
Pokud se alespoň trochu zajímáte o módu a životní styl (ale třeba i o architekturu), zřej-
mě vám neunikla zpráva o tom, že v ulici Na příkopě se něco chystá. To „něco“ je na po-
lovinu dubna plánované znovuotevření dlouho zanedbávané Rathovy pasáže, kam
v nadcházející době budeme moci vyrazit za nákupy či dobrým jídlem.

Přesněji řečeno, zavítají sem především
muži, kteří se konečně dočkají „své“ ob-
chodní galerie, první tohoto druhu v České
republice. Nově otevřená Pánská pasáž by
se měla stát cílem opravdových gentlema-
nů, kteří si potrpí na kvalitní značkové oble-
čení a vůbec vytříbený životní styl, se kterým
je spojeno i dobré jídlo, špičkové kadeřnic-
ké služby nebo zakázkový krejčovský salon.
Nebude tedy třeba obíhat mnoho obřích ná-
kupních středisek a obchodů, roztrouše-
ných všude po městě, aby stylový muž poří-
dil vše, na co si zrovna vzpomene nebo co
už dlouho marně hledá. V nové Pánské
pasáži si můžete v klidu a za asistence ško-
lených prodavačů vyzkoušet a pořídit nové
stylové přírůstky do vašeho šatníku, nechat
se učesat, případně oholit břitvou v předním
pánském holičství nebo si pochutnat na jed-
né ze specialit v plánovaném fastfoodu. To-
hle slovo je pravda trochu zavádějící a
možná mnohým z nás neevokuje nic luxus-
ního a příjemného. Rychlé občerstvení ale
nemusí být jen hamburger a kola, ale také
třeba výběrové sýry, obložené mísy a lahod-
né víno; a právě takový by měl zdejší podnik
být – gurmánský fastfood pro fajnšmekry.
Pokud sháníte kvalitní pánské doplňky (od
manžetových knoflíčků a vázanek až třeba
po kuřácké potřeby), rozhodně neprohlou-
píte, když je budete hledat právě zde. Ač je
stále tak trochu ve hvězdách, jaké že kon-
krétní obchody a značky zde najdeme, jed-
no je jisté – půjde o ojedinělý projekt, a to
i ve světovém měřítku. Podobný ryze pán-
ský nákupní prostor nemají ani v Londýně,
kde má jinak pánská móda snad největší
tradici. Tento fakt podotýká i významný
pražský hoteliér Ivan Chadima, který za ce-
lým projektem Pánské pasáže stojí.

Na závěr by se slušelo říci i pár slov k his-
torii objektu, která je určitě neméně zajíma-
vá a neměla by zůstat beze zmínky. V pat-
náctém století zde byl postaven gotický
(později barokně přestavěný) dům, který
patřil pražské univerzitě – sídlila v něm Vác-
lavova kolej. Jedná se o stavbu, kterou do
pasáže vcházíme z Ovocného trhu. Až o čty-
ři století později byl postaven dům v ulici Na
příkopě, spojený posléze s bývalou kolejí
průchodem se skleněnou střechou, kde síd-
lil tzv. Malý bazar, místo levných a výhod-
ných nákupů. Teprve v poválečné době
dostala pasáž jméno po obchodníku Ratho-
vi, který zde vlastnil obchod s vojenskými
kuriozitami. V sedmdesátých letech byl prů-

chod zničen při výstavbě metra. V první po-
lovině devadesátých let byl ale nově vysta-
ven a znovu se zaplnil obchody a restaura-
cemi. Postupem času ale pasáž pomalu ale
jistě skomírala (jak už to tak bohužel s mno-
ha pražskými pasážemi chodí). Díky nové-
mu projektu dostala ale zcela nový „kabát“
z elegantního čirého skla a velmi zajímavě –
až kubisticky – řešený strop. Nezbývá než
doufat, aby se vše vydařilo – nejen že přibu-
de další nákupní místo, ale oživí se téměř
zapomenutá pasáž a možná i elegance a
styl první republiky. A kdo ví, třeba časem
v těchto stopách půjdou i další proslulé
pražské průchody, na kterých se podepsal
zub času, moderní doba i lidská zapomnětli-
vost. Karolína Hornová (foto: J. Sládeček)

