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Plesová sezóna je v plném proudu a kar-
nevaly pro děti i dospělé probíhají ve měs-
tech i na venkově. I „masopustní doba“ –
tedy myslím rej masopustních masek – se
blíží. Ovšem jak spolu tyto dvě, na první
pohled nesourodé skutečnosti souvisejí?

Vezmu to odzadu. Masopust je tradiční
svátek, který de facto příliš nesouvisí
s náboženskými tradicemi, avšak termín
jeho konání se k nim přímo váže. Přesněji
řečeno – slaví se tři dny po předcházející
Popeleční středě. Po ní pak začíná 40 den-
ní půst, který trvá do Velikonoc. A poně-
vadž datum Velikonoc je pohyblivé, je po-
chopitelně pohyblivé i datum masopustu.

Během masopustu chodíval (a někde do-
sud či opět chodí) průvod maškar, hrála
se masopustní představení a prováděly se
různé taškařice. Masopust vyvrcholil zpra-
vidla velkou zábavou s tancem. Je vlastně
paradoxem, že masopust je svátek spojený
se zábavou a nespoutanou konzumací jídla
i pití, když ve svém jméně nese slovo „půst“.

A tím se dostáváme k dalšímu druhu zá-
bavy, tedy karnevalu. V našich zeměpis-
ných šířkách se většinou uvádí spíše „maš-
karní“ nebo „ples v maskách“, ovšem ve
světě je karneval samozřejmý, by� trochu
odvázanější. Stačí se podívat na druhou
stranu světa, do Jižní Ameriky. Jeden
z největších a asi nejznámějších karnevalů
se koná ve městě Rio de Janeiro. A pře-
kvapivě, právě před velikonočním půstem.
Karneval v Riu se sice prý konal již dávno
před příchodem křes�anů, ovšem součas-
ná souvislost je nasnadě. A proto si
můžeme lehce odpovědět na otázku z ná-
zvu tohoto zamyšlení: Karneval nebo ma-
sopust?

Je to vlastně úplně jedno, které slovo
použijeme. Podle všeho jde o totéž. Český
„masopust“ jasně naznačuje, že máme
vypustit maso z jídelníčku. Karneval je
zase snadno přeložitelné italské sousloví:
carne – maso a vale – sbohem.

Stejnou podobnost najdeme i u hlavních
protagonistů obou oslav, tedy u masek a
maškar. Slovo „maškara“ totiž klidně
mohlo dorazit do češtiny z italského ozna-
čení pro „masku“ – „maschera“, případně
španělského „máscara“.

A když už jsem na začátku narazil na tu
plesovou sezónu a maškarní bály, přidám
ještě jednu zajímavost – opět z italského
prostředí. Netradiční zábavy v maskách
začala pořádat aristokracie v období ma-
nýrismu, tedy zhruba v 16. století. Největ-
šího zájmu veřejnosti pak doznaly až
v 18. století, kdy se takto začaly bavit
i „nižší třídy“ obyvatel.

A co vy? Už jste letos nějaký karneval
nebo maškarní navštívili?

Ondřej Sedláček

� 5. 3. 1871 na Staroměstském nám. byl uzavřen první občanský sňatek v Praze – 140 let
� 17. 3. 1936 se narodil Jiří Grygar, astronom – 75 let
� 18. 3. 1996 zemřela Anna Masaryková, historička umění a vnučka T.G. Masaryka

(nar. 3. 4. 1911) – 15 let
� 19. 3. 1896 v Praze byl zahájen provoz na první elektrifikované tramvajové lince

z Karlína do Vysočan – 115 let
� 27.–29. 3. 1996 anglická královna Alžběta II. vykonala státní návštěvu ČR, byla to první

oficiální cesta britského monarchy do historických zemí Koruny české – 15 let

PŘIPOMEŇME SI V BŘEZNU

Své brány otevřelo třetího února Uměleckoprůmyslové museum v Praze všem milovní-
kům české keramické plastiky a především jejího tvůrce, jehož téměř šedesátiletou
tvorbu výstava mapuje. Oním umělcem není samozřejmě nikdo jiný než Pravoslav
Rada, významná postava českého umění poválečné éry a vlastně celé druhé poloviny
dvacátého století.

Proslavil se zejména ziskem zlaté medaile
z výstavy EXPO 1958 v Bruselu, pro kterou
vytvořil soubor skleněných dekorací, úspěš-
ný byl i na následujících dvou světových vý-
stavách v Montrealu a v Osace. Další vítěz-
ství sklidil na Mezinárodní výstavě keramiky
v Praze roku 1962. Celoživotně se věnuje
keramické plastice, a to jak ve formě interié-
rových dekorativních předmětů, tak třeba
keramických prací pro architekturu a exteri-
éry. Kromě keramiky se také věnoval loutko-
vým filmům – vytvořil celkem pět výtvarných
návrhů – z nichž nejznámější je ten z roku
1982 s názvem Jak ulovit mamuta.

Nutno podotknout, že Pravoslav Rada má
výtvarný talent, jak se říká, v krvi. Jeho otec
Vlastimil se proslavil jako ilustrátor (spolu-
pracoval s humoristou Jaroslavem Žákem)

a dědeček byl profesorem kreslení. Jeho
žena Jindřiška je zase známá díky svým
porcelánovým reliéfům a užitému umění.
V rodinné tradici již čtvrtou generací pokra-
čuje dcera Šárka, taktéž keramička.

V malé patrové výstavní síni je toho k vidě-
ní víc než dost. (Přirozeně v tom dobrém
slova smyslu.) Jednotlivé exponáty jako by
kolem sebe sálaly spousty pozitivní energie.
Množství větších či menších soch návštěvní-
ka přímo nutí zapomenout na okolní svět
a pozastavit se nad tím keramickým ptáč-
kem, rybičkou, kočkou, andělem nebo
umělecky ztvárněným lidským obličejem –
právě to jsou nejčastější témata Radových
prací a tedy i na výstavě jsou zastoupeny ve
velkém množství. Málokdy se stane, aby
vás keramická soška donutila k úsměvu,
kdy si možná pro sebe řeknete: „To je ale
roztomilé...“ a zároveň i k zamyšlení; aby
měla v sobě vtip a zároveň i trochu moud-
rosti. Radovy sošky tohle umí dokonale. Po-
díváte se třeba na jeho plastiku Hlava s pru-
hy (1988) a nevíte, čím vás vlastně zaujala
dříve – výraznými barvami nebo zvláštním
výrazem ve tváři. Co si asi myslí? Co nám
chce říci? Nebo Elfové s hudebními nástroji
(1963), zajímavě tvarově řešené barevné
postavičky s křídly a až naivními obličeji.
Nebo jeho typické sedící kočky všech veli-
kostí a třeba s květinovým potiskem. Rada si
rád hraje s barvami a nečekanými kreacemi
jako jsou právě potisky nebo aplikace foto-

grafií. Nic z jeho díla nepostrádá kvalitní pro-
pracování, nepřehlédnutelné barevné kom-
binace glazur a taky notnou dávku důvtipu,
nadsázky a humoru. Ne nadarmo je Pravo-
slav Rada uměleckou kritikou řazen k tzv.
umění české grotesky, které vyjadřuje typic-
ký rys českého (nejen) umění, kterým je prá-
vě onen „chytrý humor“. Dýchne na vás i na
této výstavě, ze které si odnesete nejen pěk-
ný kulturní zážitek, ale i pořádnou dávku po-
zitivní energie. A možná nejen vy, ale i vaše
děti, které klidně můžete vzít s sebou – roz-
hodně se nebudou nudit (což o všech výsta-

vách určitě neplatí), protože Radovy plasti-
ky rozhodně nudné nejsou a líbí se všem
generacím.Ti starší zavzpomínají na zlatou
éru české keramiky a mladší se zase pře-
svědčí o tom, že plastika nemusí být jen ab-
straktní a těžko pochopitelná a přesto má co
říci.

Retrospektivní výstavu s názvem P. Rada! –
Paráda! v Uměleckoprůmyslovém museu
můžete navštívit každý den kromě pondělí, a
to od 10 do 19 hodin v úterý a od 10 do 18 ve
středu až neděli. Čas máte do 25. dubna.

Karolína Hornová

K půlnoci z 25. na 26. března se v České
republice uskuteční sčítání lidu, bytů a
domů. Stane se tak i ve všech státech Ev-
ropské unie a poprvé v historii tak budou
sčítat všechny země EU ve stejném roce.
Jak u nás, tak i jinde se ho zúčastní nejen
domácí občané, ale i cizinci. Toto sčítání
umožní vytvořit srovnatelné údaje o EU
a jejích členech.

JAK BUDE VŠE PROBÍHAT?
Každý občan ČR obdrží poštou formulář

minimálně deset dní před sčítáním. Sběr vy-
plněných formulářů bude možný několika
způsoby. Jednou z možností bude on-line
vyplnění a odeslání formulářů po internetu.
Dále budou moci lidé formuláře osobně
odevzdat komisaři. V tomto případě bude
nutné si domluvit s komisařem termín
schůzky, kdy si přijde formulář vyzvednout.
Poslední možností je odeslání formulářů
poštovní obálkou do P. O. Boxu Českého
statistického úřadu (komisař předá předtiš-
těnou obálku formátu A4, žádné poštovné
v tomto případě domácnost neplatí).

Výsledky pak vyhodnotí Český statistický
úřad, který je hlavním garantem sčítání.

Velké břemeno však bude ležet i na za-
městnancích České pošty, která pro Český
statistický úřad zajiš�uje tzv. terénní práce
pro chystané sčítání lidu, tj. tisk více než
20 milionů formulářů a jejich osobní předání
všem obyvatelům, sběr vyplněných formu-
lářů, vše kolem logistiky tiskopisů po celé
České republice. Dále pomoc lidem, kteří
budou potřebovat poradit s vyplněním sčí-
tání nebo třeba i zajištění call centra, na kte-
ré budou moci všichni v době sčítání volat
zdarma se svými dotazy a nejasnostmi. Call
centrum funguje od 26. února každý den od
8:00 do 22:00 hodin na bezplatné lince
800 879 702.

Sčítacími komisaři budou v naprosté větši-
ně případů zaměstnanci České pošty, kteří
mají s doručováním a s ochranou osobních
údajů zkušenosti a praxi.

Profil – Čert (1998, kamenina glazovaná)Dáma s květinou (1968, porcelán, obtisky,
kov)

Fontána ve Vlašimi (architekt Vladimír Fencl,
keramika)

S digitalizací vzácných tisků mají v Národní knihovně již dlouholeté zkušenosti. Dobré
know how i vynikající výsledky dostaly NK v tomto oboru do světové špičky. Digitaliza-
ci si vynutila doba, v níž stále více zacházíme s elektronickými médii a přestáváme mít
potřebu listovat skutečnými knihami a jinými tisky, dále nutnost ochránit dokumenty
právě před fyzickým opotřebováváním – a také povodně.

Převedeny do digitálního formátu byly již
desítky tišíc nejvzácnějších dokumentů a
knih nejen z fondů Národní knihovny, ale
i dalších významných knihoven, které s ní
spolupracují v projektech Kramerius a Ma-
nuscriptorium. Přesto je nyní zřejmé, že je
v tomto oboru nutno rychle přidat, protože
ve zpřístupňování mladších knih a tiskovin
on-line, tedy v digitalizaci ve velkém, nám
ujíždí vlak. Bohdana Stoklasová, koordiná-
torka knihovnické části projektu Národní di-
gitální knihovna říká, že kdyby dosavadní
tempo digitalizace zůstalo stejné, trvalo by
takto ochránit naše kulturní dědictví ještě
300 let. Jenže záchrana informací z velké
části dokumentů již nesnese odkladu. Na-
příklad prestižní deník českého národně
smýšlejícího měš�anstva vydávaný od roku
1861, Národní listy, pyšnící se Nerudovými
fejetony, poezií Vítězslava Hálka či články
Jakuba Arbese, jsou tištěny na kyselém pa-
píře, který se dnes rozpadá. Kvůli tomu a
kvůli hojné frekvenci výpůjček se, podobně
jako množství dalších tiskovin i knih z konce
19. století ocitly na pokraji zkázy. Jejich digi-
talizace již proběhla a byla velmi složitá –
vyžádala si kompletaci nepoškozených
exemplářů z mnoha institucí.
NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNA

Projekt Národní digitální knihovny bude fi-
nancován z 85 % ze Strukturálních fondů
EU, zbytek z celkových cca 300 milionů do-
plní státní rozpočet. Nositelem projektu je
Národní knihovna a spolupracujícím partne-
rem Moravská zemská knihovna v Brně, nej-
důležitější knihovna ve východní části re-
publiky, jejíž fondy se budou digitalizovat
také. Z principu celého programu vyplývá,
že prvotní je záchrana, převedení a uložení
dat ve spolehlivém digitálním úložišti. Důle-
žitá je fyzická záchrana digitalizovaných do-
kumentů, která bude samozřejmě v nejnut-
nějších případech probíhat. Prostředky na ni
však plynou z jiných fondů. Logicky ovšem
vyplývá, že digitalizované dokumenty již bu-
dou mnohem méně opotřebovávány fyzic-
kým vypůjčováním a budou tak podléhat
zubu času podstatně pomaleji než doposud.
CO SE BUDE DIGITALIZOVAT?

Půjde především o bohemika 19. a 20. sto-
letí nejvíce ohrožená právě degradací kyse-
lého papíru v kombinaci s častým používá-
ním. Dále velmi výběrově uživatelsky nejza-
jímavější rukopisy od r. 1801 až do součas-

nosti, a to včetně překladů plných textů a
obrázků. Digitalizovat se budou přednostně
starší dokumenty volně přístupné široké ve-
řejnosti. Novější dokumenty budou zpřís-
tupněny v souladu s platnou legislativou.
Dokumenty budou vybírány podle význa-
mu, unikátnosti, fyzického stavu a jiných kri-

térii. Významným hlediskem bude zájem
čtenářů, takže si v digitální formě budeme
moci listovat například i tradičními starými
kalendáři, módními časopisy a možná i nej-
populárnějšími svazky „červené knihovny“.
Principiálně tedy budou digitalizované do-

kumenty přístupné nejen vybraným skupi-
nám odborné veřejnosti, tak jako dosud, ale
skutečně všem zájemcům. Ovšem v mezích
autorských práv – 70 let od smrti autora.

A objem? Ten je skutečně úctyhodný – do
roku 1919 má být zpracováno celkem více
než 50 milionů stran.
JAK SE TO DĚLÁ?

Je asi nejlogičtější otázkou laika. Digitali-
zační pracoviště NK ČR i digitalizační praco-
viště v Moravské zemské knihovně v Brně
budou vybavena robotickými skenery, které
zvládnou i několik tisíc stránek za hodinu,
i výkonnými velmi šetrnými skenery s vaku-
ovým přisáváním stránek. Na obou praco-
vištích v Praze i Brně se počítá s digitalizací
několika set knih denně.

Nyní budou probíhat výběrová řízení na
zajištění dodávek technologií a služeb, říká
Bohdana Stoklasová. Členové řešitelského
týmu analyzovali i testovali technologie pou-
žité v obdobných projektech v Nizozemsku,
Německu, ale třeba i na Novém Zélandu.
OCHRANA NOSIČŮ – NEKONEČNÝ
ÚKOL

Ochránit nejen nosiče digitalizovaných
dat, ale i jejich obsah, aby byl přístupný i po
velmi dlouhé době, to je jedna z nejdů-
ležitějších částí projektu a Bohdana Stokla-
sová ji přirovnává k ochraně ohně. I ten je
třeba stále opatrovat a nesmí uhasnout.
Stejně jako bude třeba sledovat stárnutí for-
mátů a řadu dalších rizikových faktorů
v dlouhodobém úložišti digitálních dat. Pro
konkrétní představu běžného uživatele po-
slouží příklad dnes již nevyužívaných disket
do PC nebo formátu T602, obojí „zastaralo“
za pouhých 10–15 let. Dlouhodobá archiva-
ce je tedy z tohoto hlediska náročná a drahá
záležitost, ale přesto se vyplatí, říká Bohda-
na Stoklasová. Martina Fialková

Sčítání lidu se týká všech osob, které se
v rozhodný okamžik (půlnoc z 25. na
26. března 2011) nacházejí na území České
republiky nebo zde mají trvalý nebo povole-
ný přechodný pobyt. Měli by se jej tedy
zúčastnit i cizinci, kteří v ČR žijí nebo tu
v této době budou pobývat jako turisté. Pro
ty, kdo neumějí česky, jsou připraveny po-
mocné formuláře a vysvětlivky v osmi jazy-
cích: angličtina, francouzština, ruština, viet-
namština, němčina, polština, ukrajinština
a romština. Cizinci přebývající v hotelích, na
ubytovnách či kdekoliv jinde v ČR na dovo-
lené, nebudou vyplňovat formuláře celé, ale
pouze prvních šest otázek osobního listu.
Formuláře budou připraveny na recepcích,
vyplnit by je se zahraničními hosty měl per-
sonál ubytovacího zařízení.

