovûnãená cenou za
nejlep‰í taneãní inscenaci roku 1999 a její
neobvyklá „ãísla“ nemÛÏete spatfiit v Ïád-
ném tradiãním baletním pfiedstavení. Jed-
notlivé ãásti Ïijí také ve zvlá‰tních kompo-
novan˘ch veãerech pro mimofiádné
pfiíleÏitosti.

V nadcházejícím období máte je‰tû jeden
nemal˘ dÛvod pfiijít do Laterny magiky. Má-
me pro vás totiÏ mimosezónní slevy vstupe-
nek…
V dobû od 14. 11. 2005 do 31. 03. 2006 na-
bízíme v˘razné slevy vstupenek na v‰ech-
na na‰e pfiedstavení. ·koly a instituce ne-
ziskové sféry mohou pfii hromadn˘ch
objednávkách (od 10 ks/pfiedstavení) za-
koupit vstupenky za 180 Kã (pouze pro-
stfiednictvím obchodního oddûlení Laterny
magiky).
Na konci roku si navíc budete moci opatfiit
vÛbec první vydanou publikaci o celé historii
a v˘voji Laterny magiky. V bohatém obrazo-
vém zpracování této knihy poznáte, proã je
Laterna magika divadlem zázrakÛ a v trojja-
zyãném textu se dozvíte o v˘jimeãn˘ch
okolnostech, které formovaly historii a tváfi
tohoto slavného divadla.
Pro ãtenáfie ListÛ Prahy 1 máme zajíma-
vou nabídku. Po pfiedloÏení slevového
kuponu na jubilejní 5555. pfiedstavení
Kouzelného cirkusu dne 11. 11. získáte
pfii nákupu dvou vstupenek na toto pfied-
stavení druhou vstupenku zdarma.

Záfiiv˘ svit „Kouzelné lucerny”

DIVADLO Na Fidlovaãce
24. listopadu
Franz Werfel 
JACOBOWSKI A PLUKOVNÍK
ReÏie: Juraj Deák, pfieklad a dramaturgie:
Milan Luke‰, hudba: Petr Malá‰ek, scéna:
Libu‰e Josefy, kost˘my: Vlaìka Prudiãová
Obsazení: Jacobowski – Tomá‰ Töpfer, 
Plukovník – Petr Rychl˘, Mariana – Tereza
Bebarová. Dále hrají: P. Neãas, D. Rous,
Z. Mary‰ka, E. Balzerová, M. KuÏel,
C. Götz, D. Ratajsk˘, D. Hák, L. Malkina ad.
PraÏsk˘ rodák Werfel (1890-1945) dokonãil
svou „komedii jedné tragédie“ r. 1942. Slav-
nostní premiéra v New Yorku o dva roky po-
zdûji odstartovala její triumfální cestu po je-
vi‰tích celého svûta. Do jedné z titulních
postav promítl autor vlastní záÏitky a zku‰e-
nosti nûkolikanásobného emigranta. Ve své
nejlep‰í hfie zpracoval osobitû tzv. nadãaso-
vé téma o hrdinství, lásce a pfiátelství, s nímÏ
se setkáváme napfiíklad v Rostandovû Cyra-
novi z Bergeraku. Autor situuje svou hru do
nacisty okupované PafiíÏe roku 1940. Na
tomto neveselém pozadí se odehrává fiktivní
komorní pfiíbûh, do nûhoÏ záhy vstoupí ex-
centrická Francouzka Mariana, plukovníkova
„srdcová dáma“, která pochopitelnû okouzlí
i nesmûlého Jacobowského, nenapravitelné-
ho optimistu, hlavního nositele humoru. To je
ostatnû jeden z dÛvodÛ, proã autor v podtitu-
lu akcentuje Ïánr komedie.

Festival soudobé hudby
JiÏ ‰estnáct˘m rokem obohacují na‰i hudební scénu Dny soudobé hudby. Na ‰esti kon-
certech se v první polovinû listopadu pfiedstaví fiada mlad˘ch umûlcÛ, ktefií tvofií jiÏ tra-
diãnû vût‰inu úãinkujících. 

Pfiednesou tfiicet ãtyfii instrumentální a vokální díla z oblasti komorní a sborové hudební tvorby
ãesk˘ch skladatelÛ, která odborná komise doporuãila k provedení z celkového poãtu padesáti
tfií zadan˘ch skladeb. Více neÏ polovina z nich zazní vÛbec poprvé. Mezi autory nalezneme ta-
ké jména skladatelÛ, ktefií se v leto‰ním roce doÏívají v˘znamn˘ch Ïivotních jubilejí. Uvedení
jejich skladeb pfiipomene, Ïe J. Sternwald slaví devadesát pût let plodného Ïivota, osmdesáti-
ny J. Feld a Z. ·esták, sedmdesáté narozeniny M. Jíra, V. Micka a J. Teml a oproti jeho kole-
gÛm teprve padesát je letos J. Filasovi. Koncerty se konají ve dnech 2., 4., 9., 11., 14. a 15. li-
stopadu vÏdy od 19.30 hodin stfiídavû v Sále MartinÛ Lichten‰tejnského paláce na
Malostranském námûstí a v hudebním sále Konzervatofie a Ladiãské ‰koly Jana Deyla na Mal-
tézském námûstí. Vedle posluchaãského záÏitku a sváteãního pocitu „prvního“ poslechu spo-
jeného se zvûdav˘m oãekáváním premiérovan˘ch skladeb roz‰ifiuje festival hudební nabídku
také prostfiednictvím rozhlasového vysílání. âesk˘ rozhlas 3 Vltava dokumentaãnû nahrává
v‰echny festivalové koncerty a uplatÀuje je ve svém vysílání. Od vzniku DnÛ soudobé hudby
v roce 1990 bylo provedeno jiÏ na osm set hudebních dûl. K posluchaãÛm se dostávají rovnûÏ
zajímavé informace o interpretech, o jednotliv˘ch autorech i o rozmanitosti pouÏit˘ch tvÛrãích
postupÛ v jejich tvorbû, která vznikala nejdéle tfii roky pfied festivalov˘m provedením. 
Celostátní festival Dny soudobé hudby pofiádá Spoleãnost ãesk˘ch skladatelÛ Praha spolu
s dal‰ími ãleny Asociace hudebních umûlcÛ a vûdcÛ a ve spolupráci se Spoleãností pro du-
chovní hudbu a SdruÏením pro soudobou hudbu Pfiítomnost Praha. StáÀa Wildová

Barokní podveãery – cyklus koncertÛ staré hudby
Nedûle 13. 11. 2005, 19:00. Barokní knihovní sál Collegium Marianum
Námofiní bitvy
Velké námofiní bitvy v dílech J. K. VaÀhala, J. L. Dusíka a L. KoÏeluha
Sólistka: Monika Knoblochová – kladívkov˘ klavír
Pofiadatel: Collegium Marianum, Melantrichova 19, Praha 1, tel.: 224 229 462

www.collegiummarianum.cz

Neodmyslitelnou souãástí kulturní Prahy je uÏ témûfi padesát let Laterna magika. Zprvu jediná, dosud jedineãná filmo-divadelní
atrakce je dnes „klasikou“ mezi multimediálními divadelními projekty. V pfiedstaveních Laterny magiky budete vtaÏeni do strhujících
pfiíbûhÛ minulosti i souãasnosti tak, jako byste je sami proÏívali – od antick˘ch bájí po moderní street art show. 

Ohlédnutí za 15. podzimním kniÏním veletrhem 

HavlíãkÛv Brod pln˘ knih
Zakladatelkou a fieditelkou dnes jiÏ druhého nejv˘znamnûj‰ího veletrhu vûnovaného
knihám u nás je jiÏ 15 let Markéta Hejkalová. Tato dáma, sama spisovatelka a pfiedev‰ím
pfiekladatelka z fin‰tiny, kromû toho vydává fiadu zajímav˘ch titulÛ i v rodinném nakla-
datelství Hejkal, jehoÏ produkce také stojí za pov‰imnutí. (Kmenov˘m autorem je Jifií
Stránsk˘, vycházejí zde pfieklady Miky Waltariho a dal‰ích finsk˘ch spisovatelÛ.) Hav-
líãkobrodsk˘ kniÏní veletrh je v‰ak kaÏdoroãnû nejvût‰ím poãinem Markéty Hejkalové,
která z mûsta, kde Ïije, udûlala stfiedobod nakladatelÛ, spisovatelÛ i knihkupcÛ, ale pfie-
dev‰ím za knihami a souvisejícím doprovodn˘m programem láká obyvatele z celé Vy-
soãiny i odjinud. A to samo o sobû stojí za pov‰imnutí, neboÈ ne‰kodí obãas si pfiipo-
menout, Ïe nejen v Praze Ïijí kulturymilovní a schopní lidé, ktefií jsou schopni na jedné
stranû kulturní hodnoty vytváfiet a na druhé poptávat. 

Mezi tisícovkami kniÏních titulÛ na veletrhu
byly pfiinejmen‰ím desítky velmi zajímav˘ch.
Z nich, jako kaÏdoroãnû, vybrala odborná
porota ãtyfii. Ocenûné tituly uvádíme na kon-
ci ãlánku. Opût zde mûlo pfiíleÏitost vystavo-
vat a prodávat mnoÏství mal˘ch, regionál-
ních nakladatelÛ, ktefií se na praÏsk˘ kniÏní
veletrh z finanãních dÛvodÛ nedostanou. 
V Havlíãkovû Brodû je také tradiãnû udûlo-
vána cena Littera Astronomica, letos astro-
nomovi Ing. Pavlu Pfiíhodovi, v˘znamnému
popularizátorovi této vûdy z praÏského pla-
netária. Zajímavé a jiÏ víceleté sepûtí veletr-
hu v H. B. s âeskou astronomickou spoleã-

ností se letos projevilo i zajímavou novinkou.
V‰ichni náv‰tûvníci si mohli bûhem obou
slunn˘ch dnÛ pfied kulturním domem Ostrov,
kde se veletrh koná, prohlédnout Slunce
skuteãn˘m v˘konn˘m hvûzdáfisk˘m daleko-
hledem. Ten zde byl k dispozici i s odborn˘m
v˘kladem astrologa. 
K nejúspû‰nûj‰ím doprovodn˘m programÛm
patfiila konference Literatura a totalita, autor-
ské ãtení Michala Viewegha a také jeho be-
seda se ãtenáfii. Nejãtenûj‰í autor se opût
projevil jako sympatick˘ ãlovûk bez hvûzd-
n˘ch man˘rÛ. 
Na veletrhu probûhla také fiada autogramiád

a po jeho skonãení byla v Havlíãkovû domû
na námûstí zahájena zajímavá „dvojv˘sta-
va“. V pfiízemí jsou zde k vidûní obrazy a ta-
piserie ·árky Bene‰ (manÏelky Jana Bene-
‰e, spisovatele Ïijícího s rodinou po dlouhá
léta v USA), které vycházejí povût‰inû z její
rodinné zku‰enosti. Dûti, koãky, pobfieÏí oce-
ánu, krásné dívky. V patfie pak lze zhlédnout
v˘stavu samizdatu nazvanou Literatura a to-
talita, doplnûnou velmi pÛsobiv˘mi ãernobíl˘-
mi fotografiemi z ãeského venkova i mûst
v dobách totalitní bídy, ‰edû a absurdity. Obû
ãásti v˘stavy mÛÏeme vfiele doporuãit, stejnû
tak jako náv‰tûvu havlíãkobrodského veletr-
hu za rok, nebo galerie ãi Muzea Vysoãiny
je‰tû letos. 

