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100 let Îidovského muzea v Praze

Rok s Ïidovskou kulturou
Rozsáhlá pﬁestavba Îidovského Mûsta v dobû modernizace centra Prahy poãátkem
20. století dala pﬁed sto lety podnût k zaloÏení Îidovského muzea. Nesla s sebou totiÏ
i zánik historick˘ch objektÛ vãetnû Cikánovy a Velkodvorské synagogy. Do nové instituce byly shromaÏìovány inventáﬁe synagog a dal‰ích mizejících památek, archiválie,
rukopisy a staré tisky. Muzeum spravované k tomu zaloÏen˘m spolkem sídlilo tehdy
v Benediktské ulici ã. 5, pozdûji v ·iroké. V roce 1929 jiÏ stále se rozrÛstající muzeum
nav‰tívilo pﬁes 13 000 náv‰tûvníkÛ. Po
nûmecké okupaci v bﬁeznu 1939 v‰ak byla jeho ãinnost zcela znemoÏnûna. Bûhem komunistické totality rovnûÏ nebylo
moÏné pracovat s mnoÏstvím cenn˘ch
sbírek – dûdictvím po zavraÏdûn˘ch Ïidovsk˘ch obyvatelích âech a Moravy –
v Ïidovském duchovním a dûjinném kontextu. Systém se netajil neúctou k Ïidovskému kulturnímu dûdictví. A tak aÏ po
roce 1989 – zvlá‰tû poté, co v ﬁíjnu 1994
byly sbírky navráceny federaci Îidovsk˘ch obcí a historické synagogy Îidovské obci v Praze – muzeum jako nestátní
instituce zapoãalo svoji novou éru. Rok
2006 je pro letos stoleté Îidovské muzePhDr. Leo Pavlát
um a pro Ïidovskou kulturu obecnû obzvlá‰È v˘znamn˘.
Po cel˘ rok se v Praze a v celé republice mÛÏeme setkávat ve zv˘‰ené míﬁe se v‰ím, ãím
Ïidovská kultura obohacuje ná‰ Ïivot. A tak
i ti, kdo dosud nemûli moÏnost se s ní blíÏe
seznámit, mají ideální pﬁíleÏitost. Jedinû poznání kulturního odkazu, historie i souãasnosti jednoho z nejstar‰ích národÛ svûta nás mÛÏe zbavit mnoh˘ch pﬁedsudkÛ – a to i tûch,
o nichÏ tﬁeba ani nevíme, Ïe je máme, a které
nás ãas od ãasu nepﬁíjemnû pﬁekvapí. Navíc
Ïidovská kultura a její nositelé pﬁirozenû patﬁili a patﬁí do ãeské spoleãnosti. To jsou slova
ﬁeditele Îidovského muzea, PhDr. Leo Pavláta, jemuÏ jsme poloÏili nûkolik otázek.
Pane ﬁediteli, sté v˘roãí existence Îidovského muzea, jedné z nejv˘znamnûj‰ích
institucí svého druhu na svûtû, je urãitû
velkou v˘zvou k dal‰í aktivitû. Jak dlouho
jste celostátní Rok s Ïidovskou kulturou
pﬁipravovali?
Intenzivní pﬁípravy probíhaly cel˘ loÀsk˘ rok.
Mûli jsme za to, Ïe bychom nemûli uspoﬁá-

dat jednorázovou akci, a proto se na‰e muzeum obrátilo na dal‰í kulturní instituce v zemi, Ïidovské obce i veﬁejné ãinitele se Ïádostí o spolupráci. Potû‰ilo nás, Ïe ﬁada
osloven˘ch institucí mûla Ïidovskou tematiku ãi díla Ïidovsk˘ch autorÛ zaﬁazeny do
sv˘ch vlastních programÛ bez ohledu na ná‰
projekt. Ukazuje to, jak pﬁirozenû je Ïidovská kultura vnímána v ãeském prostﬁedí.
Dal‰í mnoÏství programÛ pak bylo pﬁipraveno speciálnû pro Rok s Ïidovskou kulturou.
K leto‰ní akci pﬁispûlo také nûkolik velvyslanectví a zahraniãních kulturních stﬁedisek,
koná se pod zá‰titou v˘znaãn˘ch osobností:
ministra kultury V. Jandáka, pﬁedsedy Poslanecké snûmovny L. Zaorálka, pﬁedsedy Senátu P. Sobotky i b˘valého prezidenta Václava Havla.
Jak˘ je tedy hlavní smysl akce?
Rok s Ïidovskou kulturou by mûl upozornit
na v˘roãí na‰eho muzea, pﬁiblíÏit specifiãnost Ïidovské kultury, a zároveÀ doloÏit prá-

Zdravé mûsto, ekologická domácnost
Jaro se nezadrÏitelnû hlásí. Spolu s ra‰ícími v˘honky v‰í moÏné zelenû, krá‰lící
mûsto, vykukují ale i v‰elijaké neãistoty, které v ulicích, parcích i na nábﬁeÏích zbyly
po zimû. I na‰e domácnost si ﬁíká o jarní úklid. A protoÏe na jaﬁe míváme nejvíce
chuÈ zaãít v‰e jaksi naãisto, znovu s pﬁírodou, rozhodli jsme se vûnovat v pﬁí‰tích
ãíslech ListÛ Prahy 1 vÏdy kousek místa ekologii. Pﬁírody nemáme v centru zas tak
mnoho – tím spí‰ je nutné o ni peãovat. Ale ekologie Ïivota ve mûstû není zdaleka
jen péãí o zeleÀ v parcích. âím v‰ím mÛÏe b˘t, a to z hlediska mûsta jako celku, ale
pﬁedev‰ím i z hlediska na‰í vlastní domácnosti, to se vám budeme snaÏit v praktick˘ch pﬁíspûvcích naznaãit. A chceme to dûlat tak, aby na‰e ãlánky byly praktické
a uÏiteãné pro kaÏdého, komu není stav na‰eho Ïivotního prostﬁedí lhostejn˘ a sám
by chtûl k jeho zlep‰ení pﬁispût. NeÏ zaãneme s novou rubrikou, zeptali jsme se nûkolika obyvatel Prahy 1 na jejich názor. Anketní (dvoj)otázka znûla:
Co povaÏujete za nejvût‰í ekologick˘ problém v centru mûsta nebo co vás ohlednû
ekologie nejvíc trápí ve vlastní domácnosti?
Ad 1) Bezohledné ﬁe‰ení stavûní – centrem ke stavbám projíÏdûjí nákladní auta, pouÏívají
se stroje, které stra‰nû ãadí.
Ad 2) Hromadûní plastÛ – obalová technika v obchodech nutí neustále vyhazovat plasty.
P. CH.
O v˘stavbû Palladia ani nemluvím. (Prach, hluk, kaÏdou chvíli rozkopané pﬁilehlé ulice.) Pﬁímo v centru na námûstí Republiky (bydlím za rohem) jsou namûﬁeny trvale nejvy‰‰í hodnoty spadu. V domácnosti mû z tohoto hlediska netrápí nic. Odpad tﬁídíme, ov‰em je moc hezké pﬁijít do Revoluãní tﬁídy s pln˘mi ta‰kami papíru a plastÛ cestou do práce a nemít kam
svÛj vzornû vytﬁídûn˘ odpad vysypat! Znamená to vrátit se domÛ, nebo odpad pohodit pﬁímo na ulici. Pravdûpodobnû je kontejnerÛ málo, nebo se musejí ãastûji vyváÏet.
J. H.
V centru je málo kontejnerÛ na tﬁídûn˘ odpad, ale chápu, Ïe mohou b˘t tûÏko rozmístûny
na kaÏdém rohu historického centra. Pak mne také rozãiluje roznos letákÛ a jejich kladení
do domÛ. Distributoﬁi je totiÏ nedají jen kaÏdému do schránky, ale hromadu jich poloÏí je‰tû nûkde vedle, takÏe v rámci hesla ‰etﬁme na‰e lesy bych tyhle akce taky zru‰ila. Jinak já
jsem spokojen˘ obyvatel Prahy 1. Mnû ani rÛzné hudební produkce na Staromûstském námûstí, u nûhoÏ bydlím, nevadí, protoÏe je mi jasné, Ïe to k centru patﬁí. Co ale ke kulturnímu a ãistému mûstu rozhodnû nepatﬁí, to jsou rÛzná Ïebrající individua. A myslím, Ïe i to je
souãást ekologického pohledu na chod mûsta, nedovolit, aby jich stále pﬁib˘valo.
A. K.
JiÏ z nûkolika málo odpovûdí je zﬁejmé, Ïe nám stav Ïivotního prostﬁedí v centru není lhostejn˘. Od pﬁí‰tího ãísla tedy sledujte novou rubriku Zdravé mûsto, ekologická domácnost.
Budeme se snaÏit, abyste v ní na‰li uÏiteãné návody a informace.
Va‰e redakce
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S TA L O S E V B ¤ E Z N U

● 5. 3. 1871 byl na Staromûstském námûstí uzavﬁen první obãansk˘ sÀatek
v Praze – 135 let
● 19. 3. 1896 byl v Praze zahájen provoz
na první elektrifikované tramvajové lince
z Karlína do Vysoãan – 110 let
● 27.– 29. 3. 1996 anglická královna AlÏ-

■ ■ ■

bûta II. vykonala státní náv‰tûvu âR, byla to první oficiální cesta britského monarchy do historick˘ch zemí Koruny ãeské – 10 let
● 29. 3. 1896 se na dne‰ní Císaﬁské (tehdy
Královské) louce konalo první fotbalové
derby AC Sparta – SK Slavia – 110 let

Pohled do expozice v Maiselovû synagoze
vû zmínûné propojení obou kultur. A to pestrou formou, na vysoké úrovni.
PraÏané vûdí, Ïe Îidovské muzeum je nejnav‰tûvovanûj‰ím muzeem v zemi. Obrovské poãty jeho náv‰tûvníkÛ v‰ak tvoﬁí
pﬁeváÏnû zahraniãní turisté. Pﬁedpokládám, Ïe nabídka akcí, spojen˘ch s leto‰ními oslavami 100. v˘roãí muzea, by ten
pomûr mohla zmûnit. Není ale napﬁíklad
vstupné 300 Kã (200 Kã sníÏené) vysoké?

Foto archiv Îidovského muzea
Na‰e muzeum je ekonomicky samostatné,
není napojeno na státní rozpoãet, a tuto skuteãnost musíme brát v úvahu. I pﬁi cenách,
které odpovídají evropskému standardu, je
v‰ak o na‰e muzeum obrovsk˘ zájem. Jeho
prohlídka zahrnuje pût historick˘ch objektÛ
s jedineãn˘mi expozicemi (Maiselovu, Pinkasovu, ·panûlskou a Klausovu synagogu,
Obﬁadní síÀ) a náv‰tûvu svûtoznámého Starého Ïidovského hﬁbitova. Tyto dﬁíve zane-

Náv‰tûva ze severu

Brkoslavové
opût v Praze
Do Prahy pﬁilétlo letos v zimû opût hejno
pestrobarevn˘ch ptáãkÛ s charakteristickou chocholkou na hlavû a ãernou maskou
pﬁes oãi a pod bradou. âervenavé tûlíãko
brkoslava severního zdobí sytû Ïlut˘ okraj
ocásku a ãerno-bílo-Ïluté konce kﬁídel. Vydává zvlá‰tní zvoniv˘ zvuk. Fotoaparát zastihl hejno na stﬁe‰ní anténû ÏiÏkovského
domu, ale jinak b˘vají od ledna do poãátku
bﬁezna vidût v parcích, kde vyhledávají bobule dﬁevin.
Text a foto:
Marina HuÏvárová
PLACENÁ INZERCE

dbané kulturní památky jsme za prvních deset let samostatné ãinnosti kompletnû opravili a zrekonstruovali, zﬁídili nové expozice,
ale téÏ depozitáﬁe. Hodnû jsme téÏ investovali do odborného zázemí a zabezpeãení
muzea, které má ve správû ãtrnáct budov
a dva historické Ïidovské hﬁbitovy v Praze
(druh˘ je na ÎiÏkovû). Muzejní práce zdaleka nespoãívá pouze ve vystavování. Patﬁí
k ní zejména doplÀování sbírkov˘ch fondÛ,
péãe o nû, odborné zkoumání. Navíc jsme jiÏ
v roce 1996 zﬁídili Vzdûlávací a kulturní centrum v Maiselovû ulici 15 s ãetn˘mi programy
pro ‰koly a veﬁejnost, vydáváme knihy.
V Ïádném pﬁípadû nejsme jen turistickou
atrakcí. Máme speciální vzdûlávací programy v ãe‰tinû, jejichÏ cena (65 Kã a 35 Kã
zlevnûné) je jistû pﬁijatelná. Pro Ïáky, studenty a pedagogy nabízíme kombinované
programy, pﬁedná‰ky a dílny za je‰tû v˘hodnûj‰ích podmínek. Kromû toho se na‰e muzeum zapojuje do kvûtnové Muzejní noci,
kdy je vstup do Maiselovy a ·panûlské synagogy zdarma, pﬁi akci Ledová Praha, která
probûhla nedávno, mûly dûti tak jako v minulosti bezplatn˘ vstup.
Zaznamenáváte jiÏ v prvních mûsících
Roku s Ïidovskou kulturou skuteãnû zv˘‰en˘ zájem tuzemsk˘ch náv‰tûvníkÛ?
Zcela jistû. Velmi úspû‰ná je napﬁíklad v˘stava MuÏ, kter˘ si nedal pokoj v muzejní galerii Roberta Guttmanna U Staré ‰koly 3. Vypráví o Josefu Polákovi, ãlovûku, kter˘ svÛj
Ïivot zasvûtil prosazování ideálÛ masarykovského âeskoslovenska. V tzv. Îidovském
ústﬁedním muzeu, které pﬁijímalo kultovní
pﬁedmûty z likvidovan˘ch Ïidovsk˘ch obcí,
vytvoﬁil za nûmecké okupace i za nesmírnû
obtíÏn˘ch podmínek základ Îidovského muPokraãování na stranû 8
PLACENÁ INZERCE
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V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS

Kam v bﬁeznu na procházku?
Kontakt pro dal‰í informace: PraÏská informaãní sluÏba, tel.: 221 714 152, 221 714 151
(pro skupiny) a 221 714 173 (zájezdy) www.pis.cz.
2. ãt. Praha astronomÛ a matematikÛ. Zaãátek v 15.30 u Pra‰né brány. Vstup 50 Kã
(PhDr. Havlovcová).
3. pá. Kostel sv. Remigia v âakovicích.
Zaãátek v 15.00 pﬁed objektem, Cukrovarská, Praha 9 (spojení aut. ã. 365, 166, 158
do stanice „âakovick˘ zámek“ – jedou od
metra B „âeskomoravská“ – doba jízdy cca
30 min.). Vstup 50 Kã (Ing. Pelzbauerová).
4. so. Národní památník na Vítkovû. Celková prohlídka. Poﬁádáno ve spolupráci s Národním muzeem. Zaãátek ve 14.00 pod sochou J. ÎiÏky na Vítkovû. Vstup 50 Kã
(prÛvodce PIS).
KﬁíÏem kráÏem po pﬁehlíÏen˘ch, ale zajímav˘ch detailech v okolí Staromûstského
námûstí. Zaãátek ve 14.00 na Mariánském
námûstí pﬁed vstupem do Mûstské knihovny.
Dalekohledy s sebou. Vstup 50 Kã (H. âenková).
Bﬁevnovsk˘ klá‰ter. Celková prohlídka.
Sraz v 15.00 pﬁed objektem (Markétská 1,
Praha 6). Vstup 50 Kã + vstupné do objektu
50/30 Kã (PhDr. Chrastilová).
5. ne. Národní divadlo. Celková prohlídka.
(Stejnû i 18. a 26. 3.) Zaãátek kaÏdou pÛlhodinu od 8.30 do 11.00 pﬁed vchodem. Objednané skupiny (nad 15 osob) mají pﬁednost.
Max. poãet úãastníkÛ ve skupinách 50 osob.
Vstup 50 Kã (prÛvodci PIS).
Stavovské divadlo. Celková prohlídka. Zaãátek v 10.00 a 11.00 pﬁed vchodem. Vstup
50 Kã (prÛvodci PIS).
Kolowratsk˘ palác. Zaãátek ve 14.00 pﬁed
vchodem (Ovocn˘ trh 4, Praha 1). Vstup
50 Kã (prÛvodce PIS).
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kasemat. (Stejnû i 12., 19. a 26. 3.) Zaãátek ve
14.00 pﬁed kostelem sv. Petra a Pavla.
Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
Z Ry‰ánky do Braníka. Zaãátek ve 14.00
na stanici aut. ã. 124, 205 „U statku“ (jedou
od metra C „Budûjovická“). Vstup 50 Kã (Ing.
Kocourek).
Franti‰ek Gross a Franti‰ek Hudeãek. V˘stava v Galerii hl. mûsta Prahy pﬁedstavuje
dvojici malíﬁÛ, zakládajících ãlenÛ a ãelních
pﬁedstavitelÛ legendární Skupiny 42. Zaãá-
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tek v 15.00 pﬁed hlavním vstupem do Mûstské knihovny na Mariánském námûstí. Vstup
50 Kã + sníÏené vstupné na v˘stavu (PhDr.
·kochová).
6. po. Po bﬁehu Vltavy k ZOO. Zaãátek na
stanici aut. 102 „KuchyÀka“ (jede od metra
C „NádraÏí Hole‰ovice“ ve 13.33). Vstup
50 Kã (B. ·vejnohová).
7. út. BoÏena Nûmcová a dal‰í Ïeny spisovatelky v okolí Karlova námûstí. Zaãátek
v 15.30 u Novomûstské radnice na Karlovû
námûstí. Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová).
8. st. Staromûstská radnice – celková prohlídka (podzemí, sály, kaple). Zaãátek
v 15.00 pﬁed objektem. V pﬁípadû primátorské akce nelze uskuteãnit. Vstup 50 Kã +
jednotné sníÏené vstupné 40 Kã (J. BuÀatová).
9. ãt. Pﬁedjarní Kampou – co moÏná je‰tû
nevíte z její historie. S náv‰tûvou Galerie historick˘ch ﬁemesel. Zaãátek akce v 16.00
u Malostransk˘ch mosteck˘ch vûÏí. Vstup
50 Kã (PhDr. Havlovcová).
11. so. Státní opera – celková prohlídka.
Zaãátek ve 14.00 pﬁed vstupem do historické budovy (Wilsonova 4, Praha 2). Vstup
50 Kã (PhDr. Chrastilová).
Po stopách zmizelého Ïidovského ghetta.
Zaãátek v 15.00 na Kafkovû námûstí (za
kostelem sv. Mikulá‰e na Starém Mûstû).
Vstup 50 Kã (Mgr. Tlá‰ková).
12. ne. Umûlecká abeceda milovníkÛ Prahy – 19. stol. Zaãátek ve 14.00 u kostela sv.
KﬁíÏe (roh ul. Panská a Na Pﬁíkopû). Vstup
50 Kã (E. Sokolová).
Za Václavem Babinsk˘m. Zaãátek ve 14.00
na stanici tram. ã. 9, 10 „Sídli‰tû ¤epy“.
Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek).
13. po. Univerzita Karlova – ojedinûlá moÏnost prohlídky interiérÛ, pouze na pﬁedprodej
dne 1. 3. 2006 (stﬁeda) 14.00 – 17.00 na Arbesovû námûstí 4, Praha 5 – I. patro (zvonek
bude oznaãen). Akce se uskuteãní v brzk˘ch
odpoledních hodinách. Vstup 50 Kã (PhDr.
âornejová).
14. út. Podskalí. Zaãátek v 16.00 u budovy
b˘valé celnice Na V˘toni. Vstup 50 Kã +
vstupné do objektu 30/20 Kã (J. Bondyová).

P R O VA · E Z D R AV Í

■ ■ ■

Jaro a úklid v na‰em tûle
BlíÏí se to oãekávané období roku – období jara, vzduch prosycen˘ jarním sluníãkem,
nov˘ Ïivot, zeleÀ a svûtlo del‰ích dní. V‰ichni se na nûj tû‰íme. A plánujeme s jarem
nové aktivity. Úklid v bytû b˘vá ãasto souãástí tûch jarních snaÏení. A co takhle úklid
v tûle?
Tûlo totiÏ úklid potﬁebuje také, opakovanû
a ãasto. My se obãas nechováme ke svému
tûlu zrovna pﬁátelsky. Cpeme do nûj hamburgery, smaÏená jídla na pﬁepáleném tuku,
spousty kávy, cigaret a kdoví, ãeho je‰tû...
Místo pohybu jezdíme ve stále rychlej‰ích
autech, abychom toho je‰tû více v rychlosti
stihli. Jsme nervózní, ãasto unavení, malátní
a podráÏdûní. Jak nám pﬁi tom je? Nu, nechám na vás…
Bylo by bájeãné, kdybychom to v‰echno
mohli od základu zmûnit, dopﬁávat si pravidelnû pohyb a Ïili v klidu a pohodû. Ale vût‰inou máme mnoho dÛvodÛ k tomu, Ïe svÛj Ïivot ráznû zmûnit nemÛÏeme, a tak dopﬁejme
svému tûlu ãas od ãasu to, co tolik potﬁebuje,
– oãistnou proãi‰Èovací kúru. Je jich ﬁada,
staãí si vybrat tu, která vám vyhovuje.
Bylinky – snad nejznámûj‰í a v‰ude dostupnou proãi‰Èovací bylinou je kopﬁiva. Doporuãuje se 14denní kúra, ale mûsícem nic nezkazíte. Pijte kaÏdé ráno na laãno, potom
2 x dennû ‰álek kopﬁivového nálevu. Drogu
luhujte tak 4 minuty, aby se vyluhovaly jen ty
látky, které jsou prospû‰né. Kopﬁiva ãistí
krev, játra a pleÈ. Dal‰í prospû‰nou bylinkou
je pampeli‰ka, odlehãuje trávicímu traktu
a pomÛÏe tûm, kteﬁí trpí zácpou. Také vám
pomÛÏe s oãistou kaÏdé ráno na laãno vypitá sklenice vlaÏné vody s citronem.
Pohyb – nezapomínejte na pohyb. Choìte
pû‰ky do schodÛ, parkujte na parkovi‰ti co nejdále od vchodÛ, najdûte si cviãení, které vám
pomÛÏe zbavovat se stresu a ‰kodlivin potem.
Voda – pijte ãistou vodu, ta má tu nejlep‰í

ãistící schopnost a podpoﬁí detoxikaãní práci
ledvin. PouÏívejte ale také stﬁídavé sprchy
a obãas i bylinkovou koupel.
Sauna – mnoha ‰kodlivin se mÛÏete zbavit
saunou. Teplota v ní dosahuje 80 aÏ 100 °C
a vydrÏet v ní máme tak dlouho, dokud je
nám v ní dobﬁe. Po saunû následuje studená
sprcha, nebo je‰tû lépe studen˘ bazén, v zimû sníh. Pamatujte na pﬁísun tekutin pﬁi saunování. Sauna pÛsobí protistresovû a navozuje celkovou regeneraci organismu. Není
vhodná pro osoby s kﬁeãov˘mi Ïilami, vysok˘m tlakem krve, s chronick˘mi chorobami
ledvin, epilepsií a star‰í 70 let.
Odlehãující den – jedna z nejúãinnûj‰ích
odlehãovacích kúr. Spoãívá v tom, Ïe jeden
den dodrÏujete buì zeleninov˘ nebo ovocn˘
den pÛstu. Tyto potraviny jsou neupravené,
v pﬁírodní formû a doplníte je mnoÏstvím
tekutin. Vyhraìte si jeden den, nejlépe o víkendu, aby si va‰e tûlo mohlo v klidu odpoãinout. Pokud vám nevyhovuje ovoce a zelenina, mÛÏete si udûlat den r˘Ïov˘ (jíte jenom
vaﬁenou r˘Ïi) nebo vloãkov˘. Ponûkud drsnûj‰í mÛÏe b˘t krátká hladovka i nûkolik dní,
kdy pijete jen vylisované ovocné nebo zeleninové ‰Èávy. Po skonãení postupnû zvy‰ujete pﬁíjem vitaminÛ a vlákniny a rozhodnû
se nezakousnete hned do vepﬁového ﬁízku.
Îaludek si musí zvykat postupnû.
Poraìte se v pﬁípadû krátké hladovky s lékaﬁem, nemusí b˘t vhodná pro kaÏdého.
S jarem je oãistná kúra pro vá‰ organismus
velmi prospû‰ná. Zkuste ji se mnou, uvidíte,
Ïe budete mít dobr˘ pocit. Dr. Marie Holá

15. st. Z Hloubûtína do Kyjí. Zaãátek ve
13.30 ve vestibulu metra B „Hloubûtín“.
Vstup 50 Kã (BoÏena ·vejnohová).
âe‰i ve svûtû aneb Co daly âechy svûtu
(pokraãování). Pﬁedná‰ka se koná od 17.00
v sále ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5 –
pﬁízemí. Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová).
16. ãt. Nemocnice Na Franti‰ku. Prohlídka
historicky cenn˘ch ãástí objektu. S v˘kladem
o osudech ‰pitálu, nemocnice i osobností
zde pÛsobících. Pouze na pﬁedprodej dne
1. 3. 2006. 14.00–17.00 na Arbesovû nám. 4,
Praha 5 – I. patro (zvonek bude oznaãen).
Akce se uskuteãní v brzk˘ch odpoledních
hodinách. Vstup 50 Kã + vstupné do objektu
25 Kã (M. Racková).
18. so. AneÏsk˘ klá‰ter. Prohlídka klá‰tera
– bez vstupu do expozice. Zaãátek ve 14.00
pﬁed vstupem do areálu z Ha‰talského námûstí. Vstup 50 Kã + vstupné do objektu
20 Kã (E. Sokolová).
Toulky nejen po stopách v˘znamn˘ch
smíchovsk˘ch obyvatel. Zaãátek ve 14.00
na stanici tram. ã. 12, 20 „Újezd“ (smûrem od
Malostranského námûstí). Vstup 50 Kã
(H. âenková).
19. ne. Pojìte s námi do Kinského sadÛ.
S náv‰tûvou interiéru kostela sv. Michala
v sadech a expozice Etnografického muzea.
Zaãátek ve 14.00 pﬁi vstupu do sadÛ z nám.
Kinsk˘ch (u brány). Vstup 50 Kã + vstupné
do expozice 60/40 Kã (PhDr. Chrastilová).

