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Mamutí fiádky

PLACENÁ INZERCEPLACENÁ INZERCE

Ale teì váÏnû: co moÏná pfiekvapí? Mne 
tfieba informace, Ïe ve 20. letech 20. století
‰kolní dûjepis o pravûku vlastnû vÛbec ne-
informoval. Proto Eduard ·torch, pedagog
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a amatérsk˘ archeolog, studentÛm vyprávûl
smy‰lené pfiíbûhy, aby jim oÏivil nezáÏivnou
práci pfii vykopávkách. A proto se pak rozho-
dl poznatky o období gravettienu (jak je dnes
doba lovcÛ mamutÛ pojmenována vûdecky)
zpracovat do napínav˘ch literárních pfiíbûhÛ.
StûÏejním titulem se stali jeho Lovci mamutÛ,
po nich následovaly tituly dal‰í a i v pozdûj‰í
dobû ·torch na‰el své pokraãovatele v Jose-
p y y p j

fu Augustovi a jin˘ch autorech literatury faktu.  
Dal‰ím pfiekvapiv˘m momentem v˘stavy by-
ly pro mne obrazové rekonstrukce Libora Ba-
láka, v˘tvarníka, kter˘ ilustroval napfiíklad 
díla Jacka Londona, a kter˘ také vytváfií ani-

mace k poãítaãov˘m hrám. Je v‰ak zároveÀ
specialistou na tzv. rekonstrukãní paleontolo-
gii, kterou pfiedná‰í na pedagogické fakultû
Univerzity Hradec Králové. Její poznatky
pfievádí z mrtv˘ch nálezÛ do Ïivé podoby, te-
dy napfiíklad z dochovan˘ch so‰ek ãi kreseb
dedukuje úãesy pravûk˘ch Ïen – a v˘sledky
jsou velmi zajímavé.
Co moÏná také nevíte, to je podle nedáv-
n˘ch v˘zkumÛ keramick˘ch materiálÛ z Pav-
lova zji‰tûná skuteãnost, Ïe vynález tkané
látky, tedy textilie, byl znám jiÏ v pravûku. Na
keramice se dochovaly otisky tkanin, ‰ÀÛrek
a uzlíkÛ a brnûn‰tí vûdci sv˘mi v˘zkumy
tûchto nálezÛ posunuli datování vynálezu
tkaní o nûkolik tisíc let hloubûji. 
A pfiekvapení nejvût‰í? Dojem, kter˘ dokáÏe
zanechat Vûstonická venu‰e. Nejcennûj‰í

exponát v˘stavy, Ïena, jejíÏ vûãné mládí,
25 000 let, mne donutilo témûfi k filozofick˘m
úvahám. Okouzlí svojí dokonalostí tvarÛ, 
pfiestoÏe dnes jsou ideály krásy trochu jiné. 
Vyvolá skoro závist, kdyÏ si pfiedstavíme, Ïe
jejím pfiedobrazem snad byla skuteãná Ïena,
kterou autor so‰ky takto doslova zvûãnil.
Osudovou náhodou je její podoba zachována
jako poselství o dobách, kdy Ïeny mûly ve
spoleãnosti velkou váhu a vládl siln˘ kult ro-
diãky, matky. Îeny mohly b˘t tehdy i ‰aman-
p ˘

kami a velmi tak ovlivÀovat dûní v rodu. Ko-
neckoncÛ, ‰amankami jsme v urãitém smyslu
i dnes. Pfiesto se paradoxnû my Ïeny, ale i vy
muÏi 21. století, mÛÏeme ledacos od lovcÛ
mamutÛ nauãit. Co mám na mysli? Nefieknu,
bûÏte si to zjistit sami. Martina Fialková

Foto NM – Pavel Dou‰a

● 3. 11. 1936 – narodil se Jan Tfiíska, 
filmov˘ a divadelní herec – 70 let

● 6. 11. 1836 – zemfiel Karel Hynek Má-
cha (nar. 16. 11. 1810) – básník – 170 let

● 10. 11. 1806 byla otevfiena praÏská po-
lytechnika jako samostatná vysoká
technická ‰kola – 200 let

● 29. 11. 1771 zaãalo první ãíslování
praÏsk˘ch domÛ  – 235 let

● 29. 11. 1781 císafi Josef II. zru‰il
v‰echny klá‰tery, které se nezab˘valy
‰kolskou, vûdeckou nebo charitativní
ãinností – 225 let

● 29. 11. 1871 v Praze byly zavedeny
po‰tovní schránky – 135 let

STALO SE V LISTOPADU

Matematicko-fyzikální fakulta po rekonstrukci

Informatici v kostele

„Prostfiedí, v nûmÏ studenti tráví fiadu hodin,
ovlivÀuje jejich duchovní rozvoj“, myslí si pra-
covníci fakulty. „A je dobfie, Ïe budoucí mate-
matici, informatici ãi fyzikové mají moÏnost
studovat v takto hodnotn˘ch prostorách, kte-
ré jim mohou ukázat i jin˘ rozmûr. Tito lidé b˘-
vají ãasto úzce zahledûni do svého oboru,
takto budou mít alespoÀ dal‰í impulzy.“ 
Mezi zbytky fresek, pod barokními stropy,
nûkde s nástropními malbami, najdete ne-
jmodernûj‰í vybavení potfiebné pro v˘uku,
také speciální laboratofi Karolinu, upravenou
pro potfieby zrakovû handicapovan˘ch, nád-
hernou knihovnu a poãítaãovou laboratofi. Ta
se nachází v b˘valé hale státní banky, která
v objektu dfiíve také sídlila, a po níÏ ve skle-
peních zÛstaly sejfy uchovávající kdysi ães-
koslovensk˘ zlat˘ poklad. Jsou dnes vyuÏí-
vané jako depozitáfie.
Nov˘ úkol bude mít také krásn˘ spoleãensk˘

sál – dfiíve refektáfi, vyzdoben˘ olejomalbami
na klenbû i nad pilífii. Bude slouÏit pro konání
bakaláfisk˘ch promocí, ale i ke konferenãním
a koncertním úãelÛm. K tomu pfiispûjí i bu-
doucí varhany, které se jiÏ vyrábûjí na zakáz-
ku, a které ozvuãí skvostnou varhanní barok-
ní skfiíÀ, kterou fakultû vûnoval Bfievnovsk˘
klá‰ter. 
Nejvût‰í pfiekvapení ale pfii‰lo 3. února 2004,
kdy bûhem rekonstrukce byla v objektu obje-
vena rotunda sv. Václava, o níÏ se historici
domnívali, Ïe zanikla dfiívûj‰ími pfiestavbami.
Zbytky stavby z 13. století byly peãlivû odkry-
ty, zakonzervovány a uvaÏuje se o moÏnos-
tech jejich zpfiístupnûní. Díky velkorysosti
zástupcÛ fakulty, investora akce, se tak po-
dafiilo zachránit v˘znamnou hodnotu. 
Téma rekonstrukce i archeologick˘ch nálezÛ
je v tomto pfiípadû tak obsáhlé, Ïe se k nûmu
hodláme vrátit v nûkterém z pfií‰tích ãísel.

Îe se nová multimediální v˘stava Národního muzea zdafiila, jste
jistû jiÏ sly‰eli nebo ãetli. Proto jí vûnujeme jen nûkolik postfiehÛ
pro ty, kdo se je‰tû podívat nebyli a fiíkají si – vÏdyÈ to znám ze
‰koly a z kníÏek, nic nového tam asi nebude…
MoÏná nic zásadního, ale: v˘stava je pojatá velmi vtipnû, i kdyÏ
samozfiejmû decentnû. Blátivé stopy po expozici, houpající se ma-
mutí ‰unky v jeskyni a také humorné mapy pravûkého osídlení ãi
tematické kresby a kresbiãky po stûnách (akad. malífi Pavel Be-
ne‰), to v‰echno dalo v˘stavû ‰anci pfiilákat pozornost ‰kolních
v˘prav, ale vlastnû i jakéhokoliv jiného náv‰tûvníka. Nadchne
i zpûv praptáãka schovaného kdesi v pralese, kter˘m se prochází
nejvût‰í exponát, tedy mamut. A podobn˘ch nápadÛ je více.

O vykfiiãníku a mamutech z Národního muzea
O mamutech a pravûk˘ch lovcích, ktefií nyní vládnou budovû Národního muzea, uÏ jste
toho mûli moÏnost ãíst hodnû. Proto se jim vûnujeme spí‰e krátce a snad i trochu z ji-
ného zorného úhlu. Îe tato v˘stava náv‰tûvníky opravdu oslovila, je vidût uÏ nyní. His-
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torická budova muzea je plná rodinek i velmi Ïivé ‰kolní mládeÏe, která neváhá pose-
dávat na skvostném schodi‰ti, svaãit, telefonovat, ale i bavit se o právû shlédnuté
v˘stavû. Koneãnû mi atmosféra trochu pfiipomnûla Ïivost a otevfienost velk˘ch evrop-
sk˘ch muzeí, do nichÏ se mi pfii zahraniãních cestách podafiilo nahlédnout, a ne dfiívûj-
‰í strnulost muzejních expozic z dob m˘ch studií za socialismu.

Vykfiiãník 
V pfiízemí, v zadní ãásti za schodi‰tûm, na-
jdete ale je‰tû jednu zajímavou v˘stavu, kte-
rou ne‰kodí prohlédnout si zároveÀ s mamu-
ty. Nevelká expozice má b˘t podle jejího
autora – PhDr. Lubomíra Sr‰nû mal˘m, ale
dÛrazn˘m vykfiiãníkem pro v‰echny, komu
není lhostejn˘ stav budovy na‰eho nejvût‰í-
ho a nejv˘znamnûj‰ího muzea – a pfiede-
v‰ím pro ty, kdo budou rozhodovat o rychlos-
ti rekonstrukce. Politici by se sem tedy mûli
zajít podívat pfiedev‰ím.
Doktor Sr‰eÀ pracuje v Národním muzeu uÏ
33 let. V roce 1991, ke 100. narozeninám je-
ho ústfiedního sídla, pfiipravil podrobného
prÛvodce po budovû. Zná tedy muzejní palác
zvenku i zevnitfi do detailu. Proto také pfiipra-
vil tuto v˘stavu s názvem Co se skr˘vá pod
pozlátkem? Muzejní palác volá po rekon-
strukci! 
V nûkolika vitrínách tu najdete fotografickou
i fyzickou dokumentaci katastrofálního stavu
vnûj‰í v˘zdoby budovy, ale i jednotliv˘ch sta-

vebních prvkÛ – rozpadl˘ch, drolících se  pís-
kovcov˘ch kuÏelek zábradlí, chybûjících
stfie‰ních bfiidlicov˘ch ta‰ek, pod nûÏ zatéká. 
V˘stavû vévodí rozmûrn˘ model kopule Ná-
rodního muzea, na nûmÏ lze názornû vidût
pfii srovnání s fotografiemi, které ozdobné
prvky jsou po‰kozené ãi zcela zniãené, opa-
dané. Tento rozpad pokraãuje jiÏ po deseti-
letí. Nûkteré velké a tûÏké plechové ãi pís-
kovcové detaily zfiícené jiÏ pfied lety se na‰ly
zachycené na okrajích kopule. Napfiíklad
z úpatí jedné z nároÏních kopulí spadly dvû
pozlacené lví masky, z nichÏ jedna se ani
nena‰la, druhá byla sejmuta z okraje a je vy-
stavena zde. Lep‰í si ani nepfiedstavovat,
kdyby metrov˘ artefakt dopadl aÏ dolÛ.
V hor‰ím pfiípadû by ohrozil bezpeãnost ná-
v‰tûvníkÛ ãi okolojdoucích, v lep‰ím by do‰lo
ke zniãení prvku. Ze stejn˘ch dÛvodÛ muselo
b˘t na jafie sejmuto souso‰í GéniÛ s ãesk˘m
znakem, které se bude restaurovat. Jeho
ãást najdete i ve vitrínû. Jen samotná ple-
chová pozlacená koruna, jeÏ zdobila znak,
má úctyhodné rozmûry a váhu.    
Nejde ale jen o detaily, ve ‰patném stavu je
cel˘ plá‰È budovy, která pro‰la poslední re-
konstrukcí a opravou fasády v 70. letech, po
ostfielování sovûtsk˘mi okupaãními vojsky.
Vyspravené otvory po stfielách v pískovco-
v˘ch ãláncích za tu dobu opût vynikly, proto-
Ïe materiál zmûnil barvu.
Hor‰í stopy ale zanechává extrémnû nepfiíz-
nivé klima v sousedství magistrály. MnoÏství
exhalací fasádu silnû po‰kozuje. Dnes se
nám moÏná bude zdát pfiehnané, Ïe první
oprava fasády se dûlala uÏ osm let po otev-
fiení muzea. Naopak ale doba, po kterou ne-
probûhla Ïádná zásadní oprava v na‰í éfie,
je jiÏ neúnosná. A protoÏe o potfiebû gene-
rální rekonstrukce se hovofií jiÏ mnoho let,
odsouvají se v‰echny potfiebné opravy aÏ na
dobu bûhem ní. 
V˘stava nabízí i pohledy do míst, kam ná-
v‰tûvník nevstoupí. Naléhavou potfiebu v˘-

Nedávno dokonãená rozsáhlá
rekonstrukce b˘valého „pro-
fesního domu“ Tovary‰stva
JeÏí‰ova, v nûmÏ sídlí Mate-
maticko-fyzikální fakulta Uni-
verzity Karlovy, mÛÏe b˘t
chloubou univerzity. Zapoãala
jiÏ v roce 2001, dokonãena
byla v záfií leto‰ního roku. ·lo
j

o velice nároãnou a památko-
vû sloÏitou akci, která probí-
hala za provozu fakulty na
Malostranském námûstí. ·ko-
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la získala moderní prostory
v citlivû zrekonstruovaném
cenném historickém objektu,
jehoÏ souãástí b˘val i kostel
sv. Václava. VyuÏity budou ja-
ko posluchárny, poãítaãové
laboratofie a pracovny.

Otevfiely se brány... 
Letos jiÏ po‰esté dostáváme pfiíleÏitost poznat „pestrost vûdeck˘ch oborÛ, které
se u nás pûstují a seznámit se s nejnovûj‰ími vûdeck˘mi objevy.“ Slovy básníka by
se dalo fiíci: Akademie vûd âR otevírá brány sv˘ch vûdeck˘ch ústavÛ a zajímav˘ch
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pracovi‰È, aby „pfiedstavila vûdu jako vzru‰ující dobrodruÏství“. T˘den vûdy
a techniky probûhne od 6. do 12. listopadu 2006 v Praze, Brnû, âesk˘ch Budûjovi-
p y p j j ˘ y

cích a Ostravû.

Hlavními tématy akce, která je souãástí Evropského t˘dne vûdy a techniky, budou bio-
technologie, nanotechnologie a evropské kulturní dûdictví. To ov‰em neznamená, Ïe
pfiíznivci ostatních oborÛ si nepfiijdou na své. S vûdeckou prací a jejími v˘sledky seznámí
zájemce pfiedná‰ky pro studenty, pfiedná‰ky pro vefiejnost, vûdecké kavárny, kulat˘ stÛl,
v˘stavy a umûlecké projekty domácích i zahraniãních umûlcÛ, ktefií se inspirují ve vûdec-
k˘ch laboratofiích. Jako hosté vystoupí vûdci z Velké Británie a USA. Otevfiené dvefie na-
jdou náv‰tûvníci pfii exkurzích v padesáti ústavech AV âR, v laboratofiích Masarykovy uni-
˘ y p

verzity v Brnû i pfii prohlídkách vybran˘ch provozÛ âEZ. Nav‰tívit mÛÏete jaderné
j p p y y

elektrárny v Dukovanech a v Temelínû, na objednání také vodní elektrárny ·tûchovice,
y p p y ˘ p j

Dale‰ice, Lipno, nebo Vydra a âeÀkova pila i pfieãerpávací elektrárnu Dlouhé Stránû.
y j y

Spolupofiadateli se letos staly i nûkteré vysoké ‰koly a dal‰í v˘zkumná pracovi‰tû, mezi
nimi napfi. Kriminalistick˘ ústav nebo Hvûzdárna a planetárium v Brnû a dal‰í.
V Praze se pfiedná‰ky uskuteãní na ‰esti místech: v Mûstské knihovnû, Národním zemû-
dûlském muzeu, Muzeu Policie âR, na Vysoké ‰kole chemicko-technologické, na Pfiíro-
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dovûdecké fakultû UK a samozfiejmû v budovû AV âR na Národní, odkud lze prÛbûh sle-
y g

dovat také na internetu. Místo v sálech je tfieba si pfiedem rezervovat. Vstup je voln˘,
mimo Mûstskou knihovnu, kde se platí 25 Kã. 
Sv˘m obsahem zaujmou pfiedná‰ky posluchaãe ‰irokého okruhu zájmÛ. Mezi tûmi pro
vefiejnost naleznete témata jako Nádorové a kmenové buÀky – jin a jang lidského tûla,
Optické biosensory pro bioreaktory, Grandiózní v˘zvy pro dlouhodob˘ v˘zkum v informa-
tice, ale také Civilizaãní fenomén baÈovského Zlína, Obnova mezopotamsk˘ch mokfiadÛ,
Vznik betlemáfisk˘ch rodinn˘ch tradic, nebo Tradiãní cukráfiské speciality.
V diskusních pofiadech se bude hovofiit mj. o celosvûtov˘ch zmûnách klimatu, o rostlinné
biotechnologii, o ãlovûku a prostfiedí, v nûmÏ Ïije. Ve spolupráci s nakladatelstvím Aca-
demia se pfiedstaví nové knihy Mluvíme s poãítaãem ãesky od prof. Ing. Josefa Psutky
a Zamrzlá evoluce aneb Je to jinak, pane Darwin autora doc. Jaroslava Flegra.
Shrnuto a podtrÏeno, v druhém listopadovém t˘dnu se máme na co tû‰it. T̆ den vûdy
a techniky dává pfiíleÏitost kaÏdému, kdo chce „vûdût víc o tom, jak a na ãem se u nás vû-
decky pracuje“.

StáÀa Wildová

Dal‰í informace a spojení na jednotlivé ústavy získáte na tiskovém odboru AV âR, Ná-
rodní 3, Praha 1, tel. 221 403 405, 221 403 369, 221 403 440, e-mail: tisk@kav.cas.cz
nebo na internetové adrese http://www.avcr.cz/tydenvedy.
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Kam v listopadu na procházku?

4. so. Národní památník na Vítkovû. Celko-
vá prohlídka. Zaãátek ve 14:00 pod sochou
J. ÎiÏky na Vítkovû. Vstup 50 Kã (prÛvodce

p pp

PIS).
Hfibitov Na Malvazinkách v du‰iãkové ná-
ladû. S pfiipomínkou historie místa a slav-
n˘ch osobností zde pohfiben˘ch. Zaãátek ve
14:00 pfied vchodem na hfibitov (spojení aut.
ã. 137 do stanice Malvazinky – jede od met-
ra B Andûl – stanovi‰tû aut. Na KníÏecí).
Vstup 50 Kã (E. Sokolová).
5. ne. PraÏské ostrovy I. Slovansk˘ a Dût-
sk˘ ostrov. Zaãátek ve 14:00 na spojovacím
mÛstku na Slovansk˘ ostrov. Vstup 50 Kã
(H. âenková).
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kase-
mat. Zaãátek ve 14:00 pfied kostelem sv.
Petra a Pavla. Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
Bfievnovsk˘ klá‰ter. Celková prohlídka. Za-
ãátek v 15:00 pfied objektem (Markétská 1,
Praha 6). Vstup 50 Kã + vstupné do objektu
50/30 Kã (PhDr. Chrastilová).
6. po. Pfiedprodej na akce dne 8.11., 15.11.
a 2.12.2006. POZOR – omezen˘ poãet
míst. Pfiedprodej od 15:00 – 17:00 na Arbe-
sovû námûstí 4, Praha 5 – I. patro (zvonek
bude oznaãen). 
Zveme vás ke stolu aneb jak na‰i pfiedko-
vé jedli, pili, stolovali? III. ãást – stoly
váÏen˘ch mû‰ÈanÛ i ÏiÏkovsk˘ch dûlníkÛ
v 19. a poã. 20. stol. HospodyÀky první re-
publiky. Pfiedná‰ka se koná od 17:00 v sále
ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5. Vstup
p yp

50 Kã (PhDr. Havlovcová).
7. út. Zahradou Kinsk˘ch do parku Sacré -
Coeur. Zaãátek v 15:00 pfied vchodem do
zahrady (stanice tram. ã. 6, 9, 12, 20 ·van-

p

dovo divadlo). Vstup 50 Kã (BoÏena ·vejno-
y (

hová).
8. stfi. B˘val˘ Ústav ‰lechtiãen na PraÏ-
ském hradû – prohlídka po rekonstrukci. Ak-
ce na pfiedprodej viz 6.11. POZOR – omeze-
n˘ poãet 20 osob. Koná se v odpoledních
hodinách. Jednotné vstupné 50 Kã (PhDr.
Kadlec).
9. ãt. Domovní znamení v praÏsk˘ch uli-
cích – I. ãást. Nerudova ulice. Zaãátek
v 15:30 na rampû PraÏského hradu. Vstup
50 Kã (PhDr. Chrastilová). 
11. so. Asanace praÏského Ïidovského
mûsta. Zaãátek ve 14:00 na rohu ul. PafiíÏ-
ské a Staromûstského nám. (proti kostelu
sv. Mikulá‰e). Vstup 50 Kã (Mgr. Tlá‰ková). 
Smíchov aneb od zahrady k prÛmyslu.
Vycházka z cyklu „Zmizelá Praha – putování
se star˘mi fotografiemi“. Zaãátek v 15:00
u fontány na nám. Kinsk˘ch. Vstup 50 Kã (P.
Kuãera).
Zbraslavsk˘ Havlín a okolí. Zaãátek na sta-
nici aut. ã. 241, 243 U Vãely (jede od metra
B Smíchovské nádraÏí ã. 241 ve 12:51 a ã.
243 ve 12.39).Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová). 

V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS

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

DÛm U Zlatého prstenu s novou v˘stavou
GHMP „Josef ·íma – Návrat ThéseÛv“.
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V˘stava je doplnûna pracemi ·ímov˘ch vrs-
tevníkÛ, ke kter˘m patfiil napfi. Emil Filla. Bu-
deme mít moÏnost si prohlédnout i stálou ex-
pozici v tomto domû. Zaãátek v 15:00 pfied
objektem (T̆ nská uliãka). Vstup 50 Kã + jed-
notné sníÏené vstupné na v˘stavu (PhDr.
·kochová). 
20. po. Maltéz‰tí rytífii, jejich dûjiny a sna-
ha o zachování kulturních tradic Evropy.
Pfiedná‰ka se koná od 17:00 v sále ÚVL
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PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5. Vstup 50 Kã
(D. Budinská). 
21. út. Procházka Petrskou ãvrtí. Zaãátek
v 15:00 na stanici tram. ã. 3, 26 „Tû‰nov“.
Vstup 50 Kã (E. Sokolová).
22. st. Památky UNESCO – III. Cyklus pfied-
ná‰ek o ãesk˘ch památkách svûtového v˘-
znamu. Pfiedná‰ka se koná od 17:00 v sále
ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, pfiíze-
mí. Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová).
23. ãt. Staromûstská radnice – celková
prohlídka (sály, kaple, vûÏ i kanalizaãní sto-

Kontakt pro dal‰í informace: PraÏská informaãní sluÏba, tel.: 221 714 152, 221 714 151
(pro skupiny) a 221 714 173 (zájezdy) www.pis.cz.
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12. ne. Státní opera – celková prohlídka. Za-
ãátek akce v 10:00 pfied objektem (Wilsonova
4, Praha 2). Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová).
Z Jenerálky do Lysolají. Zaãátek na aut.
stanici Jenerálka po pfiíjezdu aut. ã. 116 (je-
de ve 13:19) a ã. 161 (jede ve 13:20), oba
spoje odjíÏdí od stanice metra A Dejvická.
Odchod po pfiíjezdu pozdûj‰ího autobusu.
Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek).
Kostel Pov˘‰ení sv. KfiíÏe ve Vinofii. Zaãá-
tek ve 14:00 pfied objektem, Vinofiské námûs-
tí, Praha 9 – Vinofi (spojení aut. ã. 280 jede ve
12:53 a ã. 259 ve 13:23 do stanice Vinofisk˘
hfibitov – aut. jedou od metra B âeskomorav-

˘

ská). Vstup 50 Kã (Ing. Pelzbauerová).
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kase-
mat. Zaãátek ve 14:00 pfied kostelem sv.
Petra a Pavla. Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
13. po. Bedfiich Smetana – místa jeho po-
bytÛ v Praze. Zaãátek v 15:00 na Staromûst-
ském nám. u domu U bílého koníãka (roh
Îelezné ul.). Vstup 50 Kã (Jana Bondyová). 

