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Od brány k bránû
Od února má Nakladatelství Jalna nové sídlo na Hradãanech v Mickiewiczovû ulici 
ã. 242/17, v tûsném sousedství Písecké brány. A protoÏe objektÛ, zajímav˘ch z památ-
kového hlediska, je v jeho okolí opravdu bezpoãtu, dovolte, abychom vás pozvali na
malou procházku.

PLACENÁ INZERCE

a Davidde penitente. ¤editel Mezinárodního
hudebního festivalu PraÏské jaro Ing. Ro-
man Bûlor upozornil: „Nabízí se jedineãná
pfiíleÏitost sly‰et reprezentativní v˘bûr klavír-
ních koncertÛ W. A. Mozarta ve ‰piãkovém
provedení. V‰ichni zúãastnûní umûlci – pia-
nisté, dirigenti i ansámbly, tvofií samostatnou
a jedineãnou galerii.“ Jednou ze zajímavostí
jistû bude provedení Koncertu Es dur pro
dva klavíry a orchestr a Koncertu F dur pro tfii
klavíry a orchestr. 
„Na operní ãásti projektu se podílejí v‰echny
tfii praÏské operní soubory,“ fiekl akad. arch.
Daniel Dvofiák, fieditel Národního divadla.
„Mezi uvádûn˘mi tituly se mÛÏeme tû‰it na

pût premiér. Na scénû Stavovského divadla
se objeví vedle sebe obû opery, které zde
mají domovské právo: Don Giovanni v obno-
veném nastudování a úplnû nová inscenace
korunovaãní opery Tito.“ Na repertoáru Ná-
rodního divadla je dále Figarova svatba,
Kouzelná flétna a opera Apollo et Hyacint-
hus, kterou Mozart zkomponoval v jedenácti
letech. Kouzelnou flétnu a operu o krétském
králi Idomeneovi má na programu Státní ope-
ra Praha, Don Giovanni se zaskví v premiéfie
Opery Mozart. Se souãasnou adaptací Dona
Juana pfiichází festival Struny podzimu, kter˘
je znám avantgardní náplní programÛ sv˘ch
sezon. Národní divadlo uvede v ãeské premi-

éfie balet s názvem Mozart? Mozart! v chore-
ografii Jifiího Kyliána a Petra Zusky. 
První v˘stava k Mozartovu v˘roãí je otevfiena
ve Stavovském divadle. Mapuje inscenace
oper, které skladatel zkomponoval pfiímo pro
Prahu a které zde pfii svûtov˘ch premiérách
fiídil. PhDr. Michal Luke‰, generální fieditel
Národního muzea, pfiiblíÏil obsah dal‰í v˘sta-
vy, Hudba v Praze 1760–1810, kterou
chystá âeské muzeum hudby: „Vûnuje se
nejenom samotnému skladateli, ale prostfie-
dí a osobnostem, které Mozarta obklopovaly,
inspirovaly a Mozartem byly ovlivÀovány.“
V˘stava ve Státní opefie Praha odhalí ménû
známou mozartovskou minulost tohoto oper-
ního domu a jeho pfiedchÛdcÛ a Národní kni-
hovna âR upozorní na MozartÛv památník
v Klementinu, kter˘ byl zaloÏen jiÏ v roce
1837, tedy celé ãtyfii roky pfied proslul˘m
salcbursk˘m Mozarteem. 
Mozartovské programy se nesoustfiedí pou-
ze na hlavní proud a nejsou také jen ryze
praÏskou záleÏitostí. ¤adu samostatn˘ch
umûleck˘ch akcí pofiádají dal‰í individuální
pofiadatelé, vystoupí mladí umûlci, dûtské
pûvecké sbory, vedle profesionálÛ i amatéfii.
Praha se v‰ak také podílí, metodicky i zá-
pÛjãkami, na oslavách v Salcburku i ve Vídni.  
A nakonec obdiv nûmeckého novináfie,
vyjádfien˘ pfii jednom z rozhovorÛ o leto‰-
ním projektu: „...Ïe se tak pûknû vûnujete
skladateli, kter˘ není va‰ím národním au-
torem...“ Ale ano, jak by ne! Praha vÏdy
milovala Mozarta a Mozart miloval Prahu.
Jeho v˘roky „moji PraÏané mi rozumûjí“
a „mÛj orchestr je v Praze“ se staly legen-
dami a ve‰ly do dûjin. StáÀa Wildová

Podrobnosti o projektu Mozart Praha 2006
a prÛbûÏné aktuální informace najdete na we-
bov˘ch stránkách www.mozartpraha2006.cz
a www.mozartprague2006.com v ãe‰tinû,
nûmãinû, angliãtinû a ãásteãnû v japon‰tinû
a ‰panûl‰tinû.

Mozart Praha 2006
Proã Mozart, proã Praha a proã rok 2006? Odpovûdí mohou b˘t slova organizátorÛ pro-
jektu Mozart Praha 2006, pronesená na tiskové konferenci: „Dvû stû padesát let od na-
rození Wolfganga Amadea Mozarta je dostateãnû dlouhá doba, abychom mohli konsta-
tovat, Ïe jeho dílo je geniální.“ „Projekt pfiedstaví ‰ífii a krásu Mozartova díla, zdÛrazní
v˘znam, kter˘ v jeho Ïivotû sehrála právû Praha.“

Raku‰an Wolfgang Amadeus Mozart proÏil
v Praze ‰Èastné chvíle svého vrcholného
tvÛrãího období. Praha jeho dílo pfiijala a ná-
leÏitû ocenila. V roce 1786, pÛl roku po 
vídeÀské premiéfie, zde slavila úspûch Figa-
rova svatba, jejíÏ revoluãní my‰lenky u proti-
rakousky naladûn˘ch PraÏanÛ vzbudily velk˘
ohlas. Skladatel nav‰tívil Prahu poprvé v led-
nu 1787. Dostalo se mu velkolepého pfiijetí.
Devatenáctého ledna tady byla poprvé pro-
vedena Symfonie D dur KV 504, od té doby
naz˘vaná „PraÏská“. V pfiátelském prostfiedí
praÏské Bertramky na‰el mlad˘ Mozart záze-
mí u hudbymilovn˘ch manÏelÛ Du‰kov˘ch.
Zde také pr˘ v noci pfied premiérou sloÏil pfie-
dehru k Donu Giovannimu, opefie, kterou na-
psal právû pro Prahu. Premiéra 29. fiíjna
1787 ve Stavovském divadle, nastudovaná
a fiízená autorem, mûla obrovsk˘ úspûch. Na
objednávku ãesk˘ch stavÛ pak Mozart ke ko-
runovaci Leopolda II. ãesk˘m králem zkom-
ponoval operu La clemenza di Tito. Provede-
na byla 6. záfií 1791 ve Stavovském divadle,
v dobû poslední skladatelovy praÏské ná-
v‰tûvy. Tfii mûsíce nato Wolfgang Amadeus
Mozart zemfiel. Na ãtyfii tisíce truchlících Pra-
ÏanÛ pfii‰lo uctít památku geniálního sklada-
tele. Rozeznûly se praÏské zvony a celou
pÛlhodinu ‰ífiily smutnou zprávu. 
Mozart je s Prahou spojen navÏdy. Patfií ke
stálicím kaÏdé koncertní sezony. V leto‰ním
roce se Praha vedle Salcburku a Vídnû stá-

vá stfiediskem oslav v˘roãí, které si pfiipomí-
ná cel˘ kulturní svût. SdruÏení sedmnácti v˘-
znamn˘ch institucí, nazvané stejnû jako ce-
loroãní projekt Mozart Praha 2006,
pfiipravilo více neÏ 190 akcí a dal‰í progra-
my z dramaturgického plánu jsou v jednání.
Umûlecká náplÀ projektu je rozdûlena do
ãtyfi základních kapitol: koncerty, festivaly,
opery, v˘stavy. 
Mozartova hudba prozáfií pfiední praÏské
koncertní sály a operní domy, kostely i chrá-
my. Vedle nejvût‰ích praÏsk˘ch orchestrÛ
âeské filharmonie, Symfonického orchestru
hl. m. Prahy FOK a Symfonického orchestru
âeského rozhlasu vystoupí napfi. PraÏská
komorní filharmonie, PraÏsk˘ komorní or-
chestr, fiada komorních souborÛ a dal‰ích v˘-
znaãn˘ch tuzemsk˘ch i zahraniãních inter-
pretÛ. Souãástí projektu jsou mozartovské
programy hudebních festivalÛ, jako jsou
PraÏské jaro, PraÏské hudební slavnosti,
Struny podzimu, i hudební cykly na Bertram-
ce. OÏije nejen hudba, která je sv˘m vznikem
spojena s Prahou, zazní i dal‰í z obdivuhod-
ného poãtu 626 dûl, která za svÛj krátk˘ Ïivot
dokázal Mozart vytvofiit. V jednotliv˘ch pro-
gramech jsou dávána do zajímav˘ch souvis-
lostí napfi. s pfiedchozími hudebními období-
mi nebo s tvorbou, která byla Mozartem
inspirována. Vedle Mozartov˘ch orchestrál-
ních a vokálních skladeb nabídne projekt
slavné Requiem, oratoria La Betulia liberata

● 2. 2. 1826 se ve Stavovském divadle ko-
nala premiéra první ãeské pÛvodní opery
Dráteník od F. J. ·kroupa – 180 let.

● 5. 2. 1796 v Praze vznikla Spoleãnost
vlasteneck˘ch pfiátel umûní, která téhoÏ
roku zakoupila ·ternbersk˘ palác na
Hradãanech a zfiídila v nûm vefiejnû pfií-
stupnou Obrazárnu – pfiímou pfiedchÛd-
kyni Národní galerie – 210 let.

● 7. 2. 1311 korunovace Jana Lucembur-
ského ve Svatovítské bazilice ãesk˘m
králem a Eli‰ky Pfiemyslovny královnou
– 695 let.

● 8. 2. 1926 v divadle Na Slupi se poprvé
pfiedstavilo Osvobozené divadlo jako
dramatická sekce umûleckého sdruÏení
Devûtsil – 80 let.

Zoologická zahrada zve
PraÏská ZOO, získávající pfiedev‰ím otevíráním nov˘ch pavilo-
nÛ a progresivním marketingem stále vût‰í popularitu, si ne-
mÛÏe stûÏovat na slabou náv‰tûvnost ani v zimû. Navíc nabízí
aÏ do dubna kvÛli krat‰í otevírací dobû
i levnûj‰í vstupné. 

Nedávno skonãila velice úspû‰ná reality
show z pavilonu goril. Její vítûz, samec Ri-
chard, jiÏ urãitû zkonzumoval své melouny,
kter˘ch bylo dvanáct, tedy stejnû jako dostal
vítûz VyVolen˘ch. Malá (nebo mal˘?) Moja
se má ãile k svûtu a také ostatní zvífiata jistû
nezahálejí a vûnují se sv˘m obvykl˘m zimním
aktivitám (pravda, nûkterá i spánku). Kdo spí,
ten obûdvá, praví úsloví, ale tûch, co zimní-
mu leno‰ení nepropadli, je také dost a ti

obûdvat musí. Proto mÛÏe b˘t zajímavé, vypravit se pfii sobotní ãi
nedûlní procházce po ZOO na urãitá místa v urãitou dobu. Tak 
napfi. krmení pelikánÛ kadefiav˘ch probíhá vÏdy v 10:45, v 11 hodin
pak mÛÏete absolvovat komentované krmení tuãÀákÛ. Ve stejnou
dobu ale mÛÏete b˘t také v Africe, totiÏ v africkém pavilonu, kde
probíhá tzv. Setkání v Africe zblízka. Seznámení s oblíben˘mi gori-
lami si mÛÏete naplánovat na 11:30, vydry pak obûdvají ve 13 hodin,
Ïirafy se vám pfiedstaví ve 13:30 a s velk˘mi Ïelvami se mÛÏete pot-

kat ve 14 hodin. Kdo má radûji konû, pak mu-
sí b˘t místo toho ve stejnou dobu u v˘bûhu
koní Pfievalského, kdeÏto milovníci koãiãek
se také ve 14 hodin mohou zúãastnit krmení
koãkovit˘ch ‰elem. 
Stejnû jako tato ukázková setkání probíhají
v zimû pouze o víkendech také veãerní pro-
cházky s prÛvodcem. Na ty je tfieba se objed-
nat telefonicky nebo e-mailem. Bohat˘ do-
provodn˘ program pfiedná‰ek a v˘stav
si mÛÏete zjistit na www.zoopraha.cz. Maf

Mládû antilopy Bongo  Foto T. Mrhálková

Vystoupíte-li z tramvaje ã. 22 ãi 23 ve stanici
„Královsk˘ letohrádek“, pfiejdûte ulici Marián-
ské hradby a pod letohrádkem vstupte na
parkovou cestu, která vás pfiivede do Chot-
kov˘ch sadÛ. Je to první mûstsk˘ park, za-
loÏen˘ v letech 1831–1832 z iniciativy nej-
vy‰‰ího purkrabího, hrabûte Karla Chotka,
v návaznosti na stavbu Chotkovy silnice.
Tento mimofiádnû ãinorod˘ ‰lechtic se v˘-
znamnû zaslouÏil o rozvoj Prahy. Pokud ne-
znáte pohled na letohrádek královny Anny
– skvost praÏské renesance,  právû odtud,
budete pfiekvapeni jeho krásou.
V r. 1890 byla v sadech, podle návrhu zná-
mého zahradnického mistra Franti‰ka Tho-
mayera, vybudována romantická partie s je-
zírkem, v jehoÏ blízkosti byl v r. 1913
odhalen pomník Juliu Zeyerovi. Tento po-

nûkud utajen˘ monument vytvofiil spisovate-
lÛv blízk˘ pfiítel sochafi Josef Mauder ( mj.
autor plastické v˘zdoby vy‰ehradského Sla-
vína). Komponoval ho jako mohutnou skálu
s jeskyní, do níÏ umístil bílé mramorové so-
chy – postavy ze Zeyerov˘ch dûl. Najdete
tam Paskalinu, Kazi, Tetu a Libu‰i, Radúze
s Mahulenou a v pozadí Amise a Amila.
V horní ãásti skalnatého útvaru je portrétní
medailon Julia Zeyera, na zadní stranû pak
deska s v˘ãtem jeho dûl. Pomník, inspirova-
n˘ pravdûpodobnû Apollónovou lázní ve Ver-
sailles, pÛsobí velmi romanticky, coÏ je zcela
ve shodû se Zeyerov˘m vztahem k roman-
tické Praze, kterou nesmírnû miloval.
Z Chotkov˘ch sadÛ se po lávce, novû vybu-
dované v r. 1998 podle projektu Bofika ·ípka,

Pokraãování na stranû 6

Don Giovanni – Finále 1. dûjství Foto: Franti‰ek Ortmann

P ¤ I P O M E ≈ M E  S I  V  Ú N O R U■  ■  ■ ■  ■  ■

®

redakce



Nûco málo o praÏské Unitarii
Krátké povídání o praÏské Unitarii mÛÏeme zaãít vtipem: „Skupina unitáfisk˘ch dûtí si
hrála s králíãkem a snaÏila se pfiijít na to, zda je to sameãek nebo samiãka. „Je pfiece
jen jeden správn˘ zpÛsob, jak to rozhodnout,“ povídá jeden rozumbrada, „pojìme
hlasovat.“ 

PraÏská obec unitáfiÛ, sídlící jiÏ od pfiedváleãn˘ch dob v Karlovû ulici, je souãástí Nábo-
Ïenské spoleãnosti ãesk˘ch unitáfiÛ (NSâU), vzniklé r. 1930. První duchovní obce  N. F.
âapek zemfiel v r. 1942 v koncentraãním tábofie Dachau pro odpor vÛãi nacismu. Tato ná-
boÏenská spoleãnost se znaãnû vymyká pfiedstavám o jakékoli církvi. Na její ãinnost, zá-
sady a postoje nelze nahlíÏet tak, jak bûÏnû chápou církve ateisté, ale ani tak, jak jiné círk-
ve chápou jejich vlastní ãlenové. Z vtipu, kter˘ch mimochodem existuje celá sbírka,
mÛÏeme vyvodit, Ïe unitáfii neznají Ïádná dogmata, vyznávají pfiedev‰ím demokratické
principy (a tudíÏ jsou asi také jedinou náboÏenskou institucí, která vydala sbírku vtipÛ sa-
ma o sobû). To tvrdí Dr. Petr Samojsk˘, mj. autor informaãních broÏurek pro v‰echny zá-
jemce o seznámení s unitáfistvím a zároveÀ duchovní PraÏské obce. V paláci Unitaria, kte-
r˘ NSâU vlastní, najdete v hale i dal‰í letáãky, zvoucí na akce, které jsou pfiístupné ‰iroké
vefiejnosti (pfiedná‰ky, besedy, koncerty, setkání). 
Unitáfii rozvíjejí svoji ãinnost v duchu tûchto principÛ: Svobody svûdomí a pfiesvûdãení, to-
lerance a porozumûní druh˘m, pouÏívání kritického rozumu i v náboÏenství, harmonického
rozvoje osobnosti, soucítûní, rovnosti a spravedlnosti v mezilidsk˘ch vztazích, respektová-
ní hodnoty a dÛstojnosti kaÏdého, pomoci druh˘m a sociální odpovûdnosti, úcty k Ïivotu
a pfiírodû – a zejména demokratického zpÛsobu rozhodování. 
Je jasné, Ïe s tûmito principy byli unitáfii v dobách komunismu reÏimu trnem v oku. Jejich
spoleãenství se muselo adaptovat a svÛj program nechávat schválit. ProtoÏe v‰ak jeho
existence je v˘slovnû zaloÏena na principu plurality, probíhaly zde jako na jednom z mála
míst celkem svobodnû pfiedná‰ky o v‰ech moÏn˘ch filozofick˘ch ãi náboÏensk˘ch smû-
rech, o sociologii apod. a ‰ífiily se odtud informace, k nimÏ jinde nebyl pfiístup. 
Obdobnou ãinnost vyvíjejí unitáfii i dnes. Základem jsou tzv. nedûlní shromáÏdûní (nejsou
to bohosluÏby v tradiãním duchu). Dále se zde konají rÛzné spoleãensko-vzdûlávací pro-
gramy z oblasti psychologie, kultury, sociologie a filozofie. âtyfiikrát do roka zde mÛÏete
nav‰tívit tzv. Veãer pfii svíãkách, na nûjÏ si kaÏd˘ mÛÏe pfiinést svoji oblíbenou knihu, hu-
dební nahrávku ãi pfiedvést svÛj libovoln˘ um, seznámit s tímto ostatní a volnû diskutovat
o pfiedvedeném. Prostory v paláci Unitaria lze vyuÏít i k v˘stavním úãelÛm ãi k uspofiádání
svatby v unitáfiském duchu. Pro unitáfie byla vÏdy dÛleÏitá téÏ práce s mládeÏí. Dnes se to
projevuje v ãinnosti Klubu rodiãÛ mal˘ch dûtí a v nedûlních programech pro dûti. 
Obecnû platí, Ïe kaÏd˘ unitáfi mÛÏe nabídnout svÛj nápad ãi pfiipravit svÛj program. Tato
moÏnost vypl˘vá z principu angaÏovanosti, pobídky k aktivitû ovlivÀující pozitivnû spoleã-
nost kolem nás. DÛleÏitou sloÏkou programÛ vÏdy b˘vá hudba. Pro lep‰í pfiedstavu unitáfi-
sk˘ch aktivit vybíráme z úterních programÛ v únoru: 

7. 2. – Video pfiemítání – Tajemství mikrokosmu (promítání, zamy‰lení a debata)
21. 2. – Duchovní reflexe nad cestou po Izraeli (Dr. Milu‰e Kubíãková)
28. 2. – MÛÏe existovat posmrtn˘ Ïivot? (Ing. Dr. Otakar Mike‰, Dr.Sc., vûdecká thana-

tologie, náboÏenská eschatologie a moderní pfiístupy k této tematice)
K bliÏ‰ímu seznámení s PraÏskou obcí unitáfiÛ poslouÏí i stránky www.unitaria.cz/praha 

KLUB RODIâÒ MAL̄ CH DùTÍ
Klub zve na únorové setkání rodiãÛ i s dûtmi ve ãtvrtek  9. února od 16.30 do 18 hodin. Té-
ma: Jak si dítû vytváfií vztahy k okolním lidem. Vstup voln˘, o dûti je bûhem setkání po-
staráno. Bûhem besedy si mohou hrát v pfiilehlé, k tomu vybavené místnosti s pedagogic-
k˘m dozorem. Klub vede PhDr. Jaroslava Ditrichová, CSc., Praha 1, Karlova 8, Unitaria.