Sčítání lidu se na území ČR koná už od
roku 1869. Nově se letos objeví otázka na
registrované partnerství. Sčítání lidu v žád-
ném případě nezjiš�uje majetkové ani fi-
nanční poměry dotazovaných. Česká pošta
ke sčítání vydala i příležitostnou poštovní
známku v nominální hodnotě 10 Kč. Maf



Každý motorista čas od času zjistí, že jeho plechový miláček by zasloužil trochu vody
a mýdla. Ale pokud se s autem nevypraví do profesionální mycí linky a začne auto
mýt přímo na ulici, na dvorku nebo na zahradě u své chalupy, dopouští se přestupku.
Mýt auto takovým způsobem se totiž nesmí.

V obecné rovině to zakazuje vodní zákon,
který doslova říká: „Mytí motorových vozi-
del a provozních mechanismů ve vodních
tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít
k ohrožení jakosti povrchových nebo pod-
zemních vod, je zakázáno.“

Z tohoto znění by ještě svítala naděje, že
pokud najdeme místo, kde ohrožení vod
nehrozí, můžeme na něm auto umýt. Ale
z omylu nás vyvede ministerstvo životního
prostředí. Podle jeho tiskové mluvčí poten-
ciální ohrožení podzemních vod a po-
tažmo i životního prostředí obecně hrozí
kdekoli. Navíc nelze vypouštět odpadní

vody znečištěné ropnými produkty do „ne-
zabezpečené“ kanalizace. A podle úřadu
může při mytí automobilu k úniku ropných
látek dojít.

Jediným bezpečným způsobem mytí aut,
respektujícím požadavky ochrany vod, je
podle ministerstva životního prostředí pou-
ze mytí v profesionálně provozovaných
mycích linkách.

Jak asi každý tuší, běžná praxe bude jiná.
Pomiňme to, že za mytí auta na ulici či jinde
mimo myčku hrozí pokuta za přestupek, a
zkusme se podívat, co si o škodlivosti mytí
auta myslí odborníci na sanace škod a

ochranu prostředí. Podle nich je problém
v tom, že mytí aut je činnost pestrá – zatím-
co někdo může auto jen ošplouchnout
obyčejnou vodou, jiný jej může cídit za po-
moci silné chemie. Bude se lišit i míra toho,
jak a čím je auto znečištěné. A různorodé
jsou i vlastnosti místa, na kterém je auto
myto. Na některých místech ohrožení vod
nehrozí, na jiných ano – ale zpravidla neví-
me, jak je dané místo citlivé.

Z auta se při mytí kromě prachu mohou
uvolňovat olejové látky, polyaromatické
uhlovodíky a samozřejmě se do prostředí
dostane samotný čistící prostředek. Od-
borníci se shodnou, že kvůli výše uvede-
ným skutečnostem je nakonec tím nejšetr-
nějším způsobem, jak pečovat o své auto,
mytí v myčce. Martin Mach Ondřej
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� ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, ČALOUNĚNÍ DVEŘÍ,
garnýže, shrnovací dveře, markýzy, malování,
kompl. renovace oken, silikon. těsnění, interié-
rové práce, Petříček, 606 350 270, 286 884 339

� PRODEJ, VÝKUP, OPRAVY – PSACÍ STROJE,
KALKULAČKY, 241 412 507, www.psacistroje.cz

� KOUPÍM BYT, ROD. DŮM, POZEMEK kdekoli
v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti ani vlast-
nictví nezáleží, může být i za odstupné – nájemní,
družstevní, LBD, i nečlena družstva, služební,
podnikový a pod. Nechám čas na vystěhování,
uhradím za vás případné dluhy na nájmu, exeku-
ce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi kom-
plikované případy, podílová spoluvlastnictví,
stáhnu soudní výpově�, žalobu atd. Koupím i ne-
movitost neoprávněně obsazenou, s nežádou-
cím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či do-
meček mimo Prahu a doplatek a pod. Platím
v hotovosti, záloha možná ihned.
Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.

� PRÁCE DOMŮ – www.pracedomu.info

Tel. 733 299 549, 603 301 565
www.calounik-vavra.cz
info@calounik-vavra.cz

Ma	arské kulturní středisko, Rytířská 25, Praha 1 ve 14.30
2. 3. prof. Eva Šilarová – klavír, zazní díla D. Cimarosy, F. Chopina a J. S. Bacha

Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku, sraz vždy ve 13. 45.
19. 3. Záhadnosti minula při Letenské ulici – sraz v přístřešku tramvajové zastávky

na Klárově
26. 3. Klavarijní výšiny v Praze umělecky – přednáškové pásmo v Centru sociální

pomoci na Smíchově, Nám. 14. října č.11
2. 4. Dva nejvyšší purkrabí v 18. století z malostranských paláců – sraz

na tramvajové zastávce Klárov (směr z centra)

POŘADY PRO SENIORY

Pražská informační služba, tel.: 221 714 152, 221 714 151, www.pis.cz.
(Vstup na akce 100/70Kč, není-li uvedeno jinak.)
� 3. čt. Kudy vedly cesty karmelitek na
Menším Městě pražském? Po stopách
řádu karmelitek s prohlídkou kostela sv. Be-
nedikta. Začátek ve 14.30 před vchodem do
kostela Panny Marie Vítězné (Karmelitská 9,
Praha 1). (M. Gausová-Zörnerová)
� 5. so. Pražský hrad sídlo panovníků
i hraček. V rámci cyklu „Děti, poznejte Pra-
hu!“. Vhodné pro děti od šesti let (v dopro-
vodu dospělé osoby). Povídání o historii a
památkách Pražského hradu s návštěvou
Muzea hraček. Začátek v 10.00 u sochy
T. G. Masaryka na Hradčanském nám.).
Omezený počet na 2 x 40 osob. Cena děti
70 Kč/dospělí 100 Kč + do muzea 20 Kč/
40 Kč. (Z. Tlášková, M. Koblihová)
Národní divadlo. (stejně i 13. 3., 19. 3.,
27. 3.) Prohlídka vybraných prostor. Začá-
tek každou půlhodinu od 8.30 do 11.00
před vchodem do historické budovy. Cena
140/100 Kč. (průvodci PIS)
Český Brod – město na okraji Prahy. Vy-
cházka kolem reliktů hradeb s baštami a
předbráním Kouřimské brány na náměstí,
rozdělené masnými krámy s bývalou radni-
cí, kostelem sv. Gotharda i s řadou docho-
vaných barokních domů a dále ke kostelu
Nejsvětější Trojice v jižní části města. Začá-
tek před nádražím Český Brod po příjezdu
vlaku, který odjíždí z Prahy – Masarykova
nádr. v 9.40. (Z. Kobylková)
Vyhlídka Na Košince. Z vyhlídky na vltav-
ské zátoky. Sestoupíme kolem Grábovy vily
ke kostelu sv. Vojtěcha a k Libeňskému
zámku. Začátek ve 13.00 na stanici tram.
č. 10, 24, 25 „Bulovka“. (P. Lešovská)
� 6. ne. Ferdinand Maxmilián Brokoff –
mistr barokního monumentálního realis-
mu. Vycházka za pražskými díly nejvýznam-
nějšího člena sochařské rodiny Brokoffů
nás povede přes Karlův most kolem sousoší
sv. Františka Xaverského a sv. Jana z Mat-
hy, zastavíme se u jeho malostranských
plastik, domovních znamení, palácových
portálů dojdeme až k Mariánskému sloupu
na Hradčanském náměstí. Začátek ve 14.00
u sochy Karla IV. na Křižovnickém nám.
(J. Škochová)
Od Matěje k Vítěznému náměstí. Při pro-
cházce si povíme o historii Dejvic, podíváme
se k některým usedlostem. Začátek ve
14.00 na zastávce autobusu č. 131 „U Matě-
je“ (jede od metra A „Hradčanská“).
(B. Švejnohová)

Zmizelá Praha – Vinohrady. Cyklus „Praž-
ská předměstí“. Jak se Viniční Hory promě-
nily v Královské Vinohrady? Začátek ve
14.00 u Lékařského domu čp. 31 na
I. P. Pavlova. (P. Kučera)
� 9. st. „Umění řemesla hodinářského“.
Návštěva výstavy v prostorách Křížové
chodby a Rytířského sálu Staroměstské
radnice. Začátek v 17.00 před vchodem do
radnice. Omezený počet na 20 osob. Cena
100 Kč + na výstavu 80 Kč.(J. Lidmaňský)
� 10. čt. Architektura 20. století. Vývoj ar-
chitektury od secese k funkcionalismu. Pro-
cházka pasážemi Nového Města pražského
– pasáží Broadway, U Rozvařilů, U Hájků
a dalších. Začátek v 16.00 před Prašnou
bránou na nám. Republiky.
(J. Stěnička)
� 11. pá. Pražské byty rodiny Masaryků –
1. část. Vyprávění o rodinném životě prezi-
denta T. G. Masaryka a o místech, kde se
svou rodinou bydlel a pobýval. Začátek
v 15.30 v Rubešově ulici 7, P 2 (přesun MHD
na tram. zastávku „J. Masaryka“). Omezený
počet na 30 osob. (L. Mandová)
� 12. so. Pražský hrad v dějinách české
reformace. Závěrečná část cyklu „Prahou
reformační“ spojená s prohlídkou kaple
Všech Svatých. Začátek ve 14.00 u sochy
T. G. Masaryka na Hradčanském nám.
(A. Škrlandová)
Vyšehrad. Prohlídka areálu včetně hřbitova
a kasemat, podzemních chodeb někdejší
barokní pevnosti. Připomeneme si také nej-
známější legendy i záhadu Čertova sloupu.
Začátek ve 14.00 před kostelem sv. Petra
a Pavla. (průvodce PIS)
Z Hloubětína do Kyjí. Vycházka zaměřena
na historii Hloubětína a obce Kyje. Začátek
ve 14.00 na stanici metra B „Hloubětín“
v podchodu stanice, před vstupem do pros-
toru metra. (B. Kocourek)
� 13. ne. Národní divadlo. (viz 5. 3.)
� Ze Zadní Třebáně na Karlštejn. Vycház-
ka cestou, kterou kdysi chodívali muži
z Hlásné Třebáně do služby na Karlštejn.
Začátek na žel. stanici „Zadní Třebáň“ po
příjezdu vlaku, který odjíždí z žel. zastávky
„Praha hl. nádr.“ v 9:45. (pěší trasa cca
4 km). (P. Lešovská)
Maiselova a Španělská synagoga. Prohlíd-
ka synagog v rámci cyklu „Poznávejte
Židovské Město“. Začátek v 10.0 před vcho-
dem (Maiselova 10, P 1). Omezený počet na

30 osob. Cena 100/70 Kč + do objektů
75 Kč. (Z. Tlášková)
Karlovo náměstí nebo Dobytčí trh? O his-
torii místa, které bylo plánovaně založené
Karlem IV., o zajímavých stavbách svět-
ských, církevních i magických, o osobnos-
tech české společnosti hudební, politické,
literární i jiné. Začátek ve 14.00 před Novo-
městskou radnicí na Karlově nám.
(M. Hátleová)
� 14. po. Životní osudy a největší reformy
císaře Josefa II. Habsburského. Přednáš-
ka k 270. výročí narození Josefa II.
(13. 3. 1741). Začátek v 17.00 v sále PIS,
Arbesovo nám. 4, P 5, v přízemí. O mezená
kapacita na 30 osob. (J. Nováková)

� 15. út. Bílkova vila. Prohlídka vily sochaře
F. Bílka, otevřené po rekonstrukci, spojená
s procházkou po okolí. Začátek v 16.00
před vchodem (Mickiewiczova 1, P 6). Ome-
zený počet na 25 osob. Cena 100 Kč + do
vily 60 Kč. (J. Jebavá)
� 17. čt. Kostel sv. Jana Nepomuckého na
Hradčanech. Prohlídka vojenského barok-
ního kostela přestavovaného Kryštofem a
Kiliánem I. Dientzenhoferem. se sochař-
skou výzdobou V. M. Jäckla s pohledem na
iluzivní fresku od V. V. Reinera. Začátek
v 16.00 před vchodem. Omezený počet na
40 osob. (S. A. Marchal)
� 19. so. Národní divadlo. (viz 5. 3.)
Za Bohumilem Hrabalem do Kerska. Vy-
cházka k proslulé restauraci Hájenka, k les-
nímu ateliéru Kuba, kolem Josefského mi-
nerálního pramene, k Hrabalově chatě a
dále přes lokalitu „Na kostelíku“ na hřbitov

v Hradištku. Začátek po příjezdu autobusu,
který odjíždí z Černého mostu v 9.18 (směr
Kostelní Lhota) před zastávkou „Hradištko –
Kersko“. (Z. Kobylková)
Pražský klasicismus a empír. Povídání
o fenoménu doby – činžovních domech.
Procházku zahájíme u Wimmerova domu
přes Platýz se zastavením na Uhelném trhu
u Wimmerovy kašny, ulicí Rytířskou, zasta-
víme se u kostela sv. Kříže a paláce U Hy-
bernů až k Masarykovu nádraží. Začátek ve
14.00 u pomníku na Jungmannově nám.
(J. Škochová)
� 20. ne. Franz Kafka muzeum v prosto-
rách unikátní Hergetovy cihelny. Prohlíd-
ka expozice „Město K. Franz Kafka a Pra-
ha“. Začátek ve 14.00 před vchodem (Cihel-
ná 5b, P 1, stanice tram. č. 12, 18, 20, 22 a
metra A „Malostranská“). Omezený počet
na 25 osob. Cena 100/70 Kč + do muzea
180/120 Kč (senior nad 65 let). (Z. Tlášková)
Od Horní Palaty kolem Pernikářky přes
Klamovku na Bu�ánka. Vycházka v jejímž
rámci poznáme několik místních usedlostí,
projdeme se přírodním anglickým parkem,
v němž rod Clam-Gallasů vybudoval pozo-
ruhodné stavby a skončíme u ruiny dělnické
kolonie Na Bu	ánkách. Začátek ve 14.00 na
zastávce autobusu č. 176 „U Palaty“ (jede
z „Karlova nám.“, možno přistoupit na stani-
ci „Švandovo divadlo“). (E. Sokolová)
Břevnovský klášter. Prohlídka klášterního
areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty,
románské krypty a budovy prelatury. Začá-
tek v 15.00 před kostelem (tram. č. 22 „Břev-
novský klášter“). Cena 100/70 Kč + do ob-
jektu 50/30 Kč. (M. Vymazalová)
� 21. po. Kostel sv. Ducha. Prohlídka kos-
tela s výkladem o historii místa a zaniklého
benediktinského kláštera. Začátek v 15:00
před vchodem. (z ulice E. Krásnohorské,
Praha 1). (A. Škrlandová)
� 22. út. Baba – vzorová vilová osada. Po
stopách funkcionalistické bytové kultury.
Začátek v 16.00 na zastávce aut. č. 131
„U Matěje“ (jede od metra A „Hradčanská“).
(H. Mandová)
� 24. čt. Slavní pražští podnikatelé. Před-
náška o podnikatelských úspěších a osu-
dech Ringhofferů, Waltrů, Odkolků, Walde-
sů, Kolbenů, Zátků, Wagnerů, H. Podolské
a dalších. Začátek v 17.00 v sále PIS, Arbe-
sovo nám. 4, P 5, v přízemí. Omezená kapa-
cita na 30 osob. (E. Sokolová)
� 25. pá. Vojanovy sady z botanického
hlediska. Vycházka z cyklu „Kouzlo
pražských zahrad a parků“. Začátek v 15.00
před vstupem z ulice U Lužického semináře
na Malé Straně. (V. Válová)
� 26. so. Za Václavem Talichem do Be-
rouna – vycházka k připomenutí 50.výročí
úmrtí českého skladatele. Začátek po příjez-