Mûstská knihovna v Praze tradiãnû pﬁipravuje pro své ãtenáﬁe v mûsíci bﬁeznu ﬁadu zajímav˘ch akcí. Pﬁipojila se
i obvodní knihovna ve ·kolské ulici.
KaÏd˘ bﬁeznov˘ ãtvrtek vÏdy od 9 do 10 h a od 17 do 18 h se
mohou zájemci seznámit s ukázkami prací na internetu.
Na dûti ãeká soutûÏ Do ZOO po internetu, jejímÏ partnerem je
Zoologická zahrada hlavního mûsta Prahy. Dûti si mohou vyzkou‰et, jak se správnû orientovat na webov˘ch stránkách.
Pomocníkem pﬁi vyhledávání odpovûdí na soutûÏní otázky jim
bude také ãtenáﬁsk˘ elektronick˘ katalog Koniá‰. V˘herci získají odmûnu od ZOO Praha. BliÏ‰í informace v knihovnû.

Pocta krajinû a Ïivotu
Obvodní knihovna Hradãany poﬁádá ve dnech 1. aÏ 31. 3. 2006
v˘stavu „Pocta krajinû a Ïivotu“, na které vystavují své práce
senioﬁi. V˘stavu mÛÏete nav‰tívit v provozní dobû knihovny.
Tû‰íme se na vás, va‰e knihovnice

Kudy vedly hradby Hradãan a Malé Strany. Zaãátek v 15.00 u pomníku hvûzdáﬁÛ na
Pohoﬁelci (stanice tram. ã. 22, 23 „Pohoﬁelec“). Vstup 50 Kã (E. Pike‰ová).
20. po. Vliv ﬁeholních institucí na umûní
(úloha cisterciákÛ v ãesk˘ch zemích) –
I. ãást. Pﬁedná‰ka se koná od 17.00 v sále
ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5 – pﬁízemí. Vstup 50 Kã (D. Budinská).
21. út. Podveãerní toulání hudebními
Hradãany. K pﬁíleÏitosti oslav Mozart Praha
2006. Zaãátek v 16.00 u sochy sv. Jana Nepomuckého uprostﬁed Pohoﬁelce. Vstup
50 Kã (PhDr. Havlovcová).
22. st. Nov˘ Ïidovsk˘ hﬁbitov. Zaãátek
v 15.00 pﬁed vchodem na hﬁbitov (stanice
metra A „Îelivského“). Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek).
23. ãt. Prohlídka knihovních sálÛ Strahovského klá‰tera – s mimoﬁádnou moÏností
vstupu do interiéru a s v˘kladem o malíﬁské
v˘zdobû, pouze na pﬁedprodej dne 1. 3.
14.00–17.00 na Arbesovû námûstí 4, Praha 5
– I. patro (zvonek bude oznaãen).
Akce se uskuteãní v odpoledních hodinách.
Vstup 50 Kã + vstupné do objektu 80 Kã
(M. Racková).
25. so. Z Jiren do Úval. Zaãátek na stanici
aut. ã. 304 „Jirny zámek“ po pﬁíjezdu autobusu, kter˘ odjíÏdí z âerného mostu v 9.45 (stanice metra B „âern˘ most“). Vstup 50 Kã
(Ing. Kocourek).
Nekoneãn˘ pﬁíbûh dostavby západní strany Staromûstského námûstí (soutûÏe na
dostavbu radniãní budovy). Zaãátek ve
14.00 u sochy M. J. Husa na Staromûstském nám. Vstup 50 Kã (P. Kuãera).
26. ne. Církevní architektura b˘val˘ch
Opatovic. S náv‰tûvou vybran˘ch kostelÛ
(kostel sv. Michala aj.). Zaãátek ve 14.30
u kostela sv. Michala v Jircháﬁích. Vstup
50 Kã (PhDr. Chrastilová).
LibeÀské ghetto. Zaãátek v 15.00 pﬁed synagogou v Libni (stanice metra B „Palmovka“). Vstup 50 Kã (Mgr. Tlá‰ková).
27. po. Architektura XX. stol. na Národní
tﬁídû – s nahlédnutím do vybran˘ch vestibulÛ. Zaãátek v 16.00 pﬁed vstupem do Laterny
magiky. Vstup 50 Kã (Ing. Stûniãka).
28. út. Malostranské námûstí a jeho okolí.
Zaãátek v 16.00 pﬁed chrámem sv. Mikulá‰e
na Malé Stranû (pﬁed vchodem). Vstup
50 Kã (E. Pike‰ová).
29. st. Vy‰ehradsk˘ hﬁbitov se vstupem
do Slavína. Zaãátek v 16.00 u kostela sv.
Petra a Pavla. Vstup 50 Kã + vstupné do
prostor Slavína 20 Kã (J. Bondyová).
30. ãt. Nuselsk˘m údolím – od Karlova

Senioﬁi, nebojte se internetu
SdruÏení Îivot 90 pﬁedstavilo nedávno v Domû PORTUS velmi uÏiteãn˘ projekt. O pestr˘ch sluÏbách, které zde senioﬁi naleznou, jsme psali v lednovém ãísle. ZmiÀovali jsme
i kurzy práce s poãítaãem a s internetem a moÏnost vyuÏití zdej‰í internetové kavárny.
Nyní v‰ak jde Îivot 90 je‰tû dál a ve spolupráci s nadací Václava a Livie Klausov˘ch pﬁipravil internetov˘ portál www.seniorum.cz zamûﬁen˘ právû na tuto vûkovou kategorii.
Proã mají senioﬁi pouÏívat internet, mohou se divit mlad‰í.
Ptají se tak i sami senioﬁi.
VÏdyÈ se bez nûj obe‰li cel˘
Ïivot a nestojí to za tu námahu, lámat si hlavu a nyní se
nûco tak sloÏitého, jako je
zacházení s poãítaãem, hledání na internetu a pouÏívání
mailové po‰ty uãit.
Opak je pravdou, pﬁesvûdãí
vás v‰ichni, kdo se my‰lenkou uÏívání internetu seniory
zab˘vají. Nov˘ portál, tj. místo, kde se soustﬁedí co nejvíce dÛleÏit˘ch informací, t˘kajících se starostí i radostí,
volného ãasu i zdraví, bude
pro seniory opravdu jednoduché a pﬁíjemné uÏívat. MoÏnost získávání tûchto informací podobnû moderním
zpÛsobem jako mlad‰í gene-

KLUB RODIâÒ MAL¯CH DùTÍ
Klub zve na únorové setkání rodiãÛ
i s dûtmi ve ãtvrtek 9. bﬁezna od 16.30
do 18 hodin. Téma: Mají se dûti rozmazlovat? Vstup voln˘, o dûti je bûhem
setkání postaráno. Bûhem besedy si mohou hrát v pﬁilehlé, k tomu vybavené
místnosti s pedagogick˘m dozorem.
Klub vede PhDr. Jaroslava Ditrichová, CSc.,
Praha 1, Karlova 8, Unitaria.

Vzdûláváme se
Mûsíc internetu v knihovnû
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Cyklus popularizaãních pﬁedná‰ek, kter˘ poﬁádá AV âR a UK na Národní tﬁídû ã. 3, pokraãuje 8. 3. od 17 hodin tématem Epilepsie a v˘voj mozku. Doc. Pharm. Dr. H. Kubová, DrSc., z Fyziologického ústavu se zamûﬁí na vznik a léãení nemoci u dûtí, hodnocení pﬁedností
a nedostatkÛ souãasné terapie, na moÏnosti v˘voje nov˘ch postupÛ
i na prevenci. Cyklus Literárnûvûdné fórum probíhá kaÏd˘ poslední
ãtvrtek v mûsíci od 17 hod. v ulici Na Florenci 3. Bﬁeznové téma Kognitivní vûda a literární teorie pﬁednese Jiﬁí Trávníãek.
Národní muzeum poﬁádá 5. 3. od 10 hodin urãovací besedu minerálÛ. Z nabídky pﬁedná‰ek vybíráme: v hlavní budovû Pergamon (7. 3.),
Zlato v okolí Zlátenky u Pacova (13. 3.), ¤ím (14. a 28. 3.), Karel IV.
(15. 3.), Tchaj-wan – jiná âína (29. 3., poﬁádá Spoleãnost pﬁátel
ZOO), v Náprstkovû muzeu Umûní PobﬁeÏí Slonoviny (15. 3.), Zapomenut˘ Egypt (23. a 30. 3.). Zaãátky v 17 hodin.
UmûleckoprÛmyslové museum pokraãuje v cyklu pﬁedná‰ek o moderním designu 20. století 14. 3. na téma spoleãenské ãasopisy 1890
aÏ 1918 (pﬁedn. Filip Wittlich) a 28. 3. pováleãná léta u nás (M. Hlave‰).
V GHMP jsou pﬁipravena témata Architektura domu U Kamenného
zvonu (7. 3.) a Barokní v˘zdoba zámku Troja (30. 3. v Domû U Zlatého prstenu).
Národní galerie poﬁádá komentované prohlídky k v˘stavû Franti‰ka
Îení‰ka ve Vald‰tejnské jízdárnû 11., 19., 25. a 29. 3., ke stálé expozici v paláci Kinsk˘ch 26. 3.
Wi

race pomÛÏe odstranit generaãní bariéry.
Co na portálu najdeme? Portál
nabídne pﬁedev‰ím databáze
sluÏeb a organizací pro seniory, poradny odborníkÛ, mnoho
návodÛ na moÏnost kulturního
vyÏití ãi provozování rÛzn˘ch
koníãkÛ, ale také moÏnost inzerce ãi chat. A také napﬁíklad
seznamku ãi burzu pracovních
pﬁíleÏitostí pro seniory, coÏ
umoÏní kromû získání nov˘ch
pﬁátel ãi práce také udrÏet sociální kontakty. SvÛj prostor
zde najde i jiÏ existující ãasopis Generace.
Uplatnûní bude samozﬁejmû
i pro reklamu zamûﬁenou na
seniory. Podporovatelé portálu tak získají moÏnost pﬁímého
oslovení seniorÛ jako perspektivních zákazníkÛ, s nimiÏ se
■ ■ ■

Kontejnery na Praze 1
– svoz objemného odpadu
V úter˘ 7. 3. a 21. 3. (pﬁistavení v úter˘
ráno, odvoz ve stﬁedu ráno) na tûchto
místech:
1. u stanice metra Národní, kﬁiÏovatka
ulic Charvátova a Vladislavova
2. Ha‰talská ulice 2
3. Malostranské námûstí 11 (horní)
VÍKENDOV¯ SVOZ Z 19 MÍST NA ÚZEMÍ PRAHY 1 BUDE 6.– 9. dubna.
Stanovi‰tû kontejnerÛ:
MALÁ STRANA A HRADâANY:
Besední (ã. 2) – roh parãíku
Hellichova kﬁiÏ. s Nebovidskou
U LuÏického semináﬁe (ã. 7)
Vald‰tejnské nám. (ã. 4) na parkovi‰ti
Malostranské nám. horní (ã. 11)
Klárov – U Îelezné lávky
Pohoﬁelec (ã. 26)
NOVÉ MùSTO A STARÉ MùSTO:
Vojtû‰ská a Na Struze na ostrohu
u stanice metra Národní, kﬁiÏovatka ulic
Charvátova a Vladislavova
roh Vodiãkovy a Navrátilovy
za kostelem sv. Jindﬁicha
·tûpánská pﬁed ã. 25 u kﬁiÏ. s ¤eznickou
roh Havelské a Rytíﬁské
Betlémské nám. kﬁiÏ. s Náprstkovou
·iroká (ã. 10)
Ha‰talská pﬁed ã. 2
roh Masné a Malé ·tupartské
Dlouhá (ã. 48)
Petrské nám. u Lodecké

Zdroj: OÚ Mâ Praha 1

pﬁes Albertov ke Gröbovce. Zaãátek v 16.30
v parãíku pﬁed kostelem Karla Velikého na
Karlovû. Vstup 50 Kã (A. Truplová).
Vycházky se konají, sejde-li se nejménû
deset úãastníkÛ. Maximální poãet je 80
úãastníkÛ ve skupinû (není-li uvedeno jinak). Pﬁednost mají ti, kteﬁí pﬁijdou dﬁíve.
Vstupné do objektu si hradí úãastníci sami. Slevy pro dûti, studenty a seniory. Maximální kapacita sálu PIS – do 50 osob.
Kompletní informace ohlednû kurzÛ jsou k dispozici na stránkách www.pis.cz, nebo na studijním oddûlení PIS, e-mail: studijni@pis.cz,
tel.: 221 714 158, 221 714 161, 221 714 181.

do budoucna musí poãítat stále více. Zatím
jsou v‰ak spí‰e opomíjenou skupinou.
Odborníci, kteﬁí portál pﬁipravili, mysleli i na
pﬁehlednost a pﬁizpÛsobení stránek seniorÛm, takÏe napﬁíklad pÛjde zvût‰ovat jejich
písmo a i jinak bude uÏivatelsky této skupinû
„u‰it na míru“.
Internetov˘ portál www.seniorum.cz v‰ak rozsahem a zamûﬁením informací nebude prospû‰n˘ pouze seniorÛm, ale i jejich rodinám,
které pro své blízké ãasto hledají pomoc, péãi ãi potﬁebují k tomu informace nejrÛznûj‰ího
charakteru. I dal‰í osoby ãi subjekty peãující
o seniory si zde najdou mnoho uÏiteãného.
NejdÛleÏitûj‰í v souãasné chvíli je, kdy se podaﬁí nashromáÏdit potﬁebnou ãástku necel˘ch 800 000 korun, potﬁebnou pro spu‰tûní
portálu, a jak se bude daﬁit financovat jej bûhem roku.
Jak informovali zástupci Îivota 90 i Nadace
Livie a Václava Klausov˘ch, mûlo by dojít ke
spu‰tûní jiÏ v jarních mûsících 2006. KvÛli doplnûní informací ãi odkazÛ na rÛzné sluÏby
a instituce je moÏné se spojit s tvÛrci portálu
prostﬁednictvím e-mailu poradna@zivot90.cz.
Pﬁejme tedy projektu internetového portálu
pro seniory, kter˘ se stal vítûzn˘m projektem
mezi dal‰ími osmnácti, dobr˘ start a mnoho
spokojen˘ch uÏivatelÛ. A nejen tûch, kteﬁí
pro‰li internetov˘mi kurzy v karavanech Îivota 90, objíÏdûjících velká mûsta v celé republice, nebo kurzÛ v Domû PORTUS.
Martina Fialková

SLOVO MAJÍ âTENÁ¤I

■ ■ ■

Pozorn˘ ãtenáﬁ
Do redakce nám pﬁi‰el dopis na‰eho ãtenáﬁe, z nûhoÏ citujeme: …zajímav˘ údaj o Ïeleznici. Aãkoliv se o Ïeleznou dráhu zajímám, zﬁejmû mi uniklo, Ïe nûkde u Písecké
brány bylo nádraÏí, z nûhoÏ odjíÏdûla koÀka do Lán... MÛÏete mi laskavû sdûlit, kde to
nádraÏí stálo? Já totiÏ vím jen o nádraÏí Praha Dejvice. Tolik z dopisu. Na vysvûtlenou
proto uvádíme.
NádraÏí, spí‰e tenkrát Ïelezniãní stanice, odkud byl zahájen provoz druhé konûspﬁeÏné
dráhy na území âech 21. 5. 1830 z Prahy do
Kladna, stálo u Bruské brány, dne‰ním názvem Písecké. Prakticky kopírovalo dne‰ní
Dejvické nádraÏí. PÛvodní staniãní budova
stojí naproti budovû dne‰ního nádraÏí, samozﬁejmû jiÏ ve znaãnû pozmûnûném stavu.
Oznaãení umístûní stanice jsme pouÏili dobové, protoÏe takto se ve své dobû umístûní

udávalo. Místní dispozice tehdej‰í Prahy byla
úplnû jiná a Bruská brána byla nejbliÏ‰ím
a nejv˘znamnûj‰ím bodem tohoto místa.
Tolik na vysvûtlenou. Fotografií pﬁipomínáme
za‰lou slávu tehdej‰ího zaãínajícího nového
druhu dopravy a zároveÀ obdivujeme prozíravost tehdej‰ích projektantÛ této trasy, která slouÏí dodnes a moÏná i spojí leti‰tû
s centrem mûsta.
Foto Jiﬁí Sládeãek
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Slovanská knihovna
Nov˘ seriál o nejdÛleÏitûj‰ích praÏsk˘ch knihovnách pokraãuje
pﬁedstavením Slovanské knihovny. Tento odbor Národní knihovny
âR, poÏívající v odborn˘ch ãinnostech jisté autonomie, sídlí v podkroví praÏského Klementina. Dostanete se do ní z hlavní budovy
NK, vystoupáte-li po schodi‰ti aÏ do nejvy‰‰ího patra. Vstup do
prostor Slovanské knihovny krá‰lí barokní klenutí a b˘valá kaple
sv. Jana Nepomuckého. Pro nezasvûceného zájemce o v‰eobecnou
informaci lze shrnout poslání této souãásti NK takto: Slovanská
knihovna je veﬁejnû pﬁístupnou vûdeckou specializovanou knihovnou pro obor slavistiky. Ve sv˘ch fondech shromaÏìuje, zpracovává a uchovává pÛvodní literaturu slovansk˘ch národÛ a také odbornou slavistickou literaturu svûtovou. Kromû toho se zamûﬁuje
i na moderní informaãní zdroje ve snaze poskytnout sv˘m uÏivatelÛm komplexní informaci o pﬁedmûtu, jemuÏ se vûnuje.
ZaloÏení Slovanské knihovny je spojeno se
zajímav˘mi historick˘mi okolnostmi. Jejím
základem je totiÏ pÛvodní Ruská knihovna
ministerstva zahraniãních vûcí, jejíÏ vznik
v r. 1924 souvisel s takzvanou Ruskou pomocnou akcí ãeskoslovenské vlády a prezidenta T. G. Masaryka. Tehdy v âeskoslovensku vznikalo s vládní podporou mnoÏství
institucí a organizací, které mûly uspokojovat
duchovní i materiální potﬁeby emigrantÛ ze
sovûtského Ruska. Pozdûji byla vedle ruského, ukrajinského a bûloruského oddûlení knihovny budována rovnûÏ oddûlení ostatních
slovansk˘ch národÛ a v roce 1928 byla knihovna pﬁejmenována na Slovanskou. Zpoãátku sídlila v letohrádku v Královské oboﬁe,

od roku 1929 pak jiÏ v Klementinu. TûÏké
váleãné období, kdy mûla b˘t knihovna spolu
s dal‰ími slovansk˘mi institucemi usmûrnûna v duchu cílÛ tﬁetí ﬁí‰e, zaplatili Ïivotem
i dva její pracovníci, byzantolog Jan Frãek
a bibliograf Ilja Golub, rusk˘ emigrant. Desetiletí samostatnosti Slovanské knihovny
(1948–1958) nepﬁineslo pozitivní v˘voj. Od
roku 1958 je pak SK sloÏkou dﬁíve Státní, nyní Národní knihovny. SK pak podle moÏností
dan˘ch dobou rozvíjela spolupráci s domácími i zahraniãními institucemi, zpracovávala
a vydávala slavistické materiály a zapojovala
se do mezinárodních bibliografick˘ch a dal‰ích odbornû slavistick˘ch projektÛ.

Novodobá historie
Teprve od roku 1989 v‰ak mohly b˘t v‰echny cenné fondy SK plnû zpﬁístupnûny veﬁejnosti vûdecké i odborné, vãetnû fondÛ dﬁíve
tabuizovan˘ch. Knihovna své fondy pochopitelnû stále doplÀuje pﬁeváÏnû na základû nákupu a v˘mûny publikací se zahraniãními

Autorem knihy PIESNI RASLIKE z roku 1563 je Dinko Ranjina,
vzdûlanec a básník z Dubrovníku

knihovnami, a darÛ. Nemá v‰ak (a nikdy nemûla) právo povinného v˘tisku. Poãátkem
90. let se vlivem rozpadu kniÏního trhu a vydavatelské ãinnosti ve stﬁední a v˘chodní
Evropû sníÏily její pﬁírÛstky. Dnes se jiÏ situace stabilizovala, a tak je budování fondÛ limitováno pﬁedev‰ím finanãními moÏnostmi.
I Slovanská knihovna se snaÏí zlep‰ovat své
sluÏby, a tak v loÀském roce byla provedena
rekonstrukce pÛjãovny, jiÏ dﬁíve, v 90. letech,
byla zmodernizována studovna. Velkou
pﬁedností je zde voln˘ v˘bûr knih (z 20 000
svazkÛ základní odborné literatury) a tisku.
Periodik se ve volném v˘bûru nabízí kolem
140 titulÛ ve v‰ech slovansk˘ch jazycích
(celkem jich knihovna odebírá cca 300).

Kompletní katalog je dostupn˘ na internetu,
k nûmuÏ je zde bezplatn˘ pﬁístup. Slovanská
knihovna umoÏÀuje také absenãní pÛjãování
novûj‰ích titulÛ.
JiÏ nûkolik let probíhá projekt tzv. retrokonverze lístkového katalogu, tj. pﬁepis z lístkovnic (‰uplíãkov˘ch katalogÛ) do elektronické
podoby. I tyto staré typické skﬁínû se stovkami ‰uplíãkÛ spolu s vÛní star˘ch knih dotváﬁejí kouzlo podkrovního prostoru s ojedinûl˘mi v˘hledy z mal˘ch okének.
Zajímavostí mÛÏe b˘t, Ïe fondy Slovanské
knihovny nebyly pﬁi povodních v r. 2002 díky
svému bezpeãnému uloÏení v suchém podkroví jako jedny z mála fondÛ praÏsk˘ch knihoven vÛbec zasaÏeny.