(

14. út. Z Vypichu Na Pohofielec – s pfiipo-
menutím historie Bfievnova. Zaãátek v 15:00
na stanici tram. ã. 15, 22 „Vypich“. Vstup 50
Kã (J. Bondyová).
15. st. B˘val˘ Ústav ‰lechtiãen na PraÏ-

y ))

ském hradû – prohlídka po rekonstrukci. Ak-
ce na pfiedprodej viz 6.11. POZOR – omeze-
n˘ poãet 20 osob. Koná se v odpoledních
hodinách. Jednotné vstupné 50 Kã (PhDr.
Kadlec). 
16. ãt. Prohlídka Stra‰nického krematoria.
Zaãátek v 16:00 pfied vstupem do budovy.
Vstup 50 Kã (Ing. Stûniãka).
18. so. Divadla, divadelní arény a lidé ko-
lem divadla na rozhraní Starého a Nového
Mûsta. Zaãátek ve 14:00 pfied domem U Hy-
bernÛ. Vstup 50 Kã (H. âenková). 
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PraÏská abeceda – C jako Canevale. Zaãá-
tek ve 14:00 u kostela sv. Vor‰ily na Národní
tfiídû. Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová).
Zapomenutá zákoutíãka, ménû známé
uliãky a zajímavé osobnosti, které tady Ïi-
ly a tvofiily. Z Klárova na Újezd a do blízké-
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ho okolí. Zaãátek ve 14:00 v parãíku na Klá-
rovû (proti stanici tramvají). Vstup 50 Kã
(A. Truplová).
19. ne. Národní divadlo. Celková prohlídka.
Zaãátek kaÏdou pÛlhodinu od 8:30 do 11:00
pfied vchodem. Objednané skupiny mají
pfiednost. Vstup 50 Kã (prÛvodci PIS).
Stavovské divadlo. Pofiádáno u pfiíleÏitosti
oslav Mozart Praha 2006. Celková prohlíd-
ka. Zaãátek v 10:00 a 11:00 pfied vchodem.
Vstup 50 Kã (prÛvodci PIS).
Kolowratsk˘ palác. Zaãátek ve 14:00 pfied
vchodem (Ovocn˘ trh 4, Praha 1). Vstup 50
Kã (prÛvodce PIS).
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kase-
mat. Zaãátek ve 14:00 pfied kostelem sv.
Petra a Pavla. Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).

ka pod radnicí). POZOR – v pfiípadû primá-
torské akce nelze uskuteãnit. Zaãátek
v 15:00 pfied radnicí. Vstup 50 Kã + jednotné
sníÏené vstupné do celého objektu 60 Kã (J.
BuÀatová).
25. so. V Praze b˘vávalo blaze… I. ãást.
Vycházka pfiipomene starou Prahu a její po-
hostinství (hospody, vinárny). Zaãátek
ve 14:00 na Florenci, pfied Muzeem hl. m.
Prahy. Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek). 
Pravoslavn˘ kostel Zesnutí Bohorodice,
manÏelé Kramáfiovi a ti druzí na Ol‰an-
sk˘ch hfibitovech. Zaãátek ve 14:00 na sta-
nici metra A „Îelivského“ (smûr k hfibito-

˘

vÛm). Vstup 50 Kã (A. ·krlandová).
(

Rudolfinum – dnes sídlo âeské filharmo-
) p ( )

nie. Celková prohlídka. Zaãátek ve 14:00
pfied vchodem z Al‰ova nábfieÏí. Vstup 50 Kã
(prÛvodce PIS). 
26. ne. Masarykovi zblízka (putování po
místech pobytÛ rodiny v Praze). Zaãátek ve
14:00 v atriu stanice metra A „Malostran-
ská“. Vstup 50 Kã (Mgr. Hanzalová-Náprst-
ková).

Jak poznat chfiipku od nachlazení
„Mám kaÏdou zimu nûkolikrát chfiipku,“ sly‰íme si ãasto st˘skat nûkteré lidi ze svého
okolí a mnozí k tomu je‰tû dodají: „A to i pfiesto, Ïe jsem se nechal oãkovat.“ Pravdû-
podobnû se ale m˘lí.

Asi teì ãekáte, Ïe vás budu pfiesvûdão-
vat, abyste se stali vegeteriány. Nebudu.
Sám nejsem. Jenom se snaÏím kupovat
takové maso, za kter˘m nestojí zbyteãná
krutost. Jednou z moÏn˘ch, ale ne zcela
pohodln˘ch cest je kupovat maso od
drobn˘ch chovatelÛ. Druhou moÏností je
kupovat maso zvífiat chovan˘ch v ekolo-
gickém zemûdûlství. V‰echno, co vzejde
z ekologického zemûdûlství, poznáte pod-
le nápisu bio a loga pro biopotraviny. Po-
kud koupíte maso ze zvífiete, které bylo
chováno podle pfiedpisÛ pro ekologické
zemûdûlství, máte jistotu, Ïe zvífie proÏilo
vcelku spokojen˘ Ïivot podle své pfiiroze-
nosti, mûlo moÏnost v˘bûhu, nikdo ho ne-

cpal do malé klece ãi stáje, nikdo neu-
rychloval jeho „v˘robu“.
Jsou dva základní rozdíly mezi obyãejn˘m
masem a masem z ekologického zemûdûl-
ství. Jedním je chuÈ. Biomaso prostû chut-
ná lépe, byÈ tfieba biohovûzí je malinko tuÏ-
‰í. Asi proto, Ïe krávy mohou bûhat venku
a ne jen stát v kravínû. Druh˘ rozdíl – a bo-
huÏel velmi v˘razn˘ – je v cenû. Za spoko-
jen˘ Ïivot zvífiete zaplatíte mnohem více,
neÏ za útrpn˘ Ïivot urychlen˘ch brojlerÛ. 
Ekologické zemûdûlství pochopitelnû ne-
produkuje jen maso. VÛbec nejprodávanûj-
‰í biopotravinou u nás je kravské biomléko.
Koupit se dají napfiíklad i biovejce. (Dobrou
volbou jsou i vejce z podest˘lky. Vejce

z klecového chovu jsou sice tou nejlevnûj‰í,
ale pro slepice nejménû pfiíjemnou a pfiiro-
zenou moÏností.)
Ekologické zemûdûlství se samozfiejmû vû-
nuje i rostlinné v˘robû. Pro nákup takov˘ch
v˘robkÛ jiÏ nelze argumentovat etick˘mi
ohledy, ale stále zÛstává fakt, Ïe napfiíklad
biobrambory byly vypûstovány s ohledem na
ochranu pfiírody, bez umûl˘ch hnojiv, postfii-
kÛ ãi aditiv. Pfiidaná hodnota je tak hned dvo-
jí: ohled na pfiírodu a zdravá potravina.
MoÏná si fiíkáte, no jo, ale kde to mám kou-
pit? Pomûrnû snadno dostupné je biohovûzí,
dá se sehnat i v nûkter˘ch supermarketech.
Ménû ãasto se setkáte s biovepfiov˘m – nej-
ãastûji v nûjakém obchodû, kter˘ se speciali-
zuje na biopotraviny. DrÛbeÏ v bio kvalitû se
seÏene nejhÛfie a b˘vá ãasto z dovozu z Ra-
kouska nebo Nûmecka. Ostatní biopotraviny
lze koupit jednak ve specializovan˘ch pro-
dejnách na biopotraviny, jednak skoro ve
v‰ech supermarketech jiÏ mají alespoÀ pár
biopotravin. Trochu pfiekvapivû dostanete
nûkteré biopotraviny i v drogeriích DM. Po-
kud umíte nakupovat pfies internet, zkuste
www.biopotraviny.cz, www.rozmaryna.cz,
www.dobrykramek.cz nebo www.biosfera.cz.
A jestli moc nevûfiíte tomu, Ïe mÛÏe b˘t mezi
klasickou a bio produkcí nûjak˘ rozdíl, zkus-
te si tfieba koupit jedno obyãejné mléko
a jedno mléko bio. Ochutnejte je a uvidíte.

Martin Mach / Zelená domácnost
www.ekolist.cz

Mezi lidmi se stále „chfiipkou” naz˘vá jakákoliv
nemoc, pfii které je teploty a r̆ ma sklátí do po-
stele. Chfiipka se ale od nemoci z nachlazení
li‰í: má daleko závaÏnûj‰í prÛbûh. Jde o váÏ-
né onemocnûní zpÛsobené specifick˘m chfiip-
kov˘m virem. U nûkter˘ch mÛÏe konãit i smrtí.
To se vám s r̆ mou pravdûpodobnû nestane.
Pokud je ãlovûku nûkolikrát v zimû zle a mu-
sí si poleÏet, nejspí‰ se nachladil, nebo one-
mocnûl virózou. Toto onemocnûní pfiichází
pozvolna. Ráno vstane ãlovûk z postele a cí-
tí se jako kaÏd˘ jin˘ den, s pfiib˘vajícím dnem
se mu ale pfiitûÏuje. Nastupuje onen znám˘
pocit: necítím se dobfie, nûco na mû leze.
Únava, pálení v krku, k tomu se z nosu spus-
pp

tí r˘ma, stoupne teplota a nachlazení je tady:
veãer ãlovûk musí ulehnout a udûlá nejlépe,
kdyÏ nûjak˘ den v posteli zÛstane. Teploty
b˘vají vût‰inou do 38 °C. R̆ ma postupnû na-
b˘vá na intenzitû, nûkdy se pfiidá i hlenovit˘
ka‰el.
Chfiipka oproti tomu nastupuje náhle – tato
nemoc ãlovûka doslova sklátí do postele.

Teplota vyletí bûhem dvou hodin a b˘vá
mnohem vy‰‰í, neÏ u nemoci z nachlazení –
pfies 38 °C. Pfiipojují se bolesti kloubÛ a pocit
celkového vyãerpání. Chfiipka ve vût‰inû pfií-
padÛ neb˘vá doprovázena r˘mou. Pokud
ka‰lete, ka‰el je such˘, bez hlenÛ.

Vitaminy, ãesnek, vincentka
Nemoc z nachlazení se dá obvykle vyleÏet
a rozhodnû vás neoslabí tolik, jako chfiipka.
Ta pfiedstavuje skuteãnou zátûÏ pro ná‰ or-
ganizmus, kter˘ se pak stûÏí vyrovnává
i s dal‰ími pfiípadn˘mi nákazami. U slab‰ích
jedincÛ nebo star‰ích lidí mohou komplikace
spojené s chfiipkou zpÛsobit i smrt.
A jak na nemoc z nachlazení? PomÛÏe po-
fiádnû se vypotit a nezapomeÀte na pfiísun
vitaminu C – v˘bornou sluÏbu vám udûlá kla-
sika – ãaj s citrónem nebo ãesneãka. V po-
slední dobû se také vrací do módy léãba vin-
centkou – pÛsobí pfiíznivû na sliznice bûhem
r˘my i ka‰le a je dobrá i jako prevence.

I. Sládeãková

■  ■  ■ ■  ■  ■E K O R U B R I K A

Ochutnejte je a uvidíte
Nedávno jsem vyslechl rozhovor dvou star‰ích dam. První si stûÏovala, jak jsou dnes
potraviny drahé, zvlá‰È to maso. Druhá jí hned doporuãovala, aÈ jde do té a té trÏnice,
Ïe tam mají úÏasnû levné kufiecí. Rozumím tomu, Ïe ãlovûk obrátí kaÏdou korunu nû-
kolikrát, neÏ ji vydá z ruky. Ale mám také pocit, Ïe ‰etfiit na mase vede ke krutosti. Nad
chladícím pultem s balen˘mi kufiecími trupy pak pfiem˘‰lím nad tím, jak je vÛbec moÏ-
né vyrobit tak levné maso. âást odpovûdi je asi v tom slovû „vyrobit“. Zákazník chce
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nízké ceny, obchodník tlaãí na chovatele zvífiat a ti, aby cenû vyhovûli, uÏ zvífiata ne-
chovají, ale jen vyrábûjí maso. Aby stlaãili v˘robní cenu masa co nejníÏe, stlaãí i zví-
fiata na co nejmen‰í plochu, aby se jich tam ve‰lo víc. Dokonce i stlaãí ãas – urychlí
rÛst kufiat tím, Ïe jim zkrátí denní a noãní rytmus nebo jim rovnou dají nûjakou „che-
mii“. Zvífie uÏ není Ïiv˘m tvorem, ale je degradováno na obyãejn˘ v˘robek. To, Ïe pfii
tom trpí, není u chladícího boxu v supermarketu vidût.POBOâKA ·KOLSKÁ

(·kolská 30, Praha 1)

vás srdeãnû zve na literární podveãer 
– autorské ãtení SOUâASNÁ âESKÁ

pp

LITERATURA, ve ãtvrtek 16. 11. 2006 od
17.00 hod. Vstup voln˘. 
Se sv˘mi texty vystoupí: 
MARTINA BOKOVÁ 

˘ y y
(1969) – pláÀka v plo-

tû, (‰éf)redaktorka kulturního internetového
ãasopisu Totem (www.totem.cz), básnû
publikuje ãasopisecky
JOSEF STRAKA (1972) – mûstsk˘ cho-
dec, autor básnick˘ch knih, napfi.: Hotel
Bristol, Mûsto Mons
PETR VANùK (1982) – duchovní student
intelektuál, jeho novela PraÏská groteska
se brzy doãká vydání 

LADISLAV ZEDNÍK (1977) – stra‰ák ze
strojoven, autor právû vydané sbírky básní
Zahrada s jablonûmi a dvûma kfiesly
JONÁ· HÁJEK 

jj
(1984) – vodní ãelista, je-

den z drÏitelÛ ceny Ortenova Kutná Hora
pro rok 2006 (3. místo), publikuje ãasopi-
secky.

POBOâKA HRADâANY 
(Pohofielec 25, Praha 1)

si vás dovoluje pozvat na v˘stavu
VÁNOâNÍ OBRÁZKY LÍDY DALÍKOVÉ

j p ˘j p ˘

(ilustrace, malba na dfievo a kámen) od
21. 11. do 15. 12. 2006 v provozní dobû
knihovny po, st, ãt 12:00–18:00 

út , pá 9:00–15:00

Linka dÛvûry pomáhá seniorÛm uÏ ãtyfii roky
JiÏ ãtyfii roky provozuje nadaãní fond Elpida Zlatou linku seniorÛ. Její ãíslo za tu dobu
vytoãilo pfies 35 tisíc lidí. Dnes je jedinou akreditovanou linkou dÛvûry pro seniory
v âeské republice. „Linka zaãínala jako informaãní a fungovala jen dvû hodiny dennû,“
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fiíká její vedoucí Michal HoraÏìovsk˘ a dodává, Ïe od té doby se pracovní doba linky
roz‰ífiila na dvanáct hodin. 

Kontejnery na Praze 1
– svoz objemného odpadu
v úter˘ 7. 11. a 21. 11. (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 7.–10. prosince.
Stanovi‰tû zvefiejníme v prosincovém
ãísle ListÛ Prahy 1. Zdroj: OÚ Mâ Praha 1

Vinohrady aneb mûsto v zeleni. Vycházka
z cyklu „Zmizelá Praha – putování se star˘mi
fotografiemi“. Zaãátek v 15:00 u Lékafiského
domu na nám. I. P. Pavlova. Vstup 50 Kã 
(P. Kuãera).
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kase-
mat. Zaãátek ve 14:00 pfied kostelem sv.
Petra a Pavla. Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
27. po. Umûlecká a literární minulost Malé
Strany. Pokraãování. Zaãátek v 15:00 u Ma-
lostranské kavárny na Malostranském ná-
mûstí (proti stanici tramvají). Vstup 50 Kã
(Ing. Kocourek). 
28. út. Procházka Nov˘m Svûtem a jeho
okolím. Zaãátek v 15:00 u Mariánského
sloupu na Hradãanském námûstí. Vstup
50 Kã (V. Králová). 
29. st. V Praze b˘vávalo blaze… II. ãást.
Vycházka pfiipomene starou Prahu a její po-
hostinství (hospody, vinárny). Zaãátek
v 15:00 u Novomûstské radnice na Karlovû
námûstí. Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek). 
30. ãt. Kfiivolak˘mi uliãkami Starého Mûs-
ta. Zaãátek v 15:00 u kostela sv. Martina ve
zdi (Praha 1, Martinská ul). Vstup 50 Kã
(PhDr. Havlovcová).
2. 12. (sobota) Kaunick˘ palác. Stavební
dûjiny paláce spolu s prohlídkou vybran˘ch
prostor. Akce na pfiedprodej viz 6.11. Koná
v odpoledních hodinách.

SeniorÛm je tak k dispozici od 8 do 20 hodin
kaÏd˘ v‰ední den. Pracovníci na Zlaté lince
mají kromû svého profesního vzdûlání v ob-
lasti práva, lékafiství, psychologie ãi sociál-
ních prací absolvovan˘ i kurz krizové telefo-
nické intervence. Kromû telefonického
kontaktu je na linku moÏné zaslat dotaz také
prostfiednictvím elektronické po‰ty. Na adre-
se zlatalinka@elpida.cz totiÏ funguje interne-
tová poradna. A s jak˘mi problémy seniofii na
linku volají? Vût‰inou si potfiebují popovídat.
Nûkdy jsou osamûlí, zemfiel jim nûkdo blízk˘,
mají vztahové problémy v rodinû nebo ne-
slouÏí zdraví jsou nejãastûj‰í témata hovorÛ. 

Pokud jste v nepfiíjemné Ïivotní situaci, mÛ-
Ïete vytoãit bezplatné telefonní ãíslo
800 200 007. Nemusíte mít obavy hovofiit
o jakémkoliv tématu, hovory na Zlaté lince
seniorÛ jsou totiÏ zcela anonymní.

Nadaãní fond Elpida vznikl v ãervnu roku
2002. Tento nadaãní fond byl zfiízen za
úãelem podpory ãeského zdravotnictví,
zlep‰ení kvality Ïivota seniorÛ prostfied-
nictvím konkrétních projektÛ a v nepo-
slední fiadû pak podpory mlad˘ch ães-
k˘ch vûdcÛ v oblasti molekulární biologie. 

Studentsk˘
design 2006
soutûÏ  o ceny Dobr˘ studentsk˘ de-
sign, Vynikající studentsk˘ design
a o Národní cenu za studentsk˘ de-
sign.

Design centrum âeské republiky a ve-
letrÏní správa  Terinvest, spol. s r. o., vy-
hlásily druh˘ roãník soutûÏe Studentsk˘
design 2006. Studenti stfiedních a vyso-
k˘ch odborn˘ch a umûleck˘ch ‰kol tak
mají druh˘m rokem vlastní designérskou
soutûÏ, kde mohou prezentovat své ma-
turitní, klauzurní, diplomové a jiné ‰kolní
práce v podobû vizí, konceptÛ, prototy-
pÛ i finálních v˘robkÛ. Do soutûÏe se
pfiihlásilo 163 autorÛ ze 14 stfiedních
a 12 vysok˘ch ‰kol se 176 soutûÏními
pracemi, z nichÏ bylo 85 prací stfiedo-
‰kolsk˘ch a 91 prací vysoko‰kolsk˘ch.
Porota zasedala ve sloÏení: Mgr. A. Petr
Babák, doc. akad. soch. Ferdinand
Chrenka, akad. mal. âeslav Jaro‰, Karel
Kobosil, prof. akad. soch. Václav ·erák,
tajemníkem poroty byl ing. Milan Kabát.
Doporuãila k ocenûní 14 soutûÏních pra-
cí ve stupni Dobr˘ studentsk˘ design, 
10 soutûÏních prací ve stupni Vynikající
studentsk˘ design a jedna soutûÏní prá-
ce získala Národní cenu za studentsk˘
design.
Ocenûné a pro v˘stavu vybrané práce
jsou k vidûní do 26. listopadu na samo-
statn˘ch v˘stavách Studentsk˘ design
2006 v praÏské galerii Design centra
v Jungmannovû 30 a v Brnû.

Maf

VáÏení pfiátele fotografie, va‰e reakce nás velmi potû‰ila! Na‰e v˘zva se setkala
s pfiekvapujícím ohlasem, reagovalo více ãtenáfiÛ neÏ pfii ãtenáfisk˘ch soutûÏích. Ja-
ko jsou ãtenáfii LP1 rozmanití, tak fotografie jsou nejrÛznûj‰ího charakteru, je vidût
Ïe úhel pohledu na Prahu je skuteãnû nekoneãn˘!

Jak fiíkal mistr Sudek: „...Praha je‰tû unese metráky fotografÛ“! ÚroveÀ fotografií je samo-
zfiejmû velmi rÛznorodá – po formální i obsahové stránce. Nûkde schází elementární tech-
nická kvalita, jinde skuteãnû není obsahovû sdûlná. Obecnû ale mohu fiíci, Ïe fotografují-
cím ãtenáfiÛm schází více odvahy! V Ïádném pfiípadû nekopírujte (aÈ pohlednice ze stánkÛ,
ãi fotografické mistry Prahy). Pokud vás nûco osloví, snaÏte se podle sebe zobrazit to, co
momentálnû „tryská“ z va‰í fotografické du‰e! V takové situaci ne‰etfite (film nebo kartu),
ale pak objektivnû vybírejte!
Do tohoto ãísla jsme vybrali fotografii – podzimní náladu sleãny Mejzlíkové. Na nûkteré dal-
‰í autory se také dostane a vyuÏijeme je nejen pro ilustraci procházek PIS. A platí stále – ne-
váhejte a posílejte. Za redakci ListÛ Prahy 1 Jifií Sládeãek

Foto Zdena Mejzlíková, psycholoÏka a esejistka

Fotíte, kudy chodíte?



Pfii sv˘ch cestách pfies Staromûstské námûstí
a okolními ulicemi se ãasto potkávám s koÀmi ve-
zoucími turisty v koãáfie. Stejnû jako vy v‰ichni,
kdo v blízkosti bydlíte nebo pracujete, vût‰inou jim
nevûnuji pozornost. Ke koloritu historického cent-
ra uÏ patfií po fiadu let a PraÏané si na klapot koÀ-
sk˘ch kopyt, sem tam náhodou zapomenut˘ koby-
linec i na ty turisty v koãárech dávno zvykli.
Obvykle je fiídí muÏi, koãí v pelerínách ãi tmav˘ch
dobov˘ch oblecích. Obãas jsem zauvaÏovala o Ïi-
votû koníkÛ, ktefií tu takto pracují, jak se jim asi jez-
dí po tvrdé dlaÏbû, zda jsou z toho za cel˘ den una-
vení a zda netrpí v létû horkem a Ïízní, v zimû tfieba
mrazem. Nebylo by bez zajímavosti se na to pfie-
ptat, napadlo mne. A tak, kdyÏ jsem si nedávno na
jejich stanovi‰ti na Staromûstském námûstí v‰imla,
Ïe v jednom z koãárÛ sedí na kozlíku Ïena – a je‰tû
ke v‰emu s bfií‰kem, tedy nastávající maminka, vy-
provokovalo mne to k tomu, abych se zaãala ptát.