Kam v únoru na procházku?
2. ãt. Z Rejdi‰tû na Franti‰ek. Procházka
po Starém Mûstû s jeho zajímav˘mi kouty.
Zaãátek v 15.30 na nám. J. Palacha u sochy
A. Dvofiáka (pfied Rudolfinem). Vstup 50 Kã
(Ing. Kocourek). 
4. so. Roztock˘m hájem. Zaãátek na nádra-
Ïí Roztoky u Prahy po pfiíjezdu vlaku, kter˘
odjíÏdí z Prahy – Masarykova nádraÏí v 9.40.
Trasa cca 5 km. Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek). 
Od Matûje na Vítûzné námûstí. Zaãátek na
stanici aut. ã. 131 „U Matûje“ (jede od metra
A „Hradãanská“ ve 13.00 a 13.12). Odchod
po pfiíjezdu druhého autobusu. Vstup 50 Kã
(B. ·vejnohová). 
Brokoffové – rodina a dílo (krásy praÏské-
ho barokního sochafiství). Zaãátek ve 14.00
na rohu ul. Nerudovy a Malostranského
nám. (u domu U ãerného orla). Vstup 50 Kã
(H. âenková). 
5. ne. Národní divadlo. Celková prohlídka.
(Stejnû i 19.  a 25. 2.)  Zaãátek kaÏdou pÛl-
hodinu od 8.30 do 11.00 pfied vchodem. Ob-
jednané skupiny (nad 15 osob) mají pfied-
nost. Max. poãet úãastníkÛ ve skupinách 50
osob. Vstup 50 Kã (prÛvodci PIS).
Kounick˘ palác – celková prohlídka. Zaãá-
tek ve 14.00 pfied objektem (Panská ul.).
Vstup 50 Kã (M. Racková). 
Kostel sv. Benedikta na Hradãanském
nám. Zaãátek ve 14.00 pfied objektem kos-
tela. Vstup 50 Kã (Ing. Pelzbauerová). 
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kase-
mat. (stejnû i 12., 19. a 26. 2.) Zaãátek ve
14.00 pfied kostelem sv. Petra a Pavla.
Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
6. po. Námûstí a námûstíãka – z námûstí
Republiky na Kozí plácek  a Ha‰talské ná-
mûstí. Zaãátek v 15.00 u kostela sv. Josefa
na nám. Republiky. Vstup 50 Kã (PhDr. Hav-
lovcová). 
7. út. Novomûstská radnice – celková pro-
hlídka. Zaãátek v 15.30 pfied objektem (Kar-
lovo námûstí). Vstup 50 Kã (M. Racková). 
9. ãt. Modfianskou roklí. Zaãátek na stanici
aut. ã. 331 „U Libu‰ské sokolovny“ po pfiíjez-
du autobusu, kter˘ jede od metra C „Budûjo-
vická“ ve 13.00. Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová). 
11. so. Rudolfinum – celková prohlídka
k 110. v˘roãí zaloÏení âeské filharmonie. Za-
ãátek ve 14.00 pfied objektem (vchod z Al‰o-
va nábfieÏí). Vstup 50 Kã (E. Sokolová). 
Krásy Karlína – nejstar‰ím praÏsk˘m pfied-
mûstím. Zaãátek ve 14.00 na stanici tram. ã. 8,
24 „Invalidovna“. Vstup 50 Kã (H. âenková).

V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS
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stanice „Bertramka“ + pû‰ky). Vstup 50 Kã +
jednotné zlevnûné vstupné do objektu 50 Kã
(E. Sokolová).
20. 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. Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová).
21. út. Od Kotláfiky ke Klamovce. Zaãátek
v 16.00 na stanici tram. ã. 4, 9, 10 „Kotláfika“.
Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek). 
22. st. V˘znam slovansk˘ch benediktinÛ
v na‰ich zemích (z cyklu dûjin fieholí).
Pfiedná‰ka od 17.00 v sále ÚVL PIS, Arbe-
sovo nám. 4, Praha 5 - pfiízemí. Vstup 50 Kã
(D. Budinská). 
23. ãt. Kolem Hostivafiské pfiehrady. Zaãá-
tek na stanici aut. ã. 154 „Newtonova“, kter˘
jede od metra C „Háje“ ve 12.51 a 13.06.
Odchod po pfiíjezdu druhého autobusu.
Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová). 
24. pá. âtyfii P aneb Páteãní povídání
v praÏsk˘ch pasáÏích – pokraãování. Akce
na pfiedprodej – vyprodáno (Mgr. Jaroslava
Náprstková).
25. so. Zmizelá Praha aneb Putování se
star˘mi fotografiemi. Srdce mûsta – I. ãást.
Zaãátek ve 14.00 u sochy Mistra J. Husa 
na Staromûstském námûstí. Vstup 50 Kã 
(P. Kuãera). 
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Hrad-
ãanech – v˘znamná památka církevní archi-
tektury K. I. Dientzenhofera. Zaãátek ve

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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12. ne. âimick˘m hájem do Troje. Zaãátek ve
14.00 na koneãné stanici tram. ã. 10, 14 „Vo-
zovna Kobylisy“. Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek).
Bfievnovsk˘ klá‰ter – celková prohlídka.
Zaãátek v 15.00 pfied objektem (Markétská
1, Praha 6). Vstup 50 Kã + vstupné do objek-
tu 50/30 Kã (PhDr. Chrastilová).
13. po. SchebkÛv palác – celková prohlíd-
ka. Se zamûfiením na osobnost architekta
I. Ullmanna. Zaãátek v 15.30 pfied objektem
paláce (Politick˘ch vûzÀÛ 7). Vstup 50 Kã
(PhDr.  Chrastilová). 
Akce pro dûti a jejich rodiãe – jak proÏít
den prázdnin aneb Pojìte se s námi bát
do praÏsk˘ch ulic. Procházka znám˘mi
místy Prahy spojená s povídáním o zdej‰ích
svérázn˘ch bytostech – praÏsk˘ch stra‰id-
lech.  Zaãátek v 16.00 u Betlémské kaple na
Betlémském námûstí. Vstup 50 Kã + dûti do
15 let 10 Kã (V. Králová). 
14. út. Juditin most – pfiedchÛdce mostu
Karlova. Zaãátek v 15.00 u Malostransk˘ch
mosteck˘ch vûÏí. Vstup 50 Kã (PhDr. Hav-
lovcová). 
15. st. Pohfiební bratrstvo – Chevra Kadi-
‰a. Vycházka inspirovaná Ïidovskou kultu-
rou, zvyky a obyãeji. Zaãátek v 15.00 pfied
vchodem na Ïidovsk˘ hfibitov z Jáchymovy
ul.  Vstup 50 Kã + sníÏené vstupné do objek-
tu (Mgr. Tlá‰ková). 
16. ãt. Okolí Heroldov˘ch sadÛ. Zaãátek
v 15.00 u hlavní budovy GrŒbovky. Vstup 
50 Kã (J. Bondyová). 
18. so. Národní památník na Vítkovû. Cel-
ková prohlídka ve spolupráci s Národním mu-
zeem. Zaãátek ve 14.00 pod sochou J. ÎiÏky
na Vítkovû. Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
Lapidárium Národního muzea – památky
kamenosochafiství od 11. do 19. stol.  Zaãá-
tek ve 14.00 pfied objektem Lapidária na ho-
le‰ovickém V˘stavi‰ti. Vstup 50 Kã + vstup-
né do objektu 40/20 Kã (J. BuÀatová). 
19. ne. Staroãeská zábava v okolí b˘valé
Pofiíãské brány – s prohlídkou v˘stavy „Jak
se Praha bavila“ v Muzeu hlavního mûsta Pra-
hy. Zaãátek ve 14.00 pfied Muzeem hlavního
mûsta Prahy Na Florenci. Vstup 50 Kã + zlev-
nûné vstupné na v˘stavu (PhDr. Chrastilová). 
Bertramka – památník W. A. Mozarta
a manÏelÛ Du‰kov˘ch. Celková prohlídka
s v˘kladem k Ïivotu a tvorbû sledovan˘ch
osobností. U pfiíleÏitosti oslav Mozart Praha
2006. Zaãátek ve 14.00 pfied objektem (Mo-
zartova 169, Praha 5-Smíchov,  tram. ã. 4, 10

14.00 pfied objektem (Kanovnická ul., Hrad-
ãany). Vstup 50 Kã (Mgr. Náprstková, PhDr.
Havlovcová).
26. ne. Umûlecká abeceda milovníkÛ Pra-
hy – baroko. Pokraãování cyklu z umûlecké
historie na‰eho hlavního mûsta. Zaãátek ak-
ce ve 14.00 pfied Vald‰tejnsk˘m palácem
(Vald‰tejnské námûstí, Malá Strana). Vstup
50 Kã (E. Pike‰ová). 
Kudy vedly hradby (k v˘roãí spojení praÏ-
sk˘ch mûst a vydání Zákonu o Velké Praze).
Zaãátek ve 14.00 na Národní tfiídû u Nové
scény. Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová). 
27. po. Putování za v˘znamn˘mi praÏsk˘-
mi rodinami – Staré Mûsto. Rodina Rottova,
Richterova, Náprstkova, âermákova a dal‰í.
Zaãátek akce v 15.00 u ka‰ny na Malém ná-
mûstí. Vstup 50 Kã  (PhDr. Havlovcová). 
28. út. Místa spojená s historií a osob-
nostmi Osvobozeného divadla. S náv‰tû-
vou Modrého pokoje Jaroslava JeÏka. Za-
ãátek v 15.00 u kostela sv. Jana Kfititele 
Na Prádle (¤íãní ul., Malá  Strana – u Kampy).
Vstup 50 Kã + vstupné do muzea 10/5 Kã 
(J. Bondyová). 
Vycházky se konají, sejde-li se nejménû
deset úãastníkÛ. Maximální poãet je 80
úãastníkÛ ve skupinû (není-li uvedeno ji-
nak). Pfiednost mají ti, ktefií pfiijdou dfiíve.
Vstupné do objektu si hradí úãastníci sa-
mi. Slevy pro dûti, studenty a seniory. Ma-
ximální kapacita sálu PIS – do 50 osob.

KaÏd˘ ãtvrtek od 9.00 a 17.00 hod. ·kole-
ní trvá cca 1 hodinu, poãet míst: 2, je nut-
né se pfiedem objednat (osobnû nebo na
tel. ã.: 222 231 350).

Obsah:
● Struãná historie Koniá‰e; 

rozdíly v jednotliv˘ch knihovnách; 
● základní vyhledávání v databázi; 

vytvofiení rezervace; prodlouÏení konta; 

● moÏnost vytvofiení hesla + zmínka 
o internetov˘ch stránkách MKP.

Dûtské oddûlení knihovny ·KOLSKÁ pfii-
pravilo pro své malé ãtenáfie SOUTùÎ 
t˘kající se nového filmu z dílny Walta Dis-
neye Letopisy Narnie. Dûti mohou vyhrát
zajímavé ceny!

SoutûÏ potrvá do konce února.

Mûstská knihovna v Praze, poboãka ·KOLSKÁ, by ráda upozornila své ãtenáfie
i ostatní vefiejnost, Ïe nadále probíhá ‰kolení v práci s knihovnick˘m systémem
KONIÁ·.

Kresba Karel Trinkewitz

Lékárny a léky
Poãátky lékárenství na na‰em území mu-
síme hledat u nás jiÏ v 2. polovinû 13. sto-
letí, kdy nacházíme v historick˘ch doku-
mentech první zmínky o lékárnících
a vefiejn˘ch lékárnách.

Prvními znám˘mi praÏsk˘mi lékárníky jsou
Conradus, apotekarius Pragensis (1275),
Bandinus s Arezza (1275) a Richardus
(1296). Také král Václav II. (1278–1305) mûl
vedle ãtyfi lékafiÛ i svého dvorního lékárníka.
Od zaãátku 14. století se v historick˘ch do-
kumentech setkáváme s lékárníky ãastûji.
Napfiíklad pfied rokem 1350 se na Starém
Mûstû usadil Angelus z Florencie, kter˘ se
stal dvorním lékárníkem císafie Karla IV. Za-
loÏil také tzv. Hortus Angelicus (Andûlskou
zahradu), kde pûstoval léãivé byliny. Karel IV.
jako moudr˘ panovník jiÏ v této dobû dbal na
to, aby lékafii pouze léãili a lékárníci pfiipravo-
vali a vydávali léky. Poru‰ení tohoto nafiízení
se v té dobû trestalo useknutím ãásti ruky.
Pro rozvoj lékárenství mûlo velk˘ v˘znam
zaloÏení Karlovy univerzity. Pfiísahou rekto-
rovi univerzity bral lékárník na sebe závazek,
Ïe bude pfiipravovat léky pfiesnû podle lékafi-
ského pfiedpisu a nebude libovolnû nahrazo-
vat léãiva pfiedepsaná léãivy náhradními, Ïe
nebude svévolnû vytváfiet cenu lékov˘ch pfií-
pravkÛ a Ïe nebude vykonávat léãebné zá-
kroky. Tato pfiísaha pak zakládala právo na
vedení a provozování mû‰Èanské lékárny.
Za Karla IV. vznikl také Zdravotní fiád, kter˘
byl nutn˘ k vymezení práv a povinností léka-
fiÛ a lékárníkÛ, ktefií jiÏ v této dobû vystupují
jako dvû zvlá‰tní kategorie zdravotnick˘ch
osob. Pokud pfieskoãíme pár století a zasta-
víme se v období osvícenského absolutismu,
vidíme, Ïe reforma vefiejné správy Marií Te-
rezií a Josefem II. ovlivnila také zpÛsob zfii-
zování lékáren. Povolení k jejich zfiizování si
vyhradil stát prostfiednictvím zemsk˘ch úfia-
dÛ. Vznik V‰eobecného medicinálního fiá-
du opût vymezil práva a povinnosti zdravot-
nick˘ch osob. LékárníkÛm zde bylo pfiísnû
zakázáno léãit a lékafiÛm v˘roba a v˘dej lé-
ãiv. ¤ád upfiesÀoval i povinnost uchovávat
v dostateãném mnoÏství lékopisné léãivé pfií-
pravy, zab˘val se správnou v˘robou, v˘ukou
tovary‰Û, správn˘m v˘dejem léãiv˘ch pfií-
pravkÛ a jejich uchováváním. Na základû to-
hoto fiádu byly organizovány pravidelné roãní
kontroly lékáren, kterou provádûla komise,
ve které byli zastoupeni lékafii, lékárníci
a ãlenové mûstské rady. V období raného
kapitalismu dochází také ke vzniku prvních
chemick˘ch továren, které pozdûji zaãaly vy-
rábût také první léãiva. V této dobû dochází
ke vzniku dvou rozdíln˘ch pojmÛ (lékárnictví,
neboli farmacie, která se zab˘vá v˘robou lé-
ãiv a lékárenství, které se specializuje na
malov˘robní a individuální pfiípravu léãiv˘ch

pfiípravkÛ, na nákup specialit a jejich sklado-
vání a v˘dejní ãinnost). Za zakladatele v˘ro-
by farmaceutick˘ch specialit u nás se pova-
Ïuje malostransk˘ lékárník Benjamin
Fragner, kter˘ zaãal v˘robu „Domácí masti“
a „Dr. Rosy Balsamu“ okolo roku 1857. Roz-
voj chemické a farmaceutické v˘roby mûl ta-
ké za následek nárÛst poãtu lékáren, mezi
kter˘mi se rozbujel konkurenãní boj. Tfiídní
rozpory mezi majiteli lékáren a jejich zamûst-
nanci se prohlubovaly a zamûstnaní lékárníci
volali ãasto po zestátnûní lékáren. V této do-
bû se hodnû projevoval odpor lékárníkÛ proti
továrním pfiípravkÛm i proti konkurenci dro-
gistÛ a lékárny mûly spí‰e Ïivnostensk˘ cha-
rakter a do‰lo k ústupu od jejich humánního
a zdravotnického poslání. Po vzniku samo-
statného âeskoslovenska do‰lo k znaãnému
nárÛstu poãtu lékáren, kter˘ v‰ak byl nerov-
nomûrn˘ a lékárny vznikaly hlavnû ve mûs-
tech, kde mohly ekonomicky pfieÏít. Po druhé
svûtové válce do‰lo k zestátnûní lékáren
a lékárny byly zaãlenûny do pevné sítû zdra-
votnick˘ch zafiízení a prohloubil se jejich
zdravotnick˘ charakter. V této dobû do‰lo
k vytvofiení tfiech typÛ lékáren, které se li‰ily
poãtem odborn˘ch pracovi‰È a rozsahem po-
skytovan˘ch zdravotnick˘ch sluÏeb. Osvíce-
nû vybudovaná síÈ lékáren v‰ak naráÏela na
velmi omezené finanãní zdroje pro jejich dal-
‰í rozvoj a také pro nákup kvalitních léãiv ze
západní Evropy. Po roce 1989 do‰lo k velké
liberalizaci pfii tvorbû lékárenské sítû. Lékár-
nu poprvé ve své historii mohl provozovat
úplnû kaÏd˘. ·iroká dostupnost léãiv a agre-
sivní podpora prodeje bez pfiimûfiené regula-
ce mûla vliv na obrovsk˘ nárÛst jejich spotfie-
by, na deficit hospodafiení zdravotních
poji‰Èoven a na dal‰í pfiekotné bujení léká-
renské sítû. MoÏnost provozovat lékárny by-
la umoÏnûna i distributorÛm léãiv a byla le-
galizována také tvorba lékárensk˘ch
fietûzcÛ. Absence jasné koncepce lékáren-
ství po celé desetiletí znamenala nárÛst ne-
kalé konkurence a lékárny se stávají ãím dál
ãastûji pfiedmûtem spekulativních obchodÛ
a ztrácejí postupnû svÛj zdravotnick˘ cha-
rakter. Poãátkem 21. století dosahuje libera-
lizace v lékárenství zfiejmû svého vrcholu.
Ekonomické problémy lékáren se prohlubují
a malé lékárny nemají finanãní prostfiedky
pro svÛj dal‰í rozvoj. Dal‰í v˘voj ukáÏe, do
jaké míry se budou moci lékárny zaãlenit do
sítû zdravotnick˘ch zafiízení a zda stát bude
umût tuto unikátní síÈ vyuÏít v rámci sv˘ch
preventivních programÛ a k ekonomizaci
zdravotnick˘ch sluÏeb. VÏdyÈ lékárna je mís-
to prvního kontaktu nemocného ãi o zdraví
peãujícího obãana se zdravotnick˘m zafiíze-
ním. Lékárny postupnû mohou také splynout
s drogistick˘mi fietûzci a pomyslná ãasová
spirála historick˘ch událostí se na jiné kvali-
tativní a spoleãenské úrovni bude tfieba
v dûjinách zase opakovat. Ov‰em s podstat-
nû vût‰ími riziky pro obãany. ms

Autor pfiíspûvku je ãlen 
PraÏského sdruÏení lékárníkÛ.

Asociace prÛvodcÛ âR 
zve PraÏany 
na prohlídku Prahy

Nejvût‰í profesní organi-
zace prÛvodcÛ v oblasti



V˘hrou totiÏ bude kurz v hodnotû  2490 Kã
(1. cena), sleva na kurz ve v˘‰i 50 % (2. ce-
na) nebo sleva na kurz ve v˘‰i 30 % (3. cena).

Ale i pro ostatní, ktefií náhodou nevyhrají, má-
me pfiipravenu ‰irokou nabídku jazykov˘ch
kurzÛ. Nov˘ semestr právû zaãíná, a tak i ti,
co to v záfií nestihli, mohou zaãít znovu zpyto-
vat své svûdomí ohlednû jazykov˘ch znalos-
tí. Jazyky potfiebujeme v‰ichni, o tom není
pochyb. A proto v na‰í nabídce najdete jak
kurzy skupinové, tak individuální, jak ve ‰kol-
ních uãebnách na tfiech místech v centru Pra-
hy, tak u klienta, jak dopoledne, tak odpoled-
ne i veãer. MÛÏete si u nás zdarma udûlat
zku‰ební test a vybrat si kurz 2 nebo 4 hodiny
v t˘dnu vãetnû kvalitní uãebnice v cenû.

SoutûÏní otázky: 
1. Kolik uãitelÛ vyuãuje anglick˘ jazyk

v Agentufie L+R? 
2. Jaké jsou úfiední jazyky v Singapuru? 
3. Jak˘m jazykem se hovofií v Brazílii? 

¤e‰ení soutûÏních otázek za‰lete na kores-
pondenãním lístku, dopisem nebo zaneste
osobnû k vydavateli ListÛ Prahy 1 (pozor, nová
adresa!) do Mickiewiczovy ulice 17, Praha 6-
Hradãany do pátku 17. února. NEZAPOME≈-
TE UVÉST adresu, telefon, pfiíp. e-mail. Vítû-
zové budou vylosováni, uvûdomûni telefonicky
a jejich jména zvefiejníme v pfií‰tím ãísle LP1.
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PLACENÁ INZERCE

KLUB POHYBU A KRÁSY 
SLUNEČNICE

TĚLOCVIČNA 17 DRUHŮ CVIČENÍ PRO
DĚTI, TĚHOTNÉ, DOSPĚLÉ I STARŠÍ 
+ KOMPLETNÍ SLUŽBY PRO KRÁSU

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

Vegetariánská kuchyně, 
jak ji ještě možná neznáte. 
Bohatá, chutná a zdravá! 