âím jsou fondy
Slovanské knihovny unikátní?
Jak jiÏ bylo zmínûno, vznikla praÏská Slovanská knihovna z pÛvodní knihovny shromaÏìující ruské, ukrajinské a bûloruské
knihy a periodika. Prvorepublikové âesko-

Jsme stále Jeden svût (1.– 9. 3.)
Mezinárodní festival dokumentárních filmÛ o lidsk˘ch právech Jeden svût poﬁádá spoleãnost âlovûk v tísni kaÏdoroãnû od roku 1999. Za osm let se Jeden svût zaﬁadil mezi
hlavní filmové festivaly konané v âeské republice a stal se neopominutelnou souãástí
kulturního dûní v Praze a âR. PﬁízeÀ publika si získal jak kvalitou vybran˘ch filmÛ a doprovodného programu, tak i dobrou organizací a v˘raznou propagací. Jeden svût je také v tuto chvíli nejvût‰í festival lidsk˘ch práv v Evropû.
„Jeden svût poukazuje na pﬁípady poru‰ování lidsk˘ch práv a na potﬁebu vzájemného
porozumûní a respektu. ZároveÀ usiluje o to,
b˘t kritick˘m pohledem na souãasn˘ stav
svûta a jeho promûny. Jsme pﬁesvûdãeni
o tom, Ïe dokumentární film je svébytná
umûlecká forma a jeho síla netkví pouze
v obsahu. Vyhledáváme takové dokumenty,
které odráÏejí dne‰ní svût originálním a kreativním zpÛsobem, bez ideologick˘ch kli‰é.
Nabízíme pohled pod povrch, nikoli jednoduché odpovûdi. Filmy, které pﬁiná‰íme, vypovídají o aktuálních otázkách a jsou zároveÀ
ukázkou brilantní filmaﬁiny. Dal‰ím z na‰ich
cílÛ je promítat v˘jimeãné dokumenty v kinech na velkém plátnû, a podporovat tak do-

kumentární tvorbu.“ To jsou slova organizátorÛ festivalu.
Festivalové centrum bude letos v kinû Lucerna. Dal‰ími festivalov˘mi kiny budou
Svûtozor (2 sály), Evald, Mat a Ponrepo.
V Mramorovém sále Lucerny je pﬁipraven
témûﬁ kaÏd˘ festivalov˘ veãer i hudební
program z etnicky a stylovû rozmanité hudby v podání ãesk˘ch hudebníkÛ, zab˘vajících
se kulturou jin˘ch etnik a národÛ. Hned vedle v Langhans Galerii budou vystaveny
unikátní fotografie profesionálÛ i amatérÛ
dokumentující zejména Ïivot obyãejn˘ch lidí
v oblastech, kde pÛsobí âlovûk v tísni.
Kromû filmÛ v soutûÏních kategoriích budou letos promítány filmy napﬁíklad v tûchto sekcích:

Mateﬁinka v Masné zve

to‰ní Ïáci 9. tﬁíd. Uprostﬁed veãerního programu nastoupili k slavnostnímu „devítkování“ –
kaÏdému z nich paní uãitelka tﬁídní pﬁipíchla
stuÏku s oznaãením tﬁídy a letopoãtu (viz obrázek). Navíc kaÏd˘ „deváÈák“ obdrÏel mal˘ penál s tuÏkou, perem a pﬁáním, aby se mu zadaﬁilo pﬁi budoucích pﬁijímacích zkou‰kách.
Program veãera byl je‰tû doplnûn o vystoupení dûtí z dramatického krouÏku s jejich „Masopustní ta‰kaﬁicí“ a o bohatou tombolu, pﬁi které
první cenu – uhersk˘ salám – vyhrál pan uãitel
matematiky. Nenechal si ho v‰ak pro sebe –
druh˘ den byl salám rozkrájen˘ ve sborovnû
spolu s houskami a pﬁáním dobré chuti. Ples
se vydaﬁil. Zdá se, Ïe jsme dokonce zaloÏili
novou tradici. Pavel Budsk˘, ZC· Ostrovní

Srdeãnû zveme v‰echny dûti a jejich rodiãe, rodinné pﬁíslu‰níky a pﬁátele ‰koly na
náv‰tûvu na‰í mateﬁské ‰koly u pﬁíleÏitosti akce Dny otevﬁen˘ch dveﬁí.
Konají se v t˘dnu od 13. 3. do 16. 3. 2006.
Provedeme vás ‰kolkou, uvidíte, co se dûti uãí
a jak s nimi pracujeme. Pozveme vás také,
abyste nahlédli do krouÏkÛ angliãtiny, keramiky,
taneãkÛ, flétny a maÏoretek, seznámíme vás
s programem preventivní péãe o dûtské zdraví
fyzické i du‰evní s názvem Duhov˘ kalendáﬁ.
M· Masná, Praha 1, Masná 11, PSâ 110 00

·kolní ples
Maturitní plesy na stﬁedních ‰kolách jsou celkem bûÏnou záleÏitostí. Lze ale také uspoﬁádat
nûco obdobného na základní ‰kole? Zdá se,
Ïe ano. Na na‰í církevní Z· v Ostrovní ul. jsme
tak zásluhou aktivních ãlenÛ Rady rodiãÛ mohli proÏít koncem ledna jiÏ II. ‰kolní ples.
Kromû tance a zábavy pﬁedev‰ím pro rodiãe
a uãitelsk˘ sbor byli do dûje vtaÏeni i na‰i le-

Z· Nedvûdovo nám. 140, Praha 4 poﬁádá
pﬁijímací zkou‰ky do novû otevﬁené 5. a
6. plavecké tﬁídy pro ‰kolní rok 2006/07
a do 4. pﬁípravné tﬁídy. Eventuelnû doplnûní 7. a 8. roãníku. Zkou‰ky se konají 21. 3.
v 9 hod. na plaveckém stadionu v Podolí.
Více informací na telefonu 241 021 422
nebo www.sport-service.cz/zsnedvedovo,
e-mail: zsnedve@mbox.cz. Pﬁípadn˘ náhradní termín domluvte na 603 581 973.

slovensko se stalo jedním z center emigrantÛ prchajících pﬁed bol‰evizmem. Díky silné
státní podpoﬁe jejich exilové kultury v Praze
zde vznikly rozsáhlé sbírky titulÛ vydávan˘ch
nejen v âeskoslovensku, ale i jinde ve svûtû.
Podaﬁilo se tak reflektovat kulturní tradici tzv.
Ruska mimo Rusko, coÏ je oznaãení pro ‰irokou paralelní exilovou kulturu národÛ Ruské ﬁí‰e, rozvíjející se mimo Rusko a bez
omezení bol‰evick˘m reÏimem. âást sbírky
tvoﬁí i svûtovû ojedinûlá kolekce periodik
vznikl˘ch v Rusku v období obãanské války
(1918–1920) a kolekce rusk˘ch a ukrajinsk˘ch periodik, vydávan˘ch v prÛbûhu druhé
svûtové války na okupovan˘ch územích Sovûtského svazu.
PraÏská sbírka této literatury je zﬁejmû nejbohat‰í svého druhu na svûtû, a pro zahraniãní badatele je proto velmi cenn˘m zdrojem informací.
Dal‰ím z dÛvodÛ, kvÛli jimÏ je praÏská Slovanská knihovna vyhledávána, jsou napﬁíklad bohaté sbírky literatury jednotliv˘ch balkánsk˘ch národÛ. Paradoxnû zde knihovna
splnila ochraÀující funkci pro národní literatury státÛ, vznikl˘ch po rozpadu Jugoslávie.
Konflikty, které ve státech b˘valé Jugoslávie
zpÛsobily nenahraditelné kulturní, politické
i hospodáﬁské ‰kody, zpﬁetrhaly i informaãnû-vzdûlávací vazby s okolním svûtem. Díky
osobnímu nasazení pracovníkÛ praÏské SK,
nûkolika ãesk˘m nevládním organizacím
a pﬁíznivcÛm knihovny, Ïijícím v postiÏené
oblasti, se podaﬁilo obnovit dodávání literatury a periodik a zacelit i mezery vzniklé ve váleãném období. Tyto sbírky pﬁedstavují nyní
pro evropské slavisty ãasto jedin˘ zdroj informací. Nejcennûj‰í jsou pﬁitom knihy a periodika vydávaná v dobû váleãného konfliktu
v nejpostiÏenûj‰í Bosnû a Hercegovinû.
Kromû tûchto zdrojÛ najdou slavisté v Praze
napﬁíklad ucelenou sbírku rukopisÛ, star˘ch
tiskÛ, knih a periodik od 17. aÏ do 20. století
zamûﬁenou na kulturní dûjiny Dubrovníku,
jednoho z nejv˘znamnûj‰ích kulturních mûst
celého Stﬁedomoﬁí, nebo ãást tzv. Smirdinovy knihovny, obsahující ruské tisky z pﬁelomu
18. a 19. století.

Centrum slavistiky
Lze ﬁíci, Ïe kromû Ústavu slavistick˘ch a v˘chodoevropsk˘ch studií Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy a Slovanského ústavu
Akademie vûd âR je Slovanská knihovna dal‰ím centrem pro v‰echny, kdo se zab˘vají slovanskou kulturou. AÈ uÏ jsou to studenti, uãitelé, historici, jazykovûdci, literární vûdci,
Muslimové v Evropû: kulturní dialog –
kromû ﬁady filmÛ probûhne i panelová diskuze
Péter Forgács: filmová historie – pﬁehlídka tvorby v˘jimeãného filmaﬁe
Sociální spoty – osvûÏení pro diváky, ale
i úãinn˘ komunikativní prostﬁedek
Obrazy Afriky – afriãtí i evrop‰tí filmaﬁi
o africkém dluhu, pomoci rozvojov˘m zemím, o v‰edním Ïivotû AfriãanÛ
Hudba v lidsk˘ch právech – s bohat˘m doprovodn˘m hudebním programem
Unikátnost Jednoho svûta spoãívá v tom,
Ïe není jen jednorázovou filmovou pﬁehlídkou, ale funguje na bázi celoroãní instituce v ﬁadû projektÛ s ‰irok˘m dopadem. Prostﬁednictvím Jednoho svûta na
‰kolách organizuje vzdûlávací projekce a semináﬁe, festivalové filmy jsou promítány na
nekomerãních akcích bûhem celého roku
v kinech po celé republice. Prostﬁednictvím
One World Tour spolupoﬁádá ﬁadu festivalÛ
v zemích b˘valého sovûtského bloku a na
Balkánû. Jedineãn˘ je i filmov˘ archiv Jednoho svûta obsahující pﬁes 4000 titulÛ, které
jsou k dispozici zájemcÛm pro studijní
a osvûtové úãely.
Maf

SOUTùÎ

V minulém ãísle byly zveﬁejnûny
otázky jazykové agentury L+R. Jejich správné zodpovûzení umoÏní
tﬁem vylosovan˘m vítûzÛm vyuÏít
zajímavé ceny.
První cenu, tedy absolvování jazykového kurzu v hodnotû 2 490 Kã, získala ãtenáﬁka Ing. Martina VaÀková,
Odlehlá 323, Praha 9.
Druhou cenu, slevu na kurz ve v˘‰i
50% získala ãtenáﬁka Tereza Koubová, Jugoslavsk˘ch partyzánÛ 13, Praha 6. Tﬁetí cenu, slevu na kurz ve v˘‰i
30% získala Hana Kadlecová, Kﬁemencova 17, Praha 1.
VítûzÛm gratulujeme. Tûm, kteﬁí nevyhráli, nabízíme kvalitní jazykovou v˘uku za zajímav˘ch podmínek.
Agentura L + R, Karlovo nám. 30, P-2
Tel.: 222 230 050; 723 103 000-1
www.jazykovaagentura.cz

pﬁekladatelé ãi pﬁíslu‰níci národnostních men‰in.
I proto knihovna poﬁádá rÛzné odborné akce.
Pﬁipravuje v˘stavy, konference, prezentace
a kolokvia. Na podzim 2005 probûhla napﬁíklad konference na téma ukrajinské emigrace (pﬁi pﬁíleÏitosti 80. v˘roãí Muzea osvobozeneckého boje Ukrajiny). V kvûtnu
leto‰ního roku se chystá setkání mlad˘ch
ãesk˘ch pﬁekladatelÛ ze slovin‰tiny.
Ve v˘stavních prostorách Národní knihovny
jsou nûkolikrát roãnû k vidûní expozice pﬁipravené Slovanskou knihovnou. Men‰í v˘stavy, v dané chvíli o ãtyﬁech polsk˘ch nositelích Nobelovy ceny za literaturu, mÛÏete
zhlédnout pﬁímo ve Slovanské knihovnû.
Na ﬁíjen tu mají pﬁipravenu lahÛdku – v˘stavu
bibliofilsk˘ch vydání pﬁekladÛ ãeské a chorvatské poezie s grafick˘m doprovodem chorvatské v˘tvarnice Zdenky Pozaiç, doplnûnou
podobnû exkluzivním ãesko-chorvatsk˘m vydáním ran˘ch ver‰Û Václava Havla.

PLACENÁ INZERCE

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

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

âi‰tûní rizikov˘ch materiálÛ!

Velká knihovní ro‰áda
Pﬁí‰tí roky pﬁinesou Slovanské knihovnû stejnû jako celé Národní knihovnû a dal‰ím subjektÛm v Klementinu velké zmûny. Zam˘‰lená
novostavba na Letné, do níÏ má NK pﬁesunout vût‰inu sv˘ch fondÛ i aktivit, bude sice
dokonãena aÏ kolem roku 2010 nebo 2011,
jiÏ dnes se ale musí promyslet, jak nejlépe vyuÏít uprázdnûné prostory v Klementinu.
Tomuto tématu se sice budeme vûnovat
v pﬁí‰tím ãísle, dnes v‰ak mÛÏeme prozradit,
Ïe pro Slovanskou knihovnu se poãítá s pﬁesunem do vût‰ích a vhodnûj‰ích prostor
v ãásti Klementina, kde dnes sídlí Státní
technická knihovna. Ta totiÏ také chystá
stavbu nového objektu v Dejvicích. A tak se
zamûstnanci i náv‰tûvníci Slovanské knihovny mohou tû‰it na dal‰í modernizaci prostor
i zkvalitnûní sluÏeb, které s pﬁestûhováním jistû pﬁijde.

DÛleÏité údaje
Slovanská knihovna je i správcem a administrátorem webu www.slaviste.cz, kter˘ lze
zjednodu‰enû nazvat „Kdo je kdo v ãeské
slavistice“. Zde lze najít i seznam slavistick˘ch pracovi‰È. Kromû toho si své uÏivatele
hledá i moderní sluÏba, mailová slavistická
konference. Jejím cílem je v˘mûna zku‰eností, informování se o poﬁádan˘ch akcích
a vzájemná pomoc slavistÛ. Pﬁíspûvky lze
zasílat na slavistika@konference.nkp.cz.
PÛjãovna a studovna SK mají otevﬁeno od
pondûlí do pátku 9–19 hodin, v sobotu 9–14
hodin.
Tel.: 221 663 356, e-mail: sluzby.sk@nkp.cz,
web http://www.nkp.cz/slk.
Martina Fialková
Foto Archiv Slovanské knihovny

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

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

☎

5. bﬁezna v Hostivaﬁi
– Velká cena Sokola
Pod hlaviãkou Sokola Kampa Praha probûhne jiÏ XI. roãník soutûÏe v atraktivní
disciplínû, akrobatickém rokenrolu. Oddíl
Sokola Kampa Praha má bohaté zku‰enosti s pﬁípravou tanãících sportovcÛ a jeho zásluhou jiÏ do republiky pﬁiputovalo
i nûkolik titulÛ z mistrovství svûta i Evropy
v rÛzn˘ch kategoriích akrobatického rokenrolu. Velké ceny Sokola se budou opût
úãastnit nejlep‰í taneãní páry a formace
z âeska, ale letos také z Polska a Slovenska. Po cel˘ den budou probíhat semifinálová kola, veãer od 17 hodin pak finále,
v nûmÏ se utká sedm nejlep‰ích párÛ a formací. Je pﬁipraven i bohat˘ doprovodn˘
program za úãasti taneãní skupiny Zkrat
a osobností ze svûta populární hudby
a modelingu. Sokol Kampa Praha vás tedy
zve na zajímavou podívanou v nedûli 5. 3.

do haly Sportovního centra UK v Bruslaﬁské ulici v Praze 10. Vstupenky lze zakoupit pﬁímo v hale UK v cenû 80/50 Kã.
Více informací se dozvíte na stránkách
www.velkacenasokola.wz.cz
Maf

XIV. v‰esokolsk˘ slet 2006
Ve dnech 4. aÏ 6. ãervence se v Praze na Strahovû uskuteãní jiÏ ãtrnáct˘ v‰esokolsk˘
slet. V souãasné dobû, tedy v bﬁeznu, jsou v plném proudu ústﬁední nácviky jednotliv˘ch
skladeb. Kromû domácích úãastníkÛ sletu je oãekáván opût pﬁíjezd mnoha zahraniãních
cviãencÛ z krajansk˘ch sokolsk˘ch jednot. Zájemci o zhlédnutí dvou hlavních programÛ
dne 5. a 6. ãervence si musí pﬁipravit 200/100 Kã na vstupenku, pﬁiãemÏ generálky budou neveﬁejné. Jako vÏdy je ve sletov˘ch dnech pﬁipraven i bohat˘ doprovodn˘ program.
O sletu vám pﬁineseme podrobnûj‰í informace v dal‰ích ãíslech LP1.
Maf
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bﬁezen 2006

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

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

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

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

■ OPRAVY – PSACÍ STROJE, KALKULAâKY,
tel.: 241 412 507.
■ Koupíme staré papírové pﬁedmûty: svaté
obrázky, vánoãní ozdoby, figurky, betlém,
divadlo, krabiãky, karty, taneãní poﬁádky,
pohlednice atd. Pavel Koneãn˘ – staroÏitnosti, Praha 1, Dlouhá 22 (!!).V˘kup Po Pá 14-18 hod. Tel.: 222 320 993.
■ EURO-FERcz – David Ma‰ek. Stavební
a umûlecké zámeãnictví – Autodoprava.
Infolinka zdarma: 800 201 101 (Po-Pá
8–18hod). http://www.eurofer.cz. E-mail:
eurofer@eurofer.cz.
■ Nabízím práci na ÎL. Telefon: 603 702 799.
■ Hledám byt 2+1, nebo vût‰í, od 50 m2,
centrum P, cihl., DV, OV, platba hotovû!
(mohu dát i svÛj dekret s regul. náj. a doplatek) Ne RK! T: 777 844 077.
■ Koupím gars. – 2+1 v os./druÏ. vlastnictví,
od pﬁímého majitele! m: 777 177 820.
■ KOUPÍM BYT, nebo rod. dÛm jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.
Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní
smlouvu, i v domû s majitelem, podnikov˘
apod. I zdevastovan˘, v soudní Ïalobû, neoprávnûnû obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi s jakoukoli právní vadou. Ve‰keré
formality zajistím, zaplatím stûhování i pﬁípadné dluhy na nájemném, privatizaci atd.
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeãek mimo Prahu apod. a dát ãas na vystûhování. Seriozní jednání, platba v hotovosti.
Tel: 222 712 015 nebo 603 420 013.

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

so 8.00 - 12.00

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

VETERINA âALOUNICTVÍ VÁVRA
pondělí – pátek 9–20 hod.
Praha 1, Liliová 7
tel.: 222 221 726

Ve‰keré ãalounické práce
v˘bûr z 1200 potahov˘ch látek, kÛÏe,
ekokÛÏe, koÏenky.
Tel. 241 414 147, 603 301 565

HLEDÁME BYDLENÍ
NA PRAZE 1,
NEJLÉPE MALÁ STRANA,
STARÉ MùSTO
Tel.: 257 314 901, 605 470 210

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

Dubové podlahy,
schody, stupně, podstupně,
parapety a střešní okna
– nabízíme 777 788 164
■ ■ ■

ÚKLID

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

CHRPA
tel.: 224 914 001
www.chrpauklid.cz

MÍSTO PRO VÁ· INZERÁT

KU¤ÁCI-ODVYKNETE!

Tel.: 257 533 280
listyprahy1@jalna.cz

Telefon: 224 214 617 Mobil: 604 207 771

K U LT U R A B E Z K R A VAT Y

■ ■ ■

Mezinárodní pÛsobení Paláce Akropolis
Palác Akropolis je v povûdomí ãeské hudební scény uÏ pomûrnû znám˘m pojmem. Posluchaãi tu mûli moÏnost nav‰tívit mnoÏství koncertÛ rÛzn˘ch stylÛ a trendÛ, od roku
1998 Akropole uvádí v rámci poﬁadu Euroconnections aktuální evropskou hudební
tvorbu mlad˘ch interpretÛ. „DÛleÏité je, Ïe dochází k opravdovému setkání s kulturou
jiné evropské lokace.
Bez projektÛ jako Euroconnections by se
k nám dostaly pouze superstars, které jsou jiÏ
spí‰e obchodním produktem neÏ samotnou
aktuální tvorbou,“ ﬁíká Jaroslav Rau‰er, jeden
ze zakladatelÛ Euroconnections. K vytvoﬁení
motivujícího prostﬁedí pro na‰e umûlce
ov‰em nestaãí kvalitní hudbu jenom dováÏet,
ale je také dÛleÏité, aby mladí ãe‰tí interpreti
mûli moÏnost vystupovat v zahraniãí. Od samého poãátku cyklu Euroconnections hledal
Palác Akropolis moÏnosti, jak ãesk˘m hudebníkÛm zajistit kvalitní vystoupení v zahraniãí. Po prvních zku‰enostech tak mohl
v roce 2004 pﬁedstavit ucelen˘ program Euroconnections – evropské pﬁátelství, vûnující se produkci a podpoﬁe vystupování ãesk˘ch muzikantÛ v zahraniãí. V rámci tohoto

programu se dosud uskuteãnilo pﬁes 40 vystoupení v evropsk˘ch metropolích a také
se podaﬁilo vybudovat stabilní spolupráci
v Lond˘nû, Budape‰ti, Oslu, PaﬁíÏi a Lisabonu.
Situace v nahrávacím prÛmyslu je v souãasnosti pro export ãeské hudby nepﬁíznivá.
Nadnárodní record labely témûﬁ neinvestují do ãesk˘ch talentÛ a ani se nesnaÏí je distribuovat v zahraniãí. O podporu ãeského
kreativního prÛmyslu a jeho orientaci na v˘voz nemá, bohuÏel, zatím nikdo zájem. Proto je snahou Paláce Akropolis zﬁídit oficiální
„Export Office“ pro ãeskou hudbu, jehoÏ ãinnost zatím Akropolis nahrazuje... Na aktivity
této scény také navazuje festival MOVE.
První roãník, kter˘ se uskuteãnil v roce 2005,

pﬁedstavil v Praze ﬁadu aktuálních evropsk˘ch umûlcÛ a reciproãnû umoÏnil vystoupení skupiny Ohm Square na portugalském
festivalu Cosmopolis. Druh˘ roãník festivalu
se chystá na ﬁíjen 2006 a jeho pÛsobnost se
dokonce roz‰íﬁí do nûkolika zahraniãních
mûst.
Od roku 2005 Akropolis spolupracuje se
spoleãností „Pépinières européennes pour
jeunes artistes“ na programu tvÛrãích pobytÛ
mlad˘ch umûlcÛ mapXXL. Projekt Mezinárodních tvÛrãích pobytÛ mapXXL zahrnuje
25 zemí a jeho cílem je podpora mlad˘ch
tvÛrcÛ, kteﬁí vyhledávají nové pﬁístupy a propojují v˘tvarné a jiné umûlecké formy. V rámci tohoto programu je v souãasné dobû v Paláci Akropolis Raku‰an Reinhold Bidner,
kter˘ zde pracuje na dvou projektech z oblasti nov˘ch médií. Palác Akropolis sleduje
cesty souãasného evropského v˘voje umûní
a tvorby a chce vést a rozvíjet tyto formy
v âeské republice v mezinárodním kontextu.
·árka Mandelíãková

■ ■ ■

TIP NA KNÍÎKU

Jan Kﬁesadlo (vlastním jménem Václav Pinkava)

Slepá Bohynû
– povídky inspirované bizarností lásky
Jak zdÛrazÀuje autor, recte Dr. Václav Pinkava, klinick˘ psycholog, sexuolog, vícehodnotov˘ logik, v pﬁedznamenání své knihy, bizarnost projevÛ sexuálního pudu ãlovûka
by nám mûla slouÏit jako protiváha k sexuálnímu sprosÈaãení.
„Pﬁiznám se ov‰em, Ïe mne tato tematika
dosti fascinuje… Mûl jsem totiÏ pﬁíleÏitost se
seznámit s tûmito vûcmi jako psycholog ambulance pro sexuální deviace pﬁi psychiatrické klinice v Apolináﬁské ulici….protoÏe jsem
potkával nositele tûchto podivností jako zcela hmotné a jinak zcela nenápadné lidi.“
Hlavním rysem tvorby Jana Kﬁesadla totiÏ
není sexuálno per se, ale kombinatorika kontrastÛ pﬁítomn˘ch v nás a ve svûtû vÛbec,
ãehoÏ je lidská sexualita pﬁíkladem:
V prapÛvodním cyklu Slepá Bohynû, povídek
se sexuální tematikou, se jedná spí‰e o líãení pochrouman˘ch, (neboÈ k reprodukci samé nadbyteãn˘ch) sexuálních choutek. Je
jich tu pestrá paleta, od komicky podivn˘ch
a ne‰kodn˘ch (V˘let, Skrupule…), pﬁes zneklidÀující (Za chlebem, prÛjezd…) aÏ po vraÏednû hrÛzné, (Rikitan, Masopust…).
V pﬁidan˘ch tﬁech pﬁíbûzích této roz‰íﬁené
sbírky je kladem dÛraz na naléhavou pudovost ãlovûka: tvora, v nûmÏ jsou intelekt
a vzne‰enûj‰í pohnutky naroubovány na
zvíﬁecí princip, a to stejnû neodluãitelnû a bizarnû, jak pÛsobí navenek tûlo kentaura ãi
dal‰ích hybridních potvor, aÈ uÏ anticko-mytologick˘ch, ãi scifisticky-fantaskních, z laboratoﬁe Dr. Morouse.

