
LISTY PRAHY1LISTY PRAHY1
®®

Kulturní programy
na léto
PraÏské souostroví
........................... strana 5

Tip na léto – Hudební
festival Znojmo 
Na pár fiádcích      
........................... strana 6

Sto let praÏské
kanalizace
Ekorubrika 
........................... strana 2

E. Destinnová opût ve
StráÏi nad NeÏárkou
Hraãky a kapsáfie
........................... strana 3

KULTURNù SPOLEâENSK¯ MùSÍâNÍK 1. 7. –31. 8. 20067
R O â N Í K  1 5 www.listyprahy1.cz

Maximální fotografie

PLACENÁ INZERCE

Souãasnû se Shakespearovsk˘mi slavnostmi probûhne na PraÏském hradû uÏ tfietí roã-
ník v˘stavy MAXIMÁLNÍ FOTOGRAFIE (21. 6.–10. 9.): PPF, generální partner festivalu,
pfiedstavuje tentokrát cyklus New York – Pompeje fotografa Jana Lukase. V˘stava dva-
ceti ‰esti velkoformátov˘ch zvût‰enin z fotografické sbírky PPF probíhá ve spolupráci
se Správou PraÏského hradu. Organizace se ujala Agentura SCHOK, která je souãasnû
pofiadatelem slavností.

„Cyklus New York – Pompeje sestává z dvo-
jic ãernobíl˘ch a barevn˘ch snímkÛ konfron-
tujících svût zanikl˘ch Pompejí s nenabl˘s-
kan˘mi zákoutími New Yorku,“ fiíká kurátor
v˘stavy Pavel Lagner. „Pompeje fotografo-
val Jan Lukas v roce 1963. Newyorské sním-
ky vznikly aÏ v 70. letech, kdyÏ Lukas, v té
dobû uÏ usazen˘ v USA, na Manhattanu ob-
jevoval vnitfiním zrakem a nesmírn˘m citem
obrazová synonyma podobn˘ch v˘jevÛ, jaké
kdysi vidûl ve zniãeném a zároveÀ zázraãnû
zachovalém mûstû na starém kontinentû.
V˘sledkem je jedineãná kolekce 24 dvojic fo-
tografií, v níÏ se fascinujícím zpÛsobem kle-
ne spoleãn˘ lidsk˘ prostor i ãas.“ 
V jiÏních zahradách PraÏského hradu bude
letos vystaveno tfiináct fotografick˘ch dvojic
ãernobíl˘ch a barevn˘ch snímkÛ. Dodejme,
Ïe LukasÛv unikátní cyklus je v tomto rozsa-
hu v âeské republice vystaven poprvé: autor
znám˘ jako klasik dokumentární a reportáÏní

fotografie s osobitou v˘tvarností se navíc loni
doÏil 90 let. I proto padla letos volba právû
na tvorbu Jana Lukase. „Jeho neokázalá
a souãasnû velkolepá v˘povûì dobfie unese
i maximální zvût‰ení,“ uvádí Pavel Lagner,
„také umístûní do nadãasového exteriéru, ja-
k˘m je PraÏsk˘ hrad, je v tomto pfiípadû jen
logické.“
Podobnû jako v pfiedchozích letech projekt
opût vychází z rozsáhlé fotografické sbírky
PPF, jejíÏ vybranou ãást v˘stava prezentuje
nej‰ir‰ímu publiku. „LukasÛv cyklus nabízí
nejen úvahy o spoleãném základu jedineã-
n˘ch lidsk˘ch osudÛ, ale dot˘ká se i samot-
né podstaty fotografického média. To prcha-
vou skuteãnost v jistém okamÏiku zaÏehne,
aby ji zároveÀ zmrazilo a uchovalo pro ty,
kdo se je‰tû nenarodili,“ dodává Lagner,
kter˘ je souãasnû kurátorem fotografické
sbírky PPF, patfiící k nejv˘znamnûj‰ím sou-
borÛm souãasné ãeské fotografie. 

Na koncepci v˘stavy spolupracoval opût ar-
chitekt Michal Fronûk (unikátní sklenûné
stojany s ocelovou podestou, vyrábûnou
technikou odlévání star˘ch zbraní a dûl,
vznikly v ateliéru Olgoj Chorchoj), autorem
grafického designu v˘stavy, plánkÛ prohlídky
i plakátu je Ale‰ Najbrt. 
V˘stava, probíhající souãasnû se Shakes-

pearovsk˘mi slavnostmi od 21. ãervna do
10. záfií, je k vidûní kaÏd˘ den v Rajské za-
hradû a zahradû Na Valech, kde jsou k dis-
pozici i plánky prohlídky s informacemi. Za-
hrady jsou v ãervnu a ãervenci otevfiené od
10 do 21 hodin, v srpnu od 10 do 20 hodin
a v záfií od 10 do 19 hodin. Vstup na v˘stavu
je zdarma. Biã

Oproti PraÏské komorní filharmonii, které
jste dosud ‰éfoval (asi 50 hráãÛ), budete
nyní pracovat s pln˘m symfonick˘m or-
chestrem (kolem 130 lidí)...
Ano, symfonick˘ orchestr má jin˘ charakter
neÏ komorní tûleso, jiné moÏnosti, jin˘ reper-
toár. Proto se na práci velmi tû‰ím. V první
fiadû se v‰ak chci detailnû podívat na práci
managementu, chci provést jeho reorganiza-
ci a vytvofiit dobr˘ t˘m. Management je servi-
sem pro to hlavní, tedy práci orchestru,
a proto musí „‰lapat“ bezchybnû. 

Kromû vás jako nového fieditele má ale
od pfií‰tí sezony FOK také nového ‰éfdiri-
genta…
Jsem rád, Ïe pfiichází Jifií Kout, umûlec svû-
tového renomé. V 70. letech ode‰el z vlasti,
pÛsobil v fiadû zahraniãních prvotfiídních tû-
les, v nûmeck˘ch divadlech se vûnoval oper-
ním inscenacím a nyní pÛsobí ve ‰v˘car-
ském St. Gallenu. Po jeho zdafiil˘ch kreacích
v Národním divadle z 90. let v roce 2004 za-
hajoval s na‰ím orchestrem PraÏské jaro –
a orchestr si jej velmi oblíbil. Jsem pfiesvûd-

ãen, Ïe díky nûmu dojde ke zv˘‰ení úrovnû
i prestiÏe orchestru.
Kam tedy by mûl FOK podle vás dále
smûfiovat? 
Mám dojem, Ïe v posledních letech tento pro
Prahu, ale i celou republiku dÛleÏit˘ orchestr,
ponûkud slevil ze svého vûhlasu. Chtûl bych
tento trend otoãit. Vedle zv˘‰ení umûlecké
kvality je proto tfieba i usilovat o vût‰í propa-
gaci, zlep‰it marketing a ve‰kerou organiza-
ci ãinnosti. Je to dÛleÏité nejen pro domácí
pÛsobení, ale zejména smûrem k zahraniãí.
Letos ale FOK napfiíklad nebyl nikde v za-
hraniãí, zatímco loni zjara absolvoval vel-
ké turné po USA… 
To, Ïe letos orchestr nikam nevyjel, je, mys-
lím, chyba. Zahraniãní prezentace je nutná –
a to i z ekonomického hlediska. Dnes se
v‰ak i v zahraniãí komplikuje situace, peníze
na kulturu ub˘vají, b˘vá obtíÏné domluvit
dobré podmínky. Vûfiím ale, Ïe se to v bu-
doucnu zlep‰í. A dále – i kdyÏ má FOK v ná-
zvu Prahu a hraje pfiedev‰ím pro PraÏany,
mûl by vyjíÏdût i za posluchaãi jin˘ch velk˘ch
mûst v republice. Hodláme proto v pfií‰tích
sezonách více spolupracovat s mimopraÏ-
sk˘mi pofiadateli, nav‰tûvovat hudební festi-
valy v Brnû, Ostravû i jinde. 
Jaké dal‰í novinky ãekají na posluchaãe
v Praze?
Nová sezona 2006/2007 je jiÏ pfiipravena
a v podstatû nabízí stejné mnoÏství a roz-
vrstvení koncertÛ jako v sezonách uplynu-
l˘ch. Orchestr se pfiedstaví ve tfiech abo-
nentních fiadách. Novinkou je „minicyklus“
ãtyfi koncertÛ cyklu Rodina, v nichÏ nabídne-
me nejmlad‰ím posluchaãÛm v doprovodu
rodiãÛ pfiístupná díla s prÛvodním slovem.
Pokusíme se o atraktivnûj‰í formu – orchestr

bude sedût v sále a posluchaãi kolem nûj,
prÛvodce by mûl b˘t vtipn˘ a vtahovat poslu-
chaãe k poslechu. Zveme zajímavé dirigenty 
(G. RoÏdûstvenskij, P. Inkinen, V. ·utej,
z ãesk˘ch T. Hanus ad.) i sólisty, mj. dáváme
pfiíleÏitost fiadû mlad˘ch ãesk˘ch interpretÛ.
Jako novinku nabídneme nûkolik dopoled-
ních vefiejn˘ch generálních zkou‰ek, coÏ jis-
tû zaujme nejen ‰koly, ale i seniory. Také na-
bídka v na‰em sále v kostele sv. ·imona
a Judy je v sedmi cyklech nesmírnû bohatá. 
Máme dále pfiipraveno devût mimofiádn˘ch
koncertÛ, na léto 2007 obnovíme po letech
tradici PraÏského hudebního léta. 
V jednom z rozhovorÛ jste se je‰tû jako
fieditel PKF vyjádfiil velmi nespokojenû
ohlednû ohodnocení práce muzikantÛ
v orchestru. FOK jako pfiíspûvková orga-
nizace na tom asi nebude lépe… Lze s tím
nûco dûlat? 
Finanãní ohodnocení hudebníkÛ je skuteãnû
hanebné. Jsou to vysoko‰kolsky vzdûlaní li-
dé, ktefií neustále rozvíjejí svÛj talent. Jestli-
Ïe ‰piãkov˘ houslista má po dvaceti letech
práce ve svûtovû uznávaném orchestru hru-
b˘ plat vãetnû osobního ohodnocení kolem
18 000 korun, není divu, Ïe si vût‰ina muzi-
kantÛ musí pfiivydûlávat mimo orchestr. To-
mu se dá opravdu tûÏko bránit, a já bych rád
platové ohodnocení nejen hudebníkÛ, ale
i pracovníkÛ administrativy zlep‰il. Jsem si
v‰ak vûdom, Ïe nemÛÏeme jen natahovat
ruce smûrem ke zfiizovateli, ale také si do-
slova a do písmene „vydûlávat“. 
A co sponzofii? Mohou pomoci? 
Sponzofii, ti jsou spolu s „evropsk˘mi granty“
takov˘m zaklínadlem, kter˘m v‰ichni operují,
jenomÏe to není tak jednoduché. Jednak
zdaleka ne v‰ichni sponzofii chtûjí podporo-
vat klasickou hudbu, a proto je jim tfieba na-
bídnout zajímavé moÏnosti propagace.
A kromû toho peníze od sponzorÛ nemÛÏete
pouÏít na v‰echno, partnefii za nû vlastnû ob-
jednávají urãitou konkrétní sluÏbu, ãasto mi-
mofiádn˘ koncert apod.
Pfiesto vûfiím, Ïe v budoucnu i v téhle oblasti
se bude FOKu dafiit a Ïe nalezne podobnû
osvícené sponzory, jak˘m je nyní napfi. Ko-
merãní banka.
Za rozhovor dûkuje a úspûch v nové pozi-
ci pfieje Martina Fialková

Milí ãtenáfii, 
léto je tu se v‰ím v‰udy, s páliv˘m sluníã-
kem, se sv˘mi boufikami, s krupobitím, ze-
lenou náruãí luk a lesÛ, s krátk˘mi nocemi.
Vût‰ina z vás se urãitû hodlá co nejrychle-
ji pfiesunout na dovolenou nûkam mimo
Prahu nebo i mimo republiku. Ale i ti, kdo
na dovolenou budou je‰tû nûjak˘ t˘den
ãekat, nebo ti, ktefií nikam jet nemohou ãi
nechtûjí, mají moÏnost si krásy léta uÏít
i v hlavním mûstû. Pravda, nesmí se ne-
chat odradit statisícihlav˘mi davy turistÛ,
kter˘m, zdá se, mûsto nyní patfií. Ale to se
jen zdá… Pfiedev‰ím patfií nám, PraÏa-
nÛm – a proto si toho vaÏme, Prahu si uÏí-
vejme pln˘mi dou‰ky, protoÏe takovou
fiádku krásn˘ch mostÛ pfies Vltavu, takové
Hradãany, takov˘ KarlÛv most jinde ve
svûtû opravdu nenajdete. 

Ale nejen to, v fiadû evropsk˘ch metropolí
srovnateln˘ch velikostí nenajdete ani tak
obrovskou nabídku kulturních pfiíleÏitostí,
a to myslím zcela váÏnû. Desítky mal˘ch
i velk˘ch divadel, desítky koncertÛ a v˘-
stav dennû, v létû k tomu fiada akcí pod ‰i-
r˘m nebem, to je neuvûfiitelnû bohatá pa-
leta moÏností pro v‰echny, kdo zatím
neodjíÏdûjí. 
Redakce ListÛ Prahy 1 vám pfieje krásné
prázdninové mûsíce, k nimÏ pfiidává opût
i mal˘ návod, jak s nimi v Praze i mimo ni
naloÏit. Dal‰í ãíslo najdete ve sv˘ch
schránkách na pfielomu srpna/záfií. A mís-
to pozdravu na závûr pfiidáváme kresbiãku
pana Jindfiicha Hou‰ky, kterou redakci vû-
noval, a jehoÏ znáte ze vzpomínek v zim-
ních ãíslech. 

Martina Fialková – ‰éfredaktorka

� Jan Lukas – Pompeje, 1963

�Jan Lukas – NewYork, 70. léta 20. století

FOK v nové sezonû 
JiÏ od dubna se PhDr. Ilja ·míd zasazuje o vlastní koncepci
v pozici nového fieditele Symfonického orchestru hlavního
mûsta Prahy FOK. Zaãátek jeho pÛsobení byl sice ponûkud
komplikován nutností dodrÏet fiadu závazkÛ u PraÏské komor-
ní filharmonie, kde byl fieditelem po dlouh˘ch dvanáct let, ny-
ní se v‰ak jiÏ mÛÏe plnû vûnovat pfií‰tí koncertní sezonû FOK
2006/2007. Pfiedprodej abonentních cyklÛ v pokladnû FOK
v Obecním domû je jiÏ v plném proudu, a proto jsem se za
pfiíznivce praÏsk˘ch symfonikÛ, ale i za dal‰í hudbymilovnou
vefiejnost PhDr. ·mída zeptala:

Ostudné dfievûné bednûní, které krylo ob-
jekt po fiadu let, nyní koneãnû zmizelo
a spoleãnost Hybernia spolu se stavební
firmou Podzimek oznámila, Ïe pÛvodní
zámûr, tedy otevfiení muzikálového diva-
dla, se blíÏí uskuteãnûní. Informace o re-
konstrukci na ob-
vyklé informaãní
tabuli na stavbû
(zámûr, termín do-
konãení apod.)
v‰ak po celé mû-
síce pfiedtím chy-
bûly a jediné mo-
bilní telefonní
ãíslo, uvedené ja-
ko kontakt, opako-
vanû vyzvánûlo
do prázdna (le-
den, bfiezen, du-
ben 2006). AÏ
v kvûtnu, kdy bylo
odstranûno bed-
nûní a zaskvûla se
opravená fasáda,
telefon zafungoval a zástupkynû firmy Hy-
bernia sdûlila pouze tolik, Ïe se blíÏí tisko-
vá konference. 
B˘val˘ gotick˘ klá‰ter benediktinÛ, pozdû-
ji s dostavûn˘m konventem a kostelem
pro irské franti‰kány – hyberny, prodûlal
ve své historii dlouhou fiadu úprav. V le-
tech 1808–1811 vznikla pfiestavbou ba-
rokního kostela známá mohutná budova

celnice, pfiíklad vrcholnû klasicistního slo-
hu. Nûkolik let se zde hrálo jiÏ kdysi ãeské
divadlo (po zbofiení historické Boudy na
Václavském námûstí), po této pfiestavbû
zde byly celnice, finanãní úfiad, naposledy
v˘stavní prostory. Souãasnou radikální

adaptaci na muzi-
kálové divadlo, je-
j í m Ï
architektem je 
Ing. Arch. Michael
Klang, CSc. (záro-
veÀ i scénograf),
budou moci první
diváci posoudit jiÏ
na podzim. Podle
architekta si tato
stavba zachovává
svého genia loci,
bude to komfortní
divadlo na skvû-
lém místû. 
Otazníkem v‰ak
zÛstane, jaké hod-
noty byly nená-

vratnû ztraceny, kdyÏ bûhem chvat- né
pfiestavby, která musela stále „honit termí-
ny“, nûjak nezbyl ãas na povinn˘ archeo-
logick˘ prÛzkum (zatímco v nedalekém
komplexu Palladia bylo odkryto a zdoku-
mentováno obrovské mnoÏství cenn˘ch
nálezÛ, které zde budou ãásteãnû i vysta-
veny). Lze pfiedpokládat, Ïe zejména pro-
story pod b˘val˘m kostelem by byly z to-

U HybernÛ s otazníky 
O vlekoucí se rekonstrukci domu U HybernÛ jsme psali v Listech Prahy 1 jiÏ vloni
v listopadu. Tehdy se uvnitfi objektu cosi dûlo, skoro nikdo, ani pfiíslu‰né úfiady,
v‰ak nevûdûl co. Mnohokrát odkládaná rekonstrukce památkového objektu, jemuÏ
hrozilo i vyuÏití jako automobilov˘ showroom (!) zaãala s takov˘m zpoÏdûním, Ïe
jiÏ nûkolikrát posunut˘ termín 2003, pak 30. 9. 2005 musel b˘t posunut znovu, ten-
tokrát do 30. 9. 2006.