Eva Klabene‰ová zaãala ochotnû povídat. Îe koníci
mají, stejnû jako koãí, ‰estihodinovou pracovní dobu.
Tedy ãistého ãasu, na stanovi‰ti a v ulicích. Jezdí se
s nimi na dvû smûny. Dopoledne od 10 hodin do 16 od-
poledne a nebo od 16. do 22. hodiny veãer. Na stano-
vi‰tû, tedy na Staromûstské námûstí, pfiijdou po sv˘ch
z Florence, kam je dopraví auto s „koÀsk˘m“ pfiívûsem.
A co vám a va‰emu budoucímu miminku, které vo-
zíte s sebou? Nevadí to drkotání po dlaÏbû?   
Nevadí, uÏ jsme zvyklí, usmívá se Eva Klabene‰ová,
v‰ak uÏ také dlouho jezdit nebudu, jsem v ‰estém mû-
síci a za chvíli bude uÏ taky zima. Já sice s koÀmi dûlám
od dûtství, zaãínala jsem kdysi v dûtském jezdeckém
oddíle na ·eberovû, ale tady nejezdím zase aÏ tak
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dlouho. KdyÏ se budete chtít dozvûdût víc o tom, jaké to
je jezdit s koãárem pro turisty, optejte se majitelky koní,
paní Trojanové. Má tady, z tûch celkem deseti koãárÛ,
které mÛÏou jezdit bûhem jedné smûny, dva. Ty dal‰í
patfií jin˘m majitelÛm, v‰ichni ale musí b˘t ãleny cechu
fiakristÛ a dodrÏovat pfiísná pravidla, která cech vypra-
coval a schválil magistrát, kter˘ tuhle sluÏbu provozuje.
UÏ ale pfiicházejí zákazníci, hovofií anglicky a Eva Kla-
bene‰ová s nimi plynnû konverzuje. Jak se pozdûji
dozvídám od Vandy Trojanové, má z angliãtiny státni-
ci, coÏ zákazníkÛm z celého svûta urãitû vyhovuje, protoÏe
mohou dostat bûhem jízdy ulicemi Starého Mûsta i v˘klad
o okolních zajímav˘ch budovách. To v‰ak není u v‰ech ko-
ãích bûÏné, i kdyÏ by vlastnû mûlo b˘t. 
Za pár dní ujíÏdím pfiímûstskou linkou na ·eberov, kde kousek
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od malebného rybníka s vrbami nalézám statek, obkrouÏen˘
koÀsk˘mi ohradami a stájemi a v nûm Vandu Trojanovou.
K mému pfiekvapení je je‰tû mlad‰í neÏ její zamûstnankynû
ze Staromûstského námûstí (evidentnû ale zároveÀ také pfií-
telkynû, dozvídám se, Ïe ji jako dûcko uãila jezdit). Okolo ma-
jitelky statku a firmy pobíhá Ïvatlavá holãiãka Nikolka. Pfieska-
kuje kaluÏe, ani ji nenapadne bát se velikánsk˘ch koní nebo
psa, evidentnû tu proÏívá zdravé dûtství. Je zfiejmû tím dÛvo-
dem, proã nyní Vanda Trojanová s koÀmi nejezdí. A tak se
obû starají o zázemí a maminka odpovídá na mé otázky:
Jak jste vlastnû k téhle nezvyklé ãinnosti pfii‰la?
Zaãala jsem jezdit uÏ jako odrostlej‰í dítû s tatínkem. Je‰tû
pfied rokem 1989 jsme jezdili s koãáry pro film. A uÏ tenkrát,
kdyÏ nás v tûch historick˘ch kost˘mech vidûli turisté, mûli
o projíÏìky zájem. Tak jsme to zkusili – nûkdy v roce 1997 –
je‰tû s panem Stareãkem, se dvûma páry koní a dvûma ko-

ãáry. Nejprve na Hradû, pak uÏ dole na Staromûstském. Jak-
mile jsem byla plnoletá, tatínek mi pfiedal Ïivnost a bylo to na
mnû. Konû a to v‰echno kolem nich máme v rodinû uÏ od dû-
dy, b˘val koÀsk˘ handlífi a mûl obchod s koÀmi a dobytkem.
Já jsem se uãila sedláfiství, ale pak uÏ jsem vlastnû jen jezdi-
la a starala se o konû.
To, co pfiihlíÏející nejãastûji napadá, je otázka, jak tako-
váhle práce koním vyhovuje?
Není to pro nû tûÏká práce. Konû pfiece byli zvyklí vÏdycky
pracovat, i mnohem tvrdûji, v lese, na poli. âastokrát i cel˘
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den. To pak museli dostávat „obrok“ do pytle na tlamu, aby se
mohli pfii práci i najíst. Na‰e konû dostanou ráno a pak po prá-
ci k veãeru, na Staromûstském námûstí mají hydrant s vodou
na pití. KvÛli dlaÏbû jsou okováni speciálními podkovami vza-
du s gumou pro odpruÏení a vpfiedu s grify, aby mohli zabrat.
Na zimu ale dostanou podkovy lehké. Od ledna do bfiezna se
totiÏ nejezdí, konû odpoãívají a pracují na statku. A kdyÏ ma-
jí sezonu, tûch ‰est hodin je tolik neunaví. Na místo se z ·e-
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berova dopravují autem na Florenc a pak jdou tzv. „po kopy-
tû“ tedy po sv˘ch, zpátky to samé. To ale není daleko. Jiní
fiakristé mají stáje tfieba u Trojského mostu, ti to mají „po ko-

pytû“ o dost dál. Konû se na tuhle práci pfiipravují v zi-
mû, nov˘ musí pfiijít do dvojice vÏdy se star‰ím, zku-
‰en˘m. 
A podmínky, které musíte splÀovat, abyste mohli
jezdit? 
Tûch je hodnû. Stanovuje je uÏ zmínûn˘ cech fiakristÛ
a schvaluje magistrát. Tak jen namátkou: samozfiejmû
musí b˘t k fiízení koãáru fiidiãák, jsme úãastníky silniãní-
ho provozu. Pfied dvûma lety se stala napfiíklad o‰klivá
sráÏka konû s autem, kÛÀ se bohuÏel musel nechat
utratit (nebyl z na‰í stáje). Na‰tûstí to byla ale ojedinû-
lá nehoda. 
KvÛli jednotnosti mají v‰echny konû pouze anglick˘
typ postrojÛ, koãí jsou obleãeni ve tmav˘ch ‰atech.
Koãár musí b˘t v dobrém technickém stavu, smíme
jen do nûkter˘ch ulic. Konû také musí mít veterinární
vy‰etfiení, na místû musí mít vodu, Ïlábek pro odtok
exkrementÛ. Je toho je‰tû mnoho...
Kdo si va‰e projíÏìky nejãastûji objednává?  
No samozfiejmû cizí turisti, ale tfieba o Vánocích je to
i spousta PraÏanÛ nebo na‰incÛ odjinud, co do Prahy
pfiijedou uÏít si atmosféru, na náv‰tûvy a podobnû.
Ona se cena takové projíÏìky za 800 korun mÛÏe
zdát drahá, ale rozpoãtete-li to na 5 lidí, co se vejde
do koãáru, uÏ to zase tolik není. No a pro nás, se v‰e-
mi náklady pfii tom provozu, jak˘ je, je to tak sotva na
uÏivení. V˘dûlek je bohuÏel ãasto závisl˘ na poãasí
a na dal‰ích nepfiízniv˘ch vlivech. KvÛli de‰ti nûkdy
na podzim nebo na jafie tfieba ani nevyjedeme (i kdyÏ
jsou koãáry kryté a konû mají deky, nejsou prostû zá-
jemci), nûkdy nejezdíme i kvÛli mrazÛm, kdyÏ pfiijdou
brzy. A tfieba teì nedávno nás dost poznamenala
hrozba terorismem, v roce 2002 samozfiejmû povod-
nû. BohuÏel ani rÛzné velké akce, co se ãasto konají
na Staromûstském námûstí, neberou na konû ohle-
dy. ShromáÏdûní tisícÛ lidí, ãasto provázené popíje-
ním alkoholu, rámusem, stfiepy – to není nic pro ko-
nû, to radûji ujíÏdíme – a z v˘dûlku zase není nic,
aãkoli máme a platíme si povolení pouÏívat toto sta-
novi‰tû.
Vidím, Ïe to tedy není úplnû jednoduchá Ïivnost –
a musí se urãitû dûlat s láskou…
To urãitû. Tak já s koÀmi Ïiju od dûtství, jako teì i mo-
je dcerka. Tady na ·eberovû máme celkem 28 koní.
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Nûktefií nejsou na‰i, jsou u nás ustájení a peãujeme o nû ma-
jitelÛm, ktefií nemají vlastní stáj. Pofiád tady funguje jezdeck˘
oddíl, s koÀmi se jezdí i na závody, pofiád je‰tû jezdíme i pro
filmafie. Nedávno tfieba pro Ligu v˘jimeãn˘ch s Shonem Coo-
nerym nebo teì tfieba zrovna pro Nûmce film o první svûtové
válce.
O co mám ale strach, to jsou tyhle pozemky kolem nás, co se
na nich konû prohánûjí. Chtûjí nám to tu zastavût. UÏ je kou-
pily spoleãnosti, napfiíklad TESCO, které si tu hodlají postavit
sklady ãi nûco podobného. Tak nevím, kam se s koÀmi vrtne-
me, ti potfiebují prostor – a kdyÏ to v‰echno kolem celé Prahy
bude za chvíli zastavûné, Ïádn˘ nezbude…
RozhlíÏím se kolem a zji‰Èuji, Ïe pozemky, které tu tvofií spo-
lu s rybníkem pfiírodní oázu na okraji Prahy v sousedství vil-
kové ãtvrti, jsou obklopené dvûma v˘padovkami, po nichÏ se
Ïenou proudy aut. AÏ louky zastaví, nezbude tu nic. Stáje
bez v˘bûhu budou k niãemu. Snad se Vandû Trojanové po-
dafií najít nové útoãi‰tû, fiíkám si, kdyÏ odcházím ze statku.
Není to ale ‰koda, místo ohrad s koÀmi budovat ‰eredné kra-
bicovité sklady v‰emoÏn˘ch zbyteãností? 

Martina Fialková

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

Po–Pá 7:30–19:00
VYâI·TùNO

DO 24 HOD. EXPRES
BEZ P¤ÍPLATKU

JIÎ 8. ROK JSME TU PRO VÁS

rozhovor / vûda / vzdûlávání 3listopad 2006p
PLACENÁ INZERCEPLACENÁ INZERCE

J· LINGUA SANDY
NABÍZÍ V¯UKU

nizozem‰tiny, portugal‰tiny,
japon‰tiny, ãín‰tiny, fieãtiny,
‰véd‰tiny, fin‰tiny, ru‰tiny aj.

■  pfiíprava na maturitu z angliãtiny
■  konverzace s rodil˘mi lektory
■  v˘uka pro lékafie a zdravotní sestry
■  pfiípravné kurzy PET, FCE, ZMP atd.

Tel.: 724 753 225, 224 816 269–270
Na Florenci 9, Praha 1
www.lingua-sandy.cz

Uãitelka jazykÛ roku
2006 pÛsobí v Praze 1
26. záfií slaví celá Evropa Mezinárodní den
jazykÛ. Ministerstvo kultury âR a agentura
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Sokrates v tento den udûlovaly jiÏ tradiãní
Jazykovou cenu Label. V kategorii jednotliv-

cÛ se mezi ocenûn˘mi letos objevilo i jméno
PhDr. Márie Vuãkové ze Z· nám. Curieo-
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v˘ch. Skvûlá a oblíbená paní uãitelka, pÛ-
vodním povoláním tlumoãnice a pfiekladatel-
ka, se na základní ‰kolu dostala pfied
nûkolika lety témûfi náhodou. Jako maminka

pfii‰la nabídnout své znalosti, aby zastoupila
nemocnou paní uãitelku. UÏ zÛstala.
Odbornou porotu soutûÏe i své Ïáky nadchla
elánem a radostí, které do své práce vkládá
a zároveÀ moderností metod, jimiÏ pracuje.
V hodinách vyuÏívá interaktivní tabuli, poãí-
taãe, internet. Vytvofiila a organizuje i celore-
publikovou soutûÏ mlad˘ch hispanistÛ.
Mohli bychom si pfiát jen více takov˘ch
nad‰en˘ch pedagogÛ.

Mgr. Tereza Martínková
zástupkynû fieditelky Z· nám. Curieov˘ch
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Podzim v Z· Uheln˘ trh
Podzim na na‰í ‰kole tradiãnû zahajuje-
me nabídkou 24 zájmov˘ch krouÏkÛ. Vy-
brat si mÛÏe jak prvÀáãek, tak i deváÈák.
pût cizích jazykÛ, sport, divadlo, mysli-
vost, keramika, hra na flétnu, film-foto-
grafie, zdravotnictví... Dlouholeté zku‰e-
nosti celého pedagogického sboru pfii
práci s dûtmi se nejen pfii v˘uce, ale i mi-
mo ni posunuly o nûco dál.

Na‰e ‰kola byla vybrána jako jediná ,,pilotní
‰kola“ z Prahy 1 pro ,,Projekt JPD 3“. Co
v‰echno se v této zkratce skr˘vá?
Cílem JPD 3, tedy jednotného programové-
ho dokumentu, je rozpracovat postupy a za-
jistit pfiedpoklady efektního environmentální-
ho (ekologického) vzdûlávání a v˘chovy.
Vedeme na‰e Ïáky k pochopení komplex-
nosti vztahÛ ãlovûka a Ïivotního prostfiedí,
k moÏnostem fie‰ení environmentálních pro-
blémÛ. JiÏ druh˘m rokem ovûfiujeme prÛfie-
zová témata âlovûk a pfiíroda, Ekosystémy,
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Základní podmínky Ïivota, a to jak ve vyuão-
vacích hodinách, tak mimo ‰kolu v rámci zá-
jmov˘ch krouÏkÛ a celoroãních akcí – semi-
náfiÛ, konferencí, v˘stav.
A jak konkrétnû?
Leto‰ní podzim jsme zamûfiili na ,,T̆ den mo-
bility“. Îáci jednotliv˘ch tfiíd pozorovali do-
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pravní situace a bezpeãné chování. ·esÈáci
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se zamûfiili na v˘hody a nev˘hody dopravy
a druhy dopravy. Sedm˘ a osm˘ roãník se
vûnoval problémÛm zrakovû postiÏen˘ch
spoluobãanÛ, vozíãkáfiÛ, cyklistÛ a dfiíve na-
rozen˘ch obãanÛ. Îáci je sledovali jako
p y

úãastníky dopravy. Deváté roãníky zpraco-
valy dotazník, kter˘ by mûl provûfiit názory
obãanÛ a zmapovat hustotu dopravního pro-
vozu.
·kolní ekologick˘ klub poté pfiipraví závûreã-
n˘ semináfi, kde vybraní zástupci tfiíd budou
prezentovat svá zji‰tûní a závûry. Samozfiej-
mû vás pozveme.

Realizaãní t˘m
Mgr. Jana FraÀková, Mgr.Vûra Kamenická

·KOLY  ·KOLY  ·KOLY  ·KOLY  ·KOLY  ·KOLY  ·KOLY  ·KOLY  ·KOLY

MÛj Ïivot s koÀmi

Dvojrozhovor s Vandou Trojanovou
a Evou Klabene‰ovou

Jak jsme psali Stra‰idelník
Stra‰idelník je sborníãek povûstí o Základ-
ní umûlecké ‰kole Biskupská 12 v Praze 1,
kter˘ si vymysleli a ilustrovali  Ïáci 1.–3.
roãníku 1. stupnû  literárnû dramatického
oboru, Tereza Svûráková , Dominik a Klá-
ra Jefiábkovi, Ella a Emma Tomsovy, Petr
a Honza Albokovi  a Aniãka Drbohlavová.
Stra‰idelník vznikl jako v˘sledn˘ tvar pro-
jektu, v nûmÏ Ïáci uplatÀovali svou fantazii
v prostfiedí a situacích, které jsou souãástí
jejich kaÏdodennosti. SnaÏili se tyto v‰ední
souãásti Ïivota udûlat tajemn˘mi, neoby-

ãejn˘mi a oÏivit je pohádkov˘mi bytostmi. 
Psaní pfiedcházela prohlídka celé ‰koly
vãetnû sklepa. V‰ichni hledali nûco zvlá‰t-
ního, nebo vzpomínali, co se jim kde pfiiho-
dilo. Napfiíklad povûst „O tom, jak do ‰koly,
pfii‰ly divoÏenky“ má základ v reálné situa-
ci, kdy do ‰koly pronikly cizí dívky a zaãaly
dûti provokovat a obtûÏovat. Vût‰ina po-
vûstí existovala pÛvodnû v podobû diva-
delních scének. Nûkteré povûsti Ïáci na-
psali, ale vût‰inu, protoÏe se jedná
o mlad‰í dûti, jsme po spoleãném vym˘‰-
lení nahráli. Dûti se podle náhodné inspira-
ce stfiídaly o slovo. 

Hana Trázníková

KLUB RODIâÒ MAL¯CH DùTÍ,
Unitaria, Karlova ul. 8, Praha 1,

zve na pokraãování schÛzek, na kter˘ch
se probírají otázky du‰evního v˘voje
a v˘chovy mal˘ch dûtí. Téma schÛzky ve
ãtvrtek dne 8. 11. v 16.30 hod.: VZTAHY
MEZI SOUROZENCI. O dûti je bûhem
schÛzky postaráno. Vstup voln˘.

KLUB POHYBU A KRÁSY 
SLUNEČNICE

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO
TANEČNÍ KURZY PRO DĚTI, 

TĚHOTENSKÝ PROGRAM,  MASÁŽE,
KOSMETIKA, KADEŘNICTVÍ,

MANIKÚRA, PEDIKÚRA, SOLÁRIUM

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

www.klub-slunecnice.cz 

OâKOVACÍ ST¤EDISKO !!!
Nuselská poliklinika

Táborská 325/57, Praha 4
607 909 496

OâKOVÁNÍ PROTI CH¤IPCE

PLACENÁ INZERCEPLACENÁ INZERCE
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O víle Ladiãce
Petr Albok 

To byl jednou jeden Honza a ten neumûl hrát na klarinet. Honza vÛbec necviãil a chodil tam
jen proto, Ïe rodiãe hroznû stáli o to, aby tam chodil. Hrál tak, Ïe pan uãitel z toho  byl zoufa-
l˘ a rozbolela  ho hlava uÏ pfied hodinou. Jednou pfii‰el Honza do tfiídy a pan uãitel uÏ ani ne-
zkou‰el jak to umí a dal mu pûtku. Pak ho poslal na chodbu, aÈ se to tam aspoÀ trochu nauãí,
aby to ‰lo poslouchat. Honza ‰el na chodbu, párkrát fouknul do klarinetu a potom si v‰iml, Ïe
na pÛdu jsou otevfiená dvífika. Vylezl po Ïebfiíku a zjistil, Ïe tam nûkdo je... 
Mûlo to vlasy jako struny, pas v podobû houslí, nohy jako pfiíãné flétny, paty jako pedály od
klavíru, krk jako od kytary, hlavu v podobû bubínku, kÛÏi jemnou, jako kdyÏ hrajete na harfu
a ve vlasech to mûlo zapletené noty... Ta obluda, ta nádhera, se v‰elijak svíjela, kroutila a hla-
sem tenoulink˘m, jako kdyÏ se hraje na flétnu nebo na horní klávesy klavíru  nafiíkala: „Ách jo,
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kdo to tam tak hroznû hraje?“
„To jsem byl já,“ pfiiznal se Honza.
„Ahá, tak to jsi byl ty... ukaÏ, pÛjã mi ten klarinet, já se ti na nûj podívám.“
Profoukla klarinet, pak se do nûj jukla a fiekla: „VÏdyÈ je úplnû obyãejnej! Tak proã tak hroznû
hraje‰?“ Profoukla ho podruhé, pak ho vrátila a fiekla: „Tak teì nûco zahraj!“
Honza zahrál a hned to ‰lo líp. Víla ladiãka se usmála: „UÏ by to mûlo b˘t v pofiádku. A teì mi
zmiz z oãí, neÏ mû zase zaãne bolet hlava.“
A tak ‰el Honza do tfiídy, aby ukázal panu uãiteli, jak krásnû umí hrát na klarinet. Pan uãitel mu
hned nasázel spoustu jedniãek a poslal ho na soutûÏ. Honza vyhrál. Od té doby hrál rád.



Galerie Oliva, Jilská 7, 
Praha 1- Staré Mûsto
Vás srdeãnû zve na v˘stavu
soch z keramiky

Pfiíliv a odliv
ElÏbieta Grosseová
16. 11.–10. 12. 2006

VernisáÏ se koná 16. 11. v 18 hod. 
Otevfieno Po–Pá 10–18 hod.

„Písnû ze svatynû“ vel‰ského skladatele
Karla Jenkinse patfií k tomu nejlep‰ímu, co
souãasná populární etno hudba nabízí.
Úvodní píseÀ z cyklu Písní ze svatynû – Adi-
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emus – se pfied nûkolika lety drÏela dlouhé

t˘dny na Ïebfiíãku hitparád. Tato neobyãejná
hudba je tento mûsíc ke sly‰ení naÏivo
i v Praze, a to v nastudování Ïenského sboru
Collegium Cantantium.
Tento sbor nastudoval „Písnû ze svatynû“

pod vedením dirigentky Pavly Fendrichové
pfied dvûma lety. KaÏdé vystoupení bylo pfii-
jato s nad‰ením a vût‰ina divákÛ se shodo-
vala, Ïe dostala pofiádnou dávku energie.
Letos se koncert koná 27. listopadu v KD
Novodvorská. Jako sólistka vystoupí se
sborem v˘borná slovenská jazzová zpûvaã-
ka Zuzana Vlãeková, mimo jiné i semifina-
listka tfietího kola soutûÏe âesko hledá Su-

j

perstar. Na klavír doprovází Elen Kimlerová,
na flétnu Iris Havlíková, na perkuse Marcel
Jakubovie a na kontrabas Jan Tengler.

AAfrické písnû na Novodvorské
AÏ budete mít dost podzimních mrazíkÛ, mlh nebo plískanic, zkuste terapii sluneãnou
Afrikou – energii mÛÏete naãerpat na koncertu sboru Collegium Cantantium.

Zajdu si do kina a napojím se na obraz a zvuk
moderního multiplexu. Podívám se na nûjak˘
zajímav˘ film, nebo dokument, tfieba ten reÏi-
séra Tomá‰e Hodana a t˘mu PÒL âTVRTÉ.
Cítím jistou historickou souvislost ve v˘chozí
situaci – Zakarpatskou Ukrajinu, stejnû jako
ostatní zemû „v˘chodního bloku“ opustili ko-
mou‰i a novû svobodné státy se tak kaÏd˘

vydávají svou vlastní cestou. Kde jsem dnes
já, zaãínám tu‰it.
Dílo mlad˘ch cestujících dokumentaristÛ vy-
práví o jednom specifickém regionu – Ra-
chovském rajonû – kter˘ je v˘jimeãn˘ nejen
svou geografickou polohou, ale pfiedev‰ím
zpÛsobem, jak˘m se místní lidé vyrovnali
s novou samostatností. Rozebrali si nazpût

JZD, postavili si domy, ve kter˘ch Ïijí s celou
rodinou a v praxi pfiedkládají moÏnosti samo-
zásobování. I kdyÏ je v tûchto lidech stále
hluboce zakofienûná víra, jsou dnes mno-
hem nezávislej‰í neÏ my, lidé tvofiící kon-
zumní spoleãnost. Cítím svou vykofienûnost
a závislost na státu. Dívám se na lidi dojící
krávy a obdûlávající pole. Vím, Ïe já uÏ bych
to ani dûlat nechtûl, Ïe uÏ to ve mnû není.
Jeho tvÛrci o dokumentu tvrdí, Ïe je to film, kte-
r̆  nefie‰í aktuální spoleãensk˘ problém, ale Ïe
je „pouze krásn˘m filmem o krásn˘ch lidech“.
A kdyÏ uÏ doma na leti‰ti pro jednoho zvaÏuji
v‰echna pro a proti odli‰n˘ch zpÛsobÛ Ïivota,
vím, Ïe film dostál svému sloganu a nesnaÏí
se pfiedkládat ideální model spoleãenského
uspofiádání. Prohlédl jsem v‰ak pfiíli‰ konkreti-
zující zástûrku a vím, Ïe je to i film o hodno-
tách, kontrastech a podobnosti, transformová-
ní závislosti, moci a bezmoci i pfiirozenosti.
V kinech od 26. fiíjna 2006. Marie Sládková

STK • EMISE
♦ motocykly ♦ osobní ♦ nákladní ♦ autobusy ♦ traktory ♦ IDV – dovozy, pfiestavby

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

■ KOUPÍM BYT nebo rod. dÛm jakékoli veli-
kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.
Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní
smlouvu, i v domû s majitelem, podnikov˘
apod. I zdevastovan˘, v soudní Ïalobû, neo-
právnûnû obsazen˘, s neÏádoucím nájemní-
kem ãi s jakoukoli právní vadou. Ve‰keré
formality zajistím, zaplatím stûhování i pfií-
padné dluhy na nájemném, privatizaci atd.
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, dome-
ãek mimo Prahu apod. a dát ãas na vystûho-
vání. Seriózní jednání, platba v hotovosti.
Tel.: 222 712 015 nebo 603 420 013.