Kﬁesadlo na‰e pﬁedsudky a iluze o roli sexu
v Ïivotû nejen kácí, ale i pﬁevrací.
Blevor, pﬁes svou nepﬁedstavitelnou fyzickou
ohyzdnost, se ukáÏe b˘t tím nejnormálnûj‰ím, nejpochopitelnûj‰ím hrdinou, protoÏe
podlehne zcela normálním sexuálním choutkám, pﬁiãemÏ svou uvûznûnou lidskou inteligencí dokáÏe vymyslet cestu k ukojení svého pudu.
Cyklus patnácti povídek uzavírá travestie.
Nejen, Ïe obsahuje krásn˘ symbolistick˘ vûnec sonetÛ, ale svou pozicí i obsahem je pﬁíbûh jak˘msi uzlem vûnce povídek, a název
zdá se b˘t souhrnn˘m heslem na‰í existence. Zneuznan˘ básnick˘ talent JasankÛv
v nás budí obdiv a sympatie, jeho sublimované zamilování-se náhle zrádnû a tragicky vrcholí a v‰e neãekanû trapnû konãí. KaÏd˘
a kaÏdá z nás stojíme na okraji lidstva: na
vlastní hranû této vícevrstevné, vícerozmûrné existence. Jsme-li na svém okrajovém
místû v duchu sami s sebou, není divu, Ïe
prahneme po sblíÏení, o kteréÏ je sexuální
splynutí pouh˘m pokusem.
Václav Pinkava ml.
Kniha vychází k pﬁíleÏitosti vzpomínkového
setkání na Jana Kﬁesadla 27. bﬁezna (viz
ãlánek na str. 5) v nakladatelství Tartaros.
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■ ■ ■

Dinitz
restaurant
Interiér restaurace v Bílkovû ulici, v sousedství Îidovského muzea a ·panûlské
synagogy je navrÏen architektem Lisianskym. Prostﬁedí tohoto podniku v‰ak pÛsobí spí‰e intimnû a je bezesporu zajímavé
nûkter˘mi prvky (svítidly, originálním pojetím v˘zdoby stûn). Restaurace má za krátkou dobu existence jiÏ svoji stálou klientelu, která oceÀuje vynikající kuchyni,
nabízející opût mnoÏství variant na kuchyni
izraelskou, stﬁedomoﬁskou, ale i francouzskou. Ochutnat tu mÛÏete ode v‰eho nûco,
‰éfkuchaﬁ pﬁipravuje podle vlastní fantazie
i na pﬁání hostÛ velmi pestré menu doplnûné vynikajícím ãerstv˘m peãivem vlastní
v˘roby. Jeho specialitou je napﬁíklad na‰im
chuÈov˘m buÀkám nezvyklá, ale velmi
dobrá cibulová zavaﬁenina, která právû
s ãerstv˘m chlebem s oﬁechy chutná skvûle. Ve v‰ech pﬁípadech se pouÏívají prvotﬁídní suroviny domácí provenience (kromû
moﬁsk˘ch plodÛ apod samozﬁejmû).
Do tiché ulice kousek za nemocnicí Na
Franti‰ku tak mÛÏete pozvat své pﬁátele
na pravé gurmánské záÏitky v podobû
‰Èavnat˘ch steakÛ, voÀavého kebabu ãi
mu‰lí po provensálsku.
·éfkuchaﬁ je potû‰en, kdyÏ se hosté zajímají o jeho práci, kterou zde mohou i sledovat, takÏe zázraky se dûjí pﬁímo pﬁed jejich oãima.
Také Dinitz restaurant je pﬁipraven na objednávky cateringu, doná‰ku jídel do okolních firem ãi na velké akce s ko‰er, ale i jakoukoli jinou kuchyní.
Dinitz restaurant, Bílkova 12, Praha 1
tel.: 222 313 308, www.dinitz.cz

■ ■ ■
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dinitz cafe
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Na poﬁíãí 12 / Praha 1 / Tel. : + 420 222 314 071
Po – Ne od 20:00 / Pá od 21:00 hodin

Dinitz Cafe
Od kvûtna loÀského roku je po velmi
zdaﬁilé rekonstrukci opût otevﬁena prostorná kavárna v budovû YMCA Na Poﬁíãí. Podnik patﬁí do sítû DINITZ Group,
vlastnící restaurace ãi kavárny i v dal‰ích zemích a pﬁedev‰ím v Izraeli. Jméno Dinitz, pro nás znûjící exoticky, je
v Izraeli dobﬁe známé. Jeho nositelem
byl vynikající ekonom, kter˘ mûl v˘znaãn˘ podíl na vzniku moderní izraelské ekonomiky v dobû budování Izraele.
Autorem návrhu interiéru ve stylu Art-Deco
je stejnû jako u restaurace svûtovû uznávan˘ architekt Alexandr Lisiansky, profesor na fakultû designu v Tel Avivu, kter˘ se
vûnuje téÏ divadelní scénografii. V tomto
oboru získal v roce 1987 v Praze ocenûní.
A jeho práci nezb˘vá neÏ obdivovat.

Aãkoli v kavárnû (a pﬁedev‰ím v druhém
podniku, restauraci Dinitz) je podstatná
izraelská kuchynû, na své si tu pﬁijdou
v‰ichni gurmáni. V nabídce je samozﬁejmû i pestrá paleta mezinárodních dobrot.
Dinitz Cafe jako místo setkávání, od
schÛzek pracovních, pﬁes ty pﬁátelské aÏ
po setkání s láskou, dûlá v‰e pro uspokojení nej‰ir‰ích potﬁeb v obãerstvení. Nabídnou vám tu vynikající pﬁedkrmy, hlavní
chody i dezerty, polední menu, zajistí catering. To, na ãem si zde zakládají, jsou
v˘borné snídanû, pﬁipravované jiÏ od
9 hodin ráno, a v˘hodné polední menu
(business lunch). Ti, kdo Ïijí ãi pracují
v centru a zcela propadli pulzu velkomûsta, mají tedy v Dinitz Cafe skvûlé zázemí
od rána, aÏ do pozdního veãera, kdy je
sem moÏné naopak zavítat bud’ za odpoãinkem, nebo za aktivní, kvalitní zábavou.
V kavárnû hraje totiÏ dennû od 20 hodin
Ïivá hudba. Stﬁídají se zde ve vysoké kvalitû velmi pﬁíjemné Ïánry, které Praze dosud chybûly. VÏdyÈ v kterém podniku

dnes na Ïivo usly‰íte jazz, blues, swing
nebo latinskou hudbu (kromû k tomu urãen˘ch klubÛ samozﬁejmû)?
Jedin˘m dnem, kdy je v Dinitz nutno platit
vstupné, je pátek s vynikající kubánskou
kapelou, jejíÏ rytmy vybízejí k tanci. A vyhládne-li vám pﬁitom, nevadí, kuchyÀ je
k dispozici aÏ do dvou do rána.
Souãástí Dinitz Cafe je i 140 m2 velk˘
konferenãní sál (s v˘hodou centra Prahy,
cateringového servisu a dal‰ích sluÏeb na
pﬁání zákazníkÛ) vyuÏívan˘ také jako obrazová galerie ve spolupráci se zaãínajícími umûlci a studenty UMPRUM.
Zajímavostí podniku je i moÏnost nav‰tûvovat klasické taneãní kurzy, probíhající
právû v tomto sále. Zatím jedenkrát t˘dnû, poãítá se v‰ak s jejich roz‰íﬁením právû o kurzy Ïádan˘ch latinskoamerick˘ch
tancÛ. Více informací vám poskytnou pﬁímo na místû.
Dinitz Cafe, Na Poﬁíãí 12, Praha 1
tel.: 222 314 071, www.dinitz.cz

1. 3. VESNA V. Caceres – Nostalgick˘ Swing
2. 3. XXL BAND – Latino, funky a blues
ve své neobmûnitelnosti
3. 3. SON CALIENTE Opravdová kubánská pﬁíchuÈ
4. 3. THE LEE DAVISON TRIO
– 40‘‚50‘, 60’, Jazz Standards
5. 3. Petra Vlková – jazz se speciální notou.
6. 3. Martina Fisherová s duo bossa – LATINO, FUNKY JAZZ
7. 3. STAN THE MAN DUO Jen a pouze BLUES
8. 3. VESNA V. Caceres – Nostalgick˘ Swing
9. 3. XXL BAND – Latino, funky a blues
ve své neobmûnitelnosti
10. 3. SON CALIENTE Opravdová kubánská pﬁíchuÈ
11. 3. THE LEE DAVISON TRIO – 40‘‚50‘, 60’, Jazz Standards
12. 3. Petra Vlková – jazz se speciální notou.
13. 3. Martina Fisherová with duo bossa
– LATINO,FUNKY JAZZ
15. 3. VESNA V. Caceres – Nostalgick˘ Swing
16. 3. XXLBAND
17. 3. SON CALIENTE Opravdová kubánská pﬁíchuÈ
18. 3. THAT’S IT – standard jazz,bossa&fusion
19. 3. Petra Vlková – jazz se speciální notou.
20. 3. Martina Fisherová with duo bossa
– LATIN, FUNKY JAZZ
21. 3. STAN THE MAN DUO Jen a pouze BLUES
22. 3. VESNA V. Caceres – Nostalgick˘ Swing
23. 3. XXL BAND – Latino, funky a blues
ve své neobmûnitelnosti
24. 3. SON CALIENTE Opravdová kubánská pﬁíchuÈ
25. 3. THE LEE DAVISON TRIO – 40‘‚50‘, 60’, Jazz Standards
26. 3. Petra Vlková – jazz se speciální notou
27. 3. THAT’S IT – standard jazz,bossa&fusion
28. 3. STAN THE MAN DUO jen a pouze
29. 3. speciální host mûsíce
30. 3. XXL BAND – Latino, funky a blues
ve své neobmûnitelnosti
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SloÏit˘ pﬁípad po-odhalení
Ïivota a díla Jana Kﬁesadla

Praha jedním tahem
Ilustrace
Jan Kﬁesadlo

PraÏsk˘ rodák Václav Pinkava publikující pod pseudonymem Jan Kﬁesadlo byl vynikajícím psychologem, ale také nadan˘m matematikem a logikem. Kromû ﬁady odborn˘ch
prací z tûchto oborÛ v‰ak tento muÏ mnoha nadání, doslova polyhistor, holdoval snad
v‰em múzám.
Byl zároveÀ hudebním skladatelem, sbormistrem i zpûvákem
(nejvût‰ím jeho dílem je Glagolská m‰e), skvûle kreslil i maloval (karikatury, kresby jedním tahem, malby rÛzn˘mi médii), ale
pﬁedev‰ím psal a básnil. Prvotinu Mrchopûvci mu vydalo exilové nakladatelství manÏelÛ ·kvoreck˘ch 68 Publishers, dále
vydával jak v zahraniãí, tak po
roce 1990 i doma v âechách,
aã se nevrátil z emigrace v Británii. MoÏná právû pro svÛj pobyt mimo vlast a pro svoji nezaﬁaditelnost do
‰katulek hudebních, literárních i jin˘ch smûrÛ
je Kﬁesadlo dodnes, deset let po své smrti

a osmdesát let po narození málo znám a nedocenûn.
„MÛj otec Jan Kﬁesadlo byl, je
a vÏdy bude ,sloÏit˘ pﬁípad‘. BylÈ
natolik nadan˘ a v‰estrann˘, Ïe
je tomu tûÏké uvûﬁit, natoÏ to
pochopit, popsat nebo dokonce
zanalyzovat. Zatímco jeho vûdeck˘m pracím v oblasti logick˘ch modelÛ a vícehodnotové
logiky a matematiky nevyhnutelnû bude rozumût málokdo, a tudíÏ nemá rozbor pro veﬁejnost
v˘znam, jeho hudební a obrazová díla jsou srozumitelná a v˘mluvná sama
o sobû. On sám by jako psycholog souhlasil,
Ïe tyto oblasti je vhodné vnímat holisticky, ne

analyticky, a pokud zaujmou bez slovních
opûradel a le‰ení, o to lépe.“ To napsal
o svém otci Václav Pinkava mlad‰í. Tento
muÏ, spravující umûleck˘ odkaz otce, ve spolupráci s Mezinárodním ãesk˘m klubem pﬁipravuje vzpomínkov˘ veãer k 10. v˘roãí úmrtí
Jana Kﬁesadla v Mûstské knihovnû.
Které literární dílo je podle vás vrcholn˘m otcov˘m opusem – a proã?
Z tûch dosud vydan˘ch to bude asi Astronautilía-Hvûzdoplavba, sci-fi pﬁíbûh na 6500
ver‰Û v homérské staroﬁeãtinû s paralelním
ãesk˘m pﬁekladem v hexametru. Ale za nejkﬁesadlov‰tûj‰í povaÏuji je‰tû nevydan˘
„Skryt˘ Ïivot Cypriána Belvy“. To bude terno.
Co z jeho bohatého literárního, v˘tvarného ãi hudebního odkazu máte nejradûji?

kultura 5
V‰echno, ale obzvlá‰È jeho básnû. Rondely,
vûnce sonetÛ… rád se je pokou‰ím pﬁeloÏit
do angliãtiny. První díl trojrománu Obûtina je
cel˘ ve ver‰ích, aã je psán jako souvisl˘ text.
V nejbliÏ‰ích dnech má znovu vyjít Kﬁesadlova sbírka povídek Slepá bohynû…
Tou bohyní je mínûna Venu‰e, bohynû lásky… Jde o soubor patnácti povídek na sexuální témata, rÛzné odchylky a úchylky, ale je
to vlastnû taková stínohra lidskosti.
Vá‰ otec mûl obrovsk˘ cit pro jazyk,
s ãe‰tinou, ale i jin˘mi jazyky si mistrnû
pohrával a pomocí v‰elijak˘ch slovních
hﬁíãek a kejklÛ vytváﬁel neuvûﬁitelnû ãtivé
texty. Vládl i jin˘mi zajímav˘mi jazyky
kromû angliãtiny, která byla jeho druhou
ﬁeãí a v níÏ i tvoﬁil….
Ovládal na dost dobré úrovni leckter˘ jazyk,
mûl úÏasnou pamûÈ. Tucet klasick˘ch a moderních ﬁeãí, a pak rÛzné zvlá‰tní; katalán‰tinu, sanskrit, buddhistick˘ jazyk pálí, anglosa‰tinu, esperanto atd. Jednu ﬁeã si dokonce
vymyslel, urogal‰tinu.
Proã myslíte, Ïe by mohli i ti, kdo dílo
Václava Pinkavy alias Jana Kﬁesadla je‰tû neznají, pﬁijít na vzpomínkov˘ poﬁad do
Mûstské knihovny?
Tﬁeba právû proto, Ïe ani netu‰í, jak jedineãného PraÏáka by skrze jeho odkaz mohli poznat. Budou tam k dostání i zmínûné tituly,
novû vydaná Slepá Bohynû a pár zbyl˘ch

PraÏské orchestry v bﬁeznu

·perky na jevi‰ti

Symfonick˘ orchestr hl. m. Prahy FOK vystoupí v Obecním domû v bﬁeznu se tﬁemi programy.
V prvním a druhém diriguje Maxim ·ostakoviã symfonie svého otce Dmitrije. Hudební vûdec
Milo‰ Schnierer hovoﬁí o „osudové tragiãnosti, bytostném prolnutí skladatelovy osobnosti s tragikou sovûtské spoleãnosti, o rozporu víry a prázdnoty, optimismu a beznadûje, kter˘ provázel
ve‰kerou ·ostakoviãovu hudbu“. Skladby prvního veãera (1. 3.) spojuje revoluãní obsah, kter˘
zejména v Symfonii ã. 3 Es dur, op. 20, navazuje na ruskou lidovou melodiku. Jednovûtá symfonie se závûreãn˘m sborem na text A. Kirsanova oslavujícím První máj mûla premiéru v Leningradû 21. ledna 1930. Pomûrnû málo známá skladba byla u nás poprvé provedena aÏ
v bﬁeznu 1961. Symfonie ã. 11 g moll, op. 103, zvaná „Rok 1905“, je ãtyﬁvûtá. ·ostakoviã se
v ní hlásí k tradici revoluãních dûlnick˘ch písní. Poprvé byla provedena v Moskvû 30. ﬁíjna
1957. Také v úvodní skladbû dal‰ího koncertu (8. a 9. 3.), v Symfonii ã. 12 d moll, op. 112,
s pﬁízviskem „Rok 1917“, se skladatel vrací k oslavû revoluãních my‰lenek. Leninovu památku
pﬁipomínají názvy vût Revoluãní Petrohrad, Razliv, Aurora. Dílo mûlo premiéru v Leningradû
1. ﬁíjna 1961. V Symfonii ã. 15 A dur, op. 141, navozuje autor „závaÏnou problematiku otázek
smyslu lidského poznání, Ïivota a smrti“, kter˘mi se zab˘val del‰í dobu. „Dílo vyznívá ne zoufalstvím, ale tich˘m smutkem a rezignací.“ Premiéru 8. ledna 1972 v Moskvû jiÏ ﬁídil Maxim
·ostakoviã. Hudebním svátkem lze nazvat vystoupení dirigenta Libora Pe‰ka. Program
21. a 22. 3. uvede BeethovenÛv Houslov˘ koncert D dur, op. 61, skladba, která se dnes ﬁadí
na ãelné místo jako „nejvy‰‰í píseÀ nejzpûvnûj‰ího nástroje“ (Mirko Oãadlík). Následuje Symfonie e moll, op. 98. Svou v poﬁadí ãtvrtou a také poslední symfonii napsal Johannes Brahms
za svého letního pobytu v Alpách. Její provedení mûlo úspûch nejen pﬁi premiéﬁe 25. ﬁíjna
1884, kterou autor sám ﬁídil, ale i pﬁi dal‰ích provedeních v Evropû.
âeská filharmonie úãinkuje v Rudolfinu. Na program prvního z bﬁeznov˘ch koncertÛ 2. a 3. 3.
zaﬁadil dirigent Jiﬁí Kout Haydnovu Symfonii ã. 96 D dur, Houslov˘ koncert ã. 2 d moll H. Wieniawskeho a ·ostakoviãovu Symfonii ã. 9 Es dur, op. 70, která je „obrazem ‰Èastného konce
2. svûtové války a pﬁedstav o dal‰ím Ïivotû“. Dal‰í z Haydnov˘ch symfonií, tentokrát ã. 102
B dur, a Elgarova Symfonie ã. 1 As dur, op. 55, zazní 9. a 10. 3. pod taktovkou Sira Colina Davise. Souãástí âeské filharmonie vÏdycky byl a je Jiﬁí Bûlohlávek, kter˘ z lond˘nského angaÏmá
pﬁijede do Prahy 16. a 17. 3. dirigovat Mozartovu Symfonii ã. 36 C dur K 425 Lineckou a Symfonii ã. 7 E dur A. Brucknera. Poslední dva bﬁeznové dny ﬁídí V. Válek v premiéﬁe skladbu H. Bartonû Po západu slunce, kterou v programu doprovodí Symfonie ã. 5 B. MartinÛ a skladby A. Honeggera. Rudolfinum je rovnûÏ domovskou scénou Symfonického orchestru âeského
rozhlasu, jehoÏ dva bﬁeznové koncerty diriguje ‰éfdirigent Vladimír Válek. Skytská suita, první
skladba pro orchestr, kterou napsal Sergej Prokofjev po ukonãení studia, uvede program 7. 3.
Následuje Koncert pro dva klavíry a orchestr Hanse Petera Dotta a poslední ze tﬁí symfonií Camilla Saint-Saënse, c moll, op. 78. Dne 28. 3. pak zazní mohutná kantáta Stabat mater Antonína Dvoﬁáka za spoluúãinkování PraÏského filharmonického sboru.
wi

Po velkém úspûchu v Lond˘nû, Vídni, Florencii, Salzburku
a Monte Carlu vystavuje nyní UmûleckoprÛmyslové museum
v Praze unikátní kolekci jevi‰tních ‰perkÛ pod názvem „Maria
Callas a Swarovski – Klenoty na jevi‰ti“.
V˘stavu pﬁipravila firma Swarovski, jejíÏ zakladatelé kdysi z Jablonce
nad Nisou pﬁesídlili do tyrolského mûsta Wattens. Firma, která se
pﬁes sto let honosí v˘znamnou znaãkou v oboru brou‰en˘ch kﬁi‰ÈálÛ,
má dnes poboãky po celém svûtû.
Expozici tvoﬁí archivní kolekce divadelních klenotÛ, zhotovovan˘ch pro
umûlkyni Ateliérem Marangoni (zaloÏen˘m 1940 v Milánû E. M. Marangonim). Ateliér se stal pﬁedním
dodavatelem ‰perkÛ pro hvûzdy
operních scén, filmov˘ch studií i televizních spoleãností (Pavarottiho,
M. Monroe, A. Hepburnovou a dal‰í). Pro své mistrovské kusy ateliér
Marangoni pouÏíval kﬁi‰Èály vyrábûné spoleãností Swarovski. Ta jej roku 1999 odkoupila, aby zachránila
unikátní celek jevi‰tních ‰perkÛ.
Maria Callas (1923–1977), ve ãtyﬁicát˘ch letech je‰tû neznámá americká pûvkynû ﬁeckého pÛvodu, pro
svÛj debut v opeﬁe La Giocconda ve
veronské Arénû (1947) poÏádala
o realizaci korunky samotného Marangoniho. Od té doby si pro kaÏdou novou operní roli nechávala vytváﬁet ‰perky pouze z jeho dílny.
Spoléhala se na mistrovskou proslulost, nákresy reÏisérÛ a producentÛ (Franka Zeffirelliho ãi Luchina Viscontiho) a návrháﬁky kost˘mÛ (Lily
de Nobili). Maria Callas se proslavila jedineãnou interpretací operních
postav z Wagnerov˘ch, Belliniho, Verdiho, Donizetiho, Pucciniho dûl.
Byla originální sv˘m Ïivotním stylem a elegancí kost˘mÛ.
Rinaldo Albanesi, autor v˘stavy a odborník na jevi‰tní ‰perk, velk˘
pﬁítel rodiny Marangoniho, spolupracoval s hudebním expertem And-

DIVADELNÍ PREMIÉRY V B¤EZNU Pavel Îalman
4. bﬁezna
(II. premiéra 6. 3., dále 13. a 21. 3.)
SLEPICE aneb Kdo ji poslal zrovna sem…
Nikolaj Koljada
Autor je zﬁejmû nejpozoruhodnûj‰ím zjevem
ruské dramatiky na pﬁelomu 20. a 21. století
– herec, reÏisér a dramatik z Jekatûrinburgu.
Hra Slepice (Kurica) je situována do prostﬁedí dûlnické ubytovny kdesi v zapadlém mûsteãku stﬁedního Ruska. Polovina osmdesát˘ch let, ãas perestrojky, pût hodin ráno.
Nejpﬁíhodnûj‰í ãas, aby si Alla (hereãka v témûﬁ nejlep‰ích letech) vyﬁídila v‰e potﬁebné
s Nonnou (hereãkou zcela mladou). Pﬁece si
nenechá pﬁebírat role a manÏela!

premiéﬁe v Lond˘nû. Oba Cooneyové patﬁí
k nejlep‰ím anglick˘m komediografÛm. Na‰emu publiku nejsou neznámí. Fidlovaãka
hrála Sladké tajemství (od Raye) – Habaìúra (od Michaela) se hraje dodnes.
PÛvodní název nové fra‰ky zní: Tom, Dick
a Harry. Pﬁíbûh tﬁí bratrÛ ze souãasného
Lond˘na, pln˘ humorn˘ch zámûn i dramatick˘ch zvratÛ, se odehraje bûhem nûkolika
hodin. Jednoho rána mladí manÏelé Tom
a Linda Kerwoodovi s napûtím oãekávají
pracovnici z Úﬁadu pro adopci dûtí, která má
rozhodnout o jejich dal‰ím osudu. Postupnû
v‰ak musí ãelit neãekan˘m problémÛm, poãínaje pa‰ovan˘mi cigaretami a konãe tajupln˘m pytlem, kter˘ je zdrojem ãetn˘ch vesel˘ch i témûﬁ hororov˘ch zápletek. PotíÏe
mají na svûdomí Dick a Harry se sv˘mi „geniálními nápady“, jak pomoci Velkému bratru
Tomovi.
Nov˘ název A je to v pytli! není jednoznaãn˘
a pointa je opravdu neãekaná…
ReÏie: T. Töpfer. Dramaturgie: H. ·imáãková. Hudba: O. Brousek. Scéna a kost˘my:
J. Du‰ek.

