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PraÏsk˘ podzim znovu objevuje ·ostakoviãe

PLACENÁ INZERCE

Aãkoli se názvem praÏsk˘ hudební festival ãíslo dvû hlásí k podzimu, zaãíná jiÏ na
sklonku léta, 12. záfií. AÏ do 1. fiíjna pak nabízí sérii 22 rozmanit˘ch koncertÛ, situova-
n˘ch aÏ na v˘jimky opût do Rudolfina. Z rozhovoru s fieditelem festivalu Pavlem ·piro-
chem vyplynulo, Ïe leto‰ní, 16. roãník festivalu, je pfieci jen trochu odli‰n˘ od tûch
pfiedchozích. Jeho osou jsou totiÏ díla Dmitrije ·ostakoviãe, jehoÏ 100. v˘roãí narození
pfiipadá na 25. záfií, kdy se také uskuteãní stûÏejní koncert festivalu. Zazní na nûm ·os-
takoviãova hudba k filmu Hamlet (napsal dvû verze, jednu ke slavnému a skandálnímu
divadelnímu pfiedstavení reÏiséra Afimova, letos bude uvedena druhá, filmová verze).
Tento koncert bude pfiímo pfiená‰en i âRo-3 Vltava a odkoupily jej jiÏ v‰echny ãlenské
zemû Evropské vysílací unie jakoÏto hlavní koncert oslav ·ostakoviãova jubilea.

Hudba autora, jehoÏ jméno je spjato s Pra-
hou (mûlo zde svûtovou premiéru nûkolik je-
ho opusÛ, mûl zde pfiátele i kontakty), zazní
ve v˘roãní den v podání Beethoven Orches-
ter Bonn. Jedno z nejlep‰ích tûles v Nûmec-
ku diriguje Roman Kofman. Svûtovû úspû‰-
n˘, v Kyjevû narozen˘ dirigent s bonnsk˘m
orchestrem provedl jiÏ v‰echny ·ostakovião-
vy symfonie. 

Pût otázek pro Pavla ·pirocha, 
fieditele PraÏského podzimu

Vá‰ festival se obvykle v dramaturgii ne-
vûnuje hudebním v˘roãím. Proã jste letos
uãinili v˘jimku? 
Obû leto‰ní v˘roãí, 250 let od narození W. A.
Mozarta a 100 let D. ·ostakoviãe jsou natolik
v˘znamná, Ïe je nelze opomenout. Mozarto-
vû hudbû se v‰ak vûnuje cel˘ obrovsk˘ pro-
jekt Mozart Praha 2006, proto ná‰ festival
uvede spí‰e jen formou pfiipomínky tohoto
génia dva koncerty. Jeden s názvem Mozart
a 20. století (17. 9.), kde zazní Mozartova dí-
la zároveÀ s autorem novodob˘m, Astorem
Piazzollou. Spojení Mozarta a Piazzoly (jiho-
americk˘ mistr tanga, ale i autor mnoha
kompozicí váÏné hudby, pozn. red.) je velmi
pÛsobivé a jiÏ osvûdãené. Druh˘ koncert má
téma Mozart – svobodn˘ zednáfi (18. 9.).
Pokud jde o Dmitrije ·ostakoviãe, pracovali
jsme na projektu dva roky. V˘roãí jsou podle
mne spí‰e dramaturgicky svazující. V tomto
pfiípadû v‰ak splácí ná‰ festival skladateli ur-
ãit˘ dluh, a to zde moÏná hrálo vût‰í roli neÏ
samotné v˘roãí. Dal‰ím dÛvodem je zmûna
vkusu a vnímání publika, které se s tfiicetile-
t˘m zpoÏdûním (charakteristick˘m i pro jiné
skladatele) nyní k ·ostakoviãovi vrací. Jeho
hudba se koneãnû potkala s publikem, je Ïá-
dána. Projevilo se to i v na‰em posluchaã-
ském prÛzkumu, kter˘ si kaÏdoroãnû dûláme
mezi vûrn˘mi náv‰tûvníky festivalu. Dali
jsme si hodnû práce, abychom na‰li ·osta-

koviãova díla, která v Praze nikdy nezaz-
nûla. Skládal napfiíklad nádhernou hudbu 
k filmÛm, k baletÛm, k operám, z níÏ jsme vy-
bírali. Na jednom z koncertÛ zazní pÛsobivá
PíseÀ o lesích (27. 9.) – oratorium na oslavu
ruské pfiírody, nikoli jako oslava Stalinova
plánu na zalesÀování, jak se v Sovûtském
svazu tvrdilo. VeãerÛ, kde zazní ·ostakovi-
ãova hudba, bude hned nûkolik. Uvedeny
budou i dvû jeho symfonie, z nichÏ ã. 7, slav-
nou Leningradskou, provede pod vedením
vynikajícího Vladimira Fedosejeva âajkov-
ského symfonick˘ orchestr Moskva. 
Do Prahy zvete jiÏ tradiãnû ménû známá,
pfiesto velmi kvalitní zahraniãní hudební
tûlesa, nûkdy z dosti exotick˘ch zemí (lo-
ni napfiíklad Filharmonick˘ orchestr Mexi-

ko City). Máte podobnû atraktivní orches-
tr v programu i letos? 
Ano, pfiijede napfiíklad Arménská filharmonie,
která s dirigentem Eduardem Topãjanem pro-
vede âajkovského Patetickou symfonii nebo
v˘bûr z Chaãaturjanova baletu Spartakus. 
Rozhodli jsme se také pfied nûkolika lety
s âesk˘m rozhlasem, kter˘ s námi úzce spo-
lupracuje, Ïe budeme koncepãnû zvát roz-
hlasové orchestry, pÛsobící pfii rÛzn˘ch stani-
cích v Evropû. Letos jsou hned ãtyfii.
Vynikající jiÏ zmínûn˘ âajkovského orchestr
s ruskou dirigentskou hvûzdou V. Fedoseje-
vem, dále Dánsk˘ národní symfonick˘ or-
chestr, také velmi kvalitní. Pfiijede i nejstar‰í
nûmeck˘ rozhlasov˘ orchestr z Lipska s diri-
gentem Fabiem Luisim, podle mého názoru
vycházející dirigentskou hvûzdou. Opût ·os-
takoviãovy a Brittenovy skladby provedou
slavní filharmonici BBC pod taktovkou Gia-
nandrey Noseda.
Nedostanou-li se zájemci na Ïádn˘ z kon-
certÛ, budou mít pfiíleÏitost letos opût po-
slechnout si jej v rozhlase nebo se podí-
vat i v televizi? 
âeská televize bohuÏel letos Ïádn˘ z na‰ich
koncertÛ nepfiená‰í. Zato s âRo je spoluprá-
ce vynikající, je to dobr˘ mediální partner.
Na‰e koncerty zaznamenává Vltava, letos
jich bude jedenáct. Koncepãnû je zafiazuje
do svého programu a také velmi úspû‰nû
prodává ãi vymûÀuje do zahraniãí. Tûchto
v˘mûn na‰ich koncertÛ se za posledních asi
‰est let uskuteãnilo více neÏ stovka. 
Na kterého dirigenta ãi interpreta byste
letos rád zvlá‰È upozornil? 
Nemám moc rád atmosféru kolem „hvûzd“.
Na tyto hvûzdné koncerty pak pfiichází úplnû
jiné publikum neÏ na‰e stálé…V kaÏdém pfií-
padû jsem v‰ak letos rád, Ïe zde bude diri-
govat jiÏ zmínûn˘ V. Fedosejev a také V. Si-
najskij (koncert âeské filharmonie 14. 9.).
A na kter˘ zajímav˘ program? 
Trochu mimofiádn˘ bude veãer 23. záfií, kdy
v Kongresovém centru zazní hudba Charlie-
ho Chaplina, kterou sloÏil ke svému slavné-
mu filmu Svûtla velkomûsta. Bude to v podá-
ní Symfonického orchestru âRo s dirigentem
Carlem Davisem. ChaplinÛv film zde bude
zároveÀ promítnut ve velkoplo‰né projekci.
Doufám, Ïe neobvyklé provedení situované
do této novodobé architektury skuteãnû zau-
jme. Dûkuji za rozhovor

Martina Fialková

● 6. 9. 1791 svûtová premiéra opery 
W. A. Mozarta Titus v Praze – 215 let

● 7. 9. 1836 poslední korunovace na
PraÏském hradû, ãesk˘m králem se
stal Ferdinand V. – 170 let

● 19. 9. 1871 první vlak projel vinohrad-
sk˘m tunelem v Praze – 135 let

● 25. 9. 1906 se narodil Jaroslav JeÏek,
hudební skladatel (zemfiel 1. 1. 1942) 
– 100 let

● 28. 9. 1906 prvními dostihy byla zahá-
jena ãinnost závodi‰tû ve Velké
Chuchli – 100 let

● 28. 9. 1931 v Tróji byla otevfiena PraÏ-
ská zoologická zahrada – 75 let
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Svût pohledem shora
Na praÏské Kampû pfii cestû od Karlova mostu k Sovov˘m ml˘nÛm jsou vystaveny
snímky zachycující pfiírodu i lidské v˘tvory v rÛzn˘ch koutech svûta pohledem z v˘‰-
ky. Volnû pfiístupná pfiehlídka prací francouzského fotografa Yanna Arthuse Bertranda
se jmenuje Zemû krásná neznámá – Planeta pohledem shÛry a potrvá do 31. fiíjna. 

Na 120 velkoformátov˘ch fotografiích, které autor pofiídil z vrtulníku, jsou pou‰tní oblasti i ark-
tické polární krajiny, lesy, mofie, hory, obdûlávaná pole, pusté i pfielidnûné ãásti Zemû. Bû-
hem posledních patnácti let prolétal Yann Arthus-Bertrand více neÏ sto zemí a ze vzduchu
pofiídil pfies sto tisíc snímkÛ. Tento projekt ho pfiivedl od beduínsk˘ch kmenÛ v malijské pou-
‰ti aÏ do brazilsk˘ch slumov˘ch ãtvrtí, z amazonské dÏungle k vulkánÛm na Islandu. 
Fotografie doprovázejí komentující texty, místa vzniku snímkÛ jsou zakreslena na mapkách.
V informaãním stanu, kter˘ je souãástí v˘stavy, jsou náv‰tûvníkÛm k dispozici knihy, plakáty
i publikace s fotografiemi Yanna Arthuse-Bertranda a bude zde promítán i krátk˘ film o jeho
práci. V˘stavu pofiádá pod zá‰titou UNESCO, ministra Ïivotního prostfiedí a praÏského pri-
mátora Olga Menzelová-Kelymanová. Od roku 1995 pracuje Yann Arthus Bertrand na pro-
jektu dokumentace stavu planety prostfiednictvím leteck˘ch fotografií. Vzniklo tak nûkolik
knih, mezi neÏ patfií Zemû z ptaãí perspektivy, která dodnes vy‰la ve 24 jazycích. Stejno-
jmenná v˘stava se konala ve více neÏ 30 zemích a zhlédlo ji na 60 milionÛ lidí. Dal‰í infor-
mace i fotografie zájemci najdou na internetov˘ch stránkách www.zemekrasnaneznama.cz
a www.yannarthusbertrand.org. Zdroj: archiweb.cz, Autor: âTK

ZaÏít mûsto jinak (16.– 22. 9.)
Ve dnech 16.– 22. záfií se mûsto Praha jiÏ potfietí zapojí do oslav Evropského t˘dne
mobility. Posláním této celoevropské kampanû je otevfiít ‰irokou diskusi o potfiebû
zmûny chování ve vztahu k dopravû a dílãímu uÏívání osobního automobilu. BûÏnou
souãástí oslav je také uzavfiení ãásti mûsta pro auta, které má pfiipomenout v˘hody
spojené s redukcí automobilové dopravy.

V Praze se bezautomobilovou zó-
nou stane samo historické centrum,
konkrétnû oblast Smetanova ná-
bfieÏí a ulice KfiíÏovnické. O víken-
du 16.– 17. záfií si tak budete moci
vychutnat jedno z nejkrásnûj‰ích
míst Prahy bez hluãn˘ch a páchnou-
cích kolon aut, zato v‰ak s bohat˘m
programem pro celou rodinu. Do
praÏsk˘ch oslav ETM se tento rok
zapojilo i divadlo Alfred ve dvofie. Pod ná-
zvem ZaÏít mûsto jinak pfiipravilo v rámci
projektu Auto*Mat a ve spolupráci s Hlav-
ním mûstem Praha fiadu osvûtov˘ch, kultur-
ních a volnoãasov˘ch aktivit. 
Program zahájíme o víkendu 16. a 17. záfií
právû na Smetanovû nábfieÏí. Prostor od ka-
várny Slavie po Novotného lávku se na dva
dny promûní v boulevard pln˘ pouliãních
kaváren. Od sobotního veãera aÏ do nedûl-
ních odpoledních hodin se v prostoru vystfiída-
jí hudebníci, performefii a v˘tvarníci, ktefií se
postarají o oÏivení prostoru a netradiãní zába-
vu. Za zmínku stojí vystoupení kapely Hm…,
sboru Hlahol a Doubravánek, happening
americké skupiny Goat Island a vystoupení
mnoha ãesk˘ch performerÛ. Cyklisté jsou na
nábfieÏí vítáni! V cyklozónû si budou moci ko-
lo nejen bezpeãnû odloÏit, ale i nechat opra-
vit. Program nezapomíná ani na dûti – ãeká
je koncert, divadlo, hry a dílny, pfiedev‰ím ale

ãtyfii v˘tvarné a záÏitkové zóny, kde si
sami budou moci vyzkou‰et, co
v‰echno se dá dûlat ve mûstû bez aut.
MoÏností jak ZaÏít mûsto jinak, ale
s víkendem na nábfieÏí nekonãí. Zpût
do reality mûsta vás vrátí úterní Zá-
vod koãárkÛ a vozíãkáfiÛ mezi za-
parkovan˘mi auty (19. 9.), kter˘ jiÏ
tradiãnû pofiádá sdruÏení PraÏské
matky, aby upozornilo na neutû‰en˘

boj maminek s fiidiãi o praÏské chodníky. Ve
stfiedu pak následuje v divadle Alfred ve
dvofie vefiejná diskuze architektÛ a odborní-
kÛ z oboru na téma Vize mûsta pro lidi 
(20. 9.).
Pro milovníky v˘letÛ je urãena ãtvrteãní plav-
ba lodi Tajemství (21. 9.) na podporu lodní
dopravy. Loì odplouvá z Roztok u Prahy
a s jednou zastávkou doveze v˘letníky i s je-
jich koly zpût do Prahy. 
Vrcholem programu je pátek 22. záfií, Mezi-
národní den bez aut. V 18 h vyrazí z nám.
Jifiího z Podûbrad velká slavnostní cyklo-
jízda pod heslem ZaÏít mûsto jinak – na ko-
le. Cel˘ den budou také v ulicích Prahy An-
dûlé stráÏní bdít nad bezpeãností chodcÛ
a cyklistÛ, nejzranitelnûj‰ích úãastníkÛ do-
pravy. Pfiijìte ZaÏít mûsto jinak!
Kompletní program na www.auto-mat.cz
a www.alfredvedvore.cz. 
Vstup na v‰echny akce voln˘.

âtenáfiská soutûÏ: Vedení festivalu vûnovalo do soutûÏe celkem ‰est vstupenek na
nûkter˘ z festivalov˘ch koncertÛ a dvû zajímavá CD s nahrávkami z minul˘ch roãní-
kÛ. Staãí jen zodpovûdût správnû následující otázku a zaslat do 15. záfií na e-mail 
listyprahy1@jalna.cz, ãi po‰tou na adresu redakce Nakladatelství Jalna, Mickiewic-
zova 17, Praha 6. Ze správn˘ch odpovûdí budou vylosováni tfii ãtenáfii, ktefií obdrÏí
po dvou vstupenkách na vybran˘ koncert 21., 25. nebo 27. záfií., a dal‰í dva, ktefií ob-
drÏí CD. Otázka: Kolik symfonií napsal Dmitrij ·ostakoviã?

V den svátku sv. Václava 28. 9. v katedrále sv. Víta na PraÏském hradû mÛÏete nav-
‰tívit ãeské zpívané ne‰pory v podání Svatovítské chorální ‰koly pod vedením Jose-
fa K‰ici (od 17 hodin) nebo slavnostní m‰i svatou od 18 hodin (s ÏesÈov˘m kvarte-
tem a varhanami).

„Svat˘ Václave, kníÏe ná‰...”
Zdá se, Ïe prosby v dávné duchovní písni sloÏené k poctû na‰eho prvního domácího
svatého, nás stále ochraÀují. PfiestoÏe se Václav nedostal mezi prvních deset nejv˘-
znamnûj‰ích âechÛ, je nesmrteln˘. Bûhem 11. století se stále více uplatÀovala idea 
o vûãném vládci ãeské zemû, byl to on, kter˘ pouze propÛjãoval vládu právû zvolenému
svûtskému panovníkovi. Pro âechy neplatilo ono „král je mrtev, aÈ Ïije král“, protoÏe dí-
ky svûtci bylo jeho panování na nebesích vûãné. 

Dokonce i Karel IV., pokfitûn˘ pÛvodnû Vác-
lav, si ponechal ãíslovku ãtyfii, aã jako Karlo-
vi mu náleÏela jedniãka. Za dobu svého pa-
nování cílevûdomû rozvíjel svatováclavskou
tradici. V˘mluvná je stavba pozoruhodné ka-
ple ve svatovítské katedrále. Kromû jin˘ch
pokladÛ tam stojí socha sv. Václava z dílny,
ne-li pfiímo ruky Petra Parléfie. Svûtec je
odûn brnûním, v ruce tfiímá kopí, hlavu ozdo-
benu kníÏecí ãapkou. Teprve antropologick˘
prÛzkum Václavovy lebky uskuteãnûn˘
MUDr. E. Vlãkem ve 20. století doloÏil, Ïe
tváfi modelovaná mistrem Parléfiem odpoví-
dá skuteãné podobû svûtcovy tváfie.
Pozdûji, po ukonãení husitsk˘ch boufií, se
politická reprezentace náleÏející ke stranû
podobojí i pod jednou sejde na Staromûst-
ské radnici k volbû ãeského krále Jifiího.
Unavena válkou, stra‰liv˘m zpusto‰ením ze-
mû, po volbû závûrem spoleãnû zanotuje
hymnus „Svat˘ Václave, kníÏe ná‰…“. 
I po období hrÛz tfiicetileté války se opût
k osobnosti Václavovû jako symbolu obrací
s prosbou o zá‰titu Jan Amos Komensk˘,
v˘znamn˘ ãlen Jednoty bratrské, exulant Ïijí-
cí v dalekém Holandsku, také Bohuslav Bal-
bín, ãlen jezuitského fiádu, ohniv˘ obránce
jazyka ãeského. Dvû stû let poté geniální no-
vináfi, stateãn˘ a prozírav˘ muÏ Karel Havlí-
ãek Borovsk˘ navrhne v boufilivém roce
1848 pfiejmenování KoÀského trhu následu-
jícími slovy: „…na pamûÈ schÛze ve Svato-
václavsk˘ch lázních a ke cti na‰eho starého
milého patrona sv. Václava, jehoÏto socha
tam stojí, budiÏ nazván Svatováclavsk˘m…“ 
Od tûchto ãasÛ se na Václavském námûstí
scházejí lidé, aÈ v dobách dobr˘ch ãi zl˘ch.
Proã? Je to historická pamûÈ, nebo konala
Václavova socha, aÈ ta první od sochafie
Bendla osazená v r. 1678, nebo ta druhá od
J. V. Myslbeka, kde nejstar‰ího zemského

svûtce doprovázejí ãtyfii dal‰í zem‰tí svûtci?
Nebo pro to, co stafií ¤ímané naz˘vali genius
loci – ochránce místa? TûÏko odpovûdût. Je-
den fakt je jist˘, Ïe lidé se na tomto místû
i bûhem boufilivého a pro ãeské zemû neleh-
kého 20. století shromáÏdili nejednou a bu-
dou tak ãinit i nadále.

Jana Volfová, historiãka

Vladimir Fedosejev

Roman Kofman

Plastika sv. Václava ze Svatovítské kated-
rály Foto Pavel KfiíÏ



Kam v záfií na procházku?
2. so. Národní divadlo. Celková prohlídka
(stejnû i 10. 9.), zaãátek kaÏdou pÛlhodinu
od 8.30 do 11.00 pfied vchodem. Objednané
skupiny (nad 15 osob) mají pfiednost. Vstup
50 Kã (prÛvodci PIS).
Národní památník na Vítkovû. Celková
prohlídka. Zaãátek ve 14.00 pod sochou 
J. ÎiÏky na Vítkovû. Vstup 50 Kã (prÛvodce
PIS).
Vrtbovská zahrada – jedna z nejkrásnûj‰ích
praÏsk˘ch zahrad. Zaãátek ve 14.00 pfied hl.
vchodem do Vrtbovského paláce (nároÏí
Karmelitské a TrÏi‰tû). Vstup 50 Kã + vstup-
né do zahrady  40/25 Kã (PhDr. Chrastilová).
3. ne. Z Fidlovaãky aÏ k rodnému domku
Jana Kubelíka. Zaãátek ve 14.00 na stan.
tram. 7, 18 „Divadlo Na Fidlovaãce“. Vstup
50 Kã (Ing. Kocourek).
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kase-
mat (stejnû i 10., 17. a 24. 9.). Zaãátek ve
14.00 pfied kostelem sv. Petra a Pavla.
Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
4. po. Podveãerní pondûlní PraÏsk˘ hrad
– pokraãování. Tereziánská pfiestavba. Za-
ãátek v 16.00 u sochy T. G. Masaryka na
Hradãanském nám. Vstup 50 Kã (PhDr. Hav-
lovcová).
5. út. Zahrady PraÏského hradu z botanic-
kého hlediska – Královská zahrada. Zaãá-
tek v 16.00 u Letohrádku královny Anny
(spojení tram. ã. 22, 23). Vstup 50 Kã (Ing.
Vûra Kulíková).
6. st. Architektura 21. stol. na Starém
Mûstû. Zaãátek v 15.00 u pamûtní desky 
J. Palacha na budovû Filozofické fakulty na
Palachovû nám. Vstup 50 Kã (Ing. Stûniãka).
7. ãt. Park Cibulka na konci léta. Zaãátek
v 16.00 na stan. tram. ã. 4, 7, 9, 10 „Po‰tov-
ka“. Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová).
9. so. PraÏská abeceda - A jako Ale‰. Nov˘
cyklus vycházek inspirovan˘ jmény v˘znam-
n˘ch umûlcÛ. Zaãátek ve 14.00 u ka‰ny na
Malém námûstí. Vstup 50 Kã (PhDr.  Chrasti-
lová).
Okolo Matûje. Vycházka s náv‰tûvou hfibito-
va kolem kostelíka a procházkou po blízkém
okolí. Zaãátek ve 14.00 na stan. aut. ã. 131
„U Matûje“ (jede od stanice metra A „Hrad-

V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS
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13. st. Umûlecká a literární minulost Malé
Strany. Zaãátek v 15.30 na stan. tram. ã. 6,
9, 12, 20 „Újezd“ (smûr Malá Strana). Vstup
50 Kã (Ing. Kocourek).
14. ãt. Odraz starobylého osídlení v dne‰-
ních místních názvech – Mariánské ná-
mûstí a okolí. Nov˘ cyklus vycházek. Zaãá-
tek v 16.00 u ka‰ny se sochou Terezky na
Mariánském nám. Vstup 50 Kã (Mgr. Náprst-
ková).
16. so. ¤eckokatolická církev a kostel sv.
Klimenta v areálu Klementina. Spojeno
s prohlídkou dal‰ích vybran˘ch prostor Kle-
mentina a pfiipomenutím historie jezuitského
fiádu v âechách. Zaãátek v 15.00 u vstupu
na nádvofií Klementina z Karlovy ul. (ulice se
zde roz‰ifiuje a ústí sem ulice Liliová – blízko
kavárny U Zlatého hada). Vstup 50 Kã +
vstupné do objektu (A. ·krlandová).
17. ne. W. A. Mozart a jeho pobyty v Pra-

ze. Pofiádáno u pfiíleÏitosti oslav „Mozart
Praha 2006“. Zaãátek v 15.00 u Stavovské-
ho divadla. Vstup 50 Kã (V. Králová).
Ze Strahova na Jánsk˘ vr‰ek. Zaãátek
v 15.00 na stan. tram. ã. 22, 23 „Pohofielec“.
Vstup 50 Kã (E. Sokolová).
18. po. Zveme vás ke stolu aneb Jak na‰i
pfiedkové jedli, pili, stolovali? I. ãást – Od
bájného Pfiemysla Oráãe aÏ ke stolu Jagel-
loncÛ. Pfiedná‰ka od 17.00 v sále ÚVL PIS,
Arbesovo nám. 4, Praha 5. Vstup 50 Kã
(PhDr. Havlovcová).
19. út. Po stopách star˘ch fiemesel na
Kampû a jejím okolí. Zaãátek v 16.00 u Ma-
lostransk˘ch mosteck˘ch vûÏí. Vstup 50 Kã
(J. Bondyová).
20. st. Památky UNESCO – I. Cyklus pfied-
ná‰ek o ãesk˘ch památkách svûtového v˘-

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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ãanská“). Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek).
Poznáváme Zbraslav. Zaãátek u aut. ã.
390, 129, 243 „Zbraslavské námûstí“ po pfií-
jezdu spojÛ, které odjíÏdûjí ze Smíchovského
nádr. – ã. 129 ve 13.03, ã. 390 ve13.06 a ã.
243 ve 13.15. Odchod po pfiíjezdu poslední-
ho spoje. Zpût vlakem ze zastávky „Praha -
Zbraslav“ do stan. „Praha – Vr‰ovice“ 16.13
nebo 16.45. Doporuãujeme sportovní obuv.
Vstup 50 Kã (H. âenková).