âERVENEC
● 1. 7. 1991 v Praze byl podepsán proto-

kol o rozpu‰tûní Var‰avské smlouvy 
– 15 let

● 8. 7. 1786 zahájilo ãinnost ãeské vla-
stenecké divadlo Bouda, které se na-
cházelo uprostfied KoÀského trhu,
dne‰ní Václavské námûstí, hrála se
zde pravidelná ãeská divadelní pfied-
stavení – 220 let

● 18. 7. 1891 byla zahájena pravidelná
doprava na první trati elektrické dráhy,
která byla 800 m dlouhá a vedla z Let-
né ke vchodu do Královské obory –
115 let 

● 25. 7. 1891 byl zahájen provoz lanové
dráhy na Petfiín – 115 let

● 28. 7. 1891 byla otevfiena Petfiínská
rozhledna – 115 let

SRPEN
● 12. 8. 1881 vypukl rozsáhl˘ poÏár v bu-

dovû dostavûného Národního divadla
v Praze, v prÛbûhu nûkolika hodin byla
budova témûfi zniãena – 125 let

● 29. 8. 1936 v Praze byl zahájen provoz
první trolejbusové linky Sv. Matûj - Bo-
fiislavka – 70 let
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Kam v létû na procházku?

3. po. Od Branické skály aÏ do starého
Braníka. Zaãátek v 16:30 na stanici aut. 
ã. 124, 205 „Zelen˘ pruh“ (ve smûru z Budû-
jovické). Vstup 50 Kã (J. Bondyová). 
4. út. Prohlídka b˘valé Ïidovské synago-
gy ve Vítkovû ulici v Karlínû (dnes modli-
tebna âeskoslovenské církve husitské). Za-
ãátek v 16:00 pfied objektem (Vítkova 13,
Praha 8). Vstup 50 Kã (Mgr. Tlá‰ková). 
5. st. Betlémská kaple. Pofiádáno k pfiíleÏi-
tosti svátku M. J. Husa. Zaãátek akce ve
14:00 pfied objektem. Vstup 50 Kã + vstupné
do kaple 40/20 Kã (PhDr. Chrastilová).
8. so. Kostel Stûtí sv. Jana Kfititele v Hos-
tivafii. Zaãátek ve 14:00 pfied objektem
Domkáfiská 21, Praha 10 (spojení aut. ã. 177
stanice „Hostivafiské námûstí“- jede od met-
ra C „Skalka“ a B „Hloubûtín“). Vstup 50 Kã
(Ing. Pelzbauerová). 
Do Bohnic nejen za selsk˘m barokem.
S procházkou k I. evropskému hfibitovu
drobn˘ch zvífiat. Zaãátek akce v 15:00 na ko-
neãné stanici aut. ã. 102 „Staré Bohnice“ (je-
de od metra C „NádraÏí Hole‰ovice“). Vstup
50 Kã (E. Sokolová). 
9. ne. Královská cesta - II. ãást. Zaãátek ve
14:00 u orloje na Staromûstském námûstí.
Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová). 
Procházka ze Zadního Ovence na Vla-
chovku. Zaãátek ve 14:00 na stanici aut. 
ã. 112 „Zoologická zahrada“ (aut. jede od
metra C „NádraÏí Hole‰ovice“). Vstup 50 Kã
(H. âenková). 
Prohlídka ·panûlské synagogy (se zamû-
fiením na Ïidovské osobnosti doby osvícen-
ství a I. republiky). Zaãátek v 15:00 pfied ob-
jektem ·panûlské synagogy na Starém
Mûstû (Du‰ní 12, Praha 1). Vstup 50 Kã +
vstupné do objektu (Mgr. Tlá‰ková). 
10. po. Architektura XX. stol. na Zbraslavi.
Zaãátek v 16:00 u pokladen vlakového ná-
draÏí Smíchov. POZOR – pojedeme autobu-
sem! Vstup 50 Kã (Ing. Stûniãka). 

V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS
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objektem. Vstup 50 Kã + jednotné sníÏené
vstupné do objektu (PhDr. ·kochová). 
19. st. Vinohradské vily. Procházka po ar-
chitektonicky v˘znamn˘ch vilách zdej‰í ãtvr-
ti. Zaãátek v 16:30 u Vinohradské vodárny.
Vstup 50 Kã (J. Bondyová). 
22. so. Na Lev˘ Hradec. Vycházka za první-
mi Pfiemyslovci. Zaãátek na Ïel. stanici
„Roztoky – Îalov“ po pfiíjezdu vlaku, kter˘
odjíÏdí z Prahy – Masarykova nádraÏí v 8:40.
Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek). 
Zahrady PraÏského hradu – Královská,
Rajská, Na Valech. Zaãátek ve 14:00 
pfied Královsk˘m letohrádkem (tram. ã. 22,
23 „Královsk˘ letohrádek“). Vstup 50 Kã 
(B. ·vejnohová).
23. ne Hanspaulka – pÛvod, zástavba a její
obyvatelé. Zaãátek ve 14:00 na stanici aut.
ã. 131 „U Matûje“ (jede od metra A „Hrad-
ãanská“). Vstup 50 Kã (H. âenková). 
Praha z ptaãí perspektivy aneb Pohledy
z praÏsk˘ch vûÏí – pokraãování. JiÏní vûÏ
katedrály sv. Víta na PraÏském hradû. Zaãá-
tek v 15:00 pfied západním vstupem do ka-
tedrály. Vstup 50 Kã + vstupné na vûÏ 20 Kã
(J. BuÀatová). 
24. po. PraÏské mosty – pokraãování. Za-
ãátek v 16:00 u Novoml˘nské vodárenské

Kontakt pro dal‰í informace: PraÏská informaãní sluÏba, tel.: 221 714 152, 221 714 151
(pro skupiny) a 221 714 173 (zájezdy) www.pis.cz.
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Podveãerní pondûlní PraÏsk˘ hrad. Cy-
klus vycházek k historii tohoto místa. PraÏ-
sk˘ hrad na úsvitu dûjin. Zaãátek v 16:00
u sochy T. G. Masaryka na Hradãanském
námûstí. Vstup 50 Kã (Mgr. Náprstková). 
11. út. Mozartovy pobyty v Praze. U pfiíleÏi-
tosti oslav Mozart Praha 2006. Zaãátek
v 16:30 u Stavovského divadla. Vstup 50 Kã
(V. Králová).
13. ãt. PraÏské, hostely, hospody, kavárny
a vinárny – v srdci mûsta. Zaãátek v 17:00
u sochy Jungmanna na Jungmannovû ná-
mûstí. Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová). 
15. so. Palácové malostranské zahrady
(Ledeburská, Pálffyovská, Kolowratská
a Malá Fürstenberská). Zaãátek ve 14:00
pfied Ledebursk˘m palácem na Vald‰tejn-
ském nám. ã. p. 3. Vstup 50 Kã + vstupné do
zahrad 79 Kã (E. Pike‰ová).
V˘toÀ – ke 135. v˘roãí zaloÏení spolku Vlta-
van. S prohlídkou b˘valé Podskalské celni-
ce, dnes expozice MHMP k dûjinám Podska-
lí a plavení dfieva na Vltavû. Zaãátek ve
14:00 pfied budovou Podskalské celnice
(Ra‰ínovo nábfieÏí 412, Praha 2). Vstup 
50 Kã + vstupné do muzea 30/20 Kã (PhDr.
Chrastilová). 
16. ne. Chrám sv. Mikulá‰e na Malé Stra-
nû. Celková prohlídka. Zaãátek ve 14:00
pfied objektem. Vstup 50 Kã + jednotné sní-
Ïené vstupné 30 Kã (E. Pike‰ová). 
Z Pankráce do Michle. Zaãátek ve 14:00 na
stanici metra C „Pankrác“. Vstup 50 Kã (Ing.
Kocourek). 
17. po. Podveãerní pondûlní PraÏsk˘
hrad. Pokraãování. PraÏsk˘ hrad v dobû
PfiemyslovcÛ a LucemburkÛ. Zaãátek
v 16:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradãan-
ském námûstí. Vstup 50 Kã (PhDr. Havlov-
cová). 
18. út. DÛm U Kamenného zvonu na Sta-
romûstském námûstí – v˘znamná ukázka
gotické architektury. Zaãátek v 16:00 pfied

vûÏe (blízko ·tefánikova mostu). Vstup 
50 Kã (Mgr. Tyslová). 
26. st. Národní památník hrdinÛ heydri-
chiády v kostele sv. Cyrila a Metodûje. Za-
ãátek v 15:30 pfied kostelem (Resslova 9,
Praha 2). Vstup 50 Kã + vstupné do objektu
50/20 Kã (Ing. Kocourek). 
27. ãt. Námûstí a námûstíãka – z DraÏické-
ho námûstí pfies Malostranské na Vald‰tejn-
ské nám. Zaãátek v 16:30 u Malostransk˘ch
mosteck˘ch vûÏí. Vstup 50 Kã (PhDr. Hav-
lovcová). 
29. so. Hradãanská procházka – pokraão-
vání. Zaãátek ve 14:00 u pomníku hvûzdáfiÛ
na Pohofielci. Vstup 50 Kã (D. Budinská). 
Údolím Pitkovického potoka. Zaãátek na
stanici aut. ã. 232 „Pitkovice“ (jede od metra
C „Háje“ ve 13:42 – v˘stup smûr Pitkovice).
Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
30. ne. Bfievnovsk˘ klá‰ter. Celková pro-
hlídka. Zaãátek v 15:00 pfied objektem (Mar-
kétská 1, Praha 6). Vstup 50 Kã + vstupné
do objektu 50/30 Kã (PhDr. Chrastilová).
Vy‰ehradsk˘ hfibitov a jeho slavní – spo-
jeno s náv‰tûvou Slavína. Zaãátek v 15:00
u vchodu na hfibitov od kostela sv. Petra
a Pavla. Vstup 50 Kã + vstupné do Slavína
20 Kã (E. Sokolová). 
Josefov aneb Po stopách Ïidovského
ghetta. Vycházka z cyklu Zmizelá Praha –
putování se star˘mi fotografiemi. Zaãátek
v 16:00 na schodi‰ti Rudolfina. Vstup 50 Kã
(P. Kuãera).
31. po. Vrtbovská zahrada – jedna z nej-
krásnûj‰ích praÏsk˘ch zahrad. Zaãátek
v 16:00 pfied hl. vchodem do Vrtbovského
paláce (nároÏí Karmelitské a TrÏi‰tû). Vstup
50 Kã + vstupné do zahrady 40/25 Kã (PhDr.
Chrastilová).
Vycházky se konají, sejde-li se nejménû
deset úãastníkÛ. Maximální poãet je 80
úãastníkÛ ve skupinû (není-li uvedeno ji-
nak). Pfiednost mají ti, ktefií pfiijdou dfiíve.
Vstupné do objektu si hradí úãastníci sa-
mi. Slevy pro dûti, studenty a seniory. Ma-
ximální kapacita sálu PIS – do 50 osob.

ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA
Program na srpen bude k dostání od 27. ãer-
vence na Staromûstské radnici, ve vlastivûd-
ném útvaru PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5
a v památkov˘ch objektech, které jsou ve
správû PIS.

Poboãka ·KOLSKÁ, ·kolská 30, Praha 1
PO zavfieno  •  ÚT 9–19  •  ST 12–19  •  âT 12–19  •  PÁ 9–15  •  SO zavfieno

V t˘dnu od 7. 8. do 11. 8. 2006 bude knihovna uzavfiena.

Poboãka HRADâANY, Pohofielec 25, Praha 1
PO 12–18  •  ÚT zavfieno  •  ST zavfieno  •  âT 12–18  •  PÁ zavfieno

V t˘dnu od 17. 7. do 21. 7. 2006 bude knihovna uzavfiena.

Jak si zbyteãnû nekazit dovolenou
Horké dny v mnoh˘ch z nás vyvolaly jedinou my‰lenku: uÏ abych byl na dovolené. Za-
ãaly prázdniny a s nimi i stûhování národÛ – za mofiem, exotikou, odpoãinkem, dobro-
druÏstvím. Existuje mezi námi ale stále spousta tûch, ktefií se z vysnûné cesty vracejí
unavení a bez nálady. Odborníci se shodují na jednom: lidé pofiád opakují stejné chyby.
A jaké to jsou?

Kupujte „‰etrné” dfievo
KaÏd˘ z nás pouÏívá nûjaké v˘robky ze dfieva. Od obyãejné va-
fieãky pfies nábytek aÏ tfieba po násadu k r˘ãi je v‰echno ze dfie-
va. Ale zpravidla nás nikdy nenapadne zji‰Èovat, odkud to dfievo
je, jak bylo vytûÏeno a z jakého lesa. A ono by to ‰lo taky velmi
tûÏko. Prodavaã v obchodû by si asi po takové otázce poklepal
na ãelo. Ale pokud vám záleÏí na tom, jestli je dfievo z dobfie ve-
deného lesa a nepochází z nelegální tûÏby, pak se mÛÏete v ob-
chodech poohlíÏet po logu lesního certifikátu Forest Steward-
ship Council (FSC).

Hnutí DUHA si nedávno zji‰Èovalo u dvacítky nejv˘znamnûj‰ích ob-
chodÛ s dfievûn˘mi v˘robky, jak to s nimi je. Z ãesk˘ch obchodÛ si
nejlépe stojí Hornbach a Jysk. Hornbach podle hodnocení Hnutí DU-
HA prodává ‰irok˘ sortiment FSC v˘robkÛ, má vypracován plán k po-
stupnému zvy‰ování podílu FSC v˘robkÛ v prodeji a motivuje doda-
vatele k pfiechodu na FSC dfievo. V prodeji má certifikovan˘ zahradní
nábytek, regály, zahradní ploty, garn˘Ïe apod. Podobnû Jysk má vy-
pracován plán ke zvy‰ování podílu FSC aÏ na 100 % v˘robkÛ a v pro-
deji má certifikovan˘ zahradní nábytek.
Mezi firmy, které se podle Hnutí DUHA vydaly správn˘m smûrem,

patfií Ikea, OBI, Sconto, Globus a Novatek. U v‰ech tûchto obchodÛ
kromû Novateku lze koupit nûkteré v˘robky FSC, Novatek doloÏil, Ïe
prodávané dfievo nepochází z rizikov˘ch oblastí.
Obchody Tusculum, Hartman a Tesco neprodávají Ïádné v˘robky
FSC. Na dotazník Hnutí DUHA neodpovûdûly firmy Asko, Au‰ Interier,
Donate, Europa-Möbel, Kika nábytek, Baumax, Neckermann, Quelle,
Teak and Garden a Bauhaus.
Základní my‰lenkou mezinárodního certifikátu FSC je podporovat en-
vironmentálnû odpovûdné, sociálnû pfiínosné a ekonomicky Ïivota-
schopné obhospodafiování lesÛ celého svûta, a tím napomoci chránit
mizející, ohroÏené a devastované svûtové lesy. Certifikát FSC nese
74 milionÛ hektarÛ lesÛ v 72 zemích svûta. Na svûtovém trhu je dnes
pfies 20 000 druhÛ v˘robkÛ se znaãkou FSC.
âeská pravidla FSC vyÏadují sázet do lesÛ pestfiej‰í skladbu místních
druhÛ dfievin. Zásadnû omezují holoseãné kácení ãi chemické postfiiky
porostÛ, zcela zakazují kácení podél vodních tokÛ a prameni‰È. V˘rob-
ky z lesÛ dodrÏujících regule FSC dostávají certifikát a mohou nést ofi-
ciální logo. V âesku je certifikováno pût lesních ploch s cca 25 000 ha
lesÛ a 22 zpracovatelsk˘ch firem. Hnutí DUHA stálo u zrodu ãeské po-
boãky FSC a v souãasnosti je jedním z tfiiceti ãlenÛ ãeské FSC.
Podrobné v˘sledky prÛzkumu naleznete na stránkách Hnutí DUHA,
www.hnutiduha.cz. 

Martin Mach /Zelená domácnost
www.ekolist.cz 
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Dají se shrnout do pár bodÛ: pfiepínání a ná-
val práce pfied dovolenou, nedostatek spán-
ku pfied cestou, jízda bez odpoãinku a nero-
zumné chování v novém prostfiedí: prudké
ochlazení zpoceného tûla ve studeném mofii,
pití vody z neznám˘ch zdrojÛ a podobnû.
Málokdo je ochoten obûtovat den dva u mo-
fie domácímu odpoãinku pfied cestou, praxe
lékafiÛ a psychologÛ ale hovofií jasnû: vyplatí
se to a je‰tû se vám to vrátí.

Mofie nebo hory
Jednou z typick˘ch vûcí, která zaruãenû zka-
zí kaÏdou romantiku, je hádka s partnerem.
I tady se dají vypozorovat typické dÛvody:
mnozí chtûjí vyuÏít volna k fie‰ení problémÛ,
na které doma nebyl ãas. Dovolená ov‰em
neb˘vá vhodn˘m prostfiedím pro otvírání
tûchto témat. Dal‰ím zdrojem konfliktÛ mÛÏe
b˘t zdánlivá banalita – mnohem men‰í hote-
lová místnost, neÏ jsme zvyklí. Pak i partne-

rovo mírné chrápání, ãasté chození na zá-
chod nebo hekání na spálen˘mi zády se mÛ-
Ïe jevit jako problém s jedin˘m fie‰ením:
okamÏit˘m návratem domÛ. Stísnûn˘ prostor
zkrátka zvy‰uje agresivitu.
¤ada psychologÛ také radí: zvaÏte, jestli na-
bídka rodiãÛ „pohlídáme vám dûti“ stojí za je-
jich pfiítomnost na místû urãeném k pohodû
a relaxaci. Vût‰inou totiÏ znamenají dal‰í
osoby s rozdíln˘m názorem a tam b˘vá fie‰e-
ní uspokojující v‰echny strany v nedohlednu.
Spor o tom, jestli rodina stráví dovolenou na
pláÏi nebo na skalách je v manÏelství stej-
nou klasikou, jako napfiíklad spor fotbal ver-
sus divadlo, pfiípadnû pivo nebo já. Zku‰ení
odborníci radí: spravedlivé a rozumné je
o místo pobytu losovat. A pokud je pro oba
pfiijatelné ãást dovolené trávit oddûlenû
a uÏít si vlastní záliby, nemusí to v Ïádném
pfiípadû znamenat, Ïe jejich vztah nefunguje.