Komorní Fidlovaãka
Skvûlá komedie s nahoﬁklou pﬁíchutí, b˘vá
chápána jako jistá paralela k âechovovu
Rackovi, ov‰em banálnost a nesmyslnost
poãínání, neschopnost se sv˘m Ïivotem
v klíãovou chvíli cokoli udûlat je tu je‰tû mnohem hlub‰í.
ReÏie: Sergej Fedotov (v âR vytvoﬁil napﬁ. inscenace Revizora v Dejvickém divadle ãi Psí
srdce v ostravské Arénû). Hrají: K. Cibulková, K. Frejová, nová ãlenka souboru ·D
E. Leimbergerová, M. Kaãmarãík a R. Ja‰ków.

Divadlo Na Fidlovaãce
9. bﬁezna
A JE TO V PYTLI! (Tom, Dick and Harry)
Ray Conney & Michael Cooney
Pﬁeklad: Jiﬁí Fischer
Je to vÛbec poprvé, kdy Ray Cooney a jeho
syn Michael napsali spoleãnû hru.
Divadlo Na Fidlovaãce ji uvádí pouze nûkolik
mûsícÛ po její mimoﬁádnû úspû‰né svûtové

27. bﬁezna (Mezinárodní den divadla)
MOT¯LI (BUTTERFLIES ARE FREE)
Leonard Gershe
Nejlep‰í americká hra roku 1969 mûla svÛj
kﬁest na Broadwayi. Filmová verze romantické komedie (1972) získala Oscara a Zlat˘
glóbus. Don, talentovan˘ klavírista, ve snaze
vymanit se z pﬁehnané péãe své milující matky, se rozhodne postavit na vlastní nohy
a odstûhuje se do garsonky v bohémské
ãtvrti New Yorku. Jill, svérázná hereãka, s níÏ
se zde seznámí, pomáhá nesmûlému Donovi, aby se podíval na svût i jin˘ma oãima.
K dramatickému stﬁetu dojde, kdyÏ do dûje
neãekanû vstoupí Donova maminka a b˘val˘
Jillin milenec. Zdá se, Ïe Don se nakonec
vrátí domÛ…
Divadlo Na Fidlovaãce touto romantickou
komedií otevírá svou komorní scénu (tzv. Komorní Fidlovaãku).
Nastudoval: T. Töpfer. Pﬁeklad: I. HavlÛ.
Dramaturgie: H. ·imáãková. Scénografie:
D. Bazika. Hudební spolupráce: O. Brousek. Hrají: O. Brousek, I. Pazderková,
M. Steinmasslová, M. Hol˘.

Lohonka – 60 let
Folková legenda Pavel Îalman Lohonka slaví kulatiny hned dvûma koncerty
v Divadle ABC v nedûli 19. bﬁezna.
Foto Petr ·kvrnû

·vandovo divadlo

Odpolední koncert zaãíná jiÏ v 15 hodin,
veãerní v 19 hodin. Spolu s oslavencem
budou úãinkovat i jeho hudební hosté
Wabi Danûk, Franti‰ek Nedvûd, Pavlína
Jí‰ová, Antonín Hlaváã, Mirek Kováﬁík,
Jindﬁi‰ka BroÏová, Jan BroÏ, Petr Novotn˘, Josef „Pepson“ Snûtiv˘ a Jan Kirchner. Uvádí Va‰ek Souãek.
Pﬁedprodej v pokladnû Divadla ABC,
Vodiãkova 28, Praha 1, po-so 11-19,
ne 13-19 nebo na tel.: 224 215 943 ãi na
e-mailu: divadlo.abc@ecn.cz.

Divadlo Alfred ve dvoﬁe
23. a 24. bﬁezna – 20 hod.
UÎ DE! MATAPA.DE / THE ART OUT
PLATFORM
hnutí divadelní mysli
Pﬁed nûkter˘mi vûcmi se vûãnû utíkat nedá,
ale za pokus to stojí. Jedin˘ zpÛsob, jak z toho ven, je skrz. Bﬁitká maskulinní ‰ou, ‰okující kabaret i seriózní drama s jasn˘m závûrem bíti bytí Matapou.
MATAPA vznikla jako podzemní divadelní hnutí mysli roku 1999. Experimentuje se Ïánry Ïivého umûní od kabaretu pﬁes klaunerie, pouliãní divadlo a happening aÏ po site specific
projekty, moderní tanec ãi butó, jak na jevi‰ti,
tak v ulicích. Jádro hnutí vzniklo na katedﬁe alternativního a loutkového divadla DAMU.
Dramaturgie: T. Boﬁil. Hrají: T. Mûcháãek,
T. Boﬁil, D. Máj, P. Vanûk, V. ·vejda, T. Jeﬁábek. Hudba: J. Kalivoda. Light design:
J. DŒrner. Scénografie: K. Housková. Produkce: THE ART OUT PLATFORM, T. Boﬁil,
pﬁedstavení vzniklo v produkci THE ART
OUT PLATFORM a MOTUS o.s.

MEZINÁRODNÍ âESK¯
KLUB
Ve spolupráci s Lidovou
univerzitou poﬁádá
HOVORY BEZ HRANIC
Tématem je vÏdy pﬁekraãování hranic ve v‰ech smyslech toho
slova, úãastníky besed jsou zajímavé
osobnosti domácí, ale ãasto i âe‰i Ïijící
v zahraniãí.
V pondûlí 27. bﬁezna v 17:00 probûhne
vzpomínkov˘ veãer k 10. v˘roãí úmrtí
a 80. v˘roãí narození literáta a polyhistora Václava Pinkavy, publikujícího
pod pseudonymem JAN K¤ESADLO.
Hostem syn Václav Pinkava ml. a dal‰í
pﬁátelé. âten˘mi ukázkami bude pﬁedstaveno Kﬁesadlovo dílo, bude promítnut
záznam z poﬁadu a pokﬁtûno nové vydání
jeho povídek Slepá bohynû.
Vstupné: 20 Kã
kusÛ Hvûzdoplavby. K tomu v˘bûr dal‰ích
ukázek z jeho tvorby. PﬁestoÏe leccos je k vidûní i sly‰ení na stránkách www.kresadlo.cz,
v tak „sloÏitém pﬁípadu“ není nad prÛvodce.
Za rozhovor dûkuje
Martina Fialková

reonim Scarduellim na tﬁiceti vitrínách pro klenoty, fotografie a operních programy. Vût‰ina souprav ‰perkÛ je dnes zhotovena ve dvou
exempláﬁích, z nichÏ jeden je uloÏen v archivu firmy Swarovski se
v‰emi návrhy a variantami, jak se hledala jejich koneãná podoba. Série klenotÛ M. Callas z období 1947–1960 mohou b˘t dnes prezentovány v jedineãném celku. Mezi nimi je unikátní starobylá koruna
z Nabucca, v˘jimeãn˘ je náhrdelník s ãelenkou s kﬁi‰Èálov˘mi
perlami z opery Lucie di Lammermoor (v reÏii a produkci H. von Karajana). Stejnû koruna ve tvaru vûnce (z opery Norma) a dvû spony k plá‰ti s nápadn˘mi tﬁpytkami. K vystoupení v La Traviatû
(1955 v La Scalle) trval producent Visconti na ‰percích autentick˘ch ãi
na pﬁesné kopii s vyuÏitím v˘robní techniky dané doby. Vznikl proto
rubínovû ãerven˘ kﬁi‰Èálov˘ náhrdelník s nepravideln˘mi perlami. Snad nejkrásnûj‰í jevi‰tní ‰perk, diadém s náhrdelníkem a náu‰nicemi z bezpoãtu kﬁi‰Èálov˘ch kamínkÛ byl pro operu Tosca
(1956 – v newyorské Metropolitní
opeﬁe). V záﬁi reflektorÛ vydávaly
takov˘ tﬁpyt a lesk, Ïe Callas si do
dal‰ího jednání vzala pouze náu‰nice! PraÏskou kolekci obohacuje
navíc série ‰perkÛ, které jsou od
zaãátku projektu prezentovány vÛbec poprvé.
Kolekci jevi‰tních klenotÛ jiÏ vidûlo
pﬁes tﬁi miliony náv‰tûvníkÛ. Z Prahy poputuje do Budape‰ti, finské
Savonlinny a New Yorku, v roce
2007 po Japonsku a dal‰ích asijsk˘ch zemích, nakonec bude vystavena v Austrálii. DoplÀuje ji krásn˘
katalog.
V˘stava ‰perkÛ Marie Callas
(v UmûleckoprÛmyslovém museu
do 26. bﬁezna 2006) je ukázkou ﬁemeslného a umûleckého mistrovství a dokumentuje velice dÛleÏité
období historie opery. Hlavnû v‰ak – slovy samotného Rinalda Albanesiho: „Probouzí k Ïivotu …sen o nejvût‰í sopranistce v‰ech dob –
boÏské Marii Callas.“
Olga Szymanská
Mimoﬁádn˘ cyklus komentovan˘ch prohlídek k v˘stavû: stﬁ. 8. 3.
v 17 hodin, 22. 3. v 17 hodin – v˘klad zdarma k platné vstupence

ORIGINÁLNÍ POHYBOVÉ
DIVADLO VESELÉ SKOKY
uvádí

VE STANICI NELZE
Anna a 7 ÏelezniãáﬁÛ v taneãní grotesce z 2. nástupi‰tû. Nevyklánûjte se z oken,
nebezpeãí záÏitku!
Je to pantomima, co dûlají?
Jistû, to taky, ale mimové to
nejsou. Balet? Jistû, to taky,

ale baleÈáci to nejsou. Herci?
Ano, herci to jsou. Zpívají.
Baví se a baví to i diváky...
Ondﬁej Neff – Neviditeln˘ pes
22. 11. 2005
DIVADLO V CELETNÉ
4. 3. 16:00 Ve stanici nelze
9. 3. 15:00 Ve stanici nelze
11. 3. 16:00 Ve stanici nelze
18. 3. 20:30 Na hlavu!
19. 3. 19:30 Na hlavu!
pﬁedprodej:
28. 3. 15:00 Na hlavu!
www.ticket-art.cz
29. 3. 15:00 Na hlavu!
www.veseleskoky.cz

NEJPRODÁVANùJ·Í KNIHY V PALÁCI NEOLUXOR
1. GOLDEN, Arthur: Gej‰a
2. LUDLUM, Robert: Lazarova vendeta
3. PASSER, Radim: 3 a 1/2 roku aneb
Americk˘ sen v âesku
4. DOHERTY, Paul: PíseÀ gladiátora
5. McDERMIDOVÁ, Val: PrÛ‰vih
Z pozvánek na bﬁeznové akce vybíráme:
6. bﬁezna (pondûlí) – 14 hodin
Prezident republiky Václav KLAUS bude
podepisovat knihu projevÛ, pronesen˘ch
ve tﬁetím roce svého prezidentského úﬁadu, pﬁíznaãnû nazvanou Rok tﬁetí. KNIÎNÍ
KLUB
8. bﬁezna (stﬁeda) – 17 hodin
Kﬁest autobiografické knihy svûtovû proslulé módní návrháﬁky ãeského pÛvodu
Blanky MATRAGI nazvané Blanka Matragi. Vydání tohoto Ïivotopisu, jenÏ kromû
zmínûné návrháﬁky pﬁedstaví i spoluautorka, publicistka Michaela ZINDELOVÁ, se

stane souãástí oslav 25. v˘roãí otevﬁení
bejrútského Salonu Blanka haute couture.
Nakl. LIDOVÉ NOVINY
9. bﬁezna (ãtvrtek) od 17 hodin
Valburga VAV¤INOVÁ uvede svou „Malou
encyklopedii Velikonoc“, v níÏ podává pﬁehledné vysvûtlení pojmÛ, postav spojen˘ch
s ãasem pﬁedvelikonoãním a velikonoãním,
zvykÛ, obyãejÛ a tradic, kouzel, jídelníãku,
legend apod., a to nejen u nás, ale také
v ﬁadû dal‰ích zemí. Program obohatí krátk˘m hudebním vystoupením kytarista ·tûpán RAK. Nakl. LIBRI
16. bﬁezna (ãtvrtek) od 17 hodin
Kﬁest knihy Náves spojen˘ s autogramiádou, bûhem níÏ se pﬁedstaví hlavní protagonisté stejnojmenného televizního seriálu
âT. Nakl. XZY
PALÁC KNIH LUXOR, Václavské námûstí
41, tel.: 221 111 367

Více informací najdete na www.neoluxor.cz
■ ■ ■

PO¤ADY PRO SENIORY

■ ■ ■

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, Rytíﬁská 25,
Praha 1 od 14:30.

Maìarské kulturní stﬁedisko, Rytíﬁská 25, Praha 1, zaãátky ve 14:30
1. 3. Setkání s Janou Koubkovou – jazz

Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivûdného krouÏku
4. 3. Nevyzpytatelnosti dûjin vÛkol dómu – sraz ve 13:45 hod. u hradní po‰ty naproti
chrámu sv. Víta
11. 3. Zapeklitosti ze III. nádvoﬁí – sraz ve 13:45 hod. u hradní po‰ty naproti chrámu sv. Víta
1. 4. Pﬁekvapivû o „Korábu“ s kulturními v˘teãníky – sraz ve 13:45 hod. na stanici el. drah
Bulovka
Zmûna programu je vyhrazena.

LISTY PRAHY 1

6 inzerce / kulturní programy

bﬁezen 2006

PLACENÁ INZERCE

V˘stavní program

Po‰tovního muzea

Máﬁí
Mandousová

Nové ml˘ny 2, Praha 1-Nové Mûsto

8. 2.–2. 4. 2006
PRODÁM VELK¯ RODINN¯ 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

Nebe nad hlavou

21. 3. ve 4 hodiny Antares. (Údaje jsou ve stﬁedoevropském ãase –
SEâ.)
Vedle hvûzd, jejichÏ svûtlo pochází z vlastních zdrojÛ, na nás z noãního nebe shlíÏejí planety na‰í sluneãní soustavy. Svítí svûtlem odraÏeS konãící zimou se tû‰íme na del‰í pobyty v pﬁírodû. Nejenom na n˘m od Slunce. Merkur se vyskytuje na obloze stále v blízkosti na‰í
chalupû nebo na chatû, ale za pﬁíhodn˘ch podmínek i v Praze, Ïivotadárné hvûzdy, tedy krátce po sluneãním západu nebo tûsnû
zejména na jejích okrajích, mÛÏeme s hlavou v záklonu a pﬁípad- pﬁed jeho v˘chodem. Za nejpﬁíznivûj‰ích astronomick˘ch podmínek
nû s dalekohledem u oãí sledovat nebeské divadlo. Podle astro- zapadá aÏ jeden a pÛl hodiny po Slunci. Pokud ho spatﬁíte, jste dítû
nomÛ nastává letos jarní rovnodennost 20. 3. v 19 h 25 min. 34 s. ‰tûstûny. V bﬁeznu v‰ak taková situace nenastane.
Následují ãtyﬁi planety, které vídáme spolehlivû prost˘m okem. Venu‰e
A co nám v bﬁeznu nabízí pohled do vesmíru?
je aÏ do podzimu Jitﬁenkou, budeme ji hledat nevysoko nad jihov˘Na denní obloze budeme 29. 3. svûdky ãásteãného zatmûní Slunce chodním obzorem. âerven˘ Mars v souhvûzdí B˘ka má nízkou jasnost
Zaãátek nastane v Praze v 10 h 46 min., konec ve 12 h 51 min., ma- a slabou viditelnost, navíc krátce po pÛlnoci zapadá. Lépe je vidût Juximální fáze probûhne v 11 h 48 min. Mûsíc v novu pﬁejde pﬁes dolní piter, právem naz˘van˘ obﬁí. Koncentruje v sobû témûﬁ tﬁi ãtvrtiny
ãást sluneãního kotouãe od jihozápadu k severov˘chodu. Pozor! Pﬁi hmotnosti v‰ech planet celé sluneãní soustavy. V bﬁeznu svítí po vût‰ipﬁímém pozorování je nezbytná ﬁádná ochrana oãí.
nu noci kromû veãera, pohybuje se souhvûzdím Vah zpûtnû, tedy k záV noci samozﬁejmû nejvíce upoutá svit Mûsíce, na‰í pﬁirozené druÏi- padu. Pﬁíznivé podmínky viditelnosti má Saturn, dal‰í obﬁí planeta. Na
ce. V první ãtvrti bude 6. 3., v poslední 22. 3. Bﬁeznov˘ úplnûk pro- obloze pob˘vá celou noc kromû jitra. Pohybuje se souhvûzdím Raka,
bûhne ve znamení polostínového zatmûní. Tento úkaz sice není pﬁíli‰ rovnûÏ retrográdnû, tedy zpûtnû. Pro úplnost ﬁeknûme, Ïe mezi velké
v˘razn˘, tentokrát se v‰ak Mûsíc ve stﬁedu zatmûní pﬁiblíÏí plnému stí- planety na‰í sluneãní soustavy se ﬁadí sedm˘ Uran a osm˘ Neptun, jenu Zemû a zhruba „na pûtce“ (pﬁedstavíhoÏ jasnost leÏí jiÏ za hranicí citlivosti lidme si ãíselník hodin s dvanáctkou na seského oka. Sluneãní svûtlo k nûmu letí plveru) se okraj Mûsíce zﬁetelnû ztmaví.
né ãtyﬁi hodiny. Deváté v poﬁadí je Pluto,
Zatmûní zaãíná 14. 3. ve 22 h 23 min. prvkteré kolem Slunce obûhne za ãtvrt tisícilením dotykem zemského polostínu s okratí. Nad tímto mezi planetami dosud nejjem mûsíãního disku a konãí 15. 3. ve
men‰ím a nejménû prozkouman˘m objek3 h 11 min. na opaãné stranû, pﬁiãemÏ
tem se stále vzná‰í otázka, zda ho vÛbec
Mûsíc prochází polostínem Zemû od sevelze za planetu povaÏovat. V poslední dobû
rozápadu na jihov˘chod nebeské sféry.
se mluví o dal‰ím tûlese, je‰tû men‰ím neÏ
Maximum polostínového zatmûní nastává
Pluto. Dostalo tajemné jméno Sedna, po15. 3. v 0 h 47 min.
dle indiánské bohynû moﬁe. O jeho exiMezi dal‰í zajímavé úkazy patﬁí konjunkstenci napovídaly jiÏ dﬁíve mûﬁené odchylce. V konjunkci s Mûsícem budou v bﬁezky v pohybech Neptunu i Uranu. Ale to uÏ
nu nûkteré jasné hvûzdy: 9. 3. ve 23
je jiná pohádka. Tu si prost˘ obdivovatel
hod. Pollux, 12. 3. ve 21 hod. Regulus, PrÛbûh ãásteãného zatmûní Slunce 29. 3. 2006 svût˘lek na obloze nepﬁeãte.
wi

Toulky za pamûtihodnostmi Prahy 1 – Rudolfinum
Letos si pﬁipomínáme 110. v˘roãí zaloÏení âeské filharmonie – tûlesa, které si vydobylo pﬁední místo na svûtové hudební scénû. Následující ﬁádky proto vûnujeme nejen její historii, ale také jejímu sídlu – Rudolfinu. První pokusy o zavedení koncertÛ
symfonické hudby podnikl v Praze uÏ Bedﬁich Smetana jako kapelník Prozatímního
divadla, ale nebyly pﬁíli‰ úspû‰né.

Po dokonãení Národního divadla byly opût
obãas poﬁádány, ale orchestr opery, kter˘
pﬁi nich vystupoval, se bouﬁil. Byla to práce
navíc a zadarmo. V roce 1894 do‰lo dokonce ke stávce a tehdy se objevila my‰lenka
poﬁádat koncerty vlastní a zaloÏit po vzoru
VídeÀsk˘ch filharmonikÛ spolek, kter˘ by se
kromû umûlecké stránky staral i o sociální
zaji‰tûní ãlenÛ. Je‰tû téhoÏ roku byly
schváleny stanovy a v roce následujícím
vydala âeská filharmonie prohlá‰ení, v nûmÏ
se zavázala poﬁádat nejménû ãtyﬁi velké
koncerty roãnû. Kromû správního v˘boru
spolku prohlá‰ení podepsali i ãlenové v˘boru umûleckého – mj. Antonín Dvoﬁák
a Zdenûk Fibich. První koncert âeské filharmonie se uskuteãnil 4. 1. 1896 ve velkém
sále Rudolfina pod taktovkou Antonína
Dvoﬁáka – tehdy uÏ skladatele a pedagoga
svûtové úrovnû. Byly provedeny jeho vlastní skladby – Slovanská rapsodie As dur,
pﬁedehra Othello, Biblické písnû a Novosvûtská symfonie. Byla to velká událost.
Rudolfinum mûlo tehdy za sebou uÏ jedenáct let provozu. Za tuto krásnou novore-

nesanãní budovu vdûãíme nejstar‰ímu ãeskému penûÏnímu ústavu, âeské spoﬁitelnû,
která její stavbu iniciovala a financovala pﬁi
pﬁíleÏitosti 50. v˘roãí svého vzniku.
V porotû, která vybírala projekt budovy, na
vûãné ãasy vûnované Jednotû pro zvelebování hudby v âechách a Spoleãnosti vlasteneck˘ch pﬁátel umûní, zasedl i slavn˘
nûmeck˘ architekt Gottfried Semper, autor
operních budov v DráÏìanech a Bayreuthu.
Byl zvolen projekt architektÛ Josefa Zítka
a Josefa Schulze. Stavba byla zahájena
v roce 1876, tehdy se podle Zítkova projektu pomalu dokonãovala stavba Národního
divadla a Schulze teprve práce na divadelní
budovû ãekala – ujal se jí aÏ po poÏáru. Patronát nad stavbou pﬁijal následník rakouského trÛnu korunní princ Rudolf – odtud název Rudolfinum. Na plastické v˘zdobû
budovy se podílel ZítkÛv spolupracovník pﬁi
v˘zdobû Národního divadla, sochaﬁ Bohuslav Schnirch. Dvoﬁákova síÀ Rudolfina je
právem povaÏována za nejkrásnûj‰í koncertní sál u nás. Objekt pro‰el v l. 1990 aÏ
1992 nákladnou rekonstrukcí, která mu vrá-

tila pÛvodní uspoﬁádání a lesk. V r. 1994
byla v 1. patﬁe otevﬁena pamûtní síÀ svûtoznámého ãeského houslisty Jana Kubelíka, otce neménû slavného dirigenta Rafaela Kubelíka, kter˘ se po 42 letech v exilu
vrátil aspoÀ na konci Ïivota k dirigentskému pultu âeské filharmonie. Ale vraÈme se
je‰tû k jejím zaãátkÛm. Po zmínûném prvním vystoupení pﬁi‰la dal‰í, ale stále ‰lo
o jeden orchestr – v divadle vystupoval jako
operní a pﬁi uvádûní koncertÛ symfonické
hudby jako âeská filharmonie.
V r. 1900 se ‰éfem opery Národního divadla stal Karel Kovaﬁovic, mlad˘ a velmi nadan˘ hudebník, kter˘ kladl na orchestr vysoké nároky. Obnovily se staré spory, které
s ním uÏ dﬁíve orchestr mûl, a opût do‰lo ke
stávce s prohlá‰ením: „Nebudeme hráti
pod Kovaﬁovicem nikdy a nikde.“ Kovaﬁovic
udûlal rázn˘ krok – v únoru 1901 cel˘ orchestr propustil, rychle sestavil a sehrál nov˘ a páni filharmonikové, aby mûli aspoÀ
nûjaké Ïivobytí, zaãali vystupovat jako samostatné tûleso. Poãátky byly tûÏké, dostateãnû to dokumentuje dou‰ka dirigenta
Ludvíka âelanského v dopise z r. 1918, potvrzujícím vystoupení v Nûmeckém Brodû:
„Vyproste nám u mûsta kaÏdému ãlenu
bochníãek chleba“. Situace se zmûnila,
kdyÏ v r. 1919 nastoupil do ãela orchestru
Václav Talich – osobnost s jasnou koncepcí, vysok˘mi nároky a vynikajícími pedagogick˘mi schopnostmi. V ãele filharmonie
stál do r. 1941, po nucené pﬁestávce s ní
opût od r. 1954 pravidelnû vystupoval. V jeho ‰lépûjích pokraãovali Rafael Kubelík,
kterého v r. 1948 vyhnal z vlasti komunistick˘ pﬁevrat, Karel Anãerl, kter˘ v r. 1968
ode‰el do Kanady, i charismatick˘ a oblíben˘ Václav Neumann. Ti v‰ichni se zaslouÏili o svûtové renomé âeské filharmonie.
·koda, Ïe pÛsobení Jiﬁího Bûlohlávka, kter˘ je dnes ‰éfem prestiÏního orchestru
BBC, bylo jen krátké. Místo nûho si filharmonikové zvolili nûmeckého dirigenta Gerda Albrechta. Po jeho abdikaci v r. 1997 vedl orchestr dirigent ruského pÛvodu
Vladimír A‰kenhazy. Od roku 2003 má
âeská filharmonie po deseti letech opût
ãeského dirigenta. Je jím Zdenûk Mácal,
kter˘ se proslavil za dlouholetého exilu
v NSR a USA. Je vynikajícím interpretem
zvlá‰tû hudby Antonína Dvoﬁáka – za jeho
Novosvûtskou symfonii obdrÏel v r. 2001
cenu GRAMMY.
E. S.
Foto Archiv ListÛ Prahy 1

Martin Srb:

„Za v‰ím
(ne)hledej ﬁád“

Rytina v ceninové
a známkové tvorbû

Od 14. 2. do 10. 3. 2006 probíhá v galerii
ECCA TERRA výstava tvorby Máří
Mandousové – ručně šité šaty a večerní
toalety, ukázky ilustrací a tvorby pro děti. Kresby uhlem, tužkou, kombinované
techniky…
Galerie ECCA TERRA
(suterén Konzervatoře J. Deyla)
Maltézské náměstí 14
Praha 1-Malá Strana
Otevřeno Po–Pá 11–18 hod

Praha 1

RÛÏová 8

www.pangea-tea.cz
Tel.: 222 245 894
http://www.pangea-tea.cz/produkce/cestopisy.html
otevﬁeno:
po-ãt 10:00–21:00, pá 10:00–22:00,
so 11:30–22:00, ne-11:30–21:00
Prodejní stánky: OD Kotva na námûstí Republiky
a Hypernova âestlice,PrÛhonice.

