Výstava nazvaná Příběh rodiny Kolbenů se věnuje především životu a dílu
ing. Emila Kolbena, objevitele využití střídavého proudu a zakladatele pozdějšího
koncernu Českomoravská-Kolben-Daněk.
Podnik donedávna patřil k základním
sloupům českého elektrostrojírenského
průmyslu.
Výstava se však věnuje také některým dalším členům rodiny – Kolbenovu bratru Alfredovi, rovněž inženýrovi a vynálezci, synu
ing. Hanuši Kolbenovi, který se věnoval malování, a jehož obrazy zde budou vystaveny
vůbec poprvé, a nakonec vnuku Jindřichovi, který se právě dožívá 80 let. Expozici připravil kurátor Arno Pařík.
Nejen celé Vysočany, část Libně, Karlína,
ale i Smíchova a dalších míst v Praze byly
spjaty donedávna se zkratkou ČKD. „Fabrika“ ovlivnila životy statisíců Pražanů, a už
v „Kolbence“ zaměstnaných nebo jen žijících v těchto, donedávna zaprášených a
hlučných oblastech. Kolosální impérium,
které na jednu stranu znečišovalo životní
prostředí v Praze, ale na stranu druhou přinášelo čest a slávu českým inženýrům i dělným rukám doma a také ve světě a vytvářelo obrovské hodnoty, prošlo v peripetiích
20. století mnoha zvraty. Podnik založený
Emilem Kolbenem v roce 1896 původně
jako Elektrotechnická továrna, dosáhl během několika desetiletí obrovského rozkvětu a byl pro národní hospodářství jedním
z několika opěrných pilířů. Jinou kapitolou

Rodina Kolbenů na zahradě vily ve Weissenbachu, kolem 1928.
(Fotografie: fotoarchiv Židovské muzeum v Praze)
je jeho historie po roce 1948 a postupný
(a nejspíš zbytečný a nenapravitelný) zánik
po roce 1989. Jméno rodiny Kolbenových
žije sice v paměti lidí dodnes, málokdo však
už ví, že zakladatel slavného ČKD Emil Kolben, elektrotechnik a vynálezce byl židovského původu, stál v čele koncernu až do
roku 1939 a jako jednaosmdesátiletý stařec
byl později deportován do Terezína, kde po
třech týdnech zemřel.
Jeho bratr Jindřich (narozen 1864) odešel
v mládí do Ameriky a řadu let vedl administraci českých novin Svornost v Chicagu.

Bratr Ludvík (1868–1927) byl zase správcem statku v Petrovicích a v Karolínu
u Rychnova nad Kněžnou. Nejbližší byl však
Emilovi bratr Alfred (1874–1942), který byl
také inženýr a zpočátku spolupracoval
s Emilem na konstrukci elektrických strojů.
Později se stal ředitelem průmyslové školy
v Brně a po dlouhá léta se věnoval rovněž
malířství. Sestry Marie (1865–1937), Albína
(1867–1937) a Kamila (1879–1942) zůstaly
svobodné a žily v rodném domku ve Strančicích.
Osudy a historie rozvětvené rodiny Kolbenů jsou tedy námětem výstavy, která mapuje na jejich příkladu tuto velmi důležitou kapitolu dějin českého průmyslu v kontextu
s dobou. Přináší tak důležité svědectví o slávě i tragédii osobností, jimž naše země vděčí za své dobré jméno ve světě a také jim
mnoho dluží.
Výstava v Galerii Roberta Guttmanna
(U Staré školy 3, zadní trakt Španělské
synagogy) trvá do 14. dubna. Vstupné 30
(dospělí) a 15 Kč (děti a studenti)

Závody Kolben a spol., elektrotechnická továrna v Praze-Vysočanech, kolem 1898

Nejpřitažlivější exponát vystavovaný Muzeem hlavního města Prahy prochází náročným procesem digitalizace, který umožní ještě atraktivnější využití.
Model Prahy z let 1826 až 1837 je z 90 procent vytvořen z papírové lepenky a dřevěných
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prvků. Dokumentuje velmi přesně stav, v jakém se Praha v té době nacházela. Na cca 2 m je
zobrazeno historické jádro Prahy včetně stovek dnes již zbořených domů Josefova a Starého Města. Více než 2000 budov je na barevném modelu zachyceno v měřítku 1 : 480, a to se
všemi detaily fasád, dvorů, zahrad, hospodářských stavení a pozemků. U mnoha zaniklých
budov je model jediným svědkem jejich podoby.
Na modelu začal Antonín Langweil – knihovní sluha v Univerzitní knihovně v Klementinu –
pracovat v roce 1826. Rozpracovaný jej několikrát vystavil, ale získal si pověst podivína. Poprvé po jeho smrti v roce 1837 byl pak model k vidění až v roce 1862 na Staroměstské radnici, později jen občas. Teprve roku 1891 jej obdivovali návštěvníci Zemské jubilejní výstavy
a po jejím skončení se stal součástí expozice Lapidária Národního muzea na Výstavišti. Po
2. světové válce byl převzat do správy Muzeem hlavního města Prahy a zpřístupněn v roce
1961 v rámci expozice Prahy 19. století. Ihned se stal návštěvnickou atrakcí, přesto, že současně probíhalo důkladné odborné restaurování modelu akademickými malíři Janou a Jiřím
Boudovými.
A jak probíhá digitalizace? Nyní byla dokončena první fáze snímání modelu, celkem bude
pořízeno zhruba 500 000 fotografií ve vysokém rozlišení.
Přenesení historického modelu do 3D podoby je technicky velmi náročné. Odborníci snímají model pomocí speciálního robota až 15 hodin denně. Nepřístupná zákoutí jsou pak snímána pomocí miniaturní lékařské kamery.
Po skončení procesu digitalizace bude
Langweilův model přístupný na internetu a
každý se tak bude moci virtuálně projít zákoutími centra metropole a zjistit, jak vypadala v první polovině 19. století, včetně zmizelých uliček židovského města. Digitální
podoba modelu bude sloužit i památkářům,
architektům a urbanistům. Projekt digitalizace začal koncem loňského roku a bude dokončen v květnu letošního roku.
Speciální fotografický robot.
Maf

Původní (s detekcí hran a vrcholů) a finální virtuální model.

Martina Fialková

Jubilejní 10. reprezentační ples se bude
konat k 10. výročí znovuotevření Obecního domu po generální rekonstrukci.

V Roztokách u Prahy, konkrétně ve Středočeském muzeu sídlícím v tamějším zámečku,
se daří zastavovat čas. Roztoky, kdysi oblíbené místo pražské smetánky a umělců pro
výlety do přírody, dnes rozvíjející se příměstská oblast, mají stále mnoho ze svého
kouzla starých časů.
Výstavnou a rozlehlou nádražní budovu
psací stůl s mramorovým kalamářem a dals prvky secesní výzdoby, ateliér malířky a
šími atributy doby – hracími kartami či kuřáckými potřebami. Užasnete nad kufříkem
organizátorky kulturního dění Zdenky Brause skládacím vibračním masážním přístronerové (otevřen až od dubna) a hlavně zmíjem včetně návodu. Vypadá přesně jako ten
něné muzeum, sídlící v zámku. A také kráspověstný z dalšího hrabalovského filmu Ponou polohu u řeky pod okolními zelenými
střižiny. Rozplývat se můžete i nad vitrínkou
stráněmi. Zámek býval kdysi vodní tvrzí, kteplnou zamilovaných barvotiskových obrázrá využívala ke své ochraně blízkost Vltavy,
ků nebo pohlédnout do tváří nejslavnějších
což je dodnes dobře patrné. Později byl
předválečných českých herců. V kolekci
přestavěn do renesanční a ještě později baportrétních fotografií jsou všichni tak mladí a
rokní podoby. Je obklopen zahradou a pěkkrásní!
ným parkem a využíván k atraktivním výstavám, díky nimž můžeme proti proudu času
poznávat svoji vlastní minulost. Z opakujících se akcí jmenujme známou jednodenní
výstavu automobilových veteránů, která letos proběhne již po 28. v úterý 8. května.
Proč by se ale milovníci starých časů měli
vypravit do Roztok nyní? Za výstavou, která
vznikla ze soukromých sbírek Ivy Hüttnerové, výtvarnice, autorky a průvodkyně známým televizním pořadem Domácí štěstí.
V péči kurátorky Táni Pekárkové a s pomocí
P. Lišky, jenž výstavě vtiskl své výtvarné řešení, vznikla ve dvou velkých sálech krásně
nostalgická expozice.
Tvoří ji pro starší generaci důvěrně známé
předměty z kuchyní, obýváků, ložnic či kniVýstavu Iva Hüttnerová doplnila svými
hoven našich babiček, prababiček, dědečnaivními a líbeznými obrázky, rozvěšenými
ků a pradědečků. To podle toho, jaká jsme
mezi exponáty po stěnách. Střídají je zajígenerace. Ti z vás, kdo nedávno opustili
mavé „krajkové obrázky“ v dobových dřeškoly, si mohou přidat ještě jedno pra-.
věných rámech. Jsou tvořeny nápaditými
Každý z nás máme a opatrujeme něco taaranžmá z různých krajkových dekorů, nikového – prababiččinu modlitební knížku,
těných a krajkových rukaviček a dalších
pradědečkův kalamář a brýle, babiččin krajněžných artefaktů, které dříve zdobily prádkový šál, dědečkovu stříbrnou tabatěrku.
lo či dekorovaly domácnost.
Různé staré hrníčky a hmoždíře. Jenže Iva
Ještě zbývá dodat, že nábytek, který tvoří
Hüttnerová opatruje těchto předmětů, svěddobové kulisy sběratelčiným předmětům,
ků rodinného života konce 19. a první polopochází ze sbírek Středočeského muzea a
viny 20. století požehnané množství.
Antik klubu Trisko.
Jen část z nich tu na výstavě vytvořila
Na výstavu zvláště o víkendech plynule
kouzlo měšanské kuchyně vyzdobené typřicházejí spousty návštěvníků všech genepickými vyšívanými průpovídkami, nabádarací. Ti mladší se zvědavostí, starší s nostaljícími hospodyňku k různým ctnostem. Další
gií. Jarní počasí zve k výletům a Roztoky
zákoutí tvoří bytelná šatní skříň v pokoji obýjsou na dosah. Nenechte si proto výstavu
vaném jakoby jednou z hrdinek nového
ujít ani vy, ale pospěšte si, končí již 18. březMenzelova filmu Obsluhoval jsem anglickéna.
ho krále. Ledabyle odhozené punčochy,
Sbírání Ivy Hüttnerové – Středočeské muelegantní šatečky, kombiné – už skoro zazeum Roztoky – otevřeno denně kromě
pomenutá součást garderóby, krabice
pondělí 10–18 hod.
s klobouky a další součásti dámského šatníDoprava do Roztok z centra: vlak z Masaku z 30. let minulého století působí v tomto
rykova nádraží či z Holešovic vás doveze
aranžmá důvěrně a rozverně.
za 15 (10) minut, autobus z Dejvic právě
V jiném rohu najdeme gramofonový stolek
tak.
s aparátem na kliku, který má typickou, ale
Foto i text Martina Fialková
neuvěřitelně růžovou troubu. Nebo bytelný

PŘIPOMEŇME SI V BŘEZNU
Obecní dům, reprezentační palác hlavního města Prahy, byl vybudován v letech
1905–1912. Již v době svého vzniku byl koncipován jako multifunkční kulturně-společenské centrum. Vedle koncertů a výstav se od
samého počátku stával každoročně i dějištěm řady plesů a bálů. Plesali medici, právníci, finančníci, obchodníci, sokolové, státní
úředníci, diplomaté. V roce 1913 se tu konalo třináct velkých plesů, na jaře 1914 se jejich počet vyhoupl na dvacet.
Po celkové rekonstrukci budovy, která
proběhla v polovině 90. let minulého století,
založil Obecní dům novodobou plesovou
tradici. V jejím rámci se vždy nejbližší sobotu k 7. březnu, kdy byla v roce 1997 rekonstrukce oficiálně ukončena, koná reprezentační ples Obecního domu. V letošním roce
se tedy uskuteční Jubilejní 10. reprezentační ples v sobotu 10. března.
Okruh hostů, kteří na reprezentační plesy
Obecního domu přicházejí, je velmi široký.
Značnou část návštěvníků tvoří tradičně příslušníci střední generace, ale v hojném počtu přicházejí i lidé ve věku mezi 20 a 30 lety
i zástupci dříve narozených, kteří mohou
v exkluzivním prostředí Obecního domu
oživit vzpomínky na minulé plesy. Například
v loňském roce se do Smetanovy síně a dalších sálů a salonků přišlo bavit více než
1 500 návštěvníků. Značný zájem o ples je
dán i tím, že si díky bohatému programu,
který Obecní dům tradičně připravuje, přijdou na své milovníci různých hudebních
stylů.

2. 3. 1282 zemřela Anežka Česká (Anežka Přemyslovna) česká světice, princezna
a abatyše, (nar. 20. 1. 1211) – 725 let
3. 3. 1367 a 4. 3. 1432 velká povodeň v Praze – 640 a 575 let
7. 3. 1897 kopřivnická Tatra – Továrna na kočáry vyrobila první český automobil
značky Praesident – 110 let
17. 3. 1877 v Praze měla premiéru symfonická báseň Šárka z cyklu Má vlast od
Bedřicha Smetany – 130 let
21. 3. 1897 otevřena Strakova akademie – středoškolské učiliště v Praze, dnes sídlo
Úřadu vlády ČR – 110 let
27. 3. 1967 zemřel Jaroslav Heyrovský, fyzikální chemik, tvůrce polarografické
analytické metody, nositel Nobelovy ceny za chemii (nar. 20. 12. 1890) – 40 let
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INFORMACE / ZDRAVÍ / VĚDA

Kontakt pro další informace: Pražská informační služba, tel.: 221 714 152, 221 714 151
(pro skupiny) a 221 714 173 (zájezdy) www.pis.cz.
1. čt. Kampa a bývalé Sovovy mlýny,
domu v Ječné ul. Vstup 50 Kč (Mgr. Handnes Muzeum Kampa. Návštěva této galezalová-Náprstková).
rijní expozice, spojená s procházkou po
Synagoga v Jeruzalémské ulici. ZačáKampě a výkladem o její historii a významtek ve 14.00 před objektem. Vstup 50 Kč
(Mgr. Tlášková).
ných objektech. Začátek akce v 15.30 před
Vyšehrad. Celková prohlídka včetně kasebývalými Sovovými mlýny, dnes Muzeum
mat. Začátek ve 14.00 před kostelem sv.
Kampa. Vstup 50 Kč + jednotné snížené
Petra a Pavla. Vstup 50 Kč (průvodce PIS).
vstupné do objektu 50 Kč (PhDr. Havlov12. po. Památky UNESCO – pokračování.
cová).
Cyklus přednášek o českých památkách
5. po. Umělecké toulky Prahou – I. Praha
zapsaných v seznamu UNESCO. Přednášpředrománská a románská – Pražský hrad.
ka se koná od 17.00 v sále ÚVL PIS, ArbesoZačátek v 16.00 u sochy T. G. Masaryka
vo nám. 4, Praha 5. Vstup 50 Kč (PhDr.
na Hradčanském náměstí. Vstup 50 Kč
Chrastilová).
(PhDr. Havlovcová).
13. út. Umělecké toulky Prahou – II.
6. út. Procházka Zbraslaví přemyslovStaré Město a románské umění. Začátek
skou, hudební a literární. Začátek v 16.30
v 16.00 před Staroměstskou radnicí. Vstup
před kostelem sv. Jakuba na Zbraslavi,
50 Kč + cca 30 Kč na vstupné do objektů
U Národní galerie (spojení aut. č. 129, 243,
(PhDr. Havlovcová).
241 do stanice „Zbraslavské náměstí“ – jedou od stanice metra B „Smíchovské nádraží“). Vstup 50 Kč (J. Bondyová).
7. st. Praha a Přemyslovci – pokračování.
Od vlády Spytihněva II. Přednáška se koná
od 17.00 v sále ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4,
Praha 5. Vstup 50 Kč (PhDr. Havlovcová).
8. čt. Z Nerudovy ulice na Janský vršek.
Začátek v 15.30 na vyhlídkové rampě
Pražského hradu (nad Nerudovou ul.).
Vstup 50 Kč (Mgr. Tlášková).
10. so. Židovské Město. Vycházka z cyklu
„Zmizelá Praha – putování se starými fotografiemi“. Začátek ve 14.00 na schodech
Rudolfina. Vstup 50 Kč (P. Kučera).
Kunratickým lesem. Začátek ve 14.00
na stanici metra C „Roztyly“. Vstup 50 Kč
(Ing. Kocourek).
11. ne. Kostel sv. Ludmily ve Chvalech.
Začátek ve 14.00 před objektem, Praha 9 –
Chvaly, Řešetovská (spojení autobusem
č. 221, 223, 261, 273 do stanice „Chvaly“ –
jedou od metra B „Černý Most“). Vstup 50
Kč (Ing. Pelzbauerová).
Kde se v Praze vařilo pivo aneb pražské
pivovary menší i větší, existující i zaniklé –
foto Jiří Sládeček
I. část. Začátek ve 14.00 u Pivovarského

ZDRAVÍ
Lidé musí spát osm hodin denně. Sklenička alkoholu nám pomůže usnout. Špatný spánek
přichází s věkem a nedá se s ním nic dělat. Pokud máte pocit, že s těmito tvrzeními není
všechno v pořádku, gratulujeme. Patří totiž k nejčastějším mýtům o spánku.
Zlepšit kvalitu spánku, informovat veřejnost o nejčastějších problémech a léčbě v této oblasti a také vyvrátit nejčastější mýty – to je cílem lékařů a odborníků, kteří vyhlásili první jarní
den – 21. březen – Mezinárodním dnem spánku.
Kvalitní spánek je pro lidský organismus důležitý. Pravidelný a dostatečný spánek chrání
nervový systém a je obranným mechanismem proti vyčerpání. Bohužel – ne vždy si ho
můžeme dopřát tolik a právě v tom čase, jak bychom potřebovali. Okrádat se o spánek dlouhý čas se ale nevyplácí – jen málokdo vydrží dlouhodobé nevyspání bez následků. Poruchy
spánku – alespoň občas – postihují až čtyřicet procent obyvatel. Potíže s usínáním nebo vyspáním ale nemusí být jediným následkem ponocování. Trpí také třeba imunita, vytrácí se
schopnost soustředění. Může se zhoršit i pamě , lidé s poruchami spánku také více trpí depresemi.
PROČ NEMOHU SPÁT?
Někteří lidé by ovšem spali rádi, cítí se unaveni, ale spánek se v posteli ne a ne dostavit,
Odborníci jim radí, a se nejprve zkusí zamyslet nad svým životním stylem. Někdy stačí vypustit pití čaje a kávy v pozdních hodinách. Potíže s usínáním mívají i ti, kteří chodí ve večerních hodinách cvičit. Ačkoliv mají mnozí lidé pocit, že alkohol spánku pomáhá, je tomu právě
naopak. Pár skleniček sice může pomoci s usínáním, následný spánek ale nebývá příliš kvalitní. Dobrému spánku rozhodně nesvědčí kouření. Kromě úpravy režimu je podle odborníků
také úspěšná léčba pomocí takzvané kognitivně-behaviorální terapie. Při tomto druhu psychoterapie se psycholog nebo psychiatr soustředí na nácvik správných návyků. Pokud máte
pocit, že byste mohli spát lépe, můžete se se svým problémem obrátit na centra pro poruchy
spánku a bdění.
Více informaci najdete také na internetových stránkách www.nespavost.cz.
Irena Sládečková

Dne 6. prosince 2006 založily společně
1. místní skupina ČČK na Hradčanech, Praha 1, 2. místní skupina ČČK v Praze 1 a Oblastní skupina Mládeže ČČK Praha 1 a 13
nový Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1.
Byl vytvořen Úřad Oblastního spolku ČČK
Praha 1 se sídlem Pohořelec 25/111, Praha
1 a ředitelkou byla jmenována Jaroslava
Marková, DiS.
Dne 9. prosince byl Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 zaregistrován
republikovou Výkonnou radou Českého
červeného kříže
CO VÁM NABÍZÍME? Kurzy první pomoci
pro děti i dospělé, sociální bazary (nejbližší se bude konat 17. března 2007 v gymnáziu J. Keplera), pravidelné přátelské po-

sezení u kávy či čaje pro seniory nejen
z oblasti Hradčan (každé pondělí od 9:30 do
11:30 hod. v prostorách Úřadu oblastního
spolku). V rámci klubu budou nabízeny i zajímavé osvětové přednášky.
Dále budeme organizovat letní tábory,
ozdravné pobyty pro děti, víkendové akce,
zájezdy pro seniory, vánoční nadílku, oceňujeme bezpříspěvkové dárce krve a vyvíjíme mnoho dalších zajímavých aktivit.
Kontaktní údaje: OS ČČK Praha 1, Pohořelec 25/111, 118 00 Praha 1
telefon: 776 113 953,
e-mail: cckpraha1@seznam.cz
Úřední hodiny pro veřejnost jsou:
pondělí 8:30–12:00, úterý 8:30–12:00,
středa 16:00–18:30,
ostatní dny po telefonické dohodě.