Irena Sládeãková

LETNÍ PROVOZNÍ DOBA 
OD 3. âERVENCE DO 26. SRPNA 2006

Historie spletité sítû praÏsk˘ch kanálÛ a stok
sahá aÏ do roku 1791, kde se zapoãalo se
stavbou první kanalizaãní sítû. Cesta ke
spu‰tûní první ãistírny v Bubenãi byla v‰ak
sloÏitá: do první stavby zasáhla smrt císafie
Josefa II. Realizace byla obnovena roku
1816, ale systém byl velmi nedostateãn˘
a nedokonal˘. Zastupitelstvo hlavního mûsta
Prahy v roce 1884 vypsalo soutûÏ na gene-
rální fie‰ení praÏské kanalizace. Ani jeden
projekt dané podmínky nesplÀoval, a proto
nezbylo neÏli vyhlásit soutûÏ novou. Po nû-
kolika neúspû‰ích vstoupil na ãeskou scénu
anglick˘ inÏen˘r, sir William Heerlein Lind-
ley. Odborník mezinárodního vûhlasu na
stavby moderních kanalizaãních a vodáren-
sk˘ch zafiízení. Pfii praÏské realizaci vodárny
aplikoval své zku‰enosti z budování novodo-
b˘ch kanalizaãních systémÛ po celé Evropû,
ale velkoryse i my‰lenky ãesk˘ch spolupra-
covníkÛ, zejména Emanuela Heinemanna,
Vincenta Ryvoly a Eduarda Másla. Projekt
zahrnoval nejen návrh na desítky kilometrÛ
stok a kanálÛ, které fungují dodnes, ale záro-

veÀ v˘stavbu kanalizaãní ãistírny v Bu-benãi.
Ta byla slavnostnû spu‰tûna dne 
27. ãervna 1906 a pracovala nepfietrÏitû aÏ
do roku 1967. V dubnu 1991 byl cel˘ objekt
prohlá‰en za kulturní památku – v této uni-
kátní technické stavbû dnes sídlí Ekotech-
nické muzeum.
Je velmi inspirativním prostorem, kter˘ ze-
jména v posledních letech láká mnoÏství
umûlcÛ. Konají se zde festivaly, hudební ãi
divadelní pfiedstavení a fiada spoleãensk˘ch
akcí, napfiíklad bienále technick˘ch památek
Industriální stopy. 
Probíhají zde i oslavy k v˘roãí praÏské kana-
lizace s bohat˘m programem: exkurze a v˘-
stavy, seznamující se vznikem, historick˘m
v˘vojem kanalizaãní sítû, dále je omezenû
zpfiístupnûn kanalizaãní uzel pod Staromûst-
skou radnicí. Událost si nenechají ujít obdi-
vovatelé technick˘ch vynálezÛ poãátku 20.
století, dobrodruÏn˘ch knih Jaroslava Fogla-
ra, pfiíznivci procházek po staré Praze nebo
milovníci tajemství a prÛmyslové architektu-
ry.

Sto let PraÏské kanalizace
V ãervnu leto‰ního roku uplyne 100 let od zahájení provozu praÏské kanalizaãní sítû –
unikátního a Ïivotnû dÛleÏitého technického díla, ukrytého pfied zraky pod zemí.

Poradna nabízí pomoc Ïenám v obtíÏn˘ch Ïi-
votních situacích vznikl˘ch zejména tûhoten-
stvím, vût‰inou neplánovan˘m. Na poradnu
se obracejí vdané i svobodné Ïeny, student-
ky i manÏelské a partnerské páry, rodiãe
s nezletil˘mi dûtmi. 
Obraz klasické klientely se mûní s poÏadav-
ky spoleãnosti, a pfiestoÏe prioritní je pomoc
v otázkách spojen˘ch zejména s tûhoten-
stvím, stále ãastûji se na nás obracejí Ïeny,
které se setkaly s domácím násilím, fie‰í pro-
blémy ve vztahu s partnerem nebo dûtmi,
jsou konfrontovány s rÛzn˘mi sociálnû pato-
logick˘mi jevy.
Mezi základní sluÏby poradny, které jsou pro
klienty zdarma, patfií zejména poradenství
v otázkách tûhotenství, porodu, otcovství,
adopce, péãe o dítû; sociálnû právní pora-
denství; pomoc pfii hledání pfiechodného
(azylového) ubytování; podpora a doprová-
zení v nároãn˘ch Ïivotních situacích. Porad-
na nabízí provedení tûhotenského testu (ta-
ké zdarma), materiální v˘pomoc ve formû
kojeneckého a dûtského obleãení, základní
v˘baviãky na miminka, koãárkÛ, které získá-
vá jako sponzorské dary.
Dále poskytuje informace a konzultace
v otázkách metody pfiirozeného plánování
rodiãovství, fyziologie Ïeny, v˘chovn˘ch pro-
blémÛ, ale také v otázkách domácího násilí
(poradny registrují narÛstající poãet klientek)
a podobnû.
V pfiípadû potfieby nabídne a zprostfiedkuje
poradna klientce dal‰í vhodnou formu pomo-
ci, spolupracuje s mnoha odborníky z rÛz-
n˘ch pomáhajících profesí – gynekologie,
genetika, sexuologie, právní pomoc, psycho-
logie a psychoterapie, psychiatrie.
Poradna spolupracuje také s azylov˘mi domy
pro matky s dûtmi, se sociálními odbory a re-
feráty, mûstsk˘mi úfiady, sociálními kurátory,

partnersk˘mi poradnami a dal‰ími pomáhají-
cími organizacemi. Klade se zde dÛraz na in-
dividuální pfiístup, dostatek ãasu a prostoru
pro ventilaci problému a hledání nejvhodnûj-
‰ího fie‰ení a na diskrétnost. Klientky mohou
zÛstat v anonymitû, pokud si to tak pfiejí.
Nedílnou souãástí práce v poradnách jsou
besedy a pfiedná‰ky na ‰kolách s cílem pre-
vence sociálnû patologick˘ch jevÛ a snahou
orientovat mládeÏ k zodpovûdnému pfiístupu
k sexualitû, rodiãovství a vztahÛm mezi lidmi
vÛbec.
V roce 2001 získalo SONÎ od MPSV Povû-
fiení k v˘konu sociálnû-právní ochrany dûtí.
Na základû potfieb klientÛ a odborn˘ch moÏ-
ností poskytují navíc poradny fiadu dal‰ích
sluÏeb, jako je internetové poradenství, klu-
by pro „náctileté“, kluby maminek, hudební
dílniãku, klub pro Ïeny stfiedního vûku, tûho-
tenské cviãení, pfiípravu na porod, relaxaãní
metody, prevenci v romské komunitû a dal‰í.
Pro pfiedstavu, v roce 2005 probûhlo v po-
radnách celkem 9599 konzultací s 5888 kli-
entkami a bylo odpfiedná‰eno 1063 pfiedná-
‰ek na základních, stfiedních a vy‰‰ích
odborn˘ch ‰kolách.
Od fiíjna 2003 funguje také Krizovo-poraden-
ská linka pro Ïeny a dívky – prostfiednictvím
mobilní sítû na ãísle 603 210 999, je v provo-
zu pondûlí aÏ pátek od 8.00 hod do 20.00
hod. Tato sluÏba vze‰la zejména z poÏadav-
kÛ klientÛ, ktefií nemají moÏnost nav‰tívit po-
radnu, nemohou napfiíklad ze zdravotních
dÛvodÛ nebo se z nûjakého dÛvodu osobní-
ho kontaktu obávají. Je dostupná ze v‰ech
míst âR za platby bûÏn˘ch tarifÛ.
Svou ãinnost pokr˘vá SONÎ prostfiednictvím
finanãních prostfiedkÛ z dotací státních orgá-
nÛ (MZ, MPSV, Magistrát hlavního mûsta
Praha, kraje, obce), pfiíspûvkÛ a darÛ.

www.dis.cz/sonz/

Poradna pro Ïeny a dívky

SdruÏení ochrana nenarozeného Ïivota
Poradna pro Ïeny a dívky je projekt obãanského sdruÏení SONÎ (SdruÏení ochrana nena-
rozeného Ïivota). Funguje od roku 1991 v Praze 1, Vor‰ilská 5. Celkem provozuje SONÎ
16 poraden v âechách a na Moravû. Svou ãinností navazuje zejména na zku‰enosti ze za-
hraniãí (vzniklo v roce 1990) a funguje jako doplnûk státního systému sociální péãe âR.

Studentsk˘ zdravotní ústav Praha
Dietní menza Spálená 12, Praha 1,

tel. 224 947 115

LETNÍ – DIETNÍ
STRAVOVÁNÍ

Nabízíme sluÏby samoobsluÏné jídelny
Výdej obědů:

po – pá 11 – 14 hod.

Dennû v nabídce:
polévky, hlavní jídla, minutky, saláty ovocné
a zeleninové, dezerty, velk˘ v˘bûr nápojÛ, peãi-
vo, cukrovinky, mraÏené krémy, kusové ovoce
a v˘robky studené kuchynû. 
MoÏnost rezervace pro zájezdy i jednotlivé skupiny.
• Platba v hotovosti nebo stravenkami.
• V pfiípadû zájmu Vám vydáme na‰i stravovací

kartu.
• Ná‰ pfiívûtiv˘ a ochotn˘ personál je pfiipraven

vyhovût Va‰im gastronomick˘m pfiáním.

Telefon: 224 214 617 Mobil: 604 207 771

âALOUNICTVÍ  VÁVRA
Ve‰keré ãalounické práce

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

Tel. 241 414 147, 603 301 565

K U

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

CHRPA
tel.: 224 914 001

www.chrpauklid.cz 

VETERINA
pondělí – pátek 9–20 hod.

Praha 1, Liliová 7
tel.: 222 221 726

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

HLEDÁME BYDLENÍ
NA PRAZE 1, 

NEJLÉPE MALÁ STRANA,
STARÉ MùSTO

Tel.: 257 314 901, 605 470 210
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KLUB POHYBU A KRÁSY 
SLUNEČNICE

19 DRUHŮ CVIČENÍ: ZÁPIS DO ZÁŘIJOVÝCH 
KURZŮ PRO DĚTI: KLASICKÝ BALET, 

MODERNÍ TANEC,  ANGLIČTINA HROU

Maiselova 7, Praha 1, metro Staroměstská
inf. 222 232 490, 721 215 204 

www.klub-slunecnice.cz  

stránce hudební, se zde poãítá s pofiádáním
operních mistrovsk˘ch kurzÛ, dílen a koncer-
tÛ se slavn˘mi operními pûvci, dirigenty i re-
Ïiséry. Tato ãinnost by mûla otevfiít dvefie
k opernímu umûní pfiedev‰ím mlad˘m zpû-
vákÛm a hudebníkÛm, a pfiispût tak ke zno-
vuvytvofiení velké ãeské operní tradice. Na-
dace sídlí v Lond˘nû. Jejími ãleny a ãeln˘mi
pfiedstaviteli jsou pfiedev‰ím ãe‰tí krajané.
Nadace kaÏdoroãnû pofiádá ãesko-britskou
pûveckou soutûÏ Emy Destinnové. 
JiÏ dnes se jedná s takov˘mi veliãinami, jako
jsou Peter Dvorsk˘, Eva Urbanová, ãi s ãle-
ny Královské opery v Lond˘nû nebo VídeÀ-
ské opery. Idea letní ‰koly opery poãítá s tím,
Ïe by mladé interprety polovinu prázdnin pfii-
pravovala, ve druhé pÛli by se pak nacviãe-
ná opera hrála.

Jedineãná pfiíleÏitost 
pro Národní muzeum

Jak fiekla Vlasta Koubská, autorka v˘stavy,
bylo Národní muzeum velmi potû‰eno, kdyÏ
se na nû noví majitelé zámku obrátili s pros-
bou o vytvofiení nové expozice. 
Podafiilo se shromáÏdit na 200 dobov˘ch do-
kumentÛ pfiipomínajících Ïivot Emy Destin-
nové od mládí aÏ po poslední roky ve StráÏi.
Mezi exponáty jsou napfiíklad kost˘my ze
slavn˘ch rolí (Mafienka, Aida). Vystavují se
zde i nûkteré osobní pfiedmûty, jejichÏ shro-
maÏìování stále pokraãuje. Po v˘zvû obyva-
telstvu z okolních vsí se totiÏ ukázalo, Ïe fia-
da zdej‰ích starousedlíkÛ má doma na
pûvkyni nûjakou rodinnou památku – nûkdy
i jí osobnû darovanou. 
Národní muzeum vyuÏilo pro vytvofiení expo-
zice pfiedmûty z bohatého fondu divadelního
oddûlení Historického muzea, kterou tvofií
mnoÏství fotografií, obrazÛ i kost˘mÛ, ale ta-

JiÏ zaãátkem ãervna probûhla v jihoãeské StráÏi nad NeÏárkou velká událost. Souhrn
nûkolika slavnostních akcí s názvem Ema Destinnová se vrací zpût domÛ… zahájil
otevfiení stálé expozice této ãeské operní legendy v zámku, kter˘ Emû Destinnové kdy-
si patfiil. Zámek, dnes v rukou soukrom˘ch majitelÛ, byl také poprvé dlouhodobû otev-
fien vefiejnosti (v 90. letech byla po dvû sezony otevfiena v˘stavka, kterou pfiipravilo Mu-
zeum Jindfiichohradecka). 

umûleckou odmlku zpÛsobenou válkou v Ev-
ropû a svojí angaÏovaností ve vlasteneckém
odboji proti dosud mocné monarchii. 
Nezapomenuteln˘m zpÛsobem tuto epizodu
Ïivota umûlkynû ztvárnila slovenská hereãka
BoÏidara Turzonovová ve filmu reÏiséra
Krejãíka BoÏská Emma. (Ve filmu znûjí krás-
né árie z ãesk˘ch oper v podání dal‰í slavné
Slovenky, Gabriely BeÀaãkové). Filmová
pfiedstavitelka, kterou si ãe‰tí diváci s operní
divou nerozluãnû spojili, byla téÏ pfiítomna
slavnostnímu otevfiení zámku.
Ve StráÏi Destinnovou nav‰tûvovaly mnohé

v˘znaãné osobnosti vãetnû T. G: Masary-
ka, jemuÏ zde vûnovala svÛj historick˘
román Ve stínu modré rÛÏe. 

Nádhernou jihoãeskou pfiírodu si De-
stinnová zamilovala a uÏívala nejen pfii
toulkách po hrázích zdej‰ích rybníkÛ
s alejemi stalet˘ch dubÛ, ale i pfii chytání
ryb, zálibû pro dámu tehdy nevídané.
Vûnovala se tu i dal‰ím sv˘m koníãkÛm
– psaní, malování a v˘robû bylinn˘ch li-
kérÛ.
Ve StráÏi proÏila i období ne‰Èastn˘ch
lásek, uhasínající kariéry, a bohuÏel zde
je‰tû za jejího Ïivota probûhla exekuce
bohat˘ch sbírek umûleck˘ch pfiedmû-
tÛ, které nashromáÏdila po celém svû-

tû. Mnoho pfiedmûtÛ bûhem minulého
století zmizelo za hranicemi pod rukama
rÛzn˘ch pfiekupníkÛ ãi v soukrom˘ch
sbírkách. 

Znovuvzkfií‰ení zámku 
Mezi nûkoliker˘mi zájemci o objekt zví-
tûzili Doubravovi my‰lenkou znovuza-
svûcení zámku jeho slavné obyvatelce
a hudebnímu dûní. A tak zapoãala dal‰í
z mnoha rekonstrukcí. PÛvodnû zde stá-
vala totiÏ dfievûná tvrz, pozdûji pfiestavû-
ná na kamenn˘ hrad, patfiící VítkovcÛm.

Po poÏáru bleskem byla zfiícenina opût pfie-
stavûna, to jiÏ do podoby zámku. Dnes, po
tfiech letech rekonstrukce, je moÏné zámek
vyuÏívat. V jeho ãásti vzniklo pût místností
s novou expozicí pfiipomínající Emu Destin-
novou, dále zde byly zrekonstruovány k hu-
debním produkcím koncertní sál, nádvofií
a amfiteátr v zahradû.
V zámku má b˘t vytvofieno i badatelské cent-
rum, zab˘vající se osobností Emmy Destin-
nové, jehoÏ cílem bude návrat této osobnos-
ti mezi idoly ãeské kultury. 

Nadace Emy Destinnové
Ve spolupráci majitelky zámku, Národního
muzea a Nadace Emy Destinnové, která se
bude starat zejména o vyuÏití zámku po

a odûvÛ z kÛÏí, koÏe‰in
a rizikov˘ch materiálÛ

Po – Pá 7:30 – 19:00
VYâI·TùNO 

DO 24 HOD. EXPRES
BEZ P¤ÍPLATKU

JIÎ 8. ROK JSME TU PRO VÁS

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

Dne‰ní majitelka, paní Doubravová, pfied
dvûma lety zakoupila zámek od restituentÛ,
Ïijících v zámofií, ve velmi zbûdovaném sta-
vu. Podepsala se na nûm neslavná doba,
která poãala obsazením historicky cenného
objektu wehrmachtem, pozdûji pohraniãní
stráÏí a aÏ do roku 1995 vyuÏitím pro Ústav
sociální péãe. Klasicistní budova nad mean-
drem NeÏárky potfiebovala zásadní a ná-
kladnou rekonstrukci, která se zdafiila také
díky v˘born˘m fiemeslníkÛm ze StráÏe n. N.,
jimÏ sloÏil hold na tiskové konferenci v Ná-

rodním muzeu manÏel nové majitelky, pan
Doubrava. Doubravovi chtûjí navázat na sla-
vnou éru, kdy byl zámek útoãi‰tûm kdysi nej-
slavnûj‰í operní divy svûta. Do zámku se dí-
ky spolupráci s Národním muzeem, které
pfiipravilo novou stálou expozici o Emû De-
stinnové, vrátily nejen její osobní pfiedmûty,
nábytek ãi fotografie, ale také hudba. 