Místo k sezení a ochutnání 
Vám nabízíme v ãajovnû V síti, 

Jana Masaryka 46, Praha 2.
Jídlo Vám také dovezeme. 

Rozvoz jídel po Praze, catering 

www.zelenakuchyne.cz
775 580 088, 736 109 966

státní knihovna sídlí v historickém Klementi-
nu jiÏ více neÏ dvû století, se v poslední dobû
zaãíná projevovat na stále naléhavûj‰í potfie-
bû nové, moderní budovy. Do ní by mohla
b˘t pfienesena podstatná ãást fondÛ i sluÏeb,
coÏ obojí se bude moci nepomûrnû kvalitnûji
rozvíjet v odpovídajícím prostfiedí a za pomo-
ci nov˘ch technologií. 
Dnes jiÏ Klementinum doslova „praská ve
‰vech“. Mnoho sluÏeb knihovny je limitováno
moÏnostmi star˘ch budov. O novém projektu
Národní knihovny vás budeme informovat
v nûkterém z dal‰ích ãísel, stejnû tak jako
o Slovanské knihovnû, která je souãástí Ná-
rodní knihovny, ale zaslouÏí si b˘t pojednána
samostatnû. 

A co prost˘ ãtenáfi?  
Nemá zde asi smysl upozorÀovat na nespo-
ãet sluÏeb a moÏností, nabízejících se kaÏdé-
mu pfiíchozímu. Jejich úpln˘ v˘ãet najdete na
dobfie zpracovan˘ch internetov˘ch stránkách
knihovny www.nkp.cz. Dobré rady zde ãekají
i na nováãky, ktefií knihovnu dosud nenav‰tí-
vili a rádi by vûdûli, co mohou oãekávat, a co
od nich naopak bude Ïádáno v procesu re-
gistrace i pak, aÏ se stanou evidovan˘mi ãte-
náfii. DÛleÏitá informace: Knihovna zve nové
uÏivatele dokonce i na pravidelné instruktá-
Ïe, zamûfiené na orientaci v klasick˘ch i elek-
tronick˘ch katalozích a informace o na‰ich
sluÏbách. Sraz zájemcÛ je vÏdy pfied Infor-
macemi v hale sluÏeb, v pondûlí aÏ pátek
v 9:30 a ve 13:00 hodin. To je tedy nejlep‰í
zpÛsob seznámení se s knihovnou pro ty,
kdo nepracují s internetem nebo k nûmu 
nemají bûÏnû pfiístup. Na internetov˘ch strán-
kách najdete také moÏnost Ptejte se kni-
hovny  (e-mailem) a samozfiejmû jsou zde
aktuální pfiehledy v‰ech kulturních událostí

Klementinum je unikátní památka
Rozlehl˘ barokní komplex, vznikající od dru-
hé pÛle 16. století na troskách dfiívûj‰ího do-
minikánského klá‰tera, podle povûstí moÏná
dosud skr˘vá jezuitsk˘ poklad, kter˘ v nûm
ukryli jeho pÛvodní obyvatelé. Jezuité v Pra-
ze i v celé zemi v‰ak kromû pokladu zane-
chali obrovsk˘ duchovní i architektonick˘ od-
kaz a Klementinum je jeho nejvût‰í perlou.
Po dlouhou dobu mûli ve správû Karlovu,
pozdûji Karlo-Ferdinandovu univerzitu a do
Klementina pfiemístili knihovny Karlov˘ch ko-
lejí. PÛsobila zde jezuitská tiskárna a astro-
nomické pracovi‰tû. 

âlenové Tovary‰stva JeÏí‰ova Klementinum
opustili roku 1773, kdy byl fiád zru‰en. Je‰tû
rok pfiedtím zde v‰ak stihli vybudovat astro-
nomickou vûÏ, v na‰í dobû restaurovanou
v roce 2000. Klementinské meteorologické
záznamy, tvofiící jednu z nejdel‰ích ãasov˘ch
fiad v Evropû, jsou vefiejnosti dobfie známy.
MoÏná uÏ bylo pozapomenuto, Ïe zde dfiíve
sídlila i Státní hvûzdárna. Dnes jsou v zpfií-
stupnûné vûÏi vystaveny astronomické, geo-
fyzikální a meteorologické pfiístroje z 19. sto-
letí a také první fotografick˘ atlas Mûsíce.
Z ochozu vûÏe se také po léta – od r. 1842 –
urãovalo mávnutím praporu a následn˘m v˘-
stfielem dûlostfielecké baterie na Letné po-
ledne. (Pozdûj‰í rozhlasov˘ ãasov˘ signál
byl také vysílán právû z Klementina.)

Dne‰ním ãlánkem zahajujeme nov˘ voln˘ seriál, v nûmÏ vás chceme blíÏe seznámit
s fiadou dÛleÏit˘ch praÏsk˘ch knihoven. A to nejen tím, Ïe vás budeme informovat o je-
jich knihovních fondech a nejrÛznûj‰ích sluÏbách pro ãtenáfie. Zábûr na‰ich ãlánkÛ by
mûl b˘t mnohem ‰ir‰í, protoÏe i funkce knihoven jsou mnohem ‰ir‰í neÏ jen pÛjãovat
ãtenáfiÛm knihy. A zaãít musíme samozfiejmû v nejvût‰ím areálu, patfiícím du‰evnímu
bohatství ãeského národa (ale i stovek jin˘ch), které bylo svûfieno stránkám knih – Ná-
rodní knihovnû âeské republiky v Klementinu.

Barokní knihovní sál 
Skvostn˘ interiér, dokonãen˘ v roce 1722,
dodnes zachovává uspofiádání barokní kni-
hovny vãetnû pÛvodních, jezuity vyroben˘ch
glóbÛ. Ze stropu shlíÏejí na náv‰tûvníky v˘-
znamné osobnosti praÏské jezuitské koleje
a nejmlad‰í nápis, umístûn˘ do prÛãelí sálu
na galerii fieditelem K. R. Ungarem roku
1782, „BIBLIOTHECA NATIONALIS“, doklá-
dá de facto zaloÏení Národní knihovny. 

KfiíÏovnická chodba a Zrcadlová kaple 
Kromû krásného barokního sálu mÛÏeme
nav‰tívit také KfiiÏovnickou chodbu v prvním
patfie nové koleje, kterou zdobí ‰tuky a Do-
menica Galliho a 35 kartu‰í s anonymními
malbami líãícími Ïivot jezuitského svûtce
Franti‰ka Xaverského. V chodbû se konají
zajímavé v˘stavy, nedávno zde skonãila ex-
pozice Obrazopis svûta, která mapovala po-
mocí unikátních exponátÛ a vlastních foto-
grafií dobrodruÏné cesty M. R. ·tefánika. 
Dal‰ím skvostem komplexu je Zrcadlová ka-
ple, dennû pfiístupná vefiejnosti pfii koncertech,
které se v ní konají. Kaple je zasvûcena Zvû-
stování Panny Marie a její nádherná v˘zdoba
kombinující mramor, ‰tuk a fresky s pásy
stropních zrcadel, patfií ke svûtov˘m unikátÛm. 

Vznik Národní knihovny 
Národní knihovnu ve smyslu budování kni-
hovního fondu z produkce vzniklé na území
âech, Moravy a Slezska zaãal systematicky
vytváfiet zmínûn˘, druh˘ fieditel pfiedchÛdky-
nû dne‰ní NK âR – Vefiejné c. k. univerzitní
knihovny. Ta byla zaloÏena dekretem Marie
Terezie v roce 1777 z iniciativy ‰lechtice a je-
jího prvního fieditele – Franti‰ka Josefa hra-
bûte Kinského. Tehdy ãítal její fond zhruba
50 000 svazkÛ a spravovali ho dva knihovní-
ci. Ungarova dosud pouÏívaná signatura „54“,
je od té doby aÏ do dne‰ních ãasÛ vyhrazena
pro jazykovû ãeské fondy. Ungar také vymohl
na ãeském zemském guberniu v rakousko-
-uherské monarchii vÛbec první nafiízení o po-
vinném v˘tisku, kter˘ se t˘kal nejprve tiskafiÛ
praÏsk˘ch (od r. 1781) a poté v‰ech, pÛsobí-
cích na na‰em území (od r. 1807).

Dne‰ek a zítfiek 
NK âR dnes spravuje nejvût‰í fond v republi-
ce se ‰esti miliony knihovních jednotek. Je-
ho nejvzácnûj‰í souãástí je bezmála 15 000
rukopisÛ a témûfi 200 000 star˘ch tiskÛ. Jád-
ro tûchto sbírek se zaãalo vytváfiet v 70. le-
tech 14. století zejména v souvislosti s po-
stupnû zakládan˘mi kolejemi Karlovy
univerzity. Skuteãnost, Ïe nejv˘znamnûj‰í

Agentura L+R ví jak na jazyky!
V minulém ãísle ListÛ Prahy 1 jsme slibovali soutûÏ. Její vítûzové se mohou opravdu
pfiesvûdãit na vlastní kÛÏi, Ïe víme, jak na v˘uku cizích jazykÛ. 

☎

■ Daleko teplej‰í kouty zemûkoule zajímají
geologickou expedici NAMAK. Podél pobfieÏí
Perského zálivu se nachází sto tisíc let star˘,
svûtovû unikátní soln˘ kras s jeskynními
systémy, obfiími závrty, slep˘mi údolími, ka-
Àony a propastmi. Cílem expedice, v této ob-
lasti jiÏ sedmé v pofiadí, je prÛzkum nov˘ch
prostor a pokus o prodlouÏení systému jes-
kynû Tfií naháãÛ, prozatím druhé nejdel‰í jes-
kynû v soli na svûtû. 
■ Ústavy AV âR se podílejí na fie‰ení problé-
mÛ vznikl˘ch s odstraÀováním následkÛ che-
mické tûÏby uranu v oblasti StráÏe pod Ral-
skem. Sanace tamního uranového loÏiska se
odhaduje na 20 aÏ 30 let. V˘sledn˘m pro-
duktem pouÏívané technologie je tzv. kame-

nec v mnoÏství 100 aÏ 200 tisíc tun roãnû.
Byl vypracován postup pfiepracování kamen-
ce na hnojivo a ovûfiena moÏnost zpracování
na surovinu, která je velmi Ïádanou sloÏkou
keramick˘ch, zejména Ïáruvzdorn˘ch mate-
riálÛ. SlouÏí rovnûÏ jako úãinné ekologické
retardéry hofiení plastick˘ch hmot. 
■ Na pfielomu roku probûhla anketa o sou-
ãasné situaci ve vûdû. Na otázku v pofiadí
tfietí, a to jakou událost ve va‰em vûdním
oboru lze oãekávat v roce 2006, jsem vybrala
ãásti nûkter˘ch odpovûdí fieditelÛ ústavÛ AV
âR (ve zkrácené verzi): Pfiijetí nového pa-
mátkového zákona. Dal‰í pokroky v léãbû ra-
koviny. Události v zoologick˘ch projektech,
které vyuÏívají práci s DNA, poznatky o histo-

Národní knihovna jako duchovní prostor
odehrávajících se v areálu Klementina. (Hle-
dat mÛÏete i na www.klementinum.cz) 

KniÏní ãtvrtky v Klementinu 
DoplÀkov˘m programem jsou i nedávno za-
vedené tzv. KniÏní ãtvrtky, které dávají moÏ-
nost pfiedstavit zejména men‰ím ãi mimo-
praÏsk˘m nakladatelÛm svoji produkci
vefiejnosti. B˘vají spojeny s autogramiádami,
ãtením a samozfiejmû s prodejem. V únoru
zde najdete nakladatelství Dokofián (9. 2.),
Pragoline (16. 2.), Epocha (23. 2.), v bfieznu
pak nakladatelství Kava-Pech (2. 3.).

Besedy s hosty 
Host v Klementinu se jmenuje pofiad, kter˘
NK pofiádá od loÀského dubna. Jde o bese-
dy s pfiedstaviteli slovesného (ale nejen)
umûní, pofiádané kaÏdé druhé úter˘ v mûsíci
od 17.00 hodin v zasedacím sále v 1. patfie.
PrÛvodcem pofiadu je publicista, spisovatel
a rozhlasov˘ moderátor Franti‰ek Novotn˘,
vstup je voln˘. Informace o jednotliv˘ch be-
sedách najdete v NK na letáãcích. 

ZaslouÏené ocenûní UNESCO 
V na‰em ãlánku nelze obsáhnout celé spek-
trum úkolÛ, které NK z titulu svého postavení
má. Kromû sluÏeb obyvatelstvu, firmám a in-
stitucím jsou to pfiedev‰ím úkoly jako správa,
zpracování a ochrana fondÛ. Zatímco fiada vy-
spûl˘ch zemí pro své národní knihovny jiÏ po-
stavila moderní budovy s odpovídajícím tech-
nologick˘m zázemím pro ãetná odborná
pracovi‰tû, praÏská NK i ve stávajících pod-
mínkách dosáhla vynikajících úspûchÛ. Za vy-
sokou úroveÀ ochrany a zpfiístupÀování svû-
tového kulturního dûdictví obdrÏela Národní
knihovna vloni historicky první cenu Jikji – Pa-
mûÈ svûta, udûlenou UNESCO. Ocenûní je
pro NK stejnû prestiÏní, jako je pro vûdecké
t˘my ãi jednotlivce Nobelova cena ãi v oblasti
filmu Oscar. V soutûÏi totiÏ porazila více neÏ
tfiicet pfiedních knihovnick˘ch institucí z celé-
ho svûta V jihokorejském mûstû Cheongju ji
na slavnostním zasedání UNESCO 2. 9. 2005
pfievzal fieditel NK âR Vlastimil JeÏek. 
Pro konkrétní pfiedstavu, za co byla cena
udûlena, se musíme vrátit do r. 1992, kdy byl
v UNESCO vyhlá‰en program PamûÈ svûta.
Národní knihovna âR se do nûj ihned zapoji-
la a uskuteãnila první pilotní program, jehoÏ
v˘sledky byly prÛbûÏnû UNESCO poskyto-
vány.  V jeho rámci ‰lo o ochranu a zpfiístup-
nûní fondÛ, za rychl˘ rozvoj digitalizace fon-
dÛ, na níÏ pracovala NK jako jedna z prvních
institucí svého druhu, ale také o pomoc za-
hraniãním knihovnám napfi. doplnûním fondÛ
(Sarajevo po válce) nebo za ‰kolení zahra-
niãních odborníkÛ v digitalizaci fondÛ. Zábûr
digitalizace knihovních fondÛ je tak ‰irok˘,
Ïe  v NK jsou takto zpracovávány a zpfiístup-
Àovány nejen ãeské staré tisky, ale napfiíklad
i vzácné arabské historické tisky. 
Národní knihovna âR také díky velmi vyspû-
l˘m technologiím byla pfiipravena okamÏitû
zaãít pracovat na záchranû vzácn˘ch tiskÛ
po‰kozen˘ch povodnûmi v âR v roce 2002.
Tyto svoje zku‰enosti nyní v rámci programu
PamûÈ národa pfiedává dal‰ím institucím,
s nimiÏ spolupracuje po celém svûtû. 

M. Fialková, Foto archiv NK âR

né zprávy.“ Za velmi realistick˘ povaÏuji lapi-
dární v˘rok fieditele Ústavu fyziky atmosféry
AV âR RNDr. Jana La‰toviãky, DrSc.: „NejdÛ-
leÏitûj‰í a nejzajímavûj‰í ... jsou události, v˘-
sledky a objevy, které nebyly oãekávány.“
■ TAKÉ VÁS STRA·Í BOL·EVNÍK?
Známe ho snad uÏ v‰ichni. Cizinec, agresor,
okupant, úspû‰n˘ kolonizátor, bohuÏel. Na‰el
u nás vhodné podmínky, takové pole neora-
né pro svoji roztahovaãnost. Poprvé jsem ho
pfied lety spatfiila na Skalce u Mní‰ku pod Br-
dy. Nad kaplí, v hlubokém komunismu tehdy
je‰tû nesmírnû zdevastovanou, tam stálo nû-
kolik desítek rostlin podobajících se trifidÛm.
Vzbuzovaly údûs, chvûní kdesi pod srdcem,
strach pocházející z hloubi podvûdomí. Ne-
znala jsem jméno té rostliny, na jejíÏ okolík
jsem hledûla s vyvrácenou hlavou vysoko
dobfie do tfií metrÛ, vûdûla jsem v‰ak s jisto-
tou, Ïe sem, k nám, do na‰í krajiny nepatfií.
Pohled na tu gigantickou kytku probouzel xe-
nofobii. A nikoliv bezdÛvodnû. „Bol‰evník vel-
kolep˘ je znám˘ jak pro svou velikost (aÏ 4,5
m) a ozdobné kvûtenství, tak velmi agresivní-
mi obsahov˘mi látkami, které na pokoÏce
mohou vyvolat popáleniny aÏ tfietího stupnû.

Kromû pfiímého vlivu na lidské zdraví pÛsobí
negativnû i na pÛvodní druhy rostlin. Impo-
zantní a neobvykl˘ vzhled zpÛsobil, Ïe po do-
vezení z Kavkazu se bol‰evník rychle roz‰ífiil
v mnoha zahradách po celé Evropû.“ Citát
pochází ze zprávy AV âR, jejíÏ vûdeckov˘-
zkumné pracovi‰tû Botanického ústavu se
spolu s V˘zkumn˘m centrem pro Ïivotní pro-
stfiedí v Lipsku zab˘vá aspekty ‰ífiení zavle-
ãen˘ch rostlin a ‰irok˘m spektrem botanic-
k˘ch disciplín s touto problematikou
souvisejících. Bol‰evník velkolep˘, studium
jeho biologie a ekologie je pfiedmûtem Evrop-
ského v˘zkumného projektu GIANT ALIEN,
kter˘ je financován 5. rámcov˘m programem
EU. Do projektu se zapojila pracovi‰tû z nû-
kolika evropsk˘ch zemí. Cílem v˘zkumu je
vypracování strategie k odstranûní rostliny
nebo alespoÀ k jejímu omezení. Dal‰í infor-
mace najdete na oficiálních stránkách projek-
tu http://www.flec.kvl.dk/giant-alien a na
stránkách BÚ AV âR www.giant-alien.dk.
Kdo uÏ nyní pfiem˘‰lí, jak se vyhnout jeho za-
vleãení na svoje pozemky, najde zde odkaz
na praktickou pfiíruãku o biologii a kontrole to-
hoto invazního druhu. StáÀa Wildová

Seznámení 
s pravûkou módou
V rámci vzdûlávacích pofiadÛ pro dûti
a mládeÏ, které pofiádá pravidelnû Muze-
um hl. mûsta Prahy, mohou ‰kolní skupiny
poznat tentokrát ODùV NA·ICH P¤EDKÒ.
To je název multimediálního programu,
kter˘ probûhne 14. a 15. února 2006. 

Jak se oblékali lidé v pravûku? Na základû
archeologick˘ch nálezÛ se pokusíme rekon-
struovat odûvy na‰ich dávn˘ch pfiedkÛ. Se-
známíte se také s textilními vlákny, se zpÛso-
bem jejich zpracování a barvení. Nauãíte se
upfiíst nit a vyzkou‰íte si tkaní na destiãkách
a vertikálním tkalcovském stavu. Délka pro-
gramu je 90 minut a je nutné se objednat
pfiedem na tel: 224 815 850, 724 518 255,
nebo na e-mail: edu@muzeumprahy.cz.

Tel.: 222 934 680, fax 224 934 982
info@professionals.cz 
www.professionals.cz

VáÏení ãtenáfii
je po Vánocích a mnozí z Vás zaãali fie‰it i tak dÛleÏitá témata, jak˘mi jsou napfi. pofiízení
nového bydlení ãi zmûna bydlení stávajícího.
Takovéto rozhodnutí pfiijímá ãlovûk vût‰inou jednou ãi dvakrát za Ïivot, a proto je dÛleÏité
najít spolehlivého partnera, kter˘ je Vám pfii fie‰ení této otázky k dispozici a na kterého se
mÛÏete plnû spolehnout.
Realitní kanceláfi Professionals takov˘mto partnerem je. 
Realitní kanceláfi Professionals je nezávislou spoleãností, která nabízí sv˘m klientÛm
komplexní realitní sluÏby jiÏ od roku 1993. Zku‰enosti realitní kanceláfie Professionals nás
právem fiadí na ‰piãku realitních agentur – reference na‰ich klientÛ jsou toho dÛkazem.
Osobní pfiístup a detailní dlouhodobá znalost trhu jsou cestami k nalezení fie‰ení indivi-



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
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âALOUNICTVÍ  VÁVRA
Ve‰keré ãalounické práce

v˘bûr z 1200 potahov˘ch látek, kÛÏe,
ekokÛÏe, koÏenky.

Tel. 241 414 147, 603 301 565
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únor 2006

KU¤ÁCI-ODVYKNETE!

¤ 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  

■ NAMALUJI OBRAZ, KOPIE OBRAZU, por-
trét, dekorace i jiné. TéÏ moÏnost soukro-
mé v˘uky technik, absolventka  malby
AVU. Tel.: 723 901 921.