Pobočka ŠKOLSKÁ, Školská 30, Praha 1 a pobočka HRADČANY, Pohořelec 25, Praha 1
Vás zvou na besedu s promítáním:

Lucie Kovaříková a Michal Jon / NA KOLE VŠEMI KONTINENTY
Přednášky se konají:
Knihovna Hradčany 7. 3. od 18.00 hod.
Knihovna Školská 8. 3. od 17.00 hod.
Vstup volný.
Aktualizovaný seznam všech akcí (včetně kurzů a školení) najdete na našich
internetových stránkách: www.mlp.cz

14. st. Z Pohořelce na Bořislavku. Začátek v 16.00 na stanici tram. č. 22, 23 „Pohořelec“. Vstup 50 Kč (Ing. Kocourek).
15. čt. Procházka Žižkovem. Začátek
v 16.00 u kostela sv. Prokopa na Sladkovského náměstí. Vstup 50 Kč (J. Buňatová).
17. so. Kostel Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici a rotunda sv. Longina – dnes ve
správě řecko-katolické církve (náhrada za
zrušenou lednovou vycházku). Začátek ve
14.00 před objektem. Vstup 50 Kč (A. Škrlandová).
Procházka podél Dětského ostrova a
Kampou. Začátek ve 14.00 na smíchovském úpatí Jiráskova mostu. Vstup 50 Kč
(H. Čenková).
18. ne. Národní divadlo. Celková prohlídka. (Stejně i 25. a 31. 3.) Začátek každou
půlhodinu od 8.30 do 11.00 před vchodem.
Objednané skupiny nad 15 osob mají přednost. Vstup 50 Kč (průvodci PIS).
Strahovská obrazárna – jedna z nejkrásnějších klášterních sbírek střední Evropy.
Prohlídka nové doplněné expozice. Začátek
ve 14.00 u kostela sv. Rocha (galerie MIRO)
v areálu Strahova. (max. 40 osob). Vstup
50 Kč + jednotné vstupné do obrazárny
30 Kč (E. Sokolová).
Z Hodkoviček na Lhotku. Začátek ve
14.00 na stanici tram. č. 3, 16, 17 „Nádraží
Braník“. Vstup 50 Kč (Ing. Kocourek).
Vyšehrad. Celková prohlídka včetně kasemat. Začátek ve 14.00 před kostelem
sv. Petra a Pavla. Vstup 50 Kč (průvodce
PIS).
19. po. Umělecké toulky Prahou – III.
Gotika ve staroměstských ulicích. Začátek
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v 16.00 u Staroměstské mostecké věže.
Vstup 50 Kč (PhDr. Havlovcová).
20. út. Bývalé poddanské městečko
Hradčany. Začátek v 16.00 u Mariánského
sloupu na Hradčanském náměstí. Vstup
50 Kč (J. Bondyová).
21. st. Templáři a tragédie jejich likvidace. Přednáška se koná od 17.00 v sále ÚVL
PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5. Vstup 50 Kč
(D. Budinská).
23. pá. Dům U Kamenného zvonu – výklad o jeho středověké architektuře, prohlídka interiérů včetně běžně nepřístupných
středověkých sklepů i gotických kaplí. Spojeno s prohlídkou výstavy přední české grafičky Aleny Kučerové. Začátek akce v 16.00
před objektem na Staroměstském náměstí.
Vstup 50 Kč + jednotné snížené vstupné do
objektu (PhDr. Škochová).
24. so. AnežskoHaštalská čtvr. Vycházka z cyklu „Zmizelá Praha – putování se starými fotografiemi“. Začátek ve 14.00
u domu U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Vstup 50 Kč (P. Kučera).
Lapidárium Národního muzea – památky
kamenosochařství v Čechách od 11.–19.
stol. Začátek ve 14.00 před objektem na Výstavišti. Vstup 50 Kč + skupinové vstupné
do objektu 20 Kč (Mgr. Chundelová).
25. ne. Zajímavosti pražských mostů a
jejich okolí (Palackého, Jiráskův, Legií). Začátek akce ve 14.30 na Palackého náměstí
u sochy. Vstup 50 Kč (Viktorie Králová).
Vyšehrad. Celková prohlídka včetně kasemat. Začátek akce ve 14.00 před kostelem
sv. Petra a Pavla. Vstup 50 Kč (průvodce
PIS).

PRAŽSKÉ KAVÁRNY A JEJICH SVĚT
Společnost kulatého stolku a vůně kávy
první poloviny dvacátého století
Výstavní projekt, který se uskuteční v sálech v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy v období od března do srpna 2008, chce všestranně přiblížit unikátní svět pražských
kaváren v první polovině 20. století. Společnost pražských
kaváren přiléhavě dokumentuje svou dobu a místo a tvoří
nedílnou součást naší moderní kulturní tradice či identity.
Pomocí dobových předmětů, vyobrazení, slov psaných, tištěných i vyřčených, dobových zvuků a vizuálních projevů
oživíme ona místa nejen intelektuálního kvasu, ale také příjemné pohody a vzájemného potkávání lidí různých názorů
a postojů, místa tolerance a vzájemné komunikace.
Pokud vlastníte dobové předměty z pražských kaváren
z první poloviny 20. století – části nábytku, nádobí či další
vybavení, případně dobové pohlednice nebo fotografie a
byli byste ochotni je muzeu Prahy na výstavu zapůjčit, prodat či darovat do sbírek, kontaktujte prosím kurátora výstavního projektu Mgr. Tomáše Dvořáka, tel.:
224 223 696, linka 122, e-mail dvorak@muzeumprahy.cz
Děkujeme a těšíme se na viděnou

Čtrnáctý ročník největší audiovizuální přehlídky ve střední Evropě (22. 3. až 30. 3.) nabízí letos pestré spektrum filmových žánrů. S dokumentárním a experimentálním filmem se ve spojitosti s audiovizí dostává nejen do kin, ale i do klubů a galerií, na nosiče.
Letos přináší více překvapení a lahůdek:
mysl Martínek). Festival probíhá v cyklech –
například Satanské tango (445 minut), Psypředevším v multiplexu Village Cinemas Anděl.
cho (24 hodinový experiment). „Chceme
Novinky světové tvorby (dva největší kibýt prostě festivalem invenčním a osobitým
nosály) – distribuční premiéry, výběr z ocea proto Febiofest reflektuje nejen dění na osněných titulů jiných filmových festivalů, díla
tatních velkých festivalech přísným výběrem
národních kinematografií (nejen evropz oceněných titulů, ale zároveň je doplňuje
ských).
o vlastní objevy“ (programový ředitel PřePanorama mladého evropského filmu
(samostatný sál) – 15 celovečerních filmů
nastupující generace tvůrců, s mnohými debuty nebo již druhými filmy, se třemi krátkými českými filmy.
Latinskoamerický film (celý kinosál) –
brazilská, argentinská, mexická produkce,
výběr z 8 snímků „nové vlny“, které jsou
skutečným uměleckým zážitkem.
Anglosaské kino – nejnovější kanadské,
americké a britské filmy, především nezávislého ražení (vznikající mimo velká studia).
Asijské kino – novinky z dynamického regionu, včetně vietnamských a indonéských.
Jižní kino – dominantní snímky ze (severní) Afriky a Blízkého východu, současná izraelská tvorba a filmy o problémech v muslimském světě.
Východoevropské kino – novinky nejen
z Polska, Ruska, Albánie a Bosny doplní kolekce, mapující ma arský film posledních let.
Jiný břeh – filmy s gay a lesbickou tématikou, patřící každoročně k nejnavštěvovanějším.

26. po. Hřbitov Na Malvazinkách. Začátek v 15.30 před vchodem na hřbitov (spojení aut. č. 137 do stanice „Malvazinky“ – jede
od metra B „Anděl“ – stanoviště aut. „Na
Knížecí“). Vstup 50 Kč (E. Sokolová).
27. út. Praha není jen centrum – obvod
Prahy 3. Nový cyklus přednášek o historii a
současnosti jednotlivých pražských obvodů. Přednáška se koná od 17.00 v sále ÚVL
PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5. Vstup 50 Kč
(PhDr. Chrastilová).
28. st. Prohlídka Sokola v Žitné ulici. Začátek v 16.00 ve vestibulu budovy Sokola,
Žitná 42, Praha 2. Vstup 50 Kč (Ing. Stěnička).
29. čt. Umělecké toulky Prahou – IV. Gotika na Pražském hradě. Začátek v 16.00
před katedrálou sv. Víta (západní hlavní
vchod). Vstup 50 Kč (PhDr. Havlovcová).
31. so. Pražská abeceda – C jako Canevale. Začátek ve 14.00 u kostela sv. Voršily
na Národní třídě. Vstup 50 Kč (PhDr. Chrastilová).
Do Bohnic za selským barokem. S procházkou ke hřbitovu drobných zvířat. Začátek v 15.00 na konečné stanici aut. č. 102
„Staré Bohnice“ (od metra C „Nádraží Holešovice“). Vstup 50 Kč (E. Sokolová).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Vycházky se konají, sejde-li se nejméně deset účastníků. Maximální počet je
80 účastníků ve skupině (není-li uvedeno jinak). Přednost mají ti, kteří přijdou dříve.
Vstupné do objektu si hradí účastníci sami.
Dětem do patnácti let, studující mládeži, seniorům a invalidům poskytujeme slevu. Maximální kapacita sálu PIS – do 50 osob.
Příští program bude k dostání od 28. března na Staroměstské radnici, ve vlastivědném útvaru PIS Arbesovo nám. 4, Praha 5
a v památkových objektech, které jsou ve
správě PIS.

Kontejnery na Praze 1
svoz objemného odpadu
v úterý 6. 3. a 20. 3. (přistavení v úterý
ráno, odvoz ve středu ráno) na těchto
místech:
1. křižovatka ul. Charvátova a Vladislavova
2. Haštalská ulice (č. 2)
3. Malostranské náměstí 11 ( horní)
Víkendový svoz 19 míst na území Prahy 1
bude 12. 4.–15. 4.
Stanoviště zveřejníme v příštím čísle.
(zdroj: OÚ MČ Praha 1)

Febiofest Junior (dopoledních představení) – nejnovější tvorba světové kinematografie pro děti a mládež pražským školám.
Kino osobností (sál č. 1) – denně mini
portrét režiséra, autora nebo herce, přítomné osobnosti své snímky uvádějí a diskutují
s diváky (například Bruno Dumont).
Hudba a DIY (videosál) – experimentální
filmy, dokumenty, hudební filmy různých
žánrů.
DOPROVODNÝ PROGRAM:
Ispana, Es a Kemialliset Ystävät (Klub
Roxy) – hudební skupiny představí finský
přátelský underground.
Japonská tvorba 60. let (Galerie Rudolfinum) – film ve spojitosti s výtvarným uměním.
Filmové deníky a video (Kino Ponrepo) –
japonská tvorba.
Duchovní tvorba (Pražské kostely)
Febiosfest Music festival (stálé pražské
scény) – na 50 koncertů z více než deseti
zemí světa.
Grafickým motivem letošního festivalu je
„Motýl“, který s loňskými velmi úspěšnými
„pampeliškami“ spojuje nejen období jara,
ale i stejný grafik Tomáš Padevět. Animovanou znělku vytvořil opět Noro Držiak. Festivalové zpravodajství Echo Febiofestu pro
ČT připravil Ján Mančička.
Více na www.febiofest.cz
Olga Szymanská

EKORUBRIKA
Aby vytápění vašeho bytu bylo efektivní, je dobré si místo klasických ventilů na radiátorech nechat nainstalovat termostatické hlavice. Ty fungují jako lokální termostat.
Na hlavici je nastavena škála, která odtepla. Termostat hlídá teplotu v tzv. refepovídá určité teplotě. V okamžiku, kdy se
renční místnosti a podle ní spouští či vypíná tepelný zdroj. Hodně záleží na tom, jaký
okolí termostatické hlavice zahřeje na
termostat máte a také kde. Dříve byly dopožadovanou teplotu, hlavice samočinně
stupné termostaty, které znaly jen dva režiuzavře přívod do radiátoru. Když teplota
my – vypnuto a zapnuto. Dnes si můžete
poklesne, zase jej otevře. Význam je v tom,
pořídit programovatelný termostat, kde lze
že termostatické hlavice umožňují efektivnastavit různé režimy pro den či noc nebo
ně distribuovat topné medium do místnosdokonce pro konkrétní dny v týdnu (jste-li
tí, které ještě nejsou dostatečně vytopeny.
o víkendu na chalupě, nemusí být v sobotu
Termostatické hlavice stojí od tří set kovytopeno na stejnou teplotu, jako když jste
run až do několika tisíc u výrobků, u ktedoma).
rých si můžete naprogramovat týdenní reDůležitá je referenční místnost. Měla by
žim. O tom, zda se daný typ dá nainstaloto být místnost, kde přes den trávíte hodně
vat na vaše topení, je dobré se ještě před
času. Ložnice není vhodné místo. Bývá
nákupem poradit s topenáři nebo v obchototiž obvyklé, že se v ložnicích udržuje kvůli
dě s topenářským zbožím.
příjemnému spánku nižší teplota než v jiTermostaty se používají v objektech, ktených místnostech. V kuchyni dochází při
ré nejsou napojeny na centrální dodávky

vaření k přehřátí místnosti. Jako nejvhodnější se tak jeví obývací pokoj.
Pro regulaci teploty v bytě je ideální kombinace programovatelného termostatu a
termostatických hlavic. Na termostatu v referenční místnosti si nastavíte požadovanou teplotu a pak si jenom „vyladíte“ termostatické hlavice v jednotlivých místnostech tak, aby se v nich topilo jen na požadovanou teplotu.
Termostaty začínají svojí cenou u tří set
korun a stoupají opět do několika tisíc, kde
kromě programovatelnosti jsou další nadstandardní možnosti, jako ovládání termostatu pomocí svého mobilního telefonu.

Martin Mach
Zelená domácnost (www.ekolist.cz)
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Nebe nad hlavou je součástí přírody kolem nás. Střídání ročních období i denních dob,
měsíčních fází, odlivů i přílivů, cyklů slunečních i měsíčních a mnoha dalších má svůj
pevný řád, který se podřizuje zákonitostem nebeské mechaniky. Naše Země, její přirozený satelit Měsíc, bratrské planety se všemi svými měsíci, naše hvězda Slunce i samotná mateřská Mléčná dráha, to všechno je pouhou pranepatrnou částečkou kosmu,
jehož poznáváním se zabývají astronomové. Jedním z nich je Pavel Suchan, místopředseda a tiskový mluvčí České astronomické společnosti.
Býval jste takový ten kluk, kterého přitahuje tajemství dalekých světů, hltá sci-fi,
z brýlových skel a kdejaké roury sestavuje vlastní dalekohled a dumá, z čeho to
všechno vzniklo?
Samozřejmě jsem si dělal dalekohledy,
jednoduše, brýlová čočka a okulár. Vybrousil jsem i zrcadlo astronomického dalekohledu, ale ten jsem nikdy nepostavil. Navštěvoval jsem kurz astronomie v Planetáriu,
začal jsem pracovat na Hvězdárně zprvu
jako demonstrátor, po vojně jsem tam nastoupil nastálo. Věnoval jsem se pozorování
proměnných hvězd a meteorů. A kluk? Kluk
jsem byl úplně normální, dělal jsem také
všelijaké vylomeniny. Ten budoucí zájem

Pavel Suchan, pracovník Astronomického
ústavu AV ČR a tiskový mluvčí ČAS
tam ale už byl. Četl jsem verneovky, Troskovy romány, potom Součka i Dänikena. Velký
dojem na mne udělala výstava šesti vyobrazení z Verneova Letu na Měsíc spolu se šesti
fotografiemi z letu kosmického programu
Apollo amerických astronautů. To srovnání
naprosto sedělo. Rád jsem také pozoroval
oblohu. Člověk vlastně vždycky vnímá nebe
nad hlavou. To je takový atavismus, který
v sobě máme. Pohled nahoru, a te nemyslím jen na oblohu, je podle mne spojen
s dětstvím. Dítě vzhlíží k autoritě nad sebou.
Obloha se mi samozřejmě líbila. Zajímalo
mne, jak vypadají souhvězdí, bylo hezké najednou je na obloze poznat. Je to jasný další
krok, který člověk udělá, když chce vědět
víc. Může však u toho zůstat a kochat se tou
krásou. Je velmi cenné, když ji dokáže vnímat. Vede to k relaxaci a učí pokoře.
Dnes je astronomie vlastně záležitostí
počítačů. Řada astronomů se už do dalekohledu ani nedívá. Vám to romantické
„koukání na hvězdičky“ vydrželo?
No mně určitě. Když se očekává nějaká
událost, vždycky se snažím pod oblohu vy-

jít. Protože každý takový úkaz je jedinečný.
Neopakuje se. Pořád mám ten podvědomý
reflex, a je to strašně dobře, že vyjdu z domu
a podívám se nahoru. Dnešní astronom –
pozorovatel už nemrzne v kopuli, sedí ve velíně dalekohledu v tričku. Nemusí vytáhnout
paty ani z domova, a přesto má přehled
o všem, co se na obloze děje. Pozoruje reálnou oblohu on-line, k dispozici má aktuální
informace i s fotografiemi. Může být zataženo, ale on sleduje skvrny na Slunci, jejich
pohyb i vznik dalších, obdivuje protuberance a koronární výtrysky. Vidí i to, co nelze
pozorovat očima nebo normálním dalekohledem. Nelobuju za „bačkorovou astronomii“. Dá se to skloubit. Pro „trvale udržitelný
stav člověka“ je ideální využívat možnosti
pohledu na vesmír a sluneční soustavu v přímém přenosu a na druhé straně zachovat si
zářící oblohu nejen pro potěchu srdce. Koneckonců, až ztratím džípíesku, pak mi znalost toho, že Polárka je na severu, přijde
vhod.
V únoru obloha zazářila zcela mimořádně. Viděl jste bolid?
Bohužel jsem ho zaspal. Tyto úkazy nelze
předpovědět. V řadě míst republiky bylo jasno, a tak velké množství náhodných svědků
pozorovalo vzácné a mohutné divadlo, které se odehrálo vysoko v atmosféře těsně
před půlnocí z neděle na pondělí 4. února.
Na meteory jsme zvyklí, toto byl však naprosto odlišný případ. Jasný meteor, tzv.
bolid, ozářil po dobu necelých 3 sekund oblohu nad velkým územím střední Evropy.
Jednalo se o srážku Země s tělesem pocházejícím ze sluneční soustavy. Fotografické
snímky celooblohových kamer, podrobné
záznamy průběhu svícení bolidu včetně jednoho zvukového záznamu na 4 stanicích
České bolidové sítě, podpořené hlášením
od několika set svědků události, umožnily
velmi přesné zpracování a vysvětlení případu. Malý kus meziplanetární hmoty o průměru kolem půl metru se před srážkou se
Zemí pohyboval po protáhlé dráze kolem
Slunce jen 6.8° skloněné k rovině dráhy
Země. V nejbližším bodě dráhy ke Slunci se
blížil k dráze planety Venuše a nejvzdálenější bod ležel v hlavním pásu planetek mezi
Marsem a Jupiterem. Přístroje zaznamenaly
světlo bolidu 4. února 2007 ve 23 h 59 m
15.8 sec ve výšce 84.2 km přibližně 5 km
severně od Břeclavi. Do atmosféry těleso
vstoupilo rychlostí 21.78 km/s a prolétlo jí po
velmi strmé dráze se sklonem k zemskému
povrchu 72.2°. Po dvou menších zjasněních
bolid dosáhl největší jasnosti v krátkém,
avšak mimořádně jasném výbuchu, který
byl více jak 1000krát jasnější než Měsíc