du vlaku, který odjíždí ze stanice „Praha hl.
nádraží“ v 9.10, sraz na stanici „Beroun“.
Cena 140/100 Kč + do muzea 50/25 Kč +
na rozhlednu 10 Kč. (J. Urbanová)
Strahovský klášter. Prohlídka historických
sálů Strahovské knihovny premonstrátské-
ho kláštera, včetně interiérů Teologického
sálu, zrestaurovaného Filosofického sálu a
kabinetu kuriozit. Začátek v 11.00 před kni-
hovnou na Strahovském nádvoří. Omezený
počet na 30 osob. Cena 100 Kč + vstupné
80 Kč. (J. Nováková)
Kostel sv. Michala na Starém Městě (stej-
ně i 27. 3.). Celková prohlídka bývalý kostel
sv. Michala a jeho pohnuté osudy v minu-
losti i současnosti. Začátek ve 14:00 před
vchodem (Michalská ul., P 1). Omezený po-
čet na 40 osob. (M. Racková)
� 27. ne. Národní divadlo. (viz 5. 3.)
Keltskou stezkou. Na vycházce za Kelty na
Šance se seznámíme s historií Keltů,
s opevněním a místní přírodou. Začátek na
stanici tramvají č. 3 a 17 „Modřanské ná-
draží“ u nástupiště autobusu č. 173, který
odjíždí ve 14.08. (B. Kocourek)
Kostel sv. Michala na Starém Městě. (viz
26. 3.)
Zmizelá Praha – Žižkov. Cyklus „Pražská
předměstí“. Jak vznikl mezi vrchem Vítko-
vem a vrchem sv. Kříže pražský Montmar-
tre? Začátek ve 14.00 u vchodu do budovy
Odborových svazů na Churchillově nám.
(P. Kučera)
� 28. po. Zemská porodnice u sv. Apoli-
náře. S prohlídkou kaple sv. Kříže dnešní
gynekologicko-porodnické kliniky v Apoli-
nářské ulici 18. Začátek v 16.00 před vcho-
dem. (M. Racková)
� 29. út. Adresát nezastižen. Staré Město.
Vycházka je zaměřena na význačné osob-
nosti Starého Města pražského. Začátek
v 16.00 v podchodu stanice metra A „Staro-
městská“. (J. Stěnička)

Vycházky se konají, sejde-li se nejméně de-
set účastníků. Max. počet je 70 ve skupině
(není-li uvedeno jinak). Vstupné do objektů
si hradí účastníci sami. Přednost mají klienti
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji.
Dětem do 15 let, studujícím, seniorům a in-
validům poskytujeme slevu. Max. kapacita
sálu PIS – 30 osob.

Městská knihovna Praha 1
pobočka Hradčany
Pohořelec 25/111, Praha 1
po–čt 12.00–17.00, pá 10.00–15.00

3.–31. 3. Keramika, kresby a obrazy
Milana Lukáška na výstavě umělecké
skupiny DANAE
Vernisáž ve čtvrtek 3. března v 17.00.

9. 3. v 17.00 Jarní koncert
Jan Thuri hoboj, Megumi Thuri klavír
Vstup volný

KONTEJNERY NA PRAZE 1
Svoz objemného odpadu
v úterý 8. 3. a 22. 3. (přistavení v úterý
ráno, odvoz ve středu ráno)
• Charvátova poblíž budovy Magistrátu hl.m.Prahy
• Haštalská (č. 2)
• Malostranské nám. 11 (horní)

(zdroj OÚ MČ Praha 1)

EKORUBRIKA
V centru Tyfloservis Praha je od nedávna
nově otevřená kuchyň pro slabozraké a ne-
vidomé, kde se tito lidé učí s instruktorem
sebeobsluhu – od uvaření čaje až po zvlá-
dání náročných pokrmů. Design kuchyně je
plně přizpůsoben potřebám slabého zraku,
kuchyně je tak i inspirací a příkladem, jak si
zařídit domácnost. Jde o pokračování pro-
jektu, který Tyfloservis odstartoval v Karlo-
vých Varech s designérkou V. Loušovou.
Organizce slabozrakých a nevidomých zís-
kala novou kuchyni (s podporou řady podí-
lejících se firem) ke 20. výročí existence.

Sdružení pro integraci a migraci na letošní
rok připravilo besedy, na kterých chce se-
známit studenty základních škol a širokou
veřejnost s problematikou integrace cizinců
u nás a s důvody jejich migrace. Odborníci
ze SIMI i samotní cizinci předají své osobní
zkušenosti prostřednictvím vlastního příbě-
hu. Na besedy navazují Multikulturní večery
pro veřejnost, na kterých se zájemci mohou
seznámit s vybranými zeměmi prostřednic-
tvím jejich kultury (hudby, tance, jídla
apod.).

DOTAZ: Potřebuji reklamovat zboží, konkrétně mobilní telefon, a nenašel jsem doklad o za-
placení. Mám pouze záruční list. Stačí to k podání reklamace? Jak se potom řeší vrácení
zboží či odstoupení od smlouvy?

ODPOVĚĎ: Žádný zákon neukládá, jaké doklady musíte k reklamaci předložit, musíte pro-
dejci pouze prokázat, že jste výrobek koupil právě u něj, kdy a případně za kolik. K provedení
opravy tedy záruční list stačí, k odstoupení od kupní smlouvy potřebujete nějaký důkaz o ce-
ně. Bylo-li zboží placeno kartou, stačí výpis z účtu, za určitých podmínek případně i svědec-
ká výpově	.

DOTAZ: Zakoupil jsem v Baumaxu řetězovou pilu a hned druhý den jsem ji byl reklamovat.
Nechtěli mi však vrátit peníze, protože byla použitá, ale vzali ji do opravy. Nyní je pila sprave-
ná, ale já v tento výrobek již nemám důvěru. Mám nárok na vrácení peněz, když jsem měl pilu
doma vlastně jen 24 hodin, nebo mám nárok na jiný výrobek?

ODPOVĚĎ: Při nákupu v kamenném obchodě nemáte zákonný nárok na vrácení věci při
první závadě, mohl jste však uplatnit nárok na výměnu, kterou si můžete prvních 6 měsíců od
koupě zvolit místo opravy. Protože jste to ale neudělal, prodejna ji nechala opravit a vám ne-
zbývá, než pilu převzít a používat dál, třeba už bude fungovat. Zákonný nárok na výměnu
nebo vrácení máte až při výskytu třetí stejné nebo čtvrté různé závady.

Již 4. cyklus přednášek o psychiatrii a du-
ševních chorobách pro veřejnost pořádá
Psychiatrická léčebna Bohnice. Vybraná té-
mata přednášejí odborníci z léčebny. Jed-
notlivá témata jsou pro zájemce z různých
profesí i věkových kategorií – studenty, lidi
v produktivním i v důchodovém věku. Minu-
lé cykly ukázaly, že veřejnost nemá dosta-
tek informací o psychiatrii a o duševních ne-
mocech. Mnozí účastníci přednášek se
s duševní nemocí více či méně setkali
v okruhu rodiny nebo známých. O změnu

postoje veřejnosti k psychiatrii a k duševně
nemocným se snaží léčebna osvětou, a se-
znamováním lidí s touto problematikou. Je
důležité si uvědomit, že péče o některé du-
ševně nemocné v psychiatrických léčeb-
nách má své opodstatnění a v určitých pří-
padech je nezastupitelná.

Přednášky se konají v době od 1. 3. do
17. 5. 2011, vždy v úterý od 16.00 do 17.30
v Divadle Za plotem, Psychiatrická léčebna
Bohnice, Ústavní 91, Praha 8.
Tel.: 284 016 400, 604 423 495. Vstup volný.

Nový typ specializovaných kurzů pro
nevidomé a slabozraké zahajuje 21. břez-
na 2011 pražské občanské sdružení
Okamžik.

Kurzy jsou postaveny na myšlence, že zra-
kové postižení jako znevýhodnění na trhu
práce může být v určité situaci proměněno
ve výhodu. Jakou? Zrakově postižení účast-
níci kurzů získají informace a dovednosti
potřebné k tomu, aby mohli vidícím lidem
z úřadů a firem poradit, jak správně s nevi-
domými jednat a jak pro ně připravit bezba-
riérové prostředí.

Absolventi kurzů mohou najít uplatnění
v rámci seminářů o. s. Okamžik nebo jako
samostatně podnikající lektoři a konzultanti.
Zájemci se mohou účastnit celého kurzu
(150 hod.) nebo jeho jednotlivých částí, kte-
rými jsou komunikační a lektorské doved-
nosti, osvětová práce a zpřístupňování
prostředí zrakově postiženým.

Okamžik, Pacovská 31, Praha 4, uzávěr-
ka přihlášek: 6. 3. 2011

Kyje, kostel sv. Bartoloměje (Vycházka
„Z Hloubětína do Kyjí“ – 12. 3.)

Zde může být váš inzerát
o velikosti 53 x 30 mm

za 760 Kč.
Informace na www.listyprahy1.cz,

listyprahy1@jalna.cz
nebo na 603 429 198.
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Jestliže jste se zatím nesetkali se jménem ani s písničkami této charismatické zpěvač-
ky, kytaristky, skladatelky i textařky, není ani tak moc divu. Neplní stránky bulvárních,
ale vlastně příliš často ani těch nebulvárních časopisů. Ale na Rádiu PROGLAS patří ti-
tulní píseň jejího nového CD Sinaj od začátku roku k nejhranější písním.

Pro koho tedy hraje a zpívá? Přestože
o účinkování na masových hudebních festi-
valech také není řeč, má tato půvabná mla-
dá žena spíše dívčího vzhledu přesto své
publikum po celé republice. Ale i za jejími
hranicemi – a to na velmi zajímavých mís-
tech. Jsou to různé kluby, malá divadélka,
sály na hradech či zámcích, i jejich nádvoří,
ale také kaple a věznice. Jejím písním
vyloženě sluší komorní prostředí, stejně
jako autorce samé. Tam jí může každý po-
sluchač pohlédnout do očí a ona jemu, v ta-
kových prostorách zasáhne její hudba nej-
lépe.

Přestože v ní jde vlastně o zpěvaččinu
osobní výpově	, nalezneme v jejích písních
i svoje pochyby, ztráty, žal. Ale také radost.
Její radost ze života, z lásky a přátelství je
čirá a nakažlivá, vždy však viděná tak trochu
přes bolest. Texty i hudbu si píše sama a její
písně umí nahlédnout hluboko pod povrch
skutečností všedního života.

Evo, jak dlouho již profesionálně kon-
certujete? Začínala jste s veřejným účin-
kováním velmi brzy. Odjakživa jste vědě-
la, že vás bude živit hudba a zpěv nebo
jste dříve uvažovala také o něčem jiném?

Dá se říci, že vystupuji (s přestávkami) od
svého vítězství na Portě v roce 1991. Od dět-
ství jsem se spíše bránila představě být
„umělkyní“, nezdálo se to být dostatečně
seriózní zaměstnání a dlouho jsem si mysle-
la, že na to prostě nemám. I když to si často
myslím pořád.

Písničky si píšete výhradně sama. Ty,
které znám z vašich alb, jsou plné žen-
ských emocí, snů, upřímnosti. Jde v nich
ale nejen o lásku, ale i o víru a váš postoj
k ní. Psal někdy pro vás také jiný textař,
případně hudebník?

V mé práci jde především o osobní výpo-
vě	 a osobní znamená jen a pouze má
vlastní, slova i hudba Evy Henychové.
Takže jiné autory nehledám. V poslední
době se mnou někdy jezdí a doprovází mě
bravurně na kytaru a jiné nástroje Lubor
Šimek, kterého jsem objevila u nás v západ-
ních Čechách.

Vystupovala jste v minulých letech před
řekněme „zvláštními“ posluchači, vězni
v českých věznicích. Jak k tomu došlo?

Jednou, už je to dávno, jsem byla pozvána
na hraní ve věznici Plzeň-Bory. Souhlasila
jsem a dopadlo to výborně. Viděla jsem, že
těm lidem, kterým tam zpívám, to asi něco
dává. A pak se s pozvánkami do věznic roz-
trhl pytel. Zpívala jsem na Mírově, ve Valdi-
cích, v Ruzyni a v mnoha dalších, dnes už je

to skoro 60 koncertů, na některá místa se
vracím, některé vězně, co tam jsou déle, už
znám osobně.

Obohacuje vystupování před takovými
lidmi i vás? A jaký myslíte, že může mít
dopad na tyto lidi? Máte nějakou zpětnou
vazbu i dál, kromě potlesku po koncertě?

Ano, funguje to oběma směry. Oni jsou
všichni opravdu vděční a je vidět, že si
možnosti zúčastnit se koncertu váží. Chova-
jí se skvěle. Asi jim tam přináším ten jemný,
něžný ženský prvek, který v tomto prostředí
chybí. Také už se stalo, že po propuštění
přišel někdo na můj „civilní“ koncert. A to
mne pak hodně potěší.

Můžete popsat, jak takový koncert ve
vězení vypadá?

Odsouzení si do nějakého sálu přinesou
své kovové židle, jsou oblečeni do vězeň-
ských stejnokrojů, které vypadají jako mon-
térky. Většinou všichni sedí a poslouchají,
usmívají se a je na nich vidět, jakou mají ra-
dost, že jim někdo přijel zazpívat, že si na ně
někdo vzpomněl, že s nimi někdo počítá.
A ten někdo nejsem já, ale my všichni, co
jsme „venku“, za mřížemi z druhé strany. Já
jsem jen prostředník k vyřízení zprávy
o nové šanci. I když je tento pohled trošku
idealistický, je to právě ten důvod, proč do
věznic jezdím a proč si myslím, že to má
smysl.

Jak vlastně vaše písničky vznikají?
A zpíváte si někdy jen tak pro sebe?

Píseň vzniká různě dlouho, záleží na okol-
nostech, prostředí, inspiraci, času. Ale nic

se nemá přehánět. Bu	 nápad je, nebo
nemá smysl nad písní vysedávat. I když je
pravda, že tomu nápadu musím jít naproti,
musím ho objevit, nalézt. Zdrojem inspirace
je život sám, jen se člověk musí trochu jinak
dívat, aby viděl „veliké ukryto v malém“, jak
zpívám v jedné své písni. Soukromě si zpí-
vám málo, jsem asi nejraději v tichu.

Co děláte, když zrovna nekoncertujete?
Chodím ráda plavat, znám bazény po celé

republice. Plavání je pro mě báječná relaxa-
ce a současně rehabilitace mého těla, které
vozím sedící v autě. Ráda si přečtu dobrou
knihu, poslouchám hlavně mluvené slovo,
například Toulky českou minulostí.

Říkáte, že jste spíš samotářka a vyhovu-
je vám hraní v menších prostorech a só-
lově. Ty velké, u nás tolik oblíbené folko-
vé i jiné festivaly vás nelákají? Mnohé se
konají na krásných místech – hradech,
v zámeckých zahradách, na historických
náměstích, které by vašim písním slušely.

Festivaly se v posledních letech nějak
moc rozrostly do masových rozměrů, hud-
ba na nich přitvrdila a to už není pro mne.
Pořadatelé potřebují vydělat peníze a tak
zvou ty, kteří jim je zaručeně vydělat pomo-
hou. Na hradech či v zámcích koncertuji
ráda, ale spíš sólově, ne v rámci festivalu.