Do Vesmírny
pozvánka do kavárny

dTest poradna
rady spotřebitelského časopisu

Mumie v Praze
rozhovor s Pavlem Onderkou

Nabídky pro děti
školka Duhovka, tenisové kurzy a další

Adriena Šimotová
výstavy k životnímu jubileu

Vozíčkář
pokračování „figurek odjinud“

Někdo to rád horké
festival spisovatelů

Vítání jara na kole
tipy na jarní vyjíž�ky

Čtvrtý měsíc v roce je zde. Jako obvykle
jistě přinese „aprílové“ počasí, stejně jako
mnoho dalších, „sezónních“, událostí.
Kromě těch pravidelných to budou třeba
Velikonoce, které letos vyšly obzvláště
pozdě. Pražané i další obyvatelé měst se
tedy mohou těšit na cesty „z města“, za
sluncem či deštíky, za rozkvetlými kočič-
kami, květy prvosenek a prvními bzučícími
včelami.

Pohled na přírodu, která se právě probu-
dila k životu, potěší všechny: Hele, támhle
je ovečka, podívej…, nebo: Jé, kuřátka
a kačenky… To vše už na prvních kilomet-
rech, v první vísce, z oken auta cestou
k babičkám a dědečkům, na chalupy
nebo jen tak.

Ovšem pozor! Duben – měsíc bezpeč-
nosti silničního provozu sice již nikdo ne-
vyhlašuje jako v dobách před dvaceti a
více lety, ale aut i kilometrů za volantem
přibývá a o bezpečnosti se totéž říci určitě
nedá. Kdesi jsem se dočetl, že loni zahy-
nulo na českých silnicích „pouhých“
753 osob, což je prý „nejlepší“ statistika
od roku 1961, kdy se počty začaly zazna-
menávat. Ode dneška přesně 50 let. Je to
jistě pozitivní zjištění, ovšem na velké osla-
vy to zrovna není. Kdekdo by se mnou
mohl polemizovat, že ano: aut i motorek je
více, jezdí každý druhý a častěji atd. Ale!
Já budu oponovat, že auta jsou dnes bez-
pečnější, bezpečnostní pásy jsou všude
a povinné, životy zachraňují dětem auto-
sedačky, dospělým „airbagy“. Jen tak na
okraj: airbagy se prý začaly objevovat již
více než před třiceti lety – nejprve v USA
a později ve velkém, v sériové výrobě
v Německu.

Otázka zní jasně: Proč zůstávají a občas
i ošklivě rostou počty nehod a „smr�áků“?

Možná, že skutečně již duben svůj vý-
znam „měsíce bezpečnosti“ ztratil. Asi je
pravda, že dnes už většina řidičů nevyme-
tá pavučiny z garáže až na Svatého Jiří a
jezdí celoročně. A je zcela zřejmé, že velké
„preventivní“ akce našich strážců doprav-
ního zákona pouze v dubnu by situaci ne-
pomohly. Své zamyšlení však nechci za-
končit u strážců zákona. To by bylo trochu
plytké. Postavme to takhle: bude se jezdit
bezpečněji, když budou více vidět? Nebo
se musíme smířit s tím, že nadmíru zrych-
luje doba a s ní i řidiči? Nebo je pes zako-
paný jinde?

Š�astné jarní kilometry!
Ondřej Sedláček

� 2. 4. 1981 v Praze byl otevřen
Palác kultury, dnešní Kongresové
centrum – 30 let
� 7. 4. 1851 zahájen provoz vlakové

pošty – první poštovní úřad na kolejích
vyjel z Prahy do Vídně – 160 let
� 16. 4. 1911 zemřel Josef Richard

Vilímek st., publicista, knihkupec
a nakladatel, nar. 1. 4. 1835 – 100 let
� 16. 4. 1901 bylo uzákoněno připojení

Libně k Praze – 110 let
� 23. 4. 1836 v Praze poprvé vyšla

lyrickoepická báseň Máj
K. H. Máchy – 175 let
� 24. 4. 1811 byla zahájena výuka

na konzervatoři v Praze, nejstarším
hudebním ústavě ve střední
Evropě – 200 let
� 25. 4. 1996 první česká polární

expedice dosáhla severního pólu –
Oldřich Bubák, Miroslav Jakeš,
Vilém Rudolf a Rus Michail
Malachov – 15 let

PŘIPOMEŇME SI V DUBNU

S životem přišel na planetu Zemi boj. S člověkem pomůcky k boji. Jak se lidstvo vyvíje-
lo, zdokonalovalo i své prostředky k válčení. Pravěk, nebo novověk, konflikty zůstáva-
ly. Měnily se jen použité nástroje. Zbraně.