10. 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).
Kostel sv. Petra a Pavla v Radotínû. Zaãá-
tek ve 14.00 pfied objektem. Vstup 50 Kã
(Ing. Pelzbauerová).
11. po. Podveãerní pondûlní PraÏsk˘ hrad
– pokraãování. PraÏsk˘ hrad 19. a 20. stol.
Zaãátek v 16.00 u sochy T. G. Masaryka.
Vstup 50 Kã (Mgr. Náprstková).
12. út. Lapidárium – památky kamenoso-
chafiství 11. – 19. stol. S prohlídkou v˘stavy
„Nûmí svûdkové vlády LucemburkÛ“. Zaãá-
tek v 15.30 na V˘stavi‰ti pfied objektem Lapi-
dária (projít hlavní branou a smûr doprava).
Vstup 50 Kã + vstup do objektu 40/20 Kã
(PhDr. Havlovcová).

znamu. Pfiedná‰ka od 17.00 v sále ÚVL PIS,
Arbesovo nám. 4, Praha 5, pfiízemí. Vstup 
50 Kã (PhDr. Chrastilová).
21. ãt. Praha z ptaãí perspektivy aneb Po-
hledy z praÏsk˘ch vûÏí – vûÏ Novomûstské
radnice. Zaãátek v 15.30 u Novomûstské
radnice na Karlovû nám. Vstup 50 Kã +
vstup do objektu 20/10 Kã (J. BuÀatová).
23. so. Expozice historick˘ch lékáren.
S procházkou po dolní ãásti Nerudovy ulice.
Zaãátek  v 15.00 pfied budovou Historické lé-
kárny, Nerudova 32, Praha 1. Vstup 50 Kã +
vstupné do muzea 20/10 Kã (D. Budinská).
Procházka Letenskou plání a okolím. Za-
ãátek ve 14.00 na stan. tram. ã. 18, 20 „Chot-
kovy sady“. Vstup 50 Kã (Hedvika âenková).
24. ne. Státní opera – celková prohlídka.
Zaãátek v 10.00 pfied objektem (Wilsonova
4, Praha 2). Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová).
25. po. Od Vítkova do Karlína. Zaãátek
v 16.00 pod sochou J. ÎiÏky na Vítkovû.
Vstup 50 Kã (J. Bondyová).
26. út. Ze Spofiilova do Michelského lesa.
Zaãátek ve 14.00 na stanici aut. ã. 118 „Roz-
tylské námûstí“ (jede od metra C „Budûjovic-
ká“). Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
27. st. Sportovní du‰e Prahy – ·tvanice. Za-
ãátek v 16.00 na Hlávkovû mostû pfied Zim-
ním stadionem. Vstup 50 Kã (Mgr. Tyslová).
Mezinárodní v˘stava plastik na Václav-
ském námûstí a okolí. Zaãátek v 16.00 na
MÛstku pod budovou âKD. Vstup 50 Kã (Ing.
Stûniãka).
28. ãt. Na turské pole – za legendou ãeské
minulosti. Zaãátek na Ïel. stan. „Libãice nad
Vltavou“ po pfiíjezdu vlaku, kter˘ odjíÏdí
z Prahy – Masarykova nádraÏí v 8.40. Vstup
50 Kã (Ing. Bohumil Kocourek).
30. so. Starou Libní od Bulovky k Löwito-
vu ml˘nu. Zaãátek v 15.00 na stan. tram. ã.
15, 24, 25 „Bulovka“. Vstup 50 Kã (E. Soko-
lová).
Podskalí aneb Svérázn˘ Ïivot u Vltavy.
Z cyklu „Zmizelá Praha – putování se star˘mi
fotografiemi“. Zaãátek v 16.00 u pomníku
Palackého. Vstup 50 Kã (P. Kuãera).
Vycházky se konají, sejde-li se nejménû de-
set úãastníkÛ. Maximální poãet je 80 úãast-
níkÛ ve skupinû (není-li uvedeno jinak).
Pfiednost mají ti, ktefií pfiijdou dfiíve. Vstupné
do objektu si hradí úãastníci sami. Slevy pro
dûti, studenty a seniory. Maximální kapacita
sálu PIS – do 50 osob. ZMùNA PROGRA-
MU VYHRAZENA. 
Pfií‰tí program bude k dostání od 27. záfií na
Staromûstské radnici, ve vlastivûdném útva-
ru PIS Arbesovo nám. 4, Praha 5 a v památ-
kov˘ch objektech, které jsou ve správû PIS.

2. roãník happeningu „KdyÏ to s tebou jde do kopce”

Podle testu, kter˘ mûfií ekologickou stopu
ãeského dospûlého jedince, mu totiÏ vy‰lo,
Ïe kdyby v‰ichni lidé Ïili Ïivot stejnû nároãn˘
na energie a zdroje jako  on, pak bychom po-
tfiebovali 1,7 zemûkoule. Podle autorÛ testu
je celosvûtovû k dispozici 1,8 tzv. globálních
hektarÛ na osobu. Pro srovnání uvádûjí i údaj
o prÛmûrné ekologické stopû v na‰í zemi,
kter˘ ãiní 4,8 globálních hektarÛ na osobu.
Tento test je vztaÏen na ãeskou populaci
star‰í jedenácti let a sami tvÛrci testu upo-
zorÀují na to, Ïe v˘sledky testu jsou hodnû
zkreslené. Je to tím, Ïe nûkteré otázky by
obyãejn˘ ãlovûk jen stûÏí dokázal zodpovû-
dût - nebo snad víte, kolik za rok spotfiebuje-
te tfieba stolního oleje? Tyto a jiné podobné
údaje jsou pfievzaty z oficiálních statistik
a zprÛmûrovány na jednoho obyvatele âR. 
MoÏná je naãase fiíci, co je to ta ekologická
stopa. Ekologická stopa se stanovuje jako
mnoÏství pfiírodních zdrojÛ, které jednotlivec,

mûsto, region nebo tfieba cel˘ stát spotfiebují
v daném roce. K v˘poãtu se pouÏívá oficiální
statistika o spotfiebû, která je pfievedena na
plochu biologicky produktivní zemû a vod-
ních ploch nutn˘ch k vyprodukování dan˘ch
zdrojÛ a k asimilaci odpadÛ pfii pouÏívání
souãasn˘ch technologií. Plocha, kterou pak
jednotlivec, mûsto nebo jiná zkoumaná jed-
notka, vyuÏívá k uspokojení sv˘ch potfieb, je
pak vyjádfiena v globálních hektarech. Ty lze
pomûfiovat s odhadovanou plochou biologic-
ky produktivní Zemû.
Pokud jste zvûdaví, jak by to vy‰lo vám, vy-
plÀte si dvacet jednoduch˘ch otázek na we-
bu www.hraozemi.cz/ekostopa. Asi vám vy-
jde víc jak jedna planeta. MÛÏete si pak
zkusit v testu zadat jiné hodnoty a sledovat,
o kolik ménû planet bychom potfiebovali,
kdybychom tfieba místo létání k mofii jezdili
na kole na Mácháã. Martin Mach

Zelená domácnost, www.ekolist.cz
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Happening probíhá v rámci celorepublikové
osvûtové kampanû T̆ dny pro du‰evní zdra-
ví. Úãastníky akce ãeká záÏitkové a infor-
maãní odpoledne, kde nebude chybût Ïivá
hudba, v˘stava obrazÛ lidí s du‰evním one-
mocnûním, obãerstvení kavárny Kolíbka
a vystoupení Lidového spontánního divadla.
Zdolání petfiínského kopce symbolizuje ob-
tíÏnou cestu ãlovûka s du‰evním onemocnû-
ním k uzdravení. Tuto akci pfiipravujeme jiÏ
druh˘m rokem pod zá‰titou radní hlavního
mûsta Prahy Mgr. Hany Halové jako setkání
vefiejnosti se zástupci neziskov˘ch organiza-

cí a s lidmi s du‰evním onemocnûním. 
O. s. Baobab poskytuje tûmto lidem chránû-
né bydlení, vzdûlávací kurzy, podporu v ná-
vratu ke studiu, sportovní a umûlecké aktivity
a rekondiãní pobyty v pfiírodû. 
O. s. Green Doors zprostfiedkovává pracovní
rehabilitaci ve sv˘ch tfiech chránûn˘ch ka-
várnách v Praze (Café na 1/2 cesty, Klub
v Jelení a kavárna V. kolona). 
Více informací se dozvíte na stránkách:
www.osbaobab.cz, www.greendoors.cz,
www.tdz.cz. Sídlo obou organizací najdete
na Praze 4, Pujmanové 1219.

DÛleÏit˘ úkaz pfiipraví Mûsíc v úplÀku 7. 9.
Krátce po svém v˘chodu (18 h 32 min)
se nízko nad obzorem dostává ãásteãnû do
zemského stínu. Zaãátek nastane v 19 h 6
min, stfied v 19 h 51 min, konec ve 20 h 37
min. Z polostínu ná‰ souputník vystoupí ve
21 h 58 min. Velikost zatmûní je vyjádfiena
ãíslem cca 0.19 (pfiitom mûsíãní prÛmûr je
roven jedné). Taková ãást tûlesa je ponofie-
na do plného zemského stínu. Záfiijové ãás-
teãné zatmûní Mû-
síce je tedy velmi
malé, ale podává
dobr˘ dÛkaz o fun-
gující nebeské me-
chanice.
Velkou radost nám
za jasn˘ch nocí
mÛÏe pfiinést po-
hled na hvûzdy.
Stále v˘raznû záfií
tzv. Letní trojúhel-
ník, kter˘ tvofií nej-
jasnûj‰í hvûzdy tfií

souhvûzdí: Deneb z Labutû, Vega z Lyry
a pod nimi Atair (nebo Altair) z Orla. Dvojité
vé Cassiopeiy, jiskfiící témûfi v nadhlavníku,
vede ná‰ zrak smûrem k souhvûzdí Persea,
pevnû rozkroãeného nad Plejádami. NeÏ si
ho v‰ak prohlédneme, pokusme se vyhledat
dvojitou otevfienou hvûzdokupu χ a h Persei,
pfii dobr˘ch podmínkách viditelnou prost˘m
okem. Seskupení pûti set hvûzd se zde roz-
padá pÛsobením gravitaãní síly ostatních

hvûzd Galaxie.
V záfií uÏ konãí lé-
to. Podzimní rov-
nodennost, tedy
zaãátek astrono-
mického podzimu,
nastává 23. 9. v 5
h 3 min, kdy Slun-
ce vstupuje do
znamení Vah.
V‰echny údaje jsou
v SEâ (SELâ =
SEâ + 1 h).

StáÀa Wildová

Pfii jasné obloze 
V záfií mÛÏeme ráno vidût Venu‰i nízko nad v˘chodním obzorem a Saturn, kter˘ pfie-
chází do souhvûzdí Lva. Jupiter klesá na veãerní obloze stále níÏ k obzoru a postupnû
se ztrácí ve svûtle Slunce. Podmínky jeho viditelnosti jsou nev˘hodné. Pfiesto se mÛÏe-
me pokusit pozorovat jeho konjunkci s Mûsícem 26. 9. v 18 h (Jupiter 6.3° severnû).
Slunce v‰ak ten den zapadá v 17.50 (vychází v 5.52). O t˘den dfiíve, 19. 9. ve 2 h, bude
v konjunkci s Mûsícem také Saturn (1,9° jiÏnû). 
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Kontejnery na Praze 1
– svoz objemného odpadu
v úter˘ 5. 9. a 19. 9.  a 3. 10. (pfiistavení
v úter˘ ráno, odvoz ve stfiedu ráno) na
tûchto místech:
1. u stanice metra Národní, kfiiÏovatka

ulic Charvátova a Vladislavova 
2. Ha‰talská ulice 2
3. Malostranské námûstí 11 (horní)
Víkendov˘ svoz z 19 míst na území Pra-
hy 1 bude 19.–22. fiíjna.
Stanovi‰tû zvefiejníme v fiíjnovém ãísle
ListÛ Prahy 1. Zdroj: OÚ Mâ Praha 1

Zmûfite si svou ekostopu
Zemû je kulatá a místa je tu dost, zpívá se v jedné písni pánÛ Suchého a ·litra. Zemû je
kulatá, o tom není pochyb, ale jestli je tu místa dost, to uÏ není tak jisté. Kupfiíkladu kdy-
by v‰ichni lidé svûta Ïili stejn˘m Ïivotním stylem jako autor tohoto ãlánku, pak by nás
Zemû v‰echny neuÏivila.

ãásteãné zatmûní Mûsíce 7. 9. 2006 (v SEâ)

Obãanská sdruÏení Baobab a Green Doors zvou vefiejnost v sobotu 23. 9. 2006 od
13 do 18 hod. na happening „KdyÏ to s tebou jde do kopce“, kter˘ probûhne u petfiín-
ského bludi‰tû.

Dal‰í praÏská cyklojízda 21. 9. od 17.45 hodin
Cyklojízdy – to jsou pravidelné cyklistické projíÏìky Prahou, jejichÏ trasu i tempo zvládne
kaÏd˘. Jízdy chtûjí ukázat jízdní kolo jako vhodn˘ dopravní prostfiedek do mûsta, upozor-
nit na práva a bezpeãnost cyklistÛ a zároveÀ na ‰patnou situaci pro cyklistiku v Praze. 

Jede se pod heslem Neblokujeme dopravu –
jsme doprava. Cyklojízdy se konají vÏdy kaÏ-
d˘ 3. ãtvrtek v mûsíci. Sraz je pokaÏdé
v 17:45 na námûstí Jifiího z Podûbrad pfied
kostelem (P 3). Jezdí se za úãasti znám˘ch

osobností vefiejného Ïivota. Po skonãení jíz-
dy bude pfiipraven kulturní program.
Data dal‰ích cyklojízd v leto‰ním roce: 
19. fiíjna, 16. listopadu, 21. prosince, více in-
formací najdete na: cyklojizda.ecn.cz Maf 

PfiedbûÏná témata tfií hlavních pa-
nelÛ jsou: Zacházení s globální
rozmanitostí kultur, ideologií
a náboÏenství, MÛÏe b˘t demo-
kracie fie‰ením na globální
úrovni? a Lidská práva v sou-
ãasném svûtû.
Kromû plenární ãásti konference
budou probíhat doprovodné kula-
té stoly, semináfie, workshopy, v˘-
stavy atd. V˘znamnou souãástí
bude kulat˘ stÛl nazvan˘ Globál-
ní podnikání – globální zod-
povûdnost?, kde se v diskusi
setkají zástupci mezinárodní pod-
nikatelské sféry – ‰éfové v˘znamn˘ch nad-
národních spoleãností i podnikatelé ze stfied-
ní a v˘chodní Evropy, probûhne i zvlá‰tní
panel na téma Vnímání lidsk˘ch práv v roz-
vojovém svûtû.
Z pozvan˘ch delegátÛ svou úãast jiÏ potvrdili
B. B. Ghali, b˘val˘ generální tajemník OSN,
K. Campbellová, b˘valá premiérka Kanady,
Frederik W. de Klerk, b˘val˘ prezident Jiho-
africké republiky, B. Geremek, b˘val˘ polsk˘
ministr zahraniãí, S. Huntington, renomovan˘
politolog a autor, A. Ibrahim, b˘val˘ vicepre-
miér Malajsie, R. Lagos, b˘val˘ prezident

Chile, Sir Lampl, prezident nadná-
rodní developerské spoleãnosti
Bovis Lend Lease, S. Peres, nosi-
tel Nobelovy ceny míru, M. Robin-
sonová, b˘valá prezidentka Irska,
E. Wiesel, nositel Nobelovy ceny
míru, J. Wolfensohn, b˘val˘ prezi-
dent svûtové banky, nebo E. Ze-
dillo, b˘val˘ prezident Mexika.
10. fiíjna bude konference pokra-
ãovat kulat˘m stolem v rámci pro-
jektu MezináboÏensk˘ dialog. Le-
to‰ní téma zní: Rizika globalizace
– nabízí náboÏenství fie‰ení ne-
bo je souãástí problému? a svou

úãast pfiislíbili v˘znamní pfiedstavitelé svûto-
v˘ch náboÏenství, mezi nimi Jeho Svatost
Dalajlama a Jeho královská v˘sost princ El
Hassan bin Talal.
Na oslavu desátého v˘roãí konference Fo-
rum 2000 je pofiádán 9. fiíjna veãer v kostele
svat˘ch ·imona a Judy slavnostní koncert ve
spolupráci s Nippon Music Foundation. Na
koncertû nazvaném Setkání se Stradivarim
2006 bude jedenáct ‰piãkov˘ch mlad˘ch hu-
debníkÛ z rÛzn˘ch zemí hrát na originální ná-
stroje z dílny Antonia Stradivariho.

Filip ·ebek

Desátá konference Forum 2000
V˘roãní desátá konference Forum 2000 se bude konat v Praze 8.–10. fiíjna 2006. Bude
pokraãováním cyklu zahájeného vloni a vûnovaného povaze a v˘znamu souãasn˘ch
konfliktÛ, které brání mírovému souÏití mezinárodní komunity. Zahajovací ceremoniál
probûhne 8. fiíjna veãer v prostorách PraÏské kfiiÏovatky (odsvûcen˘ kostel sv. Anny na
Starém Mûstû). Pracovní ãást se na druh˘ den pfiesune do Paláce Îofín, kde bude pro-
bíhat formou plenárního zasedání rozdûleného do nûkolika panelÛ. Vstup na konfe-
renci je po jednoduché registraci e-mailem pro vefiejnost otevfien˘ a zdar-
ma. (Registrovat se mÛÏete na secretariat@forum2000.cz.) Více informací
najdete na www.forum2000.cz.

Na internet 
v kaÏdém vûku 
Nadaãní fond Elpida pofiádá kurzy in-
ternetu pro seniory po celé âeské re-
publice. V deseti lekcích se úãastníci
seznámí srozumiteln˘m zpÛsobem se
základy práce na poãítaãi a internetu.

Psaní e-mailÛ, hledání vlakov˘ch spojení
ãi informací o kulturních akcích prostfied-
nictvím internetu nemusí b˘t problém
v Ïádném vûku. Ví to i pûtadevadesátile-
tá Greta Ma‰ková, která surfování na síti
doslova propadla. „Internet mám teprve
rok a mohu fiíct, Ïe se mi od té doby otev-
fiel úplnû nov˘ svût. MÛÏu ãíst doslova
v‰echny noviny, které na svûtû jsou. Na-
víc, kdyÏ máte doma poãítaã, nikdy ne-
jste sami,“ fiíká paní Ma‰ková, která ab-
solvovala ·koliãku internetu pro seniory
nadaãního fondu Elpida. O kurzech inter-
netu se dozvûdûla od své dcery. „Je z ní
doslova fanatik, nedokáÏe mluvit o niãem
jiném neÏ o tom, co na‰la na internetu,“
líãí dcera s úsmûvem. Internetové kurzy
se skládají z deseti lekcí, ve kter˘ch se
seniofii nauãí základÛm práce na poãítaãi
a internetu. Podrobné informace o konání
v˘uky ve va‰em regionu získáte v koordi-
naãním centru ·koliãky internetu na ãísle
272 701 335.  
Nadaãní fond Elpida vznikl v ãervnu roku
2002 a jeho zfiizovatelem je mezinárodní
farmaceutická spoleãnost s vlastním v˘vo-
jem a v˘zkumem originálních lékÛ. Tento
nadaãní fond byl zfiízen za úãelem podpo-
ry ãeského zdravotnictví, zlep‰ení kvality
Ïivota seniorÛ prostfiednictvím konkrétních
projektÛ a v neposlední fiadû pak podpory
mlad˘ch ãesk˘ch vûdcÛ v oblasti moleku-
lární biologie. jh

Novinky 
z Akademie vûd
26. valné shromáÏdûní Mezinárodní
astronomické unie (IAU)

Ve druhé polovinû srpna hostila Praha
znovu po 39 letech pfiední svûtové astro-
nomy, ktefií prezentovali nejnovûj‰í obje-
vy ve svém oboru. Zaregistrováno bylo
2460 úãastníkÛ ze 75 zemí, z toho z âR
115. Kongres IAU, zaloÏené v r. 1919, se
opakuje v tfiílet˘ch intervalech. âR byla
pfiijata za ãlena na jejím 1. zasedání v r.
1922. IAU má dnes na 8860 ãlenÛ z 84
zemí, z toho 70 z âR. âe‰tí astronomové
si letos zároveÀ pfiipomnûli 100. v˘roãí
prvního vûdeckého pozorování na Ond-
fiejovû (1. 8. 1906).

Evropská jiÏní observatofi (ESO) 
a ãeská astronomie 
âesko-anglická publikace Petra Hadravy
mapuje dynamickou historii v souãasnos-
ti nejv˘konnûj‰í pozemní astronomické
observatofie svûta, v˘voj ãeské astrono-
mie a její zafiazení do kontextu svûtové
vûdy. Vydává nakladatelství Academia
u pfiíleÏitosti konání kongresu IAU.