Ve vašich písničkách je často vyjádřená
víra. V jakého Boha věříte – tak trochu
krutého, když nechal dopustit teroris-
mus, živelné katastrofy, války… (proč?)
nebo nějakého vnitřního, svého osobní-
ho, kterého může mít každý jednotlivec
pro sebe, chce-li, a který řídí pouze jeho
vlastní osud?

Mám toho svého, osobního Boha. Nemá
jméno, ani tvář, nemá místo, kde by sídlil,
ale věřím mu. Tímto způsobem mi víra v něj
umožňuje velkou vnitřní svobodu, která je
pro mne velmi důležitá. Před lety jsem si
procházela obdobím hledání pravdy, je to
proces až do konce mého života. Dnes už
nemám strach, že dělám něco špatně, když
se to nelíbí vyšším autoritám. Žádné neexis-
tují. Tou jedinou nejvyšší je můj Bůh a mé
osobní svědomí.

A vaše nedávná cesta do Izraele a na Si-
naj, z níž vzešlo vaše poslední CD? Jak ta
s tím vším souvisí?

Po Sinaji jsem se pohybovala se vzpomín-
kou na židovský národ, který tudy šel do za-
slíbené země. Cílem mé cesty byla hora Si-
naj, kam jsem se těšila vystoupit při výcho-
du Slunce. Představovala jsem si, že v tom
tmavém písku bez jediné kytičky a vody na-
cházeli tu svou manu, odněkud z nezná-
mých světů. Je to symbolické i pro můj
nebo náš současný život. Bojovala jsem
s vážnou nemocí a na biblických místech
jsem chtěla poprosit o pomoc. Zážitků ze Si-
najské pouště a města Jeruzaléma jsem si

domů přivezla tolik, až se zdálo, že toho
bude na čtyři nebo pět písní. S odstupem se
mi vše prožité protínalo v jedné klíčové myš-
lence. Ta myšlenka dala vzniknout písni Si-
naj a hned jsem věděla, že ona se stane ti-
tulní na novém albu. Další písně na Sinaj
volně navazují tak, jak jsem šla životem,
mou soukromou „cestou pouští“, až
k uzdravení.

V textech a asi i v srdci se u vás často,
ba skoro vždycky, pojí ta láska nebeská
s láskou skutečnou, živou, pozemskou.
Dokážete zpívat o lásce ale i s humorem a
nadsázkou. Písničky z předchozích alb,
naplněné ženskou touhou a potřebou dá-
vat lásku muži, i ji přijímat, jsou ty nej-
krásnější. I takové na Albu Sinaj najde-
me?

Ano, písně o lásce k muži, konkrétnímu,
živému, na albu Sinaj naleznete také. Třeba
hned První muž, kde zpívám svému muži
jako muži číslo jedna nebo píseň Protanči,
která je plná vášně a emocí. V písni Plnoletá
se vyznávám muži ze své touhy nebýt už
opečovávaná, ale prožít konečně opravdo-
vou svobodu. Jsem už přece plnoletá.
I když radši dvakrát.

Eva Henychová se narodila se ve Zlíně. Již
v dětství zaujala filmovou rolí v dětském seri-
álu „My holky z městečka“, v roce 1991 pak
zvítězila v interpretační soutěži Porty. Vystu-
dovala Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze,
obor kytara a zpěv. Po jejím absolvování za-
čala profesionálně vystupovat se svými pís-
ňovými recitály. Koncertuje i v zahraničí. Vy-
dala celkem čtyři alba autorských písní Sví-
tání (1996), Za stěnou z papíru (2000),
Všechno je jinak (2004) a Sinaj (2010). Nyní
žije v Ostrově nad Ohří.

V úterý 8. března vystupuje Eva Henychová
v pražském Kulturním a vzdělávacím centru
Židovského muzea, v Maiselově ul. 15, Pra-
ha 1.

Martina Fialková (foto O. Nepilý)
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VÝSTAVA
Leonardo Cassi: DRAHOCENNÉ KRÁMY

(fotografie)
Anna Halíková: ŠPERKY (paličkovaná

krajka) do 2. dubna
STÁLÉ EXPOZICE

Medvídek – Teddy bear
(sbírka historických medvídků)

Muzeum kávy Alchymista
(podrobnosti  na www.muzeumkavy.cz)

V Musaionu, tedy Národopisném muzeu na úbočí Petřína, probíhá až do 27. března vý-
stava Nové pověsti české – Folklor atomového věku.

Tato netradičně pojatá expozice předsta-
vuje lidovou kulturu současnosti a dokládá
tak, že lidová tradice přežívá i dnes, ve věku
kabelové televize, internetu a mobilních te-
lefonů. Připomíná běžné symboly dětské
kultury i světa dospělých uplynulých pade-
sáti let, u kterých převažuje autenticita, ko-
lektivní tradování a spontánní tvořivost – od
dětských her a hraček, přes oděvní zvyklosti
volnočasových subkultur jako jsou trampo-
vé či přívrženci hudebních hnutí typu punk
či metal až k tradicím vojáků základní služby
a svéráznému světu kutilského domácího
umění.

K výstavě pokračuje i přednáškový cyklus
(9. 3. v 17.00 Punks a skinheads – protivníci
nebo spojenci?, 23. 3. v 17.00 Populární a
masová kultura vs. lidová kultura součas-

nosti) i komentované prohlídky (12. 3. ve
14.00 a v 15.00).

I nadále se v Musaionu představuje Folk-
lor z regionů, a to cyklem tematických dní.
V březnu konkrétně 12. 3. to bude Podluží
(Slovácko), od 17.00 hodin přednáškou o li-
dové kultuře, v 19.00 pak vystoupením folk-
lorního souboru Pohárek z Týnce u Břeclavi
a ve 20.30 ochutnávkou regionálních spe-
cialit. Muzeum nabízí také tematické kurzy
zaměřené na tradiční výroby a zvyklosti,
v sobotu 12. 3. od 10 do 17 hod. například
pletení z orobince. Folklorní taneční je pak
průběžný program výuky tradičních lido-
vých tanců z Čech, Moravy a Slezska, každé
úterý od 18.30 do 21.00, pouze na předcho-
zí objednání. Například 8. 3. se vyučuje čar-
dáš z Kopanic (Slovácko).

Další setkání v Klubu rodičů malých dětí (do tří let) se koná ve čtvrtek dne 10. března v 16.30
hod. v Unitarii Praha 1, Karlova 8. Téma: Znakování ve vývoji řeči kojenců a batolat.

Zvány jsou všechny maminky či tatínkové s ratolestmi, kteří se chtějí dozvědět více o vývoji
dítěte a mít možnost výměny názorů a zkušeností pod vedením odborníka. Děti si v době be-
sedy rodičů s psycholožkou hrají s dospělými ve vedlejší místnosti. Účast bezplatná.

Svaz knihovníků a informačních pracovní-
ků ČR (SKIP) vyhlásil již vloni nultý ročník
nové akce na podporu četby s názvem Bře-
zen – měsíc čtenářů, čímž navázal na dříve
známou aktivitu Březen měsíc knihy a sou-
časnou akci Březen měsíc internetu s vý-
znamnou účastí knihoven.

SKIP letos připravil další akce propagující
čtení a zavádění nových služeb do kniho-
ven, pod názvem Maraton čtení a Čtenář
roku. Cílem Maratonu čtení je dosáhnout
toho, aby knihovny nabídly svým čtenářům
a dalším návštěvníků co největší kontakt
s autory a překladateli literárních děl i od-
borné literatury – prostřednictvím co nejvíce
setkání, diskusí a besed s autory a zejména
autorských čtení a besed o literatuře.

Akcí Čtenář roku 2011 by měla být v kni-
hovnách založena nová tradice – oceňování

nejlepších čtenářů. Kni-
hovny by tak v budouc-
nu každoročně oceňo-
valy své nejlepší čtenáře
a našly svého „Čtenáře roku“, a to nejen
v každé knihovně, ale pak i v rámci krajů a
celé republiky. Cílem této aktivity je posilo-
vat společenský význam a prestiž četby a
ocenit (například poukázkami na nákup
knih) ty, kteří služby knihoven nejvíce
využívají.

SKIP se snaží o co nejširší propagaci čtení
i mezi čtenáři, kteří do knihovny chodit ne-
mohou (např. půjčováním čteček elektro-
nických knih, roznáškami knih handicapo-
vaným čtenářům a seniorům domů atd.).

Co říci závěrem? Březen – do knihovny
vlezem, duben – ještě tam budem, máj –
v knihovně je ráj!

Víte, že od roku 1945 pomohla Organizace spoje-
ných národů vyjednat více než 170 mírových smluv?
Že sehrála důležitou roli při získání nezávislosti více
než 80 států nebo že Světový potravinový program,
agentura OSN, je největší humanitární organizací na
světě?

Mnohem více informací a zajímavostí se dozvíte ve
fotografiemi bohatě ilustrované publikaci Vše co jste
chtěli vědět o Spojených národech. Na začátku roku ji
vydalo Informační centrum OSN v Praze. V šesti kapi-
tolách představuje historii i současnost OSN, hlavní té-
mata a cíle, organizační strukturu a fungování. Je urče-
na především jako studijní příručka pro středoškoláky,
zaujmout ale může každého, kdo se zajímá o dění ve
světě a mezinárodní vztahy.

Útlá knížka je přehledným průvodcem po organizaci,
v níž je Česká republika zakotvena po dlouhá desetile-
tí. Jako nástupnický stát bývalého Československa
patří mezi 51 zakládajících členů a pražské Informační centrum OSN je od roku 1947 jednou
z prvních „poboček“ OSN ve světě. Tam také povedou vaše kroky, pokud chcete tuto zají-
mavou publikaci získat. V Domě OSN na smíchovském náměstí Kinských ji dostanete za-
darmo. Můžete si o ni také napsat. Dáte-li přednost elektronické verzi, dostanete se k ní
na českých internetových stránkách OSN (www.osn.cz).

po.–pá. 10–18
tel.: 603 449 882 po celý den

RYTÍŘSKÁ 21, PRAHA 1

Navštivte

STAROŽITNOSTI

Seriozně. Slušné ceny.

Hotově proplácíme
star. zlaté i stříbrné
šperky i zlomky,
mince, hodiny,
hodinky. Křištálové,
bronzové a dřevěné lustry, obrazy a kvalitní
starožitnosti i poškozené pozůstalosti.

MOTOCYKLY, OSOBNÍ
A NÁKLADNÍ AUTA,

AUTOBUSY, TRAKTORY
IDV – dovozy, přestavby

registr vozidel Praha-západ

MOTOCYKLY, OSOBNÍ
A NÁKLADNÍ AUTA,

AUTOBUSY, TRAKTORY
IDV – dovozy, přestavby

registr vozidel Praha-západ

po–pá 6.15–18.00
so 8.00–12.00

www.jistab.cz

Horoměřice
PRAHA-ZÁPAD
Suchdolská 682

tel./fax:
220 970 080

tel./fax:
220 971 504

www.jistab.cz
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Kde že je možné, tohoto velikána našeho divadla i filmu potkat? Na místě docela typic-
kém, kam chodíval s přáteli posedět a poklábosit, a z domova z pražské Kampy to ne-
měl daleko.

I dnes můžete Jana Wericha vidět v kavár-
ně Slavia. Je zde totiž vystavena docela uni-
kátní kolekce 60 fotografií zachycujících
Jana Wericha na místech známých i méně
známých (divadlo, Kampa, rybaření u řeky,
pobyt v USA během války). Na některých
snímcích je zvěčněn pochopitelně i s další-
mi známými tvářemi (Jiří Voskovec, Miro-
slav Horníček, Jiří Trnka). Proto se také vý-
stava jmenuje Jan Werich & přátelé.

Kde se fotografie vzaly? Jde povětšině
o neznámé, zapomenuté a tímto zachráně-
né snímky dnes již nezjistitelných fotografů,
které se různě poškozené našly v krabicích
v povodněmi zatopeném Semaforu. Jen
díky zaměstnancům a lidem kolem divadla
nedošly úplné zkázy. Další snímky se obje-
vily u přátel Werichovy rodiny. A vznikl ná-
pad na tuto zajímavou sbírku, připomínající
osobnost Jana Wericha, která by prezento-
vala veřejnosti dosud utajené unikátní zábě-
ry. Nutno říci, že jsou to fotografie splňující

nejvyšší nároky na estetická, dokumentární
i profesionální hlediska, ale aby mohly být
takto prezentovány, vyžádalo si to čtyři roky
na jejich technickou „resuscitaci“.

Snímky doplňují atmosféru kavárny Slavia
a našly zde místo, kde srostou s interiérem.
Vystaveny zde mají být nejméně po dobu
dvou let. A tak se lze potěšit s Janem Weri-
chem v několika jeho stěžejních obdobích –
éře předválečného Osvobozeného divadla,
emigrace v USA a poválečných letech, kdy
vzniklo partnerství a slavné forbíny s Miro-
slavem Horníčkem. A mimochodem – právě
ony forbíny, v nichž Werich nejprve s Jiřím
Voskovcem a pak s M. Horníčkem břitce
a s obrovským nadhledem a humorem glo-
sovali aktuální dění, nemají dodnes pokra-
čovatele. Tím více je třeba ocenit odkaz
Jana Wericha a jeho nejbližších spolupra-
covníků pro české divadlo i společnost. A to
právě tato výstava zamýšlí.

Maf

Během měsíce února probíhají na většině
škol obvodní kola olympiád, kterých se také
zúčastnili úspěšní řešitelé ze Základní školy
náměstí Curieových. Nebyla to však jediná
akce, která vyzvala k účasti naše nadané
žáky. V soutěži mladých recitátorů se před-
stavilo několik velmi šikovných talentů, kteří
mají zájem o literaturu, dokonce se věnují
přednesu poezie. Potěšili nás nejen ti nej-
mladší recitátoři z 1. stupně základní školy,
ale také nás překvapil i zájem mezi staršími
žáky. Rozhodli jsme se odhalit skryté talenty
ve škole, a proto spolupracujeme s organi-
zací Mensa, která nám pomáhá vyhledat
mezi dětmi jedince s výbornou úrovní logic-
kého myšlení. Zorganizovali jsme proto Den
her a testování, kterého se měli možnost
zúčastnit všichni zájemci. Vše proběhlo sa-
mozřejmě se souhlasem rodičů.

S velkým ohlasem se setkala beseda
s paní D. Šímovou, která je jedním z dětí za-
chráněných Sirem Nicholasem Wintonem.
Aby dojmy ze zajímavé besedy rychle nevy-
prchaly, navštívili jsme s žáky filmovou pro-
jekci v kině Lucerna „Nickyho rodina“.

V březnu nabízíme široké rodičovské ve-
řejnosti výstavku výtvarných prací žáků.
Vernisáž proběhne 21. 3. na školním dvoře.

Mgr. L. Petrasová (www.zscurie.cz)
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Na jaro si sice ještě nějaký čas počkáme, ale do přírody můžeme vyrazit na výlet hned.
Jsou místa, která mají své kouzlo v zimě, v létě, pod sněhem i za sucha. Jedním z nich
je krásné údolí říčky Šembery pod pozůstatky hradu Šember.

Vyjedete-li ze severovýchodního okraje
Prahy po silnici číslo 12 přímo na východ,
dostanete se po cca 20 kilometrech na
křižovatku před Českým Brodem. Tu proje-
dete rovně. Hned vzápětí následuje ještě
jedna, menší křižovatka – poznáte ji podle
benzinové pumpy po pravé straně. Zde za-
bočíte doprava, směrem na obec Zahrady
(dále pak Doubravčice, Mukařov, Říča-
ny …). A vzápětí již jedete proti proudu říčky
Šembery. Tedy přesněji kolem rybníku Pod-
viňák, který na ní v tom místě leží.