■ Koupíme sklo, keramiku, porcelán, ‰per-
ky, obrazy, pohledy z I. republiky a star‰í.
Hledáme téÏ ve‰keré pfiedmûty s tématem
Mikulá‰e a vánoc. StaroÏitnosti – Koneãn˘,
Dlouhá 22, Praha 1, po–pá 14 –18 hod., Tel.:TT
222 320 993. 

■ Soukromá zubní ordinace, Melantricho-
va 5, Praha 1, pfiijímá nové pacienty, i dût-
ské. Ordinaãní doba dennû 8–19 hodin.
Tel.: 607 864 771, 224 241 148.

Filmy reÏiséra Sergio Leona na DVD

Sv˘m osobit˘m stylem se v‰ak od v‰ech
sv˘ch epigonÛ v˘znamnû odli‰oval. Jeho
nejv˘znamnûj‰í filmy vynikají ryze filmov˘m
jazykem s ãast˘m pouÏíváním velmi dlou-
h˘ch zábûrÛ a velmi úsporn˘m pouÏíváním
dialogÛ, a v neposlední fiadû, i vynikající hud-
bou Ennia Morricona. Jeho bezesporu nej-
známûj‰ím dílem je proslul˘ western Tenkrát
na západû (1968), kterému pfiedcházela ne-
ménû slavná westernová „dolarová“ trilogie
filmÛ Pro hrst dolarÛ, Pro pár dolarÛ navíc
a Hodn˘, zl˘ a o‰kliv˘ (1964–66), ve kter˘ch
se v hlavní roli poprvé proslavil americk˘ he-
rec Clint Eastwood. Za zmínku stojí, Ïe inspi-
rací filmu Pro hrst dolarÛ, je podobnû jako

v pfiípadû filmu Sedm stateãn˘ch, opût „sa-
murajsk˘“ film (Yojimbo reÏiséra Kurosawy).
Ve sv˘ch filmech vytvofiil Leone zcela nov˘
typ westernového „hrdiny“ jako ãlovûka, kte-
rému jde hlavnû o jeho vlastní prospûch,
a kter˘ jde cynicky a bez skrupulí za sv˘m cí-
lem. Podobnû jako americk˘ reÏisér Sam
Peckinpah, i on pfiispûl k filmové ritualizaci
násilí. Posledním Leoneov˘m dílem je velko-
lep˘ filmov˘ epos Tenkrát v Americe (1983
aÏ 84, gangsterka, která líãí zrod, prÛbûh
i konec pfiátelství mezi dvûma gangstery 
v prÛbûhu témûfi pÛl století. V‰echny tyto fil-
my jsou k dispozici na DVD s ãeskou podpo-
rou. M. Kotík

Italsk˘ reÏisér Sergio Leone je povaÏován za jednoho z otcÛ tzv. spaghetti westernÛ,
které se v hojném poãtu natáãely v 60. letech v celé Evropû. které se v hojném poãtu natáãely v 60 letech v celé Evropû
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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
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Restaurace Albio 
Kdo se rád stravuje opravdu zdravû, mívá tûÏkou volbu. Rychlá
obãerstvení i mnohé restaurace, kam z práce vybûhneme na
obûd, sice jiÏ dnes jídelníãek pfiizpÛsobují trendÛm zdravûj‰í v˘-
Ïivy, ale zdaleka se nedá fiíci, Ïe by vás takto uspokojili v‰ude,
a Ïe nabízené pokrmy jsou zdravé stoprocentnû.

Kdo to nemá daleko do Truhláfiské ulice, mÛÏe zavítat do restaurace
Albio. Prostorn˘, pfiívûtivû zafiízen˘ podnik je tu uÏ od roku 2003 pro
v‰echny, kdo rádi vûdí, co jedí. Nabízejí tu ‰irok˘ sortiment studen˘ch
i tepl˘ch pokrmÛ a nápojÛ ve velké vût‰inû
v biokvalitû. (Co je biokvalita se mÛÏete
doãíst v Ekorubrice na str. 2 na‰ich novin.)
Dbají tu na co nejvût‰í vyuÏití produkce
ãesk˘ch v˘robcÛ, ale ãást potravin je tfie-
ba i dovézt. Mnohde v zahraniãí je v bio-
potravinách ‰ir‰í nabídka. 
A jak je to s masem? Donedávna na jídel-
níãku vÛbec nebylo, ale uÏ se i tady, samo-
zfiejmû v biokvalitû, prosadilo a zpestfiilo
v˘bûr. V kaÏdém pfiípadû je pfiipravováno
zvlá‰È a v jin˘ch nádobách, neÏ ostatní po-
krmy, takÏe vegetariáni ani vegani se ne-
musejí zneklidÀovat.
Co si tedy v Albiu mÛÏete dát? Jídelníãek
je pûknû dlouh˘ a pfiehlednû oznaãen˘
hvûzdiãkami tam, kde je pokrm pfiipraven
kompletnû ze surovin v biokvalitû. Ostatnû
sloÏení kaÏdého jídla je tu uvedeno.
Vyberou si tady i ti, kdo mají bezlepkovou

dietu. Samozfiejmostí je denní zv˘hodnûné menu (polévka, lehké ne-
bo hlavní jídlo a dezert v cenû 188, resp. 198 Kã). V nabídce jsou stu-
dené i teplé pfiedkrmy, polévky, ryby, tûstoviny a dal‰í, aÏ po zdravé
sladké mlsání a kávu. Mezi nápoji najdete tfieba i r˘Ïov˘ nápoj, krav-
ské biomléko ãi kozí jogurtové mléko, ale také míchan˘ nápoj z rakyt-
níku. K ovocn˘m drinkÛm dostanete ve sklenici i jedlou kytiãku. 
Platit lze i stravenkami, studenti mohou vyuÏít ke slevû ISIC card, pfií-
jemné pro maminky jsou i dva (!) dûtské koutky v restauraci. 
V Albiu se jako v kaÏdém jiném dobrém podniku mohou konat i rÛzné
firemní ãi soukromé akce, mívají tu i svatby. A Ïe by nebylo, ãím si pfii-
Èuknout, netfieba se obávat. Jednak tu ãepují kvasnicové pivo Bernard,
lahvové biopivo Kloster Bräu, ale v nabídce je i v˘borné biovíno z Mi-
kulovské oblasti, z obce Pavlov, od známého vinafie pana Abrleho.  
Kromû restauraãních sluÏeb spoleãnost Albio provozuje vlastní pe-

kárnu i catering, o nûjÏ je znaãn˘ zájem
i mezi v˘znamn˘mi firmami. Pro tiskové
konference restauraci vyuÏívá i Minister-
stvo Ïivotního prostfiedí, zajdou sem
i mnohé známé osobnosti. Zkuste to nû-
kdy i vy – a uvidíte, Ïe vám bude chutnat
a je‰tû vás bude hfiát dobr˘ pocit, Ïe jste
se neprotivili svému tûlu a zdraví. 
Zdravé biopotraviny si mÛÏete koupit ve
tfiech obchodech, které spoleãnost Albio
také provozuje (na Námûstí 14. fiíjna 17,
na Dejvické 26 nebo v Truhláfiské 18 vedle
restaurace).

·ílená kapela – Balkan Beat Box
âlen kapely Gogol Bordello Ori Kaplan pfiiváÏí 7. listopadu do Prahy vlastní hudební
uskupení – Balkan Beat Box.

Legenda reggae v praÏském Roxy
The Wailers, jamajská kapela, s níÏ kdysi vystupoval Bob Marley, pfiijede poprvé do Pra-
hy. Jedin˘ koncert odehraje v praÏském klubu Roxy 8. listopadu.

·estice hudebníkÛ má s koncerty Gogol Bor-
dello spoleãné to, Ïe jde o divokou multikul-
turní taneãní party, kde divákÛm nezb˘vá dí-
ky energii, která se na nû valí, nic jiného neÏ
tanãit a skákat. Náv‰tûvníci se protancují
z Balkánu pfies Izrael, ·panûlsko, Maroko
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a zpût. Koncerty jsou zaloÏeny nejen na beat
boxu, ale pfiedev‰ím na strhujícím mixu Ïi-
v˘ch nástrojÛ (saxofony, perkuse, kytary)
s elektronikou, rapem a dubem, které se
proplétají s lidov˘mi balkánsk˘mi, arabsk˘-
mi, Ïidovsk˘mi a ‰panûlsk˘mi rytmy a melo-

diemi. Jsou velk˘m záÏitkem, napfiíklad na
leto‰ním festivalu v Roskilde roztanãili ve
world music stanu nûkolik tisíc lidí. Balkan
Beat Box zaloÏili Tamir Muskat a Ori Kaplan,
známé osobnosti newyorské undergroundo-
vé scény. Vedle nich v kapele hrají dal‰í
skvûlí muzikanti – Itamar Ziegler, Dan Leong
ãi Tomer Yosef, kter˘ se stará zároveÀ o pro-
jekce, provázející jejich vystoupení. Koncert
zaãíná v 19.30 a vstupenky jsou k dostání
v pfiedprodeji v síti Ticketpro za 330 Kã,
na místû pak za 350 Kã.

Albio restaurace, Truhláfiská 20, P1, 
tel.: 222 325 414, po–ne 11.00–22.00

e-mail: restaurace@albiostyl.cz
www.albiostyl.cz

Lesk a bída Evropy
Pfiispívám do sociálního zabezpeãení, platím bankovní poplatky, jednám s úfiedníky,
jezdím v˘tahem, mám oblek, mikrovlnku a loÏnici v moderním stylu, ne pfiíli‰ se li‰ící od
ostatních loÏnic, kompletnû zbudovanou dodavatelem. Bydlím v podnájmu, bydlím
sám, nevlastním Ïádné domácí zvífie. Jsem komunikativní, flexibilní, svobodn˘, neuro-
tick˘, pfiepracovan˘ a nevyspal˘. Vlastním v˘konn˘ a chytr˘ vÛz a nakupuji i ve dvû rá-
no. NeÏiji ve mûstû, ve kterém jsem se narodil, zato mám skvûle znûjící plat a mohu si
dovolit cokoliv mû napadne. Cokoliv? Nezab˘vám se zbyteãn˘mi otázkami a toho, Ïe
bych si nenalezl partnerku, se neobávám.

The Wailers jsou
nejvût‰í svûtovou le-
gendou reggae, díky
nim se tento styl
v 80. letech minulé-
ho století roz‰ífiil po
celém svûtû. Cel-
kem Bob Marley
a The Wailers pro-
dali pfies 250 miliónÛ
desek a na svém
kontû mají takové hi-
ty jako napfi. „No Woman No Cry“, „Get Up
Stand Up“, „Redemption Song“, „Exodus“,
„War“ ãi „Could You Be Loved“. âasopis Time
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vyhlásil v roce 1999 jejich spoleãnou desku
„Exodus“ albem století. Souãasn˘ ‰éf The
Wailers Aston „Familyman“ Barrett, kter˘ hraje
na basovou kytaru, byl hudebním reÏisérem
B. Marleyho a je zároveÀ jedin˘m Ïijícím hu-

debníkem, kter˘
u nûj stál témûfi od
zaãátku jeho kariéry.
S ním pfiijede do
Prahy dal‰ích sedm
muzikantÛ, mezi ni-
mi je napfi. dechová
sekce, hráã na klá-
vesy Earl „Wya“ Lin-
do, kytarista Al An-
derson ãi zpûvák
Gary „Nesta“ Pine.

To, Ïe jejich koncerty nejsou pouze zasnûn˘m
vzpomínáním, ale úÏasn˘m záÏitkem v podá-
ní skvûl˘ch muzikantÛ, se mohli pfiesvûdãit di-
váci na loÀském festivalu v Trutnovû.
Koncert zaãíná v 19.30, vstupenky jsou
k dostání v síti Ticketpro za 870 Kã vãetnû
poplatkÛ. POZOR! Omezená kapacita klu-
bu Roxy! Více info na www.roxy.cz

Foto Jifií Sládeãek

Díla na kÛÏi
Nenechte si ujít velmi zajímavou v˘stavu
v˘tvarníka a malífie Jana Brabence, kter˘
vystavuje svoje nejnovûj‰í díla na kÛÏi
malovaná, ve foyer Divadla bez zábradlí
(v prostorách b˘valé Laterny Magiky na
Národní tfiídû). 

V˘stava je pfiístupná dennû v dobû divadel-
ního pfiedstavení od 18:30 hod. nebo i jindy
po dohodû s vedením divadla, a to aÏ do
14. listopadu.

A&A GALERIE pfied-
stavuje krásné mís-
to pro krátké zasta-
vení pfii kaÏdé pro-
cházce na Petfiín, ãi
jízdu lanovkou. Pfiivítají Vás
citlivû zrekonstruované prostory v nádvofií 
domu U âernohorsk˘ch na Malé Stranû.
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A&A GALERIE ● DÛm U âernohorsk˘ch ● Praha 1 ● Újezd 409/ 19 ● vchod z ulice U Lanové dráhy 2
email: info@aagalerie.cz ● www.aagalerie.cz

OTEV¤ENO: ÚT– SO 11:00–19:00

Na‰e galerie nabízí k prodeji i prohlídce
pfiedev‰ím v˘tvarné umûní a originální ang-
lick˘ porcelán a keramiku. K drobnûj‰ím
dárkÛm, které si zde mÛÏete koupit, patfií
i ruãnû vinuté sklenûné perle, tradiãní v˘ro-
bek ãeského skláfiství, originální ‰perky,

drobné i vût‰í kovové plastiky a grafické
listy ãesk˘ch autorÛ. Chcete si pfiipome-
nout rozkvetlou zahradu i v zimû? Rádi si

vychutnáte ‰álek kávy nebo ãaje z anglic-
kého porcelánu ãi odlehãené keramiky? Po-
tfiebujete dokonalou vázu pro své oblíbené
kvûtiny? âasto zvete své blízké ke sváteãnû

j p

prostfiené tabuli?
V˘robky exkluzivních znaãek Portmeirion,
Burleigh a Royal Winton jsou provûfiené
sv˘m pÛvodem a kvalitou dlouholeté anglic-
ké tradice.
Kdo pfiijde s odkazem na tento ãlánek, ob-
drÏí pfii nákupu slevu 10% a jako pozornost
od nás dostanete mil˘ dárek.

V A&A GALERII se pravidelnû konají 
autorské vernisáÏe.

31. 10. se uskuteãnilo zahájení v˘stavy 
JI¤Í MIKA-DIALOG KRAJINY (do 9. 12.)

j ˘ y
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Vzhledem k dlouhodobé rekonstrukci Malostranské besedy se dal‰í kulturní pofiady pro se-
niory budou konat pouze 1x za mûsíc v Maìarském kulturním stfiedisku, Rytífiská 25,
Praha 1 od 14:30 hodin.
8. 11. Ensemble Puchberg – Jan Ostr˘ – flétna, Markéta Vrbková – violoncello, Ludûk

·abaka – klavír
6. 12. Jan Thuri – hoboj, Jaroslav Bohdal – housle, Petra Feistauerová – viola, Yu Moto-

hashi – violoncello Zmûna programu vyhrazena!

Ztajená historie Prahy – vycházky vlastivûdného krouÏku
4. 11. Jepti‰ãí milé  Nebovidy. Sraz ve 13:45 hod. u vchodu k dolní nástupní stanici pet-

fiínské lanové dráhy.
11.11. Obrozeneck˘ básník J. J. Langer na Starém Mûstû. Sraz ve 13:45 hod. u Nové

radnice na Mariánském námûstí.
2. 12. Eli‰ka Krásnohorská v okolí Jeãné ulice. Sraz ve 13:45 hod. u Faustova domu

na Karlovû námûstí.

SvÛj talent Rudolf Kremliãka mohl rozvíjet jiÏ
na praÏské AVU v ateliéru Hanu‰e Schwai-
gera: ovlivnil jej znalostí star˘ch holandsk˘ch
a flámsk˘ch mistrÛ i staromistrovsk˘ch tech-
nik figurální tvorby. Mistr moderní krajinomal-
by Antonín Slavíãek, osobním pfiátelstvím
pfiedurãil ranou v˘tvarnou orientaci kolegy.
Za deset let v Kameniãkách Kremliãka doká-
zal vytvofiit figurální pracovní typy, které na
v˘stavách a v tiscích Zlaté Prahy získávaly
oblibu u sbûratelÛ. Pfii zahraniãních poby-
tech (1910–1912) studoval v Holandsku sta-
ré mistry, v PafiíÏi impresionisty a poimpresi-
onisty (Manet, Corot), obdivovaltt Picassa
stejnû jako Mattiss ve Francii, Kremliãka do-
ma Picassa – na rozdíl od jin˘ch nenapodo-
boval, coÏ i jemu pfiineslo uznání.
Zlom v Kremliãkovû tvorbû znamenal obraz
Dûvãe v bílém ÏivÛtku (1915)55 nov˘m malífi-
sk˘m pfiístupem, ãerpajícím z moderní fran-
couzské malby. Autor novû rozvíjel civilní
portrét, krajinu i záti‰í, k nimÏ se vracel cel˘
Ïivot. Pfiedev‰ím v‰ak ztvárÀoval Ïenské po-
stavy a akty. Ovlivnûn Degasem, ale jiÏ
sv˘m nezamûniteln˘m zpÛsobem, vytvofiil
sérii taneãnic, jeÏ mu zajistily ãlenství v po-
váleãné skupinû Tvrdo‰íjn˘ch. Po prvním ak-h
tu Nany (1918) následovaly Ïeny pfied zr-88
cadlem (Po plese, âesající se dûvãe,
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V divadelní ‰atnû, Myjící se Ïena aj.). Mo-
tivy „pracovní“ (Myãky, Pradlena)a pro ma-
lífiskou ãistotu a poetiku pohledu na skuteã-
nost byly kladnû hodnocené skupinou tehdy
nejmlad‰ích autorÛ Dûvûtsilu. V 90. letech
mûl jiÏ Kremliãka v ãeském malífiství v˘-
znamné postavení, které upevnil prodejem
Myjící se Ïeny (1924) do pafiíÏského Lu-
cemburského muzea. Vy‰el jeho v˘bor z kre-a
seb, první monografie s pfiedmluvou pafiíÏ-

ského historika umûní Faureho. V jeho díle
se zaãala v˘raznû projevovat smyslovost,
skrytá v mnohafigurálních toaletách. Krajiny
a portréty dostaly novou formu. Umûlec, po-
druhé ve Florencii, vytvofiil soubor mûstsk˘ch
a krajinn˘ch motivÛ s mnohem v˘raznûj‰í
otevfieností a barevností.

Nová názorová forma v cyklech toalet, krajin
a portrétÛ, pfiedstavená na v˘stavû Mánesa
(1927), a autorova neãekaná kvantita tvorby,
proti pfiedchozímu velmi autokritickému ob-
dobí, byla kritizována. Kremliãka na kritiku
(i nemoc) „odpovídal“ cestami: v Alpách tvo-
fiil obrazy s horsk˘mi jezery, v Normandii
a v Bretani plátna s krajinami. Maloval figury,
znovu novozákonní motivy Máfií Magdalény.
V návrhu mozaiky pro pasáÏ paláce Fénix
(1931)  rozvedl svÛj star‰í obraz Îeny na
bfiehu (1925). Vytvofiil „Ïivoãi‰ná“ plátna Ví-
kend a Koupající se Ïeny v novém podání
smyslového vnímání. Nûkolik mûsícÛ pfied
skonem (1932) mu uspofiádala Umûlecká
beseda, do níÏ vstoupil, soubornou v˘stavu.a
V˘stava Rudolfa Kremliãky – v Domû
U kamenného zvonu (do 21. ledna 2007),
pfiiná‰í ve 140 obrazech, 100 kresbách
a grafick˘ch souborech v‰echny polohy
jeho tvorby: rané Ïánrové v˘jevy, proslulé
toalety, smyslné akty, niterné krajiny
a dokonalé portréty. V prodeji je i dvoudíl-
ná monografie O nûm a s ním.

Olga Szymanská

DIVADELNÍ PREMIÉRY V LISTOPADU

Vysok˘ sportovní typ, vÏdy peãlivû upraven˘, s cigaretou a bambusovou holí. Na pÛdû
Mánesa a pozdûji Umûlecké besedy vÏdy vá‰niv˘ diskutér, pfiítel nebo odpÛrce kolegÛ
umûlcÛ. To je malífi Rudolf Kremliãka (1886–1932), stûÏejní osobnost ãeského moderní-
ho malífiství 20. století – po padesáti letech znovu pfiipomínaná soubornou v˘stavou
Galerie hlavního mûsta Prahy, mnoha státních i soukrom˘ch institucí.
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Rudolf Kremliãka se vrací 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. 
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V pondûlí 6. listopadu od 17:00 hod.
Irena Budweiserová a Jan Brabenec –
Krásn˘ hlas a krása z kÛÏe, beseda
s dvûma pfiáteli. Tedy: s v˘jimeãnou zpû-
vaãkou, ãlenkou Spirituál kvintetu, ale ta-
ké zdatnou sólistkou v oboru jazz, blues,
‰anson i jin˘ch Ïánrech, Irenou Budwei-
serovou a s vídeÀsko-praÏsk˘m v˘tvarní-
kem tvofiícím z kÛÏe, Janem Brabencem,
kter˘ je mimo jiné i úspû‰n˘m autorem
kníÏky Cesta na v˘chod a ãerstv˘m nosi-
telem ocenûní za své dílo v ¤ímû. (âtûte
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téÏ na str. 4). Mal˘ sál Mûstské knihov-
ny na Mariánském námûstí.

ORIGINÁLNÍ POHYBOVÉ DIVADLO VESELÉ SKOKY uvádí

NA HLAVU!
Nevyklánûjte se z oken,

nebezpeãí záÏitku!
1. místo

„Jin˘ umûleck˘ poãin 
roku 2005“

v anketû i-divadlo.cz

Anna a 7 ÏelezniãáfiÛ v taneãní grotesce z 2. nástupi‰tû.

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

www.veseleskoky.cz

Melodram není Ïánr
na vymfiení
Pfiíznivci hudby a mluveného slova moÏ-
ná netu‰í, Ïe se v Praze v tyto dny koná
jiÏ 9. roãník festivalu koncertního melod-
ramu – a to dokonce mezinárodní.