Ocenûné knihy z veletrhu doporuãujeme
i vám: 

Cena Kraje Vysoãina za nejkrásnûj‰í knihu
z oblasti nauãné literatury: 
Julian Thompson: Západní fronta
(CP Books)

Cena mûsta Havlíãkova Brodu za nejkrás-
nûj‰í beletristickou knihu:
Opat chuligán: Monika El‰íková 
(Karmelitánské nakladatelství) 

Cena Tiskáren HavlíãkÛv Brod, a. s.: 
Daniela Krolupperová: Zuzanka (Albatros) 
Zvlá‰tní cena poroty – Encyklopedie Jifií-
ho Suchého (nakladatelství Karolinum
a PraÏská imaginace) 

Co pfiinese Mezinárodní Dvofiákova pûvecká soutûÏ? 
Ve dnech 4.–11. listopadu probûhne v Karlov˘ch Varech jiÏ poãtyfiicáté soutûÏ nadûj-
n˘ch mlad˘ch pûvcÛ. Zprvu byla urãena posluchaãÛm konzervatofií a vysok˘ch hudeb-
ních ‰kol, pozdûji se stala uznávanou soutûÏí mezinárodní. V souãasné dobû její úãast-
níci soutûÏí v kategoriích PÍSE≈, JUNIOR, OPERA. 

v Národním divadle i na rÛzn˘ch festivalech. 
Letos pfiedstoupí pfied porotu Dvofiákovy
soutûÏe, v níÏ zasedne také ‰éf praÏského
symfonického orchestru FOK Serge Baudo,
kolem 110 soutûÏících z celého svûta. Za-
hajovací a závûreãn˘ koncert mlad˘ch pûv-
cÛ pfiivítá publikum v reprezentaãním sále 
grandhotelu Pupp s Karlovarsk˘m symfonic-
k˘m orchestrem. A tak zb˘vá jen vûfiit, Ïe
soutûÏ, jejímÏ organizátorem je Pûvecké
centrum A. Dvofiáka v Karlov˘ch Varech
a která je fiazena mezi vÛdãí instituce v Evro-
pû vedle Vídnû a Salcburku, i letos pfiinese
své ovoce v podobû dal‰ích vynikajících ob-
jevÛ, které brzy usly‰íme i v Praze.

Jifií Vitula, redakãní úprava 
a doplnûní Martina Fialková

Karlovarská Dvofiákova soutûÏ se mÛÏe prá-
vem pochlubit v˘razn˘mi objevy, které dnes
reprezentují ãeské pûvecké umûní na nejvy‰-
‰í úrovni – jejími minul˘mi vítûzi jsou v Pra-
ze, v celé republice i v zahraniãí dobfie zná-
mé osobnosti, jako napfiíklad Magdalena
KoÏená, Eva Urbanová, Edita Gruberová,
Dagmar Pecková, Roman Janál, Peter Miku-
lá‰ a celá plejáda zahraniãních sólistÛ, ktefií
dnes zdobí v˘znamné operní scény a kon-
certní pódia. Dosud absolvovalo tuto soutûÏ
1592 mlad˘ch kandidátÛ. 
I letos zve mezinárodní pûvecká soutûÏ do

Karlov˘ch VarÛ desítky dal‰ích, ktefií se bu-
dou pfied mezinárodní odbornou porotou
v ãele se znám˘m sólistou Petrem Dvorsk˘m
ucházet o palmu vítûzství. Pfied rokem vy‰li
z tohoto klání jako nejúspû‰nûj‰í praÏ‰tí só-
listé Adam Plachetka, Martin ·rejma a Eli‰ka
Weissová. Absolutním vítûzem se stal Jiho-
korejec Lee Sang Min. 
V roce 1997 byla absolutní vítûzkou PraÏa-
nÛm dobfie známá ruská sopranistka Marina
Vyskvorkina, která po tomto úspûchu pokra-
ãuje ve své kariéfie pfieváÏnû z Prahy a lze ji
vidût v fiadû vynikajících rolí ve Státní opefie,

MEZINÁRODNÍ âESK¯ KLUB
ve spolupráci s Lidovou uni-
verzitou Mûstské knihovny po-
fiádá cyklus besed 
HOVORY BEZ HRANIC.  

V pondûlí 7. listopadu od 17:00 pro-
bûhne pofiad, jehoÏ hlavním hostem
bude pan ALEXANDR TOMSK¯.
B˘val˘ exilov˘ nakladatel, po návratu do
âR mnoho let úspû‰n˘ fieditel nakladatel-
ství Academia, znám˘ publicista, pravi-
deln˘ host rozhlasového vysílání na âRo
v ranním pofiadu Jak to vidí…
Témata: O národní identitû, literatufie,
o dne‰ní dobû. 
Veãer doplní písniãkáfika Ali Weissová
v doprovodu své kytary. Beseda se ko-
ná v Malém sále Mûstské knihovny,
Mariánské námûstí, Praha 1.

Vstup 20 Kã

Kouzeln˘ cirkus

5555.
pfiedstavení

11. 11. 2005
Pfii nákupu jedné vstupenky na pátek

obdrÏíte po pfiedloÏení tohoto kuponu 
druhou vstupenku zdarma.

Zábûr z první ãtené zkou‰ky inscenace
Zazie v metru

VE STANICI NELZE
Anna a 7 ÏelezniãáfiÛ v taneãní grotesce z 2. nástupi‰tû.
Tanãí, zpívají, milují a potkávají své osudy... 
Rytmus kol stepuje svoji touhu. 
Vlaky, rytmus, touha, vÛnû, pohyb, dálka, louãení, ãekání...
Návûstidlo, koleje, bába tû poleje. 
Stejnokroj, krásy zdroj! 
Nevyklánûjte se z oken, nebezpeãí záÏitku!
Scénáfi, reÏie a choreografie: J. Va‰áková, M. Pacek,
M. Hanu‰. Divadlo v Celetné.
18. 11. 14:00 Ve stanici nelze – vefiejná generálka
20. 11. 19:30 Ve stanici nelze – 1. premiéra
30. 11. 19:30 Ve stanici nelze – 2. premiérawww.veseleskoky.cz

Foto archiv 
Laterna magika



KdyÏ se Praha 5. kvûtna 1904 louãila s vel-
k˘m skladatelem, byla to národní manifes-
tace. Pohfiebního prÛvodu se zúãastnilo to-
lik lidí, mezi nimi 200 váÏen˘ch osobností,
Ïe musela b˘t pfieru‰ena doprava. Dvofiá-
kovy ostatky byly vezeny z kostela sv. Sal-
vátora na Starém Mûstû pfies Národní tfiídu,
Spálenou ulici a Karlovo námûstí ke koste-
lu sv. Ignáce, kam dennû chodil na m‰i,
a odtud na Vy‰ehradsk˘ hfibitov.
Anglie ho naz˘vala „lvem sezony“ a „skrom-
n˘m mistrem ãesk˘m“, byl ãestn˘m ãlenem
Královské filharmonické spoleãnosti, ve
Vídni obdrÏel fiád Îelezné koruny, na Cam-
bridge dostal ãestn˘ doktorát a v letech
1892 aÏ 1895 byl fieditelem Národní ame-
rické konzervatofie v New Yorku.
Spolek pro postavení Dvofiákova pomníku
vznikl aÏ v roce 1931. Na konci války byl
pfiejmenován na Spoleãnost Antonína Dvo-
fiáka. Ta  koneãnû v roce 1949 prosadila 
realizaci pomníku a jeho umístûní v parãíku
u Rudolfina. Právû zde Antonín Dvofiák 
4. 1. 1896 dirigoval první koncert âeské fil-
harmonie, u jejíhoÏ zrodu stál, tady se ko-
naly premiéry jeho skladeb. Pomník byl za-
dán sochafii Josefu Wagnerovi a arch.
Pavlu Smetanovi. Josef Wagner se jako po-
tomek sochafiského a kamenického rodu
vyuãil kameníkem, podle rodové tradice do-

konce  jeden z jeho pfiedkÛ byl Ïákem slav-
ného M. B. Brauna. Pak studoval na hofiic-
ké kamenicko-sochafiské ‰kole a na praÏ-
ské Akademii v˘tvarn˘ch umûní v ateliéru
Jana ·tursy a Otakara ·paniela. Krátce
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Osudy pomníkÛ velikánÛ b˘vají rÛzné, nûkdy aÏ nepochopitelnû. Rozhodnû to platí
o monumentu Antonína Dvofiáka. Pojìme si povídat o peripetiích, které pfiedcházely
jeho odhalení. 

nav‰tûvoval i ateliér Otty Gutfreunda na
UmûleckoprÛmyslové ‰kole. V dobû práce
na pomníku Antonína Dvofiáka mûl uÏ za
sebou fiadu mistrovsk˘ch prací, mimo jiné
pomník Jaroslava Vrchlického, pomník Bed-
fiicha Smetany v Karlov˘ch Varech, pomník
padl˘m ve Dvofie Králové. Zemfiel v roce
1957 tûsnû pfied dokonãením Dvofiákova
pomníku. Tehdej‰í ministr kultury Zdenûk
Nejedl˘ v‰ak rozhodl, Ïe na zvoleném místû
bude stát socha Josefa Mánesa. DvofiákÛv
pomník se nakonec nerealizoval, neboÈ mû-
nová reforma pfiipravila Prahu o nashro-
máÏdûné peníze, a ani termíny stanovené
v pozdûj‰ích letech nebyly dodrÏeny.
Koneãnû v roce 1991 praÏsk˘ magistrát
rozhodl o umístûní sochy na Klárovû, kde
byl dokonce poloÏen základní kámen. Zvût-
‰ení tfietinového modelu a jeho odlití do
bronzu se ujal syn zesnulého sochafie Jan
Wagner, Ïák profesorÛ Makovského a Hla-
díka na praÏské AVU a prof. Welze na ví-
deÀské akademii. Pfii‰la dal‰í zmûna, a sice,
Ïe pomník bude stát na hlavním schodi‰ti
Rudolfina. Ale pár t˘dnÛ pfied plánovan˘m
odhalením se strhla lavina kritiky o nevhod-
nosti takového umístûní a hledalo se jiné fie-
‰ení. Dne 4. ãervna 2000 byl pomník posta-
ven na trávník u Rudolfina pfied vûtrací
‰achtu podzemních garáÏí. Tak se Praha,
96 let po smrti hudebního genia, jehoÏ No-
vosvûtská symfonie znûla do sluchátek Neil
Amstronga, kdyÏ v roce 1969 vstupoval na
Mûsíc, doãkala Dvofiákova pomníku.
Zatím provizornû, tak jen doufejme, Ïe po
plánované úpravû námûstí Jana Palacha
se mu dostane dÛstojnûj‰ího umístûní. 