Ty nejcennější historické zbraně, které ve
svých sbírkách má Vojenský historický
ústav Praha, jsou vystaveny v nové expozici
nazvané Císařská zbrojnice. Umístěny jsou
v podkroví Schwarzenberského paláce,
kde rekonstrukcí vznikl prostor o velikosti
600 m2. Snad nejkrásnější renesanční půda
v Praze pod unikátním barokním krovem se
stala domovem pro 550 exponátů z období
od 15. do poloviny 19. století. Expozice čer-
pá z romantismu, kdy vznikaly zámecké a
později měš�anské zbrojnice, uvádí kurátor
Mgr. Jan Šach z VHÚ. Šlechtické rody je bu-
dovaly od renesance jako kroniky své histo-
rie. Vždy� každý šlechtic byl od dětství vy-
chováván k vojenské kariéře.

Největší část je věnována vojenským zbra-
ním chladným i palným, které byly nej-
běžnější součástí všech zbrojnic. Vystaveny
jsou vzácné středověké ručnice, mezi nimi

typy s doutnákovými, kolečkovými i kombi-
novanými zámkovými mechanismy. Nechy-
bí příslušenství, dokonce ukázka dětské
zbroje. Patří sem karabiny, pistole, šavle,
také praporce, přilby, prachovnice… Mezi
nejvzácnější exponáty se řadí polní oltář
dragounského pluku č. 13 prince Evžena
Savojského. Je ukázkou mimořádné kvality
dobové zlatnické práce pro potřeby vojska.
Velký prostor je věnován dělostřelectvu.
Mezi unikáty patří kožené dělo z počátku
30leté války nebo osmiliberní rychlice z vý-
zbroje rytířského řádu sv. Jana na Rhodu.

Jinou kapitolou jsou zbraně lovecké. Vždy
stály na vrcholu puškařského nebo mečíř-
ského umění. Objednávali si je movití zá-
jemci, kteří zaplatili nejen jejich výrobu, ale
také zdobení. Peníze na vývoj a nákladné
nové technologie pocházely právě od těch-
to bohatých zákazníků. Na složité umělecké
výzdobě spolupracovali i příslušníci jiných
řemesel, zejména rytci, zlatníci.

Ve zbrojnicích se často objevovaly zbraně
orientální. Byly jiné, zajímavé, odlišné od
zbraní evropských tvarem i výzdobou. Na
první pohled jsou patrné místní vlivy, přede-
vším náboženství buddhismu a islámu. Úro-
veň umělecké práce byla vysoká, Orient byl
již od starověku považován za kolébku
zbrojířských řemesel. Zařazení orientálních
zbraní do zbrojnic bylo aktuální a přirozené,
během celého sledovaného období, od po-
čátků Habsburské monarchie až do 19. sto-
letí, probíhaly války s Tureckem.

Poslední část patří Obrazárně. Výtvarné
umění vždy zdobilo šlechtická i měš�anská
sídla a často i jejich zbrojnice nebo lovecké
salony. V žádném z nich nemohla chybět
galerie předků, kteří prostřednictvím politic-
ké nebo vojenské kariéry dosáhli význam-
ného společenského postavení. Autoři ex-
pozice vybrali plátna s bitevní tematikou
nebo portréty významných vojevůdců a pa-
novníků.

K předmětům vojenské povahy patří různá
vyznamenání, řády a medaile. Prvním ofi-
ciálním řádem, uděleným výlučně Čechům,
byl Český šlechtický kříž, který se stal zákla-
dem pro nejvyšší vyznamenání naší republi-

ky, Řád bílého lva. Kopie kříže je vystavena
ve vitríně věnované České šlechtické gardě.
Tato noblegarda, kterou tvořilo 38 českých
šlechticů, doprovázela a chránila císaře
Františka I. během jeho tažení na Paříž. Řád
byl udělen jednorázově všem gardistům.

Expozice neevokuje válečnou vřavu ani
hlučné řešení konfliktů. Lze vnímat předmě-
ty, které mají svou krásu zjevnou i funkční.
Pocit míru, mezi všemi těmi zbraněmi možná
jen zdánlivého, podpoří letmý pohled z okna
půdy na Hrad, na Mikuláše, na Vltavu, na
spolehlivou jistotu, neměnné, klidné bytí.