Bolid ze 4. února 2007. Detailní snímek pořízený automatickou bolidovou kamerou Astronomického ústavu AV ČR na stanici Červená hora u Moravského Berouna. Přerušování světelné
stopy bolidu je způsobeno rotujícím sektorem a umožňuje přesné určení rychlosti a jejího průběhu během průletu tělesa atmosférou Země. (Foto Dr. Pavel Spurný, archív AÚ AV ČR, v.v.i.)
v úplňku, jenž shodou okolností byl v době
průletu vysoko na obloze. Ve výšce 36 km
nad zemí měl absolutní (tj. přepočítáno na
vzdálenost 100 km) jasnost – 18. magnitudy. Došlo k jeho téměř úplnému zničení,
pouze nepatrná část původní hmotnosti nepřesahující 1 kg dále pokračovala v původní
dráze. Velmi rychle se však brzdila a postupně zcela shořela. Koncový bod dráhy
byl ve výšce 30.62 km přibližně nad obcí
Čejč. Bolid pohasl za 2.7 sec od okamžiku,
kdy začal svítit. Průlet atmosférou vyvolal
následné zvukové efekty podobné hřmění,
slyšitelné z rozsáhlého území jihovýchodní
a střední Moravy, západního Slovenska
a severovýchodního Rakouska. Důvodem,
proč nedošlo k pádu meteoritu na zemský
povrch, byla poměrně velká rychlost, strmá
dráha a malá pevnost materiálu. Tento bolid
názorně ukázal, jak spolehlivou ochranou
před srážkami podobných těles je naše atmosféra.
Pamatujete se na ten pocit, když jste viděl „svůj“ první bolid?
To je najednou takové to „JÉÉÉ!“. Člověk
zůstane v němém úžasu. Vlastně ne v němém. Skutečně úžasem vykřikne. A teprve
potom zjiš uje, co se stalo. Meteory, to je
velmi emotivní pozorování. Krásné. Pozoruje se v partě, počítá se, zapisuje. Čím jasnější je meteor, tím jsou výkřiky silnější, až se
to vlastně stává naprostou závislostí. Úplně
největší zážitek z meteorické astronomie
jsem měl u bolidu Vimperk. Byl pozorován
31. srpna 2000 a byl jasnější než Měsíc

v úplňku. Vedl jsem tehdy astronomickou
expedici studentů. Všichni jsou naučeni při
jakémkoliv úkazu okamžitě zapsat čas a pozorovací dobu. Když nám to jasné těleso
proletělo nad hlavou, byla to tak silná emoce, že všichni zůstali zkoprnělí a nikdo nic
nenapsal. (Nic se nestalo, podrobné údaje
zachytila samozřejmě kamera.) Byl to výrazný úkaz. Bylo tedy možné, že něco mohlo
zůstat, neodtavit se v atmosféře a dopadnout. Takový meteorit je cenný materiál,
vlastně je to kus sluneční soustavy. Česká
republika je ve výzkumu meteorů na světové špičce. Vůbec první případ, kdy byl pozorován a vyfotografován pád meteoritu, dopočítána jeho dráha ve sluneční soustavě,
vypočítáno místo dopadu a tam také skutečně nalezen, byl 7. 4. 1959 meteorit Příbram. Takových případů je na světě necelá
desítka a z toho 2 jsou u nás. Vedle meteoritu Příbram také moravský meteorit Morávka
pozorovaný za denního světla 6. května
2000. Na začátku letošního roku, 26. ledna,
proletěl nad naším územím ještě jeden bolid. Byl velmi jasný a pozorován byl, dokonce také ve dne, z Čech, Německa a Rakouska. Údajů je zatím velmi málo. Nelze proto
vyloučit ani potvrdit, že by tento úkaz mohl
být spojen s pádem meteoritu na zemský
povrch. Astronomové vyzvali případné svědky, aby své pozorování oznámili.
Děkuji Vám. A přeji jasnou oblohu k pozorování nejen bolidů.
S Pavlem Suchanem hovořila Stáňa Wildová.

ŠKOLY

Stále více dětí rozezná zářivku od žárovky, umí vytřídit tetrapakový obal a ví, co
se s ním dále děje. Dokáží vyrobit ruční
papír, poznávají propojenost globálního
světa, určují kvalitu vody a mnoho dalšího. A to díky ekologickým výukovým
programům Sdružení TEREZA, kde si tyto
zajímavé činnosti mohou sami vyzkoušet. V roce 2006 jich Sdružení TEREZA
uskutečnilo celkem 338 pro více než 6200
dětí z desítek pražských škol.
Co to je ekologický výukový program?
Dvě až tři hodiny, ve kterých děti (třídy od
MŠ až po středoškoláky) na vlastní kůži poznávají různé oblasti našeho života (od starých řemesel, odpadů, médií, přes les a přírodu až ke globálním problémům). Kladou
důraz i na to, aby děti v přátelském prostředí, pouze s pomocí lektora (studenta VŠ)
aktivně pracovaly, objevovaly, poznávaly,
kriticky hodnotily, spolupracovaly a věděly
jak ovlivnit prostředí, ve kterém žijí.
Počet uskutečněných programů je nejvyšší od roku 1999, kdy Sdružení TEREZA
s ekologickými programy začalo. Ani rozšíření výukových prostor v centru nestačí pokrýt narůstající zájem škol, pedagogů i dětí
o tuto formu vzdělávání. Během loňského
školního roku probíhalo 2 až 6 programů
denně (a to i během některých prázdnin).

Co děti v roce 2006 zažily?
– 130 dětí a pedagogů prošlo suchou nohou druhohorním mořem
– z více než 920 dětí se stali projektanti, kteří
navrhli nízkoenergetický dům
– přes 1000 dětí odhalilo zákulisí třídění odpadu a vyrábělo ruční papír
– 90 dětí pátralo po záhadě záušnice
– více než 900 dětí si po hmatu našlo svůj
strom
– více než 220 dětí plstilo a předlo na kolovrátku ovčí vlnu
– přes 200 dětí našlo v potůčku larvu vážky,
chrostíka či blešivce, změřilo pH a určilo
kvalitu vody
– 140 dětí nahlédlo do světa médií, sestavilo
své vlastní televizní zprávy a odhalilo slovo „bulvár“…
Vyjmenovat všechny programy a vyčíslit
všechny zúčastněné děti by vydalo na dlouhý seznam.
A co dál?
V roce 2007 čeká na děti rozšířená nabídka ekologických programů. Nově jsou připraveny např. programy „Detektivem v lese“, „Nejsou kola jako kola“, „Kudy chodí
rozchodník“. Zájem škol je opravdu velký.
Kromě běžných výukových programů se
může 10 pražských škol účastnit v projektu
„Tři kroky k aktivnímu vyučování“. Tento

Vokální trio Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené v Praze se stalo jedním
z vítězů mezinárodní soutěže International Young
Soloist Award, kterou pořádá mezinárodní nezisková organizace VSA Arts. Tato organizace
byla založena v roce 1974 s cílem poskytovat lidem s postižením nejrůznější příležitosti ve
světě umění.
Vokální trio Makabara vedené prof. Marií Kozákovou vzniklo v roce 2004 ve složení Marie
Vostatková – 1. soprán, Kateřina Uličná – 2. soprán a Barbora Janová – alt. Interpretuje českou hudbu od nejstarších pramenů, přes folklór až po skladby českých soudobých autorů.
Spolu s ostatními vítězi bude Makabara vystupovat na koncertě v John F. Kennedy Center
ve Washingtonu, D.C. ve středu, 21. března 2007.

projekt má základ v ekologických programech, ale rozvíjí je a vytváří tak hlubší provázanost a spolupráci se školami.
Sdružení TEREZA pomáhá dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a
stát se zodpovědnými a aktivními členy občanské společnosti. Vytváříme a koordinujeme školní ekologické projekty a výukové
programy pro děti. Pořádáme akce pro veřejnost a semináře pro učitele.
(www.terezanet.cz/programy/)

KLUB RODIČŮ
MALÝCH DĚTÍ
Praha 1, Karlova 8, Unitaria
zve na přednášku s diskusí na téma:
Malé dítě a rodina,
dne 8. 3. 2007 v 16:30 hod.
O děti je v této době postaráno.
Vstup volný.

VZDĚLÁVÁNÍ

VÝCHOVA

Dne 22. března se bude v ZUŠ Biskupská 12, Praha 1 konat recitační přehlídka
Pražské poetické setkání. Jde o obvodní
kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2007. Do každé kategorie
obvodního kola vysílají školy po dvou nejúspěšnějších reprezentantech ze školních
kol. Zájemci mají ještě nějaký čas na přípravu, ale je třeba včas se do soutěže přihlásit.
Soutěžící I. a II. kategorie si připraví jeden
text (I. kat: 2.–3. ročník ZŠ, II. kat.: 4.–5. ročník ZŠ) a soutěžící III. a IV. kategorie budou
recitovat dva texty. (III. kat.: žáci 6.–7. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku gymnázia, IV. kat.: žáci 8.–9. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku gymnázia).
Podrobné propozice najdete na adrese
www.drama.cz/prehlidky_dílny/
Případné dotazy zodpoví Hana Trázníková na tel. čísle 222 31 95 07.
Vyplněné přihlášky je nutno zaslat spolu
se 3 kopiemi recitovaného textu do 15. 3.
2007 na adresu ZUŠ Biskupská.
Maf
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KULTURA / INZERCE

březen 2007

KULTURA BEZ KRAVATY
Metafyzická kategorie nesmrtelnosti, po níž se lidé pídí od nepaměti, se stala námětem
nového filmu amerického režiséra Darrena Aronofského. Fontána (The Fountain) je
jeho třetím snímkem a už předchozí dva (Pi, 1998 a Rekviem za sen, 2000) se dočkaly
jednak přízně kritiky, tak mnohých filmových cen (např. Independent Spirit Award za
nejlepší scénáristický debut za Pi). Zda se Fontána setká se srovnatelným úspěchem
u diváků zatím zůstává otázkou, rozhodně se však jedná o největší filmové lákadlo tohoto měsíce.
Díky rozdělené kompozici můžeme bějedinost způsobuje, že se jednotlivé příběhy
hem jednoho filmového večera sledovat tři
zdají nedořečené. Díky hereckému vyjádření působí nejplastičtěji prostřední z příběhů
příběhy různých lidí, žijících v různých doodehrávající se v současnosti, který s ostatbách. Začneme roku 1500 n. l., kdy se conními dvěma spojuje nejen vypravěčská linquistador Thomas vydává na cestu za naleka, ale hlavně společné téma, motivy a symzením Stromu života – zdroje nesmrtelnosti,
bolika; např. symbol dlouhověkosti – strom,
o němž vypravují mayské legendy. Následsymbol obměňujícího se věčného života –
ně se ocitáme v době o pět set let později a
voda, či také symbol kruhu, tj. cyklické plynewyorský lékař Tommy pátrá po témže,
nutí času, znázorněného prstenem. Oním
aby zachránil svou ženu Izzy, která umírá
společným tématem je nesmrtelnost, jejímž
na rakovinu. Ve třetí části filmu, vyprávějízdrojem nakonec není žádný z uvedených
cí o budoucnosti, sledujeme let poutníka
mystických symbolů, ale, jak ostatně vyzníToma vesmírem k mlhovině Xibalba.
vá z celého filmu, může lidem pravou neDivácké potěšení naskýtá dobové zpracosmrtelnost přinést jen láska.
vání jednotlivých příběhů, avšak dějová troj-

Výrazným kladem filmu je jeho vizuální pojetí. Mnohé fantastické motivy a obrazy nekonečného vesmíru se svými mlhovinami a
hvězdokupami nebyly zpracovány počítačovou animací, ale za použití fotografií mikrokosmu, chemických reakcí probíhajících
pod mikroskopem, a koláží těchto fotografií.
Magické obrazy jsou doprovázeny originálním hudebním doprovodem Clinta Mansella, a tak vizuální a hudební vjemy spolu působí až „odyseovsky“ (viz. film Stanleyho
Kubricka 2001 Vesmírná odysea). Žádný
z tvůrců by se však nechtěl nechat přirovnávat, a tak je posouzení snímku jen na každém z diváků.
(PS: Nadhled umožňuje věčně poletující kamera Matthewa Libatiquese.)
Česká premiéra: 8. března 2007 (96 minut)
Hrají: Hugh Jackman, Rachel Weisz, Ellen Burstyn,
Sean Gullette, Clif Curtis a další.; Hlavní výtvarník:
James Chinlund; Scénář a režie: Darren Aronofsky

RESTAURACE / KAVÁRNY / VINÁRNY
Menší, ale velmi útulná pizzerie ve Veleslavínově ulici hned za rohem Městské
knihovny je tu pro všechny, kdo mají rádi
italskou kuchyni, už deset let. Má v centru ještě dvě mladší sestřičky stejného
jména, a to v Perlové ulici a na Karlově
náměstí. Dnes však zůstaneme ve Veleslavínově.
Podnik vás přivítá příjemnou tlumenou
cihlovou červení stěn, dřevěnými trámy pod
stropem, na nichž jsou zdobně zavěšeny
svazečky česneku, kukuřice a sušených
květin. Voní tu originální pizza pec, dřevěný
nábytek je účelný, pohodlný a sympaticky
domácky vyhlížející. Žádné výstřelky designu, typicky pohodové posezení.
V době obědů, ale i večer bývá plno – dobrá italská kuchyně láká jak našince, tak turisty. Podnik se na ně ale nezaměřuje, chce
tu být především pro Pražany. Chcete-li mít
jistotu, vyplatí se v nejexponovanějších hodinách stůl zarezervovat.
Menu je klasické. Od předkrmů přes saláty, spousty druhů pizzy, těstovin (i čerstvých), rizot či kuřecích specialitek přes
něco malého sladkého na zub. Nebo i sla-

ného. Co takhle zkusit loupaný parmezán
s rajčaty sušenými na italském slunci? A samozřejmě dobrá káva (Segafredo), dobré
české pivo (Krušovice), kvalitní italská i moravská vína (rozlévají i ta italská, vyzkoušejte!). Zdejší specialitkou jsou telecí medailonky „Saltimbocca alla romana“, jejichž
italský název lze česky přeložit opravdu
krásně jako „skoč do pusy“. A také polenta.
Obojí se na jídelníčku pražských restaurací
vyskytuje poměrně zřídka. Ale i jídla z tradiční nabídky chutnají vždy skvěle.

Podnik má strategické umístění vedle
Městské knihovny, Klementina, kousek od
Filozofické fakulty UK i od Rudolfina. Z těchto institucí se rekrutují věrní strávníci. Často
sem zajdou i mnozí umělci z Národního, pizzeria spolupracuje s Divadlem Na Zábradlí,
v jehož jednom představení „hraje“ zdejší
pizza. Po koncertech v Rudolfinu tu taky
bývá plno, podnik bývá i místem přátelských dostaveníček hudebníků.
Komerčně nejznámějšími hosty, byli Sean
Connery, Hugh Jackman, Heath Ledger
kteří sem zavítali při svých pražských natáčeních.
Určitě se jim dostalo perfektní obsluhy od
upraveného a sympatického personálu –
ale té se dostane samozřejmě i vám. A to je
další důvod, proč Pizzerii Donna vřele doporučit.
Pizzeria Donna, Veleslavínova 10, P1,
tel.: 222 321 937, www.pizzadonna.cz
Rozvoz jídel denně 11–22 hod. mimo sobot
a nedělí, kamkoli po Praze od 30 do 60 minut, cena dovozu od 55,– Kč,
tel.: 267 288 378, 267 288 382
–PR–

TIP NA DVD
Mezi velikány světového filmu patří bezesporu režisér Miloš Forman (nar. 1932), jeden
z předních tvůrců tzv. „české vlny“ 60. let.
V roce 1963 debutoval povídkovým filzískal 5 Oscarů, mimo jiné i za nejlepší film
mem Konkurs (povídky Konkurs a Kdyby
roku. V hlavní roli nezlomitelného pacienta
psychiatrické léčebny McMurphyho se promuziky nebyly). Následovaly kultovní filmy
slavil Jack Nicholson (Oskar za nejlepší
Černý Petr (1963) a Lásky jedné plavomužský herecký výkon). Dalším Formanovlásky (1966), tragikomické až melancholicvým snímkem byla filmová adaptace muziké pohledy do života dospívající mládeže.
kálu Vlasy (1979), která se v Čechách stala
Jeho poslední a nejslavnější v Čechách natéměř kultovním. Největší slávu si režisér
točený film Hoří, má panenko (1968), neveMiloš Forman získal historickým velkofilselá, brutálně upřímná sonda do duše česmem Amadeus (1984). Společenským sarkého národa vyvolala velkou nevoli. Přesto
kasmem a „nevznešeným“ obrazem umělvšak film získal nominaci na Oscara ze nejce daleko překračuje zaběhnutá schémata
lepší cizojazyčný film. Formanovy filmy stojí
hollywoodských příběhů, aniž by tím utrpěla
na hluboké znalosti lidské společnosti a jevelkolepá výpravnost jeho filmu. Amadeus
jích každodenních rituálů. Vynikající, skoro
získal celkem 8 zlatých Oskarů z 11 nominadokumentární kamera Formanova stálého
cí a mnoho dalších cen. Svou verzi románu
kameramana a spolupracovníka Miroslava
Choderlose de Laclose Nebezpečné znáOndříčka a citlivý výběr a vedení neherecmosti natočil Forman pod názvem Valmont
kých představitelů filmových rolí, vytváří
(1989). Dramatem Lid versus Larry Flynt
specifickou atmosféru Formanových filmů.
(1995) – příběhem pornomagnáta a neochPrvním filmem, natočeným v USA byl snívějného bojovníka za svobodu slova, Formek Taking off (1971), za který režisér získal
man pokračuje ve svém studiu chování
na MFF v Cannes cenu za nejlepší film. V roosob, které se postavily proti společnosti a
ce 1975 natočil Forman svůj patrně nejslavjejím pravidlům a byly proto vykázány na její
nější film Přelet nad kukaččím hnízdem, filokraj. Muž na Měsíci (1999) je zase příběh
movou alegorii o revoltě vůči systému, který
MEZINÁRODNÍ ČESKÝ KLUB – Ve spolupráci s Lidovou univerzitou
Městské knihovny pořádá další z cyklu besed HOVORY BEZ HRANIC
Tématem je vždy překračování hranic ve všech smyslech toho slova,
účastníky besed jsou zajímaví Češi žijící v zahraničí, ale i osobnosti domácí.
Pondělí 26. března CHODEC BEZ LÍTOSTI – Tentokrát jde o minidivadelní
představení na téma emigrace a návratu. Autoři Jan Brabenec (výtvarník a literát žijící
ve Vídni) a Alois Fallada (výtvarník v Kanadě, který nedávno zemřel). Po představení následuje beseda. (Městská knihovna, Mariánské nám., malý sál, od 17 hod., vstup 30 Kč.)

komika Andyho Kaufmana, který ve své době bavil publikum šokem a mystifikací, často až na hraně snesitelností a trapností. Zatím poslední Formanův film je snímek Goyovy přízraky, který právě přišel do českých
kin. Většina uvedených filmů je k dispozici
na DVD.