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

■ KOUPÍME KERAMIKU znaãenou Johnová,
Ëoupal nebo i jinou keramiku z pfiedváleã-
ného období. Pavel Koneãn˘ – staroÏitnosti,
Praha 1, Dlouhá 22 (!!), tel.: 222 320 993,
v˘kup Po - Pá 14.00–18.00.

■ EURO-FERcz – David Ma‰ek. Stavební
a umûlecké zámeãnictví – Autodoprava.
Infolinka zdarma: 800 201 101 (Po-Pa
8–18hod). http://www.eurofer.cz. E-mail:
eurofer@eurofer.cz.

■ VYMùNÍM OBECNÍ garsoniéru + k.k. na
Proseku, 5. patro - v˘tah za podobn˘ pfied
privatizací. Tel.: 222 230 201

HLEDÁME
KE KOUPI BYT

NA PRAZE 1
NABÍDNùTE

Tel.: 257 314 901, 605 470 210

VETERINA
pondělí – pátek 9–20 hod.

Praha 1, Liliová 7
tel.: 222 221 726

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

Podhoubí je název v˘stavy nûkolika mlad˘ch umûlcÛ, studentÛ
Vysoké ‰koly umûleckoprÛmyslové a Akademie v˘tvarn˘ch
umûní, která zaãíná  druhého února v galerii Montanelli. Autofii
pracují s nov˘mi médii, zajímá je vztah mezi pfiírodou, technic-
kou civilizací a mûstsk˘m prostfiedím, které se, hlavnû v posled-
ní dobû, rychle mûní. Do jejich projevu se promítá zbûsil˘ rozvoj
techniky, kter˘ nás zahlcuje nesmysln˘mi a zbyteãn˘mi informa-
cemi a pomalu nám zaãíná „pfierÛstat“ pfies hlavu. Dochází pak
k absurdním situacím, kdy nám uÏ pokrok neslouÏí, ale naopak
pfii zneuÏití ‰kodí. Tato skuteãnost se zrcadlí v tvorbû mladé ge-
nerace, která v ní nachází silné téma.

PÛvodnû se v galerii mûli pfiedstavit pouze Jakub Nepra‰ a Petr Zá-
vorka. Jakub Nepra‰, student 6. roãníku Akademie v˘tvarn˘ch umûní,
vytváfií rozmûrné instalace v pfiírodû a zároveÀ v˘tvarnû nápadité
a osobité videoklipy. V jeho pracích se odráÏí nejen jeho vyhranûné
estetické cítûní, ale také ironie a kritika souãasné spoleãnosti, kterou
ztvárÀuje se smyslem pro grotesknost. Petr Závorka, student 3. roã-
níku Vysoké ‰koly umûleckoprÛmyslové, se zab˘vá hlavnû videoar-
tem.Vytvofiil jiÏ fiadu v˘tvarnû vytfiíben˘ch krátk˘ch videí, ve kter˘ch
se spojuje smysl pro stavbu a promûny prostorÛ s pÛsobiv˘mi pfiíbû-
hy, originální poetikou a citliv˘m vnímáním souãasné civilizace. Oba
tvÛrãím zpÛsobem vyuÏívají moÏnosti „recyklace“ nejrÛznûj‰ích obra-
zÛ z internetu apod., ãímÏ je jejich tvorba blízká odkazu koláÏe, která
skládáním rÛzn˘ch motivÛ tak v˘raznû ovlivnila my‰lení 20. století. 
Nepra‰ se Závorkou si je‰tû jako své hosty pfiizvali Radima Labudu,

Luká‰e Machalického, Adama Stanka a Jakuba Roztoãila. VÏdy po
zhruba ãtrnácti dnech se tak budou stfiídat dvojice umûlcÛ. Nejdfiíve
Radim Labuda a Luká‰ Machalick˘, ktefií se zab˘vají videem. Potom
se pfiedstaví Adam Stanko, jehoÏ zvukové instalace odráÏejí stav
dne‰ní spoleãnosti, a Jakub Roztoãil, kter˘ rovnûÏ pracuje pfiedev‰ím
s moÏnostmi zvuku. Galerii Montanelli, která se od svého zaloÏení
v roce 2002 snaÏí prezentovat souãasné ãeské v˘tvarné umûní s me-
zinárodním pfiesahem, najdete v Nerudovû ulici 13. V˘stava potrvá do
24. bfiezna 2006. ·árka Mandelíãková

Podhoubí v Montanelli

Tuto skvostnou kombinaci dvou gastronomick˘ch zafiízení na-
jdete kousek od Andûla (jak pfiísloveãné!). Nápad vznikl pfied pár
lety jako pûkn˘ sen. Podafiilo se jej uskuteãnit v podobû nebes-
ky modré a provonûné cukrárny, nejãastûji útoãi‰tû Ïen, dívek,
maminek s dûtmi nebo milencÛ – a hned vedle vznikl temn˘, ru-
dû nasvícen˘ a kovov˘mi prvky vyzdoben˘ bar jako stvofien˘
pro divoké noãní reje v‰ech, kter˘mi ãerti ‰ijí. Kdo má chuÈ toto
nebe-peklo vyzkou‰et, mÛÏe si pfieãíst upfiesÀující pozvánku.

Jako v nebi
se ocitnete, vstoupíte-li do bledûmodfie vymalovan˘ch ãisÈounk˘ch
prostor, kde v blankytu plují obláãky. Z vitrín se na vás usmívají ne-
skuteãnû rajsky vypadající dortíãky ze v‰ech moÏn˘ch ingrediencí,
vedle se nabízí nebesky dobrá zmrzlina. Zákusky tu najdete i tradiãní,
ale hlavnû zkuste zdej‰í speciality, bájeãné ovocné, karamelové a ji-
né kostky, v‰e ve velmi pfiijateln˘ch cenách. Pochoutkou pro nároã-
nûj‰í je tfieba takov˘ Bayleis dort, pochopitelnû vám tu udûlají i naro-
zeninov˘ dort na zakázku. 
Dostateãnû velké stolky, pohodlné Ïidle a lavice zvou k posezení nad
dobrotami, které doplÀují rÛzné teplé i studené nápoje, nejãastûji vo-
nící káva. KaÏd˘ si tu najde svÛj koutek, (dokonce i dûti tu mají pro-

stor k batolení a hfie), kde mÛÏe neru‰enû snít a pochutnávat si, pfií-
jemnû si popovídat s kamarádkou nebo si pfieãíst kousek kníÏky. âas
se tu pfiíjemnû vzná‰í a nikam neprchá – zkrátka jako v nebi.  

Pekelné podzemí
ãeká spí‰ na ty, kdo oÏívají s veãerem a nocí. V suterénním rozlehlém
baru – pekelné jeskyni, najdete mnoÏství dal‰ích pekeln˘ch atributÛ.
Od kamenné podlahy, z níÏ jako by vy‰lehávají ãervené plamínky, pfies
kováfiem vyrobenou v˘zdobu stûn aÏ k ìábelskému obrazu u baru. Co
se podává? Samozfiejmû nejrÛznûj‰í míchané nápoje, pekelné drinky,
také ov‰em PlzeÀ dvanáctka a kvalitní moravská vína. Pekelnej bar se
neobejde bez rámusu, totiÏ diskotéky s DJ rádia Beat. Chystá se i roz-
‰ífiení repertoáru. Pfiipravují se ale i dal‰í novinky, jako napfi. kuchynû.
Rauty a rÛzné oslavy aÏ pro 80 osob lze ale bez problémÛ zajistit do-
dávkou jídla z jiné provozovny nájemce. Barmansk˘ servis i raut jsou
zde schopni zajistit i v prostorách objednavatele. Nov˘ nájemce baru
chystá v brzké dobû i dal‰í vylep‰ení v podobû nov˘ch nápojov˘ch líst-
kÛ ãi nové podoby webov˘ch stránek. Na co tu lákají náv‰tûvníky nej-
víc? Zajisté na pekelnou barmanskou show s ohnûm. Tu si mÛÏete ob-
jednat, ale je-li v baru plno, mÛÏete se jí doãkat nûkdy i bez
objednávky jako pfiekvapení podniku. Foto: Jifií Sládeãek

Nebeská cukrárna a Pekelnej bar
Na Bûlidle 38, Praha 5, tel.: 257 322 410

www.nebeskacukrarna.cz
www.pekelnejbar.cz 

Otvírací doba: 
cukrárna 9:00–20:00, so-ne 11:00–20:00

bar dennû 19:00–3:00 (poãítá se s roz‰ífiením doby)

KURZY 
ZNAKOVÉHO 
JAZYKA

od 6. února 2006
(5 mûsícÛ 2x t˘dnû 90 min)

cena 3 000 Kã
âeská unie nesly‰ících, Havlíãkova 4
110 00  P-1, tel., fax: 222 328 900

e-mail: deafunie@cun.cz
www.cun.cz Tajenka kfiíÏovky: V místech, kter˘m dnes fiíkáme Klárov, dfiíve stáva-

la... Vylu‰tûní z LP1 ã. 1/06: Jméno Ïeny, po níÏ nese název praÏská
ãtvrÈ Karlín je Karolína Augusta, ãtvrtá manÏelka císafie Franti‰ka I.K ¤ Í Î O V K A

ÚKLID
administrativních objektÛ, domÛ, chod-
níkÛ, kanceláfií, bytÛ, objektÛ po rekon-
strukci, vyklízení, ãi‰tûní kobercÛ a dal-
‰í úklid spolehlivû zaji‰Èuje firma

CHRPA
tel.: 224 914 001

www.chrpauklid.cz 

Dubové podlahy,
schody,  stupně, podstupně,

parapety a střešní okna 
– nabízíme 777 788 164

15 let
1991–2006

PRODÁM VELK¯ ROD. DÒM S ROZLEHLOU ZAHRADOU, Stochov, blízko Kfiivoklátské
lesy, 30 km od Prahy (autem 20 min). Postaven v r. 1997. Obestavûn ãervenou lícovou
cihlou, v interiéru pouÏity pfiev. pfiírodní materiály. Kachlová kamna vyhfiívají 4 dolní
místnosti. K dispozici téÏ krb. DÛm z poloviny podsklepen˘, v pfiízemí hala se schodi‰tûm,
ob˘v. pokoj, jídelna, kuchynû, pracovna, toaleta se sprch. koutem, místnost pro domácí
práce a zim. zahrada. V patfie ãtyfii loÏnice a velká koupelna. Vedle domu samostatnû stojící
garáÏ pro dvû auta.
V rozlehlé udrÏované zahradû je pfiístfie‰ek na venkovní posezení s krbem, prostorn˘ v˘bûh
pro psa se zatepl. boudou, studna s uÏitk. vodou. MoÏnost dal‰ích úprav. DÛm vytápûn
plynov˘m ústfiedním topením.  
Cena: 6 500 000 Kã Kontakt: J. Îák, tel.: 602 353 149

PLACENÁ INZERCE

Nebeská cukrárna 
a Pekelnej bar

KOUPÍM LEVNÉ OBRAZY
(i silnû po‰kozené), 

rámy, so‰ky ze sádry nebo z pálené hlíny. 
Tel.: 224 217 161



Názvy edic Historie, Osobnosti dûjin a Îivoty urãují zamûfiení na‰eho nakladatelství na
historii a memoárovou literaturu. Dále vydáváme beletrii (detektivky a prózy znám˘ch svû-
tov˘ch a ãesk˘ch autorÛ) a horolezeckou literaturu a ná‰ ediãní plán doplÀují pÛvodní
a pfiekladové tituly v edici Vzdûlání.

Jifií Pernes: Franti‰ek Josef I.
Nikdy nekorunovan˘ ãesk˘ král
Císafi Franti‰ek Josef I. je díky své dlouhé vládû známou osobností,
pfiední ãesk˘ historik se v‰ak zamûfiil na císafie ne zcela známého –
na jeho vztah k ãesk˘m zemím a k ãeské spoleãnosti.
496 str. + 16 pfiíl., váz., 429 Kã 

Michal Schonberg: Rozhovory s Voskovcem
Roz‰ífiené vydání kníÏky, jejíÏ pozoruhodn˘ text vznikl v roce 1973.
Autor, tehdy posluchaã torontské univerzity, mûl díky svému fakultní-
mu lektorovi J. ·kvoreckému ojedinûlou pfiíleÏitost pob˘vat s Jifiím

Voskovcem, kter˘ „‰tudentovi“ vyprávûl nejen o divadle, filmu a umûní hereckém, ale o ce-
lém svém Ïivotû. Vzniklo tak unikátní svûdectví o ‰armu Voskovcovy osobnosti, hloubce je-
ho du‰e, ‰ífii zájmÛ a schopností.
176 str., mnoÏství fotografií, 198 Kã Knihy Ïádejte u va‰eho knihkupce

NOVù P¤IPRAVUJEME:
Reinhold Messner: K2
Druhá nejvy‰‰í hora svûta pfiitahuje horolezce nejen krásn˘m symetrick˘m tvarem, ale
i povûstí kruté hory, na níÏ zemfielo velké mnoÏství lidí, ktefií se pokusili vystoupit na vrchol.
Poprvé se to podafiilo dvûma ItalÛm v roce 1954 a od té doby byla její úboãí nejen svûdky
skvûl˘ch horolezeck˘ch v˘konÛ, ale i mnoha tragédií. Reinhold Messner, kter˘ sám dosá-
hl vrcholu K2 pfied 25 lety, ve své knize vypráví o historii dob˘vání nejkrásnûj‰í hory svûta. 
192 str. + 16 bar. pfiíl., váz., cca 296 Kã
Nakladatelství Brána, s. r. o., Hrade‰ínská 30, 101 00  Praha 10, tel.:/fax: 271 740 586
e-mail: info@brana-knihy.cz, nakl.brana@volny.cz

Více informací najdete na www.brana-knihy.cz
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■  ■  ■ ■  ■  ■P O ¤ A D Y P R O S E N I O R Y
Malostranská beseda, Malostranské nám. 21, Praha 1, zaãátky v 15:00
8. 2. Vít Fiala Trio-Jazz

15. 2. Steamboat stompers 
Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivûdného krouÏku
4. 2. Trs imaginárních zvûstí z Hradce – sraz ve 13:45 hod. u sochy TGM na Hradãan-

ském námûstí 
18. 2. Pfiepodivné pfiíbûhy z Kanovnické ulice – sraz ve 13:45 hod. u Arcibiskupského paláce

Maìarské kulturní stfiedisko, Rytífiská 25, Praha 1, zaãátky ve 14:30
1. 3. Setkání s Janou Koubkovou – jazz.
Vzhledem k dlouho ohlá‰ené rekonstrukci Malostranské besedy se dal‰í kulturní pofiady
pro seniory budou konat pouze 1x za mûsíc v Maìarském kulturním stfiedisku.

Zmûna programu je vyhrazena.

Barokní podveãery
6. roãník cyklu koncertÛ staré hudby. Úãinkují: Collegium Marianum – hudební a taneã-
ní soubor, umûlecká vedoucí J. Semerádová, A. Miltnerová – choreografie

Vstupenky v pokladnû 
COLLEGIUM MARIANUM 
otevfiena PO-PÁ od 10 do 18 hod. 
Melantrichova 19, Praha 1 
tel.: 224 229 462, 224 220 207
e-mail: info@collegiummarianum.cz
www.collegiummarianum.cz 
Vstupné: 200 Kã 

26. 2. v 16:00 a 19:30 
Barokní knihovní sál Collegium Marianum, 
Melantrichova 19, P-1
La Folia – hudebnû-taneãní koláÏ inspirovaná oblíbe-
n˘m ‰panûlsk˘m tématem – Antonio Vivaldi, Jean-
Baptiste Lully, Marin Marais, Jacques Morel, Andrea
Falconieri, Johannes H. Kapsberger, Alesandro Pi-
ccini, Maurizio Cazzatti

Je‰tû do 19. února mÛÏete v Langhans galerii ve Vodiã-
kovû ulici nav‰tívit v˘stavu jednoho z nejznámûj‰ích
umûlcÛ souãasného Japonska. Nobuyoshi Araki (nar.
1940) se mimo Japonsko prosadil teprve v devadesát˘ch
letech, kdy svût uÏasl nad jeho první samostatnou vel-
kou v˘stavou, která s obrovsk˘m úspûchem putovala
z Rakouska do Nûmecka, Nizozemí, Dánska, Finska, Vel-
ké Británie a ·v˘carska. V New Yorku pfiedstavila jeho
fotografie poprvé galerie Luhring Augustine roku 1994.

V Praze je moÏné vidût prÛfiez celoÏivotní tvorbou Arakiho,
která se zamûfiuje pfiedev‰ím na sexualitu a erotiãno, Ïivot
v Tokiu a kvûtiny. Nechybí jeho proslulé snímky bondáÏí (mo-
delek spoutan˘ch nejrÛznûj‰ími zpÛsoby siln˘mi provazy).
Kdo by chtûl porovnávat s retrospektivou Jana Saudka, která
je souãasnû v Praze téÏ k vidûní, nechÈ na tento úmysl zapo-

mene. Îenské tûlo je hlavní motiv shodn˘ obûma fotografÛm,
inspiruje v‰ak kaÏdého úplnû jinak. Jak, to si náv‰tûvník mu-
sí zodpovûdût sám. 
Jan Saudek sám sebe naz˘vá fotografem ãesk˘m a jeho
tvorba, dosahující svûtov˘ch úspûchÛ skuteãnû nezapfie ães-
ké prostfiedí, v nûmÏ vzniká. 
Araki je pochopitelnû ovlivnûn prostfiedím japonsk˘m. Dívky
z Arakiho aktÛ jsou mladé, ‰tíhlé, krásné, z jejich v˘razu cítí-
me melancholii smutn˘ch gej‰. Îeny, pro evropského diváka
navíc s v˘razn˘m nádechem exotiãna, aranÏuje umûlec do
nejneuvûfiitelnûj‰ích pozic. Pfii v‰í teatrálnosti kulis i gest cítí-
me odevzdanost, která je od japonské dívky oãekávána. 
Podobnû jako nezvyklé Ïenské akty pÛsobí i barevné Arakiho
kvûtiny. Nevinné, krásné a pfiitom dráÏdivû erotické. Smyslnû
pÛsobí v rozkvûtu, i kdyÏ uvadají, detaily zobrazující pohlavní
orgány kvûtin vnímá fotograf podobnû jako ãásti Ïenského
tûla. 
Îena i kvûtina jsou ãast˘m námûtem japonského tradiãního
umûní – a to Araki sv˘m ztvárnûním posouvá do souãasnosti
a moÏná aÏ do budoucnosti. 
Autorem expozice je Zdenek Felix, b˘val˘ fieditel hambur-
sk˘ch Deichtorhallen, kter˘ v souãasnosti pÛsobí jako nezá-
visl˘ kurátor v Berlínû. V˘stava vznikla ve spolupráci s galerií
Bob van Orsouw v Curychu. Pfii její pfiíleÏitosti byla vydána
i první kniha s umûlcov˘mi fotografiemi s komentáfiem v ães-
kém jazyce. Martina Fialková

ORIGINÁLNÍ 
POHYBOVÉ 
DIVADLO 
VESELÉ 
SKOKY
uvádí

NA HLAVU!
Taneãní groteska o dvou obra-
zech a osmi hercích. 
OsvûÏující humorná podívaná s ná-

zvem Na hlavu je gejzírem taneã-
ních skeãÛ okofienûn˘ch ‰petkou
ironie, nûhy a jemné nadsázky. In-
spiraãními zdroji tohoto projektu
jsou: komedie dell‘arte, nûmá gro-
teska, balet, folklor, pantomima,
jazz, swing, step, Mr. Bean, Monty
Python a vlastní sny.

pfiedprodej: 
www.ticket-art.cz
www.veseleskoky.cz

DIVADLO V CELETNÉ
4. 2. Ve stanici nelze 

– 20:30
15. 2. Na hlavu! – 15:00
15. 2. Ve stanici nelze 

– 19:30
16. 2. Na hlavu! – 15:00
18. 2. Na hlavu! – 16:00

Na hlavu! – 20:30
23. 2. Ve stanici nelze 

– 15:00

Divadlo ROKOKO
4. února 
MÁ VLAST 
– politická symfonie o tfiech vûtách. 
Iva Klestilová

âesk˘ thriller, ve kterém neteãe krev. Drama
vûãné lásky.  My musíme zase vrátit slovo
tam, kam patfií. Do úst. My nemÛÏeme tole-
rovat, aby nám tady nûkdo stále fiíkal, Ïe on
si myslí to a je to tak správnû. My si to ne-
myslíme. Budeme muset omezit svobodu
slova. Ale ne ve smyslu: „tohle nemÛÏe‰ fií-
kat“, ale ve smyslu tak, jak to je. Tedy jak my
si to myslíme a jak je to správnû. A proti to-
mu snad nemÛÏe existovat nûjaká námitka.
Hrají B. Klepl, P. Lnûniãka, V. Mare‰, J. Juk-
lová, J. Bidlas, I. ·moldas, J. Stryková, 

A. ·tréblová, T. Matonoha, J. Hána, H.
Chmelafi, D. Dittrich, K. Hádek, L. Noha, J.
Plouhar, D. Batulková, V. âepek, T. Svobo-
da, V. Koudelková, J. Burianová, T. Zielinski.
ReÏie T. Zielinski, T. Svoboda. Dramaturgie
V. Schulczová, V. âepek. V˘prava J. Bönisch.