Po chvilce minete ještě jeden rybník, Mlýn-
ský, nad nímž můžete zahlédnout věž tvrze
ve vsi Tuchoraz. Potom už vjedete do lesa,
který se vpravo vypíná do svahu a vlevo
bude přecházet do „lužní“ podoby. Po ne-
celých pěti minutách jízdy narazíte v lese na
křižovatku. Dáte se vlevo, směrem na Kos-
telec nad Černými Lesy a po cca 500 met-
rech dojedete k rozcestníku turistických
značek „Na Šembeře“. Zde můžete zapar-
kovat a vyrazit po červené značce do údolí
Šembery.

Lesní cestou podél říčky dojdete po pár
stech metrech k opravené lávce Dr. Vacka.
Přejdete ji a po úpatí kopce dojdete na od-
bočku k pozůstatkům hrádku Šember. Ces-
tou si budete připadat jako v neprobádané
divočině. Nad vámi budou čnít balvany, pod
vámi bude hučet divoká voda a nahoře nad
vámi kroužit draví ptáci. Te	 možná trochu

přeháním, ale kromě těch ptáků je vše prav-
da. A sami pak jistě potvrdíte, že je až s po-
divem, kde se takový „zapadlý“ kout objevil
kousek od Prahy a jejího hustě osídleného
okraje. K pozůstatkům hradu je cesta také
značená, ovšem příliš toho skutečně nezby-
lo. Z historických pramenů cituji, že: „toto
místo bylo obývané již v době bronzové
(cca 1500 př. n. l.) a poté i v době halštatské
(cca 500 př. n. l.). Potom se zde usídlili slo-
vané a postavili jedno z nejstarších slovan-
ských hradiš� v Čechách. Ve středověku tu
stál strážný hrádek Šember.“

Až se vrátíte na cestu podél říčky, budete
procházet kolem mnoha chat, které tu stojí
již od doby „rozkvětu trampingu“ za první
republiky.

Kousek proti proudu dojdete opět na roz-
cestí, kde se bu	 můžete vrátit k výchozímu
bodu oklikou po žluté značce (vlevo), nebo
pokračovat údolím po žluté značce do
Doubravčic. Prohlédnete si tak celou chato-
vou oblast, v Doubravčicích se můžete v ně-
které ze dvou restaurací občerstvit a po ze-
lené se vrátit k autu. Touto cestou půjdete
rozlehlými bukovými porosty, které jakoby
navazovaly na nedalekou, opět velmi pěk-
nou lokalitu Voděradské bučiny, v soused-
ství Jevan a Vyžlovky. Je to jen na vás a na
počasí, které umí být v tuto roční dobu po-
někud vrtkavé.

Ondřej Sedláček

Černá labu� – to není jen název jednoho z nejdiskutovanějších filmů poslední doby, ale
také jméno multikulturní umělecké platformy v centru Prahy, nedaleko od nám. Republiky.

Téměř každý den se zde něco děje, a� už
je to výstava, divadlo, nebo koncert a v os-
mém patře zde funguje také příjemná kavár-
na s úchvatným výhledem na celou Prahu
(v létě přímo z prostorné terasy, v zimě zpo-
za prosklených stěn). Ale nejen výhled ven
stojí za to; interiér nenavrhoval nikdo menší
než světově proslulá architektka Eva Jiřičná,
a to speciálně pro zmíněné kulturní účely.

Projekty v Černé labuti se zaměřují na
mladé nadějné (a nadané) české a sloven-
ské umělce, jejichž tvorba by rozhodně ne-
měla zůstat bez povšimnutí. A už vůbec ne
tento rok, který patří Pražskému Quadrien-
nale scénografie a divadelního prostoru,
jehož součást (nazvaná Pod křídly Černé la-
butě) se bude odehrávat právě zde. Celkem
se můžeme těšit na osm výstav rozdělených
podle čtyř odvětví divadelního umění – scé-
nografie, kostým, herectví a divadelní foto-
grafie. Dvě z celkem osmi expozic můžete
zhlédnout nyní v březnu. První jsou obrazy
autora, kterého většina z nás bude znát asi
jinak než jako výtvarného umělce. Je jím
scénograf, výtvarník a také herec Adam No-

vák, který se proslavil jako dítě v seriálové
roli Petra Bajzy v Bylo nás pět. Pokud si po-
spíšíte (výstava končí 4. 3.), budete mít šan-
ci poznat ho i jako vynikajícího malíře pros-
třednictvím výstavy jeho obrazů, nazvané
Kavárna Mikrokosmos. Nutno dodat, že
v prostorách stylové kavárny se opravdu vy-
jímá.

Druhá výstava (od 7. 3. do 4. 4.) se věnuje
pracím Ireny Marečkové, výtvarnice loutek
(které známe například z představení v di-
vadlech Minor nebo v královéhradeckém di-
vadle Drak), ale také návrhářka kostýmů,
třeba pro Národní divadlo. Její návrhy, ladě-
né do ponurých barev (odstíny černé s ba-
revnými detaily), jsou trochu tajemné a díky
nápadu a perfektnímu provedení působí
jako svébytná umělecká díla.

Přij	te tedy přičichnout k divadelnímu vý-
tvarnictví, ale třeba si i užít trochu toho inte-
lektuálního hovoru nad kávou a s krásným
výhledem na Prahu. A třeba vás zaujme i ně-
který z koncertů nebo divadelních předsta-
vení. Do Černé labutě se rozhodně nedá jít
jen jednou. K. H.

A spolu s ní starověké Středomoří. Sedm tisíc let vývoje přibližují v paláci Kinských
ukázky umění Starého světa ze sbírek NG a NM s přispěním UK. Vysokou úroveň staro-
věkých kultur dokládá téměř třináct set uměleckých děl. Rozsáhlý soubor našel svůj
domov zde, v centru Prahy, poté, co NG v roce 2010 vrátila soukromým majitelům zá-
mek na Zbraslavi, který užívala nepřetržitě sedmdesát let a kde od roku 1998 provozo-
vala atraktivní přehlídku asijského umění.

Nová stálá expozice začíná ve 2. patře pa-
láce, kde jsou v šesti sálech vystaveny nej-
starší památky starověkého Egypta, Přední-
ho východu a antiky od 6. tisíciletí př. n. l. do
poloviny 1. tisíciletí n. l. Patří sem Malá Asie,
Kypr, Kréta s egejskou oblastí, předklasické
i klasické Řecko, helénistické Středomoří,
Etrurie a římská říše. Valná většina těchto
exponátů pochází z muzejního sbírkového

fondu NM. Sálu nejstarších civilizací Afriky
vévodí bohatě zdobená Pražská rakev
z 10.stol. př. n. l., zaujme také ještě o pat-
náct set let starší socha princezny ze Staré
říše. Přední východ charakterizují klínopisné
památky, šperky i kamenná torza soch. Ev-
ropské Středomoří je zastoupeno výběrem
pěti set nejlepších děl z českých sbírek an-
tického umění. Převládá keramika, sklo,
bronzové nádoby, drobná plastika, sochy.
Dominanty sálů tvoří unikátní umělecké soli-
téry. Mezi řeckými památkami nepřehlédne-
te svastikami zdobený džbán s víkem ve tva-
ru nádoby, v etruském sále velkou malova-
nou amforu nebo mramorový reliéf trojtělé
Hekaté. Jeden ze sálů je určen pro speciální
výstavy. Nyní představuje Umění Koreje
z dlouhodobé zápůjčky Národního muzea
Koreje v Soulu, jejíž poklady již zdobily
i Zbraslav.

Expozice pokračuje v 1. patře. Třináct sálů
je zde věnováno asijskému umění z fondu
Sbírky orientálního umění NG. Začátek této
druhé části nabízí památky starověké Číny
z období 1700–220 př. n. l., obřadní před-
měty pro šamanské rituály a čínské hrobové
umění, sleduje vývoj zobrazování lidských a
zvířecích postav. Další sály podávají srovná-
ní společných rysů i odlišností buddhistic-
kého umění v Číně, Tibetu, Indii, jihový-
chodní Asii a Japonsku. Buddhové a bódhi-
sattvové se symbolickými gesty, figury a
hlavy z mramoru, vápence, pískovce, štuku,
hrnčířiny, dřeva, ze sušené hlíny i zvěčněné
v malbě. Sochy velké i malé, téměř dva met-
ry vysoká bohyně milosti, Nebeský král, se-
dící postava nejstaršího z Buddhových

žáků, líbezný bódhisattva Milosrdenství
Kuan-jin v královské pozici. Tibetské závěs-
né obrazy, mandaly, rituální gigantická
dýka. Japonské vyřezávané oltáře, zlatem
zářící oltář s trojicí Buddhy a s ochránci na
dvířkách, malba na hedvábí. Následuje de-
korativní umění a výběr z keramiky, kde ne-
chybí nejstarší exponáty asijské kolekce –
neolitické nádoby ze 3. tisíciletí př. n. l. Dva
sály patří ukázkám malířství, kaligrafie a gra-
fiky, které se budou, spolu s dalšími umě-
leckými díly citlivými na světlo, po třech mě-
sících obměňovat. Chloubou pražské sbírky
NG je kolekce děl mistrů čínské tušové mal-
by 20. století i soubor japonských dřevořezů
z pozůstalosti Joe Hlouchy. Islám zastupují
zejména keramické a kovové artefakty, v zá-
věru se s návštěvníky loučí rozměrná olejo-
malba z Íránu 19. stol.

Stará a nová expozice se nedají srovnávat.
Každá má jinou koncepci. Zbraslavský zá-
mek měl svou atmosféru, své kouzlo. Byla
to sbírka, kterou obklopovalo tajemství.
Nová instalace v paláci Kinských má jiný
charakter, působí na mne více jako výstava.
Shromaž	uje však to nejlepší z nejlepšího,
prezentuje výtvarně výjimečné artefakty.
Přísný výběr se orientoval na umění. Kolek-
ce předmětů vztahujících se k dané destina-
ci pomáhá vytvořit si představu o jednotli-
vých kulturách a jejich vzájemném ovlivňo-
vání, zasvěcené texty v každém ze sálů uvá-
dějí do souvislostí. Velké množství exponátů
a zejména krása vystavených památek na-
dále vybízejí k dalším a dalším návštěvám.

K expozici je připravena řada doprovod-
ných programů. V Konírně vzniká nová vý-
stavní síň, která bude sloužit Sbírce orientál-
ního umění i Sbírce grafiky a kresby.

Stáňa Wildová

Divadlo Na zábradlí
11. 3. v 19.00
Euripidés a kolektiv: Orestek
Hra o nutnosti přijmout osud přes veškerou
revoltu. Orestes s Elektrou zabili svou mat-
ku. Město žádá trest. Orestes se jako zoufa-
lý odvážlivec mezi šílenstvím a posledním
fenomenálním činem svého života vrací do
svého dětství, kdy byl Orestkem. A jako
správný desperát má jedinou touhu – když
zemřít, tak aspoň s pořádným ohlasem a
slávou. Hrají N. Drabiščáková, K. Maděričo-
vá, G. Pyšná, N. Řehořová, L. Hampl, I. Lup-
ták, M. Mejzlík, režie Jan Frič.

Divadlo ABC
19. 3. v 19.00
T. Firth: Holky z kalendáře
Něžná a jímavá komedie o ženách, které
jsou pro dobrou věc ochotny udělat to, co
by je nenapadlo ani v těch nejodvážnějších
snech. Hrají: H. Doulová, V. Gajerová, D. Ba-
tulková, R. Fidlerová, J. Smutná, K. Macháč-
ková, L. Termerová, J. Vlasák, P. Juřica,
L. Skořepová, S. Lehký, J. Drbohlavová,
Z. Vencl, D. Choděrov, režie O. Zajíc

Patřila k Malé Straně jako Čertovka, Zámecké schody či Pražské Jezulátko. Od nepa-
měti světlonoškou, zestárla v této každodenní službě, která se jí stala povinností, ale
možná v ní nacházela i něco, co nikomu nesvěřila.

Mlčenlivá v doprovodu starého, stejně ti-
chého psa, vynořovala se její postava náhle
a nečekaně z uliček jako tajemný zjev. Patři-
la k ztichlé atmosféře Malé Strany, zvláště
na podzim, kdy se začaly krátit dny a první

studené mlhy ponořily město do nezřetel-
ných obrysů, které tolik připomínaly roman-
tické obrazy 19. století s jejich jinotajnou
městskou zasmušilostí.

Přelila se dlouhá vlna času a místo kočárů
a koňských povozů jezdí v přilehlých ulicích
hlučné tramvaje a ztřeštěná troubící auta.
Když přicházela ledová zima, a dříve ještě
zimou byla, hluk se ztlumil a Malá Strana dý-
chala div ne zasněnou idylou. A co teprve
když spustily chorály věžních zvonů a lore-
tánská zvonkohra o nedělích a svátcích. To
byly chvíle přímo svaté, ke kterým zvláš�
patřila lampářka. Kráčela v dlouhém zimáku
na paty, s tváří neurčitou věkem i výrazem,
způli zastřenou tmavým vlňákem. Stanula
pod lucernou s dlouhou tyčí, naučeným po-
hybem vsunula její háček do drátěného
očka, zatáhla – a budiž světlo! Ve chvíli

rozžehl se kruh plamínků, sedících jak dva-
náct měsíčků známé pohádky.

Ve světelné záři kolem lucerny lehce sko-
tačily sněhové vločky. Pes pokojně hledí do
neznáma svým dvojakým pohledem, z jed-
né strany okem žlutým, z druhé modrým,
neštěká, jen tiše čeká na výzvu lampářčina
řemínku. Okruh pouličních lamp se postup-
ně rozsvěcuje a uličky, náměstí a malé plác-
ky zabydlují se laskavým, měkkým světlem,
podobajíce se mihotavým světluškám, zna-
čícím cestu chodcům. V krátkých zimních
dnech se i Strahov na obzoru brzy vnoří do
tmy. Malostranské věžní stěžně, koráb
Hradčan s Chrámem svatého Víta, promě-
ňují se v impozantní siluetu až divadelní pů-
sobivosti v zádi s rozlitým šarlatem zapada-
jícího slunce. V tu chvíli se i soumračný vrch
Petřína osvětluje blikotavými světýlky luce-
ren – bílých oveček. A najednou je tu před-
stava betlémského kopce známého z vá-
nočních jesliček – ovšem bez bdící pastýř-
ky, Petřínské rozhledny.

Nad ránem, dřív než ožijí malostranské
ulice prvními zvuky probouzejícího se měs-
ta, vystupuje lampářka odněkud z jitřních
par, aby započala svůj pravidelný ranní
okruh. Jen na krátký čas zavře lucernám
plaménkové oči, aby je za několik hodin
s rychlým stmíváním opět zažehla. Mlhy se
pomalu těžce zvedají, vystupuji zdi a omítky
starých paláců v syrové nahé kráse, tak ty-
pické pro Malou Stranu. Na zdech visí fan-
tastické goblény skvrn, hrady, labutě a obla-
ka, které maluje vlhkost a nedočkavé jarní
slunce je vysouší tak jak chce a umí. A je
zvláštní, že i ty věkem sešlé zdi tak nějak
patří k lampářce a ona k nim. Vyhýbá se
světlu, je bytostí šera a tmy.

Přesto se říkalo, že ta tajemná osoba má
v jedné slepé uličce mansardu a v ní osluně-
né střešní okénko. Prý obrostlé bujnou zele-
ní, ovinuté svlačcem, zvonící modrými a bí-
lými zvonky. Kde, to se nevědělo, jen od úst
k ústům vyprávělo.

Alena Hoblová (kresba autorky)

Král pekel Emma (dřevo, zbytky polychro-
mie, Japonsko, 15.–16. století, NG zakoupe-
no 1951 / foto Ivan Wild)

Jméno kultovního režiséra A. Tarkovského je spojováno především se dvěma filmy – fi-
losofickou sci-fi Solaris a životopisným dramatem velkého ruského malíře ikon Ivana
Rubleva. Patří po boku Buňuela, Bressona, Kurosawy, Felliniho či Bergmana mezi nej-
významnější filmové tvůrce, kteří svými díly hluboce ovlivnili světovou kinematografii.