Stûhování tokamaku
Tokamak COMPASS D, dosud umístûn˘
poblíÏ Oxfordu, se pfiestûhuje do Prahy.
Dlouhodobé snahy pracovníkÛ Ústavu fy-
ziky plazmatu skonãily úspû‰nû: Z evrop-
sk˘ch fondÛ získají ãe‰tí vûdci témûfi 
1,8 mil. eur na zlep‰ení nûkter˘ch jeho
stávajících parametrÛ a na nová diagnos-
tická zafiízení. Tokamaky, vãetnû obfiího
francouzského ITER, slouÏí k vûdeck˘m
pokusÛm pfii provádûní kontrolované ja-
derné fúze, pfii níÏ se uvolÀuje obrovské
mnoÏství energie. Stejn˘ proces probíhá
v jádrech hvûzd. 

Pfiedná‰ky na AV âR, Národní 3
Na téma Mûstská periferie, suburbie, sí-
delní ka‰e pfiedná‰í RNDr. Jifií Sádlo
z Botanického ústavu 12. 9. ve 14 h, m˘-
ty i skuteãností kolem záhadné Nazcy se
bude zab˘vat doc. Ing. Jaroslav Klokoã-
ník z Astronomického ústavu 13. 9. od 17
hodin.

Ocenûní mlad˘ch vûdcÛ
Prémií Otto Wichterleho za mimofiádné
vûdecké v˘sledky, která se letos udûlo-
vala jiÏ popáté, bylo ocenûno 28 mlad˘ch
badatelÛ. Wi
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nelehké roky tohoto nejstar‰ího gymnázia ve
stfiední Evropû (zaloÏeno 1556!). Pfieji této
‰kole ze srdce, aby na ní Ïilo stále to nejlep-
‰í, co tam zanechali jak fieditelé, tak uãitelé
i Ïáci za tûch dlouh˘ch 450 let. 
A na kterého Ïáka, dnes slavného ãi zná-
mého, tfieba ráda vzpomínáte?
Nemohu a nechci jmenovat Ïádného ze
sv˘ch ÏákÛ. V‰echny jsem mûla více i ménû
ráda a ráda se s nimi potkávám. Nepamatuji
si jména, staãí, Ïe nezapomínám ta historic-
ká, ale mám pamûÈ na tváfie, takÏe setkání
probíhají stereotypnû: „Ráda vás vidím, pro-
sím va‰e jméno“ a jsem doma. Pak se uÏ je-
nom ptám a s chutí naslouchám. Tam, kde
jsem byla tfiídní nebo u mne maturovali z dû-
jepisu, jsou vztahy je‰tû bliÏ‰í. Obávám se,
Ïe moje tfii dûti na mé studenty obãas a prá-
vem Ïárlily. 
Chodit s vámi ulicemi Starého ãi Nového
Mûsta, to je záÏitek. Mohla jsem si takhle
vyslechnout povûsti ãi historii témûfi kaÏ-
dého domu, námûstíãka – vÏdycky
i s perliãkou nakonec. Která místa vám
v Praze pfiirostla nejvíc k srdci? 

Historiãku Janu Volfovou znáte jiÏ z dfiívûj‰ích stránek na-
‰ich novin (2004 a 2005 jsme otiskli její ãlánek k 28. fiíjnu,
pozdûji vánoãní rozjímání, vzpomínku na Jana Masaryka
a historii âernínského paláce. Také ãlánek o legionáfiích ãi
o kvûtnu 1945 byl z jejího pera). Ústy a perem Jany Volfo-
vé, dalo by se fiíct, promlouvá k nám na‰e minulost srozu-
mitelnû, pfiehlednû a je‰tû k tomu vtipnû. A taky láskyplnû
a s osobním vkladem. A v tom je to kouzlo, kter˘m za léta
svého pÛsobení jako profesorka Akademického gymnázia
ve ·tûpánské ulici oãarovala stovky, moÏná tisíce studen-
tÛ. Jsou z nich dnes renomovaní právníci, lékafii, architek-
ti, slavní fotografové ãi jiní umûlci. Ti poslední, které uãila,
moÏná je‰tû dokonãují svá vysoko‰kolská studia – ale
s tûmi prvními mají jedno spoleãné. Zajímají je ãeské dûji-
ny, znají souvislosti a pfiesah národní minulosti do doby
souãasné – a to je dar, kter˘ dostali od své profesorky. 

jednotfiídku, ale aÏ do konce Ïivota psala bez
chyb, milovala knihy a divadlo. Okouzlily
mne i staré kalendáfie u nich doma v truhle
na pÛdû, v nichÏ jsem dokázala leÏet celé
prázdniny. 
MÛj pfiem˘‰liv˘ tatínek, venkovsk˘ truhláfi,
moc nepouãoval, ale jednou v dobû mého
boufilivého dospívání fiekl: „Ví‰, v‰echno tû
mÛÏe v Ïivotû opustit, ale práce, kterou bu-
de‰ dûlat ráda, ti zÛstane navÏdy.“ A zÛstala.
Oba rodiãe se mnou projeli na kolech âesk˘
ráj, kde najdete historii na kaÏdém kroku.
Navíc jsme na gymnáziu v Mladé Boleslavi
mûli pozoruhodnou profesorku dûjepisu.
A pak jsem vá‰niv˘ ãtenáfi. Odmala jsem
ãetla, co mi pfii‰lo pod ruku. 
Akademické gymnázium, kde jste léta
uãila, letos slaví neuvûfiitelné 450. v˘roãí
zaloÏení. Jak vás znám, uãit nebylo pro
vás povoláním, ale posláním. Na co
z tûch mnoha let nejradûji vzpomínáte? 
V totalitním reÏimu bylo pro mne AG ve ·tû-
pánské zjevením. Pfii‰la jsem tam po krát-
kém, ale dosti strastiplném putování po zá-
kladních ‰kolách. PÛsobil zde velkorys˘
a vzdûlan˘ pan fieditel Dr. Rudolf Franûk –
psycholog. Léta mládí proÏil v koncentraã-
ních táborech tfietí fií‰e. Osobnost, samozfiej-
mû ne bez chyb, ale i bez zbyteãného poruã-
níkování. To on mne vyzval, abych si v roce
1968 sloÏila rigorózní zkou‰ku a získala dok-
torát. Pak jsem tam potkala fiadu kolegÛ –
téÏ co jedinec, to osobnost, velmi rÛzní, ale
i v jinakosti je krása a moudrost. Tradice
a historická pamûÈ se na AG udrÏela i pfies

Dûjiny nejsou nikdy zaprá‰ené a nudné

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

Po – Pá 7:30 – 19:00
VYâI·TùNO 
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Jana Volfová taky pí‰e. Zaãala publikovat aÏ
ve svobodné dobû, dfiíve jí bránil svobodo-
mysln˘ duch. Její první titul byl okamÏitû ro-
zebrán a okamÏikem dotisku se stal bestsel-
lerem. KníÏka âesk˘ch dûjin hrátky o‰idné
(ilustrovala také ãtenáfiÛm LP1 dobfie známá
v˘tvarnice Ludmila Lojdová, jinak autorãina
kdysispoluÏaãka) byla dotiskována je‰tû nû-
kolikrát a doãkala se v nakladatelství Acade-
mia jiÏ tfietího vydání. Dílko je laskav˘m a hu-
morn˘m pohledem na nûkteré málo známé
kapitoly na‰í národní minulosti. 
Druh˘m titulem, (ten jsme vám dokonce vlo-
ni pfiedstavili v rámci seriálu o v˘tvarnících,
ktefií malují a milují Prahu), je kníÏka Praha
jedineãn˘ch ilustrací v˘tvarníka Ale‰e Jirán-
ka, k nimÏ Jana Volfová napsala poeticko-
historické prÛvodní slovo. Dále Jana Volfová
pravidelnû pí‰e pro âesk˘ dialog, ãasopis,
kter˘ spojuje nás doma s âechy ve svûtû,
s krajany. Právû oni jsou za pfiiblíÏení národ-
ní historie pfiitaÏlivou formou nejvdûãnûj‰í. 
Dal‰í dÛvod, proã rozhovor s Janou Volfovou
vznikl, je ten, Ïe má domovské právo jiÏ
mnoho let v âerné ulici, témûfi na rozhraní
obou praÏsk˘ch mûst. 
Paní Volfová, jak a proã jste zaãala mít rá-
da dûjiny? 
Díky m˘m rodiãÛm a prarodiãÛm. Dûda mi
vyprávûl o sv˘ch záÏitcích z Ruska, kam se
dostal v ‰estnácti s kapelou, kdyÏ si pfiidal
dva roky vûku. Vyprávûl i o své úãasti 
v 1. svûtové válce, z níÏ se vrátil po dlouh˘ch
‰esti letech jako francouzsk˘ legionáfi. Se-
ãtûlá babiãka, která sice vychodila vesnickou

Praha je kapitola sama pro sebe. KdyÏ jsem
chvilku po roce 1968 uvaÏovala o emigraci,
tak kvÛli ní a kvÛli m˘m rodiãÛm a prarodiãÛm
jsem nedokázala odejít. Kdykoli po del‰í dobû
pfiijedu zpût do Prahy, zajdu na nábfieÏí,
abych oko i srdce potû‰ila pohledem na pa-
norama Hradãan nad ti‰e plynoucí fiekou.
Pfiedstavuje pro mne dokonalou harmonii for-
my a obsahu. Ráda jsem s dûtmi a jezevãí-
kem za‰la vÏdy i do Jeleního pfiíkopu. Okouz-
lují mne sady u Belvederu, uliãky Starého
Mûsta, velkorysost Karlova pfii zaloÏení Nové-
ho Mûsta, dokonale zvládnuté prÛãelí kostela
sv. Jana ve Vy‰ehradské ulici, tajuplné zá-
koutí se zbytkem gotického portálu dávno zru-
‰eného klá‰tera a kostela Na Zbofienci blízko
mého bytu, povûstmi opfiedená pátá ãtvrÈ –
b˘valé Ïidovské mûsto, kouzlo okolí klá‰tera
sv. AneÏky… Srdce mne bolí nad cynismem
souãasníkÛ, ktefií bourají domy z 19. a poãát-
ku 20. století, v nichÏ tak niãí poslední zbytky
dokonalosti fiemeslné práce na‰ich pfiedkÛ. 
Tak to by byla Praha. JenÏe já takhle s vá-
mi byla i v Kutné Hofie a dopadlo to skoro
stejnû. Nejste sice prÛvodkynû, ale kaÏd˘
tamûj‰í úÏasn˘ kostel, ka‰nu ãi v˘znam-
n˘ dÛm jste dokázala skvûle okomento-
vat (stavební sloh, zajímavosti té konkrét-
ní stavby) – a zase s nûjakou tou
perliãkou. Kdybyste chodila tfieba Horní-
mi KotûhÛlkami, bylo by to stejné? 
To nevím, ale na‰e zemû je nesmírnû boha-
tá, tu kapliãka, kfiíÏek, strom – dûdictví pfied-
kÛ, stopy jejich peãliv˘ch rukou, smyslu pro
krajinu. Jsme právem zemí tfií stylÛ, gotiky,
baroka a secese – a je mi potû‰ením fiíci
k tomu zájemcÛm nûco z toho, co znám. 
Umíte tak krásnû zdobit strohá historická
fakta, co se ‰patnû pamatují… ·ustivé
a zaprá‰ené události ve va‰em podání
doslova oÏívají. Tfieba jste onehdy poví-
dala v rozhlase, jak na‰i pfiedkové aÏ do
doby Karla IV. neznali pefiiny…
Ano, jen rÛzné hounû a koÏe‰iny. Pefiiny
z husího pefií se zaãaly pouÏívat aÏ bûhem
Karlova panování, kdy se kromû pûstování
vinné révy v˘raznû roz‰ífiil i chov husí. TakÏe
pefiiny jsou moÏná dovoz z Francie… Asi
proto to umím, Ïe pro mne jsou dûjiny – tedy
lidé v nich – Ïivé (tedy Ïiví). Jak jsem napsa-
la v úvodu mé nevelké kníÏky, mûní se doba,
vkus, ale my lidé málo, ãi spí‰e vÛbec. 
A o ãem bude va‰e nová kníÏka, kterou
právû dokonãujete? 
O ãem jiném neÏ o ãesk˘ch dûjinách, tento-
krát ov‰em s odskoky do evropsk˘ch –
a hlavnû o lidech v nich. 
Díky za rozhovor a pfieji mnoho energie
do dal‰ího psaní a nejménû tolik spokoje-
n˘ch ãtenáfiÛ, jako bylo va‰ich spokoje-
n˘ch ÏákÛ. Martina Fialková
(âlánek PhDr. Jany Volfové o sv. Václavo-
vi najdete na 1. stranû)

POZVÁNKA NA VERNISÁÎ Ve dnech 14.–17. 9. 2006 probûhne v galerii
CASPARI Centrum v Klimentské ulici vernisáÏ dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch dûl s názvem „Prázdni-
nov˘ sen“. Akce probûhne ve spolupráci galerie a SdruÏení pro enurézu, které se zab˘vá
léãbou noãního pomoãování u dûtí. V˘tûÏek z vernisáÏe bude pouÏit na aktivity sdruÏení.
BliÏ‰í informace o sdruÏení najdete stránkách www.enureza.cz nebo na tel.: 724 667 742.
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Po sérii ãlánkÛ o zahraniãních kulturních institutech v Praze a nejdÛleÏitûj‰ích knihovnách dnes zaãínáme nov˘ seriál. Budou jej tvo-
fiit rozhovory s více ãi ménû znám˘mi obyvateli centra Prahy nebo jin˘mi osobnostmi se vztahem k Praze, s nimiÏ stojí zato si povy-
právût. Cílenû nebudeme vybírat „celebrity“, rozhovorÛ s nimi najdete kopy jinde. Ti, které budeme zpovídat, jsou zajímaví jinak…

1. A nebo 1. B? Ne, MODRÁ a ZELENÁ
Záfií patfií pfiedev‰ím ‰kolákÛm. Po dvou mûsících prázdnin se vracejí ke sv˘m povin-
nostem.

·koliãka je plná od rána
do veãera. Kurzy v dopo-
ledních hodinách vyuÏíva-
jí zejména maminky, pfií-
padnû babiãky s dûtmi ãi
‰kolky, odpoledne pfiichá-
zejí ‰koláci i dospûlí, ‰ko-
liãka ale nespí ani veãer.
To se tu tfieba pfiipravují
budoucí studenti stfied-
ních nebo vysok˘ch ‰kol
umûleckého smûru i ar-
chitektury.
Co vás lektofii – v˘tvarní-
ci i pedagogové – nauãí
letos konkrétnû? 
Jako jiÏ dfiíve, otevírají se
kurzy kresby, grafiky, mal-
by i kombinace v‰ech, dále tfieba i v kombi-
naci se smaltem ãi kreslenou animací. Mé-
nû známé techniky vás nauãí kurz malífiské
rozlety. Pak je tu keramika, drátování, vit-
ráÏ a také v˘tvarné rozlety, tedy práce
s papírem, sklem, kovem, textilem atd. Na-
bízejí se i v˘tvarná a hudební setkání pro
mrÀousky. Z leto‰ních novinek se mohou
tû‰it v‰ichni. Je totiÏ pfiipraven kurz jmé-
nem Mi‰ma‰ – a to dámsk˘ i pánsk˘, kde
se nauãíte tvÛrãí práci s textilem, vlnou,
hedvábím, voskem, batikou, paliãkování
atd… (pánská úãast vítána) a také se dfie-
vem, balzou, kovem, sklem, fiezbu, tepání,
smalt atd… (dámská úãast vítána). Novû
bude ve ‰koliãce moÏné studovat i obor

‰perk – z mosazi, mûdi,
stfiíbra. 
Rozvine se i zakázková
umûlecká v˘roba. ·koliã-
ka nabízí poprvé i pfiedvá-
dûní umûleck˘ch fiemesel
– hrnãífiství, krajkáfiství
apod. a také relaxaãní mi-
nikurzy pro firmy. 
Pfiátelé ·koliãky i noví zá-
jemci mohou nav‰tívit 24.
záfií od 16 do 19 hod. v˘-
stavu Barevné láznû
(v prostorách Go Îluté
láznû), která pfiedstaví
práce náv‰tûvníkÛ ·koliã-
ky. Pro vefiejnost jsou pfii-
praveny v˘tvarné hrátky,

na místû se lze pfiihlásit do kurzÛ, probûh-
ne tu i setkání lektorÛ a „studentÛ“.    
Kurzy probíhají od fiíjna do ledna, od února
do kvûtna, pfiípadnû od fiíjna do kvûtna,
vÏdy dvû vyuãovací hodiny t˘dnû. V ce-
nách kurzÛ je i materiál a v˘paly v peci,
vûrní Ïáci mají slevy, získat lze dokonce
i permanentku na voln˘ pohyb ve v‰ech
kurzech. Sympatické je, Ïe zame‰kané ho-
diny si mÛÏete nahradit, vybrané kurzy je
dokonce moÏné absolvovat i v angliãtinû. 
Více informací najdete na stránkách
www.volny.cz/skolicky, pfiihla‰ovat se 
mÛÏete telefonicky na ã. 224 933 225, 
606 908 230 nebo e-mailem na adrese
skolicky@volny.cz.

MnoÏství a komplexnost nov˘ch informací
a zákonná povinnost provádût klinick˘ v˘-
zkum podle závazn˘ch pravidel vyvolala nut-
nost podrobného vzdûlávání v této oblasti
a koncem osmdesát˘ch let minulého století
vznikla celá fiada vzdûlávacích center, mezi
nimiÏ vynikají postgraduální kurzy farmaceu-
tické medicíny tak, jak je pfiipravuje Univerzi-
ta v Cardiffu ve Velké Británii, Univerzita v Ly-
onu ve Francii nebo Univerzita ve Vídni
v Rakousku. Tyto kurzy jsou urãeny pro od-
borníky pracující ve farmaceutickém prÛmys-
lu, jsou zpravidla jednoleté nebo dvouleté
a jsou zakonãeny udûlením diplomu o zkou‰-
ce z farmaceutické medicíny. Postgraduální
v˘ukové kurzy jsou velmi cenûny a absolven-
ti mají zv˘hodnûnou situaci pfii obsazování
pozic expertÛ a manaÏerÛ ve farmaceutickém
prÛmyslu. My‰lenka zfiídit v˘ukovou základnu
v Praze vznikla na podkladû dlouhodob˘ch
zku‰eností ve spolupráci s garanty projektu
a s organizací podobn˘ch v˘ukov˘ch akcí
v minulosti v âeské republice.
Odbornou garanci poskytly tyto instituce:
Cardiff University, Wales, Department of
Pharmaceutical Medicine, England
3. lékafiská fakulta Univerzity Karlovy, Pra-
ha, âeská republika
EUCROF, European Association 
of CROs, Amsterdam, Holland
BrAPP, British Association of Pharmaceuti-
cal Physicians, England
Kromû odborníkÛ z v˘‰e uveden˘ch institucí
se s námi budou podílet na v˘uce také nej-
lep‰í specialisté z oboru farmaceutické medi-

cíny a farmaceutického marketingu z âeské
republiky, ze zahraniãních institucí budeme
kromû jiÏ zmínûn˘ch úzce spolupracovat
s European Agency for the Evaluation of
Medicinal Prodcusts (EMEA), která poskyt-
ne lektory na nûkteré ze vzdûlávacích pro-
gramÛ a bude nám nápomocna odbornou ra-
dou pfii pfiípravû vzdûlávacích cyklÛ.
European Pharma School (EPS) byla zalo-
Ïena poãátkem roku 2006 s cílem zfiídit na
území Evropy vzdûlávací centrum, které bu-
de splÀovat následující atributy:
■ Stane se reprezentativním postgraduálním

v˘ukov˘m centrem, pokr˘vajícím v‰echny
oblasti farmaceutické medicíny od v˘voje
nové molekuly pfies klinické hodnocení aÏ
po registraci a uvedení na trh a v celém
rozsahu pokryje i oblast farmaceutického
marketingu.

■ European Pharma School má charakter
postgraduální v˘uky, která bude pravidel-
nû probíhat kaÏd˘ rok.

■ Diplom vydan˘ European Pharma School
má celoevropskou platnost. 

■ Dne 12. záfií 2006 probûhne v Malé aule
Karolina slavnostní zahajovací ceremoni-
ál, kter˘m European Pharma School ofici-
álnû zahájí svoji v˘ukovou ãinnost.

■ European Pharma School si klade za cíl,
poskytnout prostfiednictvím vzdûlávacích
cyklÛ co moÏná nejucelenûj‰í vzdûlání, ga-
rantované v˘znamn˘mi ãesk˘mi a zahra-
niãními institucemi, protoÏe bez kontinuál-
ního vzdûlávání, dialogu a zpûtné vazby
není moÏn˘ Ïádn˘ dal‰í odborn˘ rÛst.

Jedna Evropa, jedno vzdûlání
V posledních nûkolika letech jsme svûdky pfiekotného rozvoje ve v‰ech
oborech lidské ãinnosti, a to se t˘ká také oboru v˘voje léãiv, jejich klinické-
ho hodnocení a následného uvádûní na trh. Podíváme-li se na celou historii klinického
hodnocení léãiv, jsme pfiekvapeni, jak krátká doba uplynula od prvních nesmûl˘ch po-
ãátkÛ snahy o regulaci klinick˘ch studií, o harmonizaci a vzájemné uznávání v˘sledkÛ
klinick˘ch hodnocení v Evropû, USA a Japonsku a od jasnû formulovan˘ch zásad etic-
k˘ch postupÛ, které mají za cíl ochranu zájmu subjektÛ klinického hodnocení. Celé to-
to ãtvrtstoletí bylo provázeno hledáním optimálních dokumentÛ, které v Evropû vyústi-
ly v publikování Evropské direktivy pro klinické hodnocení léãiv. 

U sv. Michala mÛÏete tvofiit od dvou do sta let

·koliãka pro malé i velké 
Po prázdninách opût zahajuje ãinnost ·koliãka u sv. Michala v Jircháfiích 14, jiÏ
dlouho oblíbené místo tûch, kdo se chtûjí pfiátelit s v˘tvarn˘m umûním vlastnoruã-
nû. A nejen s v˘tvarn˘m. Letos tu totiÏ roz‰ifiují uÏ tak pestrou nabídku kurzÛ v‰ech
moÏn˘ch v˘tvarn˘ch technik také o umûní dramatické nebo tfieba o soubûh v˘tvar-
n˘ch a hudebních krÛãkÛ s nûmãinou, kurz urãen˘ pro malé dûti a jejich dospûl˘ do-
provod, kter˘ se mÛÏe souãasnû vzdûlávat v cizím jazyce.

Mezinárodní prÛkaz ISIC
a ITIC jako jednoduché 
fie‰ení pro ‰koly? 
Na mnoha stfiedních ‰kolách dochází
v souãasné dobû k modernizaci ‰kolního
prostfiedí a k zavádûní technologicky vy-
spûl˘ch systémÛ, které umoÏÀují celkové
zjednodu‰ení administrativy. ·koly tak
v poslední dobû velmi ãasto nabízejí
sv˘m studentÛm a pedagogÛm nejrÛznûj-
‰í ãipové prÛkazy. 