Pozvánka do kina na Retrospektivní přehlídku
filmů Miloše Formana
U příležitosti 75. režisérových narozenin proběhne
v kině BIO OKO (Františka Křížka 17, Praha 7) ve
dnech 5.–9. 3. 2007 retrospektivní přehlídka filmů.
5. 3. – 18.30 Konkurs / 21.00 Taking Off,
6. 3. – 18.30 Černý Petr / 21.00 Přelet nad
kukaččím hnízdem
7. 3. – 18.30 Lásky jedné plavovlásky /
21.00 Vlasy
8. 3. – 18.30 Hoří, má panenko / 21.00 Amadeus
(režisérská verze)
9. 3. – 18.30 Goyovy přízraky / 21.00 Muž na
Měsíci
Přehlídka je doprovázena výstavou velkoformátových fotografií Miloš Forman a jeho filmy fotografa
Jaromíra Komárka. Vlastní výstava je přístupná od
22. 2. do 22. 3. 2007.
R.R.

TIP NA KNÍŽKU

Knížku autorky, která se narodila ukrajinským rodičům
v utečeneckém táboře v Kielu koncem druhé světové války, vyrůstala a stále žije v Británii, lze zpočátku považovat
za dobrou oddechovku. Vybízí k tomu i typicky „bornovská“ ilustrace na obálce, krásně vystihující obsah a úvodní
rozehrání děje. Hlavní postavou je čtyřiaosmdesátiletý
vdovec, který se zamiluje do oslnivé mladice a jeho dvě
již velmi dospělé dcery, které se snaží zabránit všem
možným nebezpečím, z toho plynoucím (jde zejména
o ohrožení budoucího dědictví, posléze ale i o otcovo
zdraví). Čím dál se začítáme, přestáváme se smát (ale nepřestáváme se usmívat). Dál už je to spíš tragikomický příběh se zřejmými autobiografickými prvky.
Předurčení hlavních hybatelů děje je zav roce 1932 či jak byly posléze místo traktoručeno jejich ukrajinským původem. Jde
rů vyráběny tanky.
o inženýra Majevského a jeho dvě dcery
Řeší se tu rodinné a mezilidské vztahy vůVěru a Nau, již dříve rozhádané kvůli děbec, a to s nesmírně lidským humorem, který dokáže postihnout i tak složité situace,
dictví po matce, nyní spojenkyně proti otcojako je sžívání se uprchlické rodiny s britvě nové manželce Valentině, rovněž Ukraskou společností a posléze i s další vlnou
jince. Naturalistickým vyprávěním o její snaemigrace z Ukrajiny, tentokrát již opět svoze získat britské občanství, práci a možnost
bodné, ale beznadějně zkorumpované.
vzdělání pro syna cestou sňatku s relativně
Knížka Mariny Lewycké se pod názvem
movitým stařičkým vdovcem se prolíná vyStručné dějiny traktorů v ukrajinštině stala
právění jiné – rodinná historie Majevských
v Británii ihned po vydání v roce 2005 bestna předválečné a válečné Ukrajině a jejich
selerem. Český název je rozhodně přitažliputování přes Evropu do Británie, kde se jim
vější a výstižnější – a aspirace na bestseler
podaří dobře se asimilovat a uplatnit. Třetí lijsou tu i díky loňské četbě na pokračování
nií je vznik stěžejního díla Stručné dějiny
na rozhlasové stanici Vltava, kde jsem ji zatraktorů v ukrajinštině, které sepisuje Nikolaj
registrovala já. Lze bez nadsázky říci, že po
Majevskij v průběhu celého příběhu. Dějinazvládnutí celého dílka (čte se samo a rychle)
mi traktorů se odreagovává od kruté životní
má čtenář dojem, že zmoudřel a ještě se lidreality – své nové vypočítavé ženy, která mu
sky pobavil. Zkuste to taky.
ztrpčuje život, ale zároveň jej poutá svými
vnadami. Dozvíme se ale také o tom, jak žila
Vydalo nakladatelství Abonent
úrodná Ukrajina, na níž hospodařili sovětští
Maf
kolchozníci, až vše dospělo k hladomoru

Karla Vobišová – Žáková se narodila
v lednu roku 1887. Nedávno tomu tedy
bylo 120 let. (Zemřela 6. 6. 1961). V mládí prošla Sochařsko-kamenickou školou
v Hořicích, ateliéry J. Drahaňovského,
B. Kafky a slavného francouzského sochaře A. Bourdella. Tato dobrá škola jí
dala tolik, aby se její umělecký duch mohl
rozvíjet od díla k dílu.
Velkou pozornost k sobě upoutala plastickými podobiznami nevšedních žen. Při výzdobě Pantheonu Národního muzea přispěla portrétní sochou Elišky Krásnohorské,
pro Národní divadlo podobiznou M. Laudové-Hořicové, pro Tyršův dům portrétní
sochou Renaty Tyršové. Její portréty jsou
oduševnělé, pochopené v charakteru. Vyzařuje z nich životnost.
Hlavní umělecké ambice K. Vobišové – Žákové směřovaly k nejvýznamnějšímu úkolu,
jaký mohl sochař získat, k vytváření pomníkových monumentů.
Jejím životním úspěchem bylo v tomto
směru přijetí návrhu
v soutěži na náhrobek
sv. Vojtěcha pro Svatovítský chrám (bronz
a mramor). V užší sou-

těži dobyla první cenu návrhem na pomník
Elišky Krásnohorské, který potom realizovala v roce 1931. Situování pomníku do prostor Karlova náměstí bylo velice zdařilé. Dá
se říci, že právě tímto dílem se sochařka
u Pražanů nejvíce zpřítomnila. Socha nám
představuje ženu na vrcholu života, s pečetí
plné duševní síly a ušlechtilosti. Kromě děl
veřejných, z nichž je známa i plastika „Réva“
umístěná na Kampě, nalezla zálibu i v komornější plastice. I v ní ukázala, že je sochařkou, která zná své umění.
Dílo Karly Vobišové působí jadrností a přirozenou výtvarností. Tvořila s rozmyslem
i s pochopením pro citové pohnutí svých
modelů. Ovládla stejně hlínu, dřevo i mramor.
Karel V. Žák, syn

STAROMĚSTSKÉ SBĚRATELSKÉ TRHY – Dovolujeme si vás pozvat k návštěvě sběratelských
trhů konaných každou neděli od 9 do 15 hod. v areálu Klementina. Bližší informace na tel.: 602 548 800

ŘÁDKOVÁ INZERCE
tel.: 257 533 280-1, listyprahy1@jalna.cz
n
KOUPÍME KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ HODINKY

vyrobené před rokem 1950. Dále hledáme šperky, bižuterii, stříbrné pudřenky a pouzdra, hole-špacírky, hrací karty, taneční pořádky, pohlednice,
vánoční ozdoby, památníky a jiné zajímavé drobnosti. Hledáme také sklo, porcelán a keramiku
z období I. republiky a starší. Pavel Konečný –
starožitnosti, Praha 1, Dlouhá 22,
n
tel.: 222 320 993, výkup po-pá 14-18 hod.
n
ÚČETNICTVÍ za příznivé ceny! Slevy pro plátce
DPH i nové podnikatele! Certifikovaný VŠ účetní,
pojištění odpovědnosti. Tel.: 604 124 534.
n
DAŇOVÝ PORADCE nabízí odklady daní, daňová
přiznání, poradenství (i e-mailem), spol. zdaň.
manželů, nemovitosti. Tel.: 608 066 088.
n
KOUPÍM BYT, nebo rod. dům jakékoli velikosti,
kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret – nájemní smlouvu, i v domě s majitelem, podnikový a pod. I zdevastovaný, v soudní žalobě, neoprávněně obsazený,
s nežádoucím nájemníkem, či s jakoukoli právní
vadou. Veškeré formality zajistím, zaplatím stěhování i případné dluhy na nájemném, privatizaci
atd. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeček mimo Prahu apod. a dát čas na vystěhování.
Seriozní jednání, platba v hotovosti.
TEL: 222 712 015 nebo 603 420 013
n
VYMĚNÍM BYT v Praze 1 za větší: nabízím 1+1,
2
46,5 m , osobní vlastnictví, Pštrossova ul.,
1. NP, okna do klidného vnitrobloku, vyměním za
větší v OV, DV nebo před privatizací s doplatkem
dle dohody v lokalitě Praha 1 nebo Praha 6.
Volejte prosím na tel.: 776 163 722 nebo email:
cea@seznam.cz
n
OPRAVY – PSACÍ STROJE, KALKULAČKY,
tel.: 241 412 507
n
VÝKLAD KARET, cesta srdce, Praha 1, Jája Marková, tel.: 607 298 178.
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Básník, spisovatel, dramatik, nakladatel, malíř Lawrence Ferlinghetti (narozen 1919) je
v povědomí veřejnosti spojován s literárními projevy hnutí beatnické generace (A. Ginsberg, G. Corso aj.). Sám se tomuto označení brání a právem. Spektrum jeho zájmů a
společenských aktivit je totiž velmi široké. Je ztělesněním renesančního člověka, který
si vytyčil vlastní pozitivní životní program.
Pochází z přistěhovalecké rodiny (italsko-portugalsko-francouzské), období dětství i dospívání trávil ve střídajících se prostředích
Evropy a Ameriky. Při studiu na University of
North Karolina v Chapell Hill nalézá první
básnické vzory (Walt Whitman, Carl Sandburg). Ve druhé světové válce slouží v americkém námořnictvu, jako velící důstojník
během invaze v Normandii, v japonském
Nagasaki krátce potom, co bylo zničeno
atomovou bombou. Vliv válečných zážitků
se projevuje v jeho celoživotním díle pacifistickým a angažovaným postojem. Po válce
studuje a získává titul magistra umění na Columbia University a doktorát z poezie na
pařížské Sorboně. Rozhodující vliv na jeho
tvorbu mají Jacques Prévert, Alfred Katin,
Mark Van Doren, James Joyce, Henry Miller.
S Peterem D. Martinem zakládá v San Francisku legendární knihkupectví City Lights
Bookstore (1953), později rozšířené o vydávání vlastních knih, které více než půl století nabízí výhradně paperbacková vydání a slouží jako místo inspirativních schůzek spisovatelů,
umělců a intelektuálů. Po vydání Ginsbergova Kvílení (1956) je Ferlinghetti zatčen a obviněn
z obscénnosti. Soudní proces, přitahující celonárodní pozornost k sanfranciskému a beatnickému hnutí, s osvobozujícím rozsudkem se stane mezníkem k prvnímu dodatku americké ústavy o svobodě slova týkající se publikování kontroverzních uměleckých děl.
Výstava Lawrence Ferlinghettiho, pořádaná Galerií hlavního města Prahy a George Krevsky Gallery v San Francisku, představuje přes osmdesát maleb a kreseb (plátno, papír) od
konce sedmdesátých let po současnost. Výhradně figurativními díly autor nepřestává reagovat na aktuální podněty témat ekologických (Zánik přírody) nebo politických (Policia Oaxaca, Třetí světová válka). Motiv světla (i v názvu nakladatelství) je pro umělce stěžejním motivem. Výtvarná část díla již byla prezentována na samostatných výstavách v USA a po Evropě. Působí stejně silně jako jeho básně, nadto velice důrazně. Za její přímočarostí se skrývá
bohatý významový svět se sociálními i politickými aspekty. Z veškeré Ferlinghettiho tvorby,
paralelně vznikající již desítky let, je na pražské výstavě zdůrazněna textově-obrazová část
v podobě mozaiky, doplněné biografickou částí. I malou kolekcí zaměřenou k umělcově návštěvě v Praze (u příležitosti Pražského festivalu spisovatelů – 1998 s např. navštívením hrobu
F. Kafky). Výstavní expozici doplňují audiovizuální záznamy, které přibližují Ferlinghettiho mimořádné schopnosti dramatické, záběry z jeho všedního života, prostoupené jeho filozofickými úvahami a myšlenkami. K prodeji jsou tři publikace, v průběhu výstavy jsou připraveny
přednášky.
Biograficky pojatá výstava Obrazy a básně (suterén Domu U Zlatého prstenu – do
13. května 2007) představuje Lawrence Ferlinghettiho jako všestrannou osobnost, zde
se zaměřením na jeho malířské dílo.
Olga Szymanská

Fotograf vážné hudby Zdeněk Chrapek (nar. 1948) je známý především jako fotograf
hudebního festivalu Pražské jaro, které dokumentuje již téměř 40 let. Jeho fotografie
naleznete nejen v publikacích o tomto festivalu, ale i v mnoha dalších dílech, věnovaných vážné hudbě. Ač původně studoval ČVUT, od konce 60. let minulého století je fotografie jeho hlavním zájmem a jediným povoláním.
Jak jste se vlastně dostal k profesionálnímu fotografování koncertů vážné hudby
a proč se věnujete hlavně dirigentům?
Vážná hudba mě vždy zajímala a rád jsem
chodil na její koncerty. V roce 1968 jsem vyhrál fotosoutěž u příležitosti Pražského jara
a uvědomil jsem si, že pokud není koncert
zaznamenám např. na desce, není vlastně
o jeho konání žádný dokument, snad kromě
vytištěného programu. A také mě došlo, že
většina diváku sice dobře vidí na orchestr,
ale naprosto nevidí do tváře dirigenta a nevidí tak emoce, které dirigent prožívá a které
se odrážejí ve výrazu jeho tváře. Každý dirigent má jiné výrazové prostředky, jiný temperament, má jiný přístup k dirigování, jinou
hudební minulost a to vše, včetně dirigované skladby se samozřejmě odráží v jeho
práci s hudebním tělesem a odráží se pochopitelně i v jeho emocích. Navíc každý
dobrý orchestr je složen z vynikajících hráčů s rozdílnými individualitami a dirigentův
úkol – spojit jejich síly při koncertě, je opravdu fyzicky i emočně velmi náročná činnost.
Mě to naprosto nadchlo a fascinovalo, takže
jsem se dlouhou dobu soustředil hlavně na
osobu dirigenta a jeho prožitek z hudby,
či chcete-li jinak, na zachycení především
jeho práce. Samozřejmě jsem fotografoval
a fotografuji i sólisty a celé orchestry, to
k moji práci patří také a v 70. letech jsem
fotografoval i jazzové festivaly, ale dirigenti
vážné hudby se staly, jak se říká „moji parketou“. A je tomu tak i dnes. Ještě po téměř
čtyřiceti letech je to právě focení dirigentů,
které je pro mě tím největším zážitkem. Jejich emoce, či přesněji jejich vnější vizuální
projev, velmi silně ovlivňují výslednou výtvarnou podobu těchto mých, v podstatě
dokumentárních fotografií. Musím se přiznat, že mám často při fotografování pocit,
že vizuální dojem z dirigenta, z jeho emocí,
je srovnatelný nebo někdy dokonce i silnější

než samotný dojem z poslechu hudby. Pro
mě je fotografování dirigentů na koncertu
nejen nevšední zážitek, ale do jisté míry i privilegium, že mohu prostřednictvím své práce prožívat hudbu společně s nimi.
Jste „dvorní“ fotograf festivalu Pražské
jaro a České filharmonie, ve svém archivu máte zachycenou celou řadu dirigentů
slavných jmen jako je Rafael Kubelík,
Carlo Maria Giulini, Václav Neumann,
Herbert von Karajan, Zdeněk Mácal, Leonard Bernstein, Svjatoslav Richter, abychom vyjmenovali jen několik jmen. Zaujal vás v poslední době i nějaký mladý
nebo lépe řečeno nový, zatím ne tak známý dirigent?
Před časem jsem fotil v Rudolfinu pro Českou filharmonii koncert, který dirigoval rakouský dirigent Manfred Honeck, a ten mě
strašně nadchnul. Přišel jsem domů a byl
jsem z toho a z fotografií z koncertu celej
rozčílenej a říkal jsem si, to je tedy dirigent.
No a o něco později bylo oznámeno, že
Manfred Honeck bude od příští sezóny novým šéfdirigentem České filharmonie.
Také vám vyšla knížka „Rafael Kubelík
v Praze 1990–1996“ o jednom z největších moderních českých dirigentů.
Ze všech dirigentů, které jsem v průběhu
let fotografoval si nejvíce vážím Rafaela Kubelíka, který prožil a dirigoval většinu svého

Rafael Kubelík
života v exilu a teprve jako starý pán se mohl
vrátit domů. Energie, s jakou dirigoval těch
několik koncertů, které tady doma ještě stačil, ta jeho nadšenost do práce byla fantastická. Měl jsem tu čest fotografovat všechny
jeho poslední koncerty a právě hlavně
z těchto fotografií vznikla zmíněná knížka.
Za léta práce pro Pražské jaro a Českou filharmonii jsem zažil a fotografoval mnoho
dirigentů, ale myslím, že práce s Rafaelem
Kubelíkem patří k mým vůbec největším
životním zážitkům.
S fotografem Zdeňkem Chrapkem
si nad jeho fotografiemi povídal
Michal Kotík.