E. S.

Máte vesel˘ domeãek na prodej ãi k pronajmutí?
Realitní kanceláfi Happy House Rentals pouÏívá jako svoje logo vesel˘ Ïlut˘
domeãek s ãervenou stfiechou uÏ sedm˘ rok. Nejen rozesmát˘m logem, ale
cel˘m pfiístupem k zákazníkovi jsou tu netradiãní. Pfiijdete-li se poradit, co se
dá udûlat s va‰ím bytem ãi nemovitostí v Praze, kterou sami zcela nevyuÏí-
váte, neodradí vás odmûfiení makléfii v oblecích pov˘‰en˘mi pohledy. Nao-
pak, uvítají vás tu pfiívûtiví pracovníci ve zcela civilním obleãení, ktefií jsou pfii-
praveni poskytnout vám radu a pomoc i v ãasech, kdy jinde jiÏ mají zavfieno.

V paláci Langhans, pár krokÛ od tramvaje i metra, jsou skuteãnû na dosah kaÏdému.  
Vlastníte-li byt ãi dÛm v centru nebo jiné zajímavé lokalitû v Praze, kter˘ byste rádi v˘hodnû
pronajali ãi prodali, moÏná jste pfiem˘‰leli, kde zaãít. Klasick˘ inzerát do novin vyvolá vût‰inou
smr‰È telefonátÛ od rÛzn˘ch pfiekupníkÛ, realitních kanceláfií, které si vá‰ byt chtûjí exkluzivnû
vzít do péãe, ale skuteãn˘ch pfiím˘ch zájemcÛ se takto ozve poskrovnu. Zkuste to tedy jinak.
To, co vám solidní realitní kanceláfi usnadní, obrátíte-li se pfiímo na ni, je pfiedev‰ím kvalitní pre-
zentace va‰í nemovitosti. V Happy House Rentals napfiíklad vá‰ byt pfiedstaví zájemci pro-
stfiednictvím fotografií od profesionálních fotografÛ, ktefií jsou vybaveni speciální technikou
k focení i uzavfien˘ch prostor, a zajistí cílenou inzerci. A to nejen na domácích internetov˘ch
stránkách a v ãasopisech zamûfien˘ch na reality. JiÏ od poãátku existence se zde zamûfiují
pfiedev‰ím na zahraniãní klientelu, která v Praze poptává dlouhodobé i krátkodobé pronájmy,
ale v poslední dobû stále více i koupi bytÛ do osobního vlastnictví. Inzerují i v zahraniãních ãa-
sopisech a na úplnû jin˘ch trzích, neÏ vût‰ina realitních kanceláfií, prezentují nemovitosti v nû-
kolika jazycích a její makléfii jsou bez v˘jimky dobfie jazykovû vybaveni, mluví plynnû anglicky
i dal‰ími svûtov˘mi jazyky (it, nûm., fr., ‰p.).
Ve firmû s logem smûjícího se domeãku v‰ak zároveÀ také vûdí, Ïe je dÛleÏité umût jednat se
zákazníkem na obou stranách. Nejen s tím, kdo nemovitost kupuje, ale i s prodávajícím ãi pro-
najímatelem. Obûma stranám zde poskytují komplexní poradenské a právní sluÏby. Dozví se,
jak má postupovat pfii celém obchodu, na co si dát pozor, i jak stanovit správnû cenu. V pfiípa-
dû nájmu je servis zaji‰tûn po celou jeho dobu. 
Charakter této realitní kanceláfie podtrhují kvalitní webové stránky, kde najdete dal‰í uÏiteãné
informace, velk˘ v˘bûr domÛ, bytÛ a nebytov˘ch prostor, a zjistíte, v jak dobré spoleãnosti se
va‰e nemovitost bude nacházet. Chcete-li se pouze informovat, jak vám zde s prodejem ãi
pronájmem mohou pomoci, staãí zatelefonovat – a mÛÏete i na zelenou linku. 
WWW.NEJBYTY.CZ, prodeje: Antonín Doubek 777 222 890, Michaela Císafiová 608 981 113,
pronájmy Markéta Svitáková 775 666 414, asistentka zdarma na zelené lince 800 800 505
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Pohoda v ãistotû
Îít v pohodû je dnes docela umûní. Na kaÏdém kroku na nás nûkde ãíhá nûjaká
stresová situace – na ulici, v zamûstnání a obãas i doma. Znáte to taky? Prostû nic
nestíháte. Ráno dûti, manÏel, snídanû, ‰kola, potom práce a odpoledne znovu –
a k tomu je‰tû ta domácnost. Na nábytku se hromadí prach, podlahy touÏí po vodû
a co teprve dvefie a okna. „To pfiece není moÏné zvládnout!“ fiíkáte si a doufáte, Ïe
vám nûkdo z rodiny pomÛÏe. Ale kdepak, nepomÛÏe, protoÏe kaÏd˘ má nûco, a tak
to nakonec v‰echno zÛstává na jedné jediné osobû – vût‰inou na Ïenû, která by
mûla vytváfiet teplo rodinného krbu. A je‰tû ke v‰emu by se mûla usmívat, b˘t milá,
pfiíjemná, laskavá, v‰echny a v‰echno chápající. A navíc, mûla by si také najít ãas
pro sebe! Îe je to utopie? Není! Od toho je tady na‰e firma – POHODA. Uklidíme,
vyãistíme, opravíme – prostû podle pfiání sneseme „modré z nebe“ a tfieba pravidel-
nû podle pfiání t˘dnû nebo i ãastûji. Skuteãnû záleÏí jen na vás. Chcete mít ve va‰í
domácnosti vÏdy útulno? ObraÈte se na nás! Trápí vás stále více ‰pinavé stûny? Za-
volejte! NejenÏe vymalujeme, ale také v‰e dÛkladnû uklidíme! A budeme se o va‰i
domácnost starat! Kapou vám kohoutky? To je maliãkost! Potfiebujete opravit tope-
ní? Îádn˘ problém! Na‰ím hlavním zájmem je va‰e spokojenost a pfiedním kreditem
spolehlivost! Nevûfiíte? Tak to zkuste! Dobfie víme, Ïe jen spokojen˘ zákazník se
vrací!
Stejnû poslouÏíme i mal˘m a stfiedním firmám! V‰e potfiebné udûláme za vás! Staãí
fiíct a va‰e pfiání bude brzy splnûno. UÏ se nebudete muset trápit, kdo vám uklidí,
kdo nûco opraví ãi zafiídí – prostû zavoláte a my pfiijedeme! ProtoÏe pro nás je dÛle-
Ïitá va‰e pohoda v ãistotû!

V‰e o nás najdete na webov˘ch stránkách www.pohodauklid.cz
na‰e adresa: 

Pohoda – úklidová a správcovská firma
Na Zájezdu 1939/4, Praha 10 – Vinohrady
tel./fax: 272 730 123, mobil: 602 333 899

POHODA
ùklidová a správcovská firma

�

�

Písmomalífiské práce
diplomy, certifikáty, transparenty

Telefon 737 871 671

SEMESTRÁLNÍ KURZY
■  A, N, F, It, ·p, R, Chr, Sr, Jp, ân, Ar,

Hb, ·v, Nr a dal‰í. 

■  Konverzaãní kurzy se zahr. lektory
■  Kurzy s obchod. zamûfiením
■ Pfiípravné kurzy na KET, PET, FCE,

CAE, ZD atd. nabízí

LINGUA SANDY 
Truhláfiská 16, P-1 (u OD Kotva)

Po aÏ ât 10-18, Pá 10-17,
www.lingua-sandy.cz

T.: 724 753 225, 602 234 674, 224 816 269-70
PR

SKI busem na hory
UÏ jste oprá‰ili lyÏe nebo snowboard? Ta-
ké nedoãkavû ãekáte na první sníh? LyÏo-

vání v prosinci má kouzlo liduprázdn˘ch svahÛ pokry-
t˘ch tím prvním, ãerstv˘m a nejbûlej‰ím snûhem. 

Na t˘denní pobyty v tomto období neb˘vá ãas, proto se vût‰ina milovníkÛ hor vydá-
vá pouze na víkendy ãi jednodenní lyÏování, jehoÏ obliba se zlep‰ující se nabídkou
stále roste. 
Stejnû tak i letos budou za snûhem z Prahy – âerného Mostu vyjíÏdût pravidelné lin-
ky SKI busÛ na denní i veãerní lyÏováni. Jejich cílem bude hned nûkolik lyÏafisk˘ch

areálÛ spoleãnosti Snowhill. Vybrat si mÛÏete napfiíklad SKI
areál Herlíkovice, kter˘ uspokojí lyÏafie nejen zku‰ené, ale
i zaãínající. SKI areál Vysoké nad Jizerou je zase vhodn˘ hlav-
nû pro rodiny s mal˘mi dûtmi. Dal‰í moÏností je Jablonec nad
Jizerou. V kaÏdém SKI areálu jsou k dispozici perfektnû vyba-
vené pÛjãovny, SKI servis, lyÏafiské ‰koly a obãerstvení – a co
navíc, pfii pfiedloÏení jízdenky má kaÏd˘ cestující nárok na sle-
vu z tûchto sluÏeb.
Cena je poãítána vãetnû dopravy a permanentky na celodenní
/ celoveãerní lyÏování, a vydáte-li se s celou rodinou, je pro
vás pfiipravena opût sleva. 
Tû‰íte se? SKI busy jsou jiÏ pfiipraveny. Více se dozvíte na
www.herlikovice.cz popfi. na info lince 737 222 456.

� �

V˘stavní program

Po‰tovního muzea
Nové ml˘ny 2, Praha 1-Nové Mûsto

Fotoarchiv 
Ministerstva po‰t a telegrafÛ
2. 11. 2005–5. 2. 2006

Po‰tovní pfiíleÏitostná pfiepáÏka:
5. 11. 9:00–15:00 

K v˘stavû je vydána 1 pfiíleÏitostná
po‰tovní dopisnice

POZOR! Po pfiedloÏení 
tohoto inzerátu v redakci 

ListÛ Prahy 1 získáte 
do 31. 12. 

DOPRAVU ZDARMA. 
(Poãet míst je omezen.)

SNOWHILL

LP1 11/05

Foto Jifií Sládeãek

V˘stava fotografií
Spoleãnost Nikon pofiádá ve dnech 1. aÏ
25. listopadu 2005 v˘stavu fotografií ães-
kého fotografa Romana Sejkota s názvem
EYEsLAND. 

V Praze budou poprvé pfiedstavena vybraná
díla za posledních 6 let, vãetnû dûl z posled-
ních dnÛ pfied vernisáÏí. Galerie Nikon, Na
rybníãku 5, Praha 2 je otevfiena ve v‰ední
dny od 10 do 18 hodin.