Vloni byl na pûti stfiedních ‰kolách v Praze vy-
zkou‰en ãipov˘ prÛkaz Ïáka/uãitele ve spo-
jení s mezinárodním prÛkazem ISIC/ITIC.
Multifunkãní ãip dává ‰kolám moÏnost budo-
vat vlastní identifikaãní systémy (vstup, do-
cházka, stravování), zatímco spojení s kartou
ISIC/ITIC pfiiná‰í v‰em drÏitelÛm ‰irok˘ pro-
gram v˘hod. Identifikaãní prÛkaz studenta
ISIC slouÏí rovnûÏ jako potvrzení o studiu pfii
nákupu Ïákovsk˘ch kuponÛ MHD. Kromû
vyuÏití ve ‰kolním prostfiedí nabízí prÛkaz
ISIC/ITIC ucelen˘ program benefitÛ mimo
pÛdu ‰koly samotné. Studenti a pedagogové
mohou vyuÏít slevy nejen pfii cestování, stu-
diu a pobytech v zahraniãí, ale také u více
neÏ 1200 partnerÛ na území âeské republiky
(lyÏafiské areály, festivaly, kina, koncerty, di-
vadla, sport, nákupy). Pfii zaloÏení v˘hodné-
ho studentského úãtu u Komerãní banky zís-
kají drÏitelé platného prÛkazu ISIC bonus ve
v˘‰i 200 Kã. 
V kvûtnu získal projekt podporu hlavního
mûsta Prahy a ve ‰kolním roce 2006/07 se
zapojí jiÏ 26 praÏsk˘ch stfiedních ‰kol. BliÏ‰í
informace získáte na www.isic.cz. AH

Tradiãnû se nejvût‰í pozornost vûnuje tûm nejmen‰ím – prvÀáãkÛm. Na na‰í Základní ‰kole na
námûstí Curieov˘ch v Praze 1 máme pro nû pfiipraveno hned nûkolik novinek. Necel˘ch pa-
desát ‰kolákÛ se rozdûlí do dvou tfiídních kolektivÛ MOD¤Í a ZELENÍ. Vzhledem k projektu
pro nadané Ïáky se bude vedle paní uãitelky vûnovat ÏákÛm i asistentka pedagoga. Na tfii
pfiedmûty se budou dûlit podle úrovnû na tfii barevná pásma. Vzhledem k jazykovému zamû-
fiení ‰koly zaãínají jiÏ od první tfiídy s angliãtinou. 
Bojíte se, Ïe to nezvládnou?
Nebojím. Znají totiÏ svoji ‰kolu jiÏ z náv‰tûv s matefiskou ‰kolou, kde se zúãastnili projektu
Kouzelná ‰kola. Setkání byla vÏdy tematicky zamûfiena a dûti se postupnû s na‰í ‰kolou sbli-
Ïovaly. Pro rodiãe budoucích prvÀáãkÛ to také není pfiekvapení, neboÈ si pro své dûti na‰i ‰ko-
lu vybrali. Pfiipravili jsme pro nû pfied zápisem prezentaci a v ãervnu informativní schÛzku. 
V‰ichni se na nû tfietího záfií moc tû‰íme pfii slavnostním odemykání budovy vlastním keramic-
k˘m klíãem. Mgr. Libu‰e Vlková, fieditelka ‰koly

Obãanské sdruÏení pro podporu Tyfloturistického oddílu
Jeãná 19, 120 00 Praha 2 – Nové Mûsto

si dovoluje Vás pozvat vás na 

BENEFIâNÍ KONCERT TYFLOTURISTICKÉHO ODDÍLU
pfii ‰kole Jaroslava JeÏka v Praze PRO DùTI SE ZRAKOV¯M POSTIÎENÍM  

v pondûlí 18. 9. od  18:00 do  21:00 na Stfieleckém ostrovû.
Vstupné 99 korun

Na akci vystoupí skupina Ella, s nimi zazpívají a zahrají také nûkteré z na‰ich dûtí.  
Pfiipraveno bude  malé obãerstvení. 

www.tyfloturistak.info

Foto J. Sládeãek



KURZY 
ZNAKOVÉHO 
JAZYKA

od 11. záfií 2006
(5 mûsícÛ 2x t˘dnû 90 min)

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

e-mail: deafunie@cun.cz
www.cun.cz

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, kate-
gorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídnûte cokoli,
moÏno i dekret – nájemní smlouvu, i v domû s maji-
telem, podnikov˘ apod. I zdevastovan˘, v soudní Ïa-
lobû, neoprávnûnû obsazen˘, s neÏádoucím nájem-
níkem ãi s jakoukoli právní vadou. Ve‰keré formality
zajistím, zaplatím stûhování i pfiípadné dluhy na ná-
jemném, privatizaci atd. Mohu sehnat a zaplatit i ná-
hradní byt, domeãek mimo Prahu apod. a dát ãas na
vystûhování. Seriózní jednání, platba v hotovosti. 
Tel: 222 712 015 nebo 603 420 013.

■ Koupíme sklo, keramiku, porcelán, ‰perky, ob-
razy, pohledy z I. republiky a star‰í. Hledáme téÏ
ve‰keré pfiedmûty s tématem Mikulá‰e a Vá-
noc. StaroÏitnosti – Koneãn˘, Dlouhá 22 (!!), 
Praha 1, po - pá 14 –18 hod, Tel.: 222 320 993.

Fellini a jeho filmy

Slavn˘ film 8 1/2 s herci Marcello Mastroian-
nim a Claudií Cardinálovou natoãil tento reÏi-
sér  v roce 1962 jako velkou kreativní  medi-
tací nad neschopností tvofiit. Je to jeden
z prvních „filmÛ o filmu“ ãi spí‰e o filmu a jeho
tvorbû. Naproti tomu Amarcord z roku 1973
je jakousi fiktivní reÏisérovou vzpomínkou na
dûtství, proÏité v malém mûsteãku. Dûj filmu
tvofií voln˘ sled jednotliv˘ch událostí a záÏitkÛ
podan˘ch tak, jak si je ve vzpomínkách pfie-
tvofiila reÏisérova pamûÈ. Provinãní mûsteãko
zde slouÏí jako jakési „divadlo svûta“, kter̆ m
prochází dospívající chlapec. Film Silnice
z roku 1954 je poetickou pohádkou, zasaze-
nou do skuteãné italské krajiny, vypráví tra-

gick˘ pfiíbûh tfií koãovn˘ch artistÛ. V hlavních
rolích neotesaného siláka Zampána, koãov-
níce Gelsominy a provazochodce Blázna se
objevují slavní herci: Anthony Quinn, Gullieta
Masiniová a Richard Basehart. Film Sladk˘
Ïivot z roku 1960, líãící nûkolik dní ze Ïivota
bulvárního reportéra Marcela, vyvolal pfii
svém uvedení v Itálii skandál a odsouzení ze
strany katolické církve i konzervativní ãásti
italského parlamentu. Pfiesto v‰ak v Evropû
získal nûkolik filmov˘ch cen. Hlavní role vy-
tvofiili Marcello Mastroianni a Anita Ekbergo-
vá. Na DVD s ãeskou podporou najdete kro-
mû v˘‰e uveden˘ch filmÛ také dal‰í Felliniho
film Gullieta a duchové. M. Kotík

V dne‰ní rubrice se vrátíme do Evropy a pfiipomene si díla slavného italského reÏiséra
Federica Felliniho.

Peteru Ackroydovi se tu podafiilo brilantnû
vystihnout WildeÛv styl pln˘ paradoxÛ
a ironie a za toto stylistické mistrovství zís-
kal Cenu Somerseta Maughama. (Dal‰ími
Ackroydov˘mi díly jsou romány inspirované
historií, umûním, literaturou a Ïivotopisy
slavn˘ch spisovatelÛ ãi mûst. âesky dosud
vy‰lo: Golem z lond˘nsk˘ch dokÛ, Blake,
Lond˘n, Albion.)
KníÏka strhne ãtenáfie do hlubin a vírÛ Wil-
deova Ïivota, které se díky ironick˘m ko-
mentáfiÛm samotného Wildea stávají po-
chopitelnûj‰ími i obyãejnému smrtelníkovi.
Omamující úspûch, pfiátelé, peníze, manÏel-
ka a milovaní synové – to v‰e jako by nemû-
lo vût‰í cenu neÏ domnûlá svobodná láska
k chlapcÛm. (Díky níÏ ov‰em vznikl jedineã-
n˘ román Obraz Doriana Graye.) Wildeova

geniální osobnost vystupuje v plné sloÏitosti
ze stránek h˘fiících Wildeov˘mi Ïivotními
moudry, z nichÏ si sám absolutnû nebral pfií-
klad. Snad aÏ ve vûzení, které pfiedzname-
nalo jeho pfiedãasn˘ umûleck˘ i lidsk˘ ko-
nec, Wilde, kter˘ se ani v puritánské Anglii
nestydûl za svoji homosexuální orientaci,
dospûl ke smífiení se sebou sam˘m.
Dílo brilantnû pfieloÏila z angliãtiny Eva Ve-
selá, která je zároveÀ i jeho vydavatelkou.
V její péãi se kníÏka stala nejen poãinem li-
terárním, ale i estetick˘m, neboÈ i layout
knihy (obálka pfiipomínající viktoriánskou
tapetu, zvolen˘ papír a grafická úprava) se
pfiibliÏuje duchu Wildeovy doby. 
Vydavatelství ORSINI, Praha 2006, 
1. vyd., 232 str., váz. s pfiebalem a záloÏ-
kou, ISBN 80-903748-0-8. Maf

T I P Y  N A  K N Í Î K U■  ■  ■ ■  ■  ■

■  ■  ■ ■  ■  ■T I P  N A  V ¯ S T A V U Peter Ackroyd

Fiktivní deník Oscara Wildea
Îivotním pfiíbûhem snad nejslavnûj‰ího moderního britské-
ho dramatika Oscara Wildea (1854–1900) se inspiroval Peter
Ackroyd (*1949) ve svém románu Fiktivní deník Oscara Wil-
dea. Ve formû fiktivní autobiografie napsal autorÛv Ïivotopis,
jehoÏ mottem by mohl b˘t WildeÛv proslul˘ v˘rok „Odolám
v‰emu s v˘jimkou poku‰ení!“

Helena Rösslerová Dívám se za tebou
Pro ãtenáfie poezie vydává  Nakladatelství Jalna dal‰í komor-
ní sbírku básní, která by nemûla chybût v Ïádné knihovnû mi-
lovníkÛ tohoto Ïánru.

Yinon Muallem (1968) se narodil v Izraeli. Od dûtství se zajímal
o hudbu stfiedního v˘chodu, s kterou se vracel ke kofienÛm své rodi-
ny pocházející z Iráku. Hudební kariéru zahájil hrou na perkusové ná-
stroje jako derbuka, def, bender, iránsk˘ zarb, kanjira a gatham (jiho-
indická tamburína). V roce 1998 zaãal hrát na oud (arabskou loutnu)
a usadil se v Istanbulu. 
V roce 2003 vydal Yinon Muallem debutové album Changing Mo-
ments, které vy‰lo na tureckém labelu Beyza Records. Své druhé al-
bum Klezmer for the Sultan, které pfiedstaví na praÏském koncertû,
vydal v roce 2005 (Oriente Muzik). Yinonova hudba se neomezuje na
jeden specifick˘ Ïánr. Velmi pfiirozenû mísí vlivy duchovní hudby tu-
reck˘ch dûrvi‰Û-sufijÛ, klezmer i cikánské melodie. Ve sv˘ch písních
odkr˘vá nejen historii, ale i kofieny Ïidovské tradiãní hudby v turecké
kultufie. Autenticky a v novodobém podání tak oÏivuje hudbu starou
nûkolik tisíciletí. 
Yinon spolupracoval s fiadou mezinárodních skladatelÛ a hudebních
tûles jako napfi. Ross Daly (¤ecko), zpûvákem Alim Gasimovem

a skladatelem Piris Eliyahu (ÁzerbajdÏán), Tekfen Philharmonic Or-
chestra (Turecko), the Israeli Andalusian Orchestra. V Istanbulu vy-
stupoval spoleãnû se slavnou skupinou the Istanbul Sazandeleri
Group. V roce 2001 inicioval Yinon Muallem v Izraeli projekt nazvan˘
Cafe Istanbul. Spoleãnû s Goksel Baktagirem, Yurdalem Tokcanem,
Eyalem Sela a Yankale Segalem vystoupil na festivalu One World
a odehráli ãtyfii úspû‰né koncerty v Japonsku, Tel-Avivu a Haifû.
V souãasné dobû se vedle hraní a nahrávání Yinon Muallem vûnuje
i skládání hudby a v˘uce hry na perkuse. 
Koncert se koná v rámci Roku s Ïidovskou kulturou – 100 let Ïidov-
ského muzea v Praze ve spolupráci s Îidovsk˘m muzeem v Praze
a Velvyslanectvím Turecké republiky. Maf 

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.

âALOUNICTVÍ  VÁVRA
Ve‰keré ãalounické práce

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

Tel. 241 414 147, 603 301 565

Telefon: 224 214 617 Mobil: 604 207 771

KU¤ÁCI-ODVYKNETE!

HLEDÁME BYDLENÍ
NA PRAZE 1, 

NEJLÉPE MALÁ STRANA,
STARÉ MùSTO

Tel.: 257 314 901, 605 470 210

„Co bych byl bez tebe…”
„Was wäre ich ohne dich…”
V˘stava v Galerii hlavního mûsta Prahy –
Mûstské knihovnû (do 22. fiíjna 2006)

pod v˘‰e uveden˘m názvem je reprezenta-
tivním projektem nûmeckého umûní za po-
sledních ãtyfiicet let. Její tûÏi‰tû spoãívá 
ve v˘voji nûmecké malby, v níÏ a z níÏ byly
v ‰edesát˘ch letech 20. století formulovány
základní umûlecké postoje a názory, které
mûly v kontextu jejího dal‰ího smûfiování zá-
sadní v˘znam. Mezinárodní pozornost, vû-
novaná nûmeckému umûní, mÛÏe b˘t tím
nejlep‰ím potvrzením.
Byla to v tehdej‰í dobû pfiedev‰ím osobnost
charismatického pedagoga Josepha Beuy-
se, pÛsobícího v jednom z nejdÛleÏitûj‰ích
center dûní na Akademii v Düsseldorfu. Mûs-
to hrálo ve volbû dal‰í cesty ve v˘voji v˘tvar-
ného umûní Nûmecka dominantní roli. Beuys
spoleãnû s dal‰ím kolegou z Akademie, ma-
lífiem nûmeckého informelu Otto Götzem, v˘-
raznû ovlivnili fiadu mlad˘ch umûlcÛ. 
Joseph Beuys se zapsal do dûjin umûní ne-
jen svou tvorbou, ale zejména angaÏovanos-
tí na vefiejnosti. Znaãn˘ poãet umûlcÛ, v sou-
ãasnosti znám˘ch a zastoupen˘ch na
v˘stavû, patfiil v dobû pÛsobení pedagogÛ
düsseldorfské ‰koly ke studentÛm: Sigmar
Polke, Bernard Richter, Franz Eduard Walter,
kuno Gonschior, Palermo, Jörg Immendorf,
Markus Lüpertz, Imi Knoebel, Raimund Gor-
ke, Gotthard Graubner, Edgar Hofschen
a Norbet Tadeusz. Kromû nich jsou na v˘-
stavû zastoupení mnozí dal‰í umûlci, ktefií
jsou s tímto v˘vojem neodmyslitelnû spojeni.
Souãasnou umûleckou scénu prezentují na-

pfiíklad Jonnathan Mense, Norbet Bisky, Neo
Rauch, Daniel Richter, Carstev Nicolai, Uwe
Kowski a dal‰í. Nedílnou souãást expozice
dotváfiejí ãernobílé fotografie umûleck˘ch
portrétÛ od Angeliky Platen, které umoÏÀují
nahlédnout do situací, v nichÏ tato umûlecká
díla vznikají. Olga Szymanská

V˘tvarno na Hradû
Dialog – Moniky Immrové a Jifiího Zeit-
hammla

dvou sochafiÛ, smûfiujících stejnû jako archi-
tekt stavby Josip Pleãnik ke klasick˘m hod-
notám, zahajuje ve znovu zpfiístupnûném
klenutém prostoru v areálu PraÏského hradu
v˘stavní cyklus souãasného umûní.
Dialog je veden mezi renomovan˘m umûl-
cem a umûlkyní (která je na poãátku své
umûlecké zralosti), mezi uãitelem a Ïaãkou,
mezi muÏem a Ïenou. Monika Immrová
(narozena 1970), absolventka praÏské Aka-
demie v˘tvarn˘ch umûní, rozvíjí zcela novû
pÛvodní a nadãasové sochafiské téma vzta-
hu tvaru, objemu a prostoru, a to i ve své
grafické tvorbû. Jifií Zeithamml (roãník
1949), absolvent Akademie v Düsseldorfu,
v souãasnosti profesor na Akademii v˘tvar-
n˘ch umûní v Praze, smûfiuje meditativní po-
vahou dûl k hledání dokonalosti a krásy. Ve
vzájemné návaznosti, v rozdílech i ve spoji-
tostech obou v˘tvarn˘ch projevÛ vznikl velmi
Ïiv˘ dialog mezi umûlci, ktefií vycházejí ze
spoleãn˘ch hodnot. Jejich hledání tak pfiesa-
huje do dal‰ích rovin a dimenzí.
V˘stava Dialogy – M. Immrová / J. Zeit-
hamml je otevfiena v Síni pod Pleãniko-
v˘m schodi‰tûm PraÏského hradu – do
29. fiíjna 2006. Olga Szymanská

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

Yinon Muallem Ensemble
Klezmer pro sultána
V úter˘ 19. záfií od 20.00 v Divadle Archa mÛÏete prozkoumat ko-
fieny a historii Ïidovské taneãní hudby v turecké kultufie. V novo-
dobém podání ji pfiedstaví izraelsk˘ skladatel a perkusionista Yi-
non Muallem. V rámci veãera vystoupí i turecká taneãnice
a choreografka Berrak Yedek.

Metro Bûh pro muÏe,
adidas Bûh pro Ïeny,
Hilton Barmansk˘ bûh
UÏ po jedenácté se v rámci fiady bûhÛ
PraÏského maratonu uskuteãní 10. záfií
Grand Prix se startem a cílem na Staro-
mûstském námûstí, která je otevfiena i ‰i-
roké vefiejnosti. Dva oddûlené závody, 
10 km pro muÏe a 5 km pro Ïeny, rapidnû
stoupají v oblíbenosti mezi bûÏci a spor-
tovci nejen kvÛli své dostupnosti a men‰í
nároãnosti, ale i pro lákavou moÏnost
zmûfiit síly se svûtov˘mi bûÏeck˘mi esy.

Start Ïen je v 10:30 na Staromûstském ná-
mûstí, start muÏÛ ve 12:00 tamtéÏ. Trasa ve-
de do PafiíÏské ulice, okruhem pfies Máne-
sÛv a âechÛv most, po nábfieÏí Ludvíka
Svobody. Îeny mají otoãku uprostfied Tû‰-
novského tunelu, muÏi pokraãují po Sokolov-
ské s otoãkou u hotelu Olympic. Zpût vede
trasa opût po Sokolovské a po nábfieÏí, u ho-
telu Intercontinental do PafiíÏské, kterou se
fini‰uje na Staromûstské námûstí.
Startovní poplatek 300 Kã zahrnuje startovní
batÛÏek s oficiálním triãkem, startovním ãís-
lem a ãipem, medaili po dobûhu, on-line ran-
king na www.pim.cz, SMS a e-mail s infor-
macemi o va‰em v˘konu. Úãastníci také do
jednoho mûsíce po závodu obdrÏí diplom.
Po cestû mají moÏnost vyuÏít obãerstvovací
stanice, dále mají k dispozici masáÏe, slevo-
vé kupony od partnerÛ bûhu i vefiejnou do-
pravu zdarma v den závodu. BûÏci se mo-
hou registrovat on-line na www.pim.cz nebo
nebo osobnû v Maratonském EXPO v dolní
ãásti Václavského nám., které je od 6. do 9. 9.
otevfieno od 10:00 do 20:00 (9. 9. do 22:00),
v den konání jiÏ není registrace moÏná. Maf

K U R Z Y  T E N I S U
pro děti a mládež od 5 do 15 let zajišťuje 

Tenisová škola TALLENT
v místě bydliště (25 středisek v Praze)

2. října začíná nový 
školně-tenisový rok 2006/07

možnosti zápisu:
osobně:

úterý 19.9.2006 od 17.30h v ZŠ Ostrovní
telefonicky: 224 815 871
603 527 172, 603 418 066

www.TALLENT.cz

Vá Ï e n í ,
dovolujeme si Vás pozvat na „Dny pojištění na České poště“, kde budete mít
možnost se seznámit s životním pojištěním a pojištěním domácností a staveb, kte-
ré naše pošta díky dlouhodobé spolupráci s Českou pojišťovnou nabízí.

Získáte zde informace o vlastnostech a výhodách těchto pojištění:

● Kapitálové životní pojištění – zabezpečení Vás i Vaší rodiny
● Životní pojištění SLUNÍČKO – jistota pro Vaše děti
● KOMBInované vkladové pojištění pro bezpečné uložení hotovosti
● Pojištění rodinných domů a souvisejících staveb – ochrana Vašeho majetku
● Pojištění domácností – pocit bezpečí domova
● Povinné ručení – bezstarostná jízda Vaším vozem

Pojištění představuje jistotu pro Vás i pro Vaše děti. 
Nyní je k dispozici i na Vaší poště!

Dny pojištění na poště Praha 1, Jindřišská 14 se uskuteční
ve dnech 11. 9. až 15. 9. 2006 od 11:00 h. do 17:00 h.

Těšíme se na Vás!

Lyrické, ãasto aÏ v˘tvarnû la-
dûné básnû zachycují pocity
rÛzn˘ch Ïivotních etap. Zá-
kladním  prvkem, kter˘ propo-
juje tuto poezii je hledání i pro-

Ïitek hlubokého vztahu k blíz-
kému ãlovûku. 
Nakladatelství Jalna, Praha
2006, 1. vydání, broÏ., cena
99 Kã, ISBN 80-86396-22-3.



■  ■  ■ ■  ■  ■P O ¤ A D Y P R O S E N I O R Y
Vzhledem k dlouho ohlá‰ené rekonstrukci Malostranské besedy se dal‰í kulturní pofiady
pro seniory budou konat pouze 1x za mûsíc v Maìarském kulturním stfiedisku, Rytífiská 25,
Praha 1 od 14:30.
27. 9. M. Nostitz Quartet (smyãcové kvarteto) Zmûna programu vyhrazena!

Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivûdného krouÏku
2. 9. Malostranské obrázky z Ïití Karla Havlíãka – sraz ve 13:45 hod. na stanici tramvaje

u kavárny
16. 9. Skvûlé odkryvy zapadlé tvorby I. Hermanna I. díl – sraz ve 13:45 hod. u laviãek na

námûstí I. P. Pavlova
23. 9. Skvûlé odkryvy zapadlé tvorby I. Hermanna II. díl – sraz ve 13:45 hod. na nároÏí ulic

Panská a Na Pfiíkopû

Svût baletu i sama fotí – pro svoji scénu pfii-
pravuje napfiíklad kaÏdoroãnû speciální ka-
lendáfi. Právû v dobû zahájení praÏské v˘sta-
vy probíhaly v Praze její „masterclassis“, tedy
mistrovské kurzy, které zde vede, a proto by-
ly v˘stavní prostory plné mlad˘ch taneãníkÛ
a taneãnic nejrÛznûj‰ích národností, ÏákÛ,
ktefií chtûli vidût vernisáÏ v˘stavy fotografií
své uãitelky. Podívat se v‰ak pfii‰li i praÏ‰tí
kolegové a pfiátelé a mnoho osobností i z dal-
‰ích umûleck˘ch sfér. VernisáÏ zahajoval
s obûma autory herec Jan Potmû‰il. 
Vût‰inu fotografií, které pfiedstavují samotnou
Dariu Kliment v soukromí i pfii práci, v‰ak bû-
hem dlouh˘ch pûti let udûlal fotograf Petr Na-
‰ic. Princip ãasosbûrného dokumentu se vy-
platil, vznikl tak velmi rÛznorod˘ a tím
zajímav˘ cyklus, kter˘ zachytil baletku v nej-
rÛznûj‰ích situacích – humorn˘ch i váÏn˘ch,
aranÏovan˘ch i „momentek“. Z hvûzdy se stá-
vá bleskurychle rozverná umûlkynû, vyplazují-

cí sama na sebe jazyk ãi pózující v teplákách
na hromadû harampádí. Vytrvalá spolupráce
s baletkou se Na‰icovi vyplatila, cyklus vysta-
vovan˘ch fotografií byl s velk˘m úspûchem
vystaven jiÏ v lond˘nské Royal Albert Hall,
pak v DráÏìanech a nyní v Praze. A do Lon-
d˘na teì jezdí fotit i Dariiny premiéry, zatímco
zpoãátku jej nechtûli pustit ani na jevi‰tû. „Dû-
lám to kvÛli ní, kvÛli její osobnosti,“ vysvûtluje.
Balet je fiehole, tvrdá dfiina. Mûl jsem moÏnost
nûkolik let sledovat, co se skr˘vá za bly‰tivou
premiérou… Nezaãal jsem Dariu fotit kvÛli v˘-
stavû, bylo to osobní. Díky ãesk˘m centrÛm
se to ale v‰echno ‰Èastnû propojilo a z pro-
jektu vznikla v˘stava,“ fiíká Na‰ic. 
Jak vypadá práce i soukromí hvûzdy, která
se nejprve vûnovala atletice a teprve pak vy-
studovala baletní konzervatofi, mÛÏete se po-
dívat v âeském centru Praha, Rytífiská 31 do
30. záfií. Maf

Foto Daria Kliment

Divadlo Na Fidlovaãce
7. záfií 
KOUZLO DOMOVA
W. S. Maugham:
Angliãan W. S. Maugham (1874–1965) vystu-
doval sice medicínu, ale vût‰inu Ïivota se vû-
noval literární tvorbû. Nejvût‰í popularitu zís-
kal ale jako autor komedií, v nichÏ navázal na
G. B. Shawa a pfiedev‰ím O. Wilda. K nejzná-
mûj‰ím titulÛm patfií nespornû komedie Julie,
ty jsi kouzelná!, která plní hledi‰tû Fidlovaãky
uÏ ãtyfii roky. V dal‰í konverzaãní salonní hfie
Kouzlo domova stojí v centru rodinného pfií-
bûhu pÛvabná a rozmarná Viktorie (Tereza
Bebarová) a její dva manÏelé: souãasn˘ Fred
(Petr Rychl˘) a b˘val˘ Bill (Pavel Neãas), kte-
rého ministerstvo obrany prohlásilo pfied pár
lety za mrtvého. Odehrává se v Lond˘nû kon-
cem roku 1918. Dûj zaãíná v den, kdy se do-
mnûl˘ neboÏtík vrací domÛ a zjistí, Ïe Viktorie
je provdaná za Freda. Klasick˘ manÏelsk˘
trojúhelník se posléze mûní v ãtyfiúhelník
a záleÏí na Viktorii, jak se rozhodne. 
Dále hrají: E. Balzerová, Z. Mary‰ka, L. Mal-
kina, A. Gondíková, P. Vojáãková, M. Kobro-
vá, M. Kratochvílová a O. Rychl˘.
Pfieklad J. Josek, reÏie I. Rajmont, drama-
turgie H. ·imáãková, scéna I. Îídek, kost˘-
my I. Greifová.

Komorní Fidlovaãka
9. záfií 
MISTROVSKÁ LEKCE (Master Class)
Terence McNally
Uvidíte velice osobitou „rekonstrukci“ jedné
z vefiejn˘ch lekcí zpûvu, které poãátkem 
70. let dávala Marie Callasová na newyorské
Juilliard School vybran˘m ÏákÛm. V Ïádném
pfiípadû v‰ak nejde o dokument, i kdyÏ dra-
matická postava vychází z pozoruhodného
Ïivota reálné operní divy M. Callasové

(1923–1977). Hra je sugestivní v˘povûdí
o mimofiádné Ïenû a umûlkyni, která za své
úspûchy a slávu platila mnohdy osobními
útrapami. „Existoval snad pouze jedin˘ vûrn˘
a spolehliv˘ druh v celém jejím Ïivotû: osa-
mûlost,“ napsal znám˘ reÏisér Franco Zeffi-
relli. Master Class se poprvé hrála na Broad-
wayi v listopadu 1995. V záfií 1997 se konala
ãeská premiéra v Divadle Viola. V hlavní ro-
li uvidí publikum Eli‰ku Balzerovou, která si
M. Callasovou zahrála uÏ ve Viole. V trojici
jejích ÏákÛ se pfiedstaví Tereza Bebarová,
Anna Remková a Marek Hol˘.

Divadlo v Dlouhé
10. a 11. záfií
MOLIERE 
Michail Bulgakov
Hra zachycuje závûreãné „dvorské“ období
Ïivota slavného komediografa Jeana–Bap-
tista Poquelina, zvaného Moliere (1622–
1673). Ten se v ãase nejvût‰í síly a slávy Ïe-
ní s mladiãkou Armandou, dcerou své dlou-
holeté partnerky v Ïivotû i divadle Madeleine
Béjartové. Vztah pln˘ lásky se postupnû mû-
ní v peklo, stárnoucího divadelníka plnû ovlá-
dá Ïárlivost. Dramatik zároveÀ ztrácí podpo-
ru u krále Ludvíka XIV., kter˘ se dostává pod
vliv tajného spoleãenství Bratrstvo Písma
svatého, jeÏ odmítá údajnû proticírkevního

Velkolepé bylo zahájení v˘stavy fotografií Petra Na‰ice a Darii Kliment v nedávno otev-
fieném âeském centru Praha v Rytífiské ulici. Hosté se sem skoro neve‰li. Co – ãi kdo
takové mnoÏství zájemcÛ o úãast na vernisáÏi pfiivedl? Pfiedev‰ím to byla sama autorka
nûkter˘ch vystavovan˘ch fotografií – ãeská primabalerina Anglického národního bale-
tu v Lond˘nû, kde jiÏ fiadu let Ïije a kde se stala ve svém oboru pojmem a uznávanou
hvûzdou. 
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Daria Kliment pfied objektivem

J. IRVING: Dokud tû nenajdu (Odeon)
C. HOFMANNOVÁ: Bílá Masajka (Ikar)
Ostravak Ostravski: Denik Ostravaka 5
(Repronis)
R. KHOURY: Poslední templáfi (Domino)
S. KING: Temná vûÏ 7 – Temná vûÏ 
(Pavel Dobrovsk˘ – BETA)

5. 9. (úter˘) - od 15 hodin
Knihu Inka Zemánková – Dívka k rytmu
zrozená uvede a pokfití autor Ondfiej Su-
ch˘. (Psal mj. o O. Novém, L. Hermanové,
J. ·litrovi, Ch. Chaplinovi i o J. Werichovi.)
Îivot Inky Zemánkové byl pln˘ záhad – nû-
které se objasnily aÏ po její smrti, jiné jsou
dodnes zahaleny rou‰kou tajemství. 
Nakladatelství KniÏní Klub
6. 9. (stfieda) od 17 hodin
Kfiest a autogramiáda ke knize Martina Da-
ne‰e: âeské v˘peãky. Kronika let 1989–
2005 v 17 obrazech. V povídkách známého
novináfie a publicisty vystupují jak osob-
nosti vefiejnû známé (s v˘jimkou prezidentÛ
Havla a Klause ov‰em nikoliv pod sv˘mi
skuteãn˘mi jmény), tak fiktivní hrdinové
a politické události, které v tom kterém ro-
ce „h˘baly“ ãeskou spoleãností.
Nakladatelství Hejkal
25. 9. (pondûlí) od 17 hodin
Spisovatel a novináfi Jan Bauer pokfití své
tfii nové knihy – ãtvrté pokraãování úspû‰né

edice Co v uãebnicích dûjepisu nebylo, his-
torick˘ román Tajemství královnina zpo-
vûdníka o tajemném pozadí dosud neob-
jasnûné vraÏdy posledního krále
pfiemyslovské dynastie Václava III. a knihu
Klasikové v nedbalkách, která poodhaluje
soukromí znám˘ch ãesk˘ch osobností 
19. století, jako byli Mácha, Tyl, Nûmcová,
Neruda, Ale‰ nebo Smetana. Kmotry kníÏek
budou Slávek Boura a Markéta Mayerová.
Nakladatelství MOBA
15. 10. (nedûle)
Pozvání Paláce knih Luxor pfiijal oblíben˘
finsk˘ humorista Arto Passilinna, kter˘ zá-
jemcÛm podepí‰e svoje knihy, napfiíklad ti-
tuly ZajícÛv rok, humoristick˘ román o útû-
ku pfied manÏelkou a civilizací; Stará dáma
vafií jed ãi Chlupat˘ sluha pana faráfie.
19. 10. (ãtvrtek) od 17 hodin
Blanka Kube‰ová pokfití nové vydání knihy
Vltavûnka, s podtitulem Pfiíbûh Krásné He-
leny od Svatojánsk˘ch proudÛ. Je doplnû-
no o „román o románu“ s názvem MÛj otec
a podtitulem Nûkolik mûsícÛ v Ïivotû auto-
ra a jeho hrdinÛ. Hosté autorky budou Jan
Kaãer a Nina Diví‰ková.
Nakladatelství Eroika

Zmûna programu vyhrazena
Palác knih LUXOR, Václavské nám. 41,

tel.: 221 111 367

N E J P R O D ÁVA N ù J · Í  K N I H Y  V  PA L Á C I  N E O L U X O R

pfiedprodej: 222 326 843
www.ticket-art.cz
www.veseleskoky.cz

ORIGINÁLNÍ POHYBOVÉ DIVADLO VESELÉ SKOKY
uvádí

VE STANICI NELZE
Anna a 7 ÏelezniãáfiÛ v taneãní grotesce z 2. nástupi‰tû.
Tanãí, zpívají, milují a potkávají své osudy.

„Je to pantomima, co dûlají? Jistû, to taky, ale mimové to
nejsou. Balet? Jistû, to taky, ale baleÈáci to nejsou. Herci?
Ano, herci to jsou. Zpívají. Baví se a baví to i diváky...“
Ondfiej Neff – Neviditeln˘ pes 22.11. 2005

DIVADLO V CELETNÉ
20. 9. st 19:30  Ve stanici nelze
26. 9. út 19:30  Na hlavu!

Tartuffa. ReÏie se ujal hostující „mystick˘“
reÏisér Sergej Fedotov z Ruska, kter˘ pfii
své práci uplatÀuje metodu Michaila âecho-
va. Hlavní roli ztvárnil Miroslav Táborsk˘.
PÛsobivost inscenace podtrhuje také hudba
Vladimíra France. 
Pfieklad Alena Morávková, v˘prava Adam
Pitra, dramaturgie ·tûpán Otãená‰ek.
Dále hrají: I. Svobodová, K. Sedláãková-Olto-
vá nebo M. Zimová, T. Turek nebo M. Velik˘,
F. âapka j. h., J. Wohanka, P. Tesafi, M. Matej-
ka, P. Varga, M. Hanu‰, V. Zavfiel, I. Lokajová.

Ve ·vandovû divadle
Léto hereck˘ch osobností 2006
Studio DVA uvádí inscenaci ·túdia L+S

11. a 12. záfií 
KONTRABAS 
Patrick Süskind 
Monodrama Kontrabas uvidíte v podání Marti-
na Huby, kter˘ je hereckou osobností známou
na Slovensku i v âechách. Doslova z niãeho,
ze slova, gesta, intonace se pfiímo pfied námi
rodí komplikovaná lidská bytost a její svût. Pl-
nokrevná iluze je tu mnohem sugestivnûj‰í
neÏ skuteãnost. Monolog Hubova kontraba-
sisty se klene od chvástavû agresivního pfies
sebezáchovn˘ optimismus aÏ po hluboké po-
chybnosti o smyslu vlastní existence. Vtipem
a ironií ukolíban˘ divák najednou s úÏasem
zji‰Èuje, Ïe se pfied ním pootevfiely dvefie do
tfiinácté komnaty lidské du‰e.

V tematickém celku jsou vystaveny poprvé.
Galerie sice nevlastní díla stûÏejního zakla-
datele abstrakce Franti‰ka Kupky nebo soli-
téra Vojtûcha Preissiga a Franti‰ek Folt˘n je
zde zastoupen pouze dvûma studiemi. Pfies-
to je expozicí (bez zápÛjãek) schopna ukázat
proces vstfiebávání abstraktních principÛ
ãesk˘mi autory v souvislostech. Skuteãnost
nevidí na‰ima oãima. Zab˘vá se její vizuali-
zací v rovinû pojmÛ a vztahÛ jako protipólem
realistického pojetí moderního umûní. A to
autonomními v˘tvarn˘mi prostfiedky a uÏitím
netradiãních technologick˘ch postupÛ, ústí-
cích plasticitou do dal‰ích rozmûrÛ. V je‰tû
nesystémovû uÏité geometrické abstrakci,
pozdûji v biomorfní, organické a intuitivní ab-
strakci autofii tvofiili v silné lyriãnosti i vlast-
ních vizích. Vznikala tak velmi zajímavá
a osobitá díla. 
V˘stava v Domû U Zlatého prstenu je dûlena
do tfií celkÛ.

Abstrakce a hudba 
Prezentovaná autory, pro které byla melo-
die modelem ãistého umûní, jeÏ nenapodo-
buje a nijak neoznaãuje realitu, jak ji známe
nebo vidíme. Pokou‰eli se odhalit zákoni-
tosti, spoleãné v˘tvarnému umûní a hudbû:
barvy plní funkci tónÛ a struktura obrazo-
v˘ch kompozic je jako stónina hudebních
skladeb. Inspiraci umûlci nabírali v rané ab-
strakci dvou malífiÛ, Ïijících v PafiíÏi: vedle 
F. Kupky to byl Alois Bílek, jehoÏ kompozice
upozorÀují na hudební vazby i pfiipsané tex-
ty. Hudební skladatel Miroslav Ponc pod vli-
vem opticko-akustick˘ch projevÛ namaloval
Kompozice melodické linie barevné – hu-
dební partitury, které lze hrát. Zdenûk Pe‰á-
nek propojoval prvky v˘tvarné a hudební
a spolupracoval se skladatelem Schullhof-
fem. V˘tvarníci a hudebníci úzce komuniko-
vali v mezinárodní skupinû Les Artistek Mu-
sicalistes – pofiádala v˘stavy po Evropû,
v Praze r. 1935 díky ãeskému ãlenovi Arne
Ho‰kovi. Díky své schopnosti tzv. barevné-
ho sly‰ení zobrazoval konkrétní hudební
skladby.

Organická abstrakce a Skupina Kvart
Redukce objemu tvarÛ, dynamické procesy
vzniku a zániku, rÛzné v˘znamy inspirovaly
ze sochafiÛ pfiedev‰ím Bedfiicha Stefana
a Hanu Vichterlovou, pro níÏ se staly hlavním
tématem tvorby. Takto motivován v malbû
a asambláÏích byl Zdenûk Macek. Kubistická
záti‰í, zbavená reáln˘ch pfiedmûtÛ tvofiil
Franti‰ek Folt˘n. Tito umûlci na pfielomu 
20. a 30. let pracovali v PafiíÏi: Folt˘n jako
ãlen skupiny Certle at Carré, pozdûji Abstrac-
tion-Création, jemuÏ pfiedsedal Franti‰ek
Kupka, kter˘ sem pfiivedl i Jifiího Jelínka. Ten
po návratu do Prahy seskupil tvÛrce, vûnují-
cích se abstrakci programovû: malífie Bohu-
mila Stanislava Urbana, Viléma Plocka, Jaro-
slava ·efla, Augustina Ságnera a sochafie
ZdeÀka Dvofiáka. V ãasopisu Kvart zvefiejÀo-
val ãernobílé reprodukce jejich tvorby. Spo-
leãnû vystavovali jako Skupina Kvart (1935)
– byla tehdy jedin˘m programov˘m sdruÏe-
ním abstrakcionistÛ v âechách. Jelínek, Plo-
cek a Dvofiák navázali na dynamické linie

a tvarosloví, ·efl a zejména Ságner sledova-
li moÏnosti abstrahování tvaru, barvy i prosto-
ru.

Abstrakce a esoterici
Abstrakce dávala nové impulzy tvorbû star-
‰ích umûlcÛ, patfiících k tzv. druhé symbolist-
ní generaci. Pfiedstavy a vize zobrazovala li-
terárnû jako zku‰enost dojmÛ a intimních
proÏitkÛ. Dva b˘valí ãlenové symbolistní sku-
piny Sursum (1910–1912) Jan KonÛpek
a Franti‰ek Kobliha do‰li k nov˘m polohám:
první tvofiil pod siln˘m vlivem proudÛ moder-
ního umûní, druh˘ dokázal v eruptivních
kresbách a akvarelech ÏivlÛ, Ïe je znalec
ezoterních nauk. Nejzajímavûj‰ím mystick˘m
malífiem byl Franti‰ek Drtikol. Roku 1935
pfiestal fotografovat a zaãal se v˘hradnû vû-
novat vlastní filozofii, zaloÏené na buddhis-
mu a józe. Jejímu vyjádfiení malbou a vizuali-
zaci základních pojmÛ. Zobrazoval barevné
a svûtelné vize pfii jejich praxi.
Abstrakce první poloviny 20. století – DÛm
U Zlatého prstenu (do 1. fiíjna 2006) si mÛÏe-
me obohatit i díly autorÛ zdej‰í stálé expozi-
ce, napfiíklad Karla Malicha nebo Adrieny ·i-
motové. Olga Szymanská

Abstrakce první poloviny 20. století
Galerie hlavního mûsta Prahy prezentuje ze sv˘ch sbírek patnáct umûlcÛ, ktefií silnû
ovlivnili podobu ãeské abstrakce. Jejich kolekce jsou mnohdy rozsáhlé a kvalitní, nû-
které jsou unikáty – jsou totiÏ jediné!

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

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

Pondûlí 25. záfií od 17.00
Norbert Auerbach – svûtov˘ filmov˘
producent s vtipem a ‰armem  o Ïivotû,
o filmech, o knize sv˘ch memoárÛ, kte-
rou pfiipravuje, ale i o ledasãem jiném...
V 80. letech jeden z nejvlivnûj‰ích muÏÛ
amerického filmového prÛmyslu. Objevil
Bardotovou a Stalloneho, pfiivedl na plát-
no Jamese Bonda a RÛÏového Pantera,
spolupracoval s Woody Allanem. Byl v˘-
konn˘m producentem spoleãnosti Co-
lumbia Pictures, pozdûji prezidentem Uni-
ted Artists. PÛsobil jako poradce
prezidenta Ronalda Reagana. Po roce
1989 se vrátil do âech. Nyní pracuje ve
filmov˘ch ateliérech Barrandov jako v˘-
konn˘ poradce.
Mal˘ sál Mûstské knihovny na Marián-
ském námûstí 

Zdenûk Pe‰ánek, Studie ke kinetické plas-
tice, 1928-1929, podle dobové fotografie
rekonstruoval 1988 Hugo Demartini

Jifií Samek v Galerii M&K
Galerie M&K, zaãínající svou ãinnost pfied nûkolika lety v Telãi a pozdûji v Jihlavû, má
dnes své druhé reprezentativní prostory pfiímo Praze (u Karlova mostu). Od zaãátku
své pÛsobnosti se galerie snaÏí o prezentaci na‰ich pfiedních v˘tvarn˘ch umûlcÛ, a to
kvalitními kolekcemi (v Praze) dûl napfiíklad Jifiího Anderleho, Adolfa Borna, Oldfiicha
Kulhánka a dal‰ích autorÛ, kolekcemi (v Jihlavû) kromû A. Borna napfiíklad Karla De-
mela a mnoha jin˘ch, vãetnû autorÛ regionálních.

Galerie se od poãátku promy‰-
lenû zamûfiuje na krátkodobé
v˘stavy takov˘ch autorÛ, ktefií
se stávají svou tvorbou ãeln˘mi
pfiedstaviteli její dlouhodobé
koncepce vysokou v˘tvarnou
úrovní, ktefií jsou její zárukou
pro na‰e i zahraniãní sbûratele
a milovníky umûní. Kromû jiÏ
zmínûn˘ch mistrÛ jsou v ní za-
stoupeni v grafice a kresbû na-
pfiíklad Alena Kuãerová, Ale‰
Lamr, Zdenûk Mézl, Jaroslava
Pe‰icová, Pavel Rouãka, Jaro-
slav ·er˘ch, v malbû Alena
Beldová, Jifií Tich˘, Kamila Îe-

natá a jiní, v plastice Karel Kitz-
berger a dal‰í.
Jedním z pfiedních autorÛ gale-
rie je také bravurní grafik Jifií
Samek. Rodák z Náchoda
(1955), dnes Ïijící a tvofiící v ne-
daleké Polici nad Metují. Od
konce sedmdesát˘ch let 20. sto-
letí se zab˘val snad v‰emi gra-
fick˘mi technikami. Od osmde-
sát˘ch let se zúãastÀoval
pfiehlídek, bienále i trienále ne-
profesionálních umûlcÛ (V˘-
tvarné Ratibofiice/1983, AMO
·umperk a Trienále grafiky Br-
no/pravidelnû). Pro svou mistr-

nû zvládnutou techniku monotypu zaãal b˘t
oslovován kunsthistoriky, galeristy a znalci
umûní, zaãal vystavovat na souborn˘ch i sa-
mostatn˘ch v˘stavách. Dnes je Jifií Samek
zastoupen v mnoha grafick˘ch sbírkách
pfiedních galerií a muzeí doma i ve svûtû. 
Zpoãátku vytváfiel jakoby „ponuré“ monotypy
ve velmi mal˘ch sériích: sametovû ãernou
barvou a nebo ve velmi syt˘ch ãerno‰ed˘ch,
ãernohnûd˘ch, ãernofialov˘ch a ãernozele-
n˘ch odstínech, nûkdy s linkou ãi skvrnou sy-
tû fialové nebo rudé. Monotypy byly men-
‰ích, aÏ mal˘ch rozmûrÛ – asi proto, aby
unesly motiv pavuãiny, mfiíÏe a kfiíÏe jako tí-
hu lidského bytí, drama Ïivotního údûlu a lid-
ského osudu. Pozdûji se zaãaly v grafikách
objevovat trávy, pole a cesty – v konkrétních
plochách a v záchvûvech syt˘ch zelení
a hnûdí. Stejnû tak tvary kmenÛ, listÛ kvûtÛ
a kukufiice ve strukturách a vrstvách jasnûj-
‰ích, aÏ jasn˘ch (i vym˘van˘ch) barevn˘ch
tónÛ. Tyto grafické listy jsou rozmûrovû vût-
‰í, mnohdy velikostí „nadpfiírodních“. Pfiipo-
mínají spojení s pfiírodou, s matkou zemí.
I autorovo spojení se sebou sam˘m
a s ostatními, jeho propojení se Zemí i s Ves-
mírem.