Jeho du‰í je PhDr. Vûra ·ustíková, která to-
muto témûfi zapomenutému Ïánru, dûlá takto
dobrou sluÏbu. V její dramaturgii a reÏii se
uskuteãní celkem 5 veãerÛ s melodramem,
povût‰inou v Pálffyho paláci. JiÏ zde probûhl
veãer nejlep‰ích evropsk˘ch melodramÛ
a koncert vítûzÛ soutûÏe ZdeÀka Fibicha v in-
terpretaci melodramÛ. Na provedení ãekají
je‰tû Novinky ãeského melodramu (5. 11.),
veãer s názvem Souãasní skladatelé Jarosla-
vu Seifertovi (12. 11.) a Pocta latinsko-iber-
ské hudbû (19. 11., v Atriu na ÎiÏkovû). Vstu-
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penky na zb˘vající veãery lze zakoupit
v âeském muzeu hudby v Karmelitské 2 ne-
p y ˘ j y p

bo v místû konání pfied zaãátkem. I melod-
ram mÛÏe b˘t zpestfiením va‰eho podzimní-
ho veãera. Maf

Divadlo Minor
19. listopadu
PLANETA OPIC aneb Sourozenci Kapla-
novi mezi chlupatci 
Proslul˘ pfiíbûh poprvé na divadelním jevi‰ti!
Sourozenci Adam a Cecílie pfiistanou místo
u prarodiãÛ na podivnû zarostlé planetû.
A od té chvíle se nepfiestanou divit… Stane-
te se svûdky honu gorilích vojákÛ na divoké
lidi, melancholie orangutaního premiéra
a aerobiku jeho k˘ãovité manÏelky, poznáte
ochránkyni lidsk˘ch práv Zaru a taky jednu
mr‰tnou ‰impanzí babiãku. 
Obalamutí hiphoper DÏango dvû tupá gorilí
dvojãata sv˘m pfievlekem za sexy gorilici?
A zachrání nebohé lidi ze zajetí? A jak do-
padne monumentální závûreãná bitva v Za-
kázané zónû? Tohle je dÏungle, váÏení…
ReÏie D. Drábek. Scéna D. Bazika. Kost˘-
my a masky E. âiãmanová. Hudba D. Král.
Dramaturgie P. Zámeãníková. Drezúra
a akrobacie Rostislav Novák jr.

26. listopadu
DÍRA VE ZDI
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Na motivy povídek souãasného Ïidovského
autora Etgara Kereta (* 1967 Tel Aviv), kter˘
zaãal tvofiit v roce 1992 a dnes patfií k nejpo-
pulárnûj‰ím a mnoha cenami ovûnãen˘m  iz-
raelsk˘m spisovatelÛm, napsali studenti ka-
tedry alternativního a loutkového divadla
DAMU Petra Tejnorová, Zuzana Vojtí‰ková
a Petr Ha‰ek.
ReÏie: Petra Tejnorová a Petr Ha‰ek, dra-
maturgie Z. Vojtí‰ková, v˘prava J. Nachlin-
ger a M. âerníková, 
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hudba M. Solce.

Rok s Ïidovskou kulturou – K v˘roãí 100 let
Îidovského muzea v Praze. Studenti katedry
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alternativního a loutkového divadla DAMU.

Divadlo v Dlouhé
21. listopadu v 19 hodin v divadelní kavárnû 
MÒJ KRÁSN¯ SVùT

pp

Pavel Trtílek, Jan Krupa
Premiéra scénického ãtení
První veãer tfiídílného cyklu, AG uvádí,
v nûmÏ se pfiedstaví mladí brnûn‰tí dramati-
ci. Okouzlená dÛchodkynû hostí své kama-
rádky a chlubí se jim bohat˘mi nákupy z re-
klamních nabídek. Co z toho vzejde? ReÏie 

Arno‰t Goldflam. Úãinkují N. Vicenová, 
J. Pokorná, L. Veliká a A. Goldflam.
Chtûl bych v tomto cyklu seznámit dramatur-
gy, divadelníky, a taky zájemce o nové diva-
delní texty ve tfiech veãerech s dramatickou
tvorbou mlad˘ch brnûnsk˘ch autorÛ, resp. au-
torÛ z líhnû JAMU. Mnohdy jsou to lidé, ktefií
uÏ se nûjak zapsali, aÈ uÏ v autorské soutûÏi
Alfréda Radoka, nebo byly jejich texty uvede-
ny na nûkteré z brnûnsk˘ch scén. VeãerÛm
bude  vÏdy pfiítomen autor(ka), aby mohl b˘t
vystaven dotazÛm z fiad interesentÛ, fiíká AG.

Divadlo ABC
26. listopadu
âESKÉ VÁNOCE

pp

Jifií JankÛ
Velmi svérázná adaptace starého pfiíbûhu,
inspirovaná lidov˘m barokním divadlem, La-
dovsk˘mi jesliãkami a také dne‰ní vût‰inovû
ateistickou spoleãností, která Vánoce jiÏ dáv-
no nevnímá jen jako svátky slavící BoÏí naro-
zení. Nejde jen o zvûstování narození BoÏí-
ho syna, ale i o zkoumání paradoxÛ, které
tato skuteãnost nese, je-li zasazena do ães-
kého prostfiedí. V‰e se nese v duchu velké
nadsázky a pfiíbûh pfiiná‰í neãekané a para-
doxní situace. Vedle koled a atmosféry plné
vánoãní nostalgie se mÛÏete tû‰it i na komic-
ké situace a dialogy, které ukáÏí, jak to asi
mohlo vypadat, kdyÏ do nejmenované vsi
kdesi v ãeské kotlinû dorazila zpráva o naro-
zení spasitele. Vûfiíme, Ïe toto ponûkud bi-
zarní spojení vás dojme i souãasnû pobaví.
ReÏie P. Svojtka. Hrají E. âekan, V. Fridrich,
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D. Batulková, H. âermák, V. Îehrová, J. Me-
j j

duna, K. ·práchalová, L. Pernetová, H. Vag-
nerová, L. Jurek, M.Písafiík, J. Hána.

Divadelní soubor PAP
v divadle Nablízko (Nosticova 2a-Kampa)
29. a 30. listopadu od 19:30
CARMEN aneb Jak je ti mezi dvûma Ïenami?
Hra o bytostech v nás a kolem nás. O touze
b˘t milován. O touze vlastnit. O touze zabít.
O touze znovu se zrodit.
ReÏie Eva Elxa. Scénáfi E. Elxa, J. PíÏl, 
J. Tfiasák, O. Lounová. Hrají O. Lounová, 
J. PíÏl, J.Tfiasák, E. Elxa. Hudba J. PíÏl, 
J. Tfiasák.

Klub pfiátel Galerie hlavního mûsta Prahy zahájil svou ãinnost od záfií 2006. 
âlenství v nûm je bezplatné. Poskytuje ve‰keré informace o ãinnosti GHMP, slevy a v˘ho-
dy (zv˘hodnûn˘ vstup do objektÛ galerie a na akce klubu, slevy na produkty partnersk˘ch
organizací klubu), akce pro dospûlé ãleny, pro dûti ãlenÛ, pro rodiny ãlenÛ, pro v‰echny
ãleny, v˘hody lektorovan˘ch prohlídek a dûtsk˘ch i rodinn˘ch dílen. Podrobné informace
o ãlenství a ãinnosti na webov˘ch stránkách GHMP.

Divadelní smr‰È 
Divadelní sezóna je v plném proudu a kdo
praÏské scény sleduje dÛkladnûji, nepfie-

ístává se divit, kolik novinek a zmûn leto‰ní
podzim pfiiná‰í. Pomineme prozatím ty,
o nichÏ se jiÏ mnoho psalo – a to napfiíklad
znovuotevfiení Hudebního divadla Karlín
nebo zahájení na zcela nové muzikálové
scénû v Paláci u HybernÛ. K tûmto (sta-
ro)nov˘m scénám se nûkdy pfií‰tû vrátíme
podrobnûji. Zamûfiíme se dnes spí‰ na scé-
ny malé a stfiední, protoÏe i z nich se zmû-
ny, novinky a premiéry doslova valí.

Tak napfiíklad Mûstská divadla praÏskáTak napfiíklad Mûstská divadla praÏská
zahájila novou sezónu s nov˘m vedením.
¤editel Ondfiej Zajíc dal dohromady pro obû
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divadla, ABC i Rokoko, jedin˘ siln˘ hereck˘
soubor. 
Tuto zmûnu oznámili divadelníci kompono-
van˘m galaveãerem „Tunelem k sobû“, jímÏ
odlehãen˘m zpÛsobem pfiedstavili nové plá-
ny. MDP mají i nové logo a zavedly nov˘
systém pfiedplatného. Jednotné ceny vstu-
penek mají obû divadla a koupit si je mÛÏete
v kterékoli z obou pokladen. Sv˘ch „5 minut
slávy“ si zase mohli uÏít pfiihlá‰ení jednotlivci
i skupiny v divadle Rokoko, které tak dalo
pfiíleÏitost k hereck˘m kreacím a moÏná
i k opravdové roli.
Nov˘ repertoár ABC nabízí napfi. Molliérova
Scapinova ‰ibalství v reÏii vynikajícího ruské-
ho reÏiséra Sergeje Fedotova, Ïijícího v Pra-
ze (v Dlouhé hrají jeho Molliéra), v Rokoku to
bude „nejlehãí hra o nejtûÏ‰ích vûcech“ Mar-
vinÛv pokoj od amerického dramatika pod-
lehnuv‰ího viru HIV Scotta McPhersona.

Nov˘ divadelní soubor hraje i v divadle s no-
v˘m názvem Palace (v pasáÏi Jalta). Stfiídá
se tu se souborem âerného divadla a pfiipra-
˘ ( p )

vil hned nûkolik premiér: Nejlákavûji zní asi
Kachna na pomeranãích (William Douglas
Home)  v reÏii Martina Stropnického, kter˘ si
ve hfie i s Veronikou Îilkovou zahraje. Princi-
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pálem, jak si na internetov˘ch stránkách fií-
ká, (ale také fieditelem a majitelem) divadla
je Alexej Py‰ko. Soubor disponuje zvuãn˘mi
jmény vlastních hercÛ i hostÛ (namátkou Jan
Hartl, Vojta Kotek, Ondfiej Vetch˘, z dam pak
Valerie Zawadská, Agáta Hanychová, Nela
Boudová a mnozí dal‰í) a i dal‰í hry z reper-
toáru slibují kvalitní zábavu. Divadlo ozna-
muje, Ïe hodlá ãasto vyjíÏdût za diváky i mi-
mo Prahu. 
Dal‰í nov˘ soubor s názvem TY2 vznikl v Ma-
lém Nosticovû divadle nad âertovkou. Mal˘
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soubor pod vedením hereãky a manaÏerky
Jitky Sedláãkové a produkãní Gabriely Pej-
chalové (obû se dle vyjádfiení stfiídají v pozici
fieditelky a uklízeãky) hodlá spolupracovat
s Jaroslavem Du‰kem. Ten zde nyní reÏíruje
Krále Ubu, v nûmÏ si hlavní role zahrají Bohu-
mil Klepl a právû Jitka Sedláãková. Snad
tenhle lákav˘ titul nauãí diváky, kde na Kampû
Nosticovo divadlo hledat. Maf

Petr ·ABACH: Obãansk˘ prÛkaz (Paseka)
Terry PRATCHETT: Koule (Talpress)
Paulo COELHO: Jako fieka, jeÏ plyne (Argo)
Wilbur SMITH: Náfiek vlkÛ (Alpress)
John IRVING: Dokud tû nenajdu (Odeon)
Steve BERRY: Templáfiské dûdictví (Domino)
Blanka MATRAGI: Blanka Matragi (Nakladatelství Lidové noviny)
Václav HAVEL: Prosím struãnû (Gallery)
Janek KROUPA: Zloãin jako profese (Daranus)
Kolektiv autorÛ: Toulavá kamera 2  (Freytag & Berndt)

3. 11. (pá) od 16 hodin
Beseda a autorské ãtení Jaroslava Rudi‰e
k jeho nové knize „Grandhotel“. Naklada-
telství Labyrint
10. 11. (pá) od 16 hodin
Kfiest knihy „To chce jen klid a zhluboka d˘-
chat“ autorky Aleny Hrachovcové. Knihy
pokfití autorãina dcera Katefiina Hrachovco-
vá, úãast pfiislíbila téÏ Katefiina BroÏová.
Nakladatelství Eroika
19. 11. (ne)
Setkání s ãesk˘mi autory, kter˘m v roce
2006 vy‰la alespoÀ jedna kniha. Akce bu-
de probíhat od 10 do 17 hodin, provázet jí

budou Olga âufiíková, Jaroslava Pan˘rko-
vá, Milena Vostfiáková, Jaroslav Suchánek,
Vratislav Ebr a úãast pfiislíbili: Jana Paulo-
vá, Josef Fousek, Josef Mixa, Pavel Toufar,
Peter M. Jolin, Jan Cimick˘ a dal‰í.
22. 11. (stfi) od 17 hodin
Setkání s Marií Formáãovou a Josefem
Dvofiákem, ktefií pfiedstaví titul „Vzpomíná-
ní“, kde se pan Dvofiák vrací do dûtství, pro-
jde se ãtenáfii svoji cestu za divadlem, která
byla pozoruhodná. Nakladatelství XYZ
Palác knih LUXOR, Václavské nám. 41,
tel.: 221 111 367. 
Zmûna programu vyhrazena.

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

Více informací najdete na www.neoluxor.cz

DIVADLO V CELETNÉ
4. 11. so 16:00  Ve stanici nelze
5. 11. ne 19:30  Ve stanici nelze
6. 11. po 15:00  Na hlavu!

19:30  Na hlavu!
21. 11. út 15:00  Na hlavu! 

Divadlo roku 2005, cena Alfréda Radoka za
hereck˘ v˘kon v roli Lelia v Goldoniho hfie
Lháfi pro Jana Vondráãka i za Ïenskou roli
Hedviky pro Jaroslavu Pokornou v Ibsenovû
Divoké kachnû. To jsou jen poslední z mno-
ha ocenûní, které soubor za dobu své exi-
stence posbíral.
VraÈme se ale struãnû k zaãátkÛm pfied dese-
ti lety, kdy se v Dlouhé spojily dvû skupiny
hercÛ – jedna kolem reÏiséra Jana Borny
a druhá kolem Hany Bure‰ové, ktefií spoleãnû
vyhráli konkurz na obsazení tehdej‰ího 
Divadla na Starém Mûstû. Obû rÛznorodé
skupiny pfii‰ly s hotov˘mi inscenacemi a na
své dvojakosti dodnes soubor staví. Pod ve-
dením fieditelky Daniely ·álkové, s dramatur-

j

gem ·tûpánem Otãená‰kem a v reÏii Borny
y y

i Bure‰ové, vznikl v Dlouhé stmelen˘ soubor,
kter˘ pfii opakovan˘ch náv‰tûvách divadla
pÛsobí dojmem skvûlé party, schopné zahrát
od loutkového divadla pfies takfika muzikálo-
vé pfiedstavení, detektivku Agathy Christie ãi
kabaret aÏ po Dostojevského tragédii úplnû
v‰ecko – a to s viditeln˘m zápalem a invencí.
V fiadû titulÛ hraje podstatnou roli také hudba
a zpûv, coÏ obojí herci zvládají s pfiehledem
a s radostí.
Pro Jana Bornu jsou typické autorské insce-
nace ãi vlastní adaptace, je zku‰en˘m reÏi-
sérem dûtsk˘ch ãi rodinn˘ch inscenací (Ko-
medie s ãertem, My‰ka z Bfií‰ka ãi uÏ
legendární Jak jsem se ztratil aneb Malá vá-
noãní povídka). Také stále vyprodan˘ Kaba-
ret Vian-Cami (premiéra 1999) nebo novûji
Prévert-Bulis, za nûjÏ Borna získal cenu Saz-
ky a Divadelních novin 2005, plní divadelní
kavárnu, kde se hrají, spolehlivû uÏ nûkolik
let. Oba kabarety spojují krátké básnické tex-

ty s minihfiíãkami a zpûvem, kaÏd˘ jinak, Vi-
an-Cami Ïivoãi‰nûji, Prévert-Bulis poetiãtûji.  
Hana Bure‰ová je uznávanou reÏisérkou
s ‰irok˘m zábûrem. Její inscenace b˘vají
pravidelnû nominovány na ceny Alfréda Ra-
doka, hned v prvním roce jejich udûlování
(1992) ji získala s inscenací Don Juan
a Faust. Pohostinsky pracuje v celé fiadû
dal‰ích divadel vãetnû Národního ãi Divadla
na Vinohradech.
V Dlouhé mÛÏete mimo jiné vidût její strhující
pojetí Dostojevského BûsÛ ãi provokující Ta-
boriho hru Goldbergovské variace, ale také
úplnû jin˘ Ïánr, a totiÏ dvû inscenace kultov-
ní literatury – Zemûplochy Terryho Pratchet-
ta. První úspûch, Soudné sestry, inspiroval
k druhému pokusu. I Ma‰karáda se jiÏ stala
Ïádan˘m titulem – a tak se lze pouze doha-
dovat, zda Hana Bure‰ová, po vzoru filmo-
v˘ch trilogií, je‰tû nûjakého Pratchetta pfiidá.
Desetiletí je dost dlouhá doba na vybudování
a provûfiení kvalit, a tak je dobré se ohléd-
nout. V Dlouhé ale pfiedev‰ím hledí dopfiedu,
takÏe vlastnû Ïádné velké oslavy neplánují,
jen 16. 11. se bude konat interní slavnostní
veãer pro souãasné i b˘valé ãleny, spolupra-
covníky, zfiizovatele, sponzory a partnery di-
vadla. Spí‰ se tu pracuje na nov˘ch premié-
rách pro pfií‰tí rok (Pokus o létání a Faidra).
Dne 28. listopadu se uskuteãní 200 (!) reprí-
za A‰kenazyho Malé vánoãní povídky (v reÏii
J. Borny), pfied prázdninami se opût chystá
festival her pro dûti a mládeÏ Dítû v Dlouhé,
uÏ 9. roãník. 
Pfiíznivci této scény, mou osobu nevyjímaje,
mohou v‰ak divadlu v Dlouhé aspoÀ symbo-
licky do dal‰ích desetiletí popfiát – Zlomte
vaz! Martina Fialková

Dlouh˘ch
deset let
Lep‰í název pro zamy‰lení nad
desetiletím Divadla v Dlouhé tûÏko
vymyslet. VypÛjãila jsem si jej od
Samihy Maleh, reÏisérky stejno-
jmenného dokumentu, kter˘ k této
pfiíleÏitosti vznikl.  ReÏisérka, pro
niÏ je zfiejmû soubor v Dlouhé sr-
deãní záleÏitostí, uÏ od roku 2000
sbírala materiál, zachycovala v‰ed-
ní i nev‰ední okamÏiky divadelního
Ïivota, vãetnû katastrofálních po-
vodní, toãila rozhovory s herci i tû-
mi ostatními, kdo k divadlu v Dlou-
hé nûjak patfií. Ale smûstnejte do
hodinové stopáÏe deset let a po-
vodnû k tomu! Jak se v dokumentu
podafiilo zachytit takfika hmatatel-
nû tvÛrãí, hravou atmosféru, která
divadlem vládne, a jak na prknech téhle scény dennû herci pfietavují nápady autorÛ i re-
ÏisérÛ v fiadû vynikajících pfiedstavení, uvidíme v âeské televizi je‰tû letos.
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SALMOVSKÁ LITERÁRNÍ KAVÁRNA
(Salmovská 16 – u Karlova nám. od 19:30 hod.)
ÚTER¯ 7. LISTOPADU – „BYLO – NENÍ V¤SR“
Básnû, jaké se psaly a nikdy uÏ nevyjdou,
pfiednese Vûra âermáková a spol. Na kytaru

j p y y yjp

bude hrát textafi a písniãkáfi Pepa ·tross.
p p y

Pfiipravuje a slovem uvádí VráÈa Ebr. Rezer-
vace míst v Salmovské literární kavárnû na
tel.: 224 919 364
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Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Koncerty
Poslední koncerty letní sezony 

2. a 4.11. od 18:00
Mozartův rok v chrámu

sv. Mikuláše na Malé Straně
závěrečný koncert cyklu 

14. 12. v 17:00
Předplatné:

1000 Kč za 10 vstupenek,
platí na všechny koncerty pořádané
spol. Psalterium do 31. 12. 2007.

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,
není-li uvedeno jinak.

Po‰tovního muzea
˘ p gp

Nové ml˘ny 2, Praha 1-Nové Mûsto

PHILA-FRANCE
V˘stava francouzsk˘ch po‰tovních

známek potrvá do 3. 12. 2006.

2. 11. Vladafika závist aneb ZahradníkÛv pes â
3. 11. Aida O
5. 11. Macbeth

(Divadelní festival nûmeckého jazyka) â
6. 11. Carmen O
7. 11. Vladafika závist aneb ZahradníkÛv pes â
8. 11. La Bohéme O
9. 11. Cyrano z Bergeracu â

10. 11. Prodaná nevûsta O
11. 11. Korzár

(Slovenské národní divadlo Bratislava) B
12. 11. Lucerna – 13:00 â

( )

Cyrano z Bergeracu – 20:00 â
13. 11. Tajemství O
15. 11. Rusalka O
16. 11. Na‰i furianti â
17. 11. Její pastorkyÀa O
18. 11. Sluha dvou pánÛ â
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19. 11. ROMEO A JULIE – 1. premiéra B
20. 11. ROMEO A JULIE – 2. premiéra B
21. 11. Lucerna â

p

22. 11. Zvony â
23. 11. Její pastorkyÀa O
24. 11. Aida O
25. 11. Vladafika závist aneb ZahradníkÛv pes

– 13:00 â
p

Na‰i furianti â
26. 11. Adventní koncert – 14:00 K

La Traviata O
27. 11. Zvony â
28. 11. ¤ecké pa‰ije O

y

29. 11. Prodaná nevûsta O
30. 11. Romeo a Julie B

STAVOVSKÉ DIVADLO 
2. 11. Don Pasquale O
3. 11. Mozartissimo – 16.30 K

·kola pomluv â
4. 11. Kouzelná flétna – 13:00 O

Figarova svatba O
5. 11. Bolero (Bohemia Balet) B
7. 11. Du‰e – krajina ‰irá â

( )

8. 11. Richard III. â
j

9. 11. Romeo a Julie â
11. 11. Don Giovanni – 14:00,19:00 O
12. 11. Úklady a láska – 13:00 â

Romeo a Julie – 19.30 â
y

13. 11. Mozartissimo – 16.30 K
Arkádie â

14. 11. ·kola pomluv â
16. 11. Kouzelná flétna O
17. 11. Richard III. â
18. 11. Pygmalión – 14:00,19:00 â
19. 11. Du‰e – krajina ‰irá â

yg

20. 11. Du‰e – krajina ‰irá â
j

21. 11. Úklady a láska â
jj

22. 11. Kouzelná flétna O
23. 11. REVIZOR – 1. premiéra â
24. 11. REVIZOR – 2. premiéra â
25. 11. Zlatovláska – 14:00, 18:00 B
26. 11. Zlatovláska – 11:00 B

Revizor â
27. 11. Titus O
28. 11. Revizor â
29. 11. Richard III. â
30. 11. Arkádie â

DIVADLO KOLOWRAT
2. 11. T¤I ÎIVOTY (Benefice V. Chramostové)

– 1. premiéra â
6. 11. Josef a Marie â

p

7. 11. Na ústupu â
8. 11. V‰ak svûtla nechte plát... 

(Benefice J. Kaãera) â
p

9. 11. Virginia â
( )

10. 11. T¤I ÎIVOTY (Benefice V. Chramostové)
gg

– 2. premiéra â
13. 11. Mimofiádné události â

p

14. 11. âerné mléko â
15. 11. Tfii Ïivoty (Benefice V. Chramostové) â
17. 11. Josef a Marie â

y ( )

18. 11. Kouzeln˘ Mozart 
(Dûtská opera Praha) – 17:00 O

20. 11. Na ústupu â
( p )

24. 11. Tfii Ïivoty (Benefice V. Chramostové) â
p

25. 11. Virginia – 14:00 â
y ( )

29. 11. V‰ak svûtla nechte plát... 
(Benefice J. Kaãera) â 

p

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

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

Divadlo Palace Theatre
Václavské nám. 43, 110 00 Praha 1

Kontakt: www.divadlopalace.cz
224 228 814, pokladna@divadlopalace.cz

Pokladna dennû 11:00–20:00 hod.
Internetov˘ pfiedprodej vstupenek: 

www.ticket-art.cz. Vstupenky zakoupíte v síti 
TICKETART vãetnû v‰ech poboãek CK âEDOK.
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Vybraná místa v prodeji také v sítích 
TICKETPRO a TICKETPORTAL.

8. 11. Dvefie, aneb pane vy jste náhoda
14. 11. Druhá kapitola
23. 11. Kachna na pomeranãích
26. 11. Velká zebra, aneb JakÏe se to 

jmenujete?
27. 11. A do pyÏam! (Marc Camoletti)
28. 11. Mot˘li (Leonard Gershe) – 10:00, 19:00

– „Co je víc? Milovat, nebo b˘t voln˘ 
jako mot˘l?“ – love story plná humoru
a neãekan˘ch poznání.