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.
2. a 29. 11. Vyuãování Dony Margaridy – 20:00
E. Koãiãková v ‰okujícím monodramatu pro uãi-
tele a Ïáky!
3. a 21. 11. Monology vagíny – 20:00
hrají : D. Blahová, A. Polívková, M. Sajlerová
7. 11. Shirley Valentine – 20:00
One woman show pro Z. Kronerovou 
10. 11. Rusk˘ salon – 20:00
I. Burceva, J. Klapka, Al. Schonert
24. 11. Lidsk˘ hlas – 20:00
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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.

NÁRODNÍ DIVADLO
2. 11. Lucerna â
4. 11. Prodaná nevûsta O
5. 11. Na‰i furianti –14:00,19:00 â
6. 11. âert a Káãa – 13:00 O

Rigoletto O
7. 11. Rusalka O
8. 11. Cyrano z Bergeracu â
9. 11. Krvavé kfitiny aneb Drahomíra 

a její synové – 20:00 â
10. 11. ONùGIN 1. premiéra B
11. 11. ONùGIN 2. premiéra B
12. 11. Prodaná nevûsta – 14:00,19:00 O
13. 11. Onûgin – 14:00, 19:00 B
14. 11. Na‰i furianti â
15. 11. Coriolanus â
16. 11. Festival nûm. divadla â
17. 11. Prodaná nevûsta O
18. 11. La Bohème O
19. 11. Zkrocení zlé Ïeny – 14:00,19:00 B
20. 11. Lucerna – 11.00 â

Cyrano z Bergeracu â
22. 11. Krvavé kfitiny aneb Drahomíra 

a její synové â
23. 11. Aida O
24. 11. Rigoletto O
25. 11. Carmen O
26. 11. Lucrezia Borgia –  16:00, 20:00 B
27. 11. Adventní koncert – 14:00 K

Rusalka O
29. 11. La Traviata O
30. 11. Sluha dvou pánÛ â
STAVOVSKÉ DIVADLO 
2. 11. Kouzelná flétna O
3. 11. Pygmalión â
4. 11. Pygmalión â
5. 11. La Sylphide (SND Bratislava) B
6. 11. Romeo a Julie – 13:00 â

Lakomec â
8. 11. Kouzelná flétna O
9. 11. Úklady a láska â

11. 11. ·kola pomluv â
12. 11. ·ípková RÛÏenka –14:00, 18:00 B
13. 11. Tisíc a jedna noc – 14:00,19:00 â
14. 11. Pokou‰ení â
15. 11. Kouzelná flétna O
16. 11. Lakomec â
17. 11. DU·E – KRAJINA ·IRÁ 1. premiéra â
18. 11. DU·E – KRAJINA ·IRÁ 2. premiéra â
19. 11. Don Giovanni – 14:00, 19:00 O
20. 11. Koncert Nadaã. fondu Fatum – 11:00 K

Mozartissimo – 17:00 K
Romeo a Julie â

21. 11. Du‰e – krajina ‰irá â
22. 11. Úklady a láska â
23. 11. Ibbur aneb PraÏské mystérium B
24. 11. Ibbur aneb PraÏské mystérium B
25. 11. Mozartissimo – 17:00 K

Sluha dvou pánÛ â
26. 11. Don Giovanni – 14:00, 19:00 O
27. 11. Balet Junior B
28. 11. Bolero (Bohemia balet) – 19.30 â
29. 11. Pygmalión â
DIVADLO KOLOWRAT
2. 11. Eldorádo â
3. 11. Nebyl jen Hamlet 

(Benefice R. Lukavského) â
4. 11. Virginia â
6. 11. Tracollo e Livietta O
8. 11. Prospan˘ Ïivot (Ben. L. Skofiepové) â

11. 11. âerné mléko â
13. 11. Sluníãka (Dûtská opera Praha) 

– 17:00 O
15. 11. Virginia â
16. 11. Nebyl jen Hamlet 

(Benefice R. Lukavského) â
23. 11. Eldorádo â
24. 11. NA ÚSTUPU 1. premiéra â
25. 11. NA ÚSTUPU 2. premiéra â
30. 11. Prospan˘ Ïivot (Ben. L. Skofiepové) â

DIVADLO V  CELETNÉ

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.

2. 11. Balada pro ban-
ditu – 10:00
Habaìúra

3. 11. ·umafi na stfie‰e
4. 11. Blboun
5. 11. Divotvorn˘ 

hrnec – 15:00
7. 11. ·ampióni
8. 11. Horoskop pro

Rudolfa II. –
10:00, 19:30

9. 11. Habaìúra
10. 11. Divotvorn˘ hrnec
11. 11. Funny Girl
12. 11. Julie, ty jsi kou-

zelná! – 15:00
14. 11. Blboun
15. 11. Malované na skle
16. 11. Divotvorn˘ hrnec
17. 11. ·umafi na stfie‰e
18. 11. Harvey a já
19. 11. Funny Girl – 15:00
21. 11. ·ampióni
22. 11. Komická 

potence aneb

Nûco v ní je
23. 11. Jacobowski
a plukovník – vefiejná

generálka – 10:30
Divotvorn˘ hrnec
24. 11. Jacobowski

a plukovník 
– premiéra,

25. 11. Jacobowski
a plukovník

26. 11. Podivná paní S.
– 15:00,
Paní S. 
v rozpacích

28. 11. LoupeÏník – 10:00
Julie, ty jsi 
kouzelná!

29. 11. Poprask na 
lagunû – 10:00
Jacobowski
a plukovník

30. 11. Balada pro ban-
ditu – 10:00

Komická potence aneb
Nûco v ní je

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

Vodiãkova 28, Praha 1
Pokladna: ☎ 224 215 943
po – so 11:00–19:00 

ne 13:00–19:00 
divadlo.abc@ecn.cz,
www.divadloabc.cz.

2. 11. Cizinec – 11:00
(vstupné 50 Kã)

3. 11. Veãer tfiíkrálov˘ 
4. 11. 4tet – koncert
5. 11. Îena v bílém 

– 17:00
7. 11. Charleyova 

teta 
8. 11. Do hrobky 

taneãním 
krokem

10. 11. Cizinec
11. 11. Veselé paniãky

windsorské 
12. 11. Tfiikrát Ïivot 

– 17:00
14. 11. Charleyova 

teta
15. 11. Tfii muÏi ve 

ãlunu a pes
17. 11. Jak je dÛleÏité

míti Filipa
18. 11. Únos Sabinek 
19. 11. Jezinky bezin-

ky – 17:00
20. 11. Dialog 

– vystoupení
hud. souborÛ 

20. 11. Oáza – 16:00
21. 11. Mam’zelle 

Nitouche
22. 11. Sestup OrfeÛv 
25. 11. Veselé paniãky

windsorské 
27. 11. Cop a Samson

– koncert
Country radia 

28. 11. Tfii muÏi ve 
ãlunu a pes

29. 11. Charleyova 
teta

30. 11. Ideální manÏel

ÁBÍâKO – malá 
scéna Divadla ABC 
2. 11. Zmatení jazykÛ
5. 11. ÚÏasná svatba

– 20:30 
9. 11. Jepti‰ky

19. 11. ÚÏasná svatba
– 14:00, 20:30 

26. 11. Rozpaky 
zubafie Svato-
pluka Nováka

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

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

2. 11. Garderobiér
3. 11. Je‰tû Ïiju s vû‰ákem, ãepicí a plácaãkou
4. 11. Kabaret Vian – Cami
5. 11. Komedie s ãertem aneb Dr. Fausta do 

pekla vzetí – 17:00
7. 11. Past na my‰i
8. 11. Garderobiér
9. 11. Divoká kachna

10. 11. Goldbergovské variace
11. 11. Créme bavarois – host – 19:00
13. 11. Kdyby prase mûlo kfiídla – 15:00
14. 11. Lháfi
15. 11. Ze Ïivota rackÛ (pfiíbûhy)
16. 11. Kabaret Vian – Cami
17. 11. Jak jsem se ztratil aneb Malá Vánoãní

povídka
18. 11. Kabaret Prévert-Bulis
21. 11. Je‰tû Ïiju s vû‰ákem, ãepicí a plácaãkou
22. 11. Kabaret Prévert-Bulis
23. 11. Divoká kachna
24. 11. Epochální v˘let pana Brouãka 

do XV. století
25. 11. Lháfi
26. 11. Lháfi
27. 11. Bûsi
28. 11. Musíme vidût dál – host
30. 11. Jak jsem se ztratil aneb Malá Vánoãní

povídka

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

Vodiãkova 6, Praha 1
222 231 351, fax: 222 232 530
pokladna@minor.cz, www.minor.cz
Pokladna: po – pá 9–13:30 a 14:30–20 hod.,

so – ne 11–20:00 hod.
3. 11. âtyfilístek! – 18:00
4. 11. Pfielet nad loutkáfisk˘m hnízdem
5. 11. Pfielet nad loutkáfisk˘m hnízdem
6. 11. Pfielet nad loutkáfisk˘m hnízdem

12. 11. Vinnetou aneb Vûãná lovi‰tû 
for everybody – 15:00

13. 11. Jak Mafienka a BoÏenka koukaly
– malá scéna – 15:00
Vinnetou aneb Vûãná lovi‰tû 
for everybody – 18:00 – premiéra

18. 11. Vinnetou aneb Vûãná lovi‰tû 
for everybody –18:00

19. 11. Karkulka a ãerven˘ balónek – 15:00
20. 11. Lovci mamutÛ – 15:00

Jak Mafienka a BoÏenka koukaly
– malá scéna – 15:00

23. 11. Klapzubova jedenáctka – 19:30
24. 11. Klapzubova jedenáctka – 18:00
25. 11. Klapzubova jedenáctka – 18:00
26. 11. âesk˘ superman – Kosmo 1. – 15:00
27. 11. âtyfilístek! – 15:00

O Malence – malá scéna – 15:00
30. 11. PíseÀ písní – 19:30

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

2. 11. La Traviata
3. 11. Lazebník 

sevillsk˘ 
4. 11. La Traviata
5. 11. Rigoletto  
6. 11. Popelka 

– 14:00 
8. 11. PraÏsk˘ diva-

delní festival
nûm. jazyka

Moje snûhová královna
/ Meine Schneekönigin
9. 11. Lazebník 

sevillsk˘ 
10. 11. La Traviata 
11. 11. Madama 

Butterfly 
12. 11. Nabucco 
13. 11. Popelka 

– 14:00
14. 11. Popelka – 11:00 

15. 11. Madama 
Butterfly 

16. 11. Nabucco
17. 11. Carmen
18. 11. Tosca
19. 11. Carmen
20. 11. Rusalka 

– 14:00, 19:00
22. 11. Nabucco
23. 11. Rusalka 
24. 11. Tosca 
25. 11. Rigoletto 
26  11. Rusalka 