Olga Szymanská

DIVADELNÍ PREMIÉRY V ZÁ¤Í

Více informací najdete na www.neoluxor.cz



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.
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DIVADLO
6. 9. Znovuzrození Jindfii‰ské vûÏe – 17:00.
Procházka historií JV s ing. J. Stûniãkou. Vstupné:
60 Kã.
8. 9. OLDSTARS – koncert studentÛ DAMU pro
‰irokou vefiejnost – vyhlídka
13. 9. Lordi – 10. p. – 20:30
Novû objevená salónní komedie O. Wildea 
a R. Rosse s jemn˘mi erotick˘mi prvky.
Lond˘n 1896 – Praha 2006. Hrají: M. Hofmann,
F. Rajmont, P. Serge Butko a M. Koteck˘. Vstupné:
250 Kã.
14. 9. Jedna a jedna jsou tfii – Divadlo ve vûÏi
– 19:30
Fiktivní dialog milující a milované Ïeny o milují-
cím a milovaném muÏi. A. a J. âermákovy
o A. Dvofiákovi. Úãinkují: L. KoÏinová, K. Seidlo-
vá, Z. KoÏinová. Vstupné:180, 90 Kã.
15. 9. OLDSTARS – Don Juan – pfiedstavení
studentÛ DAMU – vyhlídka
16. 9. Lordi – 10. p. – 20:30
Novû objevená salonní komedie O. Wildea 
a R. Rosse s jemn˘mi erotick˘mi prvky.
Lond˘n 1896 – Praha 2006. Hrají: M. Hofmann,
F. Rajmont, P. Serge Butko a M. Koteck˘. Vstupné:
250 Kã.
18. 9. Ptáci na telegrafním drátû – Scéna
Montmartre – 4. p. 
Kytara, foukací harmonika, lidsk˘ hlas. Jam-ses-
sion s pfiedstaviteli zpûvácké generace „svobody
a vzdoru“ L. Cohenem, B. Dylanem, P. Simo-
nem, A. Garfunkelem a Donovanem. 
21. 9. AÏ usly‰í‰ mofie – Divadlo ve vûÏi – 10. p.
– 19:30
Îivotní pfiíbûh geniální houslistky a její sestry na
pozadí bizarního manÏelského ãtyfiúhelníku.
Hrají: K. Seidlová, L. KoÏinová, L. Hru‰ka,
Z. Hru‰ka, Z. KoÏinová. Vstupné: 180, 90 Kã.
25. 9. Ptáci na telegrafním drátû – Scéna
Montmartre – 4 . p.
Kytara, foukací harmonika, lidsk˘ hlas. Jam-ses-
sion s pfiedstaviteli zpûvácké generace „svobody
a vzdoru“ L. Cohenem, B. Dylanem, P. Simo-
nem, A. Garfunkelem a Donovanem. 
27. 9. Ach pryã, ach pryã je v‰ecko – Divadlo
ve vûÏi – 4.p. 
Exkurz dûjinami praÏské galerky a mûstského
folkloru za Rakouska-Uherska a tzv. první repub-
liky. Leporelo písní lidu praÏského, slovního hu-
moru a literárnû-historické mystifikace. Úãinkují:
V. Králíãková, I. Remta, V. Procházka 
V¯STAVY

4. 9.–30. 9. EMOCE – 4.p. 
12. 9. VernisáÏ Wagner-grafika

PLACENÁ INZERCE

V˘stavní program

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

Po‰ta na Slovensku 
ve 20. století

V˘stava potrvá do 24. 9. 2006

Dny s cihlou podpofií
chránûné bydlení
v obci Slapy
Benefiãní projekt Akce cihla, podpo-
rující rozvoj chránûného bydlení pro
mentálnû postiÏené, si PraÏané spo-
jují pfiedev‰ím s letním dvoumûsíã-
ním nonstop prodejem cihel v centru
mûsta. Na mûsíc záfií chystá v‰ak
Akce cihla dal‰í kampaÀ. Budou jimi
tzv. Dny s cihlou, jejichÏ základem je
kasiãková sbírka formou prodeje
dfievûn˘ch symbolick˘ch kostiãek
a také celá fiada doprovodn˘ch akcí.  

Pilífiem DnÛ s cihlou je kasiãková sbírka
v ulicích mûsta Prahy v pondûlí 25. záfií
a stejnû tak v úter˘ 26. záfií a probûhne
formou prodeje symbolick˘ch dfievû-
n˘ch kostiãek. Cena jedné kostiãky je
min. 30 Kã. Projektu se zúãastní pfies
500 dobrovoln˘ch prodejcÛ, pfiedev‰ím
studentÛ stfiedních ‰kol.

Tomá‰ T. KÛs

J· LINGUA SANDY NABÍZÍ
SEMESTRÁLNÍ KURZY

■  A, N, F, It, R, ·p, CHr, JP, ân, Ar, ·v,
Nr, Nz, Pr, Tr, Hb 

■  a mnoho dal‰ích, konverzace se zahr.
lektory, 

■  kurzy s obchodním zamûfienín, kurzy
pro právníky, lékafie, sestry

■  pfiípravné kurzy KET, PET ,FCE, CAE,
ZD, ZM atd.

Na Florenci 9, P 1, www.lingua-sandy.cz
tel. 724 753 225, 224 816 269 - 270 

V dávn˘ch dobách tudy vedl jeden z hlav-
ních brodÛ pfies Vltavu, kter˘ pfiekonávali
kupci i vojska v dobách váleãn˘ch, dnes se
o nûj opírají dva mosty – HlávkÛv a Negrel-
liho viadukt. První zpráva o ostrovû pochází
z roku 1118, pozdûji jsou tu zmiÀované
ovocné sady, zelináfiské zahrady, malé
chmelnice a pfiíbytky rybáfiÛ. NeÏ dostal ost-
rov souãasn˘ název, fiíkalo se mu Velk˘ ost-
rov proti BubnÛm, pozdûji Velké Benátky –
to pro mnoÏství pfiilehl˘ch men‰ích ostrovÛ
jako Jeruzalémsk˘, Primátorsk˘ (pozdûji
Rohansk˘), ·a‰kovsk˘, Korunní ãi Burián-
ka. Ty zanikly pfii regulaci Vltavy v letech
1909–11, kdy splynuly s nábfieÏím. V druhé
polovinû 18. století se ostrov stal vyhledá-
van˘m zábavním a rekreaãním místem Pra-
ÏanÛ. Velké pozornosti lidového publika se

tehdy tû‰ily ‰tvanice na divokou zvûfi a prá-
vû ony daly ostrovu jméno, které nese do-
dnes. Nûmecky to byl Hetzinsel, lidovû
„Hec“. Podívaná to byla obãas krutá – na
b˘ka rozdráÏdûného slamûn˘m panákem
v rudém ‰atu byli vypou‰tûni velcí fiezniãtí
psi, podobnû byl trápen osel, tradiãní jeleni,
ale také kozli a divoká prasata. Parádním
ãíslem byl ‰plh medvûda po úzké lávce za
zavû‰en˘mi jitrnicemi a jelity. V roce 1805
v‰ak císafi Franti‰ek tyto mnohdy drastické
produkce zakázal, pfiesto se je‰tû nûjak˘
rok obãas objevovaly. V 70. letech 19. sto-
letí vyrostla na ·tvanici dfievûná aréna, kde
se hrálo divadlo, vystupovali tu akrobaté,
provazochodci, k vidûní byly nejrÛznûj‰í
atrakce, pofiádaly se koncerty. Byly tady

restaurace, hfii‰tû a pozdûji také tenisové
kurty i vefiejné koupali‰tû se „sluneãními
láznûmi“.
Za 1. republiky se ostrov zapsal do dûjin
ãeskoslovenského sportu. V roce 1925 se
totiÏ ná‰ hokejov˘ svaz stal pofiadatelem
mistrovství Evropy. Zimní stadion sice nebyl
k dispozici, ale b˘valy tuhé zimy, a tak se
zápasy mûly konat na zamrzlém rybníku
Jordán u Tábora. JenÏe pfii‰la obleva a mist-
rovství se muselo pfiesunout do Starého
Smokovce ve Vysok˘ch Tatrách. Aby se ta-
kové problémy neopakovaly, zaãalo se uva-
Ïovat o stavbû zimního stadionu a v roce
1929 padlo rozhodnutí stavût právû na ·t-
vanici. V lednu 1931 se tak mohla ve v‰ech
denících objevit dlouho oãekávaná zpráva:
„Umûl˘ stadion na ·tvanici v provozu! Vãe-

ra byla provedena zkou‰ka, která dopadla
skvûle. Solanka byla ochlazena na -8°
C a dnes bude hfii‰tû polito. Bûhem dvou
hodin bude na kluzi‰ti 4 cm silná vrstva le-
du. V 18 hodin se koná zápas LTC Praha –
Manitoba za kaÏdého poãasí. Jednotné
vstupné k stání 16 Kã.“ Stadion nebyl sice
úplnû dokonãen, pfiesto to byla velká sláva.
K dostavbû do‰lo v roce 1932 – souãástí
areálu se stala také funkcionalistická stav-
ba arch. Josefa Fuchse (m.j. spoluautora 
známého VeletrÏního paláce) s kavárnou 
v I. patfie a vyhlídkovou terasou. Právû na
tomto zimním stadionu jsme se v roce 1947
stali poprvé mistry svûta v ledním hokeji.
A v roce 1955 odtud âeskoslovenská televi-
ze vysílala první pfiím˘ pfienos hokejového

utkání, kter˘ komentoval legendární Vít Ho-
lubec. V roce 1956 byl sice stadion zastfie-
‰en, ale v˘stavba nové sportovní haly v sou-
sedství Stromovky (1962) pro nûj
znamenala ústup ze slávy.
NeudrÏovan˘ objekt zaãal pustnout, po po-
vodni v roce 2002, která na nûm zanechala
mnohamilionové ‰kody, se dokonce zaãalo
uvaÏovat o jeho demolici. Ale zasáhli pa-
mátkáfii a star˘ zimní stadion byl prohlá‰en
Národní kulturní památkou. V projektu, pod-
le kterého by se ·tvanice mûla do pûti let
promûnit v obrovsk˘ rekreaãní a sportovní
areál, se poãítá s jeho rekonstrukcí vãetnû
zfiízení hokejové sínû slávy.
Ale pfiipomeÀme také pÛvabnou technickou
stavbu, která vyrostla v roce 1914 na zá-
padní ‰pici ostrova u tzv. Helmovského je-
zu. Ten je totiÏ v˘‰kou témûfi pûti metrÛ
v Praze nejvy‰‰í, a tak bylo jeho spádu vyu-
Ïito k pohonu turbíny malé vodní elektrárny,
kterou navrhl arch. Alois Dlabaã, pr˘ podle
vlastní skici zámeãku, kter˘ ho zaujal pfii
toulkách Francií. Ve druhé polovinû 80. let
minulého století pro‰la elektrárna rekon-
strukcí a její v˘kon témûfi pokryje spotfiebu
praÏského pouliãního osvûtlení.
V roce 1850 pfieklenul ·tvanici Ïelezniãní
most dlouh˘ 1111 m, nazvan˘ podle svého
tvÛrce, rakouského inÏen˘ra Aloise Negrelli-
ho. V té dobû to byla nejvût‰í Ïelezniãní stav-
ba v Evropû. Viadukt je dodnes funkãní, coÏ
je pfii váze dne‰ních vlakov˘ch souprav úcty-
hodné.
HlávkÛv most vyrostl nad ·tvanicí v letech
1908–12. Dnes uÏ není patrné, Ïe jeho prv-
ní ãást z Tû‰nova mûla Ïeleznou konstrukci
a teprve druhá ãást do Hole‰ovic byla vybu-
dována z betonu. Na mostû je v˘znamná
sochafiská v˘zdoba – jednak jsou to dvû
monumentální souso‰í Humanita a Práce
od Jana ·tursy pfii vjezdu z hole‰ovické
strany, jednak medailony Josefa Mafiatky
a Otty Gutfreunda s portrétními profily teh-
dej‰ích ãlenÛ mûstské správy, umístûné
v cípech hlavních kleneb mostu.
V roce 1986 byl na ·tvanici otevfien centrál-
ní tenisov˘ dvorec a Praha tam po dlouhé
pfiestávce uvítala Martinu Navrátilovou. Na
betonové tribuny dvorce se vejde 7000 di-
vákÛ, v areálu je také deset venkovních kur-
tÛ a hala se dvûma tenisov˘mi dvorci.
V poslední dobû si na ·tvanici vydobyl své
místo také skatepark, kde se dokonce letos
konalo mistrovství svûta ve skateboardingu.
Jeho existence ve stávající podobû je pfied-
mûtem diskuzí, ale v projektu na regeneraci
ostrova se s podobn˘m zafiízením poãítá.
Tak, váÏení, je‰tû máte ãas, neÏ na ostrov
proniknou stavební mechanizmy, projít se
po staré ·tvanici. I ona nabízí pûkné dálko-
vé pohledy vãetnû rodícího se projektu Ri-
ver City Prague na b˘valém Rohanském
ostrovû. Vyjdete-li si v pûkném poãasí na
·tvanici, urãitû nebudete na‰tvaní. E.S.

PraÏské souostroví – ·tvanice
V dal‰ím pokraãování na‰eho cyklu o praÏském souostroví je na fiadû ostrov ·tvani-
ce. NejenÏe má zvlá‰tní jméno, ale plochou témûfi 15 hektarÛ je také v Praze nejvût‰í.

Jan Saudek stále 
na Staromûstském námûstí
Velkolepá retrospektivní v˘stava The Best Of Jan Saudek, která jiÏ fiadu mûsícÛ probíhá
v samotném srdci Prahy na Staromûstském námûstí, byla pro obrovsk˘ úspûch z fiad ná-
v‰tûvníkÛ opût prodlouÏena. Tato rozsahem ojedinûlá v˘stava pfiedstavuje na 150 stûÏej-
ních fotografií tohoto svûtovû proslulého umûlce. DÛm U Bílého jednoroÏce 15, Staromûst-
ské nám., Praha 1. Otevfieno dennû: 10:00– 20:00 hod.

Jan Saudek
Nejznámûj‰í souãasn˘ ãesk˘ fotograf. ZboÏ-
Àovan˘ i zatracovan˘, oslavovan˘ i opovrho-
van˘, uctívan˘ i proklínan˘. S v˘jimeãn˘m
postavením v kontextu v˘voje ãeské i svûto-
vé fotografie. NeboÈ je solitérem, jedin˘m
svého druhu. Jeho kontroverzní dílo – odváÏ-
né ponory do lidsk˘ch citÛ, pudÛ, vá‰ní, vû-
domí i podvûdomí – má celistvost velk˘ch
umûlcÛ. Stylovou, názorovou i v˘razovou.
Jan Saudek dokázal dokonale pfiedejít svou
dobu. Inscenoval dávno pfied vlnou insceno-
vané fotografie. Manipuloval s obrazem dáv-
no pfied tím, neÏ pfii‰la móda manipulace.
Fotografoval sám sebe dávno pfied tím, neÏ
tak zaãali ve svûtû ãinit protagonisté nové vl-
ny existencionalismu. Zab˘val se sledová-
ním plynutí ãasu dávno pfied tím, neÏ s tím
pfii‰li ostatní. 
Nikdy se také nepfiizpÛsoboval tomu, co se
nosilo, ani tomu, co bylo Ïádoucí. VÏdycky si
tvrdohlavû stál na svém, i kdyÏ na to zvlá‰È
za totalitního spoleãenského systému krutû
doplácel. Nikdy nepodléhal ani zakázce.
I kdyÏ v dÛsledku zku‰enosti za války strá-
dajícího Ïidovského dítûte právû materiální

statky pro nûho jsou jedním z mûfiítek hodnot
jeho práce.
Celé Saudkovo dílo je záleÏitostí vize. V˘-
sledkem touhy po volnosti. Po jiném, vlast-
ním svûtû, kde v‰echny lidské sny, vá‰nû,
slasti i tajné zvrácenosti docházejí naplnûní.
Jsou to tedy pfiedev‰ím otázky lidské identi-
ty, které nás na Saudkov˘ch fotografiích tolik
provokují. A protoÏe jde o dílo velmi intimní,
vlastnû autobiografické, neboÈ Jan Saudek
nikdy nefotografoval nic jiného neÏ svÛj Ïivot
a svÛj svût, vyvíjí se a doznává promûn s po-
stupujícím v˘vojem a zráním svého autora.
Celé Saudkovo dílo je velmi soukromé a on
sám je v nûm velmi snadno zraniteln˘. Neu-
stále riskuje, Ïe se divák, aÈ uÏ z rozpakÛ,
pruderie ãi nepochopení mÛÏe zaãít zlobit i –
smát. A toto riziko si po cel˘ svÛj Ïivot uvû-
domuje. Ale aÈ uÏ jeho fotografie pojednáva-
jí sebechoulostivûj‰í a sebespornûj‰í stránky
lidského bytí, ve svém úhrnu jsou mohutnou
oslavou lidství. A je to právû toto svéráznû
dráÏdivé vz˘vání ãlovûãenství, jemuÏ nic lid-
ského není cizí, co Jana Saudka ãiní zcela
jedineãnou postavou souãasné fotografie.

Daniela Mrázková

lingua viva
jazyková ‰kola

pro vás pfiipravila jazykové kurzy

– A, N, F, It, R, ·p, Pr, ân 
a Czech for english 

– maximálnû 9 studentÛ v kurzu
– kombinace ãeského lektora

a rodilého mluvãího
– 1x10, 1x2, 1x4, 2x2 h t˘dnû

a konverzace
– business english a pfiípravné

kurzy na FCE a CAE

ZIMNÍ SEMESTR
fiíjen 2006 – únor 2007

POMATURITNÍ STUDIUM
akreditované studium M·MT

INDIVIDUÁLNÍ a FIREMNÍ KURZY
sestavení projektu dle pfiání klienta

☛ ☛
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INZERCE
Tel.: 257 533 280
Tel.: 257 533 281

listyprahy1@jalna.cz
www.listyprahy1.cz

Tfii pfiehlídky, dvû v˘stavy

Záfiijové Praze slu‰í móda
Libûna Rochová a Blanka Matragi jsou jména velmi známá, a to
nejen ve svûtû módního designu. Obû dámy se talentem, jedi-
neãn˘mi nápady a velkou pílí bûhem let vypracovaly na absolut-
ní ‰piãky ve svém oboru. Libûna Rochová sice bydlí v Brnû, ale
v Praze má  ateliér a ãasto zde pracuje. Nyní chystá zahájení uni-
kátní v˘stavy sv˘ch papírov˘ch modelÛ v Muzeu Kampa, spoje-
né s charitativní módní pfiehlídkou pro UNICEF. 
Blanka Matragi Ïije aÏ v libanonském Bejrútu, kde ve svém salo-
nu pfiipravuje prestiÏní svatební a spoleãenské modely pro nej-
vy‰‰í vrstvy arabské (nejen) spoleãnosti. Nyní v Praze chystá
k 25. v˘roãí své kariéry pfiehlídku Haute Couture (vysoké módy),
v˘stavu modelÛ a dal‰í ukázky z tvorby v Obecním domû. 

Sovovy ml˘ny budou 12. záfií svûdkem jedineãné pfiehlídky papíro-
v˘ch modelÛ Libûny Rochové, vytvofien˘ch právû pro tuto pfiíleÏitost.

Charitativní akce, jíÏ autorka pokraãuje ve své nûkolikaleté spoluprá-
ci s dûtsk˘m fondem UNICEF, pfiinese dal‰í prostfiedky ohroÏen˘m
dûtem, podobnû jako draÏby panenek vytvofien˘ch módními návrháfii.
Ty pfied nûkolika lety právû Libûna Rochová u nás iniciovala. 
Vstupenky na pfiehlídku lze zakoupit v Muzeu Kampa (Sovovy ml˘-
ny). Speciálnû pro v˘stavu, která bude touto pfiehlídkou slavnostnû
zahájena, vytvofiila Libûna Rochová kolekci, která tvofií v˘tvarn˘ dia-
log s vystaven˘mi obrazy ãi plastikami a promítají se do ní autorãiny
reflexy z tûchto v˘tvarn˘ch dûl. Modely zde budou k vidûní po dobu
jednoho mûsíce. 
Obecní dÛm zaÏije dne 22. záfií dokonce dvû pfiehlídky exkluzivních
veãerních ‰atÛ, jednu od 17 a druhou od 20 hodin. Velkolepá módní
show Blanka Matragi 2007 bude zároveÀ oslavou ãtvrtstoletí kariéry
této módní návrháfiky. Také obû tyto pfiehlídky zahajují v˘stavu, která
bude otevfiena ve stejn˘ch prostorách. K vidûní zde budou souãasné
a retrospektivní unikátní modely vytvofiené pro královské rodiny, náãr-
ty kreseb, materiály, vzorky v˘‰ivek ãi motivy, které návrháfika sama
maluje. Blanka Matragi v‰ak vystavuje také kolekci ruãnû tvarované-
ho skla navrÏeného pro firmu Preciosa. 
Pro vefiejnost bude v˘stava otevfiena od 24. 9. do 15. 10. vÏdy od 10
do 22 hodin, prodej vstupenek v pokladnû Obecního domu nebo v sí-
ti Ticketpro, kde lze koupit i vstupenky na pfiehlídku. Maf

Zimní stadion ·tvanice
Foto Josef Ehm

PRODLO
UÎE

NO

OPLTOVA TANEâNÍ ·KOLA NABÍZÍ

ZÁPIS DO KURZÒ TANCE
DO HOTELU LEGIE-PRAHA 2, NÁM. I. P. PAVLOVA

PRO DOSPùLÉ: páry na stfiedu od 19:00 
PRO MLÁDEÎ: Pány na úter˘ nebo pátek. Dívky na ãtvrtek 20:00-21:45 hod.

Zahájení od fiíjna 2006.
DO SÁLU OBECNÍHO DOMU, Praha 1 

Po obsazení jiÏ zahájen zápis na sezonu 2007/08 – zahájení záfií 2007. 
Pfiihlá‰ky: ing. OPLT, tel.: 272 651 111 celodennû, nebo on-line: www.tanecni-oplt.cz

...aÏ se Vás léto zeptá, 
co jste dûlali v zimû?