BoÏská Ema na rybách 
Svá kaÏdoroãní angaÏmá na operních scé-
nách celého svûta konãila Ema Destinnová
vÏdy doma, ve vlasti, kterou milovala. V roce
1916 zakoupila právû zámek ve StráÏi n. N.,
kde pak proÏila nejen léto, ale také nucenou

ké zásadní sbírka osobní korespondence
Emy Destinnové. 
Získat do expozice i autentick˘ nábytek ãi
pfiedmûty ze sbírek Destinnové byl v‰ak úkol
nelehk˘, vzhledem k tomu, Ïe nûkteré pa-
mátky na Destinnovou jiÏ vlastní jiná muzea
v jiÏních âechách a mnoho dal‰ích se na-
chází mimo území âeské republiky. Proto
bylo vyuÏito napfiíklad replik historického ná-
bytku. 
Co je zato úplnû autentické, to je povûstn˘
tajn˘ v˘chod z loÏnice umûlkynû. Nahléd-
nout mÛÏete také do pÛvodní vû‰tírny se
znám˘m kostlivcem, kter˘ mûl Destinnové
pfiipomínat pomíjivost lidského bytí. Zámkem
také znûjí její autentické, technicky vyãi‰tûné
nahrávky fiady slavn˘ch árií.

Nevûfite lidem, zklame vás kaÏd˘,
stulte se do náruãe pfiírody, 
ta vás nezklame nikdy…

To jsou slova Emy Destinnové, která si auto-
fii v˘stavy vybrali jako motto, vyjadfiující její
vztah k jihoãesk˘m luhÛm. 
Zámek ve StráÏi nad NeÏárkou je otevfien
celoroãnû mimo pondûlkÛ vÏdy od 9 do 17
hodin, expozicí provádûjí profesionální prÛ-
vodci. 

Martina Fialková
Foto archiv Národního muzea

PLACENÁ INZERCE

Ema Destinnová opût ve StráÏi nad NeÏárkou

V‰echny hraãky jsou vyrobeny z pfiírod-
ních materiálÛ, jsou vhodné i pro alergiky.
Svou nápaditostí a víceúãelovostí zvou
ke hrám nejen dûti tûlesnû postiÏené, ale
i u zdrav˘ch dûtí procviãují jemnou motori-
ku a rozvoj dovedností, jak˘mi jsou napfií-
klad zapínání knoflíkÛ nebo zavazování
tkaniãek.
Na v˘stavû se pobaví i dospûlí, pro které
jsou pfiipraveny hry s rÛzn˘mi ‰achov˘mi
variacemi, jako jsou napfiíklad ‰achy pro
tfii hráãe, Ïertovné ‰achy nebo ‰achy
s ptáãkem.
Pro matefiské ‰koly jsou pfiipraveny v˘u-
kové kapsáfie, domeãek pro nácvik pojmÛ
vlevo-vpravo, kalendáfi pro záznam poãa-
sí, oslavovací srdíãko nebo kapsáfi Hudeb-
ník na Orffovy nástroje, ocenûn˘ v roce
1994 titulem Správná hraãka. 
Zajímavostí je celá fiada her, urãen˘ch
i nevidom˘m, napfiíklad âlovûãe, nezlob
se nebo známá hra Pi‰kvorky v látkové
úpravû s hmatov˘m odli‰ením. KaÏdé srd-

ce se smyslem pro hru potû‰í i látková pe-
xesa: se zvífiátky, s dopravními prostfiedky
nebo znaãkami. Olga âernohorská v mi-
nulosti spolupracovala také s Nadací Tere-
zy Maxové, která se vûnuje opu‰tûn˘m
dûtem.
O kulturní program pfii zahájení se postará
patron v˘stavy, hudební skladatel a zpû-
vák Richard Pachman, kter˘ si na verni-
sáÏ odskoãí pfiímo ze studia, kde natáãí
nové CD Colours s Jaroslavem Svûce-
n˘m. S hereãkou a muzikálovou zpûvaã-
kou Ditou Hofiínkovou uvedou ukázky ze
spoleãného, nedávno pokfitûného alba
Dove Sono. Hudba „âeského Vangelise“
Richarda Pachmana bude podmalovávat
atmosféru po dobu konání celé v˘stavy od
12. ãervence aÏ do 29. srpna. Poslední t˘-
den v˘stavy bude vûnován matefisk˘m
‰kolám a pedagogické vefiejnosti. Otevfie-
no bude dennû i o víkendech od 10 do 21
hodin, v˘stava je prodejní, s bezbariéro-
v˘m pfiístupem. Oâ

Co nabízí Z· Uheln˘ trh od záfií 2006
Od 1. tfiídy v˘uku anglického jazyka (2x t˘dnû), dále také práce na poãítaãi, v matematick˘ch
i bûÏn˘ch tfiídách je povinná v˘uka informatiky (poãítaãÛ). Znovu zafiizujeme nové v˘konnûj‰í
poãítaãe. Dále nabízíme ÏákÛm ‰panûl‰tinu a ital‰tinu s rodil˘m mluvãím, v˘uku keramiky;
a fiadu krouÏkÛ: stolní tenis, ‰achy, rusk˘ jazyk, krouÏek Mlad˘ historik, chemie a fyzika trochu
jinak, alternativní matematika, filmov˘ a fotografick˘ krouÏek, hru na flétnu, taneãní krouÏek,
psaní v‰emi deseti, tvorbu webov˘ch stránek, ekologii kolem, krouÏek Mám rád/a literaturu,
latinsk˘ jazyk, zpíváme nejen s kytarou, náboÏenství… I kdyÏ nás ãekají prázdniny, uÏ teì, mi-
lí Ïáci a rodiãe, mÛÏete pfiem˘‰let, co si vyberete. V‰em vám, dûtem i rodiãÛm, pfieji krásné,
klidné a pfiíjemné prázdniny. Mgr. Dagmar Sejkorová, fieditelka 

Eko‰kola v âR
Dne 27. ãervna probûhlo ve Vald‰tejn-
ském paláci slavnostní pfiedávání me-
zinárodních titulÛ Eko‰kola, které po-
fiádá SdruÏení TEREZA ve spolupráci
se Senátem âR. Tento prestiÏní titul
byl udûlen ‰kolám, které naplnily kri-
téria vedoucí k ekologizaci provozu
samotn˘ch budov ‰koly za t˘mové
spolupráce ÏákÛ, pedagogÛ a dal‰ích
zamûstnancÛ.

Do Eko‰koly je zapojeno 37 pfieváÏnû
evropsk˘ch zemí a kolem 15 000 ‰kol.
U nás se ve ‰kolním roce 2005/2006 pfii-
hlásilo 74 ‰kol, 22 z nich jiÏ letos poÏáda-
lo o udûlení mezinárodního titulu. Îádos-
ti tûchto ‰kol jsou posouzeny pracovníky
TEREZY. Následnû jsou na ‰koly vysláni
auditofii z fiad odborníkÛ v oblasti Ïivotní-
ho prostfiedí, ekologie a vzdûlávání. Na
závûr jsou zprávy auditorÛ posouzeny
odbornou komisí. 
Eko‰kolu na mezinárodní úrovni koordi-
nuje organizace FEE, v âR pak SdruÏení
TEREZA ve spolupráci s Lipkou. 
SdruÏení TEREZA pomáhá dûtem
a mládeÏi vytváfiet zdravé prostfiedí pro
Ïivot a stát se zodpovûdn˘mi a aktivními
ãleny obãanské spoleãnosti. Vytváfiíme
a koordinujeme ‰kolní ekologické projek-
ty, v˘ukové programy pro dûti, akce pro
vefiejnost, semináfie pro uãitele. 
Lipka je ‰kolské zafiízení pro environ-
mentální vzdûlávání a koordinátor projek-
tu Eko‰kola pro Jihomoravsk˘ kraj. Dal‰í
informace:www.terezanet.cz/ekoskola/

Hraãky a v˘ukové kapsáfie pro malé dûti
Kdo se pfii prázdninov˘ch procházkách Prahou zatoulá ke Karlovu mostu, mÛÏe tûsnû vedle mostecké vûÏe na Malé Stranû objevit na
DraÏického námûstí ã. 10 jubilejní desátou v˘stavu v˘tvarnic Olgy âernohorské a Ivany Kárníkové s názvem „Hraãky, hry a kapsáfie“.

Neobvykl˘ koncert aneb Skauti v Akademii vûd 
V reprezentativní posluchárnû Akademie vûd âR na Národní tfií-
dû, kde se jinak konají rÛzné dÛleÏité pfiedná‰ky ãi tiskové kon-
ference a kterou zdobí múzy na rozmûrném Hynaisovû obraze,
se 13. ãervna uskuteãnila trochu neobvyklá akce.

Se‰li se tu pfiátelé, pfiíbuzní a známí skautsk˘ch oddílÛ ze 4. pfiístavu
Jana Nerudy. Nûkolik vodních skautÛ, ktefií se intenzivnû vûnují také
muzice, pod vedením Davida Svobody nacviãilo pûknou fiádku skla-
deb. Dohromady to vydalo na plnohodnotn˘, i s pfiestávkou hodinu
a pÛl trvající koncert. SvÛj talent a muzikantské schopnosti pfiedvedli
jak nûktefií mlad‰í skauti (z oddílu RackÛ), tak star‰í (z oddílu Albatro-
sÛ, kter˘ právû David Svoboda vede). Cel˘ koncert byl zarámován
vystoupením jejich vedoucího, kter˘ si troufl na nároãn˘ repertoár.
V jeho podání zaznûly napfiíklad Händlova Suita d-moll, Beethoveno-
va sonáta, Chopinovo preludium nebo Debussyho Potopená katedrá-
la. S Barborou âernou pak krásnû zahráli jeden z Dvofiákov˘ch Slo-
vansk˘ch tancÛ. Mlad‰í i star‰í skauti mezi tûmito skladbami
pfiednesli nejrÛznûj‰í spoleãnû nacviãená díla i dílka – podle stupnû
vyspûlosti hraní kaÏdého. V‰em byla spoleãná velká chuÈ a snaha
zvládnout své vystoupení co nejlépe. 
Sympatick˘ na celé vûci byl pfiedev‰ím zpÛsob, jak˘m skauti koncert
pojali. KdyÏ dÛstojné prostory Akademie vûd, tak tedy dÛstojnû. Ne-
chybûly fraky (!), mot˘lky, dívky z oddílu, které si pfii‰ly koncert po-
slechnout, neváhaly obléci si dlouhou róbu. Vystupování v‰ech bylo
perfektní. O pfiestávce se nabízelo vlastními skautsk˘mi silami pfiipra-
vené malé obãerstvení. Náv‰tûvníci si také mohli prohlédnout nûkolik

panelÛ s fotografiemi z oddílov˘ch akcí a zamyslet se nad tím, jak je
dobfie, Ïe kromû sportovních a jin˘ch typicky skautsk˘ch aktivit se
v tomto oddíle nezapomíná ani na „du‰evno“ a „kulturno“. 
Cel˘ koncert byl organizován jako benefiãní – ve prospûch dobudo-
vání nové oddílové klubovny, kterou má 4. pfiístav Jana Nerudy na
ÏiÏkovském KfiíÏku. Maf
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STK • EMISE
H O R O M ù ¤ I C E

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

po - pá  6.15 - 18.00     so  8.00 - 12.00

☎ 220 970 079, 220 970 080
Suchdolská ul.

252 62 Horomûfiice
PRAHA – ZÁPAD, na hranici Prahy 6

BEZ

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

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

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

■ KOUPÍM BYT nebo rod. dÛm jakékoli velikosti, ka-
tegorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídnûte co-
koli, moÏno i dekret – nájemní smlouvu, i v domû
s majitelem, podnikov˘ apod. I zdevastovan˘,
v soudní Ïalobû, neoprávnûnû obsazen˘, s neÏá-
doucím nájemníkem ãi s jakoukoli právní vadou.
Ve‰keré formality zajistím, zaplatím stûhování
i pfiípadné dluhy na nájemném, privatizaci atd. Mo-
hu 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.

■ Malífiské a lak˘rnické práce. Tel.: 602 945 537.

■  ■  ■ ■  ■  ■V ¯ S T A V Y  

Bûhem posledních deseti let získala holand-
ská fotografka Rineke Dijkstra (roãník
1959) mezinárodní uznání díky sv˘m pÛsobi-
v˘m portrétním cyklÛm, v nichÏ se zamûfiuje
pfiedev‰ím na konkrétní, obyãejné lidi s jejich
osudy a pocity. Velkoformátové portréty jsou
prosté, barevnû subtilní, v˘razovû intenzívní
a kompoziãnû vyváÏené – emotivnû neoby-
ãejnû pÛsobivé a silné, prosté jakékoliv umû-
lé typizace. Portrétovaní jsou zachyceni ve
chvílích, kdy Ïijí svÛj vlastní Ïivot, pln˘ osob-
ních proÏitkÛ, vzdálen˘ch manipulujícímu
a umûlému svûtu médií. TvÛrãí pfiístup autor-
ky je formální a pfiesn˘: Ïádné fotografické
triky nebo manipulace s obrazem, prostotou
vizuálních prostfiedkÛ smûfiuje ve‰kerou po-
zornost na osoby, které jedineãn˘m zpÛso-
bem odhalují nejistotu a zranitelnost, záro-
veÀ kfiehkost a osobitost.
Zaãátkem devadesát˘ch let zaãala Dijkstra
práci na cyklu PláÏové portréty – strohé,
ãelní snímky mlad˘ch lidí z pláÏí USA, Nizo-

zemí, Belgie, Polska, Gabonu a Ukrajiny. Ve
chvílích, kdy svou pózu tvofií sami ãi kdy jiÏ
vymizela: s obavami a nejistotou v postoji
a ve v˘razu existenãní osamûlosti. Okolí vy-
mezené pouze formátem, nízk˘ úhel pohle-
du objektivu a uÏití blesku zdÛrazÀují detaily
dané kulturou té které zemû a zesilují zvlá‰t-
ní charakter snímkÛ.
V cyklech z poloviny devadesát˘ch let Dijk-
stra zobrazila intenzívní emocionální stavy.
Jednak matky v okamÏicích, kdy poprvé pfii-
vinou novorozené dítû: odhalují mnohé a jsou
dojemné matefiskou láskou, ale sladkost spo-
jenou s matefistvím vûdomû pomíjejí. Torea-
dory v Portugalsku: po návratu z arény hrdé
a spokojené, souãasnû unavené i pfiekvape-
né ãi zranûné. Z Anglie pocházejí portréty
zraniteln˘ch studentÛ a mlad˘ch dívek
v sexy odûvech pfied diskotékou. Bezpro-
stfiedním i odtaÏit˘m, tedy zdvofiil˘m pfiístu-
pem v nich pfieklenuje hranici mezi osobním
a v‰eobecn˘m. Nalézá hranice moÏnosti za-

chycení postav. Djikstra je v nich následovni-
cí Diane Arbus v silnû konfrontaãních a odha-
lujících zábûrech lidí, i Augusta Sandera, kte-
r˘ v meziváleãném období vytvofiil katalog
typÛ nûmecké spoleãnosti.
V˘znamn˘ je v tvorbû fotografick˘ záznam
v ãase a psychologické dÛsledky masky
a uniformy: dívka Almerisa (z Bosny) se
mûní z „vystra‰eného ptáãete“ v prostém ob-
leku v módnû obleãenou sebevûdomou mla-
dou Ïenu. Uniforma jako ochrana a symbol
urãitého postavení je téma fotografií sexy dí-
vek z Buzzclubu i izraelsk˘ch vojaãek. Sním-
ky z berlínské ZOO jsou divadelnûj‰í a v˘raz
je celkovû zesílen tmav˘m, lesní prostfiedím.
Mezi nejv˘raznûj‰í práce autorky patfií video-
snímky tanãících na diskotéce Buzzclub/Ta-
jemn˘ svût a Annemiek – s v˘znamnou rolí
hudby: rytmus v bílém, jakoby aÏ studiovém
prostfiedí. Zachycení dospívající a jejich oble-
ãení je aÏ fascinující.

V˘stava Rineke Dijkstra v Galerii Rudolfi-
num (do 27. srpna 2006) je ucelenou pfie-
hlídkou obrazov˘ch cyklÛ, které umûlky-
nû vytvofiila od poãátku devadesát˘ch let.
Její souãástí jsou i videa, samostatné
portréty a ukázky ze zatím nedokonãe-
n˘ch cyklÛ. 
Expozici doplÀuje katalog s více neÏ
osmdesáti fotografiemi, fiada komentova-
n˘ch prohlídek.