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

DIVADLO ORFEUS
Praha 5, PlzeÀská 76

rezervace: 257 217 949, 604 912 424, 
divadlo@orfeus.cz, www.orfeus.cz

divadlo otevfieno od 18 hod.

3. 11. M. J. Saltykov-·ãedrin: 
V˘hodná svatba a N. V. Gogol: 
Îeni‰i – burleskní fra‰ky rus. klasikÛ

˘ g

8. 11. âan – Hrajte mi Schuberta
y

pane Konvalinka
10. 11. Hoff, Kadubec, Va‰inka – Máme doma

veverku, má ãervenou prdelku
15. 11. R. Dubillard: Diablogy a jiné vynálezy

pro dva hlasy (jiskfiivé hfiíãky)
22. 11. Roland Dubillard: Diablogy a jiné

vynálezy pro dva hlasy
24. 11. VraÈ mi moje játra (pfií‰ern˘ veãer 

neboli horror)
29. 11. Robinson Jeffers: Hungerfield 

– premiéra – rozsáhlá elegie svûtového
básníka

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

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

disk@divadlodisk.cz   www.divadlodisk.cz
2. 11. Halloween v DISKu – Pfiehlídka severoirského
divadla od 16:00
3., 6., 10., 16., 18., 24. 11. Balada o velkém kostlivci
4., 8.,11., 15., 23. 11. Království 
5., 12., 13., 21., 26. 11. Don Juan 
7., 9.,14., 22., 25. 11. Ëapákovci 
17. 11. âtení z díla H. SCHNEIDERA

p

19. 11. Letokruhy – Divadlo Continuo – HOST
20. 11. Zatmûní – Divadlo Continuo – HOST
STUDIO ¤ETÍZEK
– malá scéna DAMU, vstup z foyer DISKu
3. 11. Mûsíc ãerno‰ské historie – HOST 14:00–17:00

15. 11. Loutková okupace ã. 2 – 19:15

PO¤ADY
15. 11. Madagaskar – 19:00
Agentura Koniklec pofiádá pro zájemce o Madagaskar
cyklus pfiedná‰ek a setkání „V˘pravy do vûÏe“. Vstup-
né: 50, 30 Kã.
21. 11. China today by Jan DoleÏal – 20:00
28. 11. Autorské ãtení povídek autorÛ publikujících
nejen na kulturních serverech Totem.cz, Pismak.cz
a Literra.cz. – 10. p. – 19:00. Vstupné: 25 Kã.

DIVADLO
3. 11. Scéna Montmartre – Ptáci na telegrafním drá-
tû – 4. p. – 19:00
Kytara, foukací harmonika, lidsk˘ hlas. Jam-session
s pfiedstaviteli zpûvácké generace „svobody a vzdoru“
L. Cohenem, B. Dylanem, P. Simonem, A. Garfunkelem
a Donovanem. Nová, roz‰ífiená verze. Úãinkují: M. Ky-
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selová nebo J. Nerudová, V. Procházka, V. Spurn˘.
9. 11. Divadlo ve vûÏi – Václav Procházka – Jedna
a jedna jsou tfii – 10. p. – 19:30
Fiktivní dialog milující a milované Ïeny o milujícím
a milovaném muÏi. Anna a Josefína âermákovy 
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o A. Dvofiákovi. Úãinkují: L. KoÏinová, K. Seidlová,
y

Z. KoÏinová. Vstupné: 180, 90 Kã.
10. 11. Oldstars „Poprchává“ poezie Jana Skácela
– 10. p. – 19:00. Vstupné: 100, 50 Kã.
11. 11. Lordi (The Lords) – O. Wilde a R. Ross 
– 10. p. – 20:00
Novû objevená salónní komedie O. Wildea a R. Rosse.
Hrají: M. Hofmann, F. Rajmont, P. S. Butko a M. Kotec-
k˘. Vstupné: 250 Kã.
13. 11. Oldstars – Veselohra na mostû II. – 10. p. 
– 19:00. Vstupné: 100, 50 Kã.
13. 11. Scéna Montmartre – Václav Procházka –
„Ach pryã, ach pryã je v‰ecko“ – 4. p. – 19:00
Exkurz dûjinami praÏské galerky a mûstského folkloru
za Rakouska-Uherska a tzv. první republiky. Úãinkují: 
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V. Králíãková, I. Remta, V. Procházka.
16. 11. Divadlo ve vûÏi – Václav Procházka – Jedna
a jedna jsou tfii – 10. p. – 19:30
18. 11. Divadlo ve vûÏi – Václav Procházka – AÏ usly-
‰í‰ mofie – 10. p. – 19:30
Îivotní pfiíbûh geniální houslistky a její sestry na poza-

p

dí bizarního manÏelského ãtyfiúhelníku. Hrají: K. Seid-
lová, L. KoÏinová, L. Hru‰ka, Z. Hru‰ka, Z. KoÏinová.
Vstupné: 180, 90 Kã.
22. 11. Oldstars – K. Klicpera – „Veselohra na mostû“
– 10. p. – 18:00
Pfiíbûh prost˘ch vesniãanÛ, ktefií jsou se sv˘mi denní-
mi problémy uvûznûni nesmysln˘mi vojensk˘mi pfiíka-
zy na mostû, nabízí mnoho v˘born˘ch situací k fie‰ení.
Vystupují: V. V. BorÛvka, Z. Charvát, L. Procházka,
L. Gabrovská, V. Cve‰prová, B. Tuãková a B. Kohouto-
vá. Vstupné: 100, 50 Kã.
23. 11. Divadlo ve vûÏi – Václav Procházka – AÏ usly-
‰í‰ mofie – 10. p. – 19:30
24. 11. Oldstars – Dvouhra Neveux/Outratov – 10. p.
– 19:00
Hra o dvou lidech v jedné hlavû a jednom ãlovûku ve
dvou tûlech. Vstupné: 100, 50 Kã.
25. 11. Lordi (The Lords) – Oscar Wilde a Robbie
Ross – 10. p. – 20:00
27. 11. Scéna Montmartre – Ptáci na telegrafním
drátû – 4. p. – 19:00
30. 11. Lordi (The Lords) – O. Wilde a R. Ross – 10. p.
– 20:00

KONCERTY
3. 11. Oldstars 10. p. – 19:00
Komorní studentsk˘ koncert – Ve3Vnoci. Vstupné:
100, 50 Kã.
6. 11. Jubilejní popování – 19:00
Pfiedstavuje se oddûlení populárního zpûvu PraÏské
konzervatofie. Vstupné: 50, 25 Kã.
26. 11. Musica per tre 10. p. – 15:00

DùTI
12. 11. ·ípková RÛÏenka – 15:00, 16:15

V¯STAVY
2. 11. – 2. 12. Libor Wagner Grafika a kresby 3. p.

p
PLACENÁ INZERCEPLACENÁ INZERCE

Lov neodluãitelnû patfiil k dvorskému Ïivotu a komfortní obora byla
panovníkovou chloubou. Obora u Prahy pro to mûla v‰echny pfied-
poklady – nacházela se v malebném místû nedaleko PraÏského
hradu, s nímÏ byla spojena cestou, která
vedla od âerné vûÏe. Vladislav Jagellon-
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sk˘ ji obnovil po husitsk˘ch válkách a vyba-
vil loveck˘m hrádkem.
Zvlá‰tní pozornost obofie vûnovali Habs-
burkové. Ferdinand I. ji celkovû obnovil, ne-
chal postavit novou zeì, vysadit nové stro-
my a kefie a k tradiãním srncÛm a zajícÛm
nechal z Vídnû pfiivézt daÀky. Nabídka lov-
né zvûfie byla mimofiádná – od asijsk˘ch
ovcí, divok˘ch prasat a li‰ek po jestfiáby,
tetfievy a samozfiejmû divoké husy a kach-
ny. V 2. polovinû 16. stol. byla zdí od obo-
ry oddûlena ãást pro baÏantnici, pozdûji
pro ‰tûpnici, nûmecky Baumgarten a právû
nepfiesn˘ pfieklad tohoto slova dal obofie
název Stromovka. Nejvût‰í rozkvût zazna-
menala obora za vlády Rudolfa II., o ãemÏ
svûdãí nákladné stavby z konce 16. stol.
UÏ v roce 1583 císafi rozhodl o zvût‰ení
star‰ího rybníka na rozlohu 21 ha, k ãemuÏ
bylo tfieba vybudovat napájecí ‰tolu, která
by do obory pfiivedla vltavskou vodu. Vznik-
lo tak mimofiádné technické dílo o délce
1002 metrÛ, jehoÏ stavba trvala cel˘ch
10 let. Dodnes zachovanou Rudolfovu ‰tolu nelze zatím následkem
povodnû v roce 2002 zpfiístupnit vefiejnosti. VladislavÛv loveck˘
hrádek nechal Rudolf pfiestavût na vyhlídkov˘ letohrádek a pÛvodní
ml˘n leÏící na slepém rameni Vltavy, kter˘ pro císafie koupila ãeská
komora, nechal pfiestavût na pozoruhodn˘ areál s arkádovou chod-
bou, lázní, grottou tesanou ve skále a také brusírnou drahokamÛ
a kfii‰Èálu, kde pÛsobili slavní brusiãi z rodu Miseroni. V blízkosti
ml˘na byl zaloÏen tzv. Zelen˘ rybníãek, kde byly chovány vzácné

ryby. Z Císafiského ml˘na se bohuÏel dodnes zachovala jen vstupní
brána a grotta. Na konci 17. st. nechal císafi Leopold I. v obofie po-
stavit nov˘ loveck˘ zámeãek, pravdûpodobnû podle projektu v˘-
znamného francouzského architekta J. B. Matheye. Jeho hlavní sál
byl bohatû zdoben freskami ve ‰tukov˘ch rámcích.
Nejvût‰í devastaci pfiinesla obofie francouzská okupace Prahy na

zaãátku vlády Marie Terezie. Francouzi vykáceli velké mnoÏství
stromÛ – potfiebovali dfievo na opevnûní a zvûfi byla témûfi vylovena
a snûdena. Obora byla poté tak se‰lá, Ïe se uvaÏovalo o jejím zru-
‰ení. Na‰tûstí Marie Terezie vyhovûla Ïádosti ãesk˘ch stavÛ o její
obnovu. UÏ v roce 1792 zde pfii pfiíleÏitosti korunovace Franti‰ka I.
byla uspofiádána velkolepá „lidová“ korunovaãní slavnost, a protoÏe
to bylo v srpnu, byla pojednána jako doÏínky. Pfiijelo na 5000 krojo-
van˘ch venkovanÛ a 16 párÛ (za kaÏd˘ kraj jeden) bylo oddáno
pfied loveck˘m zámeãkem a následnû císafisk˘m párem obdarová-
no. Zámeãek byl krátce nato pfiemûnûn na v˘letní restauraci, která
se tû‰ila velkému zájmu PraÏanÛ. V 80. letech 19. stol. ji zaãal pro-
vozovat znám˘ praÏsk˘ restauratér Václav ·lechta, jehoÏ potomek
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zemfiel v roce 1950 na infarkt z rozãilení, poté co se dovûdûl, Ïe je-
ho kvetoucí podnik bude zaãlenûn do sítû RaJ (pro mlad‰í ãtenáfie

komunistick˘ podnik Restaurace a jídelny).
·lechtova restaurace zaãala chátrat, navíc

˘ p j y)

ji po‰kodily poÏáry a zÛstala z ní ruina, kte-
rá dodnes ãeká na slibovanou obnovu.
Stromovka byla v roce 1804 zásluhou hra-
bûte Jana Rudolfa Chotka zpfiístupnûna ve-
fiejnosti a po roce 1845 promûnûna v kraji-
náfisk˘ park. V 60. letech 19. stol. pak byla
mezi restaurací a místodrÏitelsk˘m leto-
hrádkem, (vznikl novogotickou pfiestavbou
pÛvodního Vladislavova lovãího hrádku,
kter˘ Rudolf II. nechal pfiestavût renesaã-
nû), vybudována koãárová silnice.
U restaurace byla roz‰ífiena promenáda
a na místû b˘valého velkého rybníka byl za-
loÏen rÛÏov˘ sad.
Kdo si pamatuje, jak tûÏce po‰kozena byla
Stromovka za povodnû v roce 2002, je jistû
pfiíjemnû pfiekvapen jejím souãasn˘m sta-
vem. Byly opraveny kilometry parkov˘ch
cest, vysazeny stovky nov˘ch stromÛ a tisí-
ce cibulov˘ch kvûtin. Na rybníãku je znovu
molo zvané „Kachniãka“, b˘valá hájovna pfii
Gotthardské bránû je obnovena, stará dût-
ská hfií‰tû byla opravena a nové vzniklo pfii

vstupu z ulice Nad Královskou oborou. Snad se doãkáme také ob-
novy slavné „·lechtovky“. 

p
E.S.

Poznámka redakce: Copak by asi potkalo pana ·lechtu, kdyby vi-
y y

dûl svoji restauraci v souãasné podobû. âas ani historick˘ v˘voj
p y p p y yp

s jeho zmûnami nezastavíme, ale mafiení vytvofien˘ch hodnot, nû-
kdy i zámûrnû, je pfiece jenom zbyteãné. ·lechtova restaurace je

j y ˘y

toho exemplárním pfiíkladem! JS
Foto Jakub Sládeãek

PraÏské parky 
– Královská obora
V na‰em posledním „putování“ jsme vám slíbili povídání o Krá-
lovské obofie, i kdyÏ málokter˘ PraÏan toto pojmenování pouÏí-
vá. Zveme vás tedy do Stromovky. V minulosti to vskutku byla
lovecká obora, kterou v osadû Pfiední Ovenec zaloÏil nejspí‰e
ãesk˘ král Pfiemysl Otakar II. První písemná zpráva o ní pochá-
zí z roku 1319, tedy z doby vlády Jana Lucemburského, a uvádí
se v ní, Ïe král dal v obofie postavit tribunu pro rytífiské turnaje.

Zajímavosti z Centra krásy 
Hodiny odmûfiují ãas kaÏdému z nás. S tím, jak pfiib˘vá let, pfiib˘-
vají i vrásky a dal‰í nepfiíjemnosti… Na malém námûstíãku s ho-
dinami v Centru krásy, svûÏesti a dlouhovûkosti se ale ãas zasta-
vil. Hodiny nejdou a nikomu to nevadí.
MÛÏete se pod nimi pohodlnû uvelebit do
kfiesílka a neÏ pfiijde doba va‰í procedury,
pozorovat dûní na námûstíãku s lákav˘mi
v˘lohami. Vystavuje se zde kosmetika,
biÏuterie ãi ‰perky, nûco malého z módy,
zkrátka samé pfiíjemné podívání, které do
v˘kladÛ pfiipravily nedaleko sídlící firmy.
Ale kde Námûstíãko dlouhovûkosti a svû-
Ïesti hledat? V suterénu pasáÏe Jalta na
Václavském námûstí.
A o jak˘ch procedurách je fieã? Tak pfiede-
v‰ím tu najdete kvalitní kadefinické sluÏby.
Zdej‰í vlasové studio pouÏívá pfiípravky Lo-
real, Schwarzkopf a Redken. Dále je k dispozici kosmetick˘ salon
s pfiípravky Guerlain a Germaine de Capucine.
A co tfieba masáÏe? Tûch tu dûlají hned nûkolik druhÛ: lymfatické, kla-
sické, baÀkování, moxování, D…metodou i reflexní terapií. Velmi pfií-
jemná je i masáÏ hork˘mi lávov˘mi kameny. A zdej‰í specialita? Jme-
nuje se Spa Therapy Perla a vychází z tradiãní ãínské medicíny.
VyuÏívá minerálÛ, proteinÛ a aminokyselin z prá‰ku z perel. Metoda
kombinuje o‰etfiení obliãeje s péãí o celé tûlo, zlep‰í okysliãení pokoÏ-

ky, jemnost a pruÏnost a perletí zv˘razní krásu. Lze samozfiejmû kom-
binovat s klasick˘m kosmetick˘m o‰etfiením ãi s aromaterapií.  I druhá
nová metoda s názvem Timeexpert si uÏ na‰la své zákazníky i pfies
vy‰‰í cenu. Skuteãnû totiÏ odstraÀuje vrásky pomocí speciálního kré-
mu, gelu, emulzí a masáÏí oãního okolí bûhem nûkolika o‰etfiení. Tfietí
novinka Strategist Refine pÛsobí na bázi mikrokrystalÛ, které hloubko-
vû obnovují texturu pokoÏky a rozjasní tak v˘raznû pleÈ. 

Co dal‰ího zde mÛÏete pro krásu absolvo-
vat? Pfiirozenû manikúru a pedikúru, a to
mokrou i suchou cestou. ModeláÏ umûl˘ch
nehtÛ na typy i na ‰ablonu, ale také praktic-
ké a velmi trvanlivé permanentní lakování. 
Ale vraÈme se je‰tû k pleti. Opálení chceme
b˘t stále, takÏe brzy opût pfiijdou na fiadu solá-
ria (zde mají dokonal˘ vertikální typ). Zajímavé
jsou ale i nástfiiky na pleÈ – tzv. SUN-FX. V˘-
bornû poslouÏí tûm, kdo se chtûjí vyhnout
UV záfiení (nastávajícím maminkám, tûm,
kdo mají problémy s pletí ãi jsou po koÏních
onemocnûních). Zcela pfiírodní 100% tfitino-
v˘ produkt s aloe vera vám nastfiíknou na

pokoÏku (v˘bûr ze tfií odstínÛ), coÏ vydrÏí aÏ t˘den. Nástfiik se sm˘vá
sprchováním, lze jej kdykoli obnovit. Je tedy vhodn˘ pro rÛzné spole-
ãenské pfiíleÏitosti, kdy chceme mít opálen˘ dekolt a ramena (jen za
250 Kã), ale lze jej provést i na celé tûlo (500 Kã).
Kdo by chtûl b˘t v péãi o své tûlo aktivnûj‰í, mÛÏe nav‰tívit zdej‰í fit-
ness ãi sebeobranu (populární i u dam) anebo dokonce i box (spí‰e
u pánÛ). Zaujala vás na‰e nabídka? Tû‰íme se na vás. Nabízíme
i dárkové poukázky. 

2. 11. PísÀov˘ recitál 
Simony Procházkové a Jana JeÏka – 18:30

W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Schubert, 
R. Schumann, R. Strauss

Farní klub u Kostela Panny Marie SnûÏné
Jungmanovo námûstí 18, Praha 1

28. 11. ADVENTNÍ KONCERT 
Ensemble Bona Fide – 19:00

Písecká brána, K Brusce 5 – Praha 6-Hradãany 

29. 11. ADVENTNÍ KONCERT
Jifií Pazour – Klavírní improvizace – 18:30 

Farní klub u Kostela Panny Marie SnûÏné,
Jungmanovo nám. 18, Praha 1

mûny parní kotelny a inÏen˘rsk˘ch sítí, sta-
r˘ch jako budova sama, dokumentují velko-
plo‰né fotografie. KaÏdá závada ohroÏuje
sbírky, které vyÏadují stálou teplotu a vlh-
kost, a jejichÏ pfiemisÈování je nároãné. 
Stûhování sbírek je ostatnû také téma, které
pracovníky muzea velmi zamûstnává. Dojde
k nûmu nutnû pfied generální rekonstrukcí,
na niÏ jsou jiÏ schváleny peníze ze státního
rozpoãtu, ale má je‰tû svá mnohá ale….

Statisíce poloÏek z jednotliv˘ch oddûlení
a miliony knih ze speciálnû signované kni-
hovny (podle místa uloÏení) bude nutno za-
balit a pfiemístit tak, aby se nejen nepo‰kodi-
ly, ale dalo se s nimi i pfiípadnû pracovat.
Nejjednodu‰‰í a nejlevnûj‰í by byla zfiejmû
moÏnost vyuÏití uprázdnûné budovy Svo-
bodné Evropy. Zda to bude právû ona, není
zatím jisté.
A tak se náv‰tûvníci Národního muzea na

v˘stavû mohou spolu s jeho vedením i pra-
covníky zamyslet, proã k takto napjaté situa-
ci do‰lo. A také, zda prostfiedky na generální
rekonstrukci budou státem poskytnuty nato-
lik vãas, aby mezitím nenastaly nenávratné
‰kody na hodnotn˘ch sbírkách ãi historické
budovû, která ãeká uÏ pfiíli‰ dlouho, nebo
aby nebylo ohroÏeno lidské zdraví a Ïivoty.
V˘stava trvá do 15. 6. 2007.

Martina Fialková

O vykfiiãníku a mamutech z Národního muzea – dokonãení ze str. 1

Komunální politik
Vojta Náprstek
Náprstkovo muzeum v Praze pfiipravilo v˘stavku ke
180. v˘roãí narození slavného praÏského mecená-
‰e, filantropa, vlastence, zakladatele muzea a také
politika Vojty Náprstka. Pfiedstavuje jeho ãetné a roz-
manité aktivity v rámci sboru obecních star‰ích mûs-
ta Prahy (1873–1894) a mûstské rady (1881–1892).
Náprstek vÏdy prosazoval pokrokové my‰lenky, aÈ
jiÏ se jednalo o Ïivotní podmínky v Praze, podporu
‰kolství, zdravotnictví ãi zavádûní nov˘ch vynálezÛ
a technologií do Ïivota, (vefiejné plynové osvûtlení,
vafiení na plynu, zavedení telefonu aj.). Mnohé z je-
ho návrhÛ byly realizovány, nûkteré  se prosadily aÏ
v budoucnosti a jiné z jeho kuriózních nápadÛ
upadly v zapomnûní. ·ífie Náprstkov˘ch zájmÛ je
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pfiiblíÏena na dobov˘ch fotografiích. -es-

UMĚLECKÁ AGENTURA 
JAN PRODUCTION s.r.o.

tel.: 603 427 722, e-mail: agenturaj@volny.cz

âeská mykologická
spoleãnost

pofiádá pro houbafiskou vefiejnost 
podzimní cyklus pfiedná‰ek. 

VÏdy v pondûlí  19:00–21:00
v budovû V·UP námûstí J. Palacha 80,

posluchárna ã.23, 1. patro

6. 11. Houby rezervace âíÏov, 
V. Krs

13. 11. Veãer otázek a povídání 
o houbách, J. Burel 

20. 11. Zajímavé houby pûti 
kontinentÛ, J. Hron, J. Landa

27. 11. Hfiiby roku 2006, V. Janda 
4. 12. Pfiíroda a houby stfiedomofií,

A. ·vecová

Centrum krásy, dlouhovûkosti a svûÏesti, Václavské nám. 43, pasáÏ Jalta. tel.: 224 235 609, centrum@centrumkrasy.com, www.centrumkrasy.com 

Pfiedprodej: Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31, Praha 1 
a v síti Ticketportal



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.
4. 11. Perfect Days

– tlumoãeno do
znakového jazyka

5. 11. Îebrácká opera –
j y

Divadlo Na tahu
6. 11. Pan Kolpert
7. 11. Záplavy
8. 11. Gazdina roba
9. 11. Pod modr˘m 

nebem
10. 11. Platonov

je darebák!
11. 11. Str˘ãek VáÀa
12. 11. Recitál 

Hany KfiíÏkové
13. 11. Perfect Days
14. 11. Etty Hillesum

– derniéra
15. 11. Z cizoty
16. 11. PUSH UP 1-3

17. 11. Perfect Days
18. 11. Platonov je darebák!
20. 11. Záplavy
21. 11. Gazdina roba 

– 11:00
22. 11. Troilus a Kressida
23. 11. Platonov je 

darebák! – 11:00
24. 11. Str˘ãek VáÀa
25. 11. Pod modr˘m

nebem
26. 11. Poslední 

pomazánka
27. 11. Troilus a Kressida

– premiéra
28. 11. PUSH UP 1-3
29. 11. Platonov 

je darebák!
30. 11. Str˘ãek VáÀa – 11:00rr

Z cizoty

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

11/06

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

2., 16., 17., 18., 29., 30. 11. Kouzeln˘ cirkus
PraÏsk˘ divadelní festival nûmeckého jazyka
HOSTÉ LATERNY MAGIKY

˘̆

3. a 4. 11. Thomas Bernhard – Dramolety – 19:00
6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15. 11. Argonauti
20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28. 11. Casanova
V dobû od 6. 11. 2006 do 31. 3. 2007 nabízí Later-
na magika v˘razné slevy vstupenek na v‰echna svá
pfiedstavení. ·koly a instituce neziskové sféry mo-
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hou pfii hromadn˘ch objednávkách (od 10ks/pfied-
stavení) v rámci sezónní slevy zakoupit vstupenky za
180 Kã (pouze prostfiednictvím obchodního oddûlení
Laterny magiky).