– 14:00, 19:00
27. 11. Carmen 
28. 11. Dáma 

s kaméliemi 
29. 11. La Traviata 
30. 10. Lazebník 

sevillsk˘  

KAŠPAR
2. 11. Lofter (muÏ,

kter˘ se smûje)
3. 11. Krysafi
5. 11. RÛÏe pro Alger-

non – Ka‰parÛv
dárek – tlumoãí-
me do znakové
fieãi – 16:00

Helverova noc – 20:30
6. 11. Hamlet
7. 11. Lofter
8. 11. Richard III.
9. 11. RÛÏe

pro Algernon
11. 11. Li‰ák 

Krása a pÛvab
perverzit – 22:30

15. 11. Mrzák 
Inishmaansk˘

16. 11. Richard III.
17. 11. Richard III.
18. 11. Hamlet
23. 11. Norway.today
24. 11. Námûstíãko
25. 11. Ornitologie
26. 11. Li‰ák – 16:00

RÛÏe pro Alger-
non – 20:30

28. 11. Helverova noc
29. 11. Krysafi

CD 2002
4. 11. Lékafiem proti

své vÛli
12. 11. Prokletí rodu

BaskervillÛ –
16:00

22. 11. Prokletí rodu
BaskervillÛ

27. 11. Lékafiem proti
své vÛli

VESELÉ SKOKY
20.11. Ve stanici nelze 

– 1. premiéra
30. 11. Ve stanici nelze

– 2. premiéra

SPOLEČNOST 
DR. KRÁSY
13. 11. Jifiíkovo vidûní

THE DIVADLO / ČTI
TO DIVADLO
19. 11. Star trek –
20:30

ODEON
12. 11. Ústa M. Jagge-

ra – 20:30
19. 11. Ústa M. Jagge-

ra – 15:30
21. 11. Ústa M. Jagge-

ra

CIRKUS SACRA
10. 11. âamburína 

POHÁDKY
6. 11. Slonovy malé

noãní pfiíbûhy
(Matita & Eda) 
– 15:00

13. 11. Brouãek (Sdru-
Ïení Serpens) 
– 15:00

27. 11. Tygr, mnich
a ‰akal, O ne-
pofiádném kfieã-
kovi (Divadlo
jednoho Edy) 
– 15:00

·VANDOVO DIVADLO
·tefánikova 57, Praha 5
info@svandovodivadlo.cz
Rezervace a pfiedprodej 
257 318 666 (od 14:00), 
257 321 334, 257 324 219, 
724 143 799 (formou SMS),
pokladna@svandovodivadlo.cz 
nebo www.svandovodivadlo.cz 
☛ NOVù – ON-LINE REZERVACE – NOVù
Pokladna dennû od 14:00 do 19:00 hod.

☛

VELK¯ SÁL 
5. 11. Br˘le Eltona Johna
8. 11. Îebrácká opera – vefi. gen. – 10:00

Krása dne‰ka – 19:30
9. 11. Îebrácká opera – premiéra

10. 11. Emil Steinberger – PraÏsk˘ divadelní 
festival nûm. jazyka

11. 11. Velká mela 
12. 11. Poruãík z Inishmoru
13. 11. Jak si hrají tatínkové –  Drak Hr. Králové 
Pfiehlídka âeské divadlo 2005/2006 
14. 11. ·kola pro Ïeny 
15. 11. Madame Melville – Studio DVA
16. 11. Îebrácká opera
17. 11. Absolvent – Studio DVA –15:00

Kdo se bojí Virginie Woolfové? 
– Studio DVA – 19:30

18 .11. Otevfiené manÏelství – Studio DVA
21. 11. Zabiják Joe 
22. 11. Absolvent – Studio DVA
23. 11. Br˘le Eltona Johna
24. 11. Îebrácká opera
25. 11. Otevfiené manÏelství – Studio DVA
27. 11. Arabská – âinoherní studio Ústí nad Labem
Pfiehlídka âeské divadlo 2005/2006
28. 11. Javory – 20:00
29. 11. Poruãík z Inishmoru
30. 11. ·kola pro Ïeny 
STUDIO
2. 11. Znalci
3. 11. Stranou stran – DDS
6. 11. Tatínek není k zahození 

– Pohádková nedûle –15:00
7. 11. Petr Bílek – Scénické rozhovory 

10. 11. Den matky
11. 11. Jáchym Topol aneb Zlatá hlava – Liter. veãer
12. 11. Tragická historie o doktoru Faustovi 

– Divadlo U stolu
13. 11. Tfii malá prasátka – Buchty a loutky –15:00

Pfiíbûh???ãlovûka – Buchty a loutky
14. 11. Vojcek – Der Romantiker 
15. 11. Kláfiiny vztahy
16 .11. Dvofiáãek a Dvofiáãek –21:00
17. 11. Îeny mezi nebem a zemí – Studio DVA
19. 11. Îabák Valent˘n – Buchty a loutky – 15:00
20. 11. O Adamovi a Eviãce – Poh. nedûle – 15:00

Den jako stvofien˘ pro lásku – Studio
DVA –20:00

21. 11. Znalci
22. 11. Îeny mezi nebem a zemí – Studio DVA
24. 11. Sedum stateãn˘ch – Buchty a loutky
25. 11. Na‰e Snûhurka – DDS – 11:00

Podzimní sonáta – Studio DVA – 20:00
26. 11. Chtûl bych svítit lidstvu dál... – DDS
27. 11. Andûlíãek Toníãek – Buchty a loutky – 15:00

Rocky IX – Buchty a loutky
28. 11. Sedum stateãn˘ch – Buchty a loutky
29. 11. Pes Baskervillesk˘ – Buchty a loutky
30. 11. Kláfiiny vztahy 
DIVADELNÍ KAVÁRNA 
3. 11. Jifií Sopko – Cesta N. Holgerssona – 17:30

V¯TVARNÁ ZEë
7. 11. Hana a Hana – vernisáÏ 18:00

3.– 6. 11. Famufest 05
8.– 9. 11. Chat – Nebezpeãnû snadné

známosti
10. 11. Ozvûny z kamene – benefiãní

koncert
12. 11. Cínov˘ vojáãek – 15:00, 19:00
13., 14. 11. Skutr – Understand
15.–16. 11. Îena z dfiívûj‰ka – 16:30
17.–18. Maraton soudobé hudby
19. 11. The Frames – koncert
20.–22. 11. Dekády; Retrospektiva tvorby

Krist˘ny Lhotákové 
a Ladislava Soukupa

25.–29. 11. Festival Alternativa
30. 11. Pojì blíÏ cukrátko 

(premiéra dokumentárního filmu)
3.– 6. 12. Petr Nikl – Tanec Hraãek

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

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

Od 1. fiíjna – Divadlo Semafor v sále Globus
Semafor spol. s r. o. Dejvická 27, Praha 6, 160 00

224 266 141,www.semafor.cz, pfiedprodej 
a rezervace vstupenek: 233 901 390,

vstupenky@semafor.cz, pokladna otevfiena: 
po – pá od 13.00–19.00, so od 14.00.

2. 11. Jako kdyÏ tiskne
3. 11. …nikoho nezabije
4. 11. Patero dÛvodÛ pro Voo doo  
5. 11. Patero dÛvodÛ pro Voo doo – 16:00
7. 11. Zavíráme, pojìte dál
8. 11. …nikoho nezabije 
9. 11. Vãera veãer po‰tou ranní

10. 11. …nikoho nezabije – 10:00 pro ‰koly
12. 11. Jako kdyÏ tiskne – 16:00
16. 11. Sex + sex
17. 11. Koncert s r. o.
19. 11. Patero dÛvodÛ pro Voo doo 
23. 11. Pension Rosamunda – premiéra
24. 11. Pension Rosamunda
25. 11. Pension Rosamunda
26. 11. Pension Rosamunda – 16:00
29. 11. GOSPEL TIME PARTY

Pfiedstavení zaãínají v 20:45.

divadlo minor

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

1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. 11. Casanova 
5. 11. Casanova – 17:00 
9., 10., 11., 12., 25., 26. 11. Kouzeln˘ cirkus 
14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24. 11.
Argonauti
28., 29., 30. 11. Hádanky 

Pokladna dennû: 10:00–18:00, ve dnech, kdy je 
uvádûno veãerní pfiedstavení do 20.00 hod. 

Rezervace tel.: 296 245 311, e-mail:
pokladna@kalich.cz, obch. oddûlení: 221 610 180 

Hromadné objednávky: HAMLET PRODUCTION, 
tel.: 221 610 180, fax : 221 610 177.

POZOR od 16. 11. 2005 nová tel. ãísla: 296 245 307,
224 211 180, fax: 296 245 308 objednavky@kalich.cz,

www.divadlokalich.cz

2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 23., 24., 25., 26.,
30. 11. muzikál Tajemství
5., 6.,12.,13.,26.,27.11.muzikálTajemství–14:00
6., 15. 11. Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála
bláznovství
8. 11. Co jinde neusly‰íte –  jevi‰tní talk show
J. Krause a E. Holubové
13., 28. 11. Nahniliãko
14., 27. 11. Bez pfiedsudkÛ
17. 11. Keep Dancing
18. 11. Taneãník Roku – Dance Star 2005
20. 11. Baronky
21. 11. Jako jedna rodina    
22. 11. Natûraã

Pfiedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

Rezervace na tel. 235 355 500 (i zázn.), 
prodej hodinu pfied zaãátkem nebo v Redutû

(po–pá 15–19 h.). 
âinnost souboru je podporována hl. m. Prahou.

www.volny.cz/minaret, minaret@volny.cz 
Reduta (Praha 1, Národní 20) – 15:00

5. 11. Tfii veselá prasátka
6. 11. O chaloupce z perníku

12. 11. Skfiítci v údolí
13. 11. Stvofiení svûta
19. 11. My‰áci jsou ro‰Èáci
20. 11. Kominíkovo ‰tûstí
26. 11. O Rusalce
27. 11. Putování do Betléma

Divadlo U HasiãÛ (Praha 2, ¤ímská 45) – v 9:30
10. 11. Stvofiení svûta
28.–30. 11. Putování do Betléma

Divadelní studio Divadla Minaret – kurzy herec-
ké v˘chovy (vedené herci Divadla Minaret). Lek-
ce se konají kaÏdé pondûlí v 15.30  v Gymnáziu
Nad ·tolou (Praha 7, Nad ·tolou 1, uã. 008).
Pfiihlá‰ky a informace na tel. 235 355 500.