DIVADELNÍ PREMIÉRY V BŘEZNU
Divadlo Rokoko
4. března
Henrik Ibsen: PEER GYNT
Velký příběh životního hledání a bloudění
se odehrává v drsné norské přírodě plné
fjordů, v krajině, kde pocestné přepadávají

škodolibí trollové, ožívají prastaré ságy a rozehrává se příběh plný magie a tajemna.
Osu příběhu tvoří velká pou egoistického
mluvky a podvodníka, který při hledání lásky obkrouží svět, aby ji nakonec našel doma. Hra vychází ze severských ság a pověstí a stala se předzvěstí magického realismu
dávno před tím, než se tento směr stal módní vlnou. Atraktivní děj, v němž se mísí skutečné a magické, směřuje k jedné ze zásadních otázek lidské existence – kde přesně
leží ona mravní hranice, kterou člověk nesmí překročit?
Překlad a úprava B. Mathesius Dramaturgie J. Janků Scéna O. Nekvasil Kostýmy
P. Vasquez Hudba M. Horáček Pohybová
spolupráce M. Pacek Režie P. Svojtka.
Hrají M. Dlouhý j.h., N. Vicenová j. h.,
K. Lojdová, J. Vlasák, J. Klem, J. Szymik,

Z. Kajnarová, V. Fridrich, R. Štabrňák,
V. Janků j.h., M. Zelenka j.h.

Divadlo Na Zábradlí
9. a 10. března (světová premiéra)
Milan Uhde: ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
V rodinném domě bydlí staří rodiče s dospělou, nervově labilní dcerou, kterou opustil manžel. Jednoho červencového sobotního rána k nim přijíždějí i jejich synové s rodinami, aby společně vyřešili dědictví – komu
připadne dům. Otec na něm velmi lpí,
s úporností sobě vlastní ho stále neodborně
opravuje, i když je ta stavba jakýmsi rodinným prokletím. Groteskně tragikomický příběh odkrývá nejen rodinné animozity (např.
bratři mají diametrálně odlišnou politickou
minulost), ale také značnou část československé historie od 30. do 90. let minulého
století. Opravdový zázrak v černém domě
se nestane, ale alespoň jsou všichni při tom.
Režie: Juraj Nvota
Hrají: J. Ornest, M. Spurná, I. Chmela,
L. Noha, A. Štréblová, M. Sidonová, N. Drabiščáková a M. Mejzlík.

zná ze své lásky, pohoršeně odmrští a málem zabije. Po nečekaném Theseově návratu obviní Faidra nepřítomného Hippolyta, že
ji chtěl znásilnit, a jako důkaz předloží Hippolytův meč. Theseus svolává na syna
pomstu prostřednictvím svého otce, boha
moře Neptuna. Ten jeho přání vyhoví a vzápětí přichází zpráva o tragické Hippolytově
smrti. Když přinesou jeho tělo rozervané na
kusy, zoufalá Faidra vyjeví Theseovi pravdu
a Hippolytovým mečem spáchá sebevraždu. Zdrcený Theseus káže mrtvého syna
řádně spálit, Faidru pouze pohřbít do hlíny.
Režie H. Burešová
Hrají H. Dvořáková, E. Černá j.h. , V. Dyk
j.h. nebo M. König j.h., M. Táborský , M. Hanuš , M. Doležalová, L. Veliká, M. Zimová.

Komorní Fidlovačka

česká premiéra 17. a 19. března
(první uvedení Seneky v českém jazyce)
Seneca: FAIDRA
Římská tragédie z doby císaře Nerona vychází z řeckého mytického příběhu: Faidra,
druhá manželka hrdiny Thesea, se zamiluje
v manželově dlouhodobé nepřítomnosti do
jeho syna z prvního manželství, Hippolyta.
Ten však ctí jen bohyni lovu Dianu, ženy nenávidí a nešastnou Faidru, když se mu vy-

29. března
John Patrick: SEX V ŠESTÉM PATŘE
Dějištěm je šesté patro newyorského mrakodrapu. Za zavřenými dveřmi tří bytů se
odehrávají tři samostatné příběhy, které
jsou vzrušující, dojemné a především zábavné! Mají společné téma: různé podoby
lásky, v níž je obsažena i touha a osamění.
Americký spisovatel John Patrick je skutečným mistrem duchaplných dialogů. Každý
z trojice aktérů (Sandra Pogodová, Mario
Kubec a Zdeněk Maryška) má jedinečnou
příležitost ztvárnit během jednoho večera
celkem tři role, odlišné charakterem i věkem.
Režie T. Töpfer Překlad J. Fischer Dramaturgie H. Šimáčková Scéna a kostýmy
D. Bazika Hudba O. Brousek

Malý soubor fyzického divadla se zvláštním jménem PAP na sebe upozornil již loni
očistným představením Prádélko pro dvě mladé herečky, Evu Elxu (herečku, režisérku
a uměleckou vedoucí souboru v jedné osobě) a Niku Novákovou. Hrálo se v Malém
Nosticově divadle. Podkreslené citlivou hudbou Jaroslava Pížla (básníka, literáta, vyučujícího na Konzervatoři Jaroslava Ježka přednes a interpretaci), uneslo diváky Prádélko tanečně-slovní výpovědí univerzální ženské bytosti, prahnoucí po lásce, ale také
úctě a přátelství.
Nyní ve stejném divadle na Kampě můžete
ní hrají jen v tělových trikotech) a rekvizit. Na
v podání mírně obměněného a zvětšeného
scéně není vůbec nic. A tak nezbývá, než
použít vlastní tělo a hlas a vdechnout postasouboru shlédnout novou inscenaci Carvám Carmen, Michaely, Toreadora a Josémen s podtitulkem aneb Jak je ti mezi dvěho, milostného čtyřúhelníku, skutečný život
ma ženami?
– a nakonec také skutečnou smrt. Sice
Uvedena byla jako hra o bytostech v nás a
s maličko rozdílnou úrovní, danou rozdílkolem nás. O touze být milován. O touze
nými hereckými zkušenostmi jednotlivých
vlastnit. O touze zabít. O touze znovu se zropostav (jde vlastně o dvojici vyučujících a
dit.
dvojici studentů Konzervatoře Jaroslava
Ano, o tom všem Carmen opravdu je. CarJežka), se to aktérům do velké míry podařimen, jak ji známe z operních jeviš, s barevlo. Jsme tak svědky expresivně ztvárněného
nými bohatými kostýmy, zpravidla složitou
vnitřního konfliktu, který se může přihodit
scénou a množstvím sborů, zkrátka s mnokaždému z nás – opustit, odhodit, připoutat
ha vnějšími znaky opravdového „divadla“,
(se k někomu? nebo si někoho?) – ale také
nám ale často nedovolí proniknout na sažárlit, prát se se svým svědomím. Stejně se
mou dřeň příběhu vášně. Díváme se a užíto stává mužům i ženám, jen vnější projev
váme si spíš krásný zpěv a hudbu, než abybývá jiný – a to i v tomto představení. Maličchom přemýšleli o ději.
ko možná vadí nadměrné využití Bizetovy
Toho jsou si vědomi tvůrci „nahého“ a „syhudby, které by stačilo méně – ale to může
rového“ příběhu, který očistili od všech nábýt věc názoru. Scénická hudba J. Pížla je
nosů, zbytečných kostýmů (část představe-

dostatečně zajímavá, aby mohla představení doprovodit ve větší míře.
Scénář je společným dílem všech čtyř aktérů (Eva Elxa, Jaroslav Pížl, Jakub Třasák,
Olga Lounová), režie v rukou Evy Elxy, vůdčí duše souboru PAP. Při předpokladu, že
během dalších repríz si vše ještě „sedne“ ,
představení rozhodně stojí za vidění.
Soubor PAP nehraje ale pouze na Kampě
v divadle Nablízko (zde lze Carmen vidět až
v dubnu). Představení Prádélko můžete vidět 15. 3. na Starém Purkrabství na Vyšehradě, Carmen pak 28. 3. ve Strašnickém divadle (Solidarita).
Maf

Divadlo v Dlouhé

Manfred Honeck

Originální pohybové divadlo VESELÉ SKOKY uvádí
10. so.,
14. st.,
18. ne.,
24. so.,

14:30
15:00
19:30
14:30

– Na hlavu!
– Na hlavu!
– Ve stanici nelze
– Ve stanici nelze

VE STANICI NELZE – Anna a 7 železničářů v taneční grotesce
z 2. nástupiště. – Nevyklánějte se z oken, nebezpečí zážitku! –
„Divadlo Veselé skoky je zvláštní parta. Jsou to nádherní zapálení nadšenci do pohybového tyátru. Je to pantomima, co
dělají? Jistě, to taky, ale mimové to nejsou. Balet? Jistě, to
taky, ale baleáci to nejsou. Herci? Ano, herci to jsou. Zpívají.
Baví se a baví to i diváky.“ Ondřej Neff
DIVADLO V CELETNÉ, Celetná 17, předprodej: 222 326 843, www.ticket-art.cz, www.veseleskoky.cz

KNIŽNÍ OKÉNKO
Jan a Květa Mojžíšovi

Jan a Květa Mojžíšovi

PRŮVODCE TIBETEM
– Ze Lhasy do
Káthmandú přes
Everest na kole
Cesta vede rozlehlými
tibetskými náhorními planinami přes centrální
hřeben Himáláje až do
Nepálu. Drsná, krásná a nedotčená příroda
je obývaná milými domorodci, pro které je
buddhismus hlavní životní cestou. Životní
podmínky obyvatel jsou nahlédnutím do minulosti. Krásné kláštery ukazují na duchovní
bohatství této těžce zkoušené země. V závěru cesty navštívíme základní tábor Mt. Everestu. Barevné fotografie v knize doplňují
poutavé vyprávění a pomáhají nám vytvořit
si představu o vzdáleném Tibetu.
V druhé části knihy jsou obsaženy praktické informace pro zájemce o podobnou cestu, úvod do buddhismu a krátká historie Tibetu.
V knize je vloženo CD s více než 400 fotografiemi.

PERU – putování
kolem center dávné
civilizace pěšky,
letadlem a na kole
Kniha vás provede nejznámějšími památkami
Peru – Macu Picchu, Cuzco, Pisaq. Seznámíte se
s krásnou a pestrou krajinou, zajímavými
lidmi. Projdeme si i velká města Limu, Arequipu a projedeme se lodí po jezeře Titicaca. Na kolech se nám podařilo přejet hřeben And. Obdivovali jsme těžký život horalů,
který kontrastoval se životem ve městech.
Kniha je doplněná fotografiemi, které pomáhají v utvoření si lepší představy o životě
v Jižní Americe. Úžasná architektura Inků,
kteří po sobě nezanechali žádné písemné
památky, kontrastuje s koloniální architekturou španělských kolonizátorů.

Bližší informace na: www.jkp.cz

POŘADY PRO SENIORY
Ma arské kulturní středisko, Rytířská 25, Praha 1 od 14:30.
7. 3. prof. Vladan Kočí – violoncello a hosté (Změna programu vyhrazena!)
Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku
3. 3. Satrapové 20. století v přísvitu fám. Sraz ve 13:45 hod. u pošty na III. nádvoří
Hradu.
10.3. Vábné fikce a dohady z Hradu. Sraz ve 13:45 hod. u pošty na III. nádvoří Hradu.
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koncertní sezona
v Chrámu sv. Mikuláše
na Malé Straně
začíná 31. března v 18:00
7 x Ave Maria
I. Hošpesová – zpěv, Z. Němečková - varhany
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.

Plzeňská 76, Praha 5
rezervace: 257 217 949, 604 912 424
divadlo@orfeus.cz, www.orfeus.cz
divadlo otevřeno od 18:00

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

2. 3. R. Topor: Dítě pana Vavřince
7. 3. R. Topor: Dítě pana Vavřince
23. 3. M. J. Saltykov-Ščedrin: Výhodná svatba a
N. V. Gogol: Ženiši (burleskní frašky rus. klasiků)
14. 3. R. Dubillard: Kolik kuliček je v pytlíku
aneb … (absurdní humor)
16. 3. R. Dubillard: Kolik kuliček je v pytlíku
20. 3. R. Aldington: Sen v Lucemburské zahradě
21. 3. J. Skácel: Za zavřenýma očima aneb
Na prázdné dlani kamínek
23. 3. M.J. Saltykov-Ščedrin: Výhodná svatba
a N. V. Gogol: Ženiši
28. 3. R. Topor: Dítě pana Vavřince
30. 3. Vrať mi moje játra (horor)

4. 3. O statečném Kulihráškovi – 14:30
6. 3. Kosmická snídaně aneb Nebřenský - D. Drábek
7. 3. Golem – G. Meyrink
8. 3. Škola pro ženy – Moliére
8. 3. Loutky na cestách aneb Mahábháráta
Kintari Foundation
11. 3. O dvanácti měsíčkách – 14:30
14. 3. Popcorn – B. Elton
15. 3. Kosmická snídaně aneb Nebřenský
18. 3. Pošťácká pohádka – 14:30
19. 3. Popcorn
20. 3. Alien 9 – jap. anime
21. 3. Faust – J. W. Goethe
23., 24., 25. 3. Golem
27. 3. J. H. Krchovský a M. Kříž
28. 3. Carmen – divadlo PAP
29. 3. Létající koberec – koncert worldmusic

Představení začínají v 19:00, není–li uvedeno jinak.

Začátky představení v 19:30, není-li uvedeno jinak.
AMU v Praze – Divadlo DISK
Karlova 26, Praha 1, 221 111 086
disk@divadlodisk.cz www.divadlodisk.cz

Zima ještě neskončila a tak neváhejte a vydejte se na hory za lyžováním, snowboardováním a další zábavou. A když využijete k cestě na hory dopravu naším SKIBUSem, čeká Vás příjemné lyžování bez starostí.
Z Prahy je možné vyrazit do Krkonoš i Jizerských hor. Oblíbená lyžařská střediska: Herlíkovice, Ještěd,
Šachty-Vysokého nad Jizerou nebo Kamenec-Jablonec nad Jizerou. Čekají právě na Vás. Odjíždíme
každý den z Prahy – Černého Mostu nebo z Hájů na denní i večerní lyžování. Stačí si jen vybrat a ostatní již
zajistíme my!
Svoji linku si vyberete na internetových stránkách www.herlikovice.cz a telefonicky si rezervujete místo na
infolince +420 737 222 456. Pohodlný autobus Vás doveze bez zastávek přímo do areálu pod sjezdovku.
Vláčet lyže metrem již také nemusíte! V areálech na Vás čekají půjčovny s novým vybavením od značek
Blizzard a Westige!! A pro všechny lyžaře, kteří využijí k dopravě naše linky SKIBUSů, máme v našich půjčovnách SPECIÁLNÍ CENY.
–PR–

4., 5., 18. 2. Don Juan
Studio DVA 2. Autobahn – 1. premiéra
15., 22. 3. Autobahn
7., 16. 3. Balada o velkém kostlivci
6., 20., 25. 3. Člověče, zkus to!
11. 3. Komponovaný večer studentů HAMU
12., 23. 3. Království
10., 28., 14., 9. 3. Krvavá svatba
18., 24., 29. 3. Paní ministrová
17. 3. PLES DAMU 2007 – 19:00
3., 26., 27. 3. Probuzení jara
13., 30. 3. Ťapákovci
19. 3. XXLoutková okupace! téma: SUPERMARKET
STUDIO ŘETÍZEK – vstup z foyer DISKu
12. 3. Na konci chodby
22. a 26. 3. John Sinclair
Začátky představení v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Kontakt pro bližší informace: Klára Mervardová
mob: + 420 737 222 456
mob: + 420 737 222 465
www.herlikovice.cz
email: -klara.mervardova@snowhill.cz

Tentokrát vás pozveme na sever Prahy. Do Kobylis dnes Pražané jezdí hlavně do rozTaké projekt stavby byl darem švýcarského
lehlé administrativní budovy Zeměměřických a katastrálních úřadů, která v letech
architekta Ernsta Gisela. V roce 2000 byla
1996–1999 vyrostla v ulici Pod sídlištěm. Následující řádky vás mají přesvědčit, že i take kostelu přistavěna vysoká ocelová zvonito, kdysi malá příměstská obec má zajímavou historii a objekty. A mohou být také návoce se dvěma zvony od zbraslavského zvodem na jarní procházku.
naře Petra Manouška.
Dnes jsou Kobylisy součástí Severního
V katastru Kobylis se nachází také Národní
sko mládeže, které nabízí velké množství
města a mají téměř 33 000 obyvatel. Archekulturní památka Kobyliská střelnice, která
duchovních, kulturních a sportovních aktivit.
Kostel sv. Terezie byl přestavěn, rozšířen a
v období po atentátu na R. Heydricha (27. 5.
ologické nálezy dokládají úctyhodné stáří
od roku 2000 slouží věřícím v nové podobě.
1942) sloužila jako popraviště. Během 35
lokality, osídlené už ve starší době kamenJeho interiér je velmi zajímavý. Dostal také
dnů zde bylo popraveno 539 osob, dodané. Nejstarší písemná zpráva pochází z roku
novou zvonici, na niž je umístěna zvonkotečné popravy proběhly v září toho roku a
1297 a uvádí obec jako královský majetek.
hra, vytvořená ve zvonařské dílně rodiny
k poslední došlo ještě 7. 5. 1945. Střelnice
Václav II. ji v roce 1305 vyměnil s pražskými
Pernerů, odsunuté po válce z Českých Bubyla vybudována v 90. letech 19. století jako
kanovníky za statek na Rožmitálsku. V pozdějovic a nyní sídlící v Pasově.
vojenský objekt, který sloužil k výcviku pědější době je v pramenech zmiňován Beneš
V sedmdesátých letech minulého století
choty ve střelbě. Původně byla velmi rozlehOldřichův z Kobylis, který byl kaplanem
dostaly Kobylisy novou dominantu, která
lá, její obvod měřil 5 km a sahala až k dnešní
Elišky Pomořanské – čtvrté manželky Karla
IV. Do husitských válek byla obec církevním
majetkem, poté ji drželi Pražané, po nich
soukromí vlastníci. V polovině 16. století
byly Kobylisy připojeny k libeňskému panství, které se brzy po třicetileté válce stalo
majetkem Starého Města pražského. Brzy
po roce 1848, kdy byly zrušeny vrchnostenské úřady a Libeň s přilehlými obcemi se
stala součástí karlínského okresního hejtmanství, získaly Kobylisy statut samostatné
obce. Tehdy ovšem měly jenom něco přes
300 obyvatel, tedy pouhou setinu dnešního
počtu. V roce 1922 byly připojeny ku Praze
jako součást 8. pražského obvodu, a to už
měly téměř 3500 obyvatel.
Možná vás bude zajímat, jak dnes jazykovědci vysvětlují původ názvu obce. Existuje
k tomu několik verzí – první se odvolává na
středověkou povinnost sedláků chovat pro
pány koně, druhá připomíná bohatou viniční minulost obce a odvozuje název od kobek, tj. chatek s lisy na víno a třetí našla inspiraci v pověsti, která vypráví, že na kopci
nad obcí stávala šibenice a na oběšencovo
tělo se s oblibou slétávali havrani, tehdy
„koby“ a lísali se k mrtvému tělu.
Původně Kobylisy farou patřily ke kostelu
Kobyliská střelnice s křížem a bronzovou plastikou ženy od Miloše Zeta (zdroj: Wikipedia.org)
sv. Václava na Proseku a na tamním hřbitově také Kobyliští pochovávali své zemřelé.
jim příliš nesvědčí. Je to výšková budova
Střelničné ulici. V 70. letech minulého stolePozději mohli chodit na bohoslužby do kappůvodně stavěná pro Chemopetrol, která je
tí, v souvislosti se stavbou sídliště, z ní byl
le libeňského zámku a koncem 19. století
nepřehlédnutelná už z pohledu od Vltavy.
ponechán pouze poslední sektor pod Ďábbyl založen místní hřbitov pod dnešní kobyOd roku 2002 mají Kobylisy Dům Bible,
lickým hájem, který byl upraven v pietní úzeliskou vozovnou. Brzy po vzniku republiky
což je jediné zařízení svého druhu v bývamí. Jména popravených jsou vepsána na
se obec rozšířila o novou zástavbu rodinlém východním bloku (stojí v blízkosti stanimosazných tabulích a najdete mezi nimi
ných domků a vilek a v roce 1934 byl poce metra Kobylisy). Iniciátorem stavby byla
řadu významných osobností (mj. generála
ložen základ ke kostelu sv. Terezie od Dítěte
Česká biblická společnost, které má své koAl. Eliáše, V. Vančuru, pplk. J. Mašína).
Ježíše a současně ke komplexu budov saleřeny už v 19. století, ale v roce 1953 byla její
Vydáte-li se na Kobyliskou střelnici, rozsiánského chlapeckého domova Dona Bosčinnost zakázána. Od roku 1990 opět slouží
hodně si udělejte čas na procházku Ďáblicca. Stalo se tak zásluhou pozdějšího biskuvšem církvím a zájemcům o bibli. Základní
kým hájem. Je to chráněné území, kterému
pa a kardinála Štěpána Trochty. Celý areál
kámen objektu pochází z Jeruzaléma a vědominuje vrch Ládví o výšce 375 metrů.
byl vybudován podle projektu arch. Čeňka
noval ho tehdejší primátor Ehud Olmert,
V období druhohor to byl ostrov ve velkém
Vořecha, žáka slavného Jana Kotěry a jeho
současný premiér Izraele. V domě najdete
křídovém moři a dodnes tam, v blízkosti stasoučástí bylo divadlo (později, po vyhnání
specializovanou prodejnu biblí včetně dětré rozhledny, najdete velké valouny, omleté
salesiánů se z něj stalo Klicperovo), kino,
ských publikací, biblických map a atlasů,
kdysi dávno příbojovými vlnami. Když propěstovala se zde hudba a zpěv a k dispozici
audio a video kazet. K dispozici je také výjdete lesem po celé délce až na kraj Ďáblic,
bylo velké množství sportovních aktivit. Péstavní sál, zasedací síň a administrativní záod áblické hvězdárny, která byla vybudoče o mládež byla vždy salesiánskou priorizemí.
vána v roce 1956 na skalnatém výběžku tvotou. Dynamický rozvoj zařízení byl však náV Kobylisích stojí od roku 1971 zajímavý
řeném buližníky, naskytne se vám nádherný
silně přerušen v roce 1950, kdy salesiáni
kostel Českobratrské církve evangelické,
výhled na celé České středohoří a při mimobyli komunistickým režimem vyhnáni. Až
zvaný U Jákobova žebříku. Je to jediná sakřádně dobré viditelnosti dohlédnete ještě
v roce 1991 jim byl kobyliský ústav navrárální stavba realizovaná v Praze v období
dál. Věřte, stojí to za to.
cen a byl obnoven komunitní život.
komunizmu, převážně z prostředků švýcarDivadlo se opět stalo salesiánským a v duských a německých evangelických církví.
E.S.
chu tradice bylo zřízeno Salesiánské středi-