Filmy Akiro Kurosawy

I dne‰ní Café Louvre zachovává ve své at-
mosféfie nûco z tûchto slavn˘ch let. Nebylo
jednoduché navázat na pfiedváleãnou tradici
poté, co ke konci socialistické éry byly pro-
story pfiebudovány na kanceláfie a povûdomí
o dfiívûj‰í existenci dobrého podniku témûfi
vymizelo. 
Dnes v‰ak, vystoupíte-li po ‰irokém schodi‰-
ti, kterému vévodí rozmûrn˘ nástûnn˘ obraz
skuteãného pafiíÏského Louvre, a zastavíte-li
se u malé fontánky, d˘chne na vás nûco, ãe-
mu se fiíká genius loci. Vstupte tedy do nû-
kterého z prostorn˘ch sálÛ a uvelebte se
v kfiesílku, na pohodlné Ïidli anebo také na
pohovce. A objednejte si nûco malého dob-
rého. Je z ãeho vybírat. 
Opravdu dobrá vût‰í kavárna nenabízí po-
chopitelnû jen kávu a nápoje ãi zákusky
k nim. Do Café Louvre mÛÏete zajít uÏ od os-
mi hodin na v˘bornou snídani – vydatnou ãi
lehkou, evropskou nebo anglickou, jak kdo
má rád. Kdo tolik nespûchá, mÛÏe prolistovat
denní tisk, a to nejen ãesk˘, ale i zahraniãní. 
Dopoledne se kavárna stává místem pracov-
ních schÛzek. I dnes sem chodí umûlci, také
ale studenti ãi manaÏefii dojednávat potfieb-
né. Najdou zde vÏdy kvalitní obsluhu a ‰irok˘
v˘bûr obãerstvení v nejrÛznûj‰ích cenách.
Je‰tû pozdûji, v dobû obûda je v Louvre sku-
teãnû Ïivo.Chvilka oddechu mezi prací se tu
mÛÏe promûnit v opravdu pfiíjemn˘ záÏitek
gurmánsk˘ i relaxaãní. Dáte-li si kompletní
obûd s polévkou i salátem navrch, pfiijde vás
kolem 150 Kã, nûkomu v‰ak postaãí tfieba
jen jeden z mnoha vynikajících salátÛ. Nabízí
se tradiãní ãeská kuchynû i lehká jídla, zkrát-
ka vybere si kaÏd˘. Navíc je dennû polední

menu zvefiejÀováno na internetov˘ch strán-
kách podniku.
Odpoledne pak plyne Ïivû i línû, jak komu li-
bo, jak kdo má ãas. MÛÏete si pÛjãit ‰achy
nebo zahrát kuleãník v jednom ze salonkÛ.
V nynûj‰ích hork˘ch letních dnech je tu také
k dispozici vzdu‰ná terasa. Tûm, kdo sem
opût pfiijdou pracovat, se mÛÏe hodit salon,

kter˘ b˘vá ãasto vyuÏíván k pofiádání tisko-
v˘ch konferencí. K veãeru pak se atmosféra
více uvolÀuje, v Louvre nastává doba pfiátel-
sk˘ch setkání, dostaveníãek a po skonãení
pfiedstavení v nedalekém Národním, Viole
a dal‰ích divadlech sem je‰tû ãasto pfiijdou
posedût hosté ve sváteãním. Pfiíjemné je i to,
Ïe se zde v polovinû prostor nekoufií. 
Prostory Café Louvre jsou ãasto vyuÏívány fir-
mami a kulturními institucemi na rÛzná ‰kole-
ní, kfity desek ãi knih, firemní veãírky, ale i pro
soukromé oslavy. V‰em tûmto akcím dodá
patfiiãn˘ lesk kultivované prostfiedí a obsluha.
Nejnovûj‰ím poãinem je otevfiení Galerie
Louvre, kde na 400 m2 mÛÏete zhlédnout ãi
zakoupit soudobé ãeské umûní. Café Louvre
mÛÏe b˘t i va‰ím místem schÛzek.

Národní 22, Praha 1, 110 00 
tel: +420 224 930 949
e-mail: cafelouvre@cafelouvre.cz
www.cafelouvre@cafelouvre.cz 

Jeho nejv˘znamnûj‰í filmy jsou dnes skoro
v‰echny (aÏ na Ra‰omon, kterého se snad
ale také doãkáme) k dispozici na DVD s ães-
kou podporou. Ra‰omon (1950), pfiíbûh se
samurajskou tematikou získává Kurosawovi
nejen Zlatého lva v Benátkách a pfií‰tí rok
i Oscara, ale také pfiízeÀ evropského publika,
a otvírá mu tak cestu do celého svûta. Pfiíbûh
znásilnûní samurajské manÏelky a následné
vraÏdy jejího manÏela samuraje je vyprávûn
ze ãtyfi rozporupln˘ch pohledÛ, vyuÏívajících
rÛzn˘ch formálnû odli‰n˘ch filmov˘ch pro-
stfiedkÛ je velk˘m filmov˘m záÏitkem. V roce
1954 pak Akira Kurosawa natoãil svÛj dnes
patrnû nejznámûj‰í a nejslavnûj‰í film Sedm
samurajÛ, vyprávûjící pfiíbûh samurajÛ, ktefií
brání malou vesniãku proti nájezdÛm banditÛ.
Formálnû dokonal˘, vypravûãsky úsporn˘,
ale pfiitom vysoce akãní film, patfií podle mno-
ha filmov˘ch tvÛrcÛ i divákÛ mezi nejlep‰í fil-
my v‰ech dob. Zajímavá je souvislost Kurosa-
wov˘ch filmÛ s legendárními westerny. Jeho
film Sedm samurajÛ poslouÏil jako vzor pro
slavn˘ americk˘ western Sedm stateãn˘ch J.
Sturgese. Kurosawa se nikdy netajil sv˘m ob-
divem k westernÛm a zvlá‰tû k dílÛm reÏiséra
Johna Forda. Sv˘m dílem ovlivnil nejen ame-
rické, ale i tzv. spaghetti westerny, a jeho prá-
ce mûla velk˘ vliv napfiíklad i na reÏiséra Ge-
orge Lucase, tvÛrce kultovních Hvûzdn˘ch
válek.

Ve filmu „Krvav˘ trÛn (1957) Kurosawa zasa-
zuje dûj Shakespearova Macbetha do doby
japonského feudalismu a samurajÛ.
Hidden Fortress (Skrytá pevnost) z roku 1958
vypráví pfiíbûh dvou sedlákÛ, ktefií se vracejí
domÛ z války a pfiitom pomohou zachránit
mladou princeznu, poslední svého rodu, na
kterou je vypsána vysoká odmûna. Dal‰í dva
Kurosawovy filmy, Yojimbo (1961) a jeho vol-
né pokraãování Sanjuro (1962), inspirovaly
tvÛrce „spaghetti“ westernÛ (mimo jiné také
slavného Sergia Leona ve filmu Pro hrst dola-
rÛ) a pfiispûly ke zrodu nového typu (nejen
westernového) filmového hrdiny. V prvním
pfiichází bezejmenn˘ samuraj do vesnice,
rozdûlené na dva vzájemnû válãící tábory. 
Samuraj brzy pochopí, Ïe ho zde mohou po-
tfiebovat obû znepfiátelené strany, a tak se
rozhodne po‰tvat je proti sobû. Ve druhém fil-
mu pak bezejmenn˘ samuraj náhodnû vy-
slechne rozhovor mladíkÛ o korupci v jejich
klanu. Poté, co se zkorumpovaná strana po-
kusí chlapce zatknout, jim samuraj pomÛÏe
uniknout. Sanjuro je exkurzí do spoleãen-
sk˘ch a politick˘ch zvyklostí „samurajského“
svûta a ukazuje nesmyslnost války na pozadí
napínavé akce. Rudovous (1965) je posled-
ním filmem, ve kterém hrál jeho dvorní herec
Toshiro Mifune. Pfiíbûh mladého lékafie, kter˘
se stfietává s vrchním lékafiem Rudovousem,
fie‰í odvûkou otázku, co je nejdÛleÏitûj‰ím v Ïi-

V této rubrice si v‰imneme filmÛ v˘znamného japonského (a také svûtového) reÏiséra
Akiro Kurosawy (1910–1998), jehoÏ filmov˘ styl ovlivnil mnoho následujících filmo-
v˘ch tvÛrcÛ.

PORTRÉTY Rineke Dijkstra
Expozice pod tímto názvem byla pfiedstavena na sklonku roku 2004 v PafiíÏi, poté ve
Winterthuru, v Barcelonû a v Amsterdamu. Nyní je prezentována v Praze v Galerii Ru-
dolfinum.

Nakladatelství vydává pfiedev‰ím beletrii,
jak pÛvodní, tak pfiekladovou (pfiedev‰ím fin-
skou). Ke kmenov˘m autorÛm patfií Jifií
Stránsk˘ ãi Markéta Hejkalová, svûtoznám˘
finsk˘ autor Mika Waltari a stále oblíbenûj‰í
humorista Arto Paasilinna. Knihy naklada-
telství Hejkal jsou urãeny ‰irok˘m vrstvám
ãtenáfiÛ – lidem, ktefií mají rádi kvalitní, ale
pfiitom ãtivou literaturu, jejímÏ základem jsou
lidské osudy a pfiíbûhy. Podrobné informace
o v‰ech na‰ich knihách a autorech najdete
na www.hejkal.cz. Knihy koupíte ve vût‰inû
kamenn˘ch i internetov˘ch knihkupectví,
pfiípadnû lze objednat u nakladatele. Nakla-
datelství Hejkal je spolupofiadatelem 16.
podzimního kniÏního veletrhu (13. a 14. fiíjna
2006) v Havlíãkovû Brodû.

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ HEJKAL 

Jifií Stránsk˘: Zdivoãelá zemû. Aukce
Dvoudílná románová sága, podle níÏ byl na-
toãen stejnojmenn˘ televizní seriál, se ode-
hrává v ãesko-nûmeckém pohraniãí v letech
1944–1995. Hlavní hrdina, západní letec An-
tonín Madûra, se po válce vrací do své rodné
vesnice Svat˘ ·tûpán, kde chce s partou
kaubojÛ uskuteãnit svÛj sen, vybudovat chov
u‰lechtil˘ch koní. Netu‰í v‰ak, Ïe ho doma
ãekají dobrodruÏství, proti nimÏ byly lety nad
Kanálem jen dûtskou hrou... 

Martin Dane‰: âeské v˘peãky. Kronika
let 1989-2005 v 17 obrazech
V povídkách známého novináfie a publicis-
ty vystupují jak osobnosti vefiejnû známé
(s v˘jimkou prezidentÛ Havla a Klause
ov‰em nikoliv pod sv˘mi skuteãn˘mi jmé-
ny), tak fiktivní hrdinové, a politické událos-
ti, které v tom kterém roce „h˘baly“ ãeskou
spoleãností, se prolínají s kaÏdodenním Ïi-
votem a pfiíbûhy tzv. obyãejn˘ch lidí. Povíd-
ky Martina Dane‰e jsou nûkdy smutné,
ãasto kritické a ironické, ale pfiedev‰ím ne-
obyãejnû poutavé a ãtivé.
Markéta Hejkalová: Slepiãí lásky
V knize Slepiãí lásky se prolínají pfiíbûhy
nûkolika lidí – napfiíklad Jana Bíny, poslan-
ce za stranu, která uÏ urãitû nevyhraje vol-
by, jeho manÏelky Heleny a milenky Petry,
ukrajinského fiidiãe kamionu plného slepic
Mykoly, nemocné holãiãky Soni a její zma-
tené zamilované matky Majky ·mídmajero-
vé – ktefií se jednoho letního dne octnou na
dálnici D1 a v jejím okolí. Pro vût‰inu z nich
je ten den zlomov˘, do veãera chtûjí vyfie‰it
nûjak˘ problém a rozhodnout se: mezi dítû-
tem a kariérou, mezi bezpeãnou rodinou
a opojnou láskou, mezi Ïivotem a smrtí...
Ne v‰ichni se ale veãera doÏijí. 
ISBN 80-86026-37-X, 156 stran, vázané
s pfiebalem, doporuã. prodejní cena 197 Kã
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Arto Paasilinna

Les obû‰en˘ch li‰ek
Hrdiny dal‰ího románu oblíbeného finského humoristy jsou dva mu-
Ïi a jedna Ïena, které osud svede dohromady v kruté, ale krásné la-
ponské zimû. Úspû‰n˘ zlodûj zlata Oiva Juntunen se ukr˘vá pfied
kumpánem, s nímÏ se nerozdûlil o kofiist. Major finské armády Sulo
Armas Remes se bûhem roãní dovolené snaÏí vyléãit ze závislosti
na pomeranãovém likéru. Devadesátiletá Laponka Naska Mosnikoffová prchá pfied
úfiedníky, ktefií ji chtûjí zavfiít do domova dÛchodcÛ. Kniha plná napûtí a ãerného humo-
ru je zároveÀ oslavou lidské odvahy. 

Tolik praví anotace novinky vyd. Hejkal, kte-
ré se Paasilinnovu dílu systematicky vûnuje. 
Tento autor, v souãasnosti nejpfiekládanûj‰í
Ïijící finsk˘ spisovatel, má na svém kontû jiÏ
fiadu humoristick˘ch titulÛ, v nichÏ vÏdy jde
o podobné téma – útûk ãlovûka pfied civilizací
a ãasto pfied sebou sam˘m do lÛna (finské)
pfiírody, daleko od ostatních. âasto se ode-
hrává v doprovodu ãi za vzdálenûj‰í asistence
nûkterého zvífiecího jedince. AÈ jiÏ v Chlupa-
tém sluhovi pana faráfie ãi v Zajícovû roku,
vÏdy hlavní hrdina na hranici zákona (ãi dale-

ko za ní, jako v pfiípadû Lesa obû‰en˘ch li‰ek)
Ïije zcela podle zákonÛ pfiírodních, spokojenû
nûkde v pustinû, aby zde na‰el svÛj klid. 
I tentokrát Paasilinna vyuÏil velkou nadsáz-
ku, typickou pro v‰echna díla, ale na rozdíl
od jmenovan˘ch titulÛ stvofiil pfiíbûh v pod-
statû detektivní, kter˘ lze srdeãnû doporuãit
jako oddechovou ãetbu v parném létû.
Ochladí vás finská zima, a aniÏ byste museli
cestovat na sever, leccos zajímavého se
o Finsku i dozvíte. PfieloÏil Jan Petr Velko-
borsk˘, ilustrace Jifií Slíva. Maf

Hejkal, Dolní 153, 580 01 HavlíãkÛv Brod, tel.: 569 424 115, 777 616 158, fax 569 420 321, www.hejkal.cz 

Na této v˘stavû – pod zá‰titou ministerstev
kultury âeské republiky a âínské lidové repub-
liky, ãínského velvyslanectví v Praze, za spolu-
práce Národního muzea a âínského národní-
ho muzea hedvábí – se podílí Náprstkovo
muzeum. Uchovává sbírku ãínského umûní
a fiemesla – ãínské vy‰ívané odûvy a doplÀky
pfielomu 19. a 20. století. V˘stavu zapÛjãilo
âínské národní muzeum hedvábí. Bylo zalo-
Ïeno ve mûstû Chang-ãou, leÏícím v oblasti
proslulé v˘robou hedvábí a tkaním hedváb-
n˘ch látek. Specializuje se na identifikaci
a restaurování ãínsk˘ch historick˘ch textilií.
Expozici tvofií tfii ãásti. Úvodní sál je vûnován

pût tisíc let staré historii v˘roby hedvábí v âí-
nû a zakládacím technikám tkaní a úprav
hedvábn˘ch látek. Je zde pÛvodní, více neÏ
sto let star˘ tkalcovsk˘ stav, na kterém tkaní
pfiedvádí kurátorka ãínského muzea. Pravá
ãást sálu je vûnována Hedvábné cestû, jeÏ
po staletí tvofiila dÛleÏitou kulturní, technolo-
gickou i ekonomickou spojnici mezi Evropou
a Asií. V úvodním sále je umístûn nejv˘-
znamnûj‰í exponát: hedvábn˘ splétan˘ pás
(datovan˘ do tfietího tisícletí pfi. n. l.), z jiho-
ãínské provincie Ce-Èiang.
Lev˘ sál je v˘bûrem nejzajímavûj‰ích expo-
nátÛ ze sbírek ãínského muzea, a to od po-

sledních staletí pfied na‰ím letopoãtem do
poloviny dvacátého století. Mezi nejstar‰í
patfií technologicky nároãné tkané látky
s motivy zvífiat a lidsk˘ch postav. Na odû-
vech lze vidût v˘voj odívání druhého tisíciletí
na‰eho letopoãtu i sloÏité tradiãní techniky
tkaní a v˘‰ivek. Oceníme nádhernû vy‰ívané
ceremoniální odûvy „draãí roucha“ nebo Ïen-
ské ‰aty  (z 1. poloviny 20. století) v kombi-
naci evropského a ãínského módního stylu.
DoplÀují je botky, ãapky, pouzdra na vûjífie
a ta‰tiãky.
Tfietí ãást tvofií moderní ãínská v˘‰ivka, sou-
ãasné tkalcovské a barvífiské smûry, nava-
zující na tradiãní metody, ale pfietváfiející se
za pomoci nejmodernûj‰ích digitálních tech-
nologií. Je zde i souãasná módní tvorba. V˘-
stavu doplÀují ukázky tkaní a vy‰ívání.
V˘stava Staletí s hedvábím je otevfiena
v Náprstkovû muzeu do 31 ãervence
2006. Olga Szymanská

Staletí s hedvábím

Pût tisíc let ãínského textilu

Café Louvre
Kavárna toho jména má více neÏ stoletou historii. Otevfiena byla v roce 1902 a brzy se
stala místem, které vyhledávala praÏská literární a intelektuální smetánka, které posky-
tovala kavárna pfiíjemné útoãi‰tû. Zlomky vzkazÛ, dopisy ãi ãásti literárních dûl na do-
pisním papífie z Louvru jsou dnes uchovávány v Památníku národního písemnictví jako
svûdci tûchto ãasÛ, kdy podnik nav‰tûvovali Franz Kafka ãi Albert Einstein bûhem své-
ho praÏského pobytu. Na‰e noviny psaly o Café Louvre vloni v souvislosti s v˘roãím
ãeského PEN klubu, kter˘ zde byl v roce 1925 zaloÏen a jemuÏ fiadu let pfiedsedal dal‰í
z ãast˘ch hostÛ kavárny, Karel âapek. 
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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.