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1, 
Praha 1 – Staré Město 

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

2. 11. TrÛn 
milosrdenství

3. 11. Perla 
Hollywoodu a já

4. 11. Perla 
Hollywoodu a já 

5. 11. Láska 
a porozumûní

7. 11. TrÛn 
milosrdenství

8. 11. Na ocet
9. 11. Perla 

Hollywoodu a já
10. 11. Já jsem já
11. 11. Mathilda 
12. 11. Na ocet 
13. 11. Sylvie

14. 11. Ráno, kdyÏ
vstávám…

15. 11. Mathilda
16. 11. ¤idiã paní 

Daisy
17. 11. Mathilda
18. 11. Play Strindberg
21. 11. TrÛn 

milosrdenství
22. 11. TrÛn 

milosrdenství
25. 11. Play Strindberg
27. 11. Sylvie
28. 11. Na ocet
29. 11. Hra 

o manÏelství
30. 11. ¤idiã paní 

Daisy

Pfiedstavení zaãínají v 19:55, není-li uvedeno jinak. Ve Smeãkách 26, Praha 1, 
Pokladna: 296 222 123.

On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz

3. 11. Osifiel˘ západ
4. 11. Vodní druÏstvo
5. 11. Deskov˘ statek
7. 11. Pan Pol‰táfi –

pfiedst. není
vhodné pro dûti

8. 11. Impresário 
ze Smyrny

9. 11. Sexuální per-
verze v Chicagu

10. 11. Pan Pol‰táfi  
– pfiedstavení
není vhodné
pro dûti

12. 11. Impresário 
ze Smyrny

14. 11. Maska a tváfi
16. 11. Deskov˘ statek
17. 11. Sex noci 

svatojánské

18. 11. Sex noci 
svatojánské

19. 11. Maska a tváfi
21. 11. Koza aneb Kdo

je Sylvie? – pfied-
stavení není
vhodné pro dûti

22. 11. Koza aneb Kdo
je Sylvie? – pfied-
stavení není
vhodné pro dûti

24. 11. Osifiel˘ západ
25. 11. Sexuální per-

verze v Chicagu
26. 11. Dámsk˘ krejãí
29. 11. Pan Pol‰táfi –

pfiedstavení 
není vhodné
pro dûti

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

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

3. 11. Comedy Night
– pfiedstavení
v angliãtinû

5. 11. Scharbilachim
(Stfiípky) aneb
Radujte se
s tfie‰tûním… 

6. 11. Klíãe od klavíru
– 20:00

7. 11. Umfiít smíchy
8., 9. 11. Zahrádkáfii

aneb 
Láska klíãí pod betonem
10. 11. Návrat pana

Leguena aneb
Víkend ve v˘tahu 

11. 11. Stalo se v zoo
– premiéra

12. 11. Yellow Sisters 
– koncert

13. 11. Goldbergovské
variace 

15. 11. Elling a Kjell
Bjarne 

17., 18. 11. Já uÏ tû 
nemám rád 

22. 11. Bílé noci 
23. 11. Elling a Kjell

Bjarne
25.– 27. 11. Pereme se
s Thálií –  2. roãník 
nesoutûÏní pfiehlídky
divadelních souborÛ
praÏsk˘ch gymnázií
28. 11. Obchodník

s de‰tûm 
30. 11. Umfiít smíchy
GALERIE 30. 10. – 7. 11.
Stfiední umûlecká ‰kola
Ostrava

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

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

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

Wilsonova 4, 110 00 Praha 1 www.opera.cz

Pokladna: tel. 224 227 266

www.narodni-divadlo.cz
O – opera, â – ãinohra, B – balet

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

Václavské nám. 38 (pasáÏ Rokoko), pokladna:
po–pá 11:00–19:00, so 14:00–19:00, ne 1 hodinu pfied
pfiedstavením;  224 217 113, www.rokoko.cz.

2. 11. 3sestry2005.cz
3. 11. 3sestry2005.cz –10:00
4. 11. Koza aneb Kdo je Sylvie?
5. 11. Max a Móric (PraÏsk˘ div. festival

nûm. jazyka) 15:00, 19:00
7.  11.  Rychlé ‰ípy 2 – Snûhová mise –15:00,19:00
8. 11. Oresteia I – Agamemnón
9. 11. Blasted

10. 11. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
11. 11. Don Juan
12. 11. Rychlé ‰ípy 2 – Snûhová mise – 14:00

Rychlé ‰ípy 1
14. 11. Sexuální neurózy na‰ich rodiãÛ 

(PraÏsk˘ div. festival nûm. jazyka) 
15. 11. Sexuální neurózy na‰ich rodiãÛ – 16:00 
16. 11. Don Juan
18. 11. Mal˘ Mozart (Dûtská opera Praha) 

– 18:00
19. 11. 30. v˘roãí PraÏského komorního baletu
21. 11. Oresteia I – Agamemnón
22. 11. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
23. 11. 3sestry2005.cz
24. 11. Bratfii Lví srdce – 10:00
25. 11. Rychlé ‰ípy2 – Snûhová mise  – 10:00
26. 11. Koza aneb Kdo je Sylvie?
28. 11. Matãina kuráÏ
29. 11. Oddací list
30. 11. Libertin 

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

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.
2. 11. Pan Kolpert
4. 11. NoÏe a rÛÏe
6. 11. Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘ – Damú-

za/EK – 15:00
7. 11. V zahradû jsou s láskou svou don Per-

limplin s Belisou – Damúza/EK – 20:00
8. 11. Poslední vzkaz
9. 11. Gazdina roba – 11:00, 19:00

11. 11. PUSH-UP 1–3
Hromádkáfii – Damúza/EK – 21:00

12. 11. Str˘ãek VáÀa
13. 11. Prohlídka divadla pro pfiedplatitele – 14:00

TuÏba – Damúza/EK – 20:00
14. 11. Perfect Days 
15. 11. Pod modr˘m nebem
16. 11. Námûstí hrdinÛ
17. 11. Pan Kolpert
18. 11. Gazdina roba
19. 11. Jak sloni k chobotu pfii‰li 

– Damúza/EK – 15:00
Z cizoty

20. 11. Monzun – Damúza/EK 
– premiéra – 20:00

21. 11. Perfect Days
22. 11. Poslední pomazánka

Bor‰ã – Damúza/EK – 21:00 
23. 11. Námûstí hrdinÛ
24. 11. Platonov – vefiejná generálka – 11:00

Teatro Matita – Pulcinella 
– Damúza / EK – 20:00
Velk˘ hnûv Filipa Hotze 
– Damúza / EK – 21:30

25. 11. Platonov – I. premiéra 
26. 11. Platonov – II. premiéra 
27. 11.  Podzimní komorní koncert 

– DG 307 – 20:00
28. 11. Poslední pomazánka
30. 11. Pod modr˘m nebem

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

Pfiedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

Jungmannova 9
110 00 Praha 1 

AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1,  221 111 086

disk@divadlodisk.cz   www.divadlodisk.cz
4., 14, 17., 24. 11. Západní pfiístav
5. 11. Zazie v metru – premiéra
6., 8., 15.,19. 11. Zazie v metru
7. 11. Souãasná nûmecky psaná dramatika
v nov˘ch pfiekladech – HOST – 16:30
9. 11. Modrovous – nadûje Ïen – HOST – 19:00
10., 18., 23. 11. Îivot je sen
11., 13., 22., 30. 11. Sonáta duchÛ 
12., 21., 25. 11. Jan za chrta dán 
20. 11. Caprichos
Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Divadlo METRO
Národní 25, 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.

5. 11. Tanec mezi 
vejci – 16:00

9. 11. Tanec mezi 
vejci 

10. 11. Milovat k smrti 
12. 11. Carmen – 16:00
14. 11. Poslední ‰ance 
15. 11. Oskar 
19. 11. Nevidím 

to ãernû 
22. 11. Bláhov˘ ãas 
23. 11. Bláhov˘ ãas 

– 9:30

23. 11. Jitka Zelenková
– Sametov˘ hlas

24. 11. Poslední ‰ance 
26. 11. Oskar – 15:00
28., 29. 11. Politické 

hara‰ení 

DùTEM
8., 9.  11. Malování 

na tmu – 9:30
19. 11. âertÛv ‰vagr 

– 14:00

Pfiedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.
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Nemoc pfiijde neãekanû.
Zazvoní na zvonek dvefií tvého
soukromého tûla a bez ptaní se za-
bydlí. Obsazuje ãím dál tím vût‰í prostory.
Co vymezí tobû, pane domácí? B˘valou
podobu? I tu ti zmûní podle chuti. âlovûk
se sv˘m tûlem náhle není sám. Bydlí
v nûm nájemník a ty platí‰ nájem. A platí‰
draze. 
Co s tím?
Nová situace tû nutí poznávat se s lékafii,
s léky a s odborn˘mi termíny, které k tvé-
mu pfiekvapení uÏ dávno znají mnozí vãet-
nû ãlenÛ tvé rodiny a tv˘ch pfiátel. 
Pfiipadá‰ si úplnû pitom˘, bezradn˘ a naiv-
ní. Zakoupí‰ si v Celetné ulici Kapesní
slovník medicíny od Martina Vokurky a Ja-
na Huga pro ‰irokou vefiejnost. Tfii tisíce
nejdÛleÏitûj‰ích hesel. âte‰ v nûm jako
v Kvûtech nebo ve Story: columna verteb-
ralis, costa, dermatofytóza, hemodial˘za,
komensál, litiáza, lymfa, naeglerióza, or-
chidalgie, rhabdomyol˘za, rinolálie, teta-
nie, voriola, xeroftalmie.
Pojmy ti pfiipadají jako bujná vegetace,
která do souãasn˘ch dnÛ rostla mimo tvou
planetu. 
Úplnû jsi zapomnûl, Ïe ti pfiestalo b˘t dva-
atfiicet a vÛbec tû to nezajímalo. Ani tvé
okolí po tom nebádalo. 
Den za dnem pfiicházel po ‰piãkách s ba-
tohem úkolÛ, starostí, úãtÛ a droboulin-
k˘ch radostí. Také s pfiehledem událostí ve
svûtû, ve sportu, s pfiedpovûdí poãasí.
KdyÏ den veãer musel rozsvítit svíãku, po
‰piãkách odcházel. Zdálo se, Ïe to tak bu-
de vûãnû. 
A ejhle! PrÛser! 
âtyfii pytle projímadla Fortrans úplnû upra-

vilo tvÛj pÛvodní literární zámûr. Rád bys
pokraãoval v psaní, ale musí‰ úprkem
úprk! Rád bys na chvíli usnul, ale úpr-

kem úprk! WC je náhle
nejatraktivnûj‰í salon

v léãebné budovû. 
Aãkoliv v centru mûsta, pfiipa-

dá‰ si jako v záchranném ãlunu
uprostfied oceánu. Kolem tebe je ne-

koneãná dálka a chladná hladina. Vysí-
lá‰ SMS – SOS do svého svûta a touÏeb-
nû ãeká‰ odpovûdi. 
V nemocniãním pokoji je ticho. 
Hadiãky, kyslík, umûlá v˘Ïiva, mûfiicí pfií-
stroje monotónnû ‰umí, klepou, tikají, pfie-
dou svou ságu o záchranû lidského Ïivota.
OÏivují sv˘m pobubláváním ‰Èastné mo-
menty sluneãného rána na horské chalu-
pû, kdy se v kastrÛlku na plotnû vafiívala
k snídani vajíãka namûkko a v bublající vo-
dû vráÏela jedno do druhého.
KéÏ by se Ïivot Ïivotu jenom nepodobal!
O tom uÏ brzy rozhodnou ti nejpovolanûj‰í.
Jejich hlasy, hlasy docentÛ, asistentÛ
a anesteziologÛ, zpovzdáli rozhodují o tvé
budoucnosti.
Urãují den, hodiny, minuty.
Nadûje umírá poslední.
Probuzení na oddûlení intenzivní péãe je
sladké. Obûtavé, zku‰ené, trpûlivé sestfiiã-
ky se pohybují ti‰e po vyle‰tûné podlaze.
Mûfií teplotu, tlak, kontrolují pfiístroje a roz-
ná‰ejí léky. 
Svût˘lka na palubních deskách postelí –
korábÛ, na kter˘ch se pluje pro zdraví, sví-
tí do noci.
Pomalu se probírá‰ z narkózy a sly‰í‰
útrÏky rozhovorÛ lidí, které jsi nikdy pfied-
tím nevidûl. 
„Svítili vám taky do zadku bez umrtvení?“ 
„Skleniãky shromaÏìuju ve ‰pajzu na moã
místo na zavafiování.“
„Mému nejlep‰ímu pfiíteli jedno oko mrká.