Cesta Andreje Tarkovského (4. 4. 1932 –
29.12. 1986) k umění a filmu nebyla nikterak
jednoduchá. Po gymnasiu vystudoval orien-
talistiku a pracoval jako geolog, aby pak za-
čal studovat na proslulé moskevské vysoké
filmové škole VGK. Jeho učitelem byl filmař
– dokumentarista Michail Romm, který nato-
čil slavný dokument Obyčejný fašismus.

Již Tarkovského režijní debut – válečné
drama o chlapci, který se po vyvraždění své
rodiny hitlerovci stal partyzánem, s názvem
Ivanovo dětství z roku 1962 zaznamenal
nadšené přijetí na MFF v Benátkách. Získal
nejen 1. cenu, ale i obdivný komentář
režiséra I. Bergmana. Jeho druhé, neméně
významné dílo – a podle některých i Tarkov-
ského nejvýznamnější, film Ivan Rublev se
stal senzací na MFF v Cannes v r. 1969, kde
získal cenu filmových kritiků. Do sovětské
distribuce se ale tento film dostal až
v r. 1973, protože režisér se pomalu stával
sovětskému režimu nepohodlný. Kultovní
sci-fi Solaris natočil Tarkovskij podle stej-
nojmenného románu Stanislava Lema
v r. 1971, krátce po vzniku jiné, také kultovní
sci-fi – Vesmírná odysea režiséra Kubricka.

I tento film o hledání smyslu života sklidil
úspěch na různých filmových festivalech.

Následující dva filmy si ale přízeň sovětské
filmové distribuce nezískaly – autobiografic-
ké Zrcadlo (1974) bylo uvolněno jen do ome-
zené distribuce a adaptace novely bratří Stru-
gackých – sci-fi snímek Stalker (1979) měl
až do konce 80. let zákaz filmové distribuce,
a to i když obdržel několik festivalových
ocenění. Nepohodlný Tarkovskij byl v roce
1980 vyslán na studijní pobyt do Itálie. Z to-
hoto pobytu se ale již do Ruska nevrátil a
v Itálii natočil předposlední film Nostalgie
(1983). Své závěrečné poselství o odpověd-
nosti člověka vůči sobě i svému okolí s ná-
zvem Obě	 natočil režisér v roce 1986. Krátce
na to zemřel r. 1987 v Paříži na rakovinu plic.

Andrej Tarkovskij patří mezi představitele
nekomerčního uměleckého proudu evrop-
ské kinematografie, který se programově
stavěl do opozice vůči masově oblíbeným
žánrům a zavedeným výrobním schéma-
tům. Díky jeho osobitosti patří jeho díla do
zlatého fondu světové kinematografie.

Většina jeho děl je na DVD s českou pod-
porou. R. R.



Scéna Městských divadel pražských Vodičkova 28, Praha 1
Pokladna 224 215 943 po–pá 11–19, so 14–19, ne hodinu
před představením, rezervace@m-d-p.cz, fax 224 232 275,
v síti Ticketpro a Ticketportal,www.mestskadivadlaprazska.cz

1. Tři králové se setkají s J. Duškem,
B. Basikovou a neslyšícími dětmi

2. Saturnin
3. Pan Kaplan má třídu rád
4. Pan Kaplan má třídu rád
5. Šakalí léta
7. Král Lear
8. Konečně šťastná?
9. Harold a Maude* host Uherské Hradiště

10. Všechno na zahradě
11. Třikrát život
14. Shirley Valentine
15. Dobře rozehraná partie
16. Anna Karenina
17. Holky z kalendáře 1. veř. generálka 11.00

Vše o mé matce 19.00
18. Holky z kalendáře 2. veř. generálka 11.00
19. Holky z kalendáře premiéra
22. Jana Eyrová
23. Saturnin
24. Král Lear
25. Postřižiny
28. Konečně šťastná?
29. Holky z kalendáře
30. Pan Kaplan má třídu rád
31. Shirley Valentine

ÁBÍČKO – Malá scéna
2. César a Drana pro seniory 11.00
6. S vyloučením veřejnosti Div. spol. Nevítaní*

13. Noc bláznů Div. spolek Nevítaní*
20. Amerika Div. spol. Nevítaní*
26. César a Drana 17.00
*tyto akce nejsou v režii MDP
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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

2. Plný kapsy šutrů
3. Prolomit vlny
4. Vražda jako poznaná nutnost

členové KD a předplatitelé za 90Kč
5. Hra vášní 17.00
7. Plný kapsy šutrů
8. Astrolog
9. Hráči

11. Vzpomínky na vodě
14. Zlatí úhoři
15. Vražda jako poznaná nutnost
17. Krvavá svatba
18. Astrolog
19. Dobrodružství
22. Superčlověk
23. Hra vášní
24. Viktor K. aneb Český národ neskoná

1. veř. generálka 11.00
Fialové Květy štěstí 19.00

25. Viktor K. aneb Český národ neskoná
2. veř. generálka 11.00

26. Viktor K. aneb Český národ neskoná
1. premiéra 11.00

28. Dobrodružství
29. Viktor K. aneb Český národ neskoná

2. premiéra
30. Oddací list
31. Monty Pythonův létající kabaret 19.00
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

březen 2011

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

1. U Hitlerů v kuchyni
2. Dáváme děťátku klystýr!
3. Maškaráda čili Fantom opery
4. Oněgin byl Rusák
5. O zamilovaném rytíři Aucassinovi a krásné

Nicolettě/ Div.spolek Lokvar 15.00
6. Jak jsem se ztratil 17.00
7. Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
8. Lhář
9. Macbeth

10. Naši furianti
11. Maškaráda čili Fantom opery
13. Naši furianti 17.00
14. Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
15. Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
16. Škola základ života host/ Městské divadlo Brno
17. Lékař své cti
18. Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
20. Korespondence V + W host/Národní div. Brno/ Reduta
21. Vějíř s broskvovými květy
22. Faidra
24. U Hitlerů v kuchyni
25. Soudné sestry
27. Kvak a Žbluňk jsou kamarádi host/Div. pro malý 15.00
28. Naši furianti
29. Macbeth
30. Kabaret Prévert-Bulis
31. Oněgin byl Rusák
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Praha1,Celetná17,www.divadlovceletne.cz;
Pokladna: po-pá 10-19.30, so-ne 12-19.30. V případě pozdějších
představení do jejich začátku. Rezervace na tel. 222 326 843,
608 327 107 nebo e-mail: rezervace@divadlovceletne.cz
E-mailová rezervace se stává platnou po našem potvrzení.
Kašpar

1. Detektor lži 20.30
2. Detektor lži 11.00

Vertigo - Kašparův dárek
3. Claudius a Gertruda - Kašparův dárek
4. Hamlet 18.00
7. Běsi 19.00
9. Kodaň

10. Labyrint světa a ráj srdce
12. Černé mléko - Kašparův dárek 17.00
14. Tattoo
15. Don Juan v Soho
16. Richard III.
17. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
22. Komunismus 20.30
25. Běsi 18.00
26. Růže pro Algernon 17.00

To nemá chybu 20.30
Kašpaří narozeniny
18. Narozeniny - Velký bazar, Disko - trisko 19.00
19. Guláš vítězů, Velký bazar pokračuje 12.00

Ples v Kašpaře, Narozeniny 19.00
20. Meresjevka, Velký bazar pokračuje 12.00

Kašparovo kino 18.00
Veselé skoky
13. Edgar Alan Pú: Havran
28. Na hlavu! 15.00

Baby box 19.30
29. Na hlavu!
CD 2002
11. Prokletí rodu Baskervillů
27. Prokletí rodu Baskervillů
Divadlo ontinuo

5. Klobouk, hvězdy, neštovice…
6. Klobouk, hvězdy, neštovice…

Masopust
8. Brand / Oheň

Královská společnost herců z Divadlo v Dlouhé
12. Zmizelé Československo 20.30
The divadlo / čti To Divadlo
23. Pulp Fiction
Činoherní studio Ústí
24. Revizor
Pohádky

6. Popelka Studio Dell' Arte 14.30
13. Nevěsta pro hastrmana Div. loutek Ostrava 14.30
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Švandovo divadlo na Smíchově
Štefánikova 57, Praha 5,
info@svandovodivadlo.cz.
Rezervace a předprodej 257 318 666,
257 321 334, 257 324 219, 724 143 799
(SMS), obchodni@svandovodivadlo.cz,
www.svandovodivadlo.cz, pokladna po–pá
11–14 14.30–19, so–ne 17–19

1. Peníze od Hitlera VS
2. Mnoho povyku pro nic VS
3. Kdo je tady ředitel? VS
4. Kurz negativního myšlení VS
5. Dioptrie růžových brýlí S
7. Lebka z Connemary S
8. Kurz negativního myšlení VS
9. Šoa S

10. Heda Gablerová VS
Šoa S

12. Dioptrie růžových brýlí S
14. Dioptrie růžových brýlí S
15. Dioptrie růžových brýlí S
18. Gottland veř.generálka 11.00 VS
19. Gottland premiéra VS
21. Gottland VS
22. Kdo je tady ředitel? VS

Šoa S
23. Kdo je tady ředitel? VS
26. Kdo je tady ředitel? VS
28. Kdo je tady ředitel? VS

Nakrm hada na své hrudi Hyde Park / premiéra S
29. Nakrm hada na své hrudi Hyde Park S
30. Gottland VS
31. Casanova v lázních derniéra VS

Nakrm hada na své hrudi Hyde Park S
HOSTUJÍCÍ SOUBORY
BUCHTY A LOUTKY
11. Psycho Reloaded S
21. Lynch S
23. Rocky IX S
26. Tibet – tajemství červené krabičky S
DIVADLO LETÍ

8. Fredrikovi cyklus 8@8 S 20.00
DIVADLO DEMAGO
18. Antik Ristorante S
PRO DĚTI
13. Tři malá prasátka Buchty a loutky S 15.00, 17.00
27. Zlatá husa Buchty a loutky S 15.00, 17.00
KONCERTY
15. Krása dneška Smyčcové kvarteto+ PKF VS 19.30
SCÉNICKÉ ROZHOVORY

3. Aneta Langerová S
30. Janek Kroupa a Josef Klíma S
LITERÁRNÍ KAVÁRNA

3. Emmanuel Guibert: Alanova válka K 17.00
ATELIÉR
1., 8., 15. Pohybová dílna Z 16.00
2., 9., 16. Žonglérská dílna Z 16.00
22., 29. a 5. 4. Herecká dílna Z 16.00
Legenda: S – Studio; VS – Velký sál; K – Divadelní kavárna
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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

1. Pískoviště
4. Ambrózie
5. Pohádka z Kerkonoš E. k. 15.00

Ředitelé
6. Helverova noc E. k.
7. Zázrak v černém domě
8. Tartuffe games
9. Cesta hořícího muže

10. Orestek veř. generálka 11.00
11. Orestek 1. premiéra
12. Malenka E. k. 15.00

Spací vady
13. Královna Šumavy E. k.
14. Orestek 2. premiéra
15. Ambrózie
16. Nebe nepřijímá
17. Cesta hořícího muže
18. Louis a Louisa
19. Sarabanda
20. Sherlock Holmes: Pes E. k.
21. Orestek
22. Nebe nepřijímá E. k.
23. Platonov je darebák!
24. Dva chudáci Rumuni co mluvěj polsky v angličtině

s českými titulky / poslední tři představení!
25. Orestek
26. Ubu se baví
27. Odcházení pražská derniéra,

Klicperovo divadlo Hradec Králové/host
28. Ředitelé
29. Komplic
30. Cesta hořícího muže derniéra
31. Mazánek E. k.
E. k. – Eliadova knihovna
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Václavské nám. 43, Praha 1, www.divadlopalace.cz,
pokladna 224 228 814, pokladna@divadlopalace.cz,
po–pá 10–19, so-ne, svátky 12–19, objednávky 222 210 399,
michaela@divadlopalace.czVstupenkyvsítiTICKETARTaCKČEDOK.

1. Caveman host
2. Caveman host
3. Szidi Tobias Studio DVA koncert
4. O lásce čili Parle moi d ámour Studio DVA
5. Když Harry potkal Sally 15.00
6. Vše o ženách Studio DVA
7. Prachy !!!
8. Druhý břeh Studio DVA
9. Africká královna

10. Druhý břeh Studio DVA
11. Vše o mužích Studio DVA
12. Caveman host 15.00

Vše o mužích Studio DVA 19.00
13. Bigbít v divadle koncert
14. Velká zebra, aneb Jakže se to jmenujete?
16. Trampoty host 16.00, 20.00
17. Vše o ženách Studio DVA
18. Dohazovač
20. Trampoty host 16.00, 20.00
21. Africká královna
22. Caveman host
24. A do pyžam!
25. Miláček Anna
26. Herci Studio DVA
27. Půldruhé hodiny zpoždění Studio DVA
28. Vše o mužích Studio DVA
29. Vše o mužích Studio DVA
30. Zdravý nemocný Studio DVA
31. Líbánky, aneb Láska ať jde k čertu
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Wilsonova 4, Praha 1, www.opera.cz
1. Popelka
2. Nabucco
3. Rigoletto
4. Madama Butterfly
5. Popelka 14.00, 19.00
6. Spící krasavice - poslední dcera cara 14.00
8. Madama Butterfly
9. Rigoletto 20.00

10. Lucia di Lammermoor premiéra
11. Tosca
12. Nabucco
13. Lucia di Lammermoor
15. La traviata
16. Labutí jezero
17. Lazebník sevillský
18. La Bohčme
19. Turandot
20. Lucia di Lammermoor 16.00
22. Kouzelná flétna
23. Rigoletto
24. Aida
25. Carmen
26. Popelka 14.00, 19.00
27. Tosca 14.00, 19.00
29. Rusalka
30. Lucia di Lammermoor
31. Madama Butterfly
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Dejvická 38, Praha 6,
Pokladna út, čt, pá 10–14 a 15–18, st 10–14 a 15–19, so, ne
13–17, hrom. objednávky od 20 kusů: tel./fax: 224 316 784,

obchodni@spejbl-hurvinek.cz, www.spejbl-hurvinek.cz
Hrajeme pro děti:

1., 2. Hurvínkovo dobrodružství 10.00
3., 7., 8., 9., 10. Jak pan Spejbl prášil 10.00
5., 6. Jak pan Spejbl prášil 14.00, 16.30

12., 13., 19., 20. Hurvínek už zase zlobí 14.00, 16.30
14., 15., 16., 17., 21., 22. Hurvínek už zase zlobí 10.00
23., 24., 28.,
29., 30., 31. Hurvínkův popletený víkend 10.00
26., 27. Hurvínkův popletený víkend 14.00, 16.30
Hrajeme pro dospělé:

2. Žeryk padá vzhůru 19.00
9. Spejblovo hudební zmatiné 19.00

16., 30. To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem 19.00

Ve Smečkách 26, Praha 1; pokladna 296 222 123,
www.cinoherniklub.cz

1. Moje strašidlo
2. Bůh masakru
3. Ptákovina
4. Pan Polštář
5. Ptákovina
7. Osiřelý západ
9. Pan Polštář

10. Ujetá ruka
11. Ujetá ruka
12. Bůh masakru
14. Nebezpečné vztahy
15. Bůh masakru
16. Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho
17. Dámský krejčí
18. Sexuální perverze v Chicagu
19. Ujetá ruka
20. Čk uvádí: J. Dell, G. Sibleyras /

Ať žije Bouchon! / Divadlo Jako host
21. Dámský krejčí
22. Ptákovina
23. Hrdina západu
24. Koza aneb Kdo je Sylvie?
25. Rodinná slavnost
26. U kočičí bažiny
27. Čk uvádí:V.Sigarev / Detektor lži / SPODINA
28. Maska a tvář
29. Sexuální perverze v Chicagu
30. Léda
31. Impresário ze Smyrny
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Malá Štupartská 1, Praha 1 – Staré Město
Divadlo tel./fax 224 828 081, pokladna po–pá 13–19,
224 828 082, vstupenky@divadloungelt.cz,
www.divadloungelt.cz

1. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
2. Láskou posedlí
3.–9. Šest tanečních hodin v šesti týdnech

10. Hra o manželství
11. Na útěku
12. Ledňáček
13. Ledňáček
14. Fígl
15. Fígl
16. Zastavte se u nás… host: N. Urbánková
17. Láskou posedlí
18. Na útěku
19. S nebývalou ochotou…
20. Ledňáček
21. Láska a porozumění
22. Fígl
23. Ledňáček
24. Fígl
25. Fígl
27. Origami
28. Na útěku
29. Fígl
30. Picasso
31. Picasso derniéra
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Tel. 235 355 500 (i zázn.), prodej hodinu před začátkem nebo
v Redutě (po–pá 15–19). Činnost souboru je podporována hl. m.
Prahou a Prahou 1.www.divadlominaret.cz; minaret@volny.cz
Reduta, P 1, Národní 20

6. Strašidla v Čechách 15.00
13. Stvoření světa 15.00
14. Stvoření světa 10.00
20. O chaloupce z perníku 15.00

ke Světovému dni divadla pro děti a mládež
23. Svět hraček 10.00
26. Tři veselá prasátka 15.00
Studio Divadla Minaret - herecké kurzy pro děti a mládež od 8 do 15
let se konají každé pondělí a čtvrtek odpoledne v ZŠ Na Dlouhém
lánu Praha 6 - Vokovice. Bližší informace na tel. 235 355 500.