âINOHRA V âERVENCI A SRPNU NEHRAJE

DùKUJEME V·EM NA·IM DIVÁKÒM ZA P¤ÍZE≈,
P¤EJEME VÁM P¤ÍJEMNÉ PROÎITÍ PRÁZDNIN 

A Tù·ÍME SE NA VIDùNOU OPùT V ZÁ¤Í. 
VSTUPENKY NA ZÁ¤Í JIÎ V PRODEJI

ZÁ¤Í 2006
15. 9. Monsieur Amédée
18. 9. Tanec mezi vejci

LÉTO HERECK¯CH OSOBNOSTÍ 2006
24. 6.–14. 9.

·vandovo divadlo na Smíchovû, 
Praha 5, ·tefánikova 57

Informace a rezervace vstupenek: 
www.studiodva.cz • www.svandovodivadlo.cz 

Pfiedprodej v pokladnû: 257 318 666 
dennû 14–19 hod a v síti TICKETPRO

VELK¯ SÁL ·VANDOVA DIVADLA
2. 7.–4. 7. Klára a Bára 
9. 7., 10. 7., 11. 7. Absolvent 
12. 7. Otevfiené manÏelství 
13. 7.–14. 7. Odjezdy vlakÛ 
15. 7. Otevfiené manÏelství 
16. 7.–17. 7. Îeny mezi nebem a zemí 
18. 7.–19. 7. Otevfiené manÏelství 
14. 8.–17. 8. Otevfiené manÏelství 
18. 8.–19. 8. Frankie a Johnny 

·túdio L+S Bratislava 
20. 8.–21. 8. Odjezdy vlakÛ 
22. 8.–23. 8. Îeny mezi nebem a zemí 
24. 8., 25. 8., 26. 8. Absolvent 
27. 8.–31. 8. Klára a Bára 
1. 9. Klára a Bára 
2. 9. Priateºky ASTORKA Korzo ’90, Bratislava
3. 9. Absolvent – 15:00 a 19:30 
STUDIO ·VANDOVA DIVADLA
29. 8.–30. 8. Podzimní sonáta
LETNÍ SCÉNA VY·EHRAD
10. 7. Na konci duhy premiéra
11. 7. Na konci duhy benefice – akce CIHLA
12.–14. 7. Na konci duhy
28. 8.–31. 8. Na konci duhy 
3.–6. 9. Na konci duhy

Zaãátky pfiedstavení ve ·vandovû divadle v 19.00, 
na letní scénû Vy‰ehrad ve 20.00, není-li uvedeno jinak. 

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

1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14.,
15. 7. Kouzeln˘ cirkus
14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24.,
25., 26., 28., 29., 30. 8. Kouzeln˘ cirkus
31. 8. Casanova 

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

Prodej vstupenek  ne – pá: 14:00–18:00, 
v den pfiedstavení do jeho zaãátku, 
v so pokladna uzavfiena. Rezervace: 

222 326 843, 608 327 107, fax: 222 326 982, 
nebo na rezervace@divadlovceletne.cz; 

www.divadlovceletne.cz
E-mailová rezervace se stává platnou 

po na‰em potvrzení.

DIVADLO V  CELETNÉ

KA·PAR
10., 11., 12., 13. 16., 17., 18., 19. a 20. 7. 
Cyrano – 19:30 
21., 22., 23. 24., 27., 28., 29., 30. a 31. 8.
Cyrano – 19:30 

DIVADLO KÁMEN
31. 7. Marmeláda – 19:30

1. 8. Rakviãky – 19:30

MEJDANY
14., 21., 28. 7. koncert – 20:00
4., 11., 18., 25. 8. koncert – 20:00

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

kulturní programy 5LISTY PRAHY 1ãervenec 2006

Vodiãkova 6, Praha 1
222 231 351, fax: 222 232 530
pokladna@minor.cz, www.minor.cz
Pokladna: od 18. srpna ve v‰ední dny 

10.00 – 13.30 a 14.30 – 20.00 
v sobotu, v nedûli a ostatní dny 
hodinu pfied pfiedstavením

30., 31. 8. Johannes Doktor Faust, nádvofií
Novomûstské radnice – 20:00

1., 2. 9  Johannes Doktor Faust, nádvofií
Novomûstské radnice – 20:00

divadlo minor

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

Letní scéna Divadla Ungelt pod otevfien˘m
nebem na hradãanském Novém Svûtû
Letní scéna Divadla Ungelt se nachází ve sta-
robylé malebné ãásti Hradãan pod Loretou na
Novém Svûtû. Ve srovnání s ostatními diva-
delními událostmi letní Prahy si letní scéna Di-
vadla Ungelt, se svou kapacitou 209 míst, za-
chovává spí‰e komorní atmosféru. Její cíl je
jednoduch˘: nabídnout v‰em pfiíznivcÛm diva-
dla a kultury v˘jimeãná divadelní pfiedstavení
a neobyãejn˘ záÏitek pfiímo pod ‰ir˘m nebem.
V leto‰ním roce se bude na Letní scénû hrát
do 6. 9.
2., 3., 4., 7., 9., 10., 11. 7. 
TrÛn milosrdenství
13., 14., 16., 17., 19., 20., 21., 23., 24., 25.,
26., 27., 28., 30., 31. 7. 
·est taneãních hodin v ‰esti t˘dnech
1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16.,
17., 18. 8. 
·est taneãních hodin v ‰esti t˘dnech
20., 21., 22., 23., 24. 8. Láska a porozumûní
25. a 26. 8. Dvefie, aneb Pane, Vy jste náhoda
27., 28., 29., 30., 31. 8. Láska a porozumûní
1., 2., 4., 5., 6. 9. Mot˘li

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

Pokladna: tel. 224 227 266

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 pfied-
stavením. Informace: tel. 261 220 516, 602 683 500,

777 877 574, cizkova@lyrapragensis.cz,
tetourova@lyrapragensis.cz, www.lyrapragensis.cz

LYRA PRAGENSIS 
v ãervenci a srpnu nehraje.

NOVOU SEZONU ZAHÁJÍ 19. 9.
MONODRAMA FRIDA K.

Strhující pfiíbûh rozporuplné mexické malífiky
Fridy Kahlo napsala ‰panûlská autorka Glo-
ria Montero pÛvodnû pro divadelní festival
v Torontu. Od té doby se hra s velk˘m úspû-
chem uvádí po celém svûtû. U nás je pfied-
stavitelkou Fridy ZORA JANDOVÁ.

Vstupenky na toto pfiedstavení 
si mÛÏete rezervovat uÏ teì!

21. 9. UVEDEME PREMIÉRU VIVAT CA-
ROLUS QUARTUS, koncertní hold Otci
vlasti, ãeskému králi Karlu IV. 
Úãinkují A. STREJâEK a ·. RAK.

19. 7. Suzanne Vega – koncert
20. 7. Sly‰ ná‰ hlas – koncert – 19:30
Festival italské opery (22. 8.–9. 9. 2006) 
22. 8. Rigoletto 
23. 8. Tosca 
24. 8. Madama Butterfly 
25. 8. Nabucco 
26. 8. Tosca 
29. 8. Rigoletto 
30. 8. Nabucco 
31. 8. Turandot 

1. 9. Madama Butterfly – 19:00
2. 9. Sicilské ne‰pory – 19:00 
3. 9. Turandot – 19:00 

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

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

1. 7. HAPPY FEST 13.00
2. 7. divadelní pfiedstavení pro dûti od

15.00, vstup voln˘,
Koãár do Vídnû 

3. 7. KfiiÏník Potûmkin
4. 7. Toyen
5. 7. ·ifra mistra Leonarda
6. 7. V jako Vendeta
7. 7. Super size me
8. 7. Darwinova noãní mÛra
9. 7. Zufiící b˘k

10. 7. Na v˘chod od ráje
11. 7. Krysafi + pásmo kr. filmÛ J. Bárty
12. 7. Walk the line
13. 7. NANA ZORIN-19:30; 

22:00 pásmo kr. filmÛ FAMU
14. 7. FRU FRU, Hm… – 19:30

22:00 pásmo kr. filmÛ J. Bárty

15. 7. LF· – REGGIO maraton – Koyaa-
nisqatsi, Powaqqatsi, Naqoyqatsi

16. 7. Spalovaã mrtvol
17. 7. Dvojí Ïivot Veroniky
18. 7. Mrtvá nevûsta Tima Burtona
19. 7. Mnichov
20. 7. KAREL PLÍHAL – 19:30; 

22:00 Rok ìábla (cz/eng. subt.)
21. 7. Já, ty a v‰ichni ostatní
22. 7. Match point – Hra osudu
23. 7. Markéta Lazarová
24. 7. Kdyby…
25. 7. Strings 
26. 7. Doba ledová 2 – Obleva
27. 7. XAVIER BAUMAXA – 19:30;
22.00 pásmo kr. filmÛ VO·F Zlín
28. 7. Revizofii
29. 7. Oldboy
30. 7. Îivot Briana
31. 7. THX 1138
1. 8. Wallace a Gromit: 

Prokletí králíkodlaka
2. 8. âíÀan
3. 8. Nuselsk˘ umûleck˘ orchestr,

VERTIGO QUINTET – 19.30;
22:00 pásmo kr. filmÛ

4. 8. Capote
5. 8. Snídanû na Plutu
6. 8. divadelní pfiedst. pro dûti od 15:00,

vstup voln˘, Plechov˘ bubínek
7. 8. U konce s dechem
8. 8. Distrikt!
9. 8. Superman se vrací

10. 8. GAIA MESIAH – 19:30; 
22:00 pásmo kr. filmÛ FAMU

11. 8. Nepohodln˘
12. 8. Kachní sezona
13. 8. Pfiípad pro zaãínajícího kata
14. 8. Motocyklové deníky
15. 8. Metropolis + MIDI LIDI /instru-

mentální verze kapely Petra Marka
Krásn˘ stûhovák Gerard a sexuální
nábytek/, live music k filmu

16. 8. ·tûstí
17. 8. JABLKO≈ – 19:30; 

22:00 pásmo kr. filmÛ VO·F Zlín
18. 8. Pût pfiekáÏek
19. 8. Silver rocker music fest: Gnu,

OTK, Ememvoodoopöká, Wollon-
gong, Unkilled Worker od 16.30,
22.00 Walk the line

20. 8. Brazil

21. 8. Commitments
22. 8. Lekce Faust + pásmo krátk˘ch fil-

mÛ J. ·vankmajera
23. 8. Zlomené kvûtiny
24. 8. âANKI·OU – 19:30; 22:00 pásmo

krátk˘ch filmÛ J. ·vankmajera
25. 8. GULO âAR  – 19:30; 

22.00 pásmo kr. filmÛ FAMU 
26. 8. Letní rytmy Afriky – prezentace ne-

ziskov˘ch organizací, vystoupí: Ne-
biba, Yellow sisters, TiDiTaDe – od
15:00; 22:00 Nepohodln˘

27. 8. Petrolejové lampy
28. 8. Dítû
29. 8. Auta
30. 8. Piráti z Karibiku 2
31. 8. STO ZVÍ¤AT – 19:30; 

22.00 pásmo kr. filmÛ VO·F Zlín
1. 9. Tommyho inferno
2. 9. POH¤EBNÍ KAPELA, milo – 19:30;

22:00 pfiedpremiéra filmu Havana
Blues

3. 9. VZPOMÍNKA NA DIVADELNÍ POUË,
divadlo – 15:00; 
22:00 Nachové plachty 

Projekce zaãínají ve 21:30, není-li uvedeno jinak. 

Nejstar‰í zprávu o ostrovû z roku 1169 na-
jdeme v listinû krále Vladislava I., vydané
k zaloÏení kostela a klá‰tera johanitÛ 
u P. Marie pod fietûzem. Král daruje fiádu
„kus zemû omezené ãtyfimi cestami od horní
ãásti Dolej‰ího ostrova aÏ k mostu“. Hofiej-
‰ím byl tehdy ostrov Stfieleck˘. AÏ do polovi-
ny 16. století zÛstal ostrov neobydlen – pfie-
vládaly na nûm zahrady, byly zde ml˘ny,
vinice a pole. Po velkém poÏáru Malé Strany
a Hradãan v roce 1541 byly na ostrov sváÏe-
ny sutiny z vyhofiel˘ch domÛ, úroveÀ terénu
se tak podstatnû zv˘‰ila, coÏ mûlo ostrov
chránit pfied povodnûmi a teprve poté se za-
ãalo s parcelací a zástavbou ãásti ostrova.
Název Na Kampû byl úfiednû prohlá‰en v se-
znamu ulic v roce 1770 a dodnes není jeho
pÛvod zcela jasn˘. B˘vá odvozován od pre-
dikátu ‰lechtice Rudolfa Tychona Gansneba
z Kampu, kter˘ tu údajnû mûl svÛj dÛm, ale
také od latinského campus – pole, ãi nûmec-
kého Kaufplatz, tedy trÏi‰tû. A aby toho ne-
bylo málo, historik Jaroslav Schaller v roce
1795 spojuje jméno ostrova s v˘razem „zá-
kampí“, kter˘ oznaãuje stinné místo.
A jak je to s pÛvodem a názvem âertovka?
Pravdûpodobnû vznikla umûle jako ml˘nsk˘
náhon, kter˘ se ãasem, za velk˘ch povodní,
zvût‰il na skuteãné fiíãní rameno. ¤íkalo se
mu prostû Strouha, od konce 15. století
Venclíkovská, pozdûji RoÏmberská, ale také
HuÈská nebo ·tûpánovská, vût‰inou podle
majitelÛ ãi názvÛ zdej‰ích ml˘nÛ. Je‰tû v 19.
století je v prÛvodcích zmiÀována jako „ra-
meno Vltavy“. Název âertovka se objevuje
poprvé v roce 1892 a ani jeho pÛvod není
dodnes zcela zfiejm˘. Pamûti malostranské-

ho fiakristy, kter˘ zemfiel v roce 1895, nabí-
zejí následující vysvûtlení: majitelkou Stra-
kovského paláce na nedalekém Maltézském
námûstí, kde je dnes sídlo konzervatofie a la-
diãské ‰koly Jana Deyla, byla tehdy paní
Aloisie Nûmcová, která byla tak hádavá
a hubatá, Ïe se jí mezi lidem fiíkalo „âertov-
ka“. Snad právû ona konfliktní dáma dala nû-
kdej‰ímu ml˘nskému náhonu nové jméno.
V minulosti byla âertovka plná ryb a obklo-
pená zpûvem ptactva, jehoÏ mnohé druhy
se tu dnes uÏ nevyskytují. VÏdyÈ je‰tû v 50.
letech minulého století, kaÏdoroãnû kolem
Nového roku, odevzdávali zástupci praÏ-
sk˘ch rybáfisk˘ch spolkÛ podle star˘ch zvy-
klostí primátorovi Prahy „primátorského
sumce“ z âertovky. Dodnes se na âertovce
toãí dvû ml˘nská kola, i kdyÏ teì uÏ jen pro
radost místních i kolemjdoucích. Je to jednak
velké kolo o prÛmûru 8 metrÛ, viditelné
z Karlova mostu u b˘valého Velkopfievorské-
ho ml˘na, kter˘ byl zaloÏen uÏ ve 12. století,
jednak kolo ml˘na zv. HuÈsk˘, kter˘ najdete,
pÛjdete-li pfies park proti proudu âertovky,
smûrem k mostu Legií. Tento ml˘n je památ-
n˘ také faktem, Ïe se sem pfiiÏenil slavn˘
právník, dûkan právnické fakulty Viktorín
Kornel ze V‰ehrd, kter˘ zde v roce 1520
zemfiel na mor. Sovovy ml˘ny, které koncem
15. století dostaly jméno podle mlynáfie Vác-
lavy Sovy z Liboslavû, patfiily v 19. století
známé mlynáfiské rodinû Odkolkovû, právû
ona jim dala dne‰ní vzhled. Rekonstruované
ml˘ny slouÏí jako muzeum ãeského moder-
ního umûní, o jehoÏ vznik se zaslouÏila âe-
choameriãanka Meda Mládková.
Ke koloritu Kampy patfiily v minulosti také

hrnãífiské trhy, které b˘valy konány pûtkrát
do roka. U jejich zrodu na konci 16. století
stáli beroun‰tí hrnãífii.
Kampa svou zvlá‰tní atmosférou vÏdy pfiita-
hovala, a nepochybnû proto se mÛÏe pochlu-
bit fiadou slavn˘ch obyvatel. O b˘valé koÏe-
luÏnû, kde bydlel Josef Dobrovsk˘, pozdûji
akademik Zdenûk Wirt, Jan Werich a Vladi-
mír Holan, jsme jiÏ psali. PfiipomeÀme dÛm
zv. Prachovna, z druhé strany Karlova mostu,
kde bydlel malífi Sobûslav Hyppolit Pinkas,
potomek slavné praÏské rodiny, kter˘ právû
zde namaloval první ãesk˘ realistick˘ obraz
Dûti na Kampû. Jeho zásluhou vznikla ãeská
poboãka Aliance française. UÏ ménû se ví,
Ïe jeho dcera Jifiina, po mamince Francouz-
ka, se v roce 1905 stal matkou Jifiího Voskov-
ce. V domû U Obrázku P. Marie bydlel slavn˘
ilustrátor Babiãky Adolf Ka‰par (pamûtní des-
ka je na jeho nábfieÏní stranû) a také ve své
dobû legendární Josef Rousek, kter˘ zde
v létû provozoval pÛjãovnu lodûk, v zimû za-
se kluzi‰tû, a kter˘ zachránil pfied utonutím
témûfi 200 osob. V roce 1942 mu Malá Stra-
na vystrojila slavn˘ pohfieb. V domû U Tfií Ïlu-
t˘ch rÛÏí bydlel za studií na praÏské konzer-
vatofii Bohuslav MartinÛ – dnes ve svûtû tolik
uznávan˘ (pfiipomíná to pamûtní deska mezi
okny prvního patra) a dlouhá léta také slavn˘
herec Eduard Kohout. Proslulá kampská
hospoda U Mû‰ÈánkÛ b˘vala místem schÛzek
fiady umûleck˘ch osobností. V malebném
domku nad âertovkou bydlel Jifií Trnka. Z dal-
‰ích slavn˘ch obyvatel Kampy pfiipomeneme
je‰tû Jana Evangelistu Purkynû, Aloise Mr‰tí-
ka, Karla Matûje âapka – Choda, dr. Karla
Kramáfie a Jifiího Voskovce. Z oken Lichten-
‰tejnského paláce, kter˘ v souãasnosti uÏívá
Úfiad vlády âR k ubytování vzácn˘ch hostí,
se v roce 1996 dívala na Kampu také anglic-
ká královna AlÏbûta II. s chotûm. Kampa se
rychle vzpamatovala z katastrofální povodnû
a je teì zaplavována pouze davy turistÛ. Pfie-
sto má pro nás stále mimofiádn˘ pÛvab. E.
S.