RÛÏovou ãajovnu najdete mezi hlavním nádraÏím
a Jindﬁi‰skou ulicí.
Cestopisné poﬁady, zaãátek v 18.30,
není-li uvedeno jinak:

2. 3. Irsko – Pavel Jone‰
7. 3. Síla mysli, V zajetí mysli – filmy V. Poltikoviãe
+ diskuze s reÏisérem
9. 3. S˘rie – Tomá‰ ·amil Radûj
14. 3. Doteky Vietnamu – L + J Novákovi
16. 3. Vesel˘ svátek Purim a písnû v jidi‰ – Hana
Frejková + Michal Hromek – koncert v 18.00
21. 3. Tibet + Nepál, Kam kráãí‰ Tibete??
– Zdenûk Strnad
23. 3. Turecko známé i neznámé – Radovan JirkÛ
28. 3. Dánsko – Jan Stûniãka
30. 3. Národní parky západu USA – Zdenûk Strnad

vstupenky rezervujte na tel: 222 245 894
3.–4.3, 10–18 h, Prezentace kosmetiky ze zeleného ãaje
Tea exclusive – Beauty expo, v˘stavi‰tû
SVùT v dobrém SVùTle – v˘stava fotografií
Luká‰e Synka.
http://www.pangea-tea.cz/produkce/vystava.html

AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1, 221 111 086
disk@divadlodisk.cz www.divadlodisk.cz
2.,15.,27. 3. Zazie v metru
4., 23. 3. Terorismus
5., 19., 31. 3. âlovûãe, zkus to!
10. 3. Andûl pﬁichází do Babylónu – 11:00
11.,12,17., 28. 3. Andûl pﬁichází do Babylónu
13, 30. 3. Západní pﬁístav
14.,22., 29. 3. Orestes
18. 3. PLES DAMU
19. 3. âlovûãe, zkus to!
20., 25. 3. Îivot je sen!
21. 3. Outlet/ Cokoliv
23. 3. Terorismus
24. 3. Caprichos
26. 3. Sonáta duchÛ
U 22
13. 3. KaBBaret „Pokusy o Brechta“ – 19:00
STUDIO ¤ETÍZEK
8., 23., 30. 3. Macbeth
16. 3. Bez kyslíku
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.

6. 3. Tanec mezi vejci – 19:00
11. 3. Poslední ‰ance – 16:00
13. 3. Oskar – 19:00
18. 3. Zkrocení – 16:00
20. 3. Milovat k smrti – 19:00
21. 3. Monsieur Amédée – 14:00
22. 3. Monsieur Amédée – 19:00
24. 3. Monsieur Amédée – 11:00
25. 3. Monsieur Amédée – 16:00
27. 3. Zkrocení – 16:00
DùTEM
22. 3. Malování na tmu – 9:30
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Koncerty

Slavná i méně známá díla světových
a českých skladatelů.
Zahajovací koncert sezony 25. 3.,
od 1. 4. denně kromě úterý od 18.00.
Mozartův rok v chrámu
sv. Mikuláše na Malé Straně
1. koncert cyklu 16. 4. v 18.00
Předplatné:
1000 Kč za 10 vstupenek,
platí na všechny koncerty pořádané
spol. Psalterium do 31. 12. 2006.

Bližší informace a vstupenky:

Chrám sv. Mikuláše, Psalterium,
tel./fax/záznamník: 257 534 215,
info@psalterium.cz
www.psalterium.cz
a v obvyklých předprodejích.

Národní tﬁída 4, Praha 1, pokladna: 224 931 482
www.laterna.cz, info@laterna.cz
2., 3., 4., 6. 3. Argonauti
7., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20.,
21., 22. 3. Kouzeln˘ cirkus
11. 3. Kouzeln˘ cirkus – 17:00
23., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 31. 3., 1. 4.
Graffiti
25. 3., 1. 4. Graffiti – 17:00
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

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.

PO¤ADY

15. 3. Madagaskar 10. p.
Madagaskarsk˘ trnit˘ bu‰ a Kurol, Maki, Ksukol, ãili
madagaskarsk˘ bestiáﬁ. Povídání a promítání diapozitivÛ s P. Ho‰kem o jedineãném trnitém bu‰i a o vyhynul˘ch madagaskarsk˘ch savcích, bodlínech a nejpopulárnûj‰ích obyvatelích Madagaskaru, lemurech.
Vstupné: 50,- 30,- Kã.

KONCERTY

7. 3. Písniãkaﬁení spí‰e dovesela 10. p.
Folkov˘ zpûvák M. Knébl.
9. 3. Konvergence ve vûÏi
Rozprava s mladou generací hudebních skladatelÛ
s ukázkami jejich tvorby a Ïiv˘m vystoupením violoncellisty P. Nouzovského. Úãinkují: O. ·tochl, T. Pálka,
J. Rybáﬁ, P. Nouzovsk˘ – violoncello.
13. 3. PraÏské violoncellové duo
âeská premiéra uvedení Bachov˘ch invencí upraven˘ch
pro 2 violoncella a variace ãesk˘ch autorÛ na tyto skladby. Program: J. S. Bach, R. Haas, P. Trojan, F. Couperin.
Úãinkují: P. Nouzovsk˘ – violoncello, O. Valenta – violoncello.
24. 3. Kvarteto ãlenÛ FOK 10. p. – 17:00
Program: W. A. Mozart: kvartet d moll, KV 421, Allegro, Andante, Menuetto (Allegretto), Allegro ma non
troppo. A. Dvoﬁák: kvartet F-dur, op. 96, Allegro, ma
non troppo, Lento, Molto vivace, Vivace, ma non troppo.
Úãinkují: V. Kuãera 1. housle, V. Beranová 2. housle,
O. Smola viola, J. Halama violoncello. Vstupné: 50 Kã.
28. 3. Popování 10. p.
Jak se studuje na oddûlení Populárního zpûvu PraÏské
konzervatoﬁe – písniãky a povídání o slastech i strastech studování. Vstupné: 50,- 25,- Kã.

DIVADLO

2. 3. Scéna Montmartre Ptáci na telegrafním drátû
Kytara, foukací harmonika, lidsk˘ hlas. Jam-session
s pﬁedstaviteli zpûvácké generace „svobody a vzdoru“
L. Cohenem, B. Dylanem, P. Simonem, A. Garfunkelem
a Donovanem. Nová, roz‰íﬁená verze. Úãinkují: B. Kodetová nebo M. Kyselová, V. Procházka, V. Spurn˘.
12. 3. Obrazy ze staré ãínské literatury 10. p. – 17:30
Odejít! Vrátit se domÛ!
Tvorbu Tchao Jüan-minga (365-427), básníka vína
a opûvovatele venkovského Ïivota vystihují nejlépe jeho vlastní slova: „Ve v‰em tom spatﬁeném hlubok˘
smysl se tají!“ Úãinkují: J. Pﬁeuãil, M. Masopust.
14. 3. Autorské ãtení povídek autorÛ z kulturních serverÛ Totem.cz, Pismak.cz a Literra.cz. 10. p. – 18:30
Beseda s cestovateli J. Kabátkem a O. Kotasem, Snake
River @ 600 kilometrÛ na kánoích kanadskou divoãinou. Vstupné: 25.- Kã.
15. 3. Parsifal 3. p.
Povûst o Parsifalovi, rytíﬁi sv. Grálu druÏiny krále Artu‰e, volnû pﬁevyprávûl podle stﬁedovûk˘ch pramenÛ
J. Dostal. Úãinkují: M. Friedl, B. ·varc.
17. 3. AÏ usly‰í‰ moﬁe 1. premiéra 10. p.
Îivotní pﬁíbûh geniální houslistky a její sestry na pozadí bizarního manÏelského ãtyﬁúhelníku. Hrají: K. Seidlová, L. KoÏinová, L. Hru‰ka, Z. Hru‰ka, Z. KoÏinová.
19. 3. AÏ usly‰í‰ moﬁe 2. premiéra 10. p.
21. 3. Oldstars Pﬁíli‰ velké srdce 10. p.
Scénická montáÏ k v˘roãí V. Hrabûte. Vstupné: 100,50,- Kã.
22. 3. Lordi (The Lords) Oscar Wilde a Robbie Ross
10. p. – 20:00. Veﬁ. generálka, vstup 250 Kã.
Novû objevená salonní komedie O. Wildea a R. Rosse
s jemn˘mi erotick˘mi prvky. Lond˘n 1896 – Praha 2006.
Hrají: M. Hofmann, F. Rajmont, P. Serge Butko
a M. Koteck˘. Plakát navrhla: AÀa Geislerová.
23. 3. Lordi 10. p. – 20:00 1. premiéra. Vstupné 300 Kã.
25.3. Lordi 10. p. 2. premiéra. Vstupné 300 Kã.
26. 3. O Popelce – 17:30 asi miliontá verze nejoblíbenûj‰í pohádky na svûtû. Vstupné: 35,- 70,- Kã
29. 3. Oldstars Dvouhra Neveux/Outratov
Hra o dvou lidech v jedné hlavû a jednom ãlovûku ve
dvou tûlech. Tragická komedie? Komická tragédie?
Zbabûlost, moc, pomsta… Pﬁedstavení pro zasmání
i k zamy‰lení, o tom, co se stane, kdyÏ nám jednoho
dne dojde trpûlivost… Vstupné: 100,- 50,- Kã
29. 3. Evangelium sv. Jana 3. p.
Druhá ãást biblické zvûsti o JeÏí‰ovû Ïivotû a uãení je
pro nás „okem“, kter˘m mÛÏeme nahlédnout z tohoto
stísnûného svûta do vûãnosti. V parafrázovaném pﬁekladu pﬁednese M. Friedl.
30. 3. Lordi 10. p. – 20:00 Vstupné 250 Kã

DùTI

26. 3. Rusalka – 15:00
Hudebnû dramatické studio mlad˘ch – Divadélko pﬁi
Národním divadle v Praze. Vlastní pojetí pÛvabné operní pohádky A. Dvoﬁáka v podání pﬁeváÏnû nejmlad‰ích
divadelníkÛ. Vstup: 50,- 25,- Kã
O Snûhurce – 16:00
Pohádkové vzpomínání nejmlad‰ích ãlenÛ divadélka,
studia pﬁi Národním divadle, na letní soustﬁedûní.
Vstupné: 35,- 70,- Kã
V¯STAVY
14. 3.–7. 5. Karel Tondl grafika, bibliofilie, novoroãenky, ex libris. 3. p.
10. 3.–10. 4. Touha bez návratu ing. Jindﬁich Rimpel – fotografie 4. p. Pocta ing. Jindﬁichovi „Hobby“
Rimpelovi ke st˘m narozeninám.
1. 3.–8. 3. Prodejní fotov˘stava PraÏské vûÏe ze zemû i nebe 4. p. Autorská v˘stava Josefa Podzimka
a Miroslava Raudenského.

LISTY PRAHY 1

bﬁezen 2006
Vodiãkova 28, Praha 1
Pokladna: ☎ 224 215 943
po – so 11:00–19:00
ne 13:00–19:00
divadlo.abc@ecn.cz,
www.divadloabc.cz.
2. 3. Tﬁikrát Ïivot
3. 3. Poprask na lagunû
4. 3. Cizinec – 17:00
5. 3. Postel plná cizincÛ
– 15:00 a 19:00
aneb Rodinná pouta na
cestách – TOPART Media
6. 3. Tﬁi muÏi ve ãlunu
a pes
7. 3. Do hrobky taneãním krokem
8. 3. Ideální manÏel
9. 3. Jezinky bezinky
10. 3. Pﬁíli‰ poãestná
Ïena
11. 3. Veselé paniãky
windsorské – 17:00
13. 3. Jak je dÛleÏité míti
Filipa
14. 3. Únos Sabinek –
pﬁedstavení pro
seniory za jednotné
vstupné 50 Kã – 11:00
14. 3. Únos Sabinek
15. 3. Do hrobky taneãním krokem
16. 3. Charleyova teta
17. 3. Tﬁi muÏi ve ãlunu
a pes
18. 3. Pﬁíli‰ poãestná
Ïena – 17:00

19. 3. Pavel Îalman
Lohonka
– 15:00 a 19:00
20. 3. Sestup OrfeÛv
21. 3. Veãer tﬁíkrálov˘
22. 3. Îena v bílém
23. 3. Tﬁikrát Ïivot
24. 3. Jezinky bezinky
25. 3. Poprask na
lagunû – 17:00
26. 3. Karel Plíhal – koncert Country radia
27. 3. Tﬁi muÏi ve ãlunu
a pes
28. 3. Veselé paniãky
windsorské
29. 3. Do hrobky taneãním krokem
30. 3. Cizinec
31. 3. Ideální manÏel
ÁBÍâKO – malá scéna
1. 3. Lorna a Ted – 19:00
4. 3. ÚÏasná svatba
– 14:00 a 20:30
11. 3. Zmatení jazykÛ
– 14:00 a 20:30
18. 3. Rozpaky zubaﬁe
Svatopluka Nováka – 14:00 a 20:30
25. 3. Lorna a Ted
– 14:00 a 20:30

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

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1,
Praha 1 – Staré Město

Divadlo tel./fax 224 828 081,
pokladna: po – pá 14–19 hod., tel. 224 828 082.
vstupenky@divadloungelt.cz
2. 3. Perla Hollywoodu
a já
3. 3. Mathilda
4. 3. Casanova
5. 3. Láska
a porozumûní
6. 3. Mathilda
7. 3. Na ocet
8. 3. Na ocet
9. 3. Mathilda
10. 3. ¤idiã paní Daisy
11. 3. ¤idiã paní Daisy
12. 3. Sylvie
15. 3. TrÛn milosrdenství
16. 3. Zastavte se u nás...
hosté V. Cibulková
a M. Etzler

17. 3. Na ocet
18. 3. Smlouva
20. 3. TrÛn milosrdenství
21. 3. Perla
Hollywoodu a já
22. 3. TrÛn milosrdenství
23. 3. TrÛn milosrdenství
24. 3. Recitál Marty
Kubi‰ové
– Vítej, lásko
26. 3. Sylvie U
27. 3. Hra o manÏelství
28. 3. Hra o manÏelství
29. 3. Já jsem já
30. 3. Play Strindberg
31. 3. Perla Hollywoodu
a já

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

3. 3. Prodaná nevûsta – 20:00
O
4. 3. Prodaná nevûsta – 14:00, 19:00
O
5. 3. Sluha dvou pánÛ
â
6. 3. Na‰i furianti
â
7. 3. La Traviata
O
8. 3. Lucerna
â
9. 3. MOZART? MOZART!
B
(Petite Mort / Requiem) – 1. premiéra
10. 3. MOZART? MOZART!
(Petite Mort / Requiem) – 2. premiéra
B
11. 3. Krvavé kﬁtiny aneb Drahomíra
a její synové – 13:00
â
Sluha dvou pánÛ
â
12. 3. Mozart? Mozart!
(Petite Mort / Requiem) – 14:00, 19:00
B
13. 3. Rigoletto
O
14. 3. Cyrano z Bergeracu
â
15. 3. Její pastorkyÀa
O
16. 3. La Bohème
O
17. 3. Na‰i furianti
â
18. 3. Requiem
O
19. 3. âert a Káãa – 11:00
O
Aida – 20:00
O
20. 3. Vladaﬁka závist aneb ZahradníkÛv pes
â
21. 3. Krvavé kﬁtiny aneb Drahomíra
a její synové
â
22. 3. Labutí jezero
B
23. 3. Labutí jezero
B
24. 3. Cyrano z Bergeracu
â
25. 3. Ceny Thálie 2005 – 20:00
26. 3. Giselle –14:00, 19:00
B
29. 3. Rusalka
O
30. 3. Lucerna
â
31. 3. Onûgin
B
STAVOVSKÉ DIVADLO
â
2. 3. RICHARD III. – 1. premiéra
3. 3. Mozartissimo – 17:00
K
Du‰e – krajina ‰irá
â
â
4. 3. RICHARD III. – 2. premiéra
5. 3. Taneãní centrum Praha / Debreceni Balett B
6. 3. Don Giovanni
O
7. 3. Richard III.
â
8. 3. Don Giovanni
O
9. 3. Tisíc a jedna noc
â
K
10. 3. Mozartissimo – 17:00
Lakomec
â
11. 3. Úklady a láska – 14:00, 19:00
â
12. 3. Kouzelná flétna – 14:00
O
Don Pasquale – 20:00
O
13. 3. Pygmalión
â
14. 3. Romeo a Julie
â
15. 3. Richard III.
â
16. 3. Rodinné album
B
17. 3. Mozartissimo – 17:00
K
Rodinné album
B
18. 3. Stratégie a rozmary
â
19. 3. Ignorant a ‰ialenec
â
20. 3. Mozartissimo – 17:00
K
Du‰e – krajina ‰irá
â
21. 3. Don Pasquale
O
22. 3. ·kola pomluv
â
24. 3. Le Bourgeois Gentilhomme
(Mû‰Èák ‰lechticem)
O
25. 3. ·ípková RÛÏenka – 14:00, 18:00
B
26. 3. Tisíc a jedna noc – 13:00
â
Romeo a Julie – 20:00
â
27. 3. Richard III.
â
28. 3. Pygmalión
â
29. 3. Lakomec
â
30. 3. Le nozze di Figaro (Figarova svatba)
O
31. 3. ·kola pomluv
â
DIVADLO KOLOWRAT
4. 3. V‰ak svûtla nechte plát...
(Benefice Jana Kaãera)
â
5. 3. Prospan˘ Ïivot (Benefice L. Skoﬁepové) â
7. 3. V‰ak svûtla nechte plát...
(Benefice Jana Kaãera)
â
9. 3. Virginia
â
12. 3. V·AK SVùTLA NECHTE PLÁT... – premiéra
(Benefice Jana Kaãera)
â
13. 3. Na ústupu
â
14. 3. Virginia
â
16. 3. Prospan˘ Ïivot (Benefice L. Skoﬁepové) â
17. 3. Nebyl jen Hamlet
(Benefice Radovana Lukavského)
â
22. 3. âerné mléko
â
23. 3. Na ústupu
â
24. 3. Virginia
â
28. 3. Na ústupu
â
31. 3. âerné mléko
â

www.narodni-divadlo.cz
O – opera, â – ãinohra, B – balet
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Kﬁesomyslova 625, Praha 4
Pokladna po – pá 10–19:30 h,
so 14–19:30 h, 241 404 040.
tel.:/fax: 261 215 721,
fidlovacka@fidlovacka.cz,
www.fidlovacka.cz.
2. 3. Habaìúra
3. 3. Jacobowski
a plukovník
4. 3. Malované na skle
6. 3. Funny Girl
7. 3. Blboun
8. 3. A je to v pytli!
– 10:30
Komická potence
aneb Nûco v ní je
9. 3. A je to v pytli!
10. 3. Julie,
ty jsi kouzelná!
11. 3. A je to v pytli!
– 15:00 a 19:30
12. 3. LoupeÏník – 15:00
13. 3. LoupeÏník – 10:00
Poprask na lagunû
14. 3. Poprask na lagunû
10:00
Podivná paní S.
15. 3. Paní S. v rozpacích

16. 3. Balada pro banditu
– 10.00
Harvey a já
17. 3. Horoskop pro
Rudolfa II. – 10:00
Divotvorn˘ hrnec
18. 3. Jacobowski
a plukovník
– 15:00 a 19.30
20. 3. A je to v pytli!
21. 3. Komická potence
aneb Nûco v ní je
22. 3. Funny Girl
23. 3. Blboun
24. 3. Malované na skle
25. 3. A je to v pytli! – 15:00
26. 3. Funny Girl – 15:00
28. 3. Divotvorn˘ hrnec
– 15:00 a 19.30
29. 3. Habaìúra
30. 3. Harvey a já
31. 3. Jacobowski
a plukovník

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

DIVADLO V CELETNÉ
Pokladna v prÛchodu z Celetné do ·tupartské,
po – pá 10–19:30 h, so – ne 14–19:00 h,
v pﬁípadû pozdûj‰ích pﬁedstavení do jejich zaãátku,
rezervace: 222 326 843, 608 327 107,
rezervace@divadlovceletne.cz, www.divadlovceletne.cz.