Jungmannova 9, Praha 1, pokladna
10–12.30, 13-20, není-li večerní

představení do 18, u dopoledních 1 hod.
před začátkem, rezervace 296 245 311

pokladna@kalich.cz, objednávky
296 245 307, fax: 296 245 308,

www.divadlokalich.cz, předprodej www.ticket-art.cz.
1. Nahniličko aneb Poněkud dojatý
2., 3., 4. Robin Hood O. Soukup, G. Osvaldová
5., 6. Robin Hood O. Soukup, G. Osvaldová 14.30, 19.00
7. Nahniličko aneb Poněkud dojatý
8. Zamilovat se …
9. Láska naruby

10. Hana Zagorová koncert
11.. Robin Hood O. Soukup, G. Osvaldová
12. Robin Hood O. Soukup, G. Osvaldová 14.30, 19.00
13. Bílý dalmatin muzikál pro děti 10.30

Hana Hegerová koncert 19.30
14. Drahouškové
15. Frankie a Johnny host Divadelní spolek Frída
16. Bez předsudků
17.,18. Johanka z Arku O. Soukup, G. Osvaldová
19. Johanka z Arku O. Soukup, G. Osvaldová 14.30, 19.00
20. Johanka z Arku O. Soukup, G.Osvaldová 14.30
21. Dan Bárta a Robert Balzar Trio koncert
22. Hana Hegerová koncert 19.30
23. Splašené nůžky
24. Baronky
25. Johanka z Arku O. Soukup, G. Osvaldová
26. Johanka z Arku O. Soukup, G. Osvaldová 14.30, 19.00
27. Bílý dalmatin muzikál pro děti 14.30

Láska naruby 19.00
28. Je úchvatná
30., 31. Robin Hood O. Soukup, G. Osvaldová
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Vodičkova 6, Praha 1,
222 231 351, fax 222 232 530,
pokladna@minor.cz,
www.minor.cz, pokladna po–pá

10–13.30 a 14.30–20, so–ne 11–18. Divadlo je vybaveno
bezbariérovým vstupem a má indukční smyčku pro nedoslýchavé.

3. Z knihy džunglí Malá scéna
4. Jak Mařenka a Boženka koukaly Malá scéna
5. Bruncvík a lev 15.00, 18.00

O Malence Malá scéna 15.00
6. Neználek ve Slunečním městě 15.00
8. Já to doufejme ňák zmáknu DRDS host/Malá scéna

10. O líné Liduně a třech přadlenách host/ Málá scéna
11. Tuč a Ňák host/Malá scéna
12. Zlatovláska veř.generálka 15.00, 18.00
13. Čertův švagr ANPU host/Malá scéna 15.00

Zlatovláska premiéra
15. Banderas je Banderas host/Malá scéna 19.30
17. Psina Malá scéna
18. Hračky
19. Broučci 15.00, 18.00
20. Popelka 15.00
21. Listování scénické čtení host/Malá scéna 18.00, 19.30
25. Hon na Jednorožce
26. Moje první encyklopedie 15.00, 18.00
27. Zlatovláska 15.00
30. Konžert Malá scéna 14.00
31. Konec přípravky, Strašidlo Cantervillské

DRDS host 17.00, 18.00
Konžert Malá scéna
Začátky představení v 18.00, není-li uvedeno jinak.

Poštovní muzeum
Nové mlýny 2, Praha 1- Nové Město
(denně mimo pondělí: 9 –12, 13–17)
od 1. března zve na výstavu

Ochrana přírody na poštovních
známkách České republiky

Národn í 20 , P raha 1
www. rockca f e . c z

224 933 947, více o programu
a předprodejích na www.rockcafe.cz.

Divadlo
5. Studio Saint Germain klubu Rock Café:

Burn, Baby, Burn 19.00 (210 Kč) *
7. Studio Saint Germain klubu Rock Café:

Žena Vlčí mák 19.00+ DJ (250 Kč) *
10. Fantaziologie 19.30 + DJ (100 Kč)
13. Studio Saint Germain klubu Rock Café:

Žena Vlčí mák 19.00 (250 Kč) *
18. Studio Saint Germain klubu Rock Café:

Svatá země 19.00 (210 Kč) *
27. Div. bez prken: Pavlov, pes a zvonek 19.30 (100 Kč)
Kino

2. Architekt odpadu Velká Británie 19.00 (59 Kč)
6.,20. OZVĚNY ANIFESTU AniFest speciál

19.00 vstup dobrovolný
21. Architekt odpadu Velká Británie 19.00 (59 Kč)

*(sleva pro studenty a seniory 150 Kč/ předprodej v Rock
Café za uvedené ceny +5 Kč manipulační poplatek v
šatně klubu: po, st, , pá 15.00-19.00 a v síti Ticketstream)
Galerie: Klára Sedlo „Černý sklivec“ (malby) 1.–31.
Na realizaci projektu „Rock Café – multikulturní
výchovné“ v roce 2011 poskytlo hl. město Praha
účelovou dotaci ve výši 7,3 mil. Kč.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Obecní dům, Nám. Republiky 5, Praha 1
po-pá 10–18, 222 002 336,
pokladna@fok.cz, www.fok.cz
Kostel sv. Šimona a Judy                 19.30
3. HRADIŠŤAN

JIŘÍ PAVLICA | umělecký vedoucí
LADISLAVA KOŠÍKOVÁ | choreografie
Jiří Pavlica: O Slunovratu

8. CAPELLA ISTROPOLITANA
PETRA FROESE | soprán
Georg Friedrich Händel, Giovanni Battista
Sammartini, Antonio Vivaldi, Tomaso Albinoni,
Edvard Hagerup Grieg, Felix M. Bartholdy

15. PRAŽSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
DAVID ŠVEC | dirigent
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur
„Eroica“, op. 55
Béla Bartók: Dva rumunské tance, op. 8
Franz Liszt: Uherská rapsódie č. 2 a č. 4

22. MONIKA KNOBLOCHOVÁ | kladívkový klavír
JANA SEMERÁDOVÁ | flauto traverso
HANA FLEKOVÁ | violoncello
Leopold Koželuh: Sonáty pro klavír
s doprovodem flétny a violoncella
Jean-Baptiste Canavas: Sonáta pro violoncello
a basso continuo
Joseph Haydn: Trio D dur, Hob. XV/16
Vojtěch Jírovec: Sonáta D dur pro klavír
s doprovodem flétny, op. 61

Smetanova síň, Obecní dům
19. SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

JAROSLAV KYZLINK | dirigent 11.00
Koncert pro děti

20. SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
JAROSLAV KYZLINK | dirigent 16.00
ONDŘEJ KOPLÍK | tenor, JIŘÍ PŘIBYL | bas
Operní předehry a intermezza Bedřicha Smetany,
Antonína Dvořáka, Oskara Nedbala ad.

30.,31. SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
JIŘÍ KOUT | dirigent 19.30
PAVEL ČERNÝ | varhany
Robert Schumann: Manfred, op. 115
Sylvie Bodorová: Symfonie č. 1 pro bicí
a velký symfonický orchestr (světová premiéra)
Camille Saint–Saëns: Symfonie č. 3 c moll
„Varhanní“, op. 78

31. beseda v Cukrárně Obecního domu 18.15
Dvořákova síň, Rudolfinum 19.30
26. PAAVALI JUMPPANEN | klavír

Richard Wagner: Předehra k opeře Tannhäuser
(úpr. Franz Liszt)
Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta F dur, KV 533
Arnold Schönberg: Pět klavírních kusů, op. 23
Fryderyk Chopin: Sonáta b moll, op. 35

Praha 1, Na Příkopě 31, tel. 225 113 199, 310,
fax 224 231 743, svabova@kleopatra-muzikal.cz,
www.divadlo-broadway.cz, pokladna po-so 10.30-18,
ne 10.30-14, ceny vstupenek 149, 299, 499, 649 a 699 Kč.
Předprodej Divadlo Broadway, Ticketpro, Ticket Art, Ticketportal.
3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., 31. Kat Mydlář 18.00
5., 12., 19., 26. Kat Mydlář 14.00, 18.00
6. , 13. , 20., 27. Kat Mydlář 14.00
7.Ve dvou se to lépe táhne veř.generálka/činohra 19.00
8.Ve dvou se to lépe táhne premiéra/činohra 19.00
9., 21., 22. Ve dvou se to lépe táhne činohra 19.00
14. 4TET koncert 19.00
14., 15., 29., 30. Columbo – Vražda na recept činohra 19.00

Karolíny Světlé 18, Praha 1 – Dům PORTUS
Pokladna po–pá 8.00–15.30 a 1 h před představením,
222 333 512 a 555, rezervace v pokladně nebo
www.zivot90.cz nebo dana.pekova@zivot90.cz

8. Menorah komponovaný pořad
10. Josef Fousek recitál básníka, písničkáře a humoristy
14. Legendy opery J. Horáček

u příležitosti významného životního jubilea
15. Jak se učí herectví / V. Postránecký talk show
17. Benefice K. Burianová provází J. Lorman
21. Dva švagři K. Hašler a R. Friml

setkání se slavnými melodiemi
23. Manžel pro Opalu (John Patrick)
28. Módní přehlídka připravila V. Luxová 14.30
29. Milostná tajemství (A.Strindberg, R.de Obaldia)
31. Proč žiješ rád Z. Lorencová a F. Novotný
Začátky představení v 16.00, není-li uvedeno jinak.

Národní 25, Praha 1; pokladna po–so 16–20
221 085 201, 221 085 276, fax 221 085 287
divadlometro@divadlometro.cz; www.divadlometro.cz
Činohra 19.00

3. Dostanu tě na jahody
7. Monology vagíny host, Intimní div. Bláhové Dáši

12. Sugar aneb Někdo to rád horké 15.00
31. Poslední šance
Černé divadlo

1., 2., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 19.,
22., 23., 24., 25., 26., 27., 29., 30. Život je fajn 20.00

Předprodej vstupenek: 222 984 272 (po-pá 9:00-19:00),
on-line objednávky: www.divadlopohadek.cz a v sítích
a Ticket-Art, Ticket Portal a Ticket Pro.
Divadlo Metro,
Národní 25, Praha 1

6. Příhody včelích medvídků 14.00
13. Kocourek Modroočko novinka 14.00
19. Hra kouzel a magie 14.00
20. Jak Trautenberk dělal Krakonošovi ducha 14.00
27. O loupežníku Rumcajsovi novinka 14.00
Městská knihovna v Praze,
Mariánské nám. 1, Praha 1.

5. Dáda Patrasová: Školička s Dádou 14.00

Semafor, spol. s r.o., Dejvická 27, Praha 6, www.semafor.cz,
předprodej a rezervace vstupenek 725 606 404,
vstupenky@semafor.cz, pokladna po-pá 13-19, so od 17

2. Já jsem otec Bemle ( a já matka Žemle)
3. Mamz élle Nitouche
4. A dnes hrajeme jazz
5. Život je náhoda v obnošený vestě 16.00
9. Lysistrata

10. …Dal si růži do polívky
11. Šlitr s námi (a zlý pryč)
12. Kytice 16.00
16. Kytice
17. Uteklo to jako H2O
24. Mamz élle Nitouche
25. Kytice
26. …Dal růži do polívky 16.00
30. Mamz élle Nitouche
hosté

1., 7., 8., 21., 28. Všechnopárty
18. Záznamník
23. Gospel Time Party koncert
27. Two Voices koncert
31. Anna Mlinariková koncert
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Národní třída 28, Praha 1
221 105 225

pokladna denně od 16
www.evald.cz

1.-2. Lepší svět 17.00, 19.00
1.-2. Opravdová kuráž 21.00
3.-8. Nevinnost 17.00, 19.00
3.-8. Od višní do višní/Všechno je sračka

(3. pro seniory 15.00) 21.00
9.-17. FESTIVAL JEDEN SVĚT
18.-23. Králova řeč (21. pro seniory 15.00) 17.00, 19.00
18.-23. Biutiful 21.00
24.-30. Odcházení (24.+28. pro seniory 15.00)

17.00, 19.00, 21.00
31. Mama Gogo (31. pro seniory 15.00)

17.00, 19.00, 21.00

DIVADÉLKO
ROMANETO
www.divadelkoromaneto.cz

2. O 12-ti měsíčkách KD Poštovka Praha 510.00
13. Pohádka z Krkonoš Malostranská beseda 15.00
14. Indiánská pohádka Div. Za plotem Bohnice 10.00
20. Vodnická pohádka Divadlo Dobeška 15.00
26. Jak pan Slepička s paní Kohoutkovou

malovali vajíčka NC ŠESTKA 11.00
27. Pohádka z Krkonoš Pizzerie RUGANTINO Kimentská

P 1, nutná rezervace na tel.: 224 815 192 12.00
30. Jak pan Slepička s paní Kohoutkovou

malovali vajíčka KD Poštovka P 5 10.00
30. Jak pan Slepička s paní Kohoutkovou

malovali vajíčka Fenix 16.00

Rezervace vstupenek
257 320 421

pokladna@napradle.cz
www.napradle.cz

Besední 3, Praha 1

3. Kříž u potoka
4. Obec překladatelů divadelní kavárna

10. Vyučování dony Margaridy host
19. Africká noc v rámci 10. ročníku festivalu

Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani
Hospodin aneb Kdopak by se Boha BAR 18.00
Nsango Malamu koncert 19.30

23. Zdola Sifon (Arte della Tlampač) host 20.00
24. Obchodník s deštěm
25. Tribal Prague! Open Stage festival
26. Tribal Prague! - Gala Show - festival 19.00
27. Osud ilegála v rámci 10. ročníku festivalu

Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani 20.00
28. … i motýli jsou volní
31. Let číslo 321 host
Dětem

6. Kocour v botách aneb Anča, bubnuj! 15.00
27. Piráti 15.00
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Praha 1, Opletalova 5/7 /pasáž ČTK/, metro A,C Muzeum,
www.divadlorb.cz; informace a hromadné objednávky
tel./fax: 224 229 441, 608 636 777, obchodni@divadlorb.cz,
pokladna 224 229 445, po-pá 11–19, so-ne 13 –19.