J· LINGUA VIVA
Kfiemencova 10, Praha 1, Tel.: 222 922 292
e-mail: info@linguaviva.cz, www.linguaviva.cz

www.pomaturitnistudium.cz



Pokladna: 14–20 hod. 
(so a ne 2 hod. pfied zaãátkem pfiedstavení) 

Rezervace vstupenek: 222 868 868, 
fax: 222 868 870, marketing@nazabradli.cz

www.nazabradli.cz.
9. 9. Ohromné maliãkosti – 14:00

10. 9. Ohromné maliãkosti – 13:00
12. 9. Str˘ãek VáÀa 
13. 9. Pod modr˘m nebem 
14. 9. Platonov je darebák! 
16. 9. Perfect Days 
18. 9. Záplavy 
19. 9. Gazdina roba 
20. 9. Gazdina roba – 11:00

PUSH UP 1-3 
21. 9. Platonov je darebák! – 11:00

Z cizoty 
22. 9. Platonov je darebák! 
25. 9. Etty Hillesum 
26. 9. Str˘ãek VáÀa – 11:00
27. 9. Pod modr˘m nebem 
Pfiedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

09/06

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

2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 25., 26., 27., 28.,
29., 30. 9. Casanova
11., 12., 13., 14., 15., 16. 9. Argonauti 
16. 9. Argonauti – 17:00 
18., 19., 20., 21., 22., 23. 9. Kouzeln˘ cirkus 
23. 9. Kouzeln˘ cirkus – 17:00 
30. 9. Casanova – 17:00 

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

Pokladna v prÛchodu z Celetné do ·tupartské,
po – pá 10–19:30 h, so – ne 14–19:30 h,

v pfiípadû pozdûj‰ích pfiedstavení do jejich zaãátku,
rezervace: 222 326 843, 608 327 107, 

rezervace@divadlovceletne.cz, www.divadlovceletne.cz.

DIVADLO V  CELETNÉ

KAŠPAR
6. 9. RÛÏe pro Algernon 
8. 9. Bezkyslíkatí  

(1. pÛle)– vefiejná zkou‰ka – 16:00
10. 9. RÛÏe pro Algernon – Ka‰parÛv dárek 
11. 9. RÛÏe pro Algernon 
12. 9. Mrzák Inishmaansk˘ 
13. 9. Mrzák Inishmaansk˘ 
14. 9. Richard III. 
15. 9. Richard III. 
16. 9. Helverova noc 
17. 9. Hamlet 
18. 9. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi 
19. 9. Hamlet 
24. 9. RÛÏe pro Algernon 

VESELÉ SKOKY
20. 9. Ve stanici nelze 
26. 9. Na hlavu 

CD 2002
21. 9. V zajetí filmu 
25. 9. Prokletí rodu BaskervillÛ 

SPOLEČNOST DR. KRÁSY
22. 9. Okno do fií‰e krásy – 21:00

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

e-mail:pokladna@kalich.cz
Hromadné objednávky: tel.: 296 245 307, 

fax: 296 245 308, e-mail: objednavky@kalich.cz
www.divadlokalich.cz

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

Jungmannova 9, 110 00 Praha 1 

9. 9. Návod na pfieÏití – 11:00 – vefi. gen.
12. 9. Návod na pfieÏití – premiéra, zadáno
12. 9. Návod na pfieÏití 
17. 9. Lakomá Barka – 11:00 a 17:00 – premiéra
19. 9. Nevyléãitelní – host MDP
20. 9. Oddací list 
21. 9. Libertin 
22. 9. Písnû na‰eho kvart˘ru – muzikál 

Divadlo U Nikitsk˘ch vrat / host MDP
23. 9. Lakomá Barka – 17:00 
25. 9. Návod na pfieÏití 
26. 9. Rychlé ‰ípy 2 
27. 9. Pln˘ kapsy ‰utrÛ 
30. 9. Lakomá Barka – 17:00 – pfiedpl. D

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

6., 7. 9. Drahou‰kové 
11. 9. Bez pfiedsudkÛ 
12. 9. Hana Hegerová – 19:30 – koncert
13. 9. Co jinde neusly‰íte 
14., 15., 21., 22.  9. Tajemství 
16., 23. 9. Tajemství – 14:00 a 19:00
17. 9. Nahniliãko 
18. 9. Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství
19. 9. âekání na Godota 
25. 9. Baronky 
27. 9. 4TET – koncert
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Vodiãkova 28, Praha 1, pokladna: ☎ 224 215 943
po–pá 11:00–19:00, so 14:00–19:00, ne – 1 hodinu pfied
pfiedstavením, divadlo.abc@ecn.cz, www.divadloabc.cz

Vodiãkova 6, Praha 1
222 231 351, fax: 222 232 530
pokladna@minor.cz, www.minor.cz
Pokladna: po – pá 10:00–13:30 a 14:30–20 hod.,

so – ne hodinu pfied pfiedstavením
2.  9. Johannes doktor Faust – 20:00 

– nádvofií Novomûstské radnice 
9. 9. ve3vedne – 15:00 – DRDS

19. 9. Lovci mamutÛ – 9:30
20. 9. âtyfilístek! – 9:30

O Malence – 9:30 – Malá scéna
Krevní destiãky 
– 19:30 – divadlo Pidimpap-Rizoto 

21. 9. Snûhurka – 18:00
22. 9. Snûhurka – 18:00
23. 9. O ·ípkové RÛÏence – 15:00 

– divadlo U staré hereãky 
24. 9. O líné Lidunû a tfiech pfiadlenách – 15:00 

divadlo U staré hereãky 15:00
25. 9. Ostrov pokladÛ – 9:30

Bruncvík a lev – 9:30 – Malá scéna 
26. 9. Ostrov pokladÛ – 9:30

Bruncvík a lev – 9:30 – Malá scéna 
Ozvûny léta – 18:00 – DRDS – Malá scéna

27. 9. Karkulka a ãerven˘ balónek – 9:30
28. 9. Klapzubova jedenáctka – 18:00
29. 9. Klapzubova jedenáctka – 18:00
30. 9. Jak Mafienka a BoÏenka koukaly 

– 15:00 – Malá scéna 
Chaos ve v˘chodním mofii – 18:00
– taiwanské loutkové divadlo

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

☛

6., 7. 9. Monochrome Circus: Refined Colours
(âisté barvy)

12., 13., 14. 9. Deja Donné – My Name is King
19. 9. Yinon Muallem Ensemble 

& Berrak Yedak – Klezmer pro sultána
20.– 30. 9. Divnej soused
22. 9. Divadlo Vizita – Letní sklonek
24., 25.  9. SKUTR a RosÈa Novák 

– 8 Polib prdel kosÛm
26. 9. UÏ jsme doma
29., 30.  9. Gekidan Kaitaisha: 

Bye bye: Reflection

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

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

divadlo minor

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1, 
Praha 1 – Staré Město 

Divadlo tel./fax 224 828 081,
pokladna: po – pá 14–20 hod., tel. 224 828 082.
vstupenky@divadloungelt.cz
8. 9. Láska a porozumûní 

11. 9. Láska a porozumûní  
12. 9. ·est taneãních hodin v ‰esti t˘dnech  
13. 9. Perla Hollywoodu a já 
14. 9. Recitál Marty Kubi‰ové – Já jsem já 
15. 9. TrÛn milosrdenství 
17. 9. Sylvie 
18. 9. Hra o manÏelství 
19. 9. ·est taneãních hodin v ‰esti t˘dnech  
20. 9. ¤idiã paní Daisy 
21. 9. Na ocet 
25. 9. TrÛn milosrdenství  
26. 9. Mathilda  
27. 9.  Smlouva 

(Komorní divadlo Franti‰ka Nûmce)
28. 9. Play Strindberg 
29. 9. Na ocet  

Ve Smeãkách 26, Praha 1, 
pokladna: 296 222 123.

On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz
11. 9. Rodinná slavnost
12. 9. Rodinná slavnost 
13. 9. Pan Pol‰táfi – není vhodné pro dûti
14. 9. Osifiel˘ západ
15. 9. Vodní druÏstvo
16. 9. Impresário ze Smyrny
18. 9. Pan Pol‰táfi – není vhodné pro dûti
19. 9. Koza aneb Kdo je Sylvie 

– není vhodné pro dûti
20. 9. Koza aneb Kdo je Sylvie 

– není vhodné pro dûti
21. 9. Dámsk˘ krejãí
22. 9. Maska a tváfi
23. 9. Sex noci svatojánské
24. 9. Divadlo na voru: NemÛÏeme si nafiíkat 

– premiéra
25. 9. Divadlo na voru: NemÛÏeme si nafiíkat
27. 9. Deskov˘ statek
28. 9. Nebezpeãné vztahy
29. 9. Sexuální perverze v Chicagu
30. 9. Portugálie
Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

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

13. 9. Osamûlí 
písniãkáfii – 19.00

16. 9. S vylouãením 
vefiejnosti

20. 9. Obchodník 
s de‰tûm 

21. 9. I mot˘li 
jsou volní

22. 9. Osamûlí 
písniãkáfii – 19.00

29. 9. Probouzení 
30. 9. Probouzení 

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

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

Pokladna: tel. 224 227 266

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

LYRA PRAGENSIS
Divadlo INSPIRACE, Scénick˘ ateliér 

HAMU-Lichten‰tejnsk˘ palác, Malostranské nám. 13,
Praha 1. Pfiedprodej vstupenek: ACADEMIA, Národní 7,
Praha 1, 224 240 547, po-pá 9:00–19:00, so 10:00–18:00. 

Prodejna VIA MUSICA, Lichten‰tejnsk˘ palác, 
Malostranské nám. 13, Praha 1, 257 535 568, 

dennû 10:30-12:30 a 13:00-19:30 a hodinu pfied pfied-
stavením. Informace: tel. 261 220 516, 602 683 500,

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

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

19. 9. Frida K. – Po slavném filmu se S. Hayek se
mÛÏete s Fridou Kahlo setkat na ãeském jevi‰ti. 
20. 9. Drah˘ Diego – Po Fridû Kahlo pfiichází na
jevi‰tû Lyry Pragensis opût jedna z osudov˘ch
Ïen mexického malífie Diega Rivery!
21. 9. Vivat Carolus Quartus – Koncertní hold Ot-
ci vlasti, ãeskému králi a fiímskému císafii Karlu IV.
26. 9.  Krása z Moulin Rouge – J. POTMù·IL
v hlavní roli smutného i veselého pfiíbûhu z kon-
ce Ïivota malífie 19. století H. Toulouse-Lautreca. 
27. 9. JeÏkovy VWoãi – Pofiad J. M. RAKA, kte-
r˘ hraje JeÏkovy písniãky a vypravuje málo zná-
mé okolnosti a pfiíbûhy ze skladatelova Ïivota.

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

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

VELK¯ SÁL
2. 9. Priateºky – Studio DVA – Astorka Korzo’90
3. 9. Absolvent – 15:00, 19:30
4., 5., 6. 9. Klára a Bára 
7. 9. Otevfiené manÏelství 
8., 9. 9. Madame Melville 
10. 9. Absolvent 
11., 12. 9. Kontrabas – Studio L+S, Bratislava
13. 9. Odjezdy vlakÛ – Astorka Korzo’90
14. 9. Otevfiené manÏelství 
22. 9. Lidsk˘ hlas – PraÏská komorní filharmonie

– 19:30

STUDIO
26. 9. Îena z dfiívûj‰ka – 11:00 vefi. gen.
27. 9. Îena z dfiívûj‰ka – I. premiéra
29. 9. Îena z dfiívûj‰ka – II. premiéra

Café teatr âerná labuÈ, 
Praha 1, Na Pofiíãí 25
www.cernalabut.cz, 
cernalabut@cernalabut.cz
rezervace a prodej 

vstupenek v kavárnû, 8. p. (po-pá 11-18:00),
tel./ fax: 222 827 827, teatr@cernalabut.cz. 

9. 9. Snesitelná lehkost pití – Galantní shaw
Petra Butka a jeho hostí

11. 9. RÛÏov˘ ‰ampaÀsk˘ – G. Mclntyre, hrají:
M. Issová, A. Kaãerová, M. Randová a dal‰í

14. 9. Rusk˘ salon – I. Burceva a J.  Klapka zpûv,
N. Schoner  piáno,  A. Schonert  housle. 

18. 9. Shirley Valentine – W. Russell, Blázniv˘
v˘let do krajiny za stûnou! One – woman –
show pro Z. Kronerovou / SK 

19. 9. Monology vagíny – E. Ensler, hrají: Dá‰a
Blahová, Anna Polívková, Mí‰a Sajlerová

22. 9. RÛÏov˘ ‰ampaÀsk˘ – hrají: Martha Issová,
Adéla Kaãerová, Martina Randová a dal‰í

27. 9. Lidsk˘ hlas – Jean Cocteau, hraje Zuzana
BydÏovská

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

Divadlo METRO
Národní 25, Praha 1
Pokladna: po–so 16:00–20:00
221 085 201, 221 085 276
fax: 221 085 287
divadlometro@divadlometro.cz
www.divadlometro.cz.

15.   9. Monsieur Amédée
18.   9. Tanec mezi vejci
2. 10. Monsieur Amédée
9. 10. Poslední ‰ance 

13. 10. ·ofér sleãny Daisy 
14. 10. Zkrocení – 16:00
16. 10. Oskar 
21. 10. Monsieur Amédée – 16:00, 19:00
23. 10. Politické hara‰ení

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

2. 9. Letní taneãní Workshop – 19:30 – pronájem
12. 9. Poprask na lagunû – 15:00 – KMD
13. 9. Poprask na lagunû – pfiedpl. A
14. 9. Tfii muÏi ve ãlunu – pfiedpl. A
15. 9. Pfiíli‰ poãestná Ïena 
18. 9. Arthurovo Bolero – pfiedpl. B
19. 9. Charleyova teta 
20. 9. Do hrobky taneãním krokem 
21. 9. Jezinky bezinky 
22. 9. Cizinec 
23. 9. Str˘ãek VáÀa  

– Divadlo U Nikitsk˘ch vrat / host MDP
24. 9. ll Project – 19:30 – pronájem
25. 9. Veselé paniãky windsorské 
26. 9. Poprask na lagunû – pfiedp. A1
27. 9. Ideální manÏel 
28. 9. Charleyova teta 

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

2. 9. Sicilské ne‰pory 
3. 9. Turandot 
5. 9. Rigoletto 
6. 9. Aida
7. 9. Lazebník sevillsk˘ 
8. 9. Sicilské ne‰pory 
9. 9. Aida 

10. 9. Popelka 14:00, 19:00 – balet 
12. 9. Sen noci svatojánské – balet 
13. 9. Lazebník sevillsk˘ 
14. 9. Tosca 
15. 9. Nabucco 
16. 9. Rusalka 
17. 9. Turandot 
20. 9. Popelka – balet 
21. 9. Madama Butterfly 
22. 9. Nabucco 
23. 9. Rigoletto 
24. 9. Rusalka 
25. 9. Labutí jezero (balet, ND Brno) 
26. 9. Sicilské ne‰pory 
28. 9. Rusalka 
29. 9. Dáma s kaméliemi – balet 
30. 9. Turandot 

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

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

Semafor spol. s r. o. Dejvická 27, Praha 6, 160 00
224 266 141,www.semafor.cz, pfiedprodej 

a rezervace vstupenek: 233 901 390,
vstupenky@semafor.cz, pokladna otevfiena: 

po – pá od 13:00–19:00, so od 17:00.

12. 9. V‰echnopárty 
14. 9. Suknû smutnou jehlou spíchnutá 

– premiéra 
15., 16.  9. Suknû smutnou jehlou spíchnutá 
19. 9. V‰echnopárty 
21. 9. Pension Rosamunda 
22. 9. A já sám vÏdycky sám 
23. 9. A co kdyÏ ne? 
24. 9. Z. Stirská & Gospel Time Party 
25. 9. Vzpomínka na J.JeÏka 
26. 9. V‰echnopárty 
27. 9. Sex + sex = 12 
28. 9. Koncert s r. o. 
29. 9. Îivot je náhoda v obno‰en˘ vestû 
30. 9. A co kdyÏ ne? – 16:00

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

3. 9. Sluha dvou pánÛ â 
8. 9. Rusalka O 
9. 9. Na‰i furianti â 

10. 9. Carmen O 
14. 9. Sluha dvou pánÛ â 
16. 9. Vladafika závist 

aneb ZahradníkÛv pes â 
19. 9. Carmen O 
20. 9. Sluha dvou pánÛ â 
21. 9. Její pastorkyÀa O 
22. 9. Baletní koncert B 
23. 9. Lucerna â 
24. 9. Struny podzimu K 
26., 27.  9. Na‰i furianti â 
28. 9. Prodaná nevûsta O 
29. 9. La Traviata O 
30. 9. âert a Káãa – 11:00 O 

Carmen O 

STAVOVSKÉ DIVADLO 
1. 9. Antigona – premiéra O 
2. 9. Zlatovláska – 14:00, 18:00 B 
3. 9. Mozartissimo – 16:30 K 

Antigona O 
4. 9. Richard III. â 
5. 9. Pygmalión â 
6. 9. ·kola pomluv â 
7. 9. Sluha dvou pánÛ â 
8. 9. Mozartissimo – 16:30 K 
8. 9. Arkádie â 
9. 9. Balet Praha Junior B 

10. 9. Richard III. â 
12. 9. Don Pasquale – 20:00 O 
13. 9. ·kola pomluv â 
14. 9. Kouzelná flétna O 
15. 9. Romeo a Julie â 
16. 9. Smrt Hippodamie â

Mûstské divadlo Zlín 
17. 9. Mozartissimo – 16:30 K 

Du‰e – krajina ‰irá â 
18. 9. Pygmalión â 
19. 9. Richard III. â 
20. 9. Zlatovláska B 
21. 9. Arkádie â 
22. 9. Zlatovláska B 
23. 9. Mozart a jeho souãasníci K 
24. 9. Mozart a dûti – 11:00 K 
28. 9. Mozartissimo – 16:30 K 

Pygmalión â 
29. 9. Ibbur aneb PraÏské mystérium B 
30. 9. ·ípková RÛÏenka – 11:00 B 

Richard III. â 

DIVADLO KOLOWRAT 
6. 9. âerné mléko â 
7. 9. Virginia â 

10. 9. V‰ak svûtla nechte plát... 
– Benefice J. Kaãera â 

11. 9. Josef a Marie â 
12. 9. Na ústupu â 
13. 9. âerné mléko â 
18. 9. Josef a Marie â 
20. 9. V‰ak svûtla nechte plát... 

– Benefice J. Kaãera â 
21. 9. Mimofiádné události â 
22. 9. Hudební Kolowrátek 

– Recitál R. Krajãa K 
23. 9. Tracollo e Livietta O 
24. 9. Virginia â 
28. 9. Na ústupu â 
29. 9. âerné mléko â

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

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

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

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

www.volny.cz/minaret, minaret@volny.cz 

Reduta (Praha 1, Národní 20) – v 15:00
17.   9. My‰áci jsou ro‰Èáci!
23.   9. Stra‰idla v âechách 
1. 10. Skfiítci v údolí   

Gymnázium Nad ·tolou 
(Praha 7, Nad ·tolou 1) – v 17:00
11. 9. Zápis do Divadelního studia 

Divadla Minaret 

Divadelní studio Divadla Minaret – kurzy herec-
ké v˘chovy pro dûti a mládeÏ od 8 do 15 let (ve-
dené herci Divadla Minaret). MoÏnost pfiihlá‰ení
v prÛbûhu záfií na tel. 235 355 500. Pravidelné
lekce se konají od fiíjna kaÏdé pondûlí v 15.30 h.
v Gymnáziu Nad ·tolou (Praha 7, Nad ·tolou 1,
uã. 008).

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

4. 9. Kabaret Vian – Cami 
8. 9. Molière – 11.00

10. 9. Molière 
11. 9. Molière 
12. 9. Kabaret Prévert-Bulis 
13. 9. Ma‰karáda ãili Fantom Opery 
14. 9. Balada pro banditu 
19. 9. Epochální v˘let pana Brouãka do XV. stol. 
20. 9. ¤eknûte to m˘mu psovi 
21. 9. Molière 
22. 9. Soudné sestry 
28. 9. Ma‰karáda ãili Fantom Opery 
29. 9. Lháfi 

Dopolední pfiedstavení pro ‰koly 
(zaãátky v 10:00)
14. a 15. 9. Balada pro banditu 
20. 9. Tatínek není k zahození – 8:30
21. 9. Kdyby prase mûlo kfiædla 
26. 9. Komedie s ãertem aneb Doktora Fausta 

do pekla vzetí 
27. 9. My‰ka z bfií‰ka 

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

Dlouhá tfiída 39, 110 00 Praha 1
Pokladna: po – pá 9:00–19:00,
221 778 629, www.divadlovdlouhe.cz

Kfiesomyslova 625, Praha 4
Pokladna po – pá 10–19:30 h, 
so 14–19:30 h, 241 404 040. 
tel.:/fax: 261 215 721, 
fidlovacka@fidlovacka.cz, 
www.fidlovacka.cz.

6. 9. Kouzlo domova – 10:30 – premiéra
7. 9. Kouzlo domova 
8. 9. Kouzlo domova 
9. 9. A je to v pytli! – 15:00

12. 9. Kouzlo domova 
13. 9. Blboun 
14. 9. Hledá se muÏ. Zn: bohat˘! 
15. 9. Julie, ty jsi kouzelná! 
16. 9. Divotvorn˘ hrnec – 15:00
18. 9. Habaìúra 
19. 9. Blboun 
20. 9. Hledá se muÏ. Zn: bohat˘! 
21. 9. Kouzlo domova 
22. 9. A je to v pytli! 
23. 9. Funny Girl – 15:00
25. 9. Podivná paní S. 
26. 9. Paní S. v rozpacích 
27. 9. Jacobowski a plukovník 
28. 9. A je to v pytli! – 15:00
30. 9. Malované na skle – 15:00
Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

KOMORNÍ FIDLOVAâKA – Boleslavova 13, 
Praha 4, 140 00. Informace a hromadné objednávky: 
obchodní odd. tel./fax: 261 215 721, tel.: 241 409 346,

e-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz, 
http//www.fidlovacka.cz

9. 9. Mistrovská lekce – premiéra
11. 9. Obchodník s de‰tûm 
12. 9. Mot˘li – 10:00 a 19:30
13. 9. Mot˘li 
14. 9. MÛj bajeãn˘ rozvod  
16. 9. Divotvorn˘ hrnec – 15:00
16. 9. Mistrovská lekce 
19. 9. Miluju tû, ale… 
20. 9. MÛj bajeãn˘ rozvod 
22. 9. MÛj bajeãn˘ rozvod 
23. 9. Miluju tû, ale… – 15:00
28. 9. Mistrovská lekce – 15:00
30. 9. Obchodník s de‰tûm 
Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak. Pfiedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Praha 10, ul. Solidarity 1986, rezervace: 
tel. 274 815 296, www.strasnickedivadlo.cz

13. 9. Faust 
26. 9. ·kola pro Ïeny – Moliére 

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

STRA·NICKÉ
DIVADLO

LÉTO HERECK¯CH OSOBNOSTÍ 2006

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

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

Pfiedprodej v pokladnû ·vandova divadla, tel.
257 318 666, pokladna otevfiena dennû 14-19 h.
Pfiedprodej také v síti Ticketpro.

VELK¯ SÁL ·VANDOVA DIVADLA
2. 9. Priateºky – ASTORKA Korzo ’90, Bratislava
3. 9. Absolvent – 15:00, 19:30
4. 9.–6. 9. Klára a Bára
7. 9. Otevfiené manÏelství
8., 9. 9. Madame Melville
10. 9. Absolvent
11., 12.  9. Kontrabas – ·túdio L+S Bratislava
13. 9. Odjezdy vlakÛ – ASTORKA Korzo ’90,
Bratislava
14. 9. Otevfiené manÏelství

LETNÍ SCÉNA VY·EHRAD
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. 