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

Pokladna v prÛchodu z Celetné do ·tupartské,
po–pá 10–19:30 h, so–ne 12:00–19:30 h,

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

rezervace@divadlovceletne.cz
www.divadlovceletne.cz.

DDIIVVAADDLLOO VV CCEELLEETTNNÉÉ

2. 11. MarvinÛv pokoj
3. 11. Rychlé ‰ípy
4. 11. Návod na pfieÏití –

17:00
6. 11. Rychlé ‰ípy 2

– 15:00
8. 11. MarvinÛv pokoj.
9. 11. Pln˘ kapsy ‰utrÛ

10. 11. Rychlé ‰ípy II 
– Snûhová mise

11. 11. Lakomá Barka
– 15:00

14. 11. Lakomá Barka
– 10.00

18. 11. Lakomá Barka
– 17:00

20. 11. Návod na pfieÏití
22. 11. Ústa Micka

p

Jaggera
23. 11. Lakomá Barka
24. 11. Libertin
25. 11. Lakomá Barka

– 17:00
27. 11. MarvinÛv pokoj
28. 11. Návod na pfieÏití
29. 11. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
30. 11. Rychlé ‰ípy –

10:00 – zadáno
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Scéna Mûstsk˘ch divadel praÏsk˘ch
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 11:00–18:00
2. 11. Snûhurka
3. 11. Bruncvík a lev – Malá scéna – Festival PNLH

19:30
4. 11. Festival Pfielet nad loutkáfisk˘m hnízdem
5. 11. Festival Pfielet nad loutkáfisk˘m hnízdem
9. 11. Ostrov pokladÛ

10. 11. Vinnetou
11. 11. Vinnetou – 15:00

Lelek se nelekne – Malá scéna – 15:00
12. 11. O Malence – Malá scéna – 15:00

Festival nûmeckého jazyka – 15:00, 18:00
15. 11. Orient-expres 

– DAMU – Malá scéna – 19:30
16. 11. O Malence – Malá scéna
17. 11. O Malence – Malá scéna
18. 11. Planeta opic – vefi. generálka – 15:00
19. 11. Bruncvík a lev – Malá scéna – 15:00

Planeta opic – premiéra 
21. 11. Planeta opic – II. premiéra – 17:30
23. 11. Klapzubova jedenáctka 
24. 11. Klapzubova jedenáctka 
25. 11. Planeta opic – 15:00

Díra ve zdi – DAMU – vefi. generálka – Malá
scéna – 15:00

26. 11. âtyfilístek! – 15:00
Díra ve zdi – DAMU – premiéra – Malá scéna 

29. 11. Dûvãátko s mozkem – host – Malá scéna – 19:30
30. 11. Díra ve zdi – DAMU – Malá scéna 

·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 (po-pá) 11-19h a (so-ne) 17-19h.

☛

divadlo minor

DIVADLO UNGELVV T
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
3. 11. ·est taneãních

hodin v ‰esti 
t˘dnech

5. 11. ·est taneãních
˘̆

hodin v ‰esti 
t˘dnech

7. 11. Láska 
a porozumûní

8. 11. Picasso
9. 11. Na ocet

10. 11. Na ocet
11. 11. Smlouva
13. 11. Zastavte se u nás…
15. 11. Picasso
16. 11. Picasso
17. 11. Picasso

18. 11. Play Strindberg
19. 11. TrÛn milosrdenství
20. 11. Hra

o manÏelství
21. 11. TrÛn milosrdenství
22. 11. Mathilda
23. 11. Mathilda
25. 11. TrÛn

milosrdenství
26. 11. Láska

a porozumûní
27. 11. Já jsem já
28. 11. ¤idiã paní Daisy

j j

29. 11. Casanova
30. 11. Perla hollywoodu

a já

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

2. 11. Pojìme hrát a tanãit arabsko africkou
hudbu – 18:00 workshop, 
20:00 koncert

4. 11. …i mot˘li jsou volní
8. 11. Osamûlí písniãkáfii – 19:00
9. 11. Elling a Kjell Bjarne

12. 11. Dva na houpaãcce
13. 11. Bílé noci
14. 11. Comedy nights
15. 11. …i mot˘li jsou volní
16. 11. Obchodník s de‰tûm
19. 11. Zahrádkáfii aneb Láska klíãí 

pod betonem
20. 11. Kdopak by se bál
21. 11. Dva na houpaãcce
22. 11. Probouzení – 1. premiéra
23. 11. Probouzení – 2. premiéra
27. 11. Bílé noci – derniéra
28. 11. Comedy nights
30. 11. Osamûlí písniãkáfii – 19:00

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

Pokladna: tel.: 224 227 266

LYRA PRAGENSIS
Divadlo INSPIRACE, Scénick˘ ateliér 

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

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

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

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

Divadlo Inspirace, scénick˘ ateliér HAMU,
Malostranské nám. 13, Praha 1:
7. 11. Tulák po hvûzdách; A. Strejãek jako doÏivotnû
vûznûn˘ profesor Darell Standing ve scénickém zpra-
cování slavného románu J. Londona.
14. 11. Hosté – PETR KOSTKA
Setkání s vynikajícím hercem, ãlenem souboru Diva-
dla na Vinohradech, Petrem Kostkou. Pfiedstavení je
otevfieno i rozhovoru s diváky. Pfiipravila a provází Iva-
na Tetourová.
21. 11. ·imon, Yitzak Bar-Yosef – Jedineãná herecká
pfiíleÏitost pro R. Pellara.
22. 11. Drah˘ Diego – Pohnut˘ pfiíbûh nadané Ïeny,
kterou nekritická oddanost a podfiízenost muÏi stála
ztrátu osobního i umûleckého sebevûdomí.
23. 11. Frida K. – v hlavní roli Z. Jandová. Po slav-
ném filmu se Salmou Hayek se mÛÏete s Fridou Kahlo
setkat na jevi‰ti.
29. 11. JeÏkovy Vwoãi… Autorsk˘ pofiad J. M. Raka,
kter˘ hraje písniãky J. JeÏka a vypravuje málo známé
okolnosti a pfiíbûhy ze skladatelova Ïivota.
30. 11. VIVAT CAROLUS QUARTUS
Fiktivní rozhovor A. Strejãka s Karlem IV. a hudební
kompozice ·. Raka spoluvytváfiejí vzru‰ující atmosfé-

j

ru nejslavnûj‰ího období na‰ich dûjin. Tajemství Ïivo-
ta Karla IV. samotn˘m vladafiem skr˘vané, objevené
t˘mem lékafiÛ a antropologÛ veden˘m doc. MUDr. 
J. Rambou.

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

VELK¯ SÁL 
2. 11. SCLAVI – Emigrantova píseÀ

– Farma v jeskyni 20:30
3. 11. Sen noci svatojánské
4. 11. Koncert krás – 15. v˘roãí Buchty a loutky
5. 11. Klára a Bára – Studio DVA 15:00, 19:00
6. 11. Recitativy – PraÏská komorní filharmonie 

– koncert 19:30
7. 11. NeboÏtík Henry Moss
8. 11. Poruãík z Inishmoru

11. 11. ·kola pro Ïeny
12. 11. Otevfiené manÏelství – Studio DVA
13. 11. ·kola pro Ïeny
14. 11. Sen noci svatojánské
16. 11. Îeny mezi nebem a zemí – 

j
Studio DVA

17. 11. Absolvent – Studio DVA
19. 11. Odjezdy vlakÛ – Studio DVA
20. 11. Îebrácká opera

j y

21. 11. Ida Kelarová – 50. narozeniny – koncert –
20:00

22. 11. NeboÏtík Henry Moss
24. 11. Poruãík z Inishmoru
25. 11. Br˘le Eltona Johna
26. 11. Na konci duhy – Studio DVA

STUDIO
2. 11. Pomsta – Buchty a loutky
3. 11. Pomsta – Buchty a loutky – 18:00

Pomsta – Buchty a loutky – derniéra – 21:00
5. 11. O zvûdavé Jitce, O prasátku Tondovi 

a O koÀovi Bûláskovi – DDS – 15:00
6. 11. Mobile horror
7. 11. Sestry Steinovy – kfiest CD – koncert – 21:00

10. 11. Znalci
11. 11. Podzimní sonáta – Studio DVA
12. 11. Mississippi Blues Ben

– V˘chodoãeské divadlo Pardubice
13. 11. Kláfiiny vztahy
14. 11. Sui Vesan – koncert – 21:00
15. 11. Îena z dfiívûj‰ka

Teatr Novogo Fronta – Profil 2006
16. 11. KolomaÏ: Redirected (SK)
17. 11. Hamlet or Not to Be (RUS)
18. 11. Hamlet or Not to Be (RUS)
19. 11. Rolling Bones: eng.Land (DE)
20. 11. Máj – Divadlo U stolu
21. 11. Znalci
22. 11. Mobile horror
23. 11. Kláfiiny vztahy
24. 11. Îena z dfiívûj‰ka

y y

25. 11. Îena z dfiívûj‰ka
j

26. 11. Ze Ïivota hmyzu? 
– DDS – vefi. generálka – 11:00
Ze Ïivota hmyzu? – DDS – premiéra

27. 11. Rocky IX – Buchty a loutky
Teatr Novogo Fronta – Profil 2006

28. 11. Dybbuk (CZ)
29. 11. Dybbuk (CZ)
30. 11. Theatre Kana – Rajsk˘ pták (PL)
LITERÁRNÍ KAVÁRNA 
2. 11. P. Brynz: Gabrielin kouzeln˘ svût – Kfiest

knihy – 17:30
ATELIÉR ·VANDOVA DIVADLA
7., 14. a 21. 11. Scénografická dílna (16:00 – 19:00)

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. 

8. 11. Monology vagíny – Eve Ensler;
Hrají : D. Blahová, A. Polívková, M. Sajlerová
9. 11. RÛÏov˘ ‰ampaÀsk˘ – Clare McIntyre; 
Hrají: M. Issová, A. Kaãerová, M. Randová a dal‰í.
13. 11. MRCHY
14 . 11. Shirley Valentine – Blázniv˘ v˘let do krajiny
za stûnou! One – woman – show pro Z. Kronerovou / SK 
16. 11. Rusk˘ salon – I. Burceva a J. Klapka zpûv, 
N. Schoner piáno, A. Schonert housle. 
21. 11. Monology vagíny – Eve Ensler
29. 11. Monology vagíny – Eve Ensler
30. 11. Lidsk˘ hlas – Jean Cocteau, hraje Z. BydÏovská
4. 12. RÛÏov˘ ‰ampaÀsk˘ – Clare McIntyre
5. a 8. 12. MRCHY 
V¯STAVY:
17. 10. – 10. 11. A. Pavlátová „Îádn˘ stres ve skfiíni“
22. 11. – 15. 12. J. S. ·olc Kudy ‰lo 20. století

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.
ã i n o h r a
4. 11. Poslední ‰ance – 16:00 
8. 11. Monsieur Amédée

15. 11. Zkrocení 
18. 11. Monsieur Amédée – 16:00 
20. 11. Oskar
23. 11. Milovat k smrti
25. 11. Oskar – 15:00
27. 11. Tanec mezi vejci
28. 11. Politické hara‰ení 

d û t e m
7.; 14.; 16.; 23.11. Malování na tmu – 9:30

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

2. 11. Skapinova ‰ibalství
3. 11. Poprask na lagunû
4. 11. Jak je dÛleÏité míti Filipa –17:00
6. 11. Cizinec
7. 11. Tfii muÏi ve ãlunu a pes
8. 11. Do hrobky taneãním krokem – 19:30
9. 11. Charleyova teta – zadáno KMD – 15:00

10. 11. Ka‰par, komou‰, Ïid Otto Tausig – pronájem
11. 11. Pfiíli‰ poãestná Ïena –17:00
13. 11. Sestup OrfeÛv
14. 11. Veselé paniãky windsorské
15. 11. Skapinova ‰ibalství
16. 11. Tfii muÏi ve ãlunu a pes – 17:00 – zadáno
19. 11. SdruÏení oáza – pronájem
20. 11. Tfiikrát Ïivot
21. 11. Skapinova ‰ibalství – zadáno
22. 11. Arthurovo Bolero A1
23. 11. Oddací list z Rokoka – zadáno
24. 11. Charleyova teta
25. 11. âeské Vánoce – 11:00 – vefi. generálka

y

26. 11. âeské Vánoce – 11.00 – premiéra
âeské Vánoce – 17:00 – premiéra

28. 11. âeské Vánoce
29. 11. Arthurovo Bolero – zadáno
30. 11. âeské Vánoce B

ÁBÍâKO – MALÁ SCÉNA
4. 11. Zmatení jazykÛ – 20:30

11. 11. Lorna a Ted – 20:30
18. 11. ÚÏasná svatba –17:00, 20:30
25. 11. Rozpaky zubafie Svatopluka Nováka –17:00, 20:30

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

2. 11. La traviata
3. 11. Tosca
4. 11. Rusalka

– 14:00, 19:00
5. 11. Nabucco – 16:00
7. 11. Má vlast – balet
8. 11. Tosca
9. 11. La traviata

10. 11. Rusalka
11. 11. Aida
12. 11. Popelka – balet 

– 14:00,17:00
14. 11. Lazebník sevillsk˘
15. 11. Rigoletto
16. 11. Aida

17. 11. Carmen
18. 11. La traviata
19. 11. Turandot – 14:00
21. 11. Rigoletto
22. 11. Sen noci

svatojánské – balet
23. 11. La traviata
24. 11. Candide
25. 11. Nabucco
26. 11. Turandot – 14:00
28. 11. Sen noci

svatojánské – balet
29. 11. Madama Butterfly
30. 11. Carmen

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

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

Pfiedstavení zaãínají v 18:00, 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.

2. 11. Îivot je náhoda v obno‰en˘ vestû
4. 11. Pension Rosamunda – 16:00
6. 11. V‰echnopárty
7. 11. Pension Rosamunda
8. 11. A já sám vÏdycky sám

11. 11. Tradicional Jazz P. Smetáãka
13. 11. V‰echnopárty
14. 11. Zaãalo to akordem
16. 11. Patero dÛvodÛ pro voo doo
17. 11. Koncert s r.o.
18. 11. Jako kdyÏ tiskne – 16:00
20. 11. Vãera nedûle byla... L. Machálková
22. 11. Poku‰ení svatého Antonína – premiéra
23. 11. V‰echnopárty
24. 11. Poku‰ení svatého Antonína
25. 11. Poku‰ení svatého Antonína – 16:00
26. 11. Z.Stirská & Gospel Time party
28. 11. V‰echnopárty
30. 11. Sex + sex = 12
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.

(p p )

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

Reduta (Praha 1, Národní 20) – v 15:00
4. 11. Skfiítci v údolí – 100. repríza
5. 11. O Rusalce

11. 11. Stra‰idla v âechách
17. 11. Kominíkovo ‰tûstí
18. 11. Tfii veselá prasátka
19. 11. O chaloupce z perníku
25. 11. Stvofiení svûta – Biblick˘ (1. adventní) víkend
26. 11. Putování do Betléma – Biblick˘ (1. adventní) víkend

Divadelní studio Divadla Minaret – kurzy herecké v˘cho-
vy (vedené herci Divadla Minaret). Lekce se konají kaÏdé
pondûlí v 15.30 h. v Gymnáziu Nad ·tolou (Praha 7, Nad
y ( ) j

·tolou 1, uã. 115). BliÏ‰í informace na tel. 235 355 500.
p y (p

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

2. 11. Lháfi 
3. 11. Epochální v˘let pana Brouãka do XV. století 
4. 11. Komedie s ãertem 

aneb Doktora Fausta do pekla vzetí – 15:00
6. 11. Kabaret Prévert-Bulis
8. 11. Divoká kachna 

10. 11. Soudné sestry 
11. 11. My‰ka z bfií‰ka – 15:00
14. 11. Ma‰karáda ãili Fantom opery 
15. 11. Je‰tû Ïiju s vû‰ákem, ãepicí a plácaãkou
17. 11. Soudné sestry 
18. 11. Jak jsem se ztratil 

aneb Malá vánoãnæ povædka – 17:00
j

20. 11. Koncert Evy Pilarové – Host 
21. 11. MÛj krásn˘ svût – Scénické ãtení 
22. 11. Recital – Jifií Dûdeãek v divadelním klubu

Goldbergovské variace
23. 11. Moliére 
24. 11. Ma‰karáda ãili Fantom opery 
25. 11. Kdyby prase mûlo kfiædla – 15:00

p y

26. 11. Bûsi
27. 11. Amfitryon – Host 
28. 11. Jak jsem se ztratil 

aneb Malá vánoãnæ povædka –
j

200. repríza 
Dopolední pfiedstavení pro ‰koly 

(zaãátky v 10:00)
3. 11. Tatínek není k zahození 

– Divadelní spolek Lokvar – 9:00
6. 11. Tatínek není k zahození 

– Divadelní spolek Lokvar – 9:00
7. 11. Komedie s ãertem 

aneb Doktora Fausta do pekla vzetí – 10:00
8. 11. Komedie s ãertem 

aneb Doktora Fausta do pekla vzetí – 10:00
13. 11. My‰ka z bfií‰ka – 10:00
20. 11. Dlouh˘, ‰irok˘ a bystrozrak˘ 

– Divadlo Ale – 9:00
21. 11. Tatínek není k zahození 

– Divadelní spolek Lokvar – 9:00
22. 11. Tatínek není k zahození 

– Divadelní spolek Lokvar – 9:00
28. 11. Jak jsem se ztratil 

aneb Malá vánoãnæ povædka – 10:00
j

29. 11. Jak jsem se ztratil 
aneb Malá vánoãnæ povædka – 10:00

j

30. 11. Dlouh˘, ‰irok˘ a bystrozrak˘ 
– Divadlo Ale – 9:00

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.

2. 11. Habaìúra
3. 11. Divotvorn˘ hrnec
4. 11. A je to v pytli! – 15:00 a 19:30 
6. 11. Funny Girl
7. 11. Balada pro banditu – 10:00 a 19:30
8. 11. Funny Girl
9. 11. Kouzlo domova

10. 11. Julie, ty jsi kouzelná! 
11. 11. Podivná paní S. – 15:00

Paní S. v rozpacích 
12. 11. Divotvorn˘ hrnec – 15:00
13. 11. Divotvorn˘ hrnec – 10:00

Hledá se muÏ. Zn: Bohat˘! 
14. 11. Poprask na lagunû

Malované na skle 
15. 11. Malované na skle – 10:00

Jacobowski a plukovník
16. 11. Divotvorn˘ hrnec
17. 11. Blboun 
18. 11. Julie, ty jsi kouzelná! – 15:00
19. 11. ·umafi na stfie‰e

y j

20. 11. Malované na skle
21. 11. Habaìúra 
22. 11. Poslední doutník – vefi. generálka – 10:30

Hledá se muÏ. Zn: Bohat˘! 
23. 11. Poslední doutník – premiéra
24. 11. Kouzlo domova 
25. 11. Hledá se muÏ. Zn: Bohat˘! – 15:00 a 19:30
26. 11. ·umafi na stfie‰e – 15:00

˘

27. 11. Blboun 
28. 11. A je to v pytli!
29. 11. Poslední doutník – 10:30

Miluju tû, ale…
30. 11. Poslední doutník

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

KOMORNÍ FIDLOVAâKA
Boleslavova 13, Praha 4, 140 00 

Rezervace a informace o repertoáru: 241 404 040
e-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz, 

http//www.fidlovacka.cz
2. 11. Miluju tû, ale...
3. 11. MÛj bajeãn˘ rozvod 
4. 11. Mistrovská lekce 
7. 11. MÛj bajeãn˘ rozvod 
9. 11. Mot˘li

14. 11. Veãer pro pfiátele
16. 11. Miluju tû, ale…
18. 11. Obchodník s de‰tûm 
20. 11. MÛj bájeãn˘ rozvod 
21. 11. Mistrovská lekce
22. 11. Horoskop pro Rudolfa II.
24. 11. Mot˘li
25. 11. Horoskop pro Rudolfa II.
27. 11. Miluju tû, ale…
28. 11. Mistrovská lekce
29. 11. 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
2. 11. Damaru – indick˘ tanec
9. 11. Ozvûny Ekofilmu 06 – 18:00

10. 11. Létající koberec – koncert
15. 11. Faust

Ahmed má hlad – koncert 20:00
16. 11. ·kola pro Ïeny
20. 11. Loutky na cestách
21. 11. Kosmická snídanû
22. 11. Kino – Slayers Perfect
23. 11. Bílá vrána
25. 11. Orientální veãer
28. 11. Kosmická snídanû
29. 11. Golem
30. 11. ·kola pro Ïeny

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

STRA·NICKÉ
DIVADLO

·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 po–pá 11:00–19:00,
so–ne 17:00–19:00. Pfiedprodej také v síti Ticketpro.
VELK¯ SÁL ·VANDOVA DIVADLA

5. 11. Klára a Bára – 15:00 a 19:00
12. 11. Otevfiené manÏelství
16. 11. Îeny mezi nebem a zemí
17. 11. Absolvent
19. 11. Odjezdy vlakÛ
26. 11. Na konci duhy
STUDIO
11. 11. Podzimní sonáta

Zaãátky pfiedstavení ve ·vandovû divadle
v 19:00, není-li uvedeno jinak. 

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

Ve Smeãkách 26, Praha 1, pokladna: 296 222 123.
On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz

2. 11. Pan Pol‰táfi
3. 11. Dámsk˘ krejãí
4. 11. Vodní druÏstvo
5. 11. Impresário ze Smyrny – 16:00, 19:30
6. 11. Sexuální perverze v Chicagu
7. 11. Americk˘ bizon

10. 11. Americk˘ bizon
11. 11. Nebezpeãné vztahy
12. 11. NemÛÏeme si nafiíkat – Divadlo na voru
13. 11. Dámsk˘ krejãí
14. 11. Maska a tváfi
15. 11. Maska a tváfi  
16. 11. Nebezpeãné vztahy
17. 11. Deskov˘ statek
18. 11. Impresário ze Smyrny – 16:00, 19:30
20. 11. Sexuální perverze v Chicagu
21. 11. Rodinná slavnost
22. 11. Rodinná slavnost
23. 11. Vodní druÏstvo           
24. 11. Koza aneb Kdo je Sylvie
25. 11. Americk˘ bizon
29. 11. Amfitryon – premiéra
30. 11. Amfitryon
Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

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

ELIADOVA KNIHOVNA – STUDIO DAMÚZA
3. 11. 2 Bratfii – 20:00

21. 11. Holky Elky – 20:00
23. 11. Bor‰ã – 20:00
28. 11. Sure Thing – 21:00

GALERIE: 
1. 11. – 14. 11. Petra Valouchová: Malby krajinomalby
a abstraktní ãi fantaskní motivy.
15. 11. – 30. 11. Alena Müllerová: Studio Velehrad,
v˘stava fotografií s tematikou asistenãní sluÏby.
VernisáÏ 15. 11. v 16:00 hodin.