Divadlo DISK
11. února v 19:30  
NejbliÏ‰í reprízy: 12., 15. a 25. 2.
ORESTÉS
Euripidés

Také byste nûkdy nejradûji zabili svou mat-
ku? A uÏ jste pfiem˘‰leli o tom, co by se
stalo pak?  Nechte se unést magick˘m ryt-
mem a my vám pfiedvedeme, jak se z hod-
n˘ch dûtí stávají teroristé – mÛÏe se to stát
i vám.
Pfieklad Rudolf Mertlík. ReÏie  P. Mikeska.
Dramaturgie T. Dobiá‰ová. Hudba V. Kofií-
nek. Scéna M. Syrov˘. Kost˘my M. Turzan-
ska. Produkce M. Petrlová, L. Capanda.
Hrají M. Badinková, J. Holík, H. Hornáãková,
J. Horák, B. Janatková, J. Nováãek, 
M. B. Posilková, J. Panzner, D. ·olt˘sová, 
V. ·tulc, M. Daleck˘ j. h. 

Divadlo ABC
18. února
POPRASK NA LAGUNù
Carlo Goldoni 
Ztfie‰tûná komedie z prostfiedí italského ry-
báfiského mûsteãka, ve kterém hádka i rvaã-
ka zaãínají náhodou a sviÏnû se stfiídají
s usmífiením a láskypln˘m objetím. Zkrátka
ta pravá „Itálie“ dokola a bez konce. Hrají
E. âekan, J. Klem, M. Hrabû, J. Ployhar, 
R. ·tabrÀák, J. Vlach, O. Vízner, Z. Kajnaro-
vá, E. Kode‰ová, D. Nová, L. Pernetová, 
K. ·práchalová a dal‰í. ReÏie ·. Chaloupka.

Divadlo MINARET 
v Redutû 
25. února od 15 hodin
STRA·IDLA V âECHÁCH

Nová inscenace dává mimofiádnou pfiíleÏi-
tost k setkání s ãesk˘mi lidov˘mi stra‰idly.
Rodinná pohádková komedie o rodinû du-
chÛ, v níÏ vedle bubákÛ hrají, zpívají a stra‰í
dal‰í tajemné bytosti jako bludiãka, rará‰ek
ãi jezinka, je urãena tûm, ktefií se rádi tro‰ku
bojí – a zejména tûm, ktefií vûfií, Ïe stra‰idla
existují a snaÏí se ná‰ ponûkud pokfiiven˘
lidsk˘ svût napravit. 
Scénáfi R. Nechutová. ReÏie L. Jifiík. Cho-
reografie E. Velínská. Hudba ·. Îilka 
a J. Bayer. Scéna a kost˘my I. Kfiivánková.
Hrají Z. Pokorná, A. ¤íha, V. Bajerová.

Natoãili jste s Talichov˘m komorním or-
chestrem mozartovské CD. Jak jsem se
doãetla, mûlo by splÀovat roli va‰í „vizit-
ky“. Znamená to, Ïe Mozartova komorní
hudba je pro vás opravdu hodnû dÛleÏitá?
Mozartova hudba je pro mû a asi pro v‰ech-
ny hudebníky nesmírnû dÛleÏitá. Je to takov˘
ná‰ prubífisk˘ kámen. A jako jeden z pilífiÛ
evropské kultury by mûla b˘t dÛleÏitá i pro
ostatní. 
Budete v únoru (27. 2.) hrát v AneÏském

S Janem Talichem na dálku
Jan Talich je tfietí z generace slavného rodu. Dirigent Václav Talich vydobyl ve svûtû jmé-
no âeské filharmonii, jeho synovec Jan, houslista a violoncellista, zaloÏil slavné Talicho-
vo kvarteto. Jan Talich junior (38) je primáriem tohoto svûtovû uznávaného kvarteta. V ro-
ce 1992 zaloÏil také TalichÛv komorní orchestr (TKO). Je ‰piãkov˘m houslistou
a dirigentem, studoval doma i v zahraniãí (USA, Anglie), s orchestrem vystupuje jako di-
rigent i sólista u nás i v cizinû, nahrává u spoleãností Callioppe, EMI, BMG-RC, Bonton,
Gramofonové závody. U nás i v zahraniãí vede také mistrovské kurzy. Krátk˘ rozhovor
proto vznikal dosti komplikovanû. Pfiesto se nakonec podafiilo jej do uzávûrky zpracovat.

klá‰tefie v rámci abonentního cyklu. Co
bude na repertoáru tohoto koncertu a ja-
ké publikum na tyto koncerty z va‰í zku-
‰enosti chodí? 
SnaÏíme se roz‰ifiovat okruh na‰eho trochu
konzervativního publika. A tak na koncertû
zazní vedle Haydna a VaÀhala skladby ra-
kouského soudobého skladatele a korejské-
ho dirigenta orchestru. 
Urãitû byste rád vidûl mezi posluchaãi ví-
ce mlad˘ch tváfií. Talichovo kvarteto,

s nímÏ pfiedev‰ím vystupujete v zahrani-
ãí, má dosti nízk˘ vûkov˘ prÛmûr na to,
jaké má doma i ve svûtû renomé (35 let).
âetla jsem v jednom z va‰ich rozhovorÛ
o va‰em snu – v˘chovn˘ch koncertech.
Praktikujete je nebo budete? 
BohuÏel na‰e renomé je vût‰í v zahraniãí
neÏ u nás, a tak se nám zatím na tento pro-
jekt nepodafiilo nalákat sponzory. 
Nedávno v rádiu pfiedpovûdûl ‰éfdirigent
âeské filharmonie, pan Zdenûk Mácal, Ïe
se lidé v dÛsledku stále vût‰í obklopenos-
ti a ovlivnûnosti technikou budou vracet
ãastûji k hudbû, stejnû jako pociÈují touhu
po návratu k pfiírodû. Máte také ten do-
jem? To by znamenalo dobré vyhlídky...
Myslím, Ïe to není v technice, ale ve v‰e-
obecné vzdûlanosti národa. Tu by mûl pod-
porovat stát ve v‰ech rovinách, aby se rozví-
jela poptávka lidí po „kulturní potravû“. (Tím
teì nemyslím pop a muzikály, jak se prezen-
tuje kultura z 99 % v novinách.)
Dlouhou dobu jste byl i obyvatelem Pra-
hy 1. Centrum má v˘hodu, Ïe je v‰ude
blízko. Která zákoutí nebo které hudební

sály máte nejradûji – a co vás pfiimûlo
k pfiesunu do jiné ãásti Prahy? 
Za mého mládí bylo centrum je‰tû relativnû
klidné a pro studenta skvûlé. Dnes dávám
pfiednost vlastní zahradû a tichu. JelikoÏ do
centra jezdím málokdy, pokaÏdé mne oslní
architektura Malé Strany a Staromûstského
námûstí. Snad se podafií i pfies turistick˘ ruch
zachovat nûco z té útulnosti a intimity staré
Prahy. 
Na závûr: 
Jan Talich pokfitil nové CD v Praze na kon-
certû TKO 24. ledna. Nahrávka obsahuje
dva Mozartovy houslové koncerty, A dur
a E dur, dále pak Rondo B dur a Rondo
C dur. Umûlcovo vyznání Mozartovi je vyjá-
dfieno i slovy na pfiebalu CD: 
„Kombinace Ïivotních zku‰eností, osobního,
umûleckého a filosofického v˘voje s mnoho-
vrstevn˘m Mozartov˘m dílem zajistí ãlovûku
neustálou radost z objevování nov˘ch a no-
v˘ch inspiraãních zdrojÛ i z nekoneãného
hledání rovnováhy mezi nitern˘m emocionál-
ním naplnûním skladby a její formou a sty-
lem.“ Maf

MEZINÁRODNÍ 
âESK¯ KLUB
Ve spolupráci 
s Lidovou univerzitou 
HOVORY BEZ HRANIC

Tématem je vÏdy pfiekra-
ãování hranic ve v‰ech smyslech toho
slova, úãastníky besed jsou zajímavé
osobnosti domácí, ale ãasto i âe‰i Ïijící
v zahraniãí. 

V pondûlí 27. února promítne ukázku ze
svého nového filmu Cesty nadûje doku-
mentaristka Kristina Vlachová. 
Dokumenty Kristiny Vlachové vydatnû
pfiispívají k objasnûní nedofie‰en˘ch kfiivd 
komunistické minulosti âechÛ i SlovákÛ.
Autorka nyní pracuje pro bratislavsk˘ In-
stitut pamäti národa, její filmy lze vidût na
festivalech v Uherském Hradi‰ti ãi Jihla-
vû. Dokument VûÏ smrti byl vybrán do
osvûtového cyklu Pfiíbûhy bezpráví, kter˘
je promítán ve ‰kolách. 
Bûhem besedy budou v prodeji TRIâKA
PROTI KOMUNISMU. Vstupné: 20 Kã

Nobuyoshi Araki – Tokyo Flowers 
v Langhans galerii Praha

Kvûtiny a provazy

V Národním divadle zazní vídeÀská ãe‰tina 
V sobotu 4. února uvede ND v rámci festivalu men‰in Otevfiená
náruã na scénû Stavovského divadla pfiedstavení Hermana Ba-
hra „Koncert“. S populární veselohrou rakouského autora vy-
stoupí ãesk˘ amatérsk˘ soubor Vlastenecká omladina. Soubor
ãeské men‰iny, Ïijící ve Vídni, oslavil jiÏ 120 let své existence
(pro srovnání – ND letos 123 let!). Pfiedstavení je hráno s neuvû-
fiitelnou autenticitou ãesk˘mi krajany v ãe‰tinû.

JiÏ nûkolikátá generace âechÛ a jejich potomkÛ ve Vídni  se vûnuje
ochotnickému divadlu. Spolek Vlastenecká omladina vznikl na po-
ãátku osmdesát˘ch let devatenáctého století, má tedy za sebou jiÏ ví-
ce neÏ stodvacetiletou tradici. První pfiedstavení, komedii Jaroslava
Vrchlického Noc na Karl‰tejnû sehrál soubor jiÏ v roce 1896 v Národ-
ním domû, novû vybudovaném sídle ãesk˘ch krajansk˘ch spolkÛ. Di-
vadelní nad‰enci se brali se za svou vûc – ãeskou kulturu, ãeskou fieã
a trvalou sounáleÏitost krajanÛ – s pílí, oddaností i temperamentem.
Podafiilo se jim dokonce, Ïe u nich zanedlouho  hostovali pfiední ãle-
nové praÏského Národního divadla, napfiíklad Jindfiich Mo‰na a Hana
Kvapilová.
VídeÀsk˘ ochotnick˘ soubor, s v˘jimkou váleãn˘ch let 1942–45, kdy
byl úfiedním v˘nosem zakázán, nikdy svou ãinnost nepfieru‰il. Patfií
tedy k nejstar‰ím ãesky hrajícím ochotnick˘m sdruÏením vÛbec. Diva-
delní spolek Vlastenecká omladina po více neÏ sto let kaÏdoroãnû
pfiipravil a uvedl nová pfiedstavení, v nûkter˘ch letech dokonce nûko-
lik, v posledních desetiletích se ustálil poãet novû nastudovan˘ch di-
vadelních produkcí na dvou. Obdivuhodné je, Ïe na‰i krajané doká-
zali pfiekonat v‰echny obtíÏe a nepfiíznû osudu. V padesát˘ch letech
minulého století ztratili domovskou scénu, Národní dÛm musel b˘t
zbourán. Ve zlomov˘ch letech ãeské republiky, v roce 1918 a 1945,
uposlechlo mnoho ãlenÛ souboru v˘zev k repatriaci a vlastenecké cí-
tûní, trvale pûstované v komunitû, paradoxnû citelnû oslabilo moÏ-
nosti vlastní divadelní ãinnosti. Valná vût‰ina her, které soubor ve své
historii uvedl, byla díla ãesk˘ch autorÛ. k nejoblíbenûj‰ím patfiily hry
se zpûvy. 
Tentokrát ochotníci ze spolku Vlastenecká omladina nastudovali ko-
medii rakouského autora Hermanna Bahra (1863–l934) Koncert. 
Hudební virtuóz Heink pokládá pfiízeÀ Ïen za nutnou souãást svého

image umûlce. Povinností Ïen je ho obdivovat, povinností manÏelky
jeho zálety strpût. Ale i Ïenám nûkdy dojde trpûlivost. 
Hermann Bahr byl nejen dramatikem, v divadelním dûní se uplatnil
i jako publicista – redigoval ãasopis Freie Bühne, jako reÏisér v berlín-
ském Deutsches Theater u Maxe Reinhardta  a dramaturg  ve vídeÀ-
ském Burgtheater. Ve své autorské tvorbû byl ovlivnûn ironick˘m du-
chem svého souãasníka Arthura Schnitzlera (jehoÏ hru Du‰e – krajina
‰irá s úspûchem uvádí ãinohra ND). Komedii Koncert napsal Bahr
v roce 1909 a dosáhl s ní velkého úspûchu. nd

DIVADELNÍ PREMIÉRY V ÚNORU

�Orestés, foto ze zkou‰ky

Z inscenace Koncert



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

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

po-ãt 10:00–21:00, pá 10:00–22:00, 
so 11:30–22:00, ne-11:30–21:00

RÛÏovou ãajovnu najdete mezi hlavním nádraÏím 
a Jindfii‰skou ulicí.
ãajová „bonboniera“ 

http://www.pangea-tea.cz/produkce/novinky.html
cestopisné pofiady, zaãátek v 18.30, 

není-li uvedeno jinak:
2. 2. S˘rie Libanon Jordánsko – Tomá‰ ·amil Radûj
7. 2.  Kuba cesta do vlastní minulosti – Otakar Va‰ek
9. 2. Grónsko –  Zdenûk Strnad
14. 2. Agens Kutas & Jaroslav Kofián –  koncert v 18.00 
16. 2. Patagonie – zimní ohnivá zemû – Filip Melichar
21. 2. Egyptem mimo stezky turistÛ – Jan Tilinger
23. 2. Venezuela – Zdenûk Strnad 
28. 2. Madeira ostrov vûãného jara – Jifií ·kvor

vstupenky rezervujte na tel: 222 245 894
V˘stava:

„Etiopská odyssea“– fota Mgr. Jifií ·kvor
http://www.pangea-tea.cz/produkce/vystava.html

RÛÏová 8 Praha 1

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.
PROGRAM

únor 20066   inzerce / kulturní programy LISTY PRAHY 1

14. 2. Autorské ãtení povídek autorÛ z kulturních ser-
verÛ Totem.cz, pismak.cz a Literra.cz. V druhé ãásti
veãera probûhne beseda s cestovateli O. Kotasem 
a J. Kabátkem z Expedice Grónsko 2004. Vstupné 
25 Kã – 18:30.
15. 2. Madagaskar – laboratofi bohÛ 10. patro
Agentura Koniklec pofiádá pro zájemce o Madagaskar
cyklus pfiedná‰ek a setkání V˘pravy do vûÏe. Vstupné:
50, 30 Kã – 19:00.
KONCERTY
24. 2. Oldstars Komorní studentsk˘ koncert. Vstup-
né: 100; 50 Kã – 19:00.
29. 2. Veãer ‰ansonÛ. Pfiedstavují se posluchaãi odd.
populárního zpûvu praÏské konzervatofie. Vstupné:
50; 25 Kã – 19:00. 
DIVADLO
5. 2. Nakladatel Vladimír Îike‰ „100“ Pfiátelsk˘ pod-
veãer na v˘stavû k pfiipomenutí nakladatele v˘jimeã-
ného talentu a jeho edic vydávan˘ch „sobû a pfiáte-
lÛm“ – 17:30.
6. 2. Scéna Montmartre Ptáci na telegrafním drátû
Jam-session s pfiedstaviteli zpûvácké generace „svo-
body a vzdoru“ L. Cohenem, B. Dylanem, P. Simo-
nem, A. Garfunkelem a Donovanem. Úãinkují: B. Ko-
detová nebo M. Kyselová, V. Procházka, V. Spurn˘.
Nová verze – 19:00.
12. 2. Obrazy ze staré ãínské literatury  VoÀav˘ nefrit
Povídky o romantické lásce i erotice propojující svût
fantazie a reality vynikajícího autora 17. století Pchu
Sung-linga. Úãinkují: T. Fi‰erová, B. ·varc – 17:30.
15. 2. Kniha Zulejãina
Star˘ J. W. Goethe je oslnûn mladiãkou Marianou a ona
jím. Posílají si navzájem ver‰e plné úchvatné Ïivotní
rozko‰e, tak neobvyklé, Ïe za „jevi‰tû“ musel b˘t zvolen
Orient. Úãinkují: J. Berná‰ková, Mi. Friedl – 19:00.
16. 2. Scéna Montmartre  
V. Procházka „Ach pryã, ach pryã je v‰ecko“
Exkurz dûjinami praÏské galerky a mûstského folkloru
za Rakouska-Uherska a tzv. první republiky. Leporelo
písní lidu praÏského, slovního humoru a literárnû-his-
torické mystifikace. Úãinkují: V. Králíãková, I. Remta.
V. Procházka – 19:00.
19. 2. Catullus Lesbii 
Kdo má smysl pro Ïivou, vá‰nivou poezii a neleká se
robustního slova, rád ocení Catullovu ‰Èavnatou smy-
slnost a dravou spontaneitu „nejjasnûj‰ího z meteo-
rÛ“ starofiímské poezie. Úãinkuje: P. Soukup – 17:30.
22. 2. Obãanské sdruÏení Litterula: Mozart v Praze
Literárnû-hudební pofiad inspirovan˘ mozartovsk˘m
v˘roãím. Vstupné: 40 Kã – 19:00.
23. 2. Scéna Montmartre  
V. Procházka: Jedna a jedna jsou tfii
Fiktivní dialog milující a milované Ïeny o milujícím
a milovaném muÏi. Anna a Josefína âermákovy o An-
tonínu Dvofiákovi. Úãinkují: L. KoÏinová, K. Seidlová,
Z. KoÏinová – 19:00.
DùTI
25. 2. Popelka
Hudebnû dramatické studio mlad˘ch – Divadélko pfii
Národním divadle v Praze.
Vstupné: 70; 35 Kã – 15:00, 16:00.
V¯STAVY
9. 1.–5. 2. Vladimír Îike‰ „100“ 3. patro

Îivot a dílo praÏského nakladatele.
1. 2.–28. 2. Prodejní fotov˘stava PraÏské vûÏe 

ze zemû i nebe  4. patro
Autorská v˘stava Josefa Podzimka a Miroslava Rau-
denského.