On se ho o to neprosí. Doktor fiekl, Ïe by
mu museli na‰típnout vzadu lebku a nerv,
kter˘ tu cukaturu zpÛsobuje, podloÏit
kouskem igelitu. Pr˘ by se snaÏili pfii tom
nepo‰kodit mozek. No jo, ale co kdyÏ?
Takhle pofiád v˘znamnû mrká. Teplou‰i se
srocují a holky v˘znamnû klopí oãi.“
„Pí‰u pamûti, vÏdycky se pfii tom rozbre-
ãím.“ 
„Chodím s grimasou myslivce, kter˘ se ne-
trefil. I kdyÏ mne nûco rozru‰í, mám strnu-
lou tváfi. Zaboha se nemÛÏu uvolnit.“
„To bude z tûch televizních zpráv.“ 
Ulevilo se ti, zdá se, Ïe na téhle spoleãné
lodi je veselá posádka.
Spolupacienti se baví. Popadají se za ope-
rovaná bfiicha a pfiou se o to, kdo má vût‰í
jizvu. ·avlí, nebo jataganem? Teãou jim
slzy spásonosného smíchu.
Bude vizita. V‰echno ztichlo. Pan docent
a pan asistent. Pohladili tû po rameni.
Usmáli se. Pochválili. Jsou první po Bohu.
Ode‰li. Laskavost tû vÏdycky rozbulí. JiÏ
brzy vyjde‰ do ulic uzdraven˘ a koneãnû
zaãne‰ zase Ïít. Tvoje du‰e je jako plach-
ta, která musí chytit dobr˘ vítr, proplout ús-
kalím soukrom˘ch problémÛ a neztratit
pfiitom nic ze sv˘ch ideálÛ. To je pfiíkaz Ïi-
vota a ty ho musí‰ splnit.

◆ NA PÁ R ¤ Á D C Í C H◆
ZPRÁVY Z NÁRODNÍ GALERIE
Do 20. 11. vás v klá‰tefie sv. Jifií potû-
‰í restaurované fiezby z kostela Na-

rození P. Marie v Doksanech. Ve‰kerá so-
chafiská v˘zdoba hlavního oltáfie kostela
premonstrátek vznikla do r. 1703 v hradãan-
ské dílnû F. Preisse. Dne 2. 11. od 15 do 20
hod. je do stál˘ch expozic a na v˘stavy vstup
voln˘. V tento den se konají komentované
prohlídky v klá‰tefie sv. Jifií (V. V. Reiner), ve
·ternberském paláci (J. Wright of Derby 
a H. Holbein st.), ve VeletrÏ. paláci (J. ·tursa).

NA HRADù ...
Jazzov˘ cyklus pokraãuje vystoupe-
ním Bill Frisell Trio ve ·panûlském

sále 1. 11. od 20 hod. Koncert s procesím
13. 11. v Románském sklepení a v kostele
V‰ech svat˘ch má na programu hudbu lu-
cembursk˘ch âech v podání Scholy Grego-
riany Pragensis a rakouského Ensemble Ne-
uma. Dne 25. 11. vystoupí Gutta Musicae
a Michal Pavlata. Zaãátky jsou v 19 hod. Ce-
remoniální hudba s tradiãními tanci z japon-
ského císafiského dvora zazní 29. 11. od
19.30 hod. ve ·panûlském sále. V pfiíãné lo-
di katedrály je instalována v˘stava Kamenic-
ké znaãky. O dobû jagellonské pfiedná‰í 
3. 11. P. Chotûbor, o tvÛrci renesanãního hra-
du Ferdinandu I. E. Fuãíková 15. 11., s Pfiíbû-
hem renesanãního skla seznámí posluchaãe
24. 11. J. Îegklitz a J. Frolík. V‰echny pfied-
ná‰ky trvají od 17 do 18.30 hod.

... I V PODHRADÍ
Obecní dÛm chystá prÛfiez tvorbou
‰v˘carského fotografa Wernera Bi-

schofa, ãlena agentury Magnum. V˘stava
pfiedstaví poãáteãní ateliérové a reklamní
práce pfies reportáÏe z cest aÏ po osudové
snímky z peruánsk˘ch And, kde v kvûtnu
1954 fotograf tragicky zahynul ve vûku 38 let.
V Galerii Rudolfinum se komentované pro-
hlídky k v˘stavû Imprese konají 3., 10., 
24. 11. a 1. 12. v 16.30 hod., podveãer s au-
tory 24. 11. v 16 hod. Îivá hudba zazní v Su-
kovû síni od 18 hod. pfii koncertu na neobvy-
klé nástroje 17. 11. a pfii jazzovém
vystoupení Dana Bárty 25. 11. Kino Ponrepo
nabízí impresi v ãesk˘ch filmech ve dnech 
4., 11., 18. a 25. 11., od 17.30 hod. Na pro-
gramu jsou napfi. Perliãky na dnû nebo Skle-
nûná oblaka a Holubice Franti‰ka Vláãila.

ZÁPÒJâKY V NÁRODNÍ GALERII
Z klá‰tera sv. AneÏky âeské byla
zapÛjãena nûkterá díla ãeské gotiky

do Metropolitního muzea v New Yorku na v˘-
stavu umûní za vlády LucemburkÛ v âe-
chách. Chybûjící exponáty zãásti nahradila
díla z depozitáfiÛ NG, napfi. Madona z Merklí-
na a ãtyfii ukázky francouzského umûní
13. a 14 století z New Yorku. Dvû fiezby ze
slonoviny, list z iluminovaného rukopisu
z doby Karla V. a mramorová socha trÛnící 
P. Marie jsou vystaveny pfiímo ve stálé expo-
zici AneÏského klá‰tera. Dal‰í ze zápÛjãek,
obraz Edvarda Muncha z MoMa, zamífiil do
VeletrÏního paláce. Do konce roku je zde vy-
stavena jeho Boufie z r. 1893 jako souãást
v˘stavy u pfiíleÏitosti 100. v˘roãí konání roz-
sáhlé retrospektivy norského umûlce v Pra-
ze r. 1905. Komentáfi k dílu pfiednese PhDr.
O. Uhrová 13. 11. v 15 hod.

HOLLAR HLÁSÍ
Dne 23. 11. zaãíná III. ãást cyklu
Grafické techniky, vûnovaná tento-

krát rytinû, suché jehle a mezzotintû. V˘sta-
va nastiÀuje v˘voj hlubotiskov˘ch technik
v moderní ãeské grafice od poãátku 20. sto-
letí do souãasnosti, s dÛrazem na nové tech-
nické experimenty.

HUDBA P¤ÍTOMNOSTI
V Galerii MartinÛ Lichten‰tejnského
paláce zahrají 9. 11. soudobou hud-

bu Stamicovo kvarteto, PraÏské klarinetové
kvarteto, Ensemble MartinÛ a O. Lébl (hous-
le), v Minutkách s poezií a klavírem J. Stern-
walda se pfiedstaví klavírista D. Wiesner a re-
citátor Z. Mary‰ka. Na 30. 11. je pfiipraven
opût Ensemble MartinÛ, kter˘ provede sklad-
by A. Frieda, L. Lurníka, M. Hyblera, I. Kurze,
L. Sluky a A. Piazzolly. 

GALERIE HL. M. PRAHY
Suterén domu U Zlatého prstenu
ovládne 9. 11. souãasná slovenská

malba. Mûstská knihovna vystaví 4. 11. prá-
ce ‰esti ãesk˘ch finalistÛ 16. roãníku Ceny
Jindfiicha Chalupeckého spolu s tvorbou fi-
nalistÛ podobn˘ch soutûÏí z pûti zemí v˘-
chodní Evropy. Ve II. patfie Staromûstské
radnice vystavuje od 30. 11. L. Typlt práce
z rÛzn˘ch oblastí v˘tvarného umûní.  

KONCERTY V RUDOLFINU
SOâR uvede 8. 11. vedle skladeb
J. Temla a A. P. Borodina také âaj-

kovského Variace s violoncellistou P. Ludví-
kem, diriguje P. Altrichter. MozartÛv Koncert
pro flétnu a harfu C dur a Mahlerova Symfo-
nie ã. 4 G dur fiídí 22. 11. V. Válek. Vefiejné
generální zkou‰ky vÏdy v 10 hod. âeská fil-
harmonie vystoupí na své domovské scénû
pouze 3. a 4. 11. kdy za fiízení Ch. Dutoita
zahraje v˘bûr z baletu Romeo a Julie S. Pro-
kofjeva a Stravinského Svûcení jara. Zb˘va-
jící listopadové dny ‰ífií slávu ãeského muzi-
kantského umûní v Japonsku a v âínû.

AKADEMIE VùD 
P¤EDSTAVILA PUBLIKACE 
Ústav pro soudobé dûjiny seznámil

vefiejnost se dvûma publikacemi sv˘ch pra-
covníkÛ. Ve vlastní edici Se‰ity vydal práci
PhDr. J. Friedla, PhD., nazvanou Na jedné
frontû. Vztahy ãeskoslovenské a polské armá-
dy za 2. svûtové války. Nakladatelství Lidové
noviny zahájilo novou ediãní fiadu Válka a mír
v moderní dobû monografií PhDr. S. Koko‰ky.
Autor se v ní zamûfiil na  vojenské a politické
aspekty PraÏského povstání 1945, detailnû
a pfiehlednû zpracoval jeho prÛbûh i hlavní
okolnosti, které urãovaly jeho podobu. wi

■  ■  ■ ■  ■  ■L I S T O P A D S V I D E E M

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

✶ VA·E PÒJâOVNA VIDEOKAZET A ✶

Otázka na listopad: Kdo reÏíroval ãesk˘ film Román pro Ïeny (nyní na VHS a DVD). Od-
povûdi doruãte do 15. 11. osobnû nebo po‰tou na adresu videopÛjãovny, nebo vyplÀte

formuláfi na www.videohavir.cz. Tfii vylosovaní ze správn˘ch odpo-
vûdí obdrÏí videokazetu nebo DVD. Správná odpovûì z ã. 9/05:
Tomá‰ Vorel. Vylosovaní v˘herci: ·tefánia Marinovova, Jakubská
14/670, Praha 1, Jan Rozsivka, ·umenská 3226/3, Praha 4, Mar-
tina Bauerová, Novoml˘nská 2, Praha 1. Z leto‰ních odpovûdí vy-
losujeme v˘herce DVD pfiehrávaãe. Novému zákazníkovi, kter˘ se
dostaví s v˘stfiiÏkem soutûÏe, navíc zapÛjãíme dvû videokazety
nebo DVD dle vlastního v˘bûru ZDARMA. V˘hra pro pana R. Rej-
chrta se vrátila zpût, prosím, ozvûte se do redakce.