NÁRODNÍ DIVADLO
2. 3. Labutí jezero – 20:00
3. 3. Zvony – 13:00

B
Č
Vladařka závist aneb Zahradníkův pes – 19:30 Č
4. 3. Čert a Káča – 11:00
O
Carmen
O
5. 3. Rock’n’Roll
Č
6. 3. Cyrano z Bergeracu
Č
7., 8. 3. Giselle
B
9. 3. Samson et Dalila *
O
10. 3. Čert a Káča – 11:00
O
Prodaná nevěsta
O
11. 3. Hry o Marii (Divadlo J. K. Tyla Plzeň)* O
12. 3. Coro della SAT (Otevřená náruč Festival menšin)
13. 3. Tosca
O
14., 15. 3. Giselle
B
15. 3. Giselle
B
17. 3. Řecké pašije (Národní div. moravskoslezské Ostrava)* O
18. 3. Prodaná nevěsta – 14:00 a 19:00
O
22. 3. Rock’n’Roll
Č
23. 3. Aida
O
24. 3. Ceny Thálie 2006 – 20:00
25. 3. Oněgin – 14:00 a 19:00
B
26. 3. Tajemství
O
27. 3. Lucerna
Č
28. 3. Rock’n’Roll
Č
29. 3. Naši furianti
Č
31. 3. Raymonda – 14:00 a 19:00
B
STAVOVSKÉ DIVADLO
2. 3. Škola pomluv
Č
3. 3. Arkádie – 13:00
Č
Duše – krajina širá – 19:30
Č
4. 3. Pygmalión – 13:00
Č
Sluha dvou pánů – 19:30
Č
5. 3. Kouzelná flétna
O
6. 3. Nagano
O
7. 3. Revizor
Č
8. 3. SLADKÉ PTÁČE MLÁDÍ – 1. premiéra Č
9. 3. SLADKÉ PTÁČE MLÁDÍ – 2. premiéra Č
10. 3. Attila (Moravské divadlo Olomouc) * O
11. 3. Zlatovláska – 14:00 a 19:00
B
12. 3. Miniatury – večer mladých choreografů – 20:00B
13. 3. Rigoletto (Severočeské div. Ústí nad Labem)* O
14. 3. Macbeth (Divadlo F. X. Šaldy Liberec) * O
15. 3. Astad Deboo (Otevřená náruč – Festival menšin)
16. 3. Švanda dudák (Slezské divadlo Opava) * O
17. 3. Zlatovláska – 14:00 a 18:00
B
18. 3. Křídový kruh (Jihočeské div. České Budějovice)* O
19. 3. Sladké ptáče mládí
Č
20. 3. Romeo a Julie
Č
21. 3. Richard III.
Č
22. 3. Nagano – derniéra
O
23. 3. Sladké ptáče mládí
Č
24. 3. Hypermarket (Slovenské národní div. Bratislava) Č
25. 3. Katarína (Slovenské národní div. Bratislava) Č
26. 3. Richard III.
Č
27. 3. Kouzelná flétna
O
28. 3. Ibbur aneb Pražské mystérium
B
29. 3. Titus
O
30. 3. Sladké ptáče mládí
Č
31. 3. Don Giovanni – 14:00 a 19:00
O
DIVADLO KOLOWRAT
2. 3. Černé mléko
Č
3. 3. Na ústupu
Č
4. 3. Virginia
Č
5. 3. Josef a Marie
Č
6. 3. POCHYBY – 2. premiéra
Č
7. 3. Tři životy (Benefice V. Chramostové) Č
9. 3. Tři životy (Benefice V. Chramostové) Č
10. 3. Divertimento / Bastien a Bastienka
(Komorní opera Orfeo) * – 16:00
11. 3. Kirké /Krvavá pavlač (Ensemble Damian)* 16:00 O
16. 3. Múzická škola v Ostravě (Otevřená náruč Festival menšin)
17. 3. Listonoš / Mortierové a krytí plemenné kočky /
Loupežnická nevěsta / Mluvící dobytek aneb
Tajemné kosti – 16:00
18. 3. Géniové a děti (Dětská opera Praha) 17:00

O
O
19. 3. Pochyby
Č
20. 3. Virginia
Č
21. 3. Však světla nechte plát... (Benefice J. Kačera) Č
22. 3. Na ústupu
Č
23. 3. Tři životy (Benefice V. Chramostové) Č
24. 3. Vykúpenie (Slovenské nár. div. Bratislava) 16:00 Č
26. 3. Josef a Marie
Č
27. 3. Však světla nechte plát..(Benefice J. Kačera) Č
28. 3. Černé mléko
Č
29. 3. Hudební Kolowrátek – Václav Koubek K
30. 3. Pochyby
Č
* Festival hudebního divadla – Opera 2007
www.narodni-divadlo.cz
O – opera, Č – činohra, B – balet, K – koncert
Začátky představení v 19:00, není-li uvedeno jinak.
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Václavské nám. 43, Praha 1
www.divadlopalace.cz
Pokladna denně: 10:00–20:00, 224 228 814,
pokladna@divadlopalace.cz
Internetový předprodej: www.ticket-art.cz
Vstupenky zakoupíte v síti TICKET ART včetně
všech poboček CK ČEDOK.
Vybraná místa v sítích TICKETPRO a TICKETPORTAL.

14. 3. Velká zebra, aneb Jakže se to jmenujete?
19. 3. A do pyžam!
21. 3. Motýli
27. 3. Líbánky, aneb Láska ať jde k čertu
Začátky představení v 19:00, není-li uvedeno jinak.

RESTAURACE
MÁNES
MASARYKOVO NÁBŘ. 250
110 00 PRAHA 1
fax – tel.: 224 931 112
736 752 672
restaurace@restaurace-manes.cz www.restaurace-manes.cz

2. 3. Tropicana – Latino-americká diskotéka – 21:00
3. 3. Videodance Dj Mikeš /www.videodance.cz/
5. 3. Salon Zelenáči
6. 3. Motovidlo
7. 3. EXELENCE – POPROK
8. 3. Taurus – taneční odpoledne – 17:00
Sebranka – country
9. 3. Tropicana – Latino-americká diskotéka – 21:00
10. 3. Tančírna KLAUSE WUNDERLICHA – 21:00
12. 3. Konzervatoř J. Ježka – 19.30
13. 3. Old Golden Canal Jazz Band
14. 3. George Beatovens – K. Kahovec
15. 3. Taurus – taneční odpoledne – 17:00
ŠRUMEC BAND – písničky ze Semaforu
16. 3. Tropicana – Latino-americká diskotéka – 21:00
Vrať se do hrobu – Pejčoch – 21:00
17. 3. Videodance Dj Mikeš /www.videodance.cz/
19. 3. Armin Reich – JAZZ
20. 3. Country „METRO“
21. 3. Crazy Band – roc'n'roll
22. 3. Taurus – taneční odpoledne – 17:00
Sebranka – country
23. 3. Tropicana – Latino-americká diskotéka – 21:00
25. 3. ELVIS PRESLEY – jarní koncert – 18:00
26. 3. EXIL /Česko – Alžírská skupina/ – 19:30
27. 3. Pavel Sedláček & skupina Cadillac – 21:00
28. 3. Kučerovci – Hawai melodie
29. 3. Taurus – taneční odpoledne – 17:00
30. 3. Klub D – Pouštěčina – 21:00
31. 3. Videodance Dj Mikeš /www.videodance.cz/
Začátky ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ VÁS ZVE
Rezervace vstupenek:
224 232 429
Cena vstupenek: 150 Kč,
důchodci a studenti 75 Kč,
pokud není uvedeno jinak.

Pořady
20. 3. Autorské čtení povídek
autorů publikujících nejen na kulturních serverech
Totem.cz, Pismak.cz a Literra.cz - 18:00
Ve druhé půli večera proběhne beseda s cestovateli
N. Černou a M. Čagánkem - fotografie a vyprávění o
kultuře Bulharska, jeho přírodě a zajímavostech z
historie i jazyka.
21. 3. Madagaskar – 19:00 - 10.p.
Agentura Koniklec pořádá pro zájemce o Madagaskar
cyklus přednášek a setkání "Výpravy do
věže".Vstupné: 50, 30 Kč.
Divadlo
2. 3. Oldstars -10:00 -.10.p.
Dvouhra Neveux/Outratov Hra o dvou lidech v jedné
hlavě a jednom člověku ve dvou tělech. Tragická
komedie? Komická tragedie? Zbabělost, moc,
pomsta. Představení pro zasmání i k zamyšlení, o
tom, co se stane, když nám jednoho dne dojde
trpělivost. Vstupné: 100, 50 Kč.
8.3. Divadlo ve věži Václav Procházka Jedna a
jedna jsou tři - 19. 30 - 10. p. Fiktivní dialog milující a
milované ženy o milujícím a milovaném muži. A. a J.
Čermákovy o A. Dvořákovi. Účinkují: L. Kožinová, K.
Seidlová, Z. Kožinová. Vstupné: 180, 90 Kč.
9. 3. Oldstars K.Klicpera „Veselohra na mostě“ –
19:00 - 10. p. Příběh prostých vesničanů, kteří jsou
se svými denními problémy uvězněni nesmyslnými
vojenskými příkazy na mostě, nabízí mnoho
výborných situací k řešení. Vystupují: V. V. Borůvka,
Z. Charvát, L. Procházka, L. Gabrovská, B. Tučková a
B.Kohoutová. Vstupné: 100, 50 Kč.
13.3. Malé vinohradské divadlo Karel Čapek
Kapesní povídky - 19:00 - 10.p. Tři velké herečky
MVD a jejich platonické vyznání českému spisovateli.
Hrají, režie, výběr textů a výprava: I. Huspeková, H.
Mathauserová, S. Lekešová. Vstupné: 140, 70 Kč.
15.3. Lordi . Wilde a R. Ross - 20:00 - 10. p.
Nově objevená salónní komedie O. Wildea a R. Rosse
s jemnými erotickými prvky. Londýn 1896 – Praha
2006. Hrají: M. Hofmann, F. Rajmont, P. S. Butko a
M. Kotecký. Vstupné: 250 Kč.
23.3. Divadlo ve věži Václav Procházka Až uslyšíš
moře - 19.30 - 10. p. Životní příběh geniální
houslistky a její sestry na pozadí bizarního
manželského čtyřúhelníku. Hrají: K. Seidlová, L.
Kožinová, Z. Hruška, Z. Kožinová. Vstupné: 180, 90 Kč.
28.3. Malé vinohradské divadlo Jean Paul Sartre
S vyloučením veřejnosti - 19:00 - 10. p. Osudy lidí,
kteří jsou spolu chtě nechtě propojeni stejnými
životními chybami, aneb, peklo jsou ti druzí. Hrají: S.
Lekešová, P. Pochop, M. Hodinářová, T. Kobr.
Režie: V. Martinec. Vstupné: 140, 70 Kč.
koncerty
14.3. Jarní koncert „Bude jaro, bude mráz, kam se
ptáčku, kam schováš ?“ - 19:00 - 10.p.
Představuje se oddělení populárního zpěvu Pražské
konzervatoře. Vstupné: 50, 25 Kč.
16. 3. Oldstars - 19:00 - 10. p. Komorní studentský
koncert - Ve3Vnoci. Vstupné: 100, 50 Kč.
Děti
24.3. Kopretinka -16:00 - 10.p.
Pohádku pro děti od 3. do 15. let představuje
Pohádkové divadlo Praha. Vstupné: 50, 25 Kč.
30. 3. Rusalka – 16.30 a 18:00 - 10.p.
Hudebně dramatické studio mladých – Divadélko při
Národním divadle v Praze. Vlastní pojetí půvabné
operní pohádky A. Dvořáka v podání převážně
nejmladších divadelníčků Studia. Scénář, režie: Eva
Deáková. Vstupné: 50., 25.- Kč.
Výstavy
do 4. 3. Vladimíra Burianová – obrazy Svítilnou
mým nohám - 3. p.
Přijměte pozvání na prodejní výstavu obrazů ve 3.p.
„Svítilnou mým nohám“od tiché, nenápadné a
skromné malířky Vladimíry Burianové, která tvoří svá
díla z vlastní vnitřní potřeby a pro radost druhých.
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Scéna Městských divadel pražských
Vodičkova 28, Praha 1, pokladna 224 215 943
po–pá 11:00–19:00, so 14:00–19:00,
ne hodinu před představením
rezervace@m-d-p.cz, fax 224 232 275,
v síti Ticketpro a Ticketportal
www.mestskadivadlaprazska.cz

1. 3. Na východ od ráje – premiéra
3. 3. Na východ od ráje
5. 3. Příliš počestná žena
6. 3. Do hrobky tanečním krokem – 11:00 a 19:00
(v 11:00 senioři 90 kč)
7. 3. Cizinec
8. 3. Arthurovo bolero
9. 3. Charleyova teta
10. 3. U nás v Kocourkově – 16:30
12. 3. Charleyova teta
14. 3. Tři muži ve člunu
16. 3. Skapinova šibalství
17. 3. Jak je důležité míti Filipa – 17:00
18. 3. V. Neckář koncert – pronájem
19. 3. Na východ od ráje
20. 3. Ideální manžel
21. 3. U nás v Kocourkově
23. 3. Třikrát život
24. 3. Charleyova teta – 17:00
27. 3. Tři muži ve člunu
28. 3. Poprask na laguně
29. 3. Cizinec
30. 3. Sestup Orfeův – derniéra
31. 3. Skapinova šibalství – 17:00
ÁBÍČKO – Malá scéna
13. 3. Lorna a Ted
17. 3. Úžasná svatba – 20:30
24. 3. Rozpaky zubaře
Svatopluka Nováka – 14:00 a 20:30
31. 3. César a Drana – veř. gen. – 11:00
Začátky představení v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Scéna Městských divadel pražských
Václavské nám. 38, Praha 1, pokladna 224 217 113
po–pá 11:00–19:00, so 14:00–19:00,
ne hodinu před představením
rezervace@m-d-p.cz, fax 224 232 275,
v síti Ticketpro a Ticketportal
www.mestskadivadlaprazska.cz

2. 3. Peer Gynt – 1. veř. gen. – 11:00
Libertin
3. 3. Peer Gynt – 2. veř. gen.– 11:00
4. 3. Peer Gynt – 1. premiéra
7. 3. Peer Gynt – 2. premiéra
8. 3. Miláček Ornifle
9. 3. Návod na přežití
10. 3. Lakomá Barka – 17:00
12. 3. Rychlé šípy 1
13. 3. Marvinův pokoj
14. 3. Plný kapsy šutrů
15. 3. Rychlé šípy 2
17. 3. Lakomá Barka – 17:00
19. 3. Peer Gynt
23. 3. Plný kapsy šutrů
24. 3. Peer Gynt – 16:30
26. 3. Lakomá barka – 11:00 (senioři 90 kč)
27. 3. Oddací list
28. 3. Marvinův pokoj
30. 3. Návod na přežití
31. 3. Miláček Ornifle – 17:00
Začátky představení v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Semafor, spol. s r.o., Dejvická 27, Praha 6
224 266 141, www.semafor.cz, předprodej
a rezervace vstupenek: 233 901 390,
vstupenky@semafor.cz, pokladna
po–pá 13:00–19:00, so od 17:00

2. 3. Sukně smutnou jehlou spíchnutá
3. 3. Včera večer poštou ranní – 16:00
5. 3. Všechnopárty
6. 3. Jako když tiskne
7. 3. A co když ne?
8. 3. Pokušení svatého Antonína
9. 3. Pension Rosamunda
10. 3. Život je náhoda v obnošený vestě – 16:00
12. 3. Všechnopárty
13. 3. Začalo to akordem
14. 3. Jako když tiskne
15. 3. Sukně smutnou jehlou spíchnutá
16. 3. Patero důvodů pro voo doo – naposled
17. 3. Život je náhoda v obnošený vestě – 16:00
19. 3. Včera neděle byla...Petra Janů
20. 3. Sex + sex = 12
21. 3. Pokušení svatého Antonína
22. 3. Sukně smutnou jehlou spíchnutá
23. 3. Pension Rosamunda
24. 3. A já sám vždycky sám – 16:00
25. 3. Gospel Time Party
26. 3. Všechnopárty
28. 3. Sukně smutnou jehlou spíchnutá
29. 3. Jako když tiskne
30. 3. Pokušení svatého Antonína
31. 3. Zavíráme, pojďte dál! – 16:00
Začátky představení v 19:00, není-li uvedeno jinak.
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

5. 3. Zkrocení
12. 3. Monsieur Amédée
17. 3. Tanec mezi vejci
18. 3. Oskar
25. 3. Poslední šance
Dětem:
20. 3. Malování na tmu – 9:30

Celetná 17, Praha 1,
pokladna po–pá 10–19:30, so–ne 12:00–19:30,
v případě pozdějších představení do jejich začátku,
rezervace 222 326 843, 608 327 107,
rezervace@divadlovceletne.cz,
www.divadlovceletne.cz

KAŠPAR
4. 3. Richard III.
5. 3. Hamlet
6. 3. Vertigo
7. 3. Krysař
9. 3. Chyba, Audience – 18:00
Helverova noc – 20:00
Krása a půvab perverzit – 22:00
10. 3. Bez kyslíku
11. 3. Účtování v domě božím – 16:00
Mrzák Inishmaanský
12., 13. 3. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
14. 3. Vertigo
15. 3. Garderobiér
16. 3. Mrzák Inishmaanský – 18:00
Draci noci – 22:00
17. 3. Růže pro Algernon
19. 3. Krysař
23. 3. Vertigo – 18:00
VESELÉ SKOKY
10. 3. Na hlavu! – 14:30
18. 3. Ve stanici nelze
24. 3. Ve stanici nelze – 14:30
CD 2002
3. 3. Lékařem proti své vůli
17. 3. V zajetí filmu – 14:30
24. 3. Prokletí rodu Baskervillů
25. 3. Tři mušketýři
DIVADLO U STOLU
2. 3. Tajbele a její démon – 18:00
Láhev je prázdná, zůstalo
jen trošínku na dně – 22:00
DIVADLO KÁMEN
23. 3. 48 lepáků – 22:00
DIVADLO POTRVÁ
27. 3. Čelem vzad
SPOLEČNOST DR. KRÁSY
31. 3. Oběti nejvyšší – 21:00
TANEČNÍ DIVADLO MAXIMVS
28. 3. Večer moderního tance
7 A PŮL
29. 3. Uprostřed noci v temném domě
30. 3. Roger Krowiak – 18:00
Nebe – 22:00
31. 3. Johan Doktor Faust – 14:30
RODINNÁ PŘEDSTAVENÍ
3. 3. Paramisa / Divadlo Líšeň – 14:30
POHÁDKY (15:00)
4. 3. Sávitrí / Divadlo Líšeň
18. 3. Kouzelná kulička Kejklířské divadlo Vojty Vrtka
25. 3. O zvědavém slůněti / Studio dell´arte

5. 3. Růžový šampaňský – C. McIntyre
8. 3. Ruský hudební salon
12. 3. Shirley Valentine – hraje Z. Kronerová
15., 19., 16. 3. Monology vagíny, E. Ensler, vyprodáno
20. 3. Růžový šampaňský – C. McIntyre
21. 3. Mrchy – Alma De Groe, vyprodáno
28. 3. Lidský hlas – Monodrama J. Cocteauva
hraje. Z. Bydžovská
Začátky představení ve 20:00, není-li uvedeno jinak.
Výstava: 1. 3. – 20. 3. Bílé labutě v Černé Labuti –
slet baletek" Výstava fotografií Darii Klimentové,
fotografky a primabaleríny Anglického národního
baletu v Londýně a obrazů ak. mal Jana Kunovského.