V˘stavní program

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

8. 2.–2. 4. 2006

Martin Srb:
Rytina v ceninové a známkové tvorbû 

Po‰tovní pfiíleÏitostná pfiepáÏka:
11. 2. 9:00–15:00 hod

Autogramiáda: 11. 2. 9:00–12:00 hod
K v˘stavû je vydána 1 pfiíleÏitostná po‰tovní dopisnice

tehdej‰ího architekta PraÏského hradu, do-
stanete na zaãátek Letensk˘ch sadÛ ke Kra-
máfiovû vile. Tento novobarokní objekt s prv-
ky secese si nechal v letech 1912–1915
vybudovat pfiední ãesk˘ politik, po vzniku re-
publiky první ministersk˘ pfiedseda její vlády,
dr. Karel Kramáfi, podle projektu prestiÏního
vídeÀského architekta Friedricha Ohmanna.
Reprezentativní vila o 56 místnostech mûla
na svou dobu velmi moderní zafiízení – byl
tam domácí v˘tah, odsávaã prachu, speciální
zafiízení proti zlodûjÛm… Paní NadûÏda Kra-
máfiová byla Ruska a interiér vily nenechá ni-
koho na pochybách, Ïe inspiraci hledala ve
své vlasti. Po smrti majitelÛ pfiipadla vila Spo-
leãnosti dr. Karla Kramáfie, ta v‰ak byla po
únoru 1948 zlikvidována, vila pfie‰la pod ná-
rodní správu a v 50. letech ji získal Úfiad vlá-
dy. Od r. 1998 je sídlem ãeského premiéra.
Pfiejdete-li zpût pfies Badeniho ulici, dostane-
te se na zaãátek ulice Mickiewiczovy ke zná-
mé Bílkovû vile. Tu si zde, naproti Chotko-
v˘m sadÛm, v r. 1911 nechal podle vlastního
projektu postavit sochafi Franti‰ek Bílek –
pfiední pfiedstavitel ãeského secesního sym-
bolismu a exprese. PÛdorys domu z reÏného
cihlového zdiva mûl pfiedstavovat stopu kosy
v obilném lánu, motiv obiln˘ch klasÛ a snopÛ
se objevuje i na dal‰ích architektonick˘ch
prvcích exteriéru i interiéru. Pfied vilou je
umístûno Bílkovo souso‰í Komensk˘ se lou-
ãí s vlastí. Ve  vile, kterou v r. 1963 darovala
umûlcova choÈ paní Berta Bílková Galerii hl.

mûsta Prahy, je moÏné si prohlédnout expo-
zici umûlcova díla a jeho b˘val˘ ateliér.
V sousední vile sídlí fieditelství Galerie. Z dal-
‰ích objektÛ v Mickiewiczovû ulici pfievládají
vily ve slohu geometrické secese, z nichÏ za
zvlá‰tní pozornost stojí dÛm ãp. 239 a 240,
navrÏen˘ arch. Janem Kotûrou. Pamûtní
deska s bustou od Stanislava Suchardy na
nûm pfiipomíná, Ïe v letech 1914–1918 zde
bydlela Charlotta Garrigue Masaryková.
V sousedství nároÏní vily, v níÏ sídlí nyní na-
‰e nakladatelství, se nachází Písecká brá-
na. Je to pozÛstatek barokního opevnûní
Hradãan a postavil ji  v r. 1721 Kry‰tof Dient-
zenhofer podle projektu císafiského stavitele
Giovanni Battisty Alliprandiho jako tfietí brá-
nu stejného jména (první stávala od 13. sto-
letí uprostfied Vald‰tejnské ulice a byla zbo-
fiena pfii v˘stavbû Vald‰tejnského paláce,
druhá – nad Klárovem, byla zbofiena v r.
1829). Název Písecká byl odvozen od stfie-
dovûké rybáfiské osady Na Písku, která b˘-
vala v místech Klárova. Brána dnes pÛsobí
jako solitér, ale do poãátku 20. století na ni
navazovaly vysoké hlinûné valy. Za zmínku
stojí, Ïe od r. 1828 právû odtud jezdila 
koÀská Ïeleznice do Lán, pozdûji parní Ïe-
leznice do Olomouce a poté i do DráÏìan.
V letech 2000–2002 byla Písecká brána re-
konstruována a od roku 2004 v ní stejno-
jmenná spoleãnost provozuje v˘stavní síÀ
a kavárnu. Pfied bránou stojí obytn˘ domek
s ohradní zdí, pÛvodnû kaple P. Marie Po-
mocné z r. 1735. Právû podle tohoto objektu
se ãást opevnûní na sever od PraÏského
hradu naz˘vala Mariánsk˘mi hradbami. Kruh
se uzavfiel, máte pár krokÛ ke stanici, na níÏ
jste vystoupili. Ale dáte-li si nûco na zahfiátí,
mÛÏete klidnû pokraãovat.

Dokonãení ze strany 1

Od brány k bránû

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

28. 2. Argonauti
15., 17., 18., 20., 21., 22., 23. 2. Rendez–vous
24., 25. 2. Kouzeln˘ cirkus
Pfiedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

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

disk@divadlodisk.cz   www.divadlodisk.cz
2. 2. Terorismus 
5. 2. Zazie v metru 

10. 2. Orestés  – 11:00
âlovûãe, zkus to!

11.,12. 2. Orestés 
13. 2. Sonáta duchÛ 
14. 2. Zazie v metru 
15. 2. Orestés 
16. 2. Terorismus 
17. 2. âlovûãe, zkus to!
18. 2. Jan za chrta dán 
19. 2. Médeia / Divocí konû – host
20. 2. Sonáta duchÛ 
21. 2. Îivot je sen! 
23. 2. Terorismus 
25. 2. Orestés 
26. 2. Caprichos – taneãnû-divadelní pfiedst.
27. 2. Západní pfiístav 
28. 2. Zazie v metru
STUDIO ¤ETÍZEK – 19:00
20. 2. Bez kyslíku 
24. 2. VernisáÏ
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.

8. 2. Tanec mezi vejci 
13., 14. 2. Politické hara‰ení 
17. 2. Oskar
19. 2. Bláhov˘ ãas 
20. 2. Zkrocení aneb Shakespeare to psal

pro mlad‰í 
25. 2. Tanec mezi vejci – 16:00
25. 2. Anatomie polibku 
27. 2. Poslední ‰ance 
DùTEM
23.2. Malování na tmu 9:30

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

PLACENÁ INZERCE

■  ■T I P  N A  K N Í Î K U

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 

Samcova 1, Praha 1 (pokraã. Biskupské ul.)
Po aÏ ât 10-18, Pá 10-17,

www.lingua-sandy.cz
T.: 724 753 225, 602 234 674, 224 816 269-70

● LYÎOVÁNÍ V ALPÁCH  
● CESTY ZA POZNÁNÍM 
● RAFTING A VODÁCKÉ AKCE 
● CYKLISTICKÉ ZÁJEZDY 
● POBYTY V âESKU, V ALPÁCH,

U MO¤E 
● SPORTOVNÍ PROGRAMY
● AKCE PRO FIRMY
VÍCE INFORMACÍ
NA WWW.SPORT-S.CZ

âR ● Slovensko ● Rakousko
·v˘carsko ● Francie ● Korsika
Itálie ● Sicílie ● Elba ● Sardinie
Norsko ● Island ● Alja‰ka
Yukon ● USA ● Mexiko ● Peru
Ekvádor ● Galapágy ● Brazílie
Venezuela ● Patagonie
Emiráty ● Rusko
Egypt

SVùTOZOR, Praha 1, Vodiãkova 41, tel. 224 946 824,
e-mail: info@kinosvetozor.cz,www.kinosvetozor.cz
Projekce jiÏ od 11.00, bar a pokladna otevfieny od
10.30, obchod jiÏ od 10.00!
V únoru uvedeme Super Size Me, Outsider, THX
1130, Walk the Line, Utajen˘, Dítû a dal‰í. Aktuální
program na www.kinosvetozor.cz.

P¤EHLÍDKY A FESTIVALY:
26. 1.–5. 2. DNY EVROPSKÉHO FILMU
23. 2.–1. 3. SELF SHOOTERS 

DOKUMENTÁRNÍ PONDùLÍ – 20.00
Pravidelné projekce dokument. filmÛ za úãasti tvÛrcÛ.
6. 2. Ocet (Vít Klusák), Pûstitelé svátosti (Adam
Oæha), Allegro (Jan V. Sacher)
13. 2. We Feed The World (Erwin Wagenhofer)
20. 2. ¤í‰ská dálnice (Hartmut Bitomsky)
27. 2. Dokumentární pondûlí s FAMU

AUDIOVISUAL – 20.00
Pravidelné setkávání s experimentálním filmem do-
plnûné pfiedná‰kami. 
2. 2. Brazilská filmová avantgarda a cinema novo
1930 – 1970 – uvádí: D. âenûk
9. 2. Wilco: I Am Trying to Break Your Heart (USA
2002, Sam Jones) – uvádí: P. Klusák
16. 2. Hodné holky se dívají jinam (feministické
porno) – uvádí: K. Li‰ková
23. 2. David Lamelas – Time Is Fiction – uvádí: 
V. Borozan, J. Skála

Michal Schonberg

Rozhovory s Voskovcem 
V sedmdesát˘ch letech se autor, student to-
rontské univerzity, díky ‰Èastné náhodû na-
strojené fakultním rektorem Josefem ·kvo-
reck˘m, seznámil s Jifiím Voskovcem. Bûhem
opakovan˘ch náv‰tûv u VoskovcÛ byly za-
znamenány hodiny a hodiny vyprávûní nejen
o fenoménu Osvobozeného divadla. „…Mu-
sel jsem pfiekonat urãit˘ ‰ok z vûdomí, Ïe
jsem v pfiítomnosti ãlovûka, kter˘ byl v mém
osobním pantheonu kulturních gigantÛ pfii-
bliÏnû mezi âapkem a Chaplinem… On sa-
mozfiejmû jako gigant nevypadal a ani se tak
nechoval…“ pí‰e Schonberg v pfiedmluvû. 
Kromû disertaãní práce pozdûji vznikla je‰tû
kniha o Osvobozeném divadle a právû Roz-
hovory s Voskovcem, Ïivá a ãtivá kníÏka pro
v‰echny ty, kdo si zamilovali dvojici V + W.
Na vynikajícího skladatele Jaroslava JeÏka
se téÏ nezapomíná. 
Jifií Voskovec s grácií a zároveÀ humorem
dobfie znám˘m z nezapomenuteln˘ch forbín
a her postupuje v odpovûdích na otázky ta-
zatele proudem ãasu. Od svého dûtství a stu-
dií pfies seznámení s ãleny umûlecké skupiny
Devûtsil a divadelní zaãátky pod její zá‰ti-
tou. Glosuje atmosféru 30. let 20. století, 
prokazuje obrovsk˘ pfiehled v umûleck˘ch
smûrech ve svûtû i doma, objasÀuje vznik
Osvobozeného divadla a jeho repertoáru. Ve

vyprávûní je ov‰em v‰udypfií-
tomn˘ Jan Werich (kromû stu-
dií ve Francii, které Voskovec
absolvoval sám). TvÛrãí pro-
ces této dvojice, jak jej popi-
suje Voskovec, se zdá b˘t ge-
niální a jejich nápady a ener-
gie nevyãerpatelné. VÏdyÈ
v letech nejvût‰í slávy divadla
napsali a nazkou‰eli roãnû
dvû i tfii premiéry, v létû pak
vût‰inou toãili film. Ve vyprá-
vûní lze sledovat v˘voj obsa-
hu her od zábavné Vest Poc-
ket Revue pfies hry jasnû
karikující politickou situaci
a nebezpeãí fa‰ismu (Osel
a stín, Kat a blázen) aÏ po Pûst na oko, po-
slední hru pfied uzavfiením na podzim 1938,
kdy poloviãka osazenstva divadla narukova-
la v mobilizaci a z rozhodnutí ministerstva
vnitra se dal‰í sezona uÏ nezaãala. 
Proã tuhle kníÏku ãíst? Pro udivující ‰ífii ob-
zorÛ, které pfied námi s Voskovcov˘m vyprá-
vûním vyvstanou, pro pfiipomenutí si skuteã-

nosti, jak krátké, av‰ak úrod-
né bylo období pfiedváleãné
demokracie. Pro pochopení
pfiátelství a tvÛrãí síly dvou ne-
zapomenuteln˘ch muÏÛ, z nûj
tryskající. Pro radost a poÏitek
z ko‰atého Voskovcova slov-
níku a non‰alance jeho osob-
nosti. A koneãnû pro uvûdo-
mûní si kvality inteligentního
humoru V + W, jejichÏ pokra-
ãovatele dnes hledáme jako
jehlu v kupce sena.      
Dovûtek: KéÏ by se paní Me-
dû Mládkové podafiilo vybudo-
vat v b˘valé Werichovû vile
památník dvojici V +W (a bás-

níku Václavu Holanovi, kter˘ zde rovnûÏ
bydlel). Zajímavé by jistû byly i materiály
o Voskovcovû dal‰ím pÛsobení v divadle
a filmu v USA, kde dosáhl do nejvy‰‰ích sfér
a hrál po boku napfi. R. Burtona, G. Pecka,
H. Fondy a dal‰ích), které pro památník Me-
da Mládková shromaÏìuje. Vydalo naklada-
telství Brána Maf

VyVolení – zpráva
o stavu spoleãnosti
UÏ pfied zaãátkem vysílání této reality
show jsem mûla hotov˘ názor: tohle ni-
kdy! Byla jsem pfiesvûdãená, Ïe na tak
pokleslou zábavu nemám chuÈ, ãas ani
Ïaludek. Rozhodla jsem se podívat na
první díl, abych si svÛj názor potvrdila
a mohla s ãist˘m svûdomím pfiepnout ji-
nam. V˘sledek byl ten, Ïe jsem se dívala
skoro kaÏd˘ veãer. Zjistila jsem, Ïe tenhle
typ zábavy velice závisí na v˘bûru soutû-
Ïících. A ve vile se se‰la zajímavá spoleã-
nost. Namixovaná z rÛzn˘ch sociálních
vrstev,  profesí a charakterÛ. Vím, Ïe rea-
lity show má své odpÛrce, ale myslím si,
Ïe pfies samou kritiku nevidíme i klady,
které, podle mého názoru, tu jsou také.

Potû‰ilo mû, Ïe aãkoliv vût‰inû soutûÏících
bylo jen málo pfies dvacet, nepfiedvedli (vût-
‰inou) bezskrupulózní bitvu o peníze, ale
souboj povah a citÛ, hru na pravdu. Kamery
ve vile nám ukázaly to, co se dûje i ve vilách
bez kamer: lásku, kamarádství, podlézání,
fale‰, hamiÏnost, krutost pfievleãenou za
upfiímnost, Ïárlivost, touhu ovládat. Za ty ãty-
fii mûsíce pobytu VyVolen˘ch ve vile jsme
mûli jedineãnou ‰anci pozorovat, jak se jed-
notliví soutûÏící chovají a mûní v tom klaus-
trofobním prostfiedí bez rodiny, bez informa-
cí, bez moÏnosti alespoÀ na chvíli b˘t sám.
A na oplátku si poloÏit otázku: co bych tam
dûlal/a já? Dokázal/a bych si ubránit svoje
vnitfiní pfiesvûdãení proti pfiesile? Jak vyjít
bez pokfiivení s lidmi, se kter˘mi bych venku
nemûl/a nic spoleãného, ale tak, abych se
vyhnul/a deptajícím hádkám? Tato reality
show nám, jako spoleãnosti, dala velice cen-
nou zku‰enost: Ïe i muÏi, ktefií jsou na první
pohled silní aÏ agresivní, se trápí, pfiem˘‰lejí,
o svém Ïivotû a hlavnû – pláãou. Tato reality
show pfiedvedla ‰iroké vefiejnosti, Ïe homo-
sexuálové nejsou hfiíãkami pfiírody s komic-
k˘mi hlasy a nepfietrÏitou touhou po sexu.
Tato show dokázala, Ïe hodnû velmi mla-
d˘ch lidí chápe, co je správné, a co ne, a je
ochotná se o to pohádat, nebo dokonce i po-
prat. A jako poslední dokázala, Ïe mÛÏeme
opût bez hofikosti a ukfiivdûnosti koexistovat
se Slováky a Ïe oni to cítí stejnû. TakÏe: díky,
VyVolení, mûlo to smysl!
P.S. A jestli se vám zdálo, Ïe tam byla
spousta vulgárních slov, alkoholu, cigaret
a sexuálních naráÏek,  tak to jste si spí‰ mûli
pustit Veãerníãek a ne reality show, protoÏe
souãasná realita tak nûjak prostû vypadá.

·árka Mandelíãková 
(Psáno po ukonãení první série). 

S odstupem mûsíce autorka poznamenává,
Ïe na druhou sérii se netû‰í, neboÈ si je sko-
ro jistá, Ïe to bude propadák. Jak v‰ichni fa-
nou‰ci filmÛ vûdí, dvojky pokraãování jsou
na devadesát procent prÛ‰vih.



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.
Zaãát. pfiedst. 20:00, vstup do kavárny 19:30.
9. 2. Rusk˘ salon – 20:00. I. Burceva 
a J. Klapka zpûv, Al. Schonert housle.
13. a 14. 2. Shirley Valentine (monodrama)
– 20:00. One woman show pro Z. Krónerovou
22. 2. Monology vagíny – 20:00
hrají: D. Bláhová, A. Polívková, M. Sajlerová
27 . 2. Lidsk˘ hlas – 20:00
J. Cocteau, hraje Z. BydÏovská 
6. 3. RÛÏov˘ ‰ampaÀsk˘ – 20:00 – premiéra
Hrají: M. Issová, A. Kaãerová, M. Randová 
a dal‰í… 
V˘stava: 31.1. – 17.3. Rodinná pouta (Otec...
J. Svoboda, Dcera… ·. Hejnová-Svobodová,
kost˘mní v˘tvarnice)

kulturní programy 7LISTY PRAHY 1únor 2006

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.

2. 2. Balet Gala – 20:00 B
3. 2. Tosca O
4. 2. Prodaná nevûsta – 14:00,19:00 O
5. 2. Onûgin – 14:00, 19:00 B
7. 2. âertova stûna O
8. 2. Dhoad Gypsies of Rajasthan 

(Otevfiená náruã – Festival men‰in) 
– 20:00 

9. 2. Louskáãek – Vánoãní pfiíbûh B
10. 2. Louskáãek – Vánoãní pfiíbûh B
11. 2. Na‰i furianti – 14:00, 19:00 â
12. 2. âert a Káãa – 11:00 O

La Traviata O
13. 2. Vladafika závist 

aneb ZahradníkÛv pes â
14. 2. Cyrano z Bergeracu â
15. 2. Carmen O
16. 2. Vladafika závist 

aneb ZahradníkÛv pes â
17. 2. Louskáãek – Vánoãní pfiíbûh – 20:00 B
18. 2. Louskáãek – Vánoãní pfiíbûh 

– 14:00, 18:00 B
19. 2. âertova stûna O
22. 2. Krvavé kfitiny aneb Drahomíra 

a její synové â
23. 2. Rusalka O
24. 2. Vladafika závist 

aneb ZahradníkÛv pes â
25. 2. âertova stûna O
26. 2. Cyrano z Bergeracu – 13:00 â

Sluha dvou pánÛ â
27. 2. ·ípková RÛÏenka – 20:00 B
28. 2. Lucerna â
STAVOVSKÉ DIVADLO 

2. 2. Don Pasquale O
3. 2. LoCor de la Plana 

(Otevfiená náruã – Festival men‰in)
4. 2. Vlastenecká omladina 

(Otevfiená náruã – Festival men‰in)
5. 2. Koncert K
7. 2. Lakomec â
8. 2. Tisíc a jedna noc â
9. 2. Pygmalión â

10. 2. Lakomec â
11. 2. Don Giovanni – 14:00,19:00 O
12. 2. ·kola pomluv – 13:00 â

Úklady a láska – 19:30 â
14. 2. Romeo a Julie â
15. 2. Pygmalión â
16. 2. Du‰e – krajina ‰irá â
17. 2. Lakomec â
18. 2. Tisíc a jedna noc – 13:00 â

Kouzelná flétna O
19. 2. Romeo a Julie – 13:00 â

·kola pomluv â
21. 2. Sluha dvou pánÛ â
22. 2. Don Pasquale O
24. 2. Du‰e – krajina ‰irá â
25. 2. ·ípková RÛÏenka – 14:00, 18:00 B
26. 2. Kouzelná flétna – 13:00 O

Don Pasquale O
28. 2. Úklady a láska â
DIVADLO KOLOWRAT 

5. 2. Divadlo Nablízko 
(Otevfiená náruã – Festival men‰in)

6. 2. Prospan˘ Ïivot 
(Benefice L. Skofiepové) â

8. 2. Virginia â
9. 2. Na ústupu â

12. 2. âerné mléko â
13. 2. Na ústupu â
15. 2. Nebyl jen Hamlet

(Benefice R. Lukavského) â
16. 2. Na ústupu â
18. 2. âerné mléko â
21. 2. Virginia â
23. 2. V‰ak svûtla nechte plát 

(Benefice Jana Kaãera) â
25. 2. Moravské dvojzpûvy / Letem 

písniãkov˘m svûtem 
(Dûtská opera Praha) – 17:00 O

26. 2. Na ústupu â
27. 2. V‰ak svûtla nechte plát 

(Benefice J. Kaãera) 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. 2. Blboun 
3. 2. Harvey a já 
4. 2. Jacobowski a plukovník – 15:00
6. 2. Funny Girl 
7. 2. Habaìúra 
8. 2. Komická potence aneb Nûco v ní je 
9. 2. Balada pro banditu – 10:00, 19:30

10. 2. Malované na skle – 10:00, 19:30
11. 2. Divotvorn˘ hrnec – 15:00, 19:30
12. 2. LoupeÏník – 15:00
13. 2. LoupeÏník – 10:00

Poprask na lagunû 
14. 2. Poprask na lagunû – 10:00

Funny Girl 
15. 2. Habaìúra 
16. 2. Podivná S. v rozpacích
17. 2. Paní S. v rozpacích 
18. 2. Horoskop pro Rudolfa II. – 15:00, 19:30 
20. 2. Harvey a já 
21. 2. Blboun 
22. 2. Malované na skle 
23. 2. Komická potence aneb Nûco v ní je 
24. 2. Funny Girl 
25. 2. Jacobowski a plukovník – 15:00, 19:30
27. 2. Divotvorn˘ hrnec 
28. 2. Habaìúra
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.

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

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

3. 2. Kabaret Vian – Cami 
5. 2. Bûsi 
7. 2. Je‰tû Ïiju s vû‰ákem, ãepicí a plácaãkou 
9. 2. Standa má problém etc. 