3. Vyhazovači
5. Dvanáct rozhněvaných mužů 15.00
7. Tančírna
8. Barmanky

15. Klec bláznů
17. Jestli řekneš, kolik mi je, zabiju tě!
19. Edith Piaf – Milovat k smrti 15.00
25. Lev v zimě
26. Tančírna 14.00, 19.00
29. Dvanáct rozhněvaných mužů
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

NÁRODNÍ DIVADLO
5., 23. Rusalka O
6. Nápoj lásky 14.00, 19.00 O
7. 16., 31. Zkrocení zlé ženy Č
8., 25. Žebrácká opera Č
9. Othello B
10. Cyrano z Bergeracu Č
12. Naši furianti 14.00, 19.00 Č
13. Hry o Marii 17.00 O
14., 24. Radúz a Mahulena Č
18. Labutí jezero 20.00 B
19. Parsifal premiéra 17.00 O
20. Cyrano z Bergeracu 14.00 Č

Sluha dvou pánů 19.30 Č
22. Othello B
25. Žebrácká opera Č
26. Ceny Thálie 2010 20.00
27. Parsifal 16.00 O
30. Sluha dvou pánů Č

STAVOVSKÉ DIVADLO
1. Jakobín Div. J. K. Tyla Plzeň O
2. Hoffmannovy povídky

Severočeské div. Ústí n/Labem O
3. Otello Jihočeské div. Č. Budějovice O
4. Werther ND moravskoslezské Ostrava O
5. Faust B
6. Slavnostní představení Tanečního centra PrahaB
7., 14., 28. Mozartissimo agentura BM Art 17.00 K
7., 16., 31. Být či nebýt Č
8. Samson a Dalila Slezské div. Opava O
9., Na ústupu Č
10. Edgar Div. F. X. Šaldy Liberec O
11. Čaj u pana senátora Č
12. Zlatovláska 14.00, 18.00 B
13., 29. Mikve Č
14., 28. Srpen v zemi indiánů Č
15., 18. Richard III. Č
17., 23, Věc Makropulos Č
19. Čaj u pana senátora 19.00 Č
20. Don Giovanni 14.00, 19.00 O
21. Kupec benátský Č
22. Kupec benátský 11.00 Č
24., 30. Don Giovanni O
25. Kouzelná flétna O
26. Cosi fan tutte 14.00, 19.00 O
27. Revizor 14.00, 19.00 Č

DIVADLO KOLOWRAT
4., 26. Emotion Collection B
5. Dýňový démon 16.00
10. Zítra se bude… O
11., 28. Blackbird Č
13., 23. Listy důvěrné (L. Janáčka) Č
15., 24. Pláč Č
16. CamouflAGE Taneční div. J. Kodeta a J. Růžičky B
20., 30. Špinavé ruce Č
22. Historický monolog Č

NOVÁ SCÉNA
3. Legendy magické Prahy * premiéra 20.00
4., 6., 10., 12. Legendy magické Prahy* 20.00
5. Legendy magické Prahy* 16.00, 20.00
6. Lichožrouti LiStOVáNí 14.00
8. Miniopery Dětská opera Praha 10.00 O

Čekání na Godota Č
9., 17. Co se stalo, když Nora opustila manžela Č
13. Legendy magické Prahy* 14.00

Ekonomie dobra a zla LiStOVáNí
14. Úl A studio Rubín 20.00 Č
15. Třicátá Marinina láska Div. studio Továrna 20.00 Č
18.19. Rendez-vous* 20.00
19. Miniopery Dětská opera Praha 14.00 O
20. Rendez-vous* derniéra 17.00
22., 23. Reen / Sacrebleu 420PEOPLE 20.00
24. Interpelace scén. diskuse 16.00
24., 25. Kouzelný cirkus* 20.00
26. Rock’n’Roll Č
28. Večer čes. choreografů Bohemia Balet 20.00
29. Čekání na Godota Č
30. KAREL_HYNEK_MACHA.RIP 20.00
31. Graffiti* 20.00

*Laterna magika
www.narodni-divadlo.cz

O – opera, Č – činohra, B – balet, K – koncert
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.



6 VOLNÝ ČAS / INZERCE březen 2011

Nechte auto doma nebo zaparkujte přímo u stanice metra na Černém Mostě a vyražte
na hory SKIBUSem!
Po celou zimní sezónu odjíždějí pravidelné linky autobusů z Prahy do skiareálů Herlíkovice,
Šachty – Vysoké nad Jizerou a Kamenec – Jablonec nad Jizerou.
Stačí jen zavolat na infolinku +420 737 222 456 a rezervovat si místo.
Co je důležité, nemusíte nic platit předem! Pohodlný autobus Vás zaveze přímo pod sjez-
dovku. Z Prahy vyjíždí naše skibusy z Černého Mostu ze zastávky v Chlumecké ul. – přímo
u vstupu do stanice metra Černý Most (www.snowhill.cz/skibusy/mapa)
JÍZDNÍ ŘÁDY:
odjezdová místa místo nástupu večerní denní

čt, so út, čt, pá, so ne
PRAHA ČERNÝ MOST – HERLÍKOVICE
Praha Černý Most Chlumecká ul. – zájezdová zastávka 16.00, 23.00 6.35, 17.50
Herlíkovice 17.45, 21.15 8.20, 16.15

PRAHA ČERNÝ MOST – ŠACHTY / KAMENEC
Praha – Černý Most Chlumecká ul. – zájezdová zastávka 6.30, 17.50
Šachty / Kamenec 8.20, 16.15

Bližší informace o jízdních řádech skibusů a aktuálních podmínkách v našich skiareálech
najdete na www.snowhill.cz nebo na infolince +420 737 222 456.
Těšíme se na Vaši návštěvu, tak neváhejte, zavolejte a přije	te si zalyžovat! –PR–

NA PÁR ŘÁDCÍCHOriginální pohybové
divadlo VESELÉ SKOKY
13. 3. ne 19:30 Edgar Allan Pú:

Havran
28. 3. po 15.00 Na hlavu!

19.30 Baby box
29. 3. út 19.30 Na hlavu!

Edgar Allan Pú: HAVRAN
Pohybová fantazie pro 6 tanečníků, hous-
listku a bubeníka o tom, jak spolu žijí muž
a žena, ale hlavně o tom, jak spolu vychá-
zejí, když už nežijí! Muž a žena? Never
more! V červenci 2010 uvedeno v Ri-
verside Studios v Londýně.

DIVADLO V CELETNÉ, Celetná 17,
Praha 1, předprodej: 222 326 843,
www.ticket-art.cz, www.veseleskoky.cz

TIP NA CD

Další CD, které vydali vloni na podzim pražští symfonici, je dokladem vynikající práce
jejich stávajícího šéfdrigenta s orchestrem.

Nahrávka vznikla v září na koncertě ve
Smetanově síni, kde zazněly efektní Tance
z Galanty ma	arského skladatele Zoltána
Kodályho, známý Mozartův koncert pro kla-
rinet a orchestr a na závěr Beethovenova
8. symfonie F dur.

Všechny tři skladby znějí v podání FOK se
svým šéfdirigentem zároveň precizně, ale
také s velkým citovým prožitkem. V případě
stočlenného orchestru je to důkaz skutečně
mimořádného společného souznění emocí
jednoho každého z hudebníků s dirigento-
vou představou.

Zoltán Kodály (1882–1967) je spolu s Bé-
lou Bartókem jedním z nejvýraznějších ma-
	arských skladatelů. Oba tvořili pod vlivem
lidové tradice a právě Tance z Galanty jsou
ryzím romantickým plodem tohoto Kodály-
ho nadšení. Dnešní slovenská Galanta byla
místem, kde prožíval svoje mládí, a kde teh-
dy působila cikánská kapela, která pro něj
v dětství byla prvním setkáním se zvukem
„orchestru“. Typicky svižné, vášnivé až oh-
nivé, ale rázem zas naopak snivé a tklivé
melodie přelévající se mezi nástrojovými

skupinami znějí v podání FOKu podmanivě
a originálně.

Mozartův Koncert pro klarinet a orchestr
A dur provedl jako sólista vynikajícím způ-
sobem mladý klarinetista – jinak člen or-
chestru, Jan Mach. Míra líbeznosti a nadpo-
zemské krásy, kterou Mozartův genius do
této hudby vložil, byla Janem Machem s cit-
livou podporou orchestru naplněna beze
zbytku.

I závěrečnou Beethovenovu „osmou“,
prodchnutou radostí ze života a s náznaky
tanečních rytmů, podal FOK pod taktovkou
Jiřího Kouta velmi sugestivně a s noblesou.

Není bez zajímavosti, že tuto symfonii
pravděpodobně Beethoven skicoval v do-
bě, kdy v r. 1812 cestoval po našem území
přes Prahu do Teplic.

Kdo na tomto zahajovacím koncertě sezo-
ny byl, odcházel bez přehánění nadšen
a povznesen. Je jedině dobře, že si tento
zážitek lze zopakovat (nebo premiérově
zprostředkovat) i poslechem CD.

Koupíte je v pokladně FOK.
Martina Fialková

�NA HRADĚ...
Příběh PH obohacuje výstavka Lucem-

burkové na českém trůnu, instalovaná na
několika místech stálé expozice. � Témata
přednášek jsou: Komunističtí prezidenti,
Nejstarší opevnění, Procházka po vybraných
portálech. � K výstavě Karel Škréta v Jíz-
dárně PH i ve Valdštejnské pod Hradem
probíhají přednášky a komentované pro-
hlídky.� Soubor Collegium Marianum uve-
de v Míčovně Veselý blázinec.� Ve Španěl-
ském sále vystoupí Ivan Ženatý s Komorní
filharmonií Pardubice, árie a duety předne-
sou Štefan Margita a Kateřina Šmídová Kal-
vachová.

�…I V PODHRADÍ
Znovuotevřené Národní technické mu-

zeum nabízí cca 5000 exponátů na více než
5500 m2. Poprvé za svou více než 70letou
historii je celá budova určena pouze muzej-
ním účelům. � ČF a dirigent Myung-Whun
Chung se vydávají na turné po Japonsku.�
V Pelléově ul. byla slavnostně otevřena zre-
konstruovaná pracovna Ladislava Mňačka.
Věcnou pozůstalost, skládající se z knihov-
ny a veškerého vybavení, odkázala Památ-
níku národního písemnictví vdova po slo-
venském spisovateli Eva Mňačková. Pro ve-
řejnost bude expozice přístupná v rámci po-
řadů PNP.�Galerie Langhans pořádá festi-
val dokumentárních filmů Jeden svět.

�AKADEMIE VĚD
Čeští vědci z Ústavu experimentální

botaniky našli molekuly, které řídí stavbu zdí
mezi dělícími se buňkami rostlin. Účast exo-
cystu při dělení byla dosud známa jen u kva-
sinek a živočichů. � Českou astrofotografií
měsíce ledna se stal snímek L. Richtera Ml-
hovina M 42 (www.astro.cz/cam). Překrásný
útvar těsně pod pásem Oriona, vzdálený od
nás 1500 světelných let, je jako mlhavý ob-
láček viditelný i okem. � Astronomický a
kosmonautický svět si letos připomíná 25 let
od tragické havárie raketoplánu Challenger,
při níž zemřelo 7 amerických astronautů.

�NEBE NAD HLAVOU
Jediná letošní příležitost k pozorování

Merkuru večer nastane mezi 11. a 29. 3. Od
počáteční –1,2 mag jeho jasnost rychle kle-
sá. Největší vzdálenosti od Slunce dosáhne
23. 3., kdy se na konci soumraku nachází
11° nad z obzorem.� Venuše se dostala až
do Kozoroha, její jasnost klesá na –4 mag,
svítí ráno pouhých 5° nad jv. Z noční oblohy
zmizí až v listopadu. � Končí také možnost
spatřit Jupiter. Večer 20. 3. bude 5° nad z.
Ukáže se zase až na konci května a v červ-
nu, kdy přejde z Ryb do Berana.� Saturn je
stále věrný Panně. Vychází 2 hodiny po se-
tmění a svítí celou noc. Prakticky po celé
dva následující měsíce bude jedinou plane-

tou na noční obloze. � Slunce vstupuje
21. 3. do znamení Berana. Nastává jarní rov-
nodennost, začíná astronomické jaro. �
Měsíc bude 4. 3. v novu, 19. 3. v úplňku.

�NÁRODNÍ MUZEUM
Nejrozsáhlejší muzeum naší vlasti má

ve svých sbírkách na 20 milionů předmětů.
V Praze spravuje 21 expozic, dalších 13
mimo Prahu. Ve svých budovách organizuje
řadu kulturních akcí včetně koncertů a před-
nášek. Důležitou činností je pořádání vý-
stav.� Historická budova seznamuje s Ne-
destruktivními metodami průzkumu předmě-
tů, které slouží jednomu ze základních po-
slání muzea – uchování kulturního dědictví
v dobrém stavu pro budoucí generace. �
Nová budova připomíná tvorbu architekta
Karla Pragera a 80. narozeniny fotbalisty
Josefa Masopusta. � Náprstkovo muzeum
představuje výbavu Burjatské šamanky a
otevírá výstavu k výročí narození Vojty Ná-
prstka. � Ve Chvalském zámku vystavují
malíři Maria Varvodičová a Martin Velíšek.

�NÁRODNÍ GALERIE
Ve Schwarzenberském paláci je otev-

řena nová část stálé expozice, Císařská
zbrojnice. Umístěna je do podkroví, kde po
rekonstrukci vznikl zcela nový výstavní
prostor o velikosti cca 600 m2. Unikátní ba-
rokní krov se klene nad expozicí nejcenněj-
ších historických zbraní ze sbírek Vojenské-
ho historického ústavu. � Stálou expozici
ve Šternberském paláci obohatila nová ak-
vizice. Rokoková olejomalba na mědi Bak-
chus a Ariadna na Naxu od vídeňského malí-
ře Franze Christopha Jannecka byla zakou-
pena z moravské soukromé sbírky.

�VELKÉ ORCHESTRY V RUDOLFINU
SOČR uvede pod taktovkou Daniela

Raiskina Prokofjevův Houslový koncert č. 1
D dur (sólista Jikmu Lee) a Šostakovičovu
„Leningradskou“ symfonii. Na programu
koncertu s dirigentem Janem Kučerou bu-
dou skladby Stravinského, Elgara a Ger-
shwinův Klavírní koncert F dur (sólový part
Václav Mácha).�ČF přednese skladby De-
bussyho, Rodriga a Saint-Saënse. Diriguje
Ion Marin, na harfu hraje Jana Boušková.

�LETEM VÝSTAVNÍM SVĚTEM
Po Janu Holoubkovi, jehož tvorba za-

sahuje do několika oborů, vystavují v Galerii
Hollar Kateřina Vítečková a Jana Boudová.
� Proměny české fotografie v posledních
20 letech zachycuje Mutující médium v Gale-
rii Rudolfinum. � Nabídka zahraničních vý-
tvarníků v Galerii Miro pokračuje. Sen a reali-
tu vystřídají práce Tima Ernsta. � U Kamen-
ného zvonu se představí Michal Pěchouček,
U Zlatého prstenu Pavla Sceranková, na Sta-
roměstské radnici Jiří Thýn, absolvent atelié-
ru fotografie VŠUP. S. Wildová

Divočina v obrazech je název výstavy uni-
kátních fotografií zvířat jak je pořídili v je-
jich domovském prostředí dva významní
čeští fotografové – cestovatelé.

Rostislav Stach i Václav Šilha jsou skuteč-
nými lovci beze zbraní. Jejich výbavou jsou
nejen výkonné fotoaparáty, ale také speciál-
ní maskovací stany a další pomůcky, které
jim umožní lovit v pustinách Aljašky, na af-
rických pláních či v krušnohorském hvozdu
jedinečné snímky. Pakoně vrhající se do
proudu řeky, lovící medvědi či lvice útočící
na zebru. Fotografie tetřívka v milostné pozi-
ci na pozadí par, které stoupají z mokřadů,
to je mimochodem vítězné foto česko-slo-
venské soutěže Zlatý jelen Slávy Štochla.
Foto hrochů bojujících s krokodýlem (V. Šil-
ha) bylo publikováno v prestižním časopise
BBC Wildlife Magazin.

Na této výstavě divák stojí před skuteč-
ností jediné vteřiny, na kterou fotograf čeká
mnoho hodin. By� má k dispozici výkonnou
techniku, je to vždy dílo velkého umu, tuto
vteřinu ústředního motivu orámovat ještě
i esteticky správně zachyceným prostředím.

Ochoz panteonu Národního muzea do
6. července Maf