KA·PAR

3. 3. Norway.today – 18:00
Audience – 22:00
6. 3. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
7. 3. Richard III.
8. 3. Lofter (MuÏ, kter˘ se smûje)
10. 3. Garderobiér –18:00 – Ka‰parÛv dárek
Krása a pÛvab perverzit – 22:00
13. 3. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
14. 3. Hamlet
15. 3. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
16. 3. Mrzák Inishmaansk˘
22. 3. Richard III.
23. 3. Námûstíãko
24. 3. RÛÏe pro Algernon – 18:00
Krása a pÛvab perverzit – 22:00
25. 3. Úãtování v domû boÏím – 16:00
26. 3. RÛÏe pro Algernon
27. 3. Lofter (MuÏ, kter˘ se smûje)
30. 3. Garderobiér

CD 2002

2. 3. Lékaﬁem proti své vÛli
12. 3. Tﬁi mu‰ket˘ﬁi
18. 3. Prokletí rodu BaskervillÛ – 16:00

VESELÉ SKOKY

03/06
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. 3. Z cizoty
3. 3. Str˘ãek VáÀa
4. 3. Námûstí HrdinÛ
5. 3. Prohlídka divadla
pro veﬁejnost
– 15.00
6. 3. PUSH UP 1-3
7. 3. Str˘ãek VáÀa
8. 3. Poslední
pomazánka
10. 3. Etty Hillesum
– 11.00
Pod modr˘m
nebem
12. 3. Etty Hillesum
14. 3. Pod modr˘m
nebem
15. 3. Platonov
je darebák!
16. 3. Etty Hillesum
18. 3. Perfect Days

19. 3. Purpurov˘ ostrov
21. 3. Gazdina roba
22. 3. Gazdina roba
– 11.00
Z cizoty
23. 3. Platonov
je darebák!
24. 3. PUSH UP 1-3
25. 3. Ples jevi‰tní
techniky Divadla
Na zábradlí
– 20:00
26. 3. Recitál
Hany KﬁíÏkové
27. 3. Platonov
je darebák!
28. 3. NoÏe a rÛÏe
29. 3. Etty Hillesum
30. 3. Pan Kolpert
31. 3. Perfect Days

STUDIO DAMÚZA – ELIADOVA KNIHOVNA
1. 3. Li‰ka Bystrou‰ka – 20:00
4. 3. J. Pliya – Syndrom dobrodince – 17:00
5. 3. J. Pliya – Syndrom dobrodince – 18:00
Aluminiová královna – 20.30h
6. 3. Sure think – 21:00
8. 3. Stript˘z – 21:00
9. 3. 2 bratﬁi – 15:00
11. 3. Bor‰ã – 20:00
12. 3. Dlouh˘, ·irok˘, Bystrozrak˘ – pohádka – 15:00
13. 3. Hromádkáﬁi – 20:00
17. 3. Milenec – Divadlo AHA! – 20:00
20. 3. 8@8 Pﬁekvapení na závûr – 20:00
26. 3. Pohádka o jednom malém jeÏkovi – 15:00

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
2. 3. Epochální v˘let
pana Brouãka
do XV. stol.
3. 3. Epochální v˘let
pana Brouãka do
XV. stol. – 10:00
4. 3. My‰ka z bﬁí‰ka
– 15:00
4. 3. Standa má
problém etc.
6. 3. Garderobiér
7. 3. Divoká kachna
8. 3. Goldbergovské
variace
10. 3. Kabaret
Prévert-Bulis
11. 3. Soudné sestry
13. 3. Jak jsem se ztratil
aneb Malá vánoãnæ
povædka – 10:00
14. 3. Hrdina západu
15. 3. Kdyby prase mûlo
kﬁædla – 10:00
17. 3. Lháﬁ

18. 3. My‰ka z bﬁí‰ka
– 15:00
19. 3. ¤eknûte to m˘mu
psovi
20. 3. Soudné sestry
21. 3. Bûsi
22. 3. Je‰tû Ïiju s vû‰ákem, ãepicí a plácaãkou
23. 3. Komedie s ãertem
aneb Doktora
Fausta do pekla
vzetí – 10:00
25. 3. Kabaret
Prévert-Bulis
27. 3. Kabaret
Vian – Cami
29. 3. My‰ka z bﬁí‰ka
– 10:00
29. 3. Jak jsem se ztratil
aneb Malá vánoãnæ
povædka
30. 3. Divoká kachna
31. 3. Lháﬁ

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

divadlo minor
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 11:00–18:00 hod.
2. 3. Lovci mamutÛ – 18:00
3. 3. Kabaret Tlukot a bubnování – 18:00
Ma‰karní bál pro dospûlé
– malá scéna – 19:30
4. 3. Vinnetou – 15:00
Tﬁi malá prasátka, Buchty a loutky – malá
scéna – 15:00
5. 3. Snûhurka – 15:00
7. 3. Rozesnûno, Damúza – malá scéna – 19:30
8. 3. Rozesnûho, Damúza – malá scéna – 19:30
9. 3. Snûhurka – 18:00
10. 3. âtyﬁlístek! – 18:00
Marbuel a Kratinoha, Naivní divadlo Liberec
– malá scéna – 19:30
11. 3. âtyﬁlístek! – 15:00
O Malence – malá scéna – 15:00
12. 3. Lovci mamutÛ – 15:00
Cirkus harampádím – malá scéna – 15:00
14. 3. Láska dona Perlimplina, Damúza – malá scéna – 19:30
15. 3. Café Minor – malá scéna – 19:30
16. 3. Snûhurka – 18:00
17. 3. Vinnetou – 18:00
18. 3. Lovci mamutÛ – 15:00
Jak Maﬁenka a BoÏenka koukaly
– malá scéna – 15:00
19. 3. Kabaret Tlukot a bubnování – 15:00
21. 3. Chaos ve v˘chodním moﬁi, Taiwan – 19:30
22. 3. PíseÀ písní – 19:30
23. 3. Klapzubova jedenáctka – 18:00
Dûvãátko s mozkem, Malé Vinohradské
divadlo – malá scéna –19:30
24. 3. Klapzubova jedenáctka – 18:00
25. 3. Snûhurka – 15:00
26. 3. ·tûnû nebo ‰penát, DRAK, Hrad. Král. – 15:00
29. 3. SvÛdné J, Husa na provázku – 19:30
30. 3. Vinnetou – 18:00
31. 3. âtyﬁlístek! – 18:00

Pﬁedstavení zaãínají v 15:00, není-li uvedeno jinak.

kulturní programy 7

4. 3. Ve stanici nelze – 16:00
9. 3. Ve stanici nelze – 15:00
11. 3. Ve stanici nelze – 16:00
18. 3. Na hlavu! – 20:30
19. 3. Na hlavu!
28. 3. Na hlavu! – 15:00
29. 3. Na hlavu! – 15:00

THE DIVADLO / âTI
TO DIVADLO

ODEON ART SERVIS

SERPENS

5. 3. âamburína – 15:00

25. 3. Star Trek – 20:30
19. 3. Brouãek – 15:00

DIVADLO LETÍ

11. 3. BÛh je DJ – 20:30
28. 3. BÛh je D

SPOLEâNOST
DR. KRÁSY

31. 3. Noãník pro
NadÏenu – 18:00

29. 3. Ústa M. Jaggera

CIRKUS SACRA

DIVADLO POD âEPICÍ
26. 3. Zlatovláska – 15:00

DIVADLO
JEDNOHO EDY

12. 3. Jak sloni k chobotu pﬁi‰li & O nepoﬁádném
kﬁeãkovi – 15:00

DEN DIVADLA PRO
THOMAS A RUHLLER DùTI A MLÁDEÎ

20. 3. Robinson – 9:30
Kytice – 14:00
Jáno‰ík
5. 3. Jakub a jeho pán
21. 3. Kouzelník Tom Kils
– 9:30
DIVADLO KÁMEN
Osamûl˘ obr – 14:00
31. 3. Levá ruka
Groteska
a 48 lepákÛ – 22:00
4. 3. SHOW 2006! – 20:30

BEZZÁBRAN

Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, 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. 3. Don Juan
3. 3. Oddací list
6. 3. Bratﬁi lví srdce
– 10:00
7. 3. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
9. 3. Má vlast
10. 3. Zl˘ jelen
14. 3. Koncert Václava
Neckáﬁe – 20:00
15. 3. Oresteia I
– Agamemnón
16. 3. Kabaret Rokoko
17. 3. Oresteia II – Úlitba
mrtvému – 11:00
Rychlé ‰ípy 1

18. 3. Oresteia II
– Úlitba mrtvému
– premiéra
21. 3. Rychlé ‰ípy 2
22. 3. Oresteia II
– Úlitba mrtvému
23. 3. Rychlé ‰ípy 2
– 10:00
24. 3. Má vlast
27. 3. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
30. 3. Libertin
31. 3. Don Juan

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

Jungmannova 9
110 00 Praha 1
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., 23., 24., 25.,
30., 31. 3. Tajemství
4., 11., 18., 25. 3. Tajemství – 14:00
5. 3. Jako jedna rodina
6., 7. 3. Bez pﬁedsudkÛ
8. 3. Natûraã
12. 3. Co jinde neusly‰íte
13. 3. Baronky
14. 3. Hana Hegerová – koncert – 19:30
15. 3. GASP – taneãní show
19., 20. 3. Nahniliãko
21., 22. 3. 4TET – koncert – 19:30
26., 27. 3. E. a K. Bjarne aneb Chvála bláznovství

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

LYRA PRAGENSIS
Divadlo INSPIRACE, Scénick˘ ateliér
HAMU-Lichten‰tejnsk˘ palác, Malostranské nám. 13,
Praha 1. Pﬁedprodej vstupenek: ACADEMIA, Národní 7,
Praha 1, 224 240 547, po-pá 9:00–19:00, so 10:00–18:00.
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: tel. 261 220 516, 602 683 500,
777 877 574, cizkova@lyrapragensis.cz,
tetourova@lyrapragensis.cz, www.lyrapragensis.cz

Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

www.opera.cz

Pokladna: tel. 224 227 266
2. 3. Lazebník
sevillsk˘
3. 3. Carmen
5. 3. Piková dáma – 14:00
8. 3. Má vlast
9. 3. Má vlast
10. 3. Tosca
11. 3. Rigoletto
12. 3. Piková dáma – 14:00
13. 3. Má vlast
14. 3. Má vlast
15. 3. Madama Butterfly
17. 3. La Traviata

18. 3. Carmen
19. 3. Madama Butterfly
21. 3. La Traviata
23. 3. Sicilské ne‰pory
– premiéra
24. 3. Rigoletto
25. 3. Carmen
26. 3. Sicilské ne‰pory
28. 3. Tosca
29. 3. Sicilské ne‰pory
30. 3. Lucia
di Lammermoor
31. 3. Nabucco

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

Ve Smeãkách 26, Praha 1,
pokladna: 296 222 123.
On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz
3. 3. Pan Pol‰táﬁ
– nevhodné pro dûti
4. 3. Dámsk˘ krejãí
5. 3. Koza aneb Kdo je
Sylvie? – 16:00
a 19:30 – není
vhodné pro dûti
6. 3. Rodinná slavnost
7. 3. Impresário ze
Smyrny
8. 3. Rodinná slavnost
9. 3. Portugálie
11. 3. Sexuální perverze
v Chicagu
13. 3. Sex noci
svatojánské
14. 3. Deskov˘ statek

15. 3. Vodní druÏstvo
16. 3. Jan VodÀansk˘
– s úsmûvem
bytového jádra
18. 3. Sex noci
svatojánské
20. 3. Osiﬁel˘ západ
21. 3. Portugálie
23. 3. Sexuální perverze
v Chicagu
24. 3. Nebezpeãné vztahy
25. 3. Rodinná slavnost
27. 3. Osiﬁel˘ západ
29. 3. Nebezpeãné vztahy
30. 3. Nebezpeãné vztahy
31. 3. Deskov˘ statek

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

·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.
2. 3. ·kola pro Ïeny
3. 3. Poruãík z Inishmoru
5. 3. Madame Melville
6. 3. Otevﬁené manÏelství
7. 3. Jiﬁí Such˘ a Hot & Sweet Orchestra
– koncert – 20:00
8. 3. Sen noci svatojánské
9. 3. Priateºky – Astorka Korzo ’90
10. 3. Tarelkinova smrt – Kazancevovo centrum
Moskva
11. 3. Tartuffe
13. 3. Br˘le Eltona Johna
14. 3. Otevﬁené manÏelství
15. 3. SCLAVI – Emigrantova píseÀ
– Farma v jeskyni – 20:30
16. 3. Sen noci svatojánské
17. 3. Tartuffe
18. 3. Poruãík z Inishmoru
19. 3. Ka‰par Hauser – Dítû Evropy, Jihoã. divadlo
20. 3. âas – barva – emoce – PKF – koncert – 19:30
21. 3. Br˘le Eltona Johna
22. 3. Îebrácká opera
23. 3. Sen noci svatojánské
24. 3. Zabiják Joe
25. 3. Absolvent – 19:30
26. 3. Îeny mezi nebem a zemí – Studio DVA
27. 3. ·kola pro Ïeny
28. 3. Poruãík z Inishmoru
29. 3. Îebrácká opera
30. 3. Petrouchka, projekt Profil 2006
– Teatr Novogo Fronta
31. 3. ·kola pro Ïeny
STUDIO
3. 3. Slepice – 11:00 – veﬁejná generálka
4. 3. Slepice – I. premiéra
6. 3. Slepice – II. premiéra
7. 3. Milostné listy T. G. Masaryka – literární veãer
8. 3. Rocky IX – Buchty a loutky
9. 3. Tich˘ Dom – Astorka Korzo ’90
Nepripraven˘ – Astorka Korzo ’90 – 21:30
10. 3. Pred odchodom na odpoãinok
– Astorka Korzo ’90
11. 3. Chtûl bych svítit lidstvu dál – DDS – 17:00
12. 3. Kráska a zvíﬁe – DDS – 15:00
13. 3. Slepice
14. 3. Kláﬁiny vztahy
15. 3. Theodor Pi‰tûk – Scénick˘ rozhovor
16. 3. Eggnoise – koncert – 21:00
17. 3. Den jako stvoﬁen˘ pro lásku – Studio DVA –
derniéra
18. 3. Tragická historie o doktoru Faustovi, Divadlo
U stolu
19. 3. Malá ãarodûjnice – Jihoãeské divadlo – 15:00
Rocky IX – Buchty a loutky
20. 3. Na‰e Snûhurka – DDS – 11:00
Pes Baskervillessk˘ – Buchty a loutky
21. 3. Slepice
22. 3. Pﬁíbûh??? ãlovûka – Buchty a loutky
23. 3. Sedum stateãn˘ch – Buchty a loutky
24. 3. Znalci
25. 3. Urbild remix – Buchty a loutky
28. 3. Dybbuk, projekt Profil 2006 – Teatr Novogo
Fronta – premiéra
29. 3. Dybbuk, projekt Profil 2006 – Teatr Novogo
Fronta
30. 3. Vojcek
31. 3. Kláﬁiny vztahy
DIVADELNÍ KAVÁRNA
2. 3. Vodopády – V. Jirousová, T. Jirous – 17:30
PROHLÍDKY DIVADLA
14. a 21. bﬁezna od 16:30 do 17:30 hod.

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

Divadlo Inspirace, scénick˘ ateliér HAMU,
Malostranské nám. 13, Praha 1:
9. 3. JeÏkovy VWoãi...; Poﬁad J. M. Raka, kter˘
hraje JeÏkovy písniãky a vypravuje málo známé
okolnosti a pﬁíbûhy ze skladatelova Ïivota.
14. 3. FRIDA K.; Z. Jandová ve strhujícím pﬁíbûhu
mexické malíﬁky Fridy Kahlo, známé u nás také
z filmu Frida.
16. 3. ·imon; jedineãná herecká pﬁíleÏitost pro Rudolfa Pellara v monodramatu izraelského autora.
21. 3. Krása z Moulin Rouge; J. Potmû‰il v hlavní
roli smutného i veselého pﬁíbûhu z konce Ïivota francouzského malíﬁe 19. století H. Toulouse-Lautreca
23. 3. Frida K.; Z. Jandová ve strhujícím pﬁíbûhu
mexické malíﬁky Fridy Kahlo, známé u nás také
z filmu Frida.
29. 3. Drah˘ Diego – premiéra
Elena Poniatowska/Zdenka Procházková-Hartmann
ZDENKA PROCHÁZKOVÁ zdramatizovala a sama
nastudovala pﬁíbûh ruské emigrantky, malíﬁky Angeliny Bielove, jejíÏ osud je také spjat˘ s Mexikem.
Pﬁedlohou se stala kníÏka Eleny Poniatowské DraBez pﬁestávky
h˘ Diego, objímá tû Quiela.

Sál Akademie vûd âR, Národní 3, Praha 1
20. 3. Hosté Ivany Tetourové – Jiﬁí Vejvoda

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

Na Poﬁíãí 26, Praha 1
Pokladna: po – pá 10–18 hod.
a 2 hodiny pﬁed zaãátkem
pﬁedstavení. Rezervace
(nutno vyzvednout nejpozdûji
den pﬁedem) na tel. 221 716 333.
ticket@archatheatre.cz ● www.archatheatre.cz.
7., 8. 3. Nickname 20:00 – scénáﬁ a reÏie: SKUTR
9. 3. John Cale 20:00 – koncert
11. ,12. 3. Understand 20.00 – scénáﬁ a reÏie: SKUTR
16. , 17. 3. SenAnderSen – veﬁejná generálka
18. 3. SenAnderSen – premiéra 20:00
Nov˘ projekt t˘mu reÏisérky Jany Svobodové.
19. 3. Divadlo Vizita – K˘chavka pﬁedchází
nádchavku 20:00
20. 3. Divadlo Vizita – Vstup svûtla do berana 20:00
21. 3. Dny frankofonie / Tournée Francofonie
Fabiola Toupin, Michel Bühler, Karin Clercq 20:00
– ‰ansonov˘ koncert
22. 3. Dny frankofonie / Tournée Francofonie 20:00
Didier Awadi (Senegal), Prago Union (CZ), Freaky
Show Part X (CZ) 20:00 – hip-hopov˘ koncert
24., 25. 3. Jan Kodet: Lola & Mr. Talk 20:00
– úspû‰né taneãní pﬁedstavení.
26. 3. Jan Burian – Dívãí válka 20:00
– koncert s hosty.
27. 3. AGF: Mini Movies Live (D), Neutrino (CZ)
20:00 – koncert
30., 31.3., 1. 4. PME: Families Are Formed
Through Copulation (Rodiny vznikají kopulací)
20:00
âeská premiéra nového taneãního pﬁedstavení!

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

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. 3. Patero dÛvodÛ pro
voo doo
3. 3. V‰echnopárty
4. 3. Jako kdyÏ tiskne
– 16:00
5. 3. Vãera nedûle byla
– Ivan Hlas
7. 3. Zavíráme,
pojìte dál!
8. 3. Pension
Rosamunda
9. 3. Zaãalo to akordem
10. 3. ...nikoho nezabije
11. 3. Sex + sex = 12
– 16:00
13. 3. V‰echnopárty
14. 3. Jako kdyÏ tiskne
16. 3. Hosté doma
– rádio Olympic
17. 3. Pension
Rosamunda
18. 3. Jako kdyÏ tiskne
– 16:00

20. 3. V‰echnopárty
21. 3. Zaãalo to akordem
22. 3. ...nikoho nezabije
23. 3. Patero dÛvodÛ
pro voo doo
24. 3. Kamarádi trochu
jinak K.Vágner
25. 3. Patero dÛvodÛ
pro voo doo – 16:00
26. 3. Piano revue –
Studio
Lasica&Satinsk˘
27. 3. Piano revue
– Studio
Lasica&Satinsk˘
28. 3. V‰echnopárty
29. 3. Pension
Rosamunda
– vyprodáno
30. 3. Jako kdyÏ tiskne
31. 3. Z. Stirská
& Gospel Time
Party

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

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.
1. 3. Podívej, kvete rÛÏe aneb Nejen Edith Piaf –
20:00 – koncert Radky Fi‰arové
6. 3. RÛÏov˘ ‰ampaÀsk˘ – ãeská premiéra – 20:00
hrají: M. Issová, A. Kaãerová, M. Randová a dal‰í
9. 3. Monology vagíny – Eve Ensler – 20:00
hrají: D. Bláhová, A. Polívková, M. Sajlerová
13., 14. 3. Shirley Valentine – 20:00
One – woman – show pro Z. Kronerovou
16. 3. Rusk˘ salon – 20:00
I. Burceva a J. Klapka zpûv, N. Schoner piáno,
A. Schonert housle
22. 3. Monology vagíny – Eve Ensler – 20:00
23. 3. Lidsk˘ hlas – 20:00
J. Cocteau, hraje: Z. BydÏovská
28. 3. RÛÏov˘ ‰ampaÀsk˘ – I. repríza – 20:00

hrají: M. Issová, A. Kaãerová, M. Randová
V˘stava 1. 2.–17. 3. Rodinná pouta
V˘stava scénografick˘ch a kost˘mních prací.
Josef Svoboda a ·árka Hejnová-Svobodová
Od 21. 3. Jan Tich˘, malba a pastel

Besední 3, Praha 1
www.napradle.cz
Rezervace vstupenek
257 320 421
pokladna@napradle.cz
2. 3. Sleeping around
5. 3. Ko‰iãan
6. 3. Shpil zhe mir a lidele in yidish
9. 3. Fernhill Trio (Wales) – 20.00 h
10. 3. Zahrádkáﬁi aneb Láska klíãí pod betonem
11. 3. Obchodník s de‰tûm – 16.30 h
11. 3. Revoluce v Divadle Na Prádle – 20:00
12. 3. Slaná voda – premiéra
13. 3. Kráska z Leenane
14. 3. Erika Stucky‘S Low Life (CH) – 20.00 h
15. 3. Sleeping around
16. 3. Elling a Kjell Bjarne
18. 3. Shpil zhe mir a lidele in yidish – 16.30 h
18. 3. Divadelní veãer – poetická kavárna
19. 3. Klíãe od klavíru – 20.00 h
20. 3. Návrat pana Leguena aneb Víkend ve v˘tahu
21. 3. Obchodník s de‰tûm
22. 3. Erární baret aneb Zpátky na Montmartre
23. 3. Drak
24. 3. ...I MOT¯LI JSOU VOLNÍ – premiéra
27. 3. Jérémie Kisling (CH) – ·ansoniér – 20:00
28. 3. Návrat pana Leguena aneb Víkend ve v˘tahu
29. 3. Slaná voda
31. 3. Erární baret aneb Zpátky na Montmartre

GALERIE:
Marie Strahovská Práce na papíﬁe
Galerie Na Prádle, otevﬁeno po-ne / 14–24

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

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

4. 3. My‰áci jsou ro‰Èáci!
5. 3. O chaloupce z perníku
11. 3. Kominíkovo ‰tûstí
12. 3. O Rusalce
18. 3. Stra‰idla v âechách
25. 3. Tﬁi veselá prasátka
1. 4. O chaloupce z perníku

Divadlo U HasiãÛ (Praha 2, ¤ímská 45) – 9:30

20. 3. Stvoﬁení svûta
22. 3. Skﬁítci v údolí
Divadelní studio Divadla Minaret – kurzy herecké v˘chovy (vedené herci Divadla Minaret). Lekce se konají kaÏdé pondûlí v 15:30 v Gymnáziu Nad ·tolou (Praha 7, Nad ·tolou 1, uã. 008). BliÏ‰í informace na tel.
235 35 55 00.