10. 2. Lháfi 
12. 2. My‰ka z bfií‰ka – 15:00 

Standa má problém etc. 
13. 2. Divoká kachna 
14. 2. Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoãnæ

povædka 
15. 2. Kabaret Prévert-Bulis 
16. 2. Goldbergovské variace 
17. 2. Kabaret Vian – Cami 
19. 2. Komedie s ãertem aneb Dr. Fausta 

do pekla vzetí – 17:00
20. 2. Garderobiér 
21. 2. Epochální v˘let pana Brouãka 

do XV. století.
22. 2. Standa má problém etc. 
23. 2. Divoká kachna 
24. 2. Lháfi 
25. 2. Bolero – Pfiíbûh matky – host
26. 2. Pomoc – host
28. 2. Îalozpûv pro lehk˘ holky – host

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 10:00–13:30 a 14:30–20 hod.,

so – ne 11:00–20:00 hod.
1. 2. Peaceniãky – DRDS – 18:00
2. 2. Klapzubova jedenáctka – 18:00
3. 2. Klapzubova jedenáctka – 18:00
4. 2. Lovci mamutÛ 

Jak Mafienka a BoÏenka koukaly 
– malá scéna 

5. 2. Jak si hrají tatínkové – divadlo DRAK 
9. 2. Klapzubova jedenáctka – 18:00

10. 2. Klapzubova jedenáctka – 18:00
11. 2. âtyfilístek! 

O Malence – malá scéna 
12. 2. Vinnetou 

Jak Mafienka a BoÏenka koukaly 
– malá scéna 

14. 2. Rozesnûno – Damúza – malá scéna – 19:30
15. 2. Rozesnûno – Damúza – malá scéna – 19:30
16. 2. Vinnetou – 18:00
17. 2. âtyfilístek! – 18:00
18. 2. Kabaret Tlukot a bubnování  
19. 2. Málinka, bobr a král na stfie‰e 

– divadlo Alfa 
25. 2. Snûhurka 

Pfiehlídka sólové tvorby pro dûti 
– malá scéna – 9:00 aÏ 20:00

26. 2. Snûhurka – 1. premiéra – 18:00
Pfiehlídka sólové tvorby pro dûti 
– malá scéna – 9:00 aÏ 17:00

28. 2. Café Minor – 19:30
Pfiedstavení zaãínají v 15:00, není-li uvedeno jinak.

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

1. 2. Lazebník 
sevillsk˘

2. 2. âas bolesti
3. 2. Rusalka
4. 2. Nabucco
5. 2. La Traviata
6. 2. Dáma 

s kaméliemi
7. 2. Carmen
8. 2. Rigoletto
9. 2. Lucia 

di Lammermoor 
10. 2. Rusalka 
11. 2. La Traviata 
12. 2. Popelka –

14:00, 19:00
14. 2. Popelka 
15. 2. Piková dáma 

16. 2. Nabucco 
17. 2. Kouzelná flétna 
18. 2. Madama 

Butterfly 
19. 2. Rusalka 

– 14:00
20. 2. âas bolesti 
21. 2. Tosca 
22. 2. Carmen 
23. 2. Lazebník 

sevillsk˘ 
24. 2. La Traviata 
26. 2. Rusalka 

– 14:00
27. 2. Dáma 

s kaméliemi 
28. 2. Tosca

KA·PAR
2. 2. Lofter (MuÏ, kter˘ se smûje) 
3. 2. Norway.today – 18:00

Audience – 22:00
4. 2. RÛÏe pro Algernon (pro nesly‰ící) 

– 16:00
10. 2. Norway.today – 18:00

Krása a pÛvab perverzit – 22:00
11. 2. Úãtování v domû boÏím – 16:00

Helverova noc – 20:30
12. 2. Richard III.
13. 2. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtví
14. 2. Hamlet
19. 2. Richard III.
20. 2. Hamlet
21. 2. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtví
22. 2. Garderobiér
25. 2. RÛÏe pro Algernon – 16:00
26. 2. Námûstíãko – Ka‰parÛv dárek
CD 2002
5. 2. V zajetí filmu

24. 2. Prokletí rodu BaskervillÛ – 18:00
28. 2. Lékafiem proti své vÛli

VESELÉ SKOKY
4. 2. Ve stanici nelze – 20:30

15. 2. Na hlavu! – 15:00
Ve stanici nelze

18. 2. Na hlavu! – 16:00, 20:30
23. 2. Ve stanici nelze – 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
3. 2. Îebrácká opera 
4. 2. Otevfiené manÏelství  – Studio Dva
5. 2. Absolvent – Studio Dva
6. 2. Odjezdy vlakÛ  – Studio Dva
7. 2. Poruãík z Inishmoru 
8. 2. Zabiják Joe 
9. 2. Sen noci svatojánské 

10. 2. Tartuffe 
11. 2. ·kola pro Ïeny 
12. 2. MÛj boj – Národní divadlo 

moravsko-slezské
13. 2. Îeny mezi nebem a zemí – Studio Dva
14. 2. O. Havelka a Melody Makers – 20:00
15. 2. Sclavi – Emigrantova PíseÀ  – 20:30
16. 2. Îebrácká opera 
17. 2. Zabiják Joe 
18. 2. Br˘le Eltona Johna 
19. 2. Mary‰a – Slovácké divadlo 

Uherské Hradi‰tû
20. 2. Svûtlo – âas – Organismus – 19:30
21. 2. Karel Plíhal – 20:00
22. 2. Br˘le Eltona Johna 
23. 2. Poruãík z Inishmoru 
24. 2. Sen noci svatojánské 
25. 2. Tartuffe 
26. 2. Absolvent – Studio Dva – 15:00
26. 2. Kdo se bojí Viginie Woolfové – 

Studio Dva – 19:30
27. 2. Îebrácká opera 
28. 2. ·kola pro Ïeny – 15:00
STUDIO
2. 2. Kláfiiny vztahy 
3. 2. Urbild 
4. 2. Sedum stateãn˘ch – Buchty a loutky
5. 2. Kubula a Kuba Kubikula – 15:00
5. 2. Pes Baskervillessk˘ – Buchty a loutky
6. 2. Den matky 
8. 2. Znalci 

12. 2. Kráska a zvífie – 17:00
Dûtské divadelní studio

13. 2. Vojcek 
15. 2. Kláfiiny vztahy 
16. 2. Olga Sommerová – scénick˘ rozhovor
17. 2. Work Demonstration – Farma v jeskyni  

– 20:30
19. 2. Kráska a zvífie – 15:00 – DDS
20. 2. Kláfiiny vztahy 
21. 2. Znalci 
22. 2. Pfiíbûh???ãlovûka – Buchty a loutky
23. 2. Rocky IX – Buchty a loutky
24. 2. Rocky IX – Buchty a loutky
26. 2. Podzimní sonáta – Studio Dva

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
2. 2. Mirek Wanek – 17:30

2. 2. Hudba 2005: Co se stalo? – 19:00
4. 2. Arno‰t Goldflam – Masochista – Cel˘ Ïivot 
8. a 9. 2. Nickname 
14. a 15. 2. Divadlo Husa na provázku: 
Balada pro banditu 
20. – 24. Festival Malá inventura – Pfiehlíd-
ka nového divadla 
20. – 22. 2. Petr Nikl: Tanec hraãek 
23. 2. Pavel Kouteck˘ – V 11:20 tû opou‰tím!
– 19:00. Skutr – Understand – 21:00 
24. 2. Skutr – Understand – 19:00 
Pavel Kouteck˘ – V 11:20 tû opou‰tím! – 21:00
25. 2. Divadlo Vizita: 
Vítûzn˘ Jaroslav a NepfiemoÏiteln˘ Miroslav 
26. 2. Divadlo Vizita: 
V˘tûÏn˘ Miroslav a NepfiemnoÏiteln˘ Jaroslav 
27. a 28. 2. Chat – Nebezpeãnû snadné
známosti

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. 2. Pension Rosamunda
3. 2. Jako kdyÏ tiskne
4. 2. Jako kdyÏ tiskne – 16:00
6. 2. Zavíráme, pojìte dál
7. 2. Patero dÛvodÛ pro Voo doo
9. 2. Patero dÛvodÛ pro Voo doo

10. 2. Sex + sex = 12 
11. 2. Jako kdyÏ tiskne – 16:00
12. 2. A.Mlinariková & JAZZOVÉ HOUSLE
14. 2. Vãera veãer po‰tou ranní
15. 2. Zaãalo to Akordem
17. 2. Patero dÛvodÛ pro Voo doo
18. 2. Pension Rosamunda – 16:00
21. 2. Jako kdyÏ tiskne
24. 2. Jako v kapli
25. 2. Pension Rosamunda – 16:00
26. 2. Z. Stirská & Gospel Time Party
27. 2. Semaforské inspirace
28. 2. Zaãalo to Akordem
Pfiedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

divadlo minor

Pokladna dennû: 10:00-18:00, ve dnech, kdy je
uvádûno veãerní pfiedstavení, do 20:00.
Rezervace – pokladna tel.: 296 245 311

e-mail:pokladna@kalich.cz
Hromadné objednávky: 

tel.: 296 245 307, fax: 296 245 308
e-mail: objednavky@kalich.cz

www.divadlokalich.cz

2., 3., 4., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 22.,
23., 24., 25. 2. Tajemství
4., 11., 18., 25. 2. Tajemství – 14:00
5. 2. Natûraã
13., 14., 15. 2. Elling a Kjell Bjarne aneb
Chvála bláznovství
19., 20., 28. 2. Bez pfiedsudkÛ
21., 22., 26., 27. 2. Co jinde neusly‰íte

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
4. 2. My‰áci jsou ro‰Èáci
5. 2. Kominíkovo ‰tûstí

11. 2. Tfii veselá prasátka
19. 2. Stvofiení svûta
25. 2. Stra‰idla v âechách – 1. premiéra
Kult. dÛm Vltavská (Praha 7, Bubenská 1) – v 15:00
26. 2. Stra‰idla v âechách – 2. premiéra
Divadelní studio Divadla Minaret – kurzy herec-
ké v˘chovy (vedené herci Divadla Minaret).
Lekce se konají kaÏdé pondûlí v 15:30 v Gym-
náziu Nad ·tolou (Praha 7, Nad ·tolou 1, uã.
008). BliÏ‰í informace na tel. 235 35 55 00. 

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. 2. Perla 

Hollywoodu a já 
6. 2. Perla 

Hollywoodu a já 
7. 2. TrÛn 

milosrdenství 
9. 2. host Linda 

Rybová 
10. 2. Perla 

Hollywoodu a já 
11. 2. TrÛn 

milosrdenství  
– 17:00, 19:55

12. 2. Sylvie 
13. 2. TrÛn 

milosrdenství 

14. 2. Hra o manÏelství 
15. 2. Mathilda 
16. 2. Na ocet 
17. 2. Na ocet 
18. 2. Play Strindberg 
19. 2. Sylvie 
20. 2. Na ocet 
21. 2. Mathilda 
22. 2. Vítej, lásko 
23. 2. Vítej, lásko 
24. 2. Mathilda 
26. 2. ¤idiã paní Daisy 
27. 2. Ráno, kdyÏ

vstávám... 
28. 2. ¤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
2. 2. Deskov˘ statek 
3. 2. Nebezpeãné vztahy 
4. 2. Impresário ze Smyrny – 16:00, 19:30
5. 2. PfiedmanÏelská odysea 
6. 2. Vodní druÏstvo 
7. 2. Rodinná slavnost 
8. 2. Osifiel˘ západ 
9. 2. Rodinná slavnost 

10. 2. Maska a tváfi 
11. 2. Sex noci svatojánské 
13. 2. Sexuální perverze v Chicagu 
14. 2. Osifiel˘ západ 
16. 2. Nebezpeãné vztahy 
17. 2. Pan Pol‰táfi – není vhodné pro dûti
18. 2. Maska a tváfi – 16:30,19:00
19. 2. Koza aneb Kdo je Sylvie? – 16:00,

19:30 – není vhodné pro dûti
21. 2. Sexuální perverze v Chicagu 
22. 2. Portugálie 
23. 2. Pan Pol‰táfi – není vhodné pro dûti
24. 2. Nebezpeãné vztahy 
25. 2. Impresário ze Smyrny – 16:00, 19:30
28. 2. Rodinná slavnost 
Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

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

2. 2. Ko‰iãan 3 
3. 2. Òãtování v domû boÏím 
4. 2. Revoluce v Divadle Na Prádle – 20:00
6. 2. Obchodník s de‰tûm 
7. 2. Elling a Kjell Bjarne 
8. 2. Bílé noci 
9. 2. Návrat pana Leguena aneb Víkend ve v˘tahu

10. 2. ERÁRNÍ BARET aneb Zpátky na Montmartre 
11. 2. Yellow Sisters 
14. 2. Elling a Kjell Bjarne 
18. 2. âarostfied a ãerná paní – 14:00
18. 2. Zahrádkáfii aneb Láska klíãí pod betonem
19. 2. Návrat pana Leguena aneb Víkend ve v˘tahu
20. 2. Shpil zhe mir a lidele in yidish 
21. 2. Bílé noci – F. M. Dostojevskij 
22. 2. Hvûzdy na jitfiním nebi 
23. 2. Stalo se v ZOO 
24. 2. Hmm – koncert
25. 2. Ka‰e z A‰e – festival (od 14.00)
26. 2. Obchodník s de‰tûm 
27. 2. Casanova 
28. 2. Sleeping

GALERIE: po-ne / 14-24, v dobû, kdy je v kavárnû
program, je galerie zavfiena. 
27. 1.– 28. 2. – Z na‰ich klubÛ a hájÛ 

(fotografie) – Jirka Kuãera

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. 2. Blasted
4. 2. Má vlast – premiéra 
7. 2. Trainspotting – Divadlo Petra Bezruãe
9. 2. Rychlé ‰ípy I

10. 2. Libertin (S morálkou v úzk˘ch)
13. 2. Má vlast 
14. 2. Bratfii lví srdce – 10:00
15. 2. Rychlé ‰ípy 2 – Snûhová mise 10:00
16. 2. Bratfii lví srdce – 10:00

Oddací list
17. 2. Don Juan
20. 2. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
21. 2. Matãina kuráÏ
22. 2. Oresteia I – Agamemnón 
27. 2. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
28. 2. Má vlast
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. 2. PUSH UP 1-3
4. 2. Perfect Days
6. 2. Pan Kolpert
7. 2. Poslední pomazánka
8. 2. Z cizoty
9. 2. Platonov je darebák!

10. 2. Str˘ãek VáÀa – 11:00, 19:00
11. 2. Námûstí HrdinÛ
15. 2. NoÏe a rÛÏe
16. 2. Gazdina roba
17. 2. Platonov je darebák!
18. 2. Perfect Days – tlumoãeno 

do znakového jazyka
21. 2. Str˘ãek VáÀa
22. 2. W. zjistil, Ïe válka je nûm – derniéra
23. 2. Z cizoty
24. 2. Pan Kolpert
25. 2. Platonov je darebák!
26. 2. Poslední pomazánka
27. 2. Gazdina roba
28. 2. Perfect Days

Studio Damúza – Eliadova knihovna
2. 2. Îelva – 21:00
5. 2. Literární veãer – 20:00
7. 2. Hromádkáfii – 21:00

13. 2. Rozesnûno – 20:00
19. 2. Jak sloni k chobotu pfii‰li 

a O nepofiádném kfieãkovi – 15:00
20. 2. Stript˘z – 20:00
22. 2. 2 bratfii – 21:00 – pfiedpremiéra
25. 2. Kúpil som si v IKEA lopatu 

na vykopanie vlastného hrobu – 17:00
26. 2. TuÏba –17:00
26. 2. Allen Steward Konigsberg 

– veãer  s ukázkami – 21:00

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

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

Jungmannova 9
110 00 Praha 1 

02/06

2. 2. Charleyova teta 
3. 2. Cizinec 
4. 2. Veselé paniãky

windsorské 
– 17:00

7. 2. Pfiíli‰ poãestná
Ïena 

8. 2. Cizinec 
9. 2. Tfii muÏi ve 

ãlunu a pes 
10. 2. Do hrobky ta-

neãním krokem 
13. 2. Tfiikrát Ïivot 
14. 2. Únos Sabinek 
15. 2. Jak je dÛleÏité

míti Filipa 
16. 2. Poprask 

na lagunû 
– 1. vefi. gen. – 11:00
16. 2. Sestup OrfeÛv 
17. 2. Poprask 

na lagunû 
– 2. vefi. gen. – 11:00

20. 2. Poprask 
na lagunû 

21. 2. Jezinky bezinky
22. 2. Pfiíli‰ poãestná

Ïena 
23. 2. Tfii muÏi ve 

ãlunu a pes 
24. 2. Îena v bílém 
25. 2. Ideální manÏel

– 17:00
26. 2. Kamelot 

– koncert
Country radia

27. 2. Charleyova teta 
28. 2. Veselé paniãky

windsorské
ÁBÍâKO – malá scéna

4. 2. ÚÏasná svatba 
– 14:00 a 20:30

11. 2. Zmatení jazykÛ
– 17:00 a 20:30

25. 2. Lorna a Ted 
– 14:00 a 20:30

THE DIVADLO / âTI
TO DIVADLO
24. 2. Star Trek – 22:00

ODEON ART SERVIS
16. 2. Ústa M. Jaggera
23. 2. Ústa M. Jaggera

SERPENS
12. 2. Brouãek – 15:00

DIVADLO LETÍ
25. 2. BÛh je DJ – 20:30
27. 2. BÛh je DJ

KOMORNÍ SCÉNA
ARÉNA – OSTRAVA
6. 2. Na dotek
7. 2. Svatba 

DIVADLO PETRA
BEZRUâE – OSTRAVA
8. 2. Popcorn
9. 2. Syn.zima

BEZZÁBRAN
17. 2. Jakub a jeho

pán – 18:00

DIVADLO KÁMEN
17. 2. Karkulka – 22:00

CIRKUS SACRA
5. 2. âamburína – 15:00

DIVADLO POD âEPICÍ
19. 2. Dlouh˘, ·irok˘
a Bystrozrak˘ – 15:00
26. 2. Bajaja – 15:00

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:
7. 2. JeÏkovy VWoãi...; Pofiad J. M. Raka, kter˘
hraje JeÏkovy písniãky a vypravuje málo známé
okolnosti a pfiíbûhy ze skladatelova Ïivota.
9. 2. FRIDA K.; Z. Jandová ve strhujícím pfiíbûhu
mexické malífiky Fridy Kahlo, známé u nás také
z filmu Frida.
14. 2. ·imon; jedineãná herecká pfiíleÏitost pro Ru-
dolfa Pellara v monodramatu izraelského autora.
15. 2. Tulák po hvûzdách; A. Strejãek jako doÏi-
votnû vûznûn˘ profesor Darell Standing.
23. 2. Krása z Moulin Rouge; J. Potmû‰il v hlavní
roli smutného i veselého pfiíbûhu z konce Ïivota
francouzského malífie 19. stol. H. Toulouse-Lautreca.
28. 2. FRIDA K.; Z. Jandová ve strhujícím pfiíbûhu
mexické malífiky Fridy Kahlo, známé u nás také
z filmu Frida.
Sál Akademie vûd âR, Národní 3, Praha 1
20. 2. Hosté Ivany Tetourové – Ondfiej Neff

Zaãátky pfiedstavení v 19:00, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO U VAL·Ò
Filmová a divadelní pfiedstavení, koncerty, besedy.
Vstupenky dennû (kromû víkendÛ) v recepci Domu
Portus, od 8 do 15.30 a pfied pfiedstavením, v 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
2. 2. Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ
7. 2. Hlasatelé, jak je neznáte – 16:00
8. 2. Tichá noc – svatá noc
9. 2. Stará bába tanãí 

14. 2. Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ
16. 2. KaÏd˘ ãlovûk by mûl v sobû nosit 

rozkvetlou louku
22. 2. Stará bába tanãí 
23. 2. Dokument roku 2005 – 19:00
Zaãátky pfiedstavení v 17:00, není-li uvedeno jinak.
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◆ NA PÁ R ¤ Á D C Í C H◆
VELKÉ ORCHESTRY MIMO 
MOZARTOVSK¯ PROJEKT 
Ve Smetanovû síni uvede Symfonic-

k˘ orchestr hl. m. Prahy FOK 8. a 9. 2. sklad-
by Messiaena, Haydna, Brahmse s dirigen-
tem L. Slatkinem, 21. a 22. 2. Mozarta,
Schumanna, Stravinského za fiízení P. Altrich-
tera, 28. 2. ·ostakoviãovy symfonie ã. 3 a ã. 11
pod taktovkou Maxima ·ostakoviãe. Jako
host FOK se 18. 2. v kostele sv. ·imona a Ju-
dy pfiedstaví Symfonick˘ orchestr ze St. Pe-
tersburgu s hudbou P. I. âajkovského. V Ru-
dolfinu 21. 2. Symfonick˘ orchestr âeského
rozhlasu zahraje skladby Dvofiáka, Griega,
âajkovského (dir. M. Formáãek), âeská filhar-
monie uvede 9. a 10. 2. skladby Mozarta,
Dvofiáka a v premiéfie Îalm S. Hofiínky (dir. 
O. Kukal), 16. a 17. 2. je na programu SuchoÀ,
Luká‰, Prokofjev (dir. V. Válek), 23. a 24. 2.
Liszt, Kodály, Bartók (dir. Ken-iãiro Kobaja‰i). 