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Koncerty
Slavná i méně známá díla světových 

a českých skladatelů.
Od 1. 4. denně kromě úterý od 18.00.

Mozartův rok v chrámu 
sv. Mikuláše na Malé Straně

další koncerty 30. 9., 28. 10. a 14. 12.
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.

JIND¤I·SKÁ VùÎ VÁS ZVE
Rezervace vstupenek 
na tel. ãísle 224 232 429.
Cena vstupenek: 150 Kã, 
dÛchodci a studenti 75 Kã.
Zaãátky pfiedstavení v 19:00,
není-li uvedeno jinak.

KONCERTY
19. 7. Suity pro theorbu
M. âern˘ – theorba. Program: Ch. Hurel, R. de
Visée – francouz‰tí theorbisté a jejich hudba
z dob Ludvíka XIV.
Ch. Hurel –  Suita C-dur: Prelude-Courante-
Sarabande-Courante-Sarabande-Gavotte, 
R. de Visée – Suita e-moll: Prelude-Alleman-
de-Courante-Sarbande-Gigue-Double, 
Ch. Hurel – Suita G-dur: Prelude-Prelude 
antre-Allemande gigue-Courante-Courante-
Gavotte-Sarabande-Menuet-Gavotte-Antre
R. de Visée – Suita d-moll: Prelude-Alleman-
de-Courante-Sarabande-Gigue-Conterdance-
Double
DIVADLO
13. 7.  Letem svûtem, slovem hopem 10. p.
Kaleidoskopická férie zapomenutelného umûl-
ce Miroslava Vrby.
Veselá i váÏná rozvzpomínání na období na‰í
nedávné minulosti, doloÏená ukázkami rÛzn˘ch
umûleck˘ch a politick˘ch osobností ãeského
i svûtového formátu. Vzpomínáte na nacistické
barbary, sovûtské hrdiny, herecké bardy a jaz-
zové velikány? Tak pfiijìte! Pfiedem dûkujeme.
14. 7. 20.30 Lordi (The Lords) Oscar Wilde
a Robbie Ross 10. p.
Novû objevená salonní komedie s jemn˘mi
erotick˘mi prvky.  Lond˘n 1896 – Praha 2006.
Hrají: M. Hofmann, F. Rajmont, P. S. Butko
a M. Koteck˘. Vstupné: 250 Kã.
20. 7. Ivan Vyrypajev  Kyslík  
Toto je akt, kter˘ je nutné pfiedvést tady a teì.
Svûtovû proslul˘ text souãasného nejkontro-
verznûj‰ího ruského dramatika I. Vyrypajeva je
vystavûn na pÛdorysu biblického desatera. 
Hrají: B. F. Karásková a I. ·orman, vlastní hu-
dební kompozice a písnû interpretuje Petr
„Bubák“ Bublák.  
2. 8. 17.00 Znovuzrození Jindfii‰ské vûÏe
Procházka historií JV s ing. Janem Stûniãkou.
Vstupné 60 Kã.
20. 8. 20.30 Lordi (The Lords) Oscar Wilde
a Robbie Ross  10. p.
Novû objevená salonní komedie s jemn˘mi
erotick˘mi prvky.  Lond˘n 1896 – Praha 2006.
Hrají: M. Hofmann, F. Rajmont, P. S. Butko
a M. Koteck˘.
Vstupné: 250 Kã.
25. 8. 20.30 Lordi (The Lords) Oscar Wilde
a Robbie Ross  10. p.
V¯STAVY
10. 7.–22. 7. Jan Trunda – obrazy 2., 3. p.
olejomalby na plátnû, figurální kompozice
a záti‰í 
8. 5.–7. 7. âeské ex libris 3. p.
25. 7.–24. 8. Miroslav Houra – grafika 3. p.

stfieda 28. 6. Othello
ãtvrtek 29. 6. Othello
pátek 30. 6. Othello
sobota 1. 7. Othello
nedûle 2. 7. Othello
pondûlí 3. 7. Othello
úter˘ 4. 7. Othello
ãtvrtek 6. 7. Kupec benátsk˘ 

– premiéra
pátek 7. 7. Kupec benátsk˘
sobota 8. 7. Kupec benátsk˘
pondûlí 10. 7. Kupec benátsk˘
úter˘ 11. 7. Kupec benátsk˘
stfieda 12. 7. Kupec benátsk˘
ãtvrtek 13. 7. Kupec benátsk˘
pátek 14. 7. Kupec benátsk˘
nedûle 16. 7. Kupec benátsk˘
pondûlí 17. 7. Kupec benátsk˘
úter˘ 18. 7. Kupec benátsk˘
stfieda 19. 7. Kupec benátsk˘
ãtvrtek 20. 7. Kupec benátsk˘
pátek 21. 7. Kupec benátsk˘
sobota 22. 7. Kupec benátsk˘
pondûlí 24. 7. Veãer tfiíkrálov˘

úter˘ 25. 7. Veãer tfiíkrálov˘
stfieda 26. 7. Veãer tfiíkrálov˘
ãtvrtek 27. 7. Veãer tfiíkrálov˘
pátek 28. 7. Veãer tfiíkrálov˘
sobota 29. 7. Veãer tfiíkrálov˘
nedûle 30. 7. Veãer tfiíkrálov˘
pondûlí 31. 7. Veãer tfiíkrálov˘
úter˘ 1. 8. Veãer tfiíkrálov˘
stfieda 2. 8. Veãer tfiíkrálov˘
ãtvrtek 3. 8. Veãer tfiíkrálov˘
pátek 4. 8. Veãer tfiíkrálov˘
sobota 5. 8. Veãer tfiíkrálov˘
nedûle 6. 8. Veãer tfiíkrálov˘
pondûlí 7. 8. Veãer tfiíkrálov˘
úter˘ 8. 8. Veãer tfiíkrálov˘
stfieda 9. 8. Veãer tfiíkrálov˘
ãtvrtek 10. 8. Veãer tfiíkrálov˘
pátek 11. 8. Veãer tfiíkrálov˘
sobota 12. 8. Veãer tfiíkrálov˘
nedûle 13. 8. Veãer tfiíkrálov˘
úter˘ 15. 8. Othello
stfieda 16. 8. Othello
ãtvrtek 17. 8. Othello
pátek 18. 8. Othello

sobota 19. 8. Othello
nedûle 20. 8. Othello
pondûlí 21. 8. Othello
úter˘ 22. 8. Othello
stfieda 23. 8. Othello
ãtvrtek 24. 8. Othello
pátek 25. 8. Othello
sobota 26. 8. Othello
nedûle 27. 8. Othello
pondûlí 28. 8. Othello
úter˘ 29. 8. Othello
stfieda 30. 8. Othello
ãtvrtek 31. 8. Othello
pátek 1. 9. Othello
sobota 2. 9. Othello
nedûle 3. 9. Othello
pondûlí 4. 9. Othello
úter˘ 5. 9. Othello
stfieda 6. 9. Othello
ãtvrtek 7. 9. Othello
pátek 8. 9. Othello
sobota 9. 9. Othello
nedûle 10. 9. Othello

Nejvy‰‰í purkrabství PraÏského hradu zaãátky pfiedstavení ve 20:30 

Generální partner PPF uvádí:

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ 
SLAVNOSTI 2006

7. mezinárodní hudební festival
Jedin˘ festival staré hudby v Praze 

Praha, 18. ãervence – 6. srpna 2006
Pofiadatel Collegium Marianum.

Spolupofiadatel hlavní mûsto Praha.
Motto: „Vogliam ridere e scherzar“

PROGRAM:
Úter˘ 18. 7. 19:30 Fortepiano
Hudební PafiíÏ Mozartovy doby, M. Spányi – kladív-
kov˘ klavír, Petri Tapio Mattson – housle
Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1
Vstupné 250 Kã
âtvrtek 20. 7. 19:30 A tre corni di bassetto
Mozartovy mistrovské kusy v úpravách 
pro basetové rohy. Stadler Trio, Eric Hoeprich 
– umûleck˘ vedoucí
Bfievnovsk˘ klá‰ter, Tereziánsk˘ sál, Markétská 1,
Praha 6 Vstupné 300 Kã
Pátek 21. 7. 19:30  La suaue melodía 
Houslová tvorba ‰panûlsk˘ch barokních autorÛ
La Real Cámara, Emilio Moreno – umûleck˘ vedoucí.
Zámek Troja, U Trojského zámku, Praha 7

Vstupné 280 Kã
Sobota 22. 7. 17:00  Salzburg
W. A. Mozart, L. Mozart, J. M. Haydn, J. Wölfl. Salz-
burger Hofmusik, Wolfgang Brunner – umûleck˘
vedoucí
Zámek Zbraslav, BartoÀova 2, Praha 5

Vstupné 200 Kã
Pondûlí 24. 7. 19:30 Don Giovanni
operní orkán (W. A. Mozart, F. A. Rössler-Rosetti,
L. van Beethoven). Amphion Bläseroktett – histo-
rické dechové nástroje 
Ledeburská zahrada, Vald‰tejnské nám. 3, Praha 1

Vstupné 300 Kã
âtvrtek 27. 7. 19:30 Don Juan
Velkolep˘ barokní balet Ch. W. Glucka
La Compagnie L’Eventail – taneãní soubor, 
Marie-Geneviève Massé – choreografie,
Olivier Bériot – kost˘my, Collegium Marianum –
orchestr
Divadlo na Vinohradech, nám. Míru 7, Praha 2

Vstupné 400, 300, 250, 150 Kã
Nedûle 30. 7. 20:00 Soirée classique
Z pokladÛ ãesk˘ch hudebních sbírek (W. A. Mo-
zart, J. L. Dusík, J. K. Krumpholtz, 
J. F. Naderman, J. L.Tulou)
Masumi Nagasawa – klasicistní harfa, Jana Se-
merádová – flauto traverso
âeské muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1
Vstupné 250 Kã
Nedûle 6. 8. 21:00 La Serva Padrona
komické intermezzo G. B. Pergolesiho (kost˘mo-
vané koncertní provedení). VESPONE – Laurent
Charoy, Jean-Denis Monory – reÏie, Chantal Rous-
seau – kost˘my, Collegium Marianum – orchestr
Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1

Vstupné 350 Kã
Informace a rezervace vstupenek: 

Collegium Marianum, Melantrichova 19, Praha 1,
224 229 462, 731 448 346, 
info@collegiummarianum.cz,
www.collegiummarianum.cz 

Pfiedprodej vstupenek:
Pokladna Collegium Marianum, po, st 10-19 h

Ticketpro: 296 329 999, ticket@ticketpro.cz,
www.ticketpro.cz   
Slevy vstupného 

– seniofii a studenti sleva 10 % z ceny vstupenky
– drÏitelé prÛkazu ZTP a ZTP-P a doprovodná

osoba sleva 50 % z ceny vstupenky
MnoÏstevní sleva

– pfii zakoupení vstupenek na 3 a více koncertÛ
sleva 25 % z ceny kaÏdé vstupenky

MnoÏstevní slevu lze uplatnit pouze v pokladnû
Collegium Marianum.

PraÏské souostroví – Kampa
V dal‰ím pokraãování na‰eho cyklu o praÏském souostroví zavítáme na Kampu. Je sta-
robylá, romantická, a pfiestoÏe se na první pohled jako ostrov nejeví, opravdu jím je.
Z jedné strany je om˘vána Vltavou, z druhé pak âertovkou.

nám. Republiky 5, 111 21 Praha 1
informace a prodej vstupenek: Kulturní a infor-
maãní stfiedisko Obecního domu, otevfieno dennû
10-18 hod., 222 002 101, info@obecni-dum.cz,
www.obecnidum.cz

KONCERTY: Varhanní léto v Obecním domû
vÏdy od 18:00 do 18:45 hod.
28 .7.–29. 7. Mario Hospach-Martini 

(·v˘carsko)
W. A. Mozart, R. Schumann
4. 8. Colin Andrews & Janette Fishell (USA) –

Grand Organ Duets. M. Ippolitov-Ivanov, 
R. Gliere, J. S. Bach, F. Liszt

5. 8. Janette Fishell (USA)
„A Tale of Two Cities: Prague and Paris“ 
– P. Eben. L. Vierne

11. 8.–12. 8. El˝bieta Karolak  (Polsko)
J. S. Bach, W. A. Mozart, J. K. VaÀhal, C. Franck, 
O. Ravanello, Z. Kozub
18. 8.–19.  8. Eberhard Lauer (Nûmecko)
W. A. Mozart, L. Vierne, E. Lauer

V¯STAVY: 
SECESE V CHORVATSKU
do 3. 9. Chorvatské umûní z let 1897 aÏ 1918
Komentované prohlídky vÏdy v nedûli od 14 hod.

OTTO GUTFREUND: KRESBY
do 17. 9. Soubor kreseb pfiedstavitele ãeského
kubismu – sochafie O. Gutfreunda
Komentované prohlídky 6. a 13. záfií od 17 hodin

Letní kino Stfieleck˘ ostrov, 
tel.: 775 194 543, 776 750 931

www.strelak.cz

V˘stavní program 

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

Po‰ta na Slovensku ve 20. století
19. 5.–24. 9. 2006

V˘stava potrvá do 24. 9. 2006



Znojemsk˘ festival je mlad˘ nejen svojí his-
torií, ale i lidmi, ktefií jej pfiipravují. 
Jeho du‰í je Mgr. Jifií Ludvík, znojemsk˘ pe-
dagog a nad‰enec, také ale primá‰ skvûlé
cimbálovky s vûkov˘m prÛmûrem kolem tfii-
cítky. S kolektivem podobnû nad‰en˘ch
(a mlad˘ch) lidí hodlá letos místo ãtyfidenní-
ho (loÀsk˘ první roãník) pfiipravit jedenácti-
denní svátek hudby, kterou bude znít celé
Znojmo. A úkoly si vytyãili nemalé. OÏivit
hudbou mûsto, kde jinak kultury není nadby-
tek, vyuÏít zdej‰í krásné divadlo z r. 1900,
které nemá stál˘ soubor ani orchestr – a vÛ-
bec upevnit tuto novou tradici. 
Patronem celého festivalu a zároveÀ
hvûzdou, která urãitû pfiiláká mnoÏství
náv‰tûvníkÛ, je houslov˘ virtuoz Pavel
·porcl – hudebník, kter˘ díky svému nekon-
formnímu vystupování spojenému s absolut-
ní profesionalitou a velk˘m talentem nauãil
jiÏ tisíce mlad˘ch chodit na „klasiku“. Festival
nejen propaguje, ale také na nûm vystoupí
s recitálem sloÏen˘m z Mozartov˘ch houslo-
v˘ch sonát (14. 7.). 
V˘jimeãnou událostí bude provedení
opery Don Giovanni, která ve ãtyfiech reprí-

zách zazní unikátnû na klasicistních, tedy
do-bov˘ch nástrojích nebo jejich replikách.
Nastudoval ji mlad˘ moravsk˘ dirigent
a sbormistr, zde rovnûÏ umûleck˘ vedou-
cí festivalu, Roman Válek. K provedení
opery jsou pfiizváni pfiední pûvci Adam Pla-
chetka ãi Anna Mikolajczyk (Polsko) a jiní… 
SvÛj mimofiádn˘ koncert tu budou mít i Malí
Mozarti – dût‰tí hudební géniové z âR
a také z Rakouska (9. 7.). 
Kromû toho dennû budou v poledne a veãer
znít znojemské Ïestû z radniãní vûÏe ãi mûs-
tem projde prÛvod operní spoleãnosti. Pestrá
bude sobota 8. 7., kdy bûhem akce Mozart
v ulicích zazní nejrÛznûj‰í hudba ve v‰ech
koutech, uliãkách i námûstích Znojma. Za-
hrají umûlci a soubory v‰ech ÏánrÛ, pfiedve-
dou se umûleãtí fiemeslníci, do ulic vyjedou
místo aut konû a bryãky. To v‰e podpofií ‰iro-
ká nabídka specialit zdej‰ích restaurací
a festivalového vína. 
V nedûli 9. 7. se rozezní nejstar‰í varhany
na Moravû pod rukama Martina Jakubíãka.
Varhanní matiné pfiedvede tvorbu klasicist-
ních mistrÛ. Zajímavé bude také jazzovo-
folkloristické pojetí Mozarta tak, jak jej cítí
Emil Viklick˘, ãesk˘ jazzov˘ mohykán, spo-
lu se Zuzanou Lapãíkovou, vynikající cim-
balistkou. 
Kromû uvedeného vystoupí napfiíklad i Cim-
bálová muzika A. Stehlíka, Nostalgia kvartet,
Jan Mach (klarinet) a dal‰í umûlci, probûhne
koncert v pfiírodû na pomezí národního parku
Podyjí. 
Slavnostní ukonãení festivalu probûhne
formou velkého smuteãního prÛvodu se
svíãkami za tónÛ Mozartova Requiem
a noãního ohÀostroje. 