Soutěž o cestu do CAMBRIDGE
ve spolupráci s 

Sedmou, závûreãnou otázku najdete  také v knihkupectví CAMBRIDGE v pasáÏi ABC,
Vodiãkova 28 www.cambridge.cz. KaÏd˘ mûsíc losujeme dárek a v prosinci vylosujeme
v˘herce (ze správn˘ch odpovûdí v‰ech kol), kter˘ odjede 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 z 6.  kola je za b) Jindfiich.

V˘herkyní ‰estého kola se stala Silvie Zemanová, Praha 3.
Vyhrává Kapesní slovník AJ Lingea.

Otázka na mûsíc listopad 2005

Jak se anglicky fiíká britské vlajce?
a) Uni Jack b) United Jack c) Union Jack

Odpovûì vyplÀte na soutûÏní kupon a do 15. 11. 2005 odevzdejte v knihkupectví 
CAMBRIDGE, Vodiãkova 28, www.cambridge.cz nebo za‰lete do redakce 

ListÛ Prahy 1, Vald‰tejnská 4, 118 00 Praha 1.

Vaše odpověď: .......
Jméno: .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Kontakt (telefon nebo e-mail): ................................................................................................

®®

BYTY • RODINNÉ DOMY 
VILY • âINÎOVNÍ DOMY

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

Realitní kanceláfi NEURA s. r. o. vznikla v lednu 1993. JiÏ 11 let realizujeme pronájmy 
a prodej nemovitostí v Praze.

Kulturnû spoleãensk˘ mûsíãník, roãník 14 (v Nakladatelství Jalna roãník 6), ãíslo 11/2005, vychází 11x roãnû, místo vydání Praha, 1. 11. 2005. ● Vydává Daria Sládeãková – Nakladatelství Jalna, IâO 41825845,  ã. reg. MK âR E 11264 
a ÚPV ã. z. 248281 ● Redakce + inzerce: Vald‰tejnská 4, 118 00 Praha 1, tel.: 257 533 280, fax: 257 533 281, e-mail: jalna@jalna.cz, www.jalna.cz ● ·éfredaktorka: ing. Martina Fialková, tel.: 603 930 074, e-mail: m.fialkova@centrum.cz
● Layout: Tomá‰ Kropáãek ● Technická redakce: Jifií Sládeãek ● Sazba: Noctis studio, s. r. o. ● Tisk: Libertas, a. s. ● Distribuce: âeská po‰ta, a. s. ● Za vûcnou správnost ãlánkÛ odpovídají autofii. Za obsah a vûcnou správnost inzerce a za
uvefiejnûné soutûÏe a jejich prÛbûh odpovídají zadavatelé. ● Pfietisk je povolen s uvedením pramene. ● Mûsíãník slouÏí k informování obãanÛ Prahy 1, není periodikem Ïádného politického subjektu. ● Zdarma.
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LP1 11/05

VHS: 
1. Tlumoãnice 
2. Skfiítek 
3. Smím prosit

DVD: 
1. Pfiíbûhy obyãejného ‰ílenství 
2. Tlumoãnice 
3. Hitch

NEJÎÁDANùJ·Í TITULY OD 16. 8. 2005 DO 16. 9. 2005

Dokonãení ze str. 3

ÚSTAV PRO HYDRODYNAMIKU, 
Pod PaÈankou 5, P 6
9.-10. 11., 13-17 h. 
ÚSTAV RADIOTECHNIKY 
A ELEKTRONIKY, Chaberská 57, P 8 
a Laboratofi optick˘ch vláken, 
Rozvojová 135, P 6
10.-11. 11., 9-18 h.
ÚSTAV STRUKTURY A MECHANIKY
HORNIN, V Hole‰oviãkách 41, P 8 
a Pu‰kinovo nám. 9, P 6
10.-11. 11., 9-15 h.
ÚSTAV TEORETICKÉ A APLIKOVANÉ
MECHANIKY, Prosecká 76, P 9
8. 11., 9-11.30 h. 
ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTO-
MATIZACE, Pod Vodárenskou vûÏí 4, P 8
10.-11. 11., 10-14 h. 
ÚSTAV TERMOMECHANIKY, 
Dolej‰kova 5, P 8
9.-10. 11., 9-16 h.

II. Oblast vûd o Ïivé pfiírodû a chemick˘ch vûd
FYZIOLOGICK¯ ÚSTAV,
VídeÀská 1083, P 4
10. 11., od 9 a od 13 h.
MIKROBIOLOGICK¯ ÚSTAV, 
VídeÀská 1083, P 4
9. 11., 9-16.30 h.
ÚSTAV ANORGANICKÉ CHEMIE, 
Laboratofi anorganick˘ch materiálÛ, 
V Hole‰oviãkách 41, P 8
11.-12. 11., 9-17 h.
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY,
Rozvojová 135, P 6
9. 11., 9-16 h.
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY, 
VídeÀská 1083, P 4
11. 11., 9-16 h. 
ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE JAROSLAVA
HEYROVSKÉHO, Dolej‰kova 3, P 8
10. 11. v 9, 13, 14.30 h., 
11. 11. v 9, 11.30, 13, 14.30 h.;
a LABORATO¤ MOLEKULOVÉ SPEK-
TROSKOPIE VYSOKÉHO ROZLI·ENÍ,
V·CHT Praha, Technická 5
11. 11., 9-16 h. 
ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE,
Heyrovského nám. 2, P 6 
a Máchova 7, P 2
11.-12. 11., 9-15 h.
ÚSTAV CHEMICK¯CH PROCESÒ, 
Rozvojová 135, P 6
10.-11. 11., 8.30-11.30 h., 12.30-15.30 h.

ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY, 
Flemingovo nám. 2, P 6
11. 11., 9-16 h.
ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE 
A BIOCHEMIE, Flemingovo nám. 2, P 6
10.-12. 11., 9-16 h. 
ÚSTAV ÎIVOâI·NÉ FYZIOLOGIE 
A GENETIKY, VídeÀská 1083, P 4
10.-11. 11., 9-15 h. 

III. Oblast humanitních a spoleãensk˘ch vûd
ARCHEOLOGICK¯ ÚSTAV, 
Letenská 4, P 1
9. 11., v 10 a 14 h. 
ARCHIV, Gabãíkova, P 8
8. 11., 9-16 h.
ETNOLOGICK¯ ÚSTAV, Na Florenci 3, P 1
10. 11., 10-16 h., a DETA·OVANÉ 
PRACOVI·Tù HUDEBNÍ HISTORIE, 
Pu‰kinovo nám. 9, P 6
9. 11., 10-16 h. 
FILOZOFICK¯ ÚSTAV, Jilská 1, P 1 
a KABINET PRO KLASICKÁ STUDIA, 
Na Florenci 3, P 1
8. 11., 14-18 h. 
HISTORICK¯ ÚSTAV, Prosecká 76, P 9
11. 11., 9-15 h.
MASARYKÒV ÚSTAV, Na Florenci 3, P 1
9.-10. 11., 9-15 h. 
NÁRODOHOSPODÁ¤SK¯ ÚSTAV, 
Politick˘ch vûzÀÛ 7, P 1
7.-11. 11., 8-15 h.;
knihovna CERGE-EI
7. -11. 11., 10-19 h., 12. 11., 11-15 h.
ORIENTÁLNÍ ÚSTAV, 
Pod Vodárenskou vûÏí 4, P 8
10. 11., 10-16 h. 
PSYCHOLOGICK¯ ÚSTAV, Husova 4, P 1
8. 11., 10-11.30 h., 13.30-15 h.
SLOVANSK¯ ÚSTAV, Valentinská 1, P 1
10. 11., 10-15 h.
SOCIOLOGICK¯ ÚSTAV, Jilská 1, P 1
10. 11., 9-16 h.
ÚSTAV PRO âESKOU LITERATURU, 
Na Florenci 23, P 1
9. 11. v 9, 11, 13 h.
ÚSTAV PRO JAZYK âESK¯, 
Letenská 4, P 1 a Valentinská 1, P 1
10. 11., 9-15 h.
ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DùJINY, 
Vla‰ská 9, P 1
11. 11., 13-17 h., 12. 11., 9-13 h.
ÚSTAV STÁTU A PRÁVA, Národní 18, P 1
8.-9. 11., 14-16 h. wi

T̆ den vûdy a techniky 2005 – Dny otevfien˘ch dvefií

NOVĚ OTEVŘENÁ
SAUNA!!!

sauna masáže solárium fitness whirlpool
608 508 608, 225 999 166, Žitná 8 Praha 2

V Îitné ulici na Vás ãeká nová finská sauna ze
svûtlého dfieva stromu abachi. K ochlazení
máte k dispozici ledov˘ bazének a relaxovat
mÛÏete v útulné odpoãívárnû. Na baru je pfii-
praveno obãerstvení a doplÀky do sauny.
Svou relaxaci si mÛÏete je‰tû více zpfiíjemnit
kvalitní masáÏí. Tû‰íme se na Vás…!

www.infinit.cz

● NAJDùTE SI MÍSTO PRO SVOU RELAXACI

●

Ludmila Lojdová: 

Pacient

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Svûtoznám˘ ‰v˘carsk˘ spisovatel a badatel Erich von Däniken vystoupí 11. 11. 2005
v 19:00 a 12. 11. 2005 ve 14:30 v praÏském Kongresovém centru, ulice 5. kvûtna 65, Pra-
ha 4 s pfiedná‰kou na téma Nevyfie‰ené záhady minulosti.

Pfiedná‰ka pfiedstaví divákÛm formou multimediální projekce nejzajímavûj‰í záhady na‰í 
planety. Dvouhodinová pfiedná‰ka v nûmeckém jazyce bude tlumoãena do ãe‰tiny. Dal‰í in-
formace najdete na www.daniken.cz
Pfiedprodej: Agentura Aldea, Novotného lávka 5, Praha 1, aldea@aldea.cz, www.aldea.cz,
tel.: 221 082 379, 607 159 501, 776 323 450.  Ticket-Art a v‰echny CK âedok, Knihkupec-
tví Kanzelsberger. 
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