GRAFIKA
Jan Koblasa je sochafi a malífi, v rÛz-
n˘ch obdobích se vûnuje také grafi-

ce. Galerie Hollar v únoru vystavuje jeho
práce vytvofiené technikami hlubotisku.
V Clam-Gallasovû paláci se do 9. 3. pfiedsta-
vuje jiÏ 12. roãník soutûÏe Grafika roku 2005
a 11. roãník Ceny Vladimíra Boudníka.

NA HRADù ...
Více neÏ 200 cenn˘ch exponátÛ
z období Karla IV., jeho synÛ Václa-

va IV. a Zikmunda Lucemburského bude vy-
staveno v Obrazárnû, Císafiské konírnû, ka-
tedrále a Tereziánském kfiídle. Velk˘ v˘stavní
projekt Karel IV. – císafi z BoÏí milosti zaãíná
16. 2. Pfiedná‰ky k Pfiíbûhu PH pokraãují
9. 2. tématy Rudolf II. jako sbûratel a Umûl-
ci a vûdci na dvofie Rudolfa II. (pfiedn. E. Fu-
ãíková), 23. 2. tématem Nástûnné malby
v Bazilice sv. Jifií (pfiedn. Z. V‰eteãková).
V cyklu Jazz na Hradû vystoupí 22. 2. veãer
v Míãovnû Franti‰ek Uhlífi Trio.

... I V PODHRADÍ
V˘stavu otevfienou od 17. 2. vûnuje
Památník národního písemnictví

básníku Janu Zahradníãkovi. Galerie Rudol-
finum zafiadila do svého v˘stavního progra-
mu fotografické práce Václava Jiráska, vû-
nované „umírajícím“ továrnám (od 9. 2.).
Národní muzeum zahajuje 14. 2. v˘stavu no-
vinov˘ch karikatur. V˘stava v Náprstkovû
muzeu se zab˘vá obleãením obyvatel ticho-
mofisk˘ch ostrovÛ (od 23. 2.). V Umûlecko-
prÛmyslovém museu pokraãuje cyklus pfied-
ná‰ek o moderním designu vystoupením
Daniely Karasové na téma Interiérová a ná-
bytková tvorba v ÚBOK (28. 2.).

POZOR! ZMùNY!
Náprstkovo muzeum má novou ote-
vírací dobu: dennû mimo pondûlí od

10 do 18 hodin. âeské muzeum hudby má
2. 2. zavfieno, 11. 2. je otevfieno od 10 do 14
hodin. V˘stava Franti‰ka Îení‰ka ve Vald-
‰tejnské jízdárnû konãí dfiíve, jiÏ 2. dubna.

PRAÎSK¯ FILHARMONICK¯ SBOR 
spolu s orchestrem FOK provede 
14. a 15. 2. Händlova Mesiá‰e

v Obecním domû (dir. Kazuhiko Komatsu).
V Rudolfinu dochází 19. 4. ke zmûnû. PFS
vystoupí s hostujícím sbormistrem Mirosla-
vem Ko‰lerem. Na koncertu s názvem âeská
duchovní hudba, zafiazeném do Sborové-
ho cyklu âeské filharmonie, zazní skladby 
A. Dvofiáka, A. Tuãapského, Z. Pololáníka,
P. Ebena a Z. Luká‰e. Vstupenka opravÀuje
k náv‰tûvû Galerie Rudolfinum v den koncertu.

LETEM V¯TVARN¯M SVùTEM
Galerie U Betlémské kaple vystavu-
je od 9. do 26. 2. obrazy a kresby Jo-

sefa Tocksteina, ve Vltavínu se vystfiídají dva
vystavující: do 19. 2. Dan Trantina, absolvent
ateliéru Jifiího Naãeradského, od 22. 2. Milo-
slav Chlupáã. V˘stava s názvem Tropismus
v Galerii ·tûpánská je vzpomínkou francouz-
sko-‰v˘carské v˘tvarnice Christine Crozat na
její praÏsk˘ pobyt (od 8. 2.). Po stopách Ladi-
slava Klímy se vydal v˘tvarník Jean-Pierre
Renaud. Vzniklou topografii vystavuje v ka-
várnû Francouzského institutu (od 24. 2.).

GALERIE HL. M. PRAHY 
nabízí v domû U Kamenného zvonu
karikatury v ãeském umûní (od 

8. 2.), v Mûstské knihovnû rozsáhlou pfiehlíd-
ku díla zakládajících ãlenÛ Skupiny 42 Fran-
ti‰ka Grosse a Franti‰ka Hudeãka (od 15. 2.)
a ve 2. patfie Staromûstské radnice obrazy
Romana Trabury (od 1. 3.). Prohlídky s ko-
mentáfiem se uskuteãní U Zlatého prstenu
15. 2., U Kamenného zvonu 16. 2., v Bílkovû
vile 18. 2., v Mûstské knihovnû 21., 22. a 28.
2. K prohlídce architektury domu U Kamen-
ného zvonu 23. 2. se pfiedem objednejte.

NÁRODNÍ GALERIE
V den 210. v˘roãí zaloÏení NG 5. 2.
je voln˘ vstup do v‰ech expozic

a v˘stav. Stálá expozice v zámku Zbraslav je
po cel˘ únor vÏdy ve v‰ední den pfiístupná
zdarma. Expozice v klá‰tefie sv. Jifií je obo-
hacena o dva protûj‰kové obrazy Jana Jaku-
ba Hartmanna. Jedná se o Alegorii Vody
a Alegorii Zemû. Pfiedná‰ky se konají 16.,
21. a 28. 2, komentovaná prohlídka 5. 2.
V klá‰tefie sv. AneÏky âeské jsou pfiipraveny
komentované prohlídky na 11. a 15. 2., 
ve Vald‰tejnské jízdárnû na 11., 14., 19.
a 22. 2., v paláci Kinsk˘ch na 26. 2. a na dny
volného vstupu 1. 2. a 1. 3., v domû U âerné
Matky BoÏí na 12. 2. Ve ·ternberském palá-
ci probûhnou prohlídky a pfiedná‰ky 1., 4.,
5., 14., 18. a 23. 2.

P¤EDNÁ·KY V AV âR
O ãtyfiletém pÛsobení t˘mu ãesko-
slovensk˘ch botanikÛ v Koreji bude

vyprávût RNDr. Jifií Kolbek, CSc., DSc. z Bo-
tanického ústavu 14. 2. od 14 hodin. Zisky
a ztráty seniorského vûku si vybrala za téma
své pfiedná‰ky PhDr. Eva Drlíková z Katedry
psychologie FF UK 8. 2. od 17 hodin. wi

BYTY • RODINNÉ DOMY 
VILY • âINÎOVNÍ DOMY
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Pane Hou‰ko, fiíkal jste, Ïe jste se vyuãil
kovorytcem…
Ano, a dûlal jsem tu práci vlastnû cel˘ Ïivot.
Líbila se mi. Je‰tû i teì si ledacos pro radost
sobû, ale hlavnû jin˘m vyrobím. Tfieba vyfie-
Ïu ze dfieva. Vyfiezávám rÛzné podobizny,
napfiíklad podle fotografií znám˘ch lidí, kte-
r˘ch si váÏím. Vyfiezal jsem takhle pfied pár
lety i prince Charlese. Dcera pak dfievofiezbu
donesla na velvyslanectví. A víte, Ïe mi za
ãas pfii‰el dûkovn˘ dopis z kanceláfie prince?
Tady vám ho ukáÏu. (Vytahuje peãlivû uloÏe-
nou obálku a z ní papír s hlaviãkou jeho krá-
lovské v˘sosti, následníka britského trÛnu.
CharlesÛv tajemník dûkuje za dárek, kter˘ se
princi líbil, a vyfiizuje, Ïe si ho princ váÏí a Ïe
doufá, Ïe zase brzy bude moci nav‰tívit
krásnou âeskou republiku…) 
VraÈme se ale k va‰emu kovoryteckému
uãení, od toho jste mi trochu utekl...
Víte, co to byla âervená sedma? Velmi zná-
m˘ praÏsk˘ kabaret. Tam zpíval pan Podivín
– a u toho jsem se vyuãil tím kovorytcem.
(Notuje rozmarnou kabaretní písniãku „âer-
ná ãára“ – a hned na to je‰tû „Kam jsi prchlo
mládí moje“ s udivující pamûtí.) 
V dílnû pana Podivína jsem se uãil dûlat rÛz-
ná razidla na odznaky ãi medaile. Po vyuãe-
ní jsem tam byl i zamûstnán. Pozdûji, je‰tû
pfied válkou, jsem pfie‰el do letecké továrny. 
No a po válce jsem pracoval doma. To uÏ
jsem byl Ïenat˘ a zafiídil jsem si dílnu. Mûl
jsem zakázky od rÛzn˘ch firem, které jsem
pak odevzdával. 
Nejen prací je ale Ïiv ãlovûk, Ïe? Vy jste
zmiÀoval, Ïe jste mûl kamarády úspû‰né
sportovce ãi motocyklové závodníky a Ïe
i vy jste rád sportoval. 
Mojí vá‰ní byly fotbal a box. Je to moÏná div-
né Ïe, kdyÏ se na mne podíváte. Já jsem si-
ce málo vyrostl, ale sportoval jsem rád. Bo-
xoval jsem v kategorii mu‰í váha. (A opût
vytahuje novinové v˘stfiiÏky a staré fotky).
Podívejte, tady to je muÏstvo SK Altantic,
kde jsem hrál fotbal za Malou Stranu. To byl

jeden ze tfií fotbalov˘ch klubÛ jenom na Malé
Stranû. Pak tu byl je‰tû SK âechie a Malo-
stransk˘ SK a jinde v Praze tfieba sportovní
kluby BC Smíchov, âesk˘ lev, âAS Vinohrady
a StráÏ bezpeãnosti. To je‰tû lidé nesedûli
u televizorÛ a bylo v‰elijak˘ch klubÛ a spolkÛ! 
A ten box? 
Zápasil jsem za Klub atletÛ ÎiÏkov. Klub sdru-
Ïoval mimo jiné i oddíly vzpírání, fiecko-fiím-
sk˘ zápas a právû box. Tréninky jsme mûli

v tûlocviãnû ‰koly v Du‰ní ulici, zápasy pak
probíhaly tfieba v Lucernû, v Lidovém domû
nebo v Národním domû na Vinohradech. Tré-
novali nás boxefii Leheãka a Pazdera. Podí-
vejte, tady mám také nûjaké v˘stfiiÏky z no-
vin, dokonce se tam o mnû pí‰e. A taky fotku. 
âtu ze zaÏloutlého v˘stfiiÏku, kter˘ bohuÏel
nemá datum: …Váha mu‰í: Kutina (Star) –
Hou‰ka (KA ÎiÏkov). JiÏ první kolo vedeno
ostr˘m tempem, v nûmÏ Kutina se ‰patnû
kryje. Ve druhém kole chytá Kutina tûÏk˘ pra-
v˘ hák, klesá na 8 vt. V dal‰ím prÛbûhu boje
je grogy. Hou‰ka neváhá a ãistû bije. Kutina
vzdává správnû beznadûjn˘ boj. Vítûzí Hou‰-
ka k.o. 

médium DVD-R IMATION 8x speed (balení 25ks) 8 Kã/ks
Cena platí pouze s tímto kuponem v únoru 2006 do vyprodání zásob 

(nad 100 ks dohodněte termín odběru na tel.: 774 843 361)

SLEVOV¯ 
KUPON
ÚNOR 
2006: 

Souãasnû zde byla slavnost-
nû uvedena na trh nová mo-
nografie s názvem SAUDEK
nakladatelství Slovart, která
shrnuje padesát let Saudkovy
fotografické tvorby. V˘stavu,
která potrvá pÛl roku, pofiádá
spoleãnost Saudek.com jako
poctu Janu Saudkovi k jeho
70. narozeninám.

Otevfieno je dennû 
10–20 hod.

DÛm U Bílého jednoroÏce 15
110 00 Praha 1

Staromûstské námûstí

V Praze na Staromûstském námûstí 15, v Domû U Bílého jednoroÏce, probíhá vel-
kolepá retrospektivní v˘stava fotografií Jana Saudka The Best of Jan Saudek. Tato
rozsahem ojedinûlá v˘stava pfiedstavuje na 150 stûÏejních fotografií svûtovû pro-
slulého umûlce.

Galerie U Bílého jednoroÏce na Staromûstském námûstí

Galerie
U Bílého jednoroÏce

a

Slevov˘ kupón

platí pro jednu
vstupenku
pro dospûlé

150  80 Kã

02/06

www.videohavir.cz

Stará láska nerezaví – vzpomínky pana Hou‰ky

PLACENÁ INZERCE

Novinky na DVD: Mr. & Mrs. Smith. Legendy z Dog-
townu, Fanaticky zamilován, SíÈ 2.0, Pfií‰erná tchy-
nû, DÛm voskov˘ch figurín, Dokonalá partie, Hlas
smrti, UtrÏen˘ ze fietûzu, Pobuda

HEREâKA ÚNORA je jednou z nejúspû‰nûj‰ích hereãek Hollywoodu. Je
dcerou herce Jona Voighta a hereãky Marcheline Bertrand. Za roli psy-
chopatické Lisy ve filmu Naru‰ení získala Oscara. Jak se jmenuje?
Odpovûdi doruãte do 15. 2. osobnû nebo po‰tou na adresu videopÛjãov-
ny nebo vyplÀte formuláfi na www.videohavir.cz. Tfii vylosovaní ze správ-
n˘ch odpovûdí obdrÏí film na DVD. 
Správná odpovûì z ã.1/06: Herec ledna – Sean Connery. Vylosovaní 
v˘herci: Pavel Chmelík, Malínská 1970/5, Praha 10, Tereza Nûmcová, 
Biskupcova 21, Praha 3, Karel Vesel˘, BudovatelÛ 3068, Most 1. Z leto‰-
ních odpovûdí vylosujeme v˘herce „Zlaté karty" (v˘pÛjãky DVD v hodnotû
cca 3000 Kã zdarma). 

K tomu zápasu s Kutinou si vzpomínám, fiíká
pan Hou‰ka, jak mi kamarádi radili, abych si
dal do kuffiíku pol‰táfiek, Ïe aÏ mne po‰le
k zemi, abych mûl nûco pod hlavu…
V˘stfiiÏek druh˘ fiíká: Zlatá maminka. Pfii‰la
za sv˘m synem Hou‰kou, kter˘ se utkal
s Kutinou. Sly‰ela v‰ude, Ïe Kutina vítûzí
a nedivme se jejím slovÛm: „Zatracen˘ kluk,
já mu dám do toho ringu lézt, co je to za po-
fiádek, nechat se od druhého bít.“ A kdyÏ ten
zatracen˘ kluk vyhrál: „Já fiíkám, Jindfií‰ek je
holt pa‰ák, ten se jinak nedá.“
Va‰e maminka se chodila dívat na va‰e
zápasy? 
Kdepak, nechodila, on se jí ten mÛj box
opravdu moc nelíbil. Ale tenkrát jednou pfii-
‰la – a uÏ to bylo v novinách. 
A jak to bylo s boxováním dál? 
To skonãilo, kdyÏ jsem se oÏenil. To víte, pfii-
‰ly dûti a byly jiné starosti – o Ïivobytí. 
Mám totiÏ dva syny a dceru. Ale i moje rodi-
na byla sportovnû zaloÏena. Nejstar‰í syn
byl juniorsk˘m mistrem âech ve vzpírání,
mlad‰í hrál házenou a tenis. Ten teì hodnû
jezdí po svûtû, je inÏen˘r. Podívejte, jaké mi
posílal pohledy – z celého svûta. (Ukazuje
pûknou hromádku barevn˘ch pohlednic,
skuteãnû snad ze v‰ech kontinentÛ kromû
Antarktidy.) Dcera na sport mnoho nebyla,
ale má jiné zájmy. 
Je‰tû nûco jste v poslední dobû vyrábûl?
Vidím, Ïe jste stále piln˘ a zajímáte se
o vûci kolem sebe. (Pan Hou‰ka vytahuje
kovové razidlo s koÀskou hlaviãkou a s figur-
kou konû na dfievûném podstavci.)

Rád ale také vyfiezávám, to není taková dfii-
na jako kovorytectví, na to uÏ nemám tolik
sil. A taky jsem vám pfiinesl ukázat tohle. To
je moje maminka. 
Dívám se na jemnû vyfiezanou podobiznu
staré paní s drdÛlkem, její tváfi reliéfnû
vystupuje ze svûtlého dfieva. Pan Hou‰ka
se na ni také ti‰e a dojatû zahledí, ale za
chvilku zase oÏije a vypráví: 
Podobnû jako maminku jsem podle fotografií
vyfiezal taky tfieba pana Václava Havla a pa-
ní Dagmar Havlovou, Helenu Vondráãkovou
anebo Karla Gotta. VÏdycky jim to pak po‰lu.
A taky jsem takhle udûlal podobiznu manÏel-
ky pana velvyslance USA Cabanise. I od ní

VA·E PÒJâOVNA DVD A VHS
Benediktská 7, Praha 1

(za pasáÏí Kotva)
www.videohavir.cz
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Vzpomínka 
na Malou Stranu 
Jindfiich Hou‰ka 
Kdo neznal by té krásné Malé Strany, 
Kdo nesly‰el by zvonÛ zníti hrany.
Mého mládí krásn˘ch dnÛ
A vzpomínek m˘ch, pln˘ch snÛ. 

Z obou stran ji Hrad a Petfiín chrání, 
ba i chrám se zelenou bání.
Jako stráÏ tu od nepamûti uÏ stojí, 
VÏdyÈ patfií k sobû, vÏdyÈ jsou svoji.

Ty dvorky, plny tajemn˘ch jsou skr˘‰í, 
Ty domy, na mne staletími d˘‰í.
Ta kouzelná zákoutí i ztichlé uliãky, 
Kde s kamarády jsem hrával kuliãky.

Z‰efiel˘mi zákoutími ãasto bloudím, 
O svûtlo plynov˘ch lamp si loudám.
Krásná romance mi v du‰i znûla, 
KdyÏ svûtla lamp se rozsvûcela. 

Z Jánského vr‰ku na Kampu je kousek, 
Kde u vody nad námi bdûl p. Rousek.
Kde Vltavy jez rozeznívá hukot svÛj, 
Ïe vûfi, Malá Strano, budu stále TvÛj!

20. léta minulého století 
na Malé Stranû

V minulém vyprávûní pana Jindfiicha Hou‰ky, rodáka z Malé Strany, kter˘ zaÏil je‰tû Ra-
kousko-Uhersko a pak doby první âeskoslovenské republiky, nám pan Hou‰ka barvitû
líãil roky ‰kolní, léta tfiicátá. I v tûch ãtyfiicát˘ch se ale událo mnoho zajímavého, co sto-
jí za vzpomínání. Byla to léta uãÀovská.

jsem pak dostal podûkování, tady je. (opût
ukazuje dopis.) 
Vy dennû chodíte na Malou Stranu, i kdyÏ
uÏ dávno bydlíte na Smíchovû, Ïe? 
Skoro kaÏd˘ den. Nemám uÏ Ïenu, jsem
sám, ale mám tady hodnû pfiátel a hodnû
míst, kam pofiád rád chodím, i kdyÏ se to tu
moc zmûnilo. Ale mrzí mne, Ïe se lidé dnes-
ka málo zajímají o to, co se dûje kolem nich.
Tak tfieba, kdyÏ tu na Malostranském ná-
mûstí stavûli v prosinci vánoãní strom. ¤í-
kám tûm lidem, pánové, máte to nûjak nakfii-
vo. ZÛstalo to tak. Radûji jsem hned ‰el na
policii do Vla‰ské ulice na to upozornit. Ne-
chal jsem to zaprotokolovat a myslel jsem,
Ïe s tím hned radûji nûkdo nûco udûlá, pro-
toÏe byly uÏ ‰patné zku‰enosti se stromem
na Staromûstském námûstí pfiedloni. Ale
ono se nic nestalo. No a za pár dní nato pfii-
‰la ta vichfiice a strom pak museli opravdu
sundat. Tak od ãeho tady úfiady jsou? 
Vy tady máte je‰tû nûco pfiichystáno, zdá
se mi. 
Mám tady takovou básniãku, tou by se to tfie-
ba mohlo celé zakonãit, kdyby se vám zdála
dost vhodná. 
Myslím, Ïe bude nejlépe, kdyÏ ji zhodnotí
ãtenáfii. Pane Hou‰ko, pfieji vám za sebe
i za nû pevné zdraví a stále takovou chuÈ
do Ïivota, jakou jste si udrÏel do nynûj-
‰ích 91 let. Bylo mi velk˘m potû‰ením se
s vámi poznat. Dûkuji za rozhovor. 

Martina Fialková 

Boxefii KA ÎiÏkov (J. Hou‰ka první zprava)

MuÏstvo SK Atlantic (J. Hou‰ka stojící uprostfied)