Na závûr: Znojemsk˘ hudební festival pro-
bíhá ve spolupráci s podobn˘m pfiíhraniã-
ním festivalem Offene Grenzen v rakous-
kém Retzu, konajícím se pár kilometrÛ za
hranicemi mezi 30. 6. a 9. 7. Nûkteré ãásti
programu budou prezentovány na obou
festivalech a poãítá se s náv‰tûvou hostÛ
pfies hranice. Festival v Retzu má otevfiené
hranice pfiímo v názvu a jiÏ vloni (koná se
téÏ podruhé) na nûm byla prezentována
ãeská hudba a literatura. Organizátofii obou
festivalÛ si od dal‰í spolupráce slibují posí-
lení kontaktÛ mezi kulturymilovn˘mi ná-
v‰tûvníky na obou stranách ãesko-rakous-
k˘ch hranic. 

Martina Fialková

ãervenec 20066   zábava / voln˘ ãas / inzerce

NA HRADù …
V zahradû Na Valech pokraãují so-
botní promenádní koncerty vojen-

sk˘ch orchestrÛ (v 10 h), sezonní cyklus
koncertÛ v Hartigovské zahradû oÏiví nûkte-
rá nedûlní odpoledne (v 16 h). Zahrady PH
a Jelení pfiíkop jsou otevfieny dennû (ãerve-
nec 10–21 h, srpen 10–20 h).

… I V PODHRADÍ
Galerie Miro vystavuje fotografie
Karla Zakara (25. 7.–24. 8.). Skláfi-

ská ‰kola Kamenick˘ ·enov se pfiedstavuje
v UPM po celé léto, v Design Centru do 
16. 8. Galerie Hollar vûnuje druhou polovinu
prázdnin kresbám a objektÛm z papíru Marie
Filippovové. Mûstská knihovna otevírá 4. 7.
v˘stavu z tvorby nûmeck˘ch malífiÛ posled-
ních ãtyfiiceti let. V Obecním domû pokraãuje
komorní v˘stava kreseb Otto Gutfreunda.

V¯STAVY V NÁRODNÍM MUZEU
Ze sv˘ch bohat˘ch fondÛ vybrala
Knihovna NM Kramáfiskou píseÀ

z pohledu jejích autorÛ a zpûvákÛ (5. 7.) His-
torické muzeum pfiedstaví novou akvizici,
fieckou rituální nádobu zvanou Lutroforos
vãetnû dokumentace rozsáhl˘ch restaurátor-
sk˘ch prací (2. 8.)  

VARHANY VE SMETANOVù SÍNI
Leto‰ní 9. roãník Varhanního léta
(28. 7.–19. 8.) pfiinese vrcholná díla

znám˘ch i ménû znám˘ch skladatelÛ zejmé-
na z období hudebního romantismu, pfiipo-
mene v˘roãí W. A. Mozarta a Roberta Schu-
manna.

NÁRODNÍ GALERIE AKTUÁLNù
Krajináfiskou expozici v paláci Kin-
sk˘ch aÏ do srpna obohacují díla ro-

diny MánesÛ. V klá‰tefie sv. Jifií je vystaveno
novû restaurované dílo M. L. Willmanna Da-
vid s hlavou Goliá‰ovou. Do klá‰tera sv.
AneÏky âeské se navrátila unikátní díla zapÛj-
ãená na v˘stavu Karel IV. – císafi z BoÏí milos-

ti.
SEZONA âF 2006/2007 ZAâÍNÁ
Prologem 111. sezony se stane

koncert 23. 8. v Rudolfinu. Pod taktovkou
ZdeÀka Mácala uvede orchestr Dvofiákovy
skladby Karneval (pfiedehra) a Koncert
a moll pro housle a orchestr se sólistkou Hi-
lary Hahn. Program vyvrcholí Symfonií ã. 1

Gustava Mahlera zvanou Titan.   
LETEM V¯TVARN¯M SVùTEM
V Komorní galerii J. Sudka vás do

13. 8. potû‰í Antonín Mal˘ a jeho CZECH
PES PHOTO. Galerie Vltavín vystavuje od
18. 7. abstraktní obrazy Jana Chaloupka, od
2. 8. se zde pfiedstaví skupina Tolerance. Ga-
lerie u Betlémské kaple nabídne od 14. 7. Al-

fonse Muchu a ãeskou secesi.
ZA JASN¯CH LETNÍCH NOCÍ
Venu‰e bude ráno nevysoko (max.

11°) nad vsv obzorem, viditelnost je podprÛ-
mûrná. Vynikající podmínky pro pozorování
nastanou v letech 2007, 2009 a 2012. Mars
v ãervenci veãer nízko nad západem se po-
stupnû ztratí ve svûtle soumraku. Jupiter je
viditeln˘ v ãervenci v první polovinû noci,
v srpnu veãer. Saturn se objeví aÏ koncem
srpna ráno nízko nad horizontem. Letní oblo-
ha je letos vÛbec na úkazy chudá. Pomûrnû
pfiíznivé podmínky by mûl mít nûkter˘ z mete-
orick˘ch rojÛ Akvarid s maximem v prvních
dnech srpna, protoÏe Mûsíc kolem první ãtvr-
ti zapadá pfied pÛlnocí. Pravideln˘ meteoric-
k˘ roj Perseid s maximem 13. 8. ãasnû ráno
ru‰í tentokrát Mûsíc, kter˘ tou dobou couvá
k poslední ãtvrti. Pfiekvapením by mohla b˘t
meteorická spr‰ka 8. 8. kolem 3:50 SEâ (ne-
jistota pfiedpovûdi kolem dvou hodin). Potû‰it
nás mohou záfiící letní souhvûzdí a Mléãná
dráha s obûma rameny. Mûsíc bude v úplÀku
11. 7. a 9. 8., v novu 25. 7. a 23. 8. Slunce
vstupuje 23. 7. do znamení Lva, 23. 8. do
znamení Panny. Od Zemû je nejdále 4. 7.

(152,l mil. km).  
PRAHA MÁ NOVÉ DIVADLO
Nová stálá praÏská scéna vznikla

v b˘valém Divadle Jifiího Grossmana. Diva-
dlo Palace fiídí Michal Kocourek. Producen-
tem je Alexej Py‰ko, fieditel Agentury AP-
prosper, v jejíchÏ pfiedstaveních budou hrát
mj. Vojta Kotek, Valerie Zawadská, Klára
Jandová, Martin Stropnick˘, Veronika Îilko-

vá, Katefiina BroÏová ad.
ADIEU MOZART
Nov˘ film BVA International s.r.o. re-

Ïiséra Martina Suchánka a scenáristy ZdeÀ-
ka Mahlera získal Grand Prix 
na mezinárodním festivalu Arts&Film. Film 
Adieu Mozart vûnovan˘ tfiem Mozartov˘m
pobytÛm v Praze vychází na DVD v distri-
buãní síti Supraphon Music a.s. spolu s ope-
rou Don Giovanni z r. 1991 (orchestr a sbor

ND dir. Sir Charles Mackerras).
OCENùNÍ 
PRO PRAÎSKÉ INSTITUCE

Ve IV. roãníku Národní soutûÏe Gloria musa-
ealis 2005 získalo v kategorii muzejní poãin
III. místo a Zvlá‰tní ocenûní Národ-ní tech-
nické muzeum, v kategorii Muzejní publikace
II. místo Muzeum hl. m. Prahy a Zvlá‰tní
ocenûní Îidovské muzeum. Cenu âeského
v˘boru ICOM obdrÏel Vojensk˘ historick˘

ústav Praha.
AKADEMIE VùD
âesk˘ fyzik a profesor nottingham-

ské univerzity Tomá‰ Jungwirth, PhD., zaují-
má sv˘mi pracemi v oblasti spinového Hallo-
va jevu páté místo mezi nejcitovanûj‰ími
svûtov˘mi vûdci. Ing. Jifií Homola, CSc.,
z Ústavu radiotechniky a elektroniky obdrÏel
cenu Roche Diagnostics roku 2006 za v˘-
znamné v˘sledky v oblasti povrchové plaz-
monové rezonance. Projekt Ústavu pro ães-
kou literaturu âeská elektronická knihovna –
Poezie 19. století byl ocenûn Mezinárodní
konferencí Infora 2006. Nakladatelství Aca-
demia vydalo knihu Zemû jako skleník.

BYTY • RODINNÉ DOMY 
VILY • âINÎOVNÍ DOMY

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.

Realitní kanceláfi NEURA s. r. o. vznikla v lednu 1993. JiÏ 13 let realizujeme pronájmy 
a prodej nemovitostí v Praze.
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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
SLEVOV¯ KUPON âERVENEC A SRPEN 2006: médium DVD±R 

VERBATIM 16x speed (balení 25 ks) 8,50 Kã/ks.
Cena platí pouze s tímto kuponem v červenci a srpnu 2006 do vyprodání 

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

SLEVOV¯ 
KUPON

âERVENEC
2006: 

Novinky na DVD: Mnichov, Walk the Line, Dva-
náct do tuctu 2, Agent v sukni 2, Blokáda, Mo-
digliani, Îít po svém, P˘cha a pfiedsudek, Oby-
ãejní hrdinové, Îoldáci spravedlnosti.

HEREâKA LÉTA získala letos Oscara za roli ve filmu Walk the Line
(novinka na DVD). Jak se jmenuje?
Odpovûdi doruãte do 15. 8. osobnû nebo po‰tou na adresu video-
pÛjãovny nebo vyplÀte formuláfi na www.videohavir.cz. Tfii vyloso-
vaní ze správn˘ch odpovûdí obdrÏí film na DVD. 
Správná odpovûì z ã.6/06: Hereãka ãervna – Sharon Stone. 
Vylosovaní v˘herci: Martina Bauerová, Novoml˘nská 2, Praha 1,
Lucie Prexlerová, Ondfiíãkova 33, Praha 3, Otokar Karásek, Du‰ní
3, Praha 1. Z leto‰ních odpovûdí vylosujeme v˘herce „Zlaté karty“
(v˘pÛjãky DVD v hodnotû cca 3000 Kã zdarma).

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

(za pasáÏí Kotva)
www.videohavir.cz

L É T O  S  D V D p Û j ã o v n o u■  ■  ■ ■  ■  ■

Hudební festival Znojmo 2006 (7.–16. ãervence)

(Ne)vinné degustování Mozarta

www.videohavir.cz

07/06

Kdo budete mít moÏnost v tûchto dnech zavítat do Znojma, nezapomeÀte nav‰tívit nû-
kterou z akcí II. roãníku hudebního festivalu, kter˘ je letos, v roce 250. v˘roãí narození,
zasvûcen Mozartovi, moravskému folkloru – ale také zdej‰ímu vínu. Skvûlé víno míst-
ních vinafiÛ, sponzorujících festival, dodá jiskru fantazie hudebníkÛm i posluchaãÛm.
Kromû ochutnávek na jednotliv˘ch koncertech bude v prodeji bude také speciální víno
s festivalov˘mi etiketami. 

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

T̆ den pfied premiérou 
mûlo pfiedstavení Othella na Starém purkrabství PraÏského hradu, kdyÏ jsem se byla
podívat na zkou‰ce. Leto‰ní Letní Shakespearovské slavnosti zaãaly právû touto tragé-
dií velké vá‰nû, lásky a Ïárlivosti. (Premiéra 21. 6.)

Olga Hurtalová  
Úãetnictví, danû / Accounting, taxes

– podvojné úãetnictví
– daÀová evidence 

Navrátilova 7 – daÀ z pfiíjmÛ FO, PO  
110 00 Praha 1 – DPH, mzdy 

+420 777 050 222 – rekonstrukce úãetnictví
– zastupování na úfiadech

Poãátky zkou‰ení provázela nepfiedstavitelná
zima prvních ãervnov˘ch dnÛ. Teì ke konci se
náhle zvrtla v fiadu hork˘ch letních nocí, které
v‰em zúãastnûn˘m svûdãí. Zatímco na Prahu
padá soumrak a Hrad se vylidÀuje, poslední
turisté mífií do restaurací a za zábavou dolÛ do
mûsta, za zdmi purkrabství znûjí pádné poky-
ny reÏiséra Petra Kracika, úryvky z podmanivé
hudby Jifiího Cerhy a repliky pfiítomn˘ch hercÛ.
Scházejí se postupnû, zkou‰ky zaãínají uÏ po
osmé, konãí tfieba ve tfii, ve ãtyfii ráno. Ti, co
ten den mají pfiedstavení ve svém divadle, ob-
jevují se aÏ pfied jedenáctou veãer. Zatímco na
scénû se cosi odehrává, polohlasem se zdraví
s kolegy a za chvilku jakoby „za jízdy“ naska-
kují do dûje. Nejvíc je zpod scény sly‰et zvuã-
n˘ hlas OthellÛv. Michal Dlouh˘, kter˘ dnes
nejdfiíve zkou‰í (Martin Zahálka pfiichází aÏ po-
zdûji) se na premiéru urãitû tû‰í, zdá se. Pfie-
stoÏe zatím nemá ãernou tváfi ani kost˘m, pfii-
‰el alespoÀ v ãerném triãku i kalhotách.
Kost˘mní zkou‰ka bude aÏ zítra. 
Laikovi chvílemi pfiipadá, Ïe není moÏné, aby
z tûch krátk˘ch úryvkÛ, které se vÏdy nejmé-
nû dvakrát opakují kvÛli obûma alternacím
rolí, vznikla do t˘dne celistvá tragédie. Aby
bez ‰kobrtnutí dospûla do svého hrÛzného
konce, mûla napûtí a spád. Za chvilku ale
krátké repliky stfiídá souvislá zkou‰ka scény,
kdy si zoufalá Desdemona vzpomíná na pís-
niãku podobnû ne‰Èastné dívky – a pochyb-
nost mizí. Zazní líbezná melodie a zpívá ji
nejprve Lucie Vondráãková, po ní i Zuzana
Vejvodová. UÏ po chvíli je vidût, jak hodnû se
budou obû Desdemony li‰it. Komornou Emí-
lii dnes zkou‰í Zuzana Slavíková, na Sha-
kespearovsk˘ch slavnostech má letos pre-
miéru. Role jí sedí, a tak se v ní vyÏívá. 
Noc se stále více temní, víc tím vyniká hra
reflektorÛ. Zkou‰í se, kam a kdy svítit, jak
zvuãit písniãku, aby byla dobfie sly‰et po ce-
lém hledi‰ti. Spoustu mal˘ch detailÛ… do
kterého okamÏiku písnû pfiesnû vstoupí se
svou replikou komorná. Dvakrát, tfiikrát… 
Bûhem krátké pfiestávky pfiiná‰ejí dal‰í rekvi-
zity. Kromû nich nosí rekvizitáfi za reÏisérem
i mobil a pití. Herci trousí historky o sv˘ch roz-
trÏit˘ch kolezích, kter˘m zvoní zapomenut˘
mobil v kapse kost˘mu pfii pfiedstavení… 
Asistent reÏie shání techniky, aby koneãnû
alespoÀ provizornû podloÏili houpající se

prkna jevi‰tû. Za chvilku se zji‰Èuje, Ïe i zá-
bradlí schodi‰tû, z nûjÏ vstupuje Othello, je
jaksi vratké a hrozí zfiícením i s hercem. Re-
Ïisér zvy‰uje hlas, ale jen mírnû.
Na jevi‰ti jednu chvíli pobíhají asi ãtyfii sku-
pinky hercÛ a dal‰ích zúãastnûn˘ch, kaÏd˘
hlouãek si zkou‰í nebo vyjasÀuje nûco jiné-
ho. Zdánliv˘ chaos se za pár vtefiin opût mû-
ní v fiád. Zaãíná se zkou‰et „‰krtící“ scéna.
I kdyÏ je tohle jen divadlo – a to je‰tû jen
zkou‰ka na to divadelní „jako“, jde ãlovûku
po zádech mráz…
BlíÏí se pÛlnoc, zkou‰ka se vlastnû teprv po-
fiádnû rozjíÏdí, a já se ptám Zuzany Slavíko-
vé, která má teì chvíli pauzu. 
Dûlají se u vás v Brnû na ·pilberku také
nûjaká letní pfiedstavení kromû tûchhle
Shakespearovsk˘ch, která putují z Prahy
k vám i do Bratislavy? 
BohuÏel nedûlají, snad si reÏiséfii myslí, Ïe
by nebyl zájem… Ale je to ‰koda. My ale
s Mahenov˘m divadlem jezdíme vÏdy do
Rychnova na Poláãkovo léto, venkovní festi-
val, kter˘ je moc fajn, takÏe na hraní venku
jsem zvyklá. 
Co je pro vás tady na PraÏském hradû
nejobtíÏnûj‰í? Sly‰ela jsem, jak jste fie‰ili
akustiku…
No ano, stále hledám tu správnou míru, jak
moc mám nebo nemám v kterém místû kfii-
ãet – ale to si „sedne“. Tady to ale je‰tû není
tak velké jako právû na ·pilberku, tam bude-
me muset mít i pfiídavné mikrofony, kdeÏto
tady nejsou. 
Zku‰ená komorná Emílie je vám asi blízká…
Zdá se. Je to pûkná role – a není moc velká
( s m
Díky za krátk˘ rozhovor – a hodnû ‰tûstí
pfii va‰í premiéfie na Letních Shakespea-
rovsk˘ch slavnostech. 
ReÏisér Kracik o Emílii, manÏelce Othellova
sluhy Jaga, míní: „
E m
p r o j e
b e r u
s k ˘ m
j
ÚÏasná scéna PraÏského purkrabství, kde
kulis netfieba, tak opût letos patfií odkazu
krále v‰ech dramatikÛ. Znáte jej dobfie? Je
velmi lidsk˘. Martina Fialková
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D
■ UPRAVUJETE BYT?
■ Zastavte se na kus fieãi.
■ Prohlídnûte si na‰e v˘robky.
■ Poraìte se s námi.
■ ZBAVTE SE 

SV¯CH STAROSTÍ.

Prodejna: Pha 1, Vodiãkova 41, 
pasáÏ SVùTOZOR – 1. patro 

Tel.: 224 152 300, GSM: 731 151 215