2. 3. Funny Girl
3. 3. Poslední doutník – 15:00 a 19:30
5. 3. Šumař na střeše
6. 3. Kouzlo domova
7. 3. Hledá se muž. Zn: Bohatý!
9. 3. A je to v pytli!
10. 3. Blboun
12. 3. Habaďúra
13. 3. Poslední doutník
14. 3. Muž z la Manchy – veř. gen. – 10:30
Julie, ty jsi kouzelná!
15. 3. Muž z la Manchy – premiéra
16. 3. Hledá se muž. Zn: Bohatý!
17. 3. Muž z la Manchy – 15:00 a 19:30
19. 3. Divotvorný hrnec
20. 3. Poprask na laguně – 10:00 a 19:30
21. 3. Balada pro banditu – 10:00
Muž z la Manchy
22. 3. Jacobowski a plukovník
23. 3. Horoskop pro Rudolfa II. – 19:30
24. 3. Hledá se muž. Zn: Bohatý! – 15:00 a 19:30
26. 3. Kouzlo domova – 19:30
27. 3. Malované na skle – 10:00 a 19:30
28. 3. Muž z la Manchy
29. 3. Funny Girl
30. 3. Hledá se muž. Zn: Bohatý! – 19:30
31. 3. Šumař na střeše – 15:00 a 19:30
Začátky představení v 19:30, není-li uvedeno jinak.

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
Boleslavova 13, Praha 4
Rezervace a informace o repertoáru:
241 404 040, fidlovacka@fidlovacka.cz,
www.fidlovacka.cz

2. 3. Můj baječný rozvod
3. 3. Obchodník s deštěm
6. 3. Motýli – 19:30
7. 3. Venuše nosí XXL – veř. gen. – 10:30
8. 3. Venuše nosí XXL – premiéra
9. 3. Mistrovská lekce
10. 3. Venuše nosí XXL – 15:00 a 19:30
12. 3. Můj baječný rozvod
13. 3. Obchodník s deštěm
17., 21. 3. Venuše nosí XXL
23. 3. Mistrovská lekce
26. 3. Motýli – 10:00 a 19:30
28. 3. Sex v šestém patře – veř. gen. – 10:30
Můj baječný rozvod
29. 3. Sex v šestém patře – česká premiéra
31. 3. Sex v šestém patře – 15:00 a 19:30
Začátky představení v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Začátky představení v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Wilsonova 4, Praha 1, www.opera.cz

2. 3. Tosca
4. 3. Rusalka – 14:00 a 19:00
6. 3. Sen noci svatojánské – balet
7. 3. Nabucco
8. 3. Lucia di Lammermoor
9. 3. Turandot
10. 3. La traviata
11. 3. Lidský hlas & Prsy Tirésiovy – 14:00
14. 3. Madama Butterfly
15. 3. Carmen
16. 3. Aida
17. 3. La traviata
18. 3. Lidský hlas & Prsy Tirésiovy – 14:00
20. 3. Lucia di Lammermoor
22. 3. Rigoletto
23. 3. Její pastorkyňa – Opera 2007
24. 3. Candide – Opera 2007
25. 3. Popelka – balet – 16:00
27. 3. Rigoletto
29. 3. Labutí jezero – balet – premiéra
30. 3. Rusalka
31. 3. Kouzelná flétna
Začátky představení v 19:00, není-li uvedeno jinak.
Besední 3, Praha 1
www.napradle.cz
Rezervace vstupenek
257 320 421
pokladna@napradle.cz

5. 3. … i motýli jsou volní
6. 3. Ženský boj
7. 3. Hodina mezi psem a vlkem
8. 3. … i motýli jsou volní
9. 3. Probouzení
10. 3. Tvůrčí Afrika
11. 3. Smrt a dívka IV Jackie
14. 3. Osamělí písničkáři – 19:00
15. 3. … i motýli jsou volní
16. 3. Co mně hledá, když ne já?
20. 3. Probouzení
21. 3. Hodina mezi psem a vlkem
23. 3. Matthieu Vermeulen – koncert – 20:00
24. 3. Zuzana Dumková – koncert
25. 3. Smrt a dívka IV
27. 3. Dva na houpačcce
28. 3. Osamělí písničkáři – 19:00
29. 3. Obchodník s deštěm
30. 3. Revoluce v divadle Na Prádle
Galerie: 3. 3. – 31. 3. Svět, má láska...
I. Vyčítalová; výstava fotografií z cest autorky,
po–pá 14:00–24:00, so–ne 16:00–24:00.
Začátky představení v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Začátky představení v 19:00, není-li uvedeno jinak.
Na Poříčí 25, Praha 1,
www.cernalabut.cz;rezervace
vstupenek upřednostňujeme mailem:
teatr@cernalabut.cz;
prodej vstupenek ( popř. i rezervace)
v kavárně, 8.p (po-pá 11-18:00 ) tel. 222 827 827

Křesomyslova 625, Praha 4
Pokladna po–pá 10:00–19:30,
so 14:00–19:30, 241 404 040,
tel./fax: 261 215 721
fidlovacka@fidlovacka.cz,
www.fidlovacka.cz

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

2., 3., 5., 7. 3. Casanova
6. 3. Casanova – 18:00
8., 9., 10., 12., 13., 14.,
15., 16., 17. 3. Kouzelný cirkus
17. 3. Kouzelný cirkus – 17:00
19., 20., 21., 22., 23., 24. 3. Rendez-vous
26., 27., 28., 29., 30., 31. 3. Graffiti
Začátky představení ve 20:00, není-li uvedeno jinak.
Do 31. 3. nabízíme výrazné slevy vstupenek na všechna
naše představení. Školy a instituce neziskové sféry mohou
při hromadných objednávkách (od 10 ks/představení) v
rámci sezónní slevy zakoupit vstupenky za 180Kč (pouze
prostřednictvím obchodního oddělení Laterny magiky).

Anenské náměstí 5, Praha 1
Pokladna: po–pá 14:00–20:00,
so, ne 2 hodiny před představením.
Vstupenky: 222 868 868, fax: 222 868 870,
marketing @ nazabradli.cz, www.nazabradli.cz.

2. 3. Perfect Days
4. 3. Pískoviště – premiéra – Eliadova knihovna
5. 3. Troilus a Kressida
7. 3. Ředitelé
8. 3. Zázrak v černém domě –11:00 – veř. gen.
Pískoviště – Eliadova knihovna
9. 3. Zázrak v černém domě – 1. premiéra
10. 3. Zázrak v černém domě – 2. premiéra
11. 3. O žlutém kopci – host – premiéra
12. 3. Perfect Days
13. 3. Troilus a Kressida
14. 3. Perfect Days – tlumočeno do znakového jazyka
15. 3. Gazdina roba
16. 3. Zázrak v černém domě
17. 3. Ředitelé
19. 3. PUSH UP 1-3
Pískoviště – 21:00 – Eliadova knihovna
20. 3. Gazdina roba –11:00
Pan Kolpert
21. 3. Platonov je darebák!
22. 3. Ředitelé
23. 3. Strýček Váňa –11:00
Z cizoty
24., 26. 3. O žlutém kopci – Eliadova knihovna – host
27. 3. Strýček Váňa
28. 3. Platonov je darebák!
30. 3. Pod modrým nebem
31. 3. Ples jevištní techniky Divadla Na zábradlí
Eliadova knihovna – Divadlo Letí
25. 3. Death Valley Junction – 8v8 Instantní div. 20:00
Začátky představení v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Divadlo INSPIRACE Scénický ateiler
HAMU – Lichtenštejnský palác
Malostranské nám. 13, Praha 1
Předprodej vstupenek: ACADEMIA, Národní 7, Praha 1,
224 240 547, po–pá 9:00–19:00, so 10:00–18:00,
prodejna VIA MUSICA, Malostranské nám. 13,
257 535 568, Staroměstské nám. 14, 224 826 440,
denně 10:30–12:30 a 13:00–19:30,
a hodinu před představením
261 220 516, 602 683 500, 777 877 574,
cizkova@lyrapragensis.cz,
tetourova@lyrapragensis.cz, www.lyrapragensis.cz

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

2. 3. Maškaráda čili Fantom opery
3. 3. Konec masopustu v Dlouhé
5. 3. Cesta do Bugulmy
6. 3. Soudné sestry
7. 3. Pokus o létání
8. 3. Moliere
10. 3. Kabaret Prévert-Bulis
14. 3. Kabaret Vian - Cami
16. 3. Faidra – veř. gen.– 11:00
Kabaret Vian - Cami
17. 3. Faidra – 1. premiéra
19. 3. Faidra – 2. premiéra
20. 3. Běsi
21. 3. Divoká kachna
21. 3. Recital Jiřího Dědečka – host
22. 3. Faidra
23. 3. Pokus o létání
24. 3. Myška z bříška – 15:00
26. 3. Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou
27. 3. Soudné sestry
28. 3. Mesdames & Messieurs, Deburau! – host
29. 3. English is easy, Csaba is dead – host
30. 3. Faidra
Začátky představení v 19:00, není-li uvedeno jinak.

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
začátky v 10:00, není-li uvedeno jinak

5. 3. Jak jsem se ztratil aneb malá vánoční povídka
9. 3. Jiří Dědeček – host
19. 3. Tatínek není k zahození – host
22. a 23. 3. Kdyby prase mělo křídla
26. 3. Myška z bříška
27. 3. Epochální výlet pana Broučka do XV. století
28. 3. Tatínek není k zahození – host
29. 3. Mesdames & messieurs, Deburau! – host

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1,
Praha 1 – Staré Město
Divadlo tel./fax:224 828 081,
pokladna po–pá 14:00–20:00, tel.: 224 828 082,
vstupenky@divadloungelt.cz

3. 3. Play Strindberg
4. 3. Láska a porozumění
5. 3. Na ocet
6. 3. Trůn milosrdenství
8., 9. 3. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
10. 3. Picasso – 17:00 a 19:55
11. 3. Picasso
12., 13. 3. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
14., 15. 3. Picasso
16. 3. Trůn milosrdenství
17. 3. Hra o manželství
18. 3. Casanova
19. 3. Trůn milosrdenství
20. 3. Ráno, když vstávám…
22. 3. Perla Hollywoodu a já
23. 3. Na ocet
25. 3. Mathilda
26. 3. Na ocet
27. 3. Láska a porozumění
28. 3. Smlouva
29. 3. Vítej, lásko
31. 3. Láska a porozumění
Začátky představení v 19:55, není-li uvedeno jinak.

Vodičkova 6, Praha 1
222 231 351, fax 222 232 530
pokladna@minor.cz, www.minor.cz
Pokladna po–pá 10:00–13:30 a 14:30–20:00,
so–ne 11:00–18:00
Divadlo je vybaveno bezbariérovým vstupem a má
indukční smyčku pro nedoslýchavé.

2. 3. Ostrov pokladů
Bruncvík a lev – Malá scéna
3. 3. Karkulka a červený balónek – 15:00
4. 3. Čtyřlístek! – 15:00
5. 3. Hysterikon – host – Malá scéna – 19:30
6. 3. Děvčátko s mozkem – host – Malá scéna 19:30
7. 3. Vícezrnný koláček štěstí – Malá scéna – 19:30
8., 9. 3. Klapzubova jedenáctka
9. 3. O rackovi a kočce – host – Malá scéna
10. 3. Kabaret Tlukot a bubnování – 15:00
O rackovi a kočce – host – Malá scéna – 15:00
11. 3. Kabaret Tlukot a bubnování – 15:00
14. 3. Žebrácká opera – host – Malá scéna 19:30
15., 16. 3. Planeta opic
16. 3. O Malence – Malá scéna
17., 18. 3. Karkulka a červený balónek – 15:00
18. 3. O Budulínkovi – host – Malá scéna – 15:00
20. 3. Účtovánívdoměbožím–host–Maláscéna 19:30
22. 3. Planeta opic
23. 3. Sněhurka – nová generace
24., 25. 3. Sněhurka – nová generace – 15:00
28. 3. Orient-expres – DAMU – Malá scéna 19:30
29. 3. Vinnetou
Veselohra na mostě – DRDS – Malá scéna

30. 3. Vinnetou
31. 3. Karkulka a červený balónek – 15:00
Účtování v domě božím – Malá scéna 19:30
Začátky představení v 18:00, není-li uvedeno jinak.

Švandovo divadlo na Smíchově
Štefánikova 57, Praha 5,
info@svandovodivadlo.cz
Rezervace a předprodej:
257 318 666(od 14:00)
257 321 334, 257 324 219,
724 143 799 (SMS)
pokladna@svandovodivadlo.cz
www.svandovodivadlo.cz
Pokladna: po–pá 11:00–19:00, so–ne 17:00–19:00

VELKÝ SÁL
2. 3. Žebrácká opera
3. 3. Brýle Eltona Johna
4. 3. Kdo se bojí Virginie Woolfové – Studio DVA
9. 3. Strýček Váňa – veř. gen.– 11:00
10. 3. Strýček Váňa – premiéra
12. 3. Krása dneška – Scény obyčejného
šílenství – Pražská komorní filharmonie – 19:30
13. 3. Strýček Váňa
14. 3. Nebožtík Henry Moss – derniéra
15. 3. Škola pro ženy
16. 3. Sen noci svatojánské
17. 3. Periferie – 14:30 a 19:00
18. 3. Talenty a ctitelé – Divadlo Aréna Ostrava
19. 3. Brýle Eltona Johna
20. 3. Otevřené manželství – Studio DVA
21. 3. Strýček Váňa
22. 3. Žebrácká opera
23. 3. Poručík z Inishmoru
24. 3. Klára a Bára – Studio DVA
25. 3. Absolvent – Studio DVA
26. 3. Tara Fuki – křest CD – koncert – 20:00
27. 3. Strýček Váňa
28. 3. Periferie
29. 3. Škola pro ženy
30. 3. Na konci duhy – Studio DVA
31. 3. Klára a Bára – Studio DVA
STUDIO
2. 3. Sedum statečných – Buchty a loutky
3. 3. Žena z dřívějška
4. 3. Kráska a zvíře – DDS – pohádka – 15:00
5. 3. Lebka z Connemary
6. 3. Štepán Rak – koncert – 21:00
8. 3. Třetí věk – scénické čtení
9. 3. Ze života hmyzu? – DDS
10. 3. Neposlušná kůzlátka – pohádka – 15:00
11. 3. O prasátku Tondovi, O koňovi Běláskovi
– DDS – pohádka – 15:00
Rocky IX – Buchty a loutky
12. 3. Znalci
13. 3. Lebka z Connemary
14. 3. Mobile Horror
15. 3. Klářiny vztahy
16. 3. Tibet Tajemství červené krabičky Buchty a loutky
17. 3. Neposlušná kůzlátka – pohádka – 15:00
Tibet Tajemství červené krabičky
18. 3. Neposlušná kůzlátka – pohádka – 15:00
Ženy mezi nebem a zemí – Studio DVA
19. 3. Slepice
Mezinárodní den divadla pro děti
20. 3. O prasátku Tondovi, O koňovi Běláskovi
– DDS – pohádka – 11:00
22. 3. Petr Nárožný – Scénické rozhovory
23. 3. Žena z dřívějška
24. 3. Znalci
25. 3. Slečna Julie – Středočeské divadlo Kladno
26. 3. Slepice
27. 3. Lebka z Connemary
28. 3. Farma v jeskyni – WORK DEMO
29. 3. Klářiny vztahy
30. 3. Rocky IX – Buchty a loutky – anglicky
31. 3. Mobile Horror
Výtvarná zeď
10. 3. Další prostory – vernisáž Iva Lomová – 17:30
Ateliér Švandova divadla
20., 27. 3.. a 3. 4. Hlas a mluva 16:00 – 19:00
27. 2. a 6., 13. 3. Pohybová dílna 16:00 – 19:00
28. 2. a 7., 14. a 21. 3. Cyklus Jak se dělá
divadlo 16:00 – 19:00
Začátky představení v 19:00, není-li uvedeno jinak.

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

2. 3. Americký bizon
3. 3. Amfitryon
5. 3. Pan Polštář – není vhodný pro děti
6. 3. Rodinná slavnost
7. 3. Americký bizon
8. 3. ČK uvádí: Balada pro banditu
9. 3. Maska a tvář
10. 3. Impresário ze Smyrny
11. 3. ČK uvádí: Stíny ramp
12. 3. Vodní družstvo
13. 3. Pan Polštář – není vhodný pro děti
14. 3. Amfitryon
15. 3. Maska a tvář
16., 17. 3. Nebezpečné vztahy
19. 3. ČK uvádí: Yaacov
20. 3. Impresário ze Smyrny
21., 22. 3. Sexuální perverze v Chicagu
23. 3. Osiřelý západ
24. 3. Vodní družstvo
25., 26. 3. Rodinná slavnost
27. 3. Osiřelý západ
28. 3. Dámský krejčí
29. 3. Nebezpečné vztahy
30. 3. Pan Polštář – není vhodný pro děti
31. 3. Dámský krejčí
Začátky představení v 19:00, není-li uvedeno jinak.