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

KA·PAR
4. 11. Helverova noc – 20:30
7. 11. Hamlet 
8. 11. Richard III.
9. 11. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi 

10. 11. Chyba, Audience – obnovená premiéra
Smí‰ené dvouhry – 22:00

11. 11. RÛÏe pro Algernon – 16:00
Helverova noc – 20:30

12. 11. Bez kyslíku 
13. 11. Mrzák Inishmaansk˘
14. 11. Norway.today 
15. 11. Bez kyslíku 
16. 11. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi 

– Ka‰parÛv dárek 
17. 11. RÛÏe pro Algernon – 18:00

Krása a pÛvab perverzit – 22:00
19. 11. Hamlet 
20. 11. Richard III.
22. 11. Garderobiér
24. 11. Mrzák Inishmaansk˘ – 18:00

Draci noci – 22:00
25. 11. Úãtování v domû boÏím – 16:00
27. 11. Krysafi 
28. 11. RÛÏe pro Algernon
29. 11. Richard III.
30. 11. Bez kyslíku

DIVADLO PETRA
BEZRUâE
2. 11. Syn.zima
3. 11. Misery – 18:00

VESELÉ SKOKY 
4. 11. Ve stanici nelze 

– 16:00
5. 11. Ve stanici nelze
6. 11. Na hlavu! 

CD 2002
23. 11. Lékafiem

proti své vÛli

DIVADLO KÁMEN
3. 11. Rakviãky – 22:00

SPOLEâNOST 
DR. KRÁSY
25. 11. Pfiítelkynû 

osamûl˘ch 
srdcí – 20:30

THOMAS & RUHLLER 
26. 11. Show 2006!

DIVADLO LÍ·E≈ 
5. 11. Robinson – 15:00

STUDIO DELL‘ARTE 
12. 11. Bajaja – 15:00

CIRKUS SACRA 
19. 11. âamburína – 15:00
26. 11. âamburína – 15:00

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

FESTIVAL SLOVENSKÉ DIVADELNÍ 
TVORBY 1. – 5. 11. 2006
2. 11. ...na Va‰e hroby
3. 11. Vtedy na Jamajke
4. 11. âo zostalo z lásky

y j

5. 11. Zlaté husle a sólisté z Lúãnice 
7. 11. Natûraã
8. ,9., 10., 15., 16., 17., 23., 30. 11. Tajemství

11., 18., 25. 11. Tajemství – 14:00 a 19:00
12., 13. 11. Nahniliãko 
19., 20. 11. Bez pfiedsudkÛ 
21. 11. Drahou‰kové
22. 11. Don Quijote
24. 11. âekání na Godota

j

26. 11. Co jinde neusly‰íte – 19:00
27. 11. Baronky
28. 11. Jako jedna rodina
29. 11. 4TET – 19:00

Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.
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âESKÁ FILHARMONIE
V LISTOPADU
Dirigent Ronald Zillman pfiizval ke

spolupráci tenoristu Adriana Thompsona
k premiérovému provedení Songs of Zhivago
skladatele L. Kubíka (2. a 3. 11.). Dal‰ími
skladbami programu jsou MartinÛ Symfonie ã.
4 a âajkovského Boufie, která zazní rovnûÏ

p g j y

na odpoledním koncertu v Rudolfinu 4. 11.
spolu se Symfonií ã. 8 G dur „Anglickou“ A.
Dvofiáka. Hudebním svátkem se stanou veãe-
ry 9. a 10. 11., kdy za dirigentsk˘m pultem
stane Jifií Bûlohlávek. Uvede s orchestrem
Dvofiákovy Symfonické variace op. 78, rapso-
dii Taras Bulba L. Janáãka a Rachmaninovu
Rapsodii na Paganiniho téma pro klavír a or-
chestr, v nûmÏ sólov˘ part zahraje Lang Lang.

NA HRADù …
˘ p˘

V cyklu Hudba PH vystoupí 5. 11.
PraÏská komorní filharmonie ve

·panûlském sále. Pfiedná‰ky k Pfiíbûhu PH
jsou tentokrát o prehistorick˘ch nálezech
z areálu PH (16. 11.) a o kostele sv. Juraja
v Kostolanech pod Tribeãom (30. 11.). 

… I V PODHRADÍ
p

Do Semináfiské zahrady byl navrá-
cen zrestaurovan˘ pomník skladate-

le V. Nováka. Památník národního písemnic-
tví uvádí kfiest knihy Luká‰e Vaculíka
Polep‰ené pûsniãky (9. 11.) a kfiest Ïivotopis-
ného románu Vlasty St˘blové o J. Hlávkovi
(23. 11.). Ve Vald‰tejnské jízdárnû otevírá NG
expozici Slezsko, perla v âeské korunû 
( ) j j

(17. 11.). Galerie Hollar zahajuje XII. festival
komorní grafiky (15. 11.). UPM nabízí retro-
spektivní v˘stavu souãasného designéra Jifií-
ho Pelcla (do 26. 11.) a v Galerii J. Sudka
v Úvozu fotografie Josefa Ehma z 30. a 40. let.

( )

GUTTA MUSICAE
Soubor veden˘ S. Jány‰em vystou-
pí ve Studiu Ypsilon (10. 11. v 17.17

hod.) s hudbou renesance. Pfiedstaví pfiede-
v‰ím Slovince Jacoba Handla Galluse, kter˘
v Praze pÛsobil v kostelíku sv. Jana Za Bro-
dem, pozdûji pfiejmenovaném na kostelík sv.
Jana Na Zábradlí. Dnes na jeho místû stojí
divadlo Na Zábradlí. 

LETEM V¯TVARN¯M SVùTEM
V klá‰tefie sv. AneÏky âeské si nene-
chte ujít v˘stavu deskového obrazu

Madony Ochranitelky, tfietího nejvût‰ího v ães-
kém stfiedovûkém umûní. Národní muzeum
ukazuje, jak vypadají vysu‰ené a ãásteãnû
restaurované Knihy z povodnû. V Komorní ga-
lerii J. Sudka pfiedstavuje svÛj fotografick˘ cy-
klus Nebe, Mûsto, Mofie ãlen leto‰ní poroty
CPP Hans-Joachim Ellerbrock (do 26. 11.).

SYMFONICK¯ ORCHESTR
(

âESKÉHO ROZHLASU
Velké oratorium Juda Makabejsk˘,

které Sylvie Bodorová sloÏila pro PraÏské ja-
ro, zazní 13. 11. v Rudolfinu pod taktovkou
V. Válka. Úãinkují sólisté G. BeÀaãková, A.

p

Briscein, I. Kusnjer, PraÏsk˘ filharmonick˘
sbor a Boni pueri. Na koncertu 27. 11. uvede
orchestr skladbu I. Kurze Du‰e Ïivá, houslo-
v˘ koncert g moll M. Brucha se sólistkou Ch.
M. Höller a Symfonii ã. 6 D dur A. Dvofiáka.
Diriguje Peter Feranec. 

POHLED NA OBLOHU
Zimní ãas, tedy stfiedoevropsk˘
(SEâ), nastal 29. 10. a potrvá do 

y p ˘

25. 3. 2007. Slunce pfiechází v poledne 
22. 11. ze znamení ·tíra do znamení Stfielce.

p p

Mûsíãní úplnûk nastane 5. 11. (13 h 58 min.),
nov 20. 11. (23 h 18 min.). Jupiter uÏ z oblo-
hy zmizel, zÛstal Saturn, kter˘ vychází pozdû
veãer a viditeln˘ je po vût‰inu noci v sou-
hvûzdí Lva. Jeho konjunkce s Mûsícem na-
stane 13. 11. (1 h), kdy bude planeta 1.2° jiÏ-
nû. Ti ‰Èastnûj‰í z nás by mohli vidût Merkur,
kter˘ se od 20. 11. do 10. 12. nachází ve v˘-
hodné západní elongaci od Slunce (nejvût‰í
pfiipadá na 25. 11.). Planeta by tedy mohla
b˘t v tomto období pozorovatelná ráno pfied
v˘chodem Slunce, jehoÏ ãas se zpoÏìuje ze
6 h 49 min. (1. 11.) na 7 h 35 min. (30. 11.).
Na ráno 19. 11. se uvádí moÏnost spr‰ky
z jednoho z vláken meteorického roje Leonid.

NÁRODNÍ DIVADLO P¤IPRAVILO
j

hned dvû ãeské premiéry: benefici
Vlasty Chramostové v Divadle Ko-

lowrat (2. 11.), v ND pak balet S. Prokofjeva
Romeo a Julie (19. 11.). Premiéru bude mít
také GogolÛv Revizor ve Stavovském diva-
dle (23. 11.). V edici Abonent ND vy‰la kniha
fotografií ze sezony 2005–6 autorÛ ·tûpánky

( ) yy

Stein a Salima Issy. 
HUDBA KOMORNÍ

y

âeské muzeum hudby má na pro-
gramu Evelyn Petrovu (akordeon,

zpûv) v cyklu Struny podzimu (9. 11.), kon-
cert témûfi adventní (10. 11.), vystoupení
spolku Sankt-Petûrburg (16. 11.). V Památ-
níku národního písemnictví se pfiedstaví mla-
dí cellisté (8. 11.), Muzeum B. Smetany uvá-
dí ukázky z Hubiãky (21. 11.). 

GHMP vystavuje od 3. 11. v domû
U Zlatého prstenu obraz Josefa ·í-

y j

my Návrat ThéseÛv, od 8. do 19. 11.
ve 2. patfie Staromûstské radnice novû zres-
taurovanou divadelní oponu V. Bo‰tíka.
V Obecním domû otevírá 15. 11. v˘stavu
s bohat˘m doprovodn˘m programem na té-
ma dekadence v ãesk˘ch zemích. Ve 2. pat-
fie Mûstské knihovny nabídne nov˘ pohled
na fenomén expresionismu (od 29. 11.).

NG v Praze, klá‰ter sv. AneÏky
âeské Cyklus komentovan˘ch pro-

y

hlídek (nejen) pro seniory 22. 11. ve
14.30 Umûní doby Karla IV.

STRAHOVSKÉ KONCERTY U MIRA
y

V podveãer 25. 11. zahajuje soubor
Gutta Musicae jiÏ pát˘ koncertní cy-

klus v kostele sv. Rocha. V˘bûr nejstar‰ích
památek, chorální zpûvy, rané vícehlasy, re-
nesanãní polyfonie i hudba barokní pfiedstaví
evropskou muziku jako souvisl˘ jedineãn˘
proces. 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
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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

T en den jsem se probudila s pocitem, Ïe
uÏ nemá cenu dál Ïít. Moje rozhodnutí
bylo naprosto pevné a nemûnné. Ano,

dneska spáchám ten ãin, dnes spáchám
sebevraÏdu. Takto jsem pfiemítala u snída-
nû a jedla kfiupavé rohlíãky namazané más-
lem a marmeládou.

Káva byla voÀavá a silná, tak jak jsem to
mûla nejradûji. Ale nic z toho jsem nevní-
mala, ani neocenila, cítila jsem se jako na-
prosto zbyteãn˘ ãlovûk.
Deprese mi zatemnila mozek a já nedoká-
zala myslet na nic jiného neÏ na svou smrt.
Vidûla jsem svou rodinu kráãející ve smu-
teãním prÛvodu za mojí rakví, v‰ichni byli
tak krásnû ne‰Èastní a volali mû zpût.
Ta rakev bude celá bílá, samozfiejmû z toho
nejkvalitnûj‰ího dfieva, vystlaná mûkk˘mi
pol‰táfii a lemovaná krajeãkou. Teì je‰tû
vymyslet co si vezmu na sebe?!
Musím si to v‰echno pfiipravit, aby potom
nedo‰lo k omylu a já nebyla pohfibená v nû-
jak˘ch nevkusn˘ch ‰atech.
Vrhla jsem se ke skfiíni a hledala ten vhod-
n˘ model. Ale jako z udûlání mi Ïádné
z m˘ch ‰atÛ nepfiipadaly jako vhodn˘ odûv
na pohfiební slavnost. Vypravila jsem se te-
dy hledat svÛj smuteãní odûv do ulic Prahy.
Zvonek nade dvefimi slabû zacinkal a upo-

zornil tak usmûvavou prodavaãku na mÛj
pfiíchod.
„Dobr˘ den“, pozdravila mû a nasadila pro-
fesionální úsmûv.
„Mohu vám s nûãím pomoci?“
„Ano, dobr˘ den, jste velice laskavá“, byla
jsem rozru‰ená a mluvila jsem rychle, coÏ
vÛbec neodpovídalo mému zvyku. „Potfie-
bovala bych nûco vhodného na pohfieb“.
„Aha“, usmála se tentokrát smutnû proda-
vaãka, „upfiímnou soustrast a kdo Vám pro-
sím zemfiel?“
„Je‰tû nikdo,“ odpovûdûla jsem automatic-
ky, „ty ‰aty jsou pro mû, na moji smuteãní
slavnost.“ 
Je pravda, Ïe jsem ten den nav‰tívila mno-
ho butikÛ, salónÛ i obchodních center
a v‰ude jsem opakovala to samé. Hledám
‰aty na svÛj pohfieb.

Veãer jsem leÏela v posteli vedle
svého milovaného manÏela a ne-

mohla jsem usnout. Kde jen ty ‰aty
vzít? „NemÛÏe‰ spát – miláãku?,“

zeptal se mû soucitnû manÏel.
Osobnû si myslím, Ïe jeho soucit prame-

nil spí‰e z toho, Ïe díky mému neustálému
pfievracení  nemohl sám usnout. MÛj muÏ je
totiÏ ãlovûk bez fantazie a jeho pfiedstava
Ïivota je naprostá ustálenost a klid. KaÏd˘
veãer si ve stejnou dobu jde dát sprchu, vy-
ãistí si zuby, vypije bylinkov˘ ãaj. Lehne si
na svou pÛlku postele a cel˘ veãer si ãte.
Takov˘ ãlovûk mi nemÛÏe staãit a poradit
v m˘ch starostech.
Ale, pfiece jenom moÏná bych mohla…
Je‰tû jsem zaváhala a pak jsem mu fiekla
svÛj problém.
ManÏel nezvedl ani jedno oboãí a fiekl –
„tak si je nech u‰ít“.
Tu noc jsem spala velice klidnû a celou noc
jsem vidûla ve sv˘ch snech krásné ‰aty,
jedny byly u‰ité ze sluneãních paprskÛ, jiné
z modrého nebe.
Ach, jak byly jemné a krásnû zv˘razÀovaly
mÛj ‰tíhl˘ pas.
Ráno jsem se probudila a hned po vydatné
snídani vyrazila do nejvyhlá‰enûj‰ího dám-
ského salónu v Praze. Do t˘dne byly ‰aty
u‰ity. Byly pfiekrásné. Bledû modrá látka
byla kvalitní a perfektnû sedûla mojí posta-
vû. Mohla jsem b˘t spokojená.
SvÛj velik˘ den jsem velice podrobnû pro-
myslela, od hudby, pfies pozvánky. Není
pfiece moÏné, aby moje rodina v zoufalství
pozvala na mÛj pohfieb osobu spoleãensky
nevhodnou a tím mi zkazili cel˘ den.

Pro jistotu jsem nechala pozvánky vytisk-
nout. Myslím, Ïe se velice povedly, bíl˘ ho-
loubek nad ãernou vûtviãkou mi pfiímo vhá-
nûl slzy do oãí. 
Naprostá krása, uÏ jsem vidûla tu závist
v‰ech kamarádek, takov˘ pohfieb jako já ni-
kdo z nich mít nebude.
A hlavnû, já budu první.
Rok mi trvalo, neÏ jsem byla spokojená
s menu na mém smuteãním stole.
Dal‰í dva roky mi trvalo, neÏ jsem pfiemluvi-
la slovutného mistra Sergeje Atamanova,
aby mi na mém pohfibu zazpíval.
Dal‰í rok jsem fie‰ila obrovsk˘ problém se
symfonick˘m orchestrem, kter˘ nemûl ãas,
protoÏe zrovna jel celosvûtové turné.
Prostû, neumíte si pfiedstavit, co to je zemfiít,
jaká je to pfií‰erná a celoÏivotní námaha. JiÏ
dvacet let se snaÏím vytvofiit svÛj dokonal˘
pohfieb, abych se uÏ koneãnû mohla zabít.
VÏdy, kdyÏ mû pfiepadnou moje deprese
a nejradûji bych si pustila plyn, vzpomenu
si na svou povinnost, zatnu zuby a deprese
pfiekonám.
BohuÏel jsem musela ãelit i takov˘m neso-
lidnostem, jako byla smrt mého manÏela. 
Ale kdo mi pÛjde za mou rakví s kyticí?
No, jedinû mÛj manÏel, nic jiného mi nepfii-
padá spoleãensky únosné – musím si tedy
najít jiného manÏela.
Pokud moÏno zámoÏného, to víte, dne‰ní
pohfiby nûco stojí a pokud ãlovûk nechce
ztratit svoji Ïivotní úroveÀ, musí se snaÏit.
A pak uÏ se snad koneãnû budu moci zabít.

Autorka je studentkou 
Literární akademie Josefa ·kvoreckého
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Ilustrace Tomá‰ Kropáãek

ÚÚKLID
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 

ÚÚ

auta, motorky, vlaky, lodû, vzducholodû, vesmírné lo-
dû, rakety, ufa, tanky, letadla, brusle, sáÀky, koãárky...
v dílech mistrÛ minul˘ch, souãasn˘ch i budoucích

V Galerii ãeské plastiky (Revoluãní 20, P1) jsou známí instalací zajímav˘ch tematick˘ch v˘stav.
Tak uÏ jsme se tu mohli kochat v‰emi moÏn˘mi v˘tvarn˘mi zpracováními AndílkÛ ãi Vody a vod-
níkÛ i jin˘ch, nyní zde vystavují na téma: dopravní prostfiedky v‰eho moÏného i nemoÏného dru-
hu, ãili PfiibliÏovadla. 
Fascinace v‰ím, co dává ãlovûku rychlost pfiesahující limit jeho tûlesn˘ch schopností, patfií k zá-
kladním archetypÛm. A nebude náhodou, Ïe mezi prvními dûtsk˘mi slovy vedle „máma“, „táta“
zaznívá s Ïeleznou pravidelností i „auto“. Jezdíme, létáme a pfiibliÏujeme se, protoÏe nás tû‰í
jezdit, létat a pfiibliÏovat se. Cesta je cíl. Koneãn˘ cíl je niãím. PfiibliÏovadlo se promûÀuje ve fe-
ti‰ a statutární symbol. A je to právû feti‰, kter˘ v sobû nese charakteristické znaky své doby
a stává se vdûãn˘m a nosn˘m námûtem umûleckého zobrazení. Nové technické prostfiedky se
staly erbovním motivem futuristÛ, ktefií tvrdili, Ïe moderní stroj je krásnûj‰í, neÏ antická umûlec-
ká díla.  Na na‰í v˘stavû v‰ak hraje téma stroje – pfiibliÏovadla jinou roli. UÏ se nejedná o „futu-
rismus“ ãi „technooptimismus“. Autofii reflektují technick˘ prostfiedek jako pfiirozenou souãást
kaÏdodennosti i s její pomíjivostí (K. Cudlín, J. Havlíãková). Stroj je paradoxnû vnímán témûfi ja-
ko organismus, protoÏe nikdo nemáme zku‰enost se svûtem bez strojÛ, na‰ím „pfiirozen˘m
svûtem“ je konglomerát mechanick˘ch a pfiírodních jevÛ (J. Róna). Spoleãenské postavení je
mnohdy dourãováno vlastnûním stroje a stroj mÛÏe b˘t souãástí politické propagandy (R. Fran-
ta, M. Kocourek). Stroj je paradoxní v tom, Ïe je „prostfiedkem“ (médiem) a zároveÀ hmotnou
vûcí. V pfiípadû „pfiístrojÛ“ se zvy‰uje jejich „mediální“ povaha, která se stává stále virtuálnûj‰í
(koncept „âern˘ pasaÏér“ L. Plného). Stroj je vûc naprosto artificiální, umûlá, proto paradoxnû
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vyznívají modely aut z pfiírodnin od Franti‰ka a Franti‰ka Antonína Skálov˘ch. PfiibliÏovadlo je
produkt kultury (v ‰irokém slova smyslu), stejnû jako umûní. Nahlédnûme tedy na feti‰ pfiibliÏo-
vadla oãima na‰ich pfiedních v˘tvarníkÛ a pfiibliÏme se o kousek k pravdû o nás sam˘ch. ·Èast-
p y ( y ) j j y p

nou cestu! V. Hájek, E. Kukla, N. Rovderová

P¤IBLIÎOVADLA

Nechte na hlavû
BlíÏí se zima a fouká od Vltavy. Pokud
stejnû jako já váháte, co letos na hlavu –
a jestli vÛbec nûco, abyste se „nezne-
moÏnili“, poradím vám. Zajdûte na Újezd
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a budete se divit, kolik elegantních i prak-
tick˘ch moÏností, jak zachránit hlavu
pfied omrznutím, máme. 

Klobouky i klobouãky plstûné, vlnûné i ‰ité,
spousty ãapek semi‰ov˘ch, chlupat˘ch i ple-
ten˘ch, zkrátka v‰echno, co lze nasadit
na hlavu a zkrá‰lit se tím – a ve velmi
pfiijateln˘ch cenách. Navíc se jedná
pouze o ãeské zboÏí, ãasto o ruãní,
modelovou v˘robu a je‰tû k tomu
pfieváÏnû z jedné firmy – Karpet.
Rodinná firma vznikla uÏ pfied 14
lety a je po známém Tonaku druhou
nejvût‰í v tomto oboru. Dnes za-
mûstnává asi 25 lidí ve v˘robû  a dal-
‰í v administrativû v Praze. Firma i její
v˘robky získaly v uplynul˘ch letech nûkolik
v˘znamn˘ch ocenûní. Sortiment se zamûfiuje
na ãeské odbûratele v‰ech vûkov˘ch katego-
rií. Kromû specializovan˘ch prodejen na Ví-
tûzné, Nuselské a Dejvické ul. v Praze, znaã-
ku Karpet najdete i v fiadû dal‰ích obchodÛ.
Zakladatelka firmy, paní DoleÏalová (Pfiího-
dová), vypráví se zaujetím o v˘robû klobou-

kÛ. Není to jednoduchá záleÏitost, jde pfiede-
v‰ím o ruãní práci, kdy ze smûsi králiãí srsti
(klasicky) nebo ovãí vlny (novûji, kvÛli nedo-
statku králiãiny) vzniká nejdfiíve tzv. ‰i‰ák.
Beztvar˘, bezbarv˘. Z nûj se pak sloÏitû dal-
‰ími úpravami dle návrhu tvofií v‰echna ta
elegance a krása, kterou si tady mÛÏete
u zrcadla hodiny zkou‰et. Málokoho napad-
ne, jak je v˘roba takového klobouku pracná. 
Pfii v˘bûru se vyplatí nechat si poradit zku‰e-
nou obsluhou. A leto‰ní trendy? V‰echny bar-
vy podzimu od Ïluté pfies oranÏovou (ta
frãí nejvíc), zelenou, vínovou aÏ po béÏovou
a hnûdou, také v barevn˘ch kombinacích

v‰ech tûchto barev se v‰emi. Zajímavé
jsou také modely s krajkou. No a ke

klobouãku ãi ãapce mÛÏete vybrat
i stejnû ladûnou ‰álu. Kdo by chtûl
doplnit je‰tû rukavicemi, také si vy-
bere. Nesmíme zapomenout je‰tû
na vzorované punãochy, ‰átky, ka-
pesníky a také de‰tníky. I v tomto

doplÀkovém sortimentu najdete kva-
litní a elegantní zboÏí za dobré ceny.

Mnozí (mnohé z nás) nejsou zatím zvy-
klí vidût v zrcadle sami sebe s nûãím (ãímko-
li) na hlavû. A to je dobré zmûnit, pfiekonat
ostych a zkusit dotvofiit svoji osobnost pûk-
nou ãapkou ãi klobouãkem. Jak komu libo –
a nechte na hlavû…  
V Praze 1 nás najdete na adrese: Vítûzná 14,
tel.: 257 324 376, více o firmû i o sortimentu
na www.karpet.cz

Anna Sobotková

MÛj velk˘ den

Nabízíme
volná garáÏová místa 

k dlouhodobému i krátkodobému

parkování 
v centru Prahy

(Václ. nám., Maltézské nám., Hybernská ul.)
GaráÏe jsou poji‰tûny a nepfietrÏitû stfieÏeny.

Info. na tel.: 604 997 361,
e-mail: jnemecek@acl.cz