2. 9. POH¤EBNÍ KAPELA, Cyril bab el Reagge
– 19.30; 
Pfiedpremiéra filmu Havana Blues – 22:00

3. 9. VZPOMÍNKA NA DIVADELNÍ POUË, 
divadelní festival – 15.00 
Nachové plachty – 22:00

4. 9. X-men 3
5. 9. Pink Floyd: The Wall
6. 9. Factotum
7. 9. AHMED MÁ HLAD, 

NEOâEKÁVAN¯ D¯CHÁNEK – 19:30
Pásmo kr. filmÛ FAMU 22:00

8. 9. Unaveni sluncem
9. 9. LAURA A JEJÍ TYG¤I 

Pásmo kr. filmÛ VO·F Zlín 22:00
10. 9. Nová Francie
11. 9. Libertine

Benefice pro tréningové kavárny – 18:00 
12. 9. Syriana
13. 9. Karlík a továrna na ãokoládu
14. 9. Spojenec
15. 9. BOLLYWOOD na Stfieláku – pfiedzvûst 

festivalu indické kinematografie
16. 9. MariÀák
17. 9. Cyril bab el Reagge

Slavnostní zakonãení 20:00 
Trhák

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

www.strelak.cz

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: 
Missa Ecumenica
11. 9. od 19:30 hodin – multimediální projekt
u pfiíleÏitosti 5. v˘roãí teroristick˘ch útokÛ na USA
Pocta Franti‰ku ·kroupovi – slavnostní koncert
v rámci Dne republiky v Obecním domû – 28.10.
od 20.00 hodin

V¯STAVY:
Secese v Chorvatsku – do 3. 9. Chorvatské
umûní z let 1897 aÏ 1918. Komentovaná prohlíd-
ka v nedûli od 14 hod.
Otto Gutfreund: Kresby – do 17. 9. Soubor kre-
seb pfiedstavitele ãeského kubismu – sochafie 
O. Gutfreunda. Komentované prohlídky 6. a 13.
záfií od 17 hodin
Grete Popper – od 4. 10. do 7.1. V˘stava 
v˘znamné praÏské nûmecké fotografky 30. let 
20. století



Praho moje! – II. ãást
Jak uÏ jsem napsala minule, nejstar‰í muÏskou autoritou na hradû Vy‰ehrad byl
pravdûpodobnû Pfiemysl. ·esté bé mé ‰koly na Nedvûdovû námûstí byl urãitû sym-
patiãtûj‰í neÏ matikáfi Zábûle. UÏ proto, Ïe byl asi tisíc let v hrobû, a tudíÏ na nás ne-
mohl fivát.  Proto se ãasto stávalo, Ïe mnoho matematikou si nejist˘ch lidí z na‰í tfií-
dy, kdyÏ se ráno vydalo na cestu do ‰koly, „nedopatfiením“ ji pfiehlédlo a pokraãovalo
v cestû dál.

Od Pfiemysla 
ke Klementu Gottwaldovi

Ti otrlej‰í z nás si hned na úpatí kopce v hos-
podû U LehovcÛ zakoupili cigarety znaãky
Partyzán (dámy Lípa) a pokraãovali pak
vzhÛru kolem staré katovny (která nás vzru-
‰ovala daleko víc neÏ kostelík sv. Michala ze
13. století s dfievûnou zvonicí) aÏ do vy‰e-
hradsk˘ch tun˘lkÛ. Tam se, za bdûlé hlídky
u vchodu, odehrávaly pokusy b˘t dospûlej‰í-
mi. Skládaly se ponejvíce z cigaretov˘ch Ïa-
ludeãních kolik a zfiídka i z prvních polibkÛ,
dá-li se to tak nazvat. Spí‰ bych fiekla, Ïe ke
vzdûlání tohoto druhu pfiispívali více dospû-
lej‰í zamilovaní, ktefií se ãasto uchylovali do
blízk˘ch pfiírodních zákoutí a netu‰ili pfiitom,
Ïe jsou Ïivou uãebnicí sexuální v˘chovy. To
pro nás bylo jiné kafe neÏ forma domácího
pouãení stylu „neptej se na takové vûci
a rad‰i se uã, na to má‰ je‰tû dost ãasu“ ne-
bo ‰kolního, kdyÏ se soudruÏka celá zrudlá
studem pokou‰ela popsat rozmnoÏovací
proces s vynecháním toho pro nás nejzají-
mavûj‰ího. Vzala to pûknû ze‰iroka od vajíã-
ka, které se cel˘ dlouh˘ ãas tfiese na to b˘t
oplodnûno, a pak, kdyÏ uÏ je, jak putuje
svou cestou vejcovody aÏ kamsi, protoÏe
mimochodem ‰Èastnû splynulo se spermií.
SoudruÏka byla rudá uÏ preventivnû, proto-
Ïe dobfie tu‰ila, Ïe má ve tfiídû své Nováky
a RÛÏiãky, ktefií se prostû v závûru zeptají na
to hlavní: a jak se ta mr‰ka ãiperná spermie
do té samiãky dostala? To tam skoãí sama
z dálky? Následovala vût‰inou poznámka,
protoÏe tito odváÏlivci mluvili, aãkoliv nebyli
tázáni, a pouãení se nám nedostalo, neboÈ
chybûlo ve ‰kolních osnovách. Zfiejmû to by-
lo tím, Ïe soudruzi spisovatelé ‰kolních
uãebnic, inspektofii a pracovníci ministerstva
‰kolství pfii‰li na svût pomocí inseminace
a o sexu nemûli tu‰ení... 
A tak není divu, Ïe studia opravdického Ïi-
vota, byÈ umístûného nedÛstojnû do vy‰e-
hradsk˘ch kfiovin, byla pro nás, dûti, tak dÛ-
leÏitá.
Vy‰ehrad má samozfiejmû nejen kouzlo to-
hoto druhu, ale i pohnutou historii. O Libu‰i
jsem se zmiÀovala uÏ minule a nutno do-
dat, Ïe nebyla zdaleka první vládkyní tûchto
míst. Archeologické v˘zkumy dokazují, Ïe
uÏ tfii tisíce let pfied na‰ím letopoãtem zde
Ïili lidé. Hrad, kter˘ zde byl zaloÏen nûkdy

v desátém století, se naz˘val Chrasten a byl
cel˘ ze dfieva. Po roce 1070 byl pfiestavûn
na hrad z kamene a kolem byly postaveny
kostely a domy. V letech 1061–1092 sem
byla dokonce pfiemístûna rezidence kníÏete
Vratislava z PraÏského hradu (ten v‰ak byl
vÏdycky v nadfiízeném postavení). Pak
chvíli sláva Vy‰ehradu upadala, ale nedo-
stiÏn˘ tvÛrãí potenciál Karla IV. zasáhl i tato
místa, takÏe po roce 1350 byl Vy‰ehrad uÏ
dÛleÏitou kamennou pevností. VydrÏel v‰ak
jen do husitsk˘ch válek, kdy, jak uÏ to za re-
volucí b˘vá (pokud ov‰em nejsou sameto-
vé), byl rozradostnûl˘m lidem zbofien a roz-
kraden. AÏ v patnáctém století se tu zaãali
prosazovat drobní fiemeslníci (sledujete,
doufám, tu zákonitost rozkvûtu mûst), ãímÏ
vznikla osada, která dostala ãasem statut
privilegovaného mûsta. TvÛrãí nápaditost
nûkterého z úfiedníkÛ hojícího si svÛj kom-
plex ménûcennosti v‰ak kolem roku 1650
rozhodla lidi z mûsta vyhnat a pfiestavût Vy-
‰ehrad na barokní pevnost.
Zbytky historick˘ch stop jsou dnes po ce-
lém Vy‰ehradû bohatû rozesety a jsou na-
psány v kaÏdém praÏském prÛvodci. Nám,
dûtem, se ze v‰ech památek, kostelÛ, hfibi-
tovÛ a rotund nejvíce zamlouval âertÛv
sloup, zahalen˘ do povûstí a tajemna, kter˘
je jak˘msi praÏsk˘m bratrancem pafiíÏské-
ho ëáblova patníku, známého uÏ ze stu-
dentsk˘ch boufií stfiedovûku.

záfií 20068   zábava / voln˘ ãas / inzerce

◆ NA PÁ R ¤ Á D C Í C H◆

SVùTOVÁ PREMIÉRA
K pfiipomenutí 5. v˘roãí teroristické-
ho útoku na USA a na památku

v‰ech obûtí terorismu a válek pofiádá Obecní
dÛm unikátní umûleck˘ projekt Missa Ecu-
menica (Smetanova síÀ, 11. 9., 19.30).
V monumentální patetické skladbû se ve
vzájemné symbióze prolínají hudba a obraz
za pomoci velkoplo‰né projekce, poãítaão-
v˘ch efektÛ a animací. Projekt je v˘sledkem
dlouhodobé tvÛrãí spolupráce autora hudby
Jaromíra Vogela s v˘tvarnicí, reÏisérkou
a choreografkou ZdeÀkou âechovou, která
pfiizvala i studentky Taneãní konzervatofie hl.
m. Prahy. Pro vizuální vyjádfiení hudby vyu-
Ïila vedle archivních autentick˘ch zábûrÛ ta-
ké díla ZdeÀka Hajného a obrazÛ vlastních.
Hraje âesk˘ symfonick˘ orchestr pod taktov-
kou Jifiího Petrdlíka, úãinkují smí‰ené sbory
za fiízení Jana Svejkovského.

VELKÉ ORCHESTRY
Pocta ãeské hudbû se jiÏ tradiãnû
stala podtitulem oficiálního zahájení

sezony âeské filharmonie ve v˘roãní den na-
rození A. Dvofiáka (8. 9.). Vedle jeho âeské
svity zazní Pohádka léta Josefa Suka, jehoÏ
hudbu soustavnû uvádí a znovuobjevuje
Zdenûk Mácal. Koncertování âF doma i ve
svûtû, ale i Ïivot orchestru v zákulisí mÛÏete
sledovat v hodinovém dokumentu Igora
Chauna, kter˘ uvede v záfií âT. SOâR zahá-
jí 11. 9. pod taktovkou Vladimíra Válka svou
80. sezonu. V Beethovenovû Trojkoncertu
op. 56 vystoupí Jan Simon (klavír), Martin
Válek (housle), Michal KaÀka (violoncello). 

NA HRADù…
Sobotní dopolední promenádní kon-
certy v zahradû Na Valech zakonãí

VUS Ondrá‰ (2. 9.) a Hudba Hradní stráÏe
a Policie âR (9. 9.) V dal‰ích koncertních cyk-
lech vystoupí japonská hráãka na marimbu
Junko Honda (schodi‰tû do Rajské zahrady
10. 9., 16 h), Lab-Band konzervatofie J. JeÏka
(zahrada Na Valech, 17. 9. 10 h) a spolek
madrigalistÛ Capelly Cracoviensis (Román-
ské sklepení 26. 9., 19 h). Jazz na Hradû po-
kraãuje koncertem ke 100. v˘roãí narození 
J. JeÏka (Nejvy‰‰í purkrabství 17. 9., 20 h).
V expozici Zbrojnice v Pra‰né vûÏi (Mihulce)
je otevfiena tematická v˘stava ze sbírek Vo-
jenského historického ústavu s názvem Vál-
ka 1866. Lobkovick˘ palác pfiedstavuje v˘bûr
ze sbírkov˘ch fondÛ muzeí a jedné galerie
Zlínského kraje (do 1. 10.). Na zámku v Lá-
nech se na záfií chystá Den otevfien˘ch dvefií.

…I V PODHRADÍ
Galerie Miro pfiedstavuje Georgi
Stojanova, kter˘ ve své souãasné

tvorbû pouÏívá symboly, ãasto se obrací
k poãátkÛm lidstva, k jeho m˘tÛm. Kolekce
obrazÛ nazvaná Otisky minulosti bude vysta-
vena do 24. 9. Galerie Hollar po tvorbû Edu-
arda Ovãáãka (do 17. 9.) vystavuje grafické
práce Karla Vysu‰ila (od 20. 9.). Náprstkovo
muzeum otevírá v˘stavu ke 180. v˘roãí na-
rození Vojty Náprstka (16. 9.), sté v˘roãí na-
rození Jaroslava JeÏka pfiipomíná expozice
v âeském muzeu hudby (od 22. 9.). 

HUDBA VARHANNÍ I KOMORNÍ
Na Mezinárodním varhanním festi-
valu v bazilice sv. Jakuba vystoupí

7. 9. Hans Uwe Hielscher z Nûmecka, kter˘
mj. pfiednese jednu z vlastních skladeb
a vlastní úpravu spirituálÛ. ·v˘car Lionel
Rogg má 14. 9. na programu jména jako
Buxtehude, Bach, Liszt… S titulární varhani-
cí baziliky Irenou Chfiibkovou vystoupí 21. 9.
ve skladbû P. Ebena KühnÛv smí‰en˘ sbor
a spolu s tenoristou T. âern˘m a harfistkou
Olgou Kalvodovou pak v‰ichni uvedou Ja-
náãkÛv Otãe ná‰. GHMP zve na odpolední
hudební procházky 3., 10. a 17. 9. do zámku
Troja a na veãerní vystoupení Mladota En-
semble v domû U Kamenného zvonu 23. 9. 

KULTURNÍ PROGRAMY
V NÁRODNÍM MUZEU
âeské muzeum hudby pfiipravilo

prezentaci knihy o J. B. Foersterovi s kon-
certem z jeho díla (7. 9.) a recitál polského
klavíristy Marka Mizery (20. 9.). V historické
budovû se konají pfiedná‰ky z oborÛ numis-
matika (4. 9.), mineralogie (11. 9.), starovû-
ká architektura (21. 9.), urãovací beseda mi-
nerálÛ (3. 9.), hovory o Praze (25. 9.).
V Náprstkovû muzeu promluví lektofii na té-
ma Stavby MayÛ a InkÛ (12. a 19. 9.), Tapa
a netkané látky (20. 9.). Národní památník
na Vítkovû pofiádá 7. 9. Den otevfien˘ch dve-
fií (10 –12, 14 –18 h), komentované prohlídky
v 10, 11, 14, 15, 16 a 17 h.

DOPROVODNÉ PROGRAMY
V NÁRODNÍ GALERII
Den volného vstupu pfiipadá na 6. 9.

(15 – 20 h). V tomto odpoledni vyslechnete
odborné komentáfie ve ·ternberském paláci
a klá‰tefie sv. Jifií. RovnûÏ pro Dny evropské-
ho dûdictví (9. – 17. 9.) jsou pfiipraveny do-
provodné akce. Dal‰í zasvûcené v˘klady po-
dají lektofii ve ·ternberském paláci (12. 9.
rodina Medici, 13. 9. Vojtûch ze ·ternberka),
v klá‰tefie sv. AneÏky âeské (24. 9. âe‰tí
zem‰tí patroni), tematické programy nabízejí
také ostatní expozice NG. Komentovan˘ch
prohlídek v˘stavy Albrechta Dürera ve Vald-
‰tejnské jízdárnû se mÛÏete zúãastnit 9., 14.,
16., 17., 30. 9. a 1. 10. 

EVROPSKÁ NOC VùDCÒ
V NÁRODNÍM MUZEU 
(22. 9. 17 – 21 h)

Pracovníci jednotliv˘ch oddûlení pofiádají za-
jímavé akce pro dospûlé i dûti v historické
budovû i v dal‰ích objektech. Seznámí ve-
ãerní náv‰tûvníky napfi. s preparací hmyzu,
daktyloskopií, urãováním ÏivoãichÛ, s nov˘m
pfiírÛstkem v âeském muzeu hudby, v Ná-
prstkovû muzeu pak s Americk˘m klubem
dam. Vûdeãtí pracovníci budou také urãovat
donesené fosilie, horniny, houby, li‰ejníky
i staré tisky a rukopisy. wi

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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E-mail: neura@neura.cz
Na‰i celkovou nabídku cca 390 zakázek najdete na internetu
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SLEVOV¯ KUPON ZÁ¤Í 2006: 

OBAL NA 1 DVD ãern˘ 3 Kã/ks.
Cena platí pouze s tímto kuponem v září 2006 do vyprodání 

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

SLEVOV¯ 
KUPON

ZÁ¤Í
2006: 

Novinky na DVD: Underworld 2, Univerzální uklízeã-
ka, Domino, Hustle and Flow, Panic je nanic, Ob-
chodník se smrtí, Základ rodiny, Tajná pfiání, Experti,
RÛÏov˘ panter.

HEREC ZÁ¤Í se narodil 7. ledna 1964 v Long Beach v Kalifornii
pod pÛvodním jménem Nicholas Kim Coppola. Jak se jmenuje?
Odpovûdi doruãte do 15. 9. 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.7/06: Hereãka léta – Reese Witherspoon. 
Vylosovaní v˘herci: Martina Bauerová, Novoml˘nská 2, Praha 1,
Ivo Mattern,Truhlafiská 31, Praha 1, Richard Syblík, Leopoldova
1682/25, Praha 4. 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

Z Á ¤ Í  S  D V D p Û j ã o v n o u■  ■  ■ ■  ■  ■

www.videohavir.cz
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Nejste spokojeni se správou vašeho domu?

Není problém...
RK JS Real pro správu i pronájem

Spolehlivû-úspornû-v˘hodnû
Senovážné nám. 6, Praha 1  ● Tel./fax: 224 23 09 44  ● Mobil: 777 612 613

e-mail: jsreal@volny.cz

MYTÍ FASÁD A ÈIŠTÌNÍ VŠECH TYPÙ POVRCHÙ
dále: památky, reklamy, schody, podlahy, odstra ování nát r , tryskò ì ù ání

u vlhkých fasád stavba vìtraných pøedsazených soklù

více systémù, 5 let záruka, 1 rok odstraòování graffiti zdarma

OPRAVY, ZATEPLOVÁNÍ A NÁTÌRY FASÁD

ODSTRAÒOVÁNÍ GRAFFITI A ANTIGRAFFITI NÁTÌRY

WWW.ARS.CZ

ZDARMA VZOREK A CENOVÁ NABÍDKA
ARS

AXIOM REAL, spol. s r.o.
Kolovratská 110/4
100 00 Praha 10
tel: 274811433

Vy‰ehrad ov‰em proslavili i tzv. vy‰ehrad‰tí
jezdci, ktefií v padesát˘ch letech mûli
v úmyslu rozveselit místní obyvatele epizo-
dou Divokého západu, coÏ jim ov‰em vy-
neslo kriminál.
V dal‰ích letech byla zpusto‰ena zahradní
restaurace „slepiãárna“ s taneãním parke-
tem, hojnû nav‰tûvovaná obyvateli z okolí,
ktefií, jako mnoho jin˘ch obyvatel z jin˘ch
ãtvrtí i mûst, byli po válce laãní tance a vese-
losti, a místo ní zaãala v˘stavba monstra
zvaného Palác kultury, lidovû pakul. NeÏ

v‰ak byl tento gigant z betonu a skla dokon-
ãen, lidé pfiestali b˘t laãní ãehokoliv, tance
obzvlá‰tû. Pakul stejnû jako dal‰í giganti ze
skla a betonu (napfiíklad palác kultury
v DráÏìanech, lázeÀsk˘ dÛm Thermal
v Karlov˘ch Varech a dal‰í) se vyznaãují
pfiedev‰ím tím, Ïe jsou prostorní, prázdní
a zamãené sklenûné dvefie mají umístûny
právû tam, kudy chcete vstoupit. NaráÏíte
tedy hlavou ãi kolenem do skla, nadáváte
a hledáte jiné sklo, které vás propustí.
Zvlá‰tní je, Ïe ãím vût‰í prostory, tím men‰í
informaãní cedulky, co kde je a jak se tam
mÛÏete dostat. Dnes uÏ po zku‰enostech
vím, Ïe do pakulu se nejlépe vstupuje aÏ 
sedm˘mi dvefimi v pofiadí od metra. Naopak
od Vy‰ehradu je zase nejblíÏe k zadnímu
vchodu ãíslo dvû, urãenému pro novináfie,
kde se v‰ak musíte prokázat nejen nûkolika
legitimacemi, ale i akreditací, a pak projít ne-
uvûfiiteln˘m labyrintem chodeb a v˘tahÛ do
haly, kde teprve zaãíná bûÏné bloudûní bûÏ-
ného náv‰tûvníka. Po ‰Èastném zvládnutí
této zkou‰ky pak s úlevou usedáte do poho-
dlného kfiesla ve Sjezdovém sále, víãka vám
padají a za nimi hlava... k tomu tfieba nûkdo
hraje, zpívá nebo baletí, ale to nevadí.
Pakul se mi líbil jenom jednou, to kdyÏ byl
poprvé uspofiádán Rock-fest. V‰echny sály
i chodby byly zaplnûny nejen hutn˘m rocko-
v˘m zvukem, ale i v˘tvarnou avantgardou,
která toto studené prostfiedí alespoÀ trochu

zlid‰tila a shodila. Mezi kapelami a diváky
se proplétali nefal‰ovaní pankáãi, kter˘m
esenbáci u vchodu strhávali Ïelezné náram-
ky a fietûzy, i tuláci z Moravy a ze Slovenska
s batohy na zádech. Svazáci, ktefií byli v ãe-
le pofiadatelÛ, se v kanceláfii ve 3. patfie ti‰e
modlili, aby prÛ‰vih nebyl moc velk˘, a upro-
stfied pekelné vfiavy na parketách náhle
padla a usnula pûtiletá holãiãka, dcera mé-
ho kamaráda fotografa. Tehdy v‰e pro‰lo
dobfie – my‰leno u papalá‰Û.
PrÛ‰vih ov‰em nastal na druhé stranû mos-
tu Klementa Gottwalda, kdyÏ byl dostavûn
hotel Fórum. Zjistilo se, Ïe spoleãensk˘ sál
s nejkrásnûj‰í vyhlídkou na Prahu ve ãtyfiia-
dvacátém patfie má z jedné strany v˘hled
pfiímo do areálu pankrácké vûznice. To je
politicky neúnosné!
Naopak nic ‰patného se doposud nestalo
ani mostu, kterému v dobû jeho dokonãení
v sedmdesát˘ch letech PraÏané pfiedpoví-
dali brzké zfiícení a v kterém dnes jezdí met-
ro (pro jistotu zavírám oãi a medituji, kdyÏ
tudy projíÏdím), ani baroknímu kostelu na
jeho druhé stranû, o jehoÏ tvÛrci -  architek-
tovi – povûst praví, Ïe se zasebevraÏdil, ne-
boÈ sám nevûfiil, Ïe jeho dílo – osmiboká
odváÏná stavba se tfiemi kopulemi, vydrÏí
do kolaudace. Ke kostelu Na Karlovû kon-
trastnû pfiiléhá Muzeum SNB a vojsk minis-
terstva vnitra, které si nedejte ujít, neÏ bude
zru‰eno. Je to náramná sranda. Tak jak Vy-
‰ehrad svûdãí o rÛzn˘ch etapách v˘voje
ãeské historie, vypovídají i pomníky nedáv-
né minulosti... Eva StfiíÏovská

(Vzpomínky vznikly v r. 1990)
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