7. 3. Krása z Moulin Rouge J. Potměšil v hlavní
roli smutného i veselého příběhu z konce života
francouzského malíře 19. stol. H.Toulouse-Lautreca.

12. 3. Hosté I. Tetourové – Alena Vránová
Sehrála dlouhou řadu divadelních a filmových rolí.
13. 3. Drahý Diego Pohnutý příběh nadané ženy,
kterou nekritická oddanost a podřízenost muži
stála ztrátu osobního i uměleckého sebevědomí.
20. 3. Frida K. Po slavném filmu se Salmou
Hayek se můžete s Fridou Kahlo setkat na jevišti.
22. 3. Vivat Carolus Quartus Fiktivní rozhovor A.
Strejčka s Karlem IV. a hudební kompozice Š.
Raka spoluvytvářejí vzrušující atmosféru
nejslavnějšího období našich dějin. Tajemství
života Karla IV. Samotným vladařem skrývané,
objevené týmem lékařů a antropologů vedeným
doc.MUDr. J. Rambou.
27. 3. Šimon Jedinečná herecká příležitost pro R.
Pellara. Derniéra.
28. 3. Ježkovy VWoči… Autorský pořad J. M.
Raka, který hraje písničky J. Ježka a vypravuje
málo známé okolnosti a příběhy ze skladatelova
života
Začátky představení v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Rezervace: 235 355 500 (i zázn.),
prodej hodinu před začátkem nebo v Redutě
(po–pá 15–19 hod.).
Činnost souboru je podporována hl. m. Prahou.
www.volny.cz/minaret, minaret@volny.cz

Reduta, Praha 1, Národní 20; 15:00
3. 3. O chaloupce z perníku
4. 3. Tři veselá prasátka
10. 3. Kominíkovo štěstí
17. 3. Strašidla v Čechách
18. 3. Kouzelný les – ke Světovému dni
divadla pro děti a mládež
24. 3. Skřítci v údolí
25. 3. Stvoření světa
31. 3. Myšáci jsou rošťáci!
Divadelní studio Divadla Minaret kurzy herecké výchovy
(vedené herci Divadla Minaret). Lekce se konají každé
pondělí v 15:30 v Gymnáziu nad Štolou, Praha 7, Nad
Štolou 1, uč. 115. Bližší informace na tel.: 235 355 500.

Jungmannova 9, Praha 1
Pokladna denně: 10:00–12:30, 13:00–20:00,
ne 12:00–20:00 ve dnech, kdy není uváděno večerní
představení do 18:00. Rezervace: 296 245 311,
pokladna@kalich.cz, hromadné objednávky:
296 245 307, fax: 296 245 308, www.divadlokalich.cz

2., 7., 8., 9., 15., 16.,
21., 22., 23., 29., 30. 3. Jack Rozparovač
3., 17., 24., 31. 3. Jack Rozparovač 14:00, 19:00
4., 10., 11., 18., 25. 3. Jack Rozparovač 14:00
5. 3. Bez předsudků
6. 3. Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství
11., 12. 3. Nahniličko
13. 3. Drahouškové
14. 3. Hana Hegerová – 19:30 koncert
18. 3. Don Quijote
19. 3. Natěrač
20. 3. Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství
27. 3. Don Quijote
28. 3. 4TET koncert
Začátky představení v 19:00, není-li uvedeno jinak.
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NA PÁR ŘÁDCÍCH
Po fenomenálním úspěchu loňské retrospektivní výstavy fotografií „The best of Jan
Saudek“ se dočkal Jan Saudek nebývalé pocty. Galerista Zdeněk Kočík spolu se společností Saudek.com otevřeli v Celetné ulici č. 9 stálou GALERII JANA SAUDKA jako
hold fotografovi, jehož proslulost a význam má světová a nadčasová měřítka.
Jan Saudek během své padesátileté tvorručně kolorovaných snímcích a v proslaveby ovlivnil několik generací fotografů a přené oprýskané zdi – je obohacen něčím
mnohem silnějším: Jan Saudek na své fotodevším změnil vnímání krásy lidského těla,
grafie hluboce věří. Vkládá do nich své rozjeho erotiky a živočišnosti. V jeho fotografihárané srdce, vůni svého dětství, svou neích ožívají příběhy naplněné láskou, pokopokojnou duši. Sám o své tvorbě říká: „Jsou
rou, vášní i věčným tématem hledání domoto jen obrázky lidí, které jsem potkal cesva... Jeho tvorba bezpochyby posunula výtou a které jsem miloval, jsou to jen vzpovoj světové fotografie – byl to on, kdo poprmínky na to jak byli krásní a jak se jim dové ztvárnil obraz muže – madony (proslulá
dnes obdivuji…“.
fotografie „Život“), kdo si pohrál s těly jako
Galerie Jana Saudka je poctou legendě
s hracími kartami, kdo se odvážil vykročit ze
české fotografie a nabízí vedle stěžejního
Mistrova díla i jeho novou a méně známou
tvorbu (reklamní fotografie, portréty umělců), výstava bude průběžně obměňována.
Expozice v současnosti obsahuje na 130
maloformátových i velkoformátových fotografií. Galerie se stane místem setkávání
Jana Saudka se svými příznivci – během zahájení galerie zde pokřtil svou novou monografii „Pouta lásky“, budou zde probíhat autogramiády i přednášky pro studenty a milovníky fotografie. Galerie také nabízí na
prodej nejrozsáhlejší sortiment veškerých
Janových knih, katalogů, kalendářů, reprozažité estetiky ženského aktu portrétováním
dukcí, plakátů a pohlednic.
rubensovsky urostlých těl, kdo vytrvale zaGalerie je otevřena denně od 10 do 20 hoznamenával své modely v průběhu let od
din, vstupné je Kč 150 (zlevněné Kč 80).
dětství po zralou dospělost.
www.saudekgallery.cz, info@saudekgallery.cz
Je to fotograf výrazného rukopisu, který
Sára Saudková
vytvořil vlastní „saudkovský“ styl. Ten nekurátorka a pravá ruka Mistra Jana Saudka
spočívá pouze v jeho typických rekvizitách,
–PR–

U příležitosti 5. výročí úmrtí doc. JUDr.
PhDr. Dobroslava Líbala DrSc. (1911–2002)
byla na domě v Šubertově ulici č. 4 v Praze 2
na Vinohradech, kde žil od roku 1939 až do
své smrti, odhalena pamětní deska. Odhalení se zúčastnil velký počet žáků, spolupracovníků a přátel.
Doc. Dr. Dobroslav Líbal celý svůj život
zasvětil výzkumu a ochraně stavebních památek a zásadním způsobem přispěl nejen
v českém, ale i v evropském měřítku k och-

raně kulturního dědictví a teorii i praxi památkové péče k zachování jedinečných hodnot vytvořených našimi předky.

Se společností CentroNet jsme se již na stránkách našich novin v průběhu letošního
roku setkali. Na základě vašich četných přání jsme uvedenou společnost znovu kontaktovali a zeptali jsme se za vás na několik doplňujících otázek, o které jste si psali.
Zajímala vás zejména oblast služeb, která se odborně nazývá VoIP, neboli internetová telefonie. Na vaše otázky již tradičně odpovídá člen představenstva uvedené společnosti Ing. Petr Kuneš.
Komu jsou určeny služby, které Vaše společnost nabízí?
CentroNet poskytuje služby nejen firmám a velkoobchodním partnerům, kteří si od CentroNetu pronajímají datové
trasy, ale především domácím zákazníkům. Všechny naše
služby – tedy kabelovou televizi, připojení k internetu a internetovou telefonii (VoIP) nabízíme v několika tarifech, jež by
měly uspokojit jakéhokoliv zájemce.
Můžete našim čtenářům v krátkosti vysvětlit co znamená
pojem internetová telefonie v praxi?
Telefonování prostřednictvím sítě internet se odborně nazývá IP telefonie nebo-li také VoIP, což je zkratka pro anglický
termín Voice over Internet Protocol. V principu jde o způsob
volání za využití internetové sítě. Nejprve je hovor převeden
do datové podoby, v níž je přenášen přes internet, a následně je v cíli konvertován zpět do hlasové podoby. Pro uskutečnění telefonního hovoru je možné využít bu speciální telefonní přístroj a nebo prostřednictvím adaptéru i stávající
analogový telefon.
Znamená to tedy, že pro volání přes internet nemusím
umět zacházet s počítačem?
Ne, to opravdu nemusíte. Dnes je již možné volat přes internet pomocí speciálně vyvinutých telefonů, které jsou určeny jen pro volání přes internet. Svým vzhledem jsou tyto telefony podobné přístrojům, na které jsme jako uživatelé zvyklí. V praxi to tedy znamená, že
k telefonování přes internet není potřeba být počítačově příliš gramotný a zvládnou jej
všichni uživatelé v domácnosti.
Jaké jsou výhody internetové telefonie?
Hlavní výhodou je cena za uskutečněné volání. V rámci sítě CentroNet si mohou připojení
uživatelé volat zdarma. Poplatek za telefonní spojení mimo naši sí odpovídá provolaným
minutám a typu telefonní linky, na kterou voláte. Volání do místní sítě (tedy ČR) na pevné
linky stojí od 67 haléřů za minutu. Na pevné linky v zahraničí – například v Německu nebo
Rakousku je možné se dovolat za cenu od 84 haléřů za minutu.
Jak se mohou případní zájemci dozvědět, zda se nacházejí v oblasti pokryté sítí
CentroNet?
Nejlepším způsobem, jak se dozvědět, zda je zájemce v dosahu naší sítě CentroNet, je
kontaktovat přímo naše obchodní oddělení na telefonním čísle 224 213 920 nebo navštívit odkaz „pokrytí“ na webových stránkách www.centronet.cz.
Je možné využít sí CentroNet k připojení více než jednoho počítače?
Ano, tento způsob je vhodný i pro připojení celé počítačové sítě, a to nejen pro firmy a organizace, ale i pro domácnosti. Pomocí routeru a dalších aktivních prvků je možné připojit k naší síti více počítačů.
O jakou sí se v případě CentroNetu jedná a jaká je přenosová rychlost vaší linky?
V případě CentroNetu se jedná o sí typu Ethernet ve standardu 100 Mbit/s, což
umožňuje zákazníkům přenosovou rychlost až 100 megabitů za sekundu.
Na závěr nám nezbývá, než poděkovat za čas a ochotu, s jakou se nám Ing. Kuneš
věnoval.
–PR–

Dnes pokračujeme dalšími otázkami, tentokrát z úplně jiné oblasti. Podíváme se do Jižní
Ameriky – konkrétně do And.
Na tři z vás, kteří zodpoví správně všechny otázky a zašlou odpovědi písemně nebo
e-mailem do Nakladatelství Jalna, Mickiewiczova 17, Praha 6, listyprahy1@jalna.cz,
čekají krásné knihy. Odpovědi zasílejte do 20. 3. 2007.
Správné odpovědi z minulého čísla: 1) v ulici U radnice č. 8, 2) kostel sv. Jakuba na Starém Městě, 3) Anežka Přemyslovna
a vylosovaní výherci: • Ludmila Šubrtová, Elišky Peškové 14, Praha 5 • MUDr. Karel Holub, Lamačova 634, Praha 5 • Pavel Novotný, Soukenická 14, Praha 1.
A DNEŠNÍ OTÁZKY?
1. Jak se jmenuje druhá nejvyšší hora Jižní Ameriky?
2. V jakém roce havarovalo v Andách letadlo
s uruguayským ragbyovým týmem?
3. Jak se jmenuje hlavní město Uruguaye?
Cenu třem úspěšným luštitelům věnuje nakladatelství Práh,
v jehož produkci vyšla v závěru loňského roku kniha „Zázrak
v Andách“, z níž autoři kvízu čerpají. www.prah.cz
ZÁZRAK V ANDÁCH – 72 dní na ledovci a moje dlouhá cesta
domů
V prvních hodinách byla jen nicota, žádný strach ani zármutek, pouze černé a dokonalé ticho. Nando Parrado byl tři dny v bezvědomí, a když se probudil, zjistil, že letadlo, s nímž letěl jeho ragbyový tým, jejich rodinní příslušníci a fanoušci na přátelské utkání do Chile, havarovalo kdesi hluboko v Andách. Brzy si uvědomil, že mnoho lidí je mrtvých či umírá, mezi
nimi i jeho matka a sestra. Ti, kteří havárii přežili, zůstali trčet na pustém ledovci ve výšce
asi 3 500 m bez jakýchkoli zásob či vybavení a bez prostředků na přivolání pomoci. Museli
překonávat mrazivé teploty, smrtonosné laviny i následky katastrofické zprávy, že pátrání
po nich bylo odvoláno. Po více než třiceti letech vypráví Nando svůj příběh s pozoruhodnou otevřeností a hloubkou prožitků. Jeden z nejsilnějších příběhů posledního půlstoletí,
o kterém byl natočen i celovečerní film.
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NA HRADĚ …
Výstava Krása vojenského řemesla
v Tereziánském křídle představuje předměty,
jejichž sbírková hodnota je výjimečná v rámci
celé Evropy. Od 1. 4. bude každé pondělí od
16 do 18 vstup do Obrazárny PH zdarma.
Přímo ve výstavních prostorách pokračuje
cyklus malých výstav Obrazárna pod lupou
třemi příspěvky, z nichž první bude zahájen
13. 3. V Nové galerii zazní 26. 3. jazz v podání
Tomasz Stanko Bandu. Koncert 17. 3. k poctě B. Hasištejnského z Lobkovic je zařazen
do cyklu Hudba PH. Témata přednášek k Příběhu PH jsou Marobud (8. 3.) a výzkumné
metody v archeologii (22. 3.). Na sobotních
vycházkách seznámí lektoři s vězením PH,
Obrazárnou, proměnami Hradu po r. 1918 a
s církevními památkami na PH, 1. 4. provedou zájemce zahradami. Do konce března
trvá zimní turistická sezona.
… I V PODHRADÍ
Galerie Miro představuje skupinu devíti
italských umělců Meraner Gruppe a jejich
hosta, od 22. 3. výbor ze sbírek Tatranské
galerie v Popradu. Soubor Gutta Musicae
uvádí Otvírání studánek 16. 3. ve Studiu Ypsilon, středověkou velikonoční hru o Mariích
1. 4. v Galerii Miro. Památník národního
písemnictví připravil komponované pořady:
8. 3. z díla J. Žáčka, 25. 3. ke 120. výročí narození J. Čapka. Akademie věd ČR vystavuje Divadelní kostým M. Gedeonové do 8. 3.,
od 12. do 18. 3. se zde konají přednášky Evropského týdne mozku. Vystoupení Apollon
Quartetu 4. 3. v Domě U Kamenného zvonu
doprovodí verše Ch. Morgensterna v přednesu Saši Rašilova.
ČESKÁ FILHARMONIE V RUDOLFINU
Po O. Lenárdovi (1., 2., 3. 3.) se taktovky
ujme G. Dudamel (8., 9. 3.). Na programu
bude Revueltasova Sensemaya, Bartókova
Taneční svita a Symfonie č. 5 B dur S. Prokofjeva. Obě poslední skladby zazní o den později v odpoledním cyklu. Na koncertech 15.,
16. 3. řídí S. Deneuve skladby Prokofjeva,
Dvořáka a Debussyho, sólový part v Šostakovičově Violoncellovém koncertu č. 1 Es dur
zahraje A. Knjazev. Veřejná generální zkouška je 15. 3. v 10 hodin. Jako host sezony vystoupí Maarská národní filharmonie, která
uvede hudbu Dohnányiho a Bartóka, Rachmaninovy písně v úpravě dirigenta Z. Kocsise
přednese tenorista A. Fekete (22., 23. 3.).
ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE 3.–4. 3.
Astronomické podmínky jsou mimořádně dobré. V době největšího zatmění
(0.21 h) bude Měsíc právě vrcholit. Do polostínu vstoupí ve 21.16 h, částečné zatmění
začne ve 22.30, úplné ve 23.44, výstup ze
zemského stínu v 0.57, z částečné fáze ve
2.11, z polostínu ve 3.23. Zemská atmosféra
působí jako hranol, sluneční paprsky lomí a
rozkládá na barevné spektrum. Ve stínu
Země se tedy může Měsíc jevit jako pomerančově oranžová či granátově červená
koule, někdy až duhově zabarvená, jindy
jen matně šedá. Polostínová fáze je nejlépe
zřetelná krátce před nebo po částečném zatmění, kdy se Měsíc jeví jakoby z jedné strany „začouzený“. Zajímavý obraz na obloze
vytvoří vlevo ztemnělý Měsíc, uprostřed Saturn a vpravo otevřená hvězdokupa M 44
Jesličky, pozorovatelná okem. (podle P. Horálka, Hvězdárna Pardubice)
NÁRODNÍ MUZEUM HLÁSÍ
Hlavní budova bude uzavřena 15. a 16. 3.,
studovna archivu do konce března, sál opic
v zoologické expozici po celý březen a duben. Výstavy Kladívkový klavír a Charta 77
končí 25. 3., pokračují Lovci mamutů, XII.
mezinárodní trienále knižní vazby a výstava
informující o rekonstrukci budovy. Musaion
vystaví keramické dílo Jana Kutálka, Náprstkovo muzeum představí Moc fetišů, České
muzeum hudby nabídne Orbis pictus, interaktivní výstavu pod vedením Petra Nikla.
NEBE NAD HLAVOU
Březnové nebe doplní čtyři jasné planety. Hned zvečera je možné nad jz spatřit
velmi jasnou Venuši, na ranní obloze najdeme načervenalý Mars velmi nízko nad jv a
o něco výš jasný Jupiter. Téměř celou noc
dominuje hvězdné scéně planeta Saturn,
jehož zákryt Měsícem 2. 3. začíná ve 3.36 a
končí ve 4.15. Měsíc bude v úplňku 4. 3.
v 0.16, v novu 19. 3. ve 3.42. Slunce vychází
v 6.44 h (1. 3.) a v 5.40 (31. 3.), zapadá
v 17.41 a v 18.30. Do znamení Berana vstupuje 21. 3. v 1.07, nastává jarní rovnodennost, začíná astronomické jaro. V neděli
25. 3. se mění čas ve 2 h SEČ na 3 h SELČ.
(podle P.Suchana, AV ČR)
LETEM VÝTVARNÝM SVĚTEM
Lepty, akvatinty a mezzotinty P. Melana v Galerii Hollar vystřídá od 28. 3. pátá
část grafických technik, tentokrát serigrafie
a digitální tisk. Galerie Vltavín představí brněnského autodidakta F. Hubatku, Komorní
galerie J. Sudka fotografa Charty I. Kyncla.
Galerie u Betlémské kaple po českých surrealistkách Toyen a E. Medkové otevře výstavu k příležitosti vydání dlouho očekávané
monografie V. Tikala.
PŘEDNÁŠKY, PROHLÍDKY, LEKTORSKÝ VÝKLAD GHMP pořádá 8. 3.
v Domě U Zlatého prstenu setkání s M. Rittsteinem, 21. a 28. 3. v Městské knihovně
přednášky k výstavě L. Ferlinghettiho. Výstavu japonské fotografie v Galerii Rudolfinum doprovází přehlídka japonských filmů
v bio Konvikt. NG nabízí v den volného vstupu 7. 3. tematický výklad lektorů v expozicích kláštera sv. Jiří, v paláci Kinských, Šternberském i Veletržním, ve Valdštejnské jízdárně a na zámku Zbraslav. Stáňa Wildová