DIVADLO U VAL·Ò
Filmová a divadelní pﬁedstavení, koncerty, besedy.
Vstupenky dennû (kromû víkendÛ) v recepci Domu
Portus, od 8 do 15.30 a pﬁed pﬁedstavením, v prodejnách VIA MUSICA – Starom. nám. 14, tel. 224
826 440, Malostranské nám. 13, tel. 257 535 568
a na www.ROFRANO.cz. www.zivot90.cz. Tel. 222
333 555. Ceny vstupenek od 30 do 100 Kã. Vstup do divadla z ulice Betlémská 5, Praha 1
6. 3. Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ – 17:00
7. 3. Láska je láska – 17:00
9. 3. Legendy ãeské opery B. Blachut – 14:00
13. 3. Hudební hostina Z. âeníka a M. Teplé – 17:00
14. 3. Vivat Mozart! – 16:00
20. 3. Jarní se‰lost Pomlázka se ãepejﬁí – 16:00
21. 3. Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ – 17:00
22. 3. Benefice Jana Skopeãka – 17:00
23. 3. Stará bába tanãí – 19:00
28. 3. Písnû, které vracejí ãas – 17:00
30. 3. Stará bába tanãí – 17:00

Zaãátky pﬁedstavení v 17:00, není-li uvedeno jinak.
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Rok s Ïidovskou Ivan Wild:
kulturou
Dokonãení ze strany 1
zea jako pozdûji jedineãné odborné instituce.
Josef Polák se navzdory vlastnímu ohroÏení
zapojil do odbojového hnutí. V roce 1944
v‰ak byl zatãen a poté zavraÏdûn v Osvûtimi. V˘stava potrvá do 19. bﬁezna. Z úspû‰n˘ch uskuteãnûn˘ch akcí jistû stojí za zmínku vystoupení Václava Havla a diskuse s ním
v pﬁeplnûné ·panûlské synagoze v rámci
dlouhodobého programu Moje setkání s Ïidovstvím.
Jsme rádi, Ïe Rok s Ïidovskou kulturou
i 100. v˘roãí na‰eho muzea pﬁitahují téÏ
zájem médií. VÏdyÈ jedním z cílÛ akce bylo
dostat Ïidovskou kulturu do obecného povûdomí. Îe se to daﬁí, je patrné i z mnoÏství pozvání na pﬁedná‰ky a besedy, které nyní dostávám.
Jaké jsou pﬁipraveny nejbliÏ‰í akce?
Napﬁíklad v rámci filmového festivalu o lidsk˘ch právech Jeden svût bude 7. 3. vûnován cel˘ den filmÛm s Ïidovskou tematikou.
Na závûr dne probûhne koncert klezmeru, Ïidovské folklorní hudby. Febiofest, kter˘ následuje koncem bﬁezna, uvede reprezentativní pﬁehlídku filmÛ s Ïidovskou tematikou,
a to pﬁímo na radnici Îidovské obce, v Maiselovû ulici. Tû‰íme se, Ïe zájem vzbudí
i dal‰í z ﬁady diskusních veãerÛ v na‰em
vzdûlávacím centru. Moderuje je zku‰en˘
Ïurnalista Petr Brod v rámci mezinárodního
projektu Kultura bez hranic. Dne 16. 3. jsou
tématem Priority Ïidovského Ïivota v âR
a 29. 3. Îidovská v˘chova – co a jak pﬁedávat?
Kromû Prahy v‰ak akce probíhají i v ﬁadû
mûst po celé republice a také v nûkter˘ch
ãesk˘ch centrech v zahraniãí. O ve‰kerém
dûní informují kulturní pﬁehledy.
Co byste chtûl zdokonalit v pﬁí‰tích letech ãinnosti nyní stoletého Îidovského
muzea?
Chceme vylep‰it stálé expozice – vnést do
nich audiovizuální prvky. Dále budeme rozvíjet vzdûlávací programy a pﬁipravujeme dokonalej‰í ti‰tûné materiály urãené veﬁejnosti.
V Galerii Roberta Guttmanna, sídlící v centrální budovû muzea, chceme uspoﬁádat co
nejvíce objevn˘ch v˘stav aÈ jiÏ zamûﬁen˘ch
historicky, ãi mapujících soudobé Ïidovské
umûní. A ãeká nás také mnoÏství odborné
práce – restaurátorské, archivní, badatelské.
Dûkuji za rozhovor a pﬁeji mnoho úspûchÛ v dal‰í práci.
Martina Fialková
Praktické informace pro veﬁejnost:
Referenãní centrum knihovny Îidovského
muzea (U Staré ‰koly 1, P1) je otevﬁeno od
9,00 do 17,00 (po – pá). Pracuje tu stálá poradenská sluÏba, k dispozici jsou poãítaãe,
kde mÛÏete zdarma vyhledávat potﬁebné
informace pomocí odkazÛ na vybrané internetové stránky. Do studovny lze zapÛjãit
k prezenãnímu studiu vût‰inu publikací z obrovského knihovního fondu, pﬁístupného
z on-line katalogu. Více informací najdete na
www.zidovskemuzeum.cz.

◆ N A PÁ R ¤ Á D C Í C H ◆

Panák
z hlíny
Kdo by nemûl rád pohádky? Nabídli
jsme vám je uÏ nûkolikrát, protoÏe si
myslíme, Ïe pohádky k Ïivotu patﬁí –
a nemusí b˘t jen pro dûti. Po tﬁech dílech vyprávûní pana Hou‰ky, které
vzbudilo velkou pozornost, se k rozmarn˘m pohádkám pro malé i velké
opût vracíme – a to symbolicky, v kontextu s titulním ãlánkem z první strany.

Kousek za Ole‰nou smûrem na Popelín je staré opu‰tûné hlini‰tû.
Ze silnice vidût není, protoÏe je dnes celé zarostlé kﬁovím a ostruÏiním. Museli byste k nûmu hezk˘ kousek polem. Lidé tu kopávali
hlínu, kdyÏ potﬁebovali postavit kamna nebo vyspravit pec. Dnes
se kamna koupí hotová v Ïelezáﬁství, ale dﬁív – to byla celá vûda.
Takov˘ kamnáﬁ musel umût spoustu vûcí a byl váÏen˘m ﬁemeslníkem. Taky kdyÏ vám v sednici postavil z barevn˘ch kachlí kamna
nebo pec, byla z toho radost pro celou rodinu na pûknû dlouho.
A k nov˘m kamnÛm patﬁilo nové nádobí, rozumí se samo sebou, Ïe
taky hlinûné. Nejlep‰í dûlal nûjak˘ pan Hol˘ a o tom vám chci zrovna vyprávût.
Hol˘ch bydleli ve Strmilovû hned za kostelem v takové úzké uliãce.
V malém baráãku mûli sednici a dílnu, ve sklepû hromadu hlíny –
to aby byla poﬁád vlhká – a na dvorku králíkárnu a pec. V té peci
pan Hol˘ vypaloval hrnce a hrníãky, nûkteré pûknû malované, nûkteré obyãejné. Ale neÏ pﬁi‰el hrnek do pece k vypálení, to byla paneãku práce! Napﬁed se hlína hnûtla, kropila, zvláãÀovala, ‰lapala
a zase hnûtla a zase kropila, aby nepraskala a dobﬁe se z ní dûlalo. KdyÏ byla akorát, pan Hol˘ kousek ukrojil, pﬁiplácl na kruh, nohama roztoãil a rukama namoãen˘ma ve ‰kopku dával hlínû tvar,
vytahoval, rovnal, formoval. Pak pﬁilepil ou‰ko a tﬁemi prsty vymáãkl hubiãku. A su‰il, glazoval, maloval a znovu su‰il. KdyÏ mûl hrníãkÛ plnou polici, roztopil na dvoﬁe pec, nádobí tam narovnal do pyramidy, pec zazdil a topil a topil. Potom v‰echno pomalu chladlo.
Mezitím dûlal dal‰í hrníãky a hrnce a tak poﬁád dokola.
Hrnce potﬁebují lidi poﬁád, a tak u Hol˘ch nouzi nikdy nemûli. Dokonce se dá ﬁíci, Ïe se jim daﬁilo líp neÏ dobﬁe. Akorát dûti nemûli.
A z toho byli smutní.
KdyÏ pan Hol˘ zpracoval v‰echnu hlínu, sebral vozík a drkotal kamenitou cestou ke hlini‰ti. Jednou se to pﬁitrefilo zrovna na svatého Jána. Vyjel z vrátek naveãer, kdyÏ poklidil a nakrmil králíky. UÏ
se skoro stmívalo, neÏ dojel ke hlini‰ti, byla tma. A to uÏ zrovínka
zaãínala svatojánská noc – kouzelná a ãarodûjná.
O svatojánské noci se sbírají ãarovné byliny, plní pﬁání, dokonce se
dá nalézt i poklad. KdyÏ se ov‰em ví, kde se má hledat. To pan Hol˘ nevûdûl, kopal po pamûti hlínu jako obvykle, ale protoÏe uÏ nebylo vidût, vzal s sebou tu a tam i kus drnu. A tím se stalo, Ïe se do
hlíny dostala nûjaká kouzelná kytka ãi co.
Doma pak na druh˘ den samozﬁejmû hlínu pﬁebral, ale to uÏ bylo pozdû. Ta ãarovná moc se pﬁestûhovala do hlíny a aÈ dûlal, co dûlal,
kloudn˘ hrnec z toho ne‰el. Patlala se, chvílemi se zase drobila, bylo
to k vzteku.
Jak se tak s hlínou moﬁí, najednou kouká, Ïe místo hrnce patlá panáãka, docela hezkého. ¤ekl si: „Hrnce z toho nejdou, udûlám Ïenû panenku, aÈ má aspoÀ Àákou radost. A co panenku, poﬁád by
chtûla kluka, udûlám panáka, a pûknû velk˘ho.“ A dal se do toho.
Hlíny mûl hromadu, na nic jiného nebyla, tak mu vy‰el panák jako
velk˘ chlap. „No, nepﬁehnal jsem to trochu?“ povídal si, kdyÏ byl
s dílem u konce. „Ale co, s malejma dûtma jsou beztak jen starosti, tenhle je uÏ jako dospûlej.“

PLACENÁ INZERCE

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

Galerie
U Bílého jednoroÏce
a

Slevov˘ kupón

80 Kã

platí pro jednu
vstupenku
pro dospûlé

■ ■ ■

Souãasnû zde byla slavnostnû uvedena na trh nová monografie 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

B¤EZEN S DVDpÛjãovnou

VA·E PÒJâOVNA DVD A VHS
Benediktská 7, Praha 1
(za pasáÏí Kotva)
www.videohavir.cz

■ ■ ■

Novinky na DVD: Legenda o Zorrovi, âern˘ úsvit,
Svûtlo ve tmû, Moje velká indická svatba, Kletba bratﬁí GrimmÛ, Putování tuãÀákÛ, Ostrov, Vztekle tvá,
Deuce Bigalow: Evropsk˘ gigolo, 6. batalion.

HEREâKA B¤EZNA získala Oscara v kategorii nejlep‰í hereãka ve vedlej‰í
roli za ztvárnûní vraÏedkynû Velmy Kelly v muzikálu Chicago. Jak se hereãka, manÏelka Michaela Douglase, jmenuje?
Odpovûdi doruãte do 15. 3. osobnû nebo po‰tou na adresu videopÛjãovny nebo vyplÀte formuláﬁ na www.videohavir.cz. Tﬁi vylosovaní ze správn˘ch odpovûdí obdrÏí film na DVD.
Správná odpovûì z ã.2/06: Hereãka února – Angelina Jolie. Vylosovaní
v˘herci: Jan Gorol, Rokycanova, Praha 3, Vladimír Kﬁemen, Liliová 14,
Praha 1, Lucie Patková, Bavlnáﬁská, Semily. Z leto‰ních odpovûdí vylosujeme v˘herce „Zlaté karty“ (v˘pÛjãky DVD v hodnotû cca 3.000 Kã zdarma).
SLEVOV¯
KUPON
B¤EZEN
2006:

médium DVD±R VERBATIM 16x speed (balení 25 ks) 9,80 Kã/ks
Cena platí pouze s tímto kuponem v bﬁeznu 2006 do vyprodání zásob
(nad 100 ks dohodněte termín odběru na tel.: 774 843 361)

Velké vûci z hlíny, aby nepopraskaly, musí schnout hezky pomalouãku. Pan Hol˘ tedy panáka pokropil – a vtom se to stalo. Panák
se narovnal, posadil se a koukal, jako by byl Ïiv˘. V prvním momentû polilo pana Holého horko a v druhém momentû sebou Ïuchnul vedle panáka na zem jako ‰palek.
KdyÏ se probral, kouká, jestli panák je‰tû kouká. A on jo. Tak povídá: „Hezky seì, já letím pro mámu.“
Jak potom pﬁi‰li spolu a paní Holá uvidûla, Ïe se panák po ní otoãil,
pleskla sebou taky. Pan Hol˘ ji pokropil, jako pﬁedtím panáka z konve a povídal k panákovi: „No, neãum a pomoz mi ji zvednout!“
Panák pﬁiskoãil a uÏ byla paní Holá na nohou. To bylo pﬁekvapení!
Nejen Ïe se staví jako Ïiv˘, dokonce rozumí a poslouchá. Pan Hol˘ byl ãlovûk praktick˘, Ïádn˘ velk˘ filozof. „KdyÏ poslouchá, bude
pomáhat. To je jasn˘.“ A jak se to povedlo? Jo, jsou holt vûci mezi
nebem a zemí...
Panák topil v peci, ‰típal dﬁíví, nosil tûÏké hrnce, ale taky krmil králíky, a kdyÏ se Hol˘m narodil za ãas opravdick˘ kluk – to bylo slávy!
– a pak je‰tû holãiãka, tak i hlídal a opatroval dûti.
âas plynul a co ãert nechtûl, jednou se z Vídnû do Prahy vracel jist˘ uãen˘ rabín a jako na potvoru zÛstal na noc ve Strmilovû v hostinci Komorník. A jak tak veãeﬁí, najednou kouká, co se to cpe do
dveﬁí, a on to hlinûn˘ chlap, v ruce malovan˘ dÏbán. K˘vne na hostinského, ten natoãí ãtyﬁi regenty a panák s pln˘m dÏbánem zmizí,
odkud pﬁi‰el.
Rabínovi se zjeÏily vlasy i vousy a dobr˘ch pár minut nebyl mocen
slova. Ani Ïv˘kat nemohl. Tohle tedy je‰tû nevidûl. A Ïe je ‰tudovan˘ ãlovûk a zaÏil uÏ ledacos! KdyÏ se potom dozvûdûl, co a jak, nemûl v hospodû stání. Hned za svítání se vypravil k Hol˘m, a Ïe toho
sluhu koupí.
Hol˘ch napﬁed o prodeji nechtûli ani sly‰et. Ale kdyÏ potom zváÏili
v‰echny okolnosti, jako Ïe dûti uÏ jsou velké a zastanou fÛru práce,
Ïe pan faráﬁ v panákovi poﬁád vidí síly pekelné, Ïe dﬁív Ïádného sluhu nepotﬁebovali a Ïe ten rabín nabízí fÛru penûz, tak si nakonec
plácli. A tak se stalo, Ïe Hol˘ch si postavili nov˘ barák, trochu v té
uliãce pﬁekáÏí dodnes, a panák se dostal aÏ do Prahy do Ïidovské
ãtvrti. Rabín mu dal jméno Golem, kdoví, jak na to pﬁi‰el. VÏdyÈ to
není v Ïádném slu‰ném kalendáﬁi. A Golem mu vûrnû slouÏil. Pravda, lidi se ho sice trochu báli, ale on byl rabín Jehuda Löwi, tak se
jmenoval, dost podivín a beztak se o nûm prosl˘chalo, Ïe umí ãarovat, tak si nakonec na Golema zvykli.
KdyÏ pan Hol˘ Golema, tenkrát je‰tû bez jména, prodával, nakázal
mu, Ïe musí poslouchat svého nového pána. A on, protoÏe poslu‰n˘ byl, to celou dobu dûlal. HÛﬁ bylo, kdyÏ potom rabín znenadání
zemﬁel. To uÏ Golem neposlechl nikoho. Jen stál opﬁen˘ o zeì ve
sklepû, tup˘ pohled namíﬁen˘ na dveﬁe, jako by ãekal na rabína.
A stál tam aÏ do té velké vody, jak tenkrát povodeÀ brala v‰e, co se
jí postavilo do cesty, i kamenn˘ most. Tou dobou voda zatopila
i sklep aÏ ke stropu. Golem nejprve zmûkl, pak se podlomil v kolenou a nakonec se doãista rozmoãil.
No, toÈ víte, byl hlinûn˘ a nebyl vypálen˘.

KaÏd˘ z nás je umûlec

Galerie U Bílého jednoroÏce na Staromûstském námûstí
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Fotografická galerie LGP o.p.s. vyz˘vá
veﬁejnost k úãasti na projektu KaÏd˘
z nás je umûlec – Evropská rodina.
K prezentaci v letech 2006–2009 vyuÏijeme
nádraÏní haly v dobû náv‰tûvy mobilní galerie ve vlaku. Ve dvou ze ãtyﬁ vozÛ probûhne
vÏdy v˘stava svûtovû proslulého fotografa.
Ve tﬁetím bude digitální dílna, zpracovávající
snímky od veﬁejnosti i bûhem v˘stavy, ãtvrt˘
vÛz bude poskytovat technické zázemí. Pﬁijaté snímky, budou shromaÏìovány ve virtuální galerii a bodovány veﬁejností a porotou
kurátorÛ. Vybrané snímky budou vystaveny
na nádraÏích v malé transportabilní galerii,
ale pﬁedev‰ím ve v˘sledném souboru, kter˘
bude od roku 2009 prezentován formou multimediální v˘stavy. Projekt dá jednotlivci pﬁíleÏitost angaÏovanû se zab˘vat rÛzn˘mi pohledy na svou existenci, uvûdomit si, Ïe
jsme souãástí celku, jehoÏ podobu mÛÏeme
ovlivÀovat. Téma roku 2006: V jak˘ch artefaktech Ïiji / moje mûsto.
Podmínky a informace vãetnû harmonogramu v˘stav na www. leicagallery.cz

BYTY • RODINNÉ DOMY
VILY • âINÎOVNÍ DOMY
Realitní kanceláﬁ NEURA s. r. o. vznikla v lednu 1993. JiÏ 13 let realizujeme pronájmy
a prodej nemovitostí v Praze.
GARANCE ● SOLIDNOST ● JISTOTA
Kvalitu na‰í práce mÛÏe potvrdit 3000 spokojen˘ch zákazníkÛ.
CHCETE PRODAT âI PRONAJMOUT
VÁ· BYT NEBO DÒM?
ObraÈte se na ná‰ patnáctiãlenn˘ t˘m, nabízíme Vám na‰e
zku‰enosti a na‰i solventní klientelu.

NEURA s. r. o.

U PÍSECKÉ BRÁNY 22/255, 160 00 PRAHA 6 – HRADâANY
TEL: (+420) 224 312 260, (+420) 224 312 261, (+420) 224 324 050, FAX: (+420) 224 324 052
E-mail: neura@neura.cz
Na‰i celkovou nabídku cca 390 zakázek najdete na internetu

www.neura.cz

NA HRADù…
Jazz na Hradû pokraãuje 14. bﬁezna ve ·panûlském sále koncertem
k 75. v˘roãí narození Karla Velebného, cyklus
Hudba PH v Bazilice sv. Jiﬁí 29. 3. vystoupením souboru Schola Gregoriana Pragensis,
jeÏ mluven˘m slovem doprovází Marek Eben.
Pﬁedná‰ky k Pﬁíbûhu PH ve Starém královském paláci se konají od 17 hod. 9. 3. (v˘roãí
úmrtí archeologa I. Borkovského) a 23. 3. (katedrální kapitula do poloviny 14. stol.). V klá‰teﬁe sv. Jiﬁí nás lektoﬁi NG seznámí s rodinnou
dílnou HartmannÛ 23. 3. v 16. 30 hodin.
…I V PODHRADÍ
Fotografickou v˘stavu Industria
v Galerii Rudolfinum doprovází videofilm tchajvanského umûlce Chen Chiehjen v Malé galerii, komentovaná prohlídka
(21. 3.), filmy s tovární tematikou v kinech
Konvikt a Svûtozor (mimo jiné Svût patﬁí
nám a Moderní doba), konference (20. 3.)
a odpoledne vûnované seniorÛm (28. 3.).
·perky na jevi‰ti – Maria Callas & Swarovski
je název v˘stavy otevﬁené v UmûleckoprÛmyslovém museu do 26. 3. V Galerii Hollar
vystavuje Karel ·afáﬁ grafiku z posledního
desetiletí, 29. 3. zaãíná ãtvrtá ãást grafick˘ch
technik, tentokrát litografie a serigrafie.
LETEM V¯TVARN¯M SVùTEM
âeské muzeum v˘tvarn˘ch umûní
vystavuje práce dvou Raku‰anÛ. Karl
Prantl, legenda moderního evropského sochaﬁství, zvolil pro románské sklepení sérii bíl˘ch kamenÛ, jeho Ïivotní druÏka Uta Peyrer
se poprvé u nás pﬁedstaví v˘bûrem z malíﬁského díla od 60. let do souãasnosti. Galerie
u Betlémské kaple vystavuje ãeské pováleãné
umûní. Potkáme zde jména jako Bo‰tík, Boudník, Istler, Lhoták, Sklenáﬁ, Sopko, ·íma…
V Komerãní bance na Václavském nám. je do
15. 3. otevﬁena v˘stava kost˘mÛ ND, která je
souãástí oslav mozartovského v˘roãí.
GALERIE HL. M. PRAHY
V suterénu Domu U Zlatého prstenu
vystavují brit‰tí souãasní umûlci. Jejich „hry s geometrickou abstrakcí“ zaãínají
3. 3. prohlídkou v˘stavy s kurátorem. Dal‰í
komentované prohlídky probûhnou k expozicím v Mûstské knihovnû 4., 9., 14., 25., 28. 3.
(Gross, Hudeãek), U Kamenného zvonu 2.,
16., 30. 3. (karikatura), v Bílkovû vile 11. 3.
NÁRODNÍ MUZEUM HLÁSÍ
Projekt Zlaté ãasy médií (do 31. 3.)
obohatí v˘stavy Média ve vûdû
a umûní a âesk˘ pﬁíbûh v karikatuﬁe (do
15. 5.). V Kabinetu kniÏní kultury zaãíná
10. 3. v˘stava Znovunalezené knihy Sidonie
Nádherné, v âeském muzeu hudby 17. 3.
Hudba v Praze 1760–1810, v Náprstkovû
muzeu 2. 3. Souãasná Angola (fotografie).
Musaion v Letohrádku Kinsk˘ch pﬁedstavuje
od 3. 3. brnûnského ﬁezbáﬁe J. Netíka, Lobkovick˘ palác prodlouÏil Olympijskou mozaiku do 12. 3. Nûmí svûdkové vlády LucemburkÛ je název v˘stavy v Lapidáriu. Zde
je také v prodeji CD – interaktivní prÛvodce
Expozicí Lapidária za 250 Kã. Muzeum
B. Smetany poﬁádá 7. 3. v 17 hod. koncert
a besedu s klavíristou prof. Janem Novotn˘m na téma Ke Smetanovi a se Smetanou.
POZOR! ZMùNY!
Národní muzeum má v hlavní budovû 20. a 21. 3. zavﬁeno, 22. 3. je
otevﬁeno od 13 hodin, 28. a 31. 3. je otevﬁeno od 9 do 15 hodin. V Lobkovickém paláci
je stálá expozice uzavﬁena. âeské muzeum
hudby je 16. 3. otevﬁeno od 10 do 14 hodin.
NONSTOP âTENÍ PODEVÁTÉ
Leto‰ní ãtenáﬁsk˘ maraton je vûnován 80. narozeninám Arno‰ta Lustiga. KaÏd˘ zájemce mÛÏe ãíst z knihy, kterou
si pﬁinese, celkem patnáct minut. Na Prahu
pﬁipadají termíny od 29. do 30. kvûtna a od
31. kvûtna do 1. ãervna, vÏdy od 10 do 10
hodin. Pﬁihlá‰ky pﬁijímá Jazzová sekce,
Vald‰tejnská ul. 14.
NOVINKY Z NÁRODNÍ GALERIE
Nová reprezentativní publikace
100 dûl z Národní galerie v Praze
vy‰la v ãe‰tinû, francouz‰tinû a angliãtinû,
cena 1850 Kã. Mal˘ broÏovan˘ formát je
k dostání v ãeské verzi za 390 Kã, v cizojazyãné za 550 Kã. Zámek Zbraslav otevírá
18. 3. v˘stavu pﬁírodních námûtÛ v japonské
grafice 19. stol. Krajiny, ptáci a kvûtiny.
STRAHOVSKÉ NÁDVO¤Í
Z Pohoﬁelce vstoupíme do areálu
premonstrátské kanonie vrcholnû barokní branou z r. 1742. Hned za ní stojí odsvûcená kaple sv. Rocha, dne‰ní sídlo Galerie
Miro. Na v˘stavû grafické tvorby, prodlouÏené
do 26. 3., zde nalezneme jména jako Hodonsk˘, Kornatovsk˘, Miró, Rann˘, Skalník. Kolem kostela Nanebevzetí P. Marie pﬁijdeme do
Památníku národního písemnictví, kde je
otevﬁena v˘stava Básník Jan Zahradníãek.
Z bﬁeznov˘ch poﬁadÛ uvádíme: ukázky z nového historického románu A. Bauerové StráÏci zlat˘ch kopí (9. 3.), vzpomínkové odpoledne na H. âapkovou (120. v˘roãí narození)
a její bratry (19. 3.), Zpûvy Staré âíny v klasickém pﬁekladu B. Mathesia (23. 3.). Dopolední
poﬁady pro dûti se konají 8. a 15. 3.
PREMIÉRY V NÁRODNÍM
Balet ND 9. 3. uvede v ãeské premiéﬁe choreografii Jiﬁího Kyliána Mozart? Mozart! aneb Malá Mozartova smrt
a velká nesmrtelnost – Petite Mort na pomalé
vûty z Mozartov˘ch klavírních koncertÛ. Ve
svûtové premiéﬁe pak pﬁedstaví Requiem
v choreografii Petra Zusky, k níÏ Mozartovu
hudbu dokomponoval souãasn˘ ‰v˘carsk˘
skladatel Richard Rentsch. Pﬁedstavení V‰ak
svûtla nechte plát (benefice J. Kaãera) 4. a
7. 3. pﬁedcházejí pﬁed premiérou, která bude
v Divadle Kolowrat 12. 3. Do Stavovského divadla se témûﬁ po sto letech (r. 1911 s E. Vojanem) vrací ShakespearÛv Richard III.
wi
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