Stáňa Wildová

Sázavský klášter, památné místo počátků českého státu a církve spjaté s poustevní-
kem sv. Prokopem – zakladatelem kláštera a již od středověku také českým národním
patronem, zažívá se svými příznivci a návštěvníky v posledních letech velkou radost.

V roce 2007 proběhl v křížové chodbě
kláštera restaurátorský průzkum, který od-
halil ve všech čtyřiadvaceti klenebních po-
lích chodby a na stěnách pod nimi téměř
dvě stě let zabílené fresky. Rozsáhlý cyklus

barokních fresek zachycuje dějiny kláštera
a v nich přítomnost věčného ochránce naší
země sv. Prokopa. Nejde o žádnou malič-
kost, jedná se o téměř o 1000 m2 maleb!

O překrásných freskách nás zpravuje ka-
novník u sv. Víta na Pražském hradě Fran-
tišek Krásl v knize „Sv. Prokop“ vydané
v roce 1895. V ní vypráví o barokní obnově
svatoprokopského dědictví a vznešené vý-
zdobě v ambitech po požáru kláštera v roce
1746. V menší míře také restaurátoři objevili
malby z doby vlády císaře římského a krále
českého Karla IV. v severním křídle ambitu
přiléhajícímu k jižní stěně nikdy nedostavě-
ného gotického trojlodí. Avšak brzy po zru-
šení Sázavského kláštera – českého Monte
Cassina – Josefem II. (1785) byly světskými
majiteli kláštera malby zabíleny a mystika
a síla tohoto místa zastírána. Povědomí
o svatém Prokopovi, který umí pokořit a
oslabit démony a který je ochráncem české-
ho národa, se mělo vytratit.

Středočeský Národní památkový ústav
(NPÚ), který objekt Kláštera sv. Prokopa
spravuje a zajiš�uje zde prohlídky turistům
i poutníkům, pokládá obnovu této výjimeč-
né památky, svědka počátků českého státu
a kultury, jejich období rozkvětu i strádání,
za svou nejvyšší prioritu. Již v roce 2008,
v období nastupující hospodářské krize a
problémů s rozpočty, financoval NPÚ od-
krytí prvního klenebního pole – obrazu smrti
sv. Prokopa, kterému dva andělé nesou bílé
roucho na jeho cestě do nebe. O rok poz-
ději se očím návštěvníků kláštera odkryla
další malba. Restaurátoři odhalili nádher-
nou architektonicky i figurálně bohatou scé-

nu z počátků kláštera, na které český kníže
Břetislav I. obětuje nadační listinu kláštera
na oltáři Panny Marie. V kompozici nechy-
bějí ani biskup Šebíř, sv. Prokop a odvážní
bojovníci země české. V roce 2010 však mu-
selo být restaurování přerušeno. Rozpočto-
vané finanční prostředky nestačily již ani na
řešení všech havarijních stavů.

Středočeský NPÚ proto ve snaze získat
i jiné zdroje na odkrývání a restaurování dal-
ších fresek vyhlásil v roce 2009 veřejnou
sbírku. Je velmi radostné, že našim návštěv-
níkům není osud „dějin v obrazech“, ukry-
tých pod nánosy pozdějších vrstev, lhostej-
ný. Senioři, studenti, rodiny s dětmi, milov-
níci tohoto poutního místa k dnešnímu dni
nasbírali do sbírkové kasičky a na sbírkový
účet už více než 120 000 Kč. Věříme, že to
nebude dlouho trvat a díky pokračující po-
moci a úsilí budeme moci zahájit restauro-
vání dalšího výjevu. Těšíme se na další od-
krytou fresku, jsme zvědaví, co na ní uvidí-
me – přije
te se do Sázavy podívat i vy!

Veřejná sbírka (sbírková kasička umístěná
v ambitu kláštera) byla povolena Národní-
mu památkovému ústavu Magistrátem
hl. města Prahy pod
č. j. S-MHMP/4225362009
ze dne 2. 6. 2009.
Přispívat lze i na sbírkový účet:
43-4063660207/0100
variabilní symbol 2700.

Slávka Matoušová
kastelánka Sázavského kláštera

Sázavský klášter, celkový pohled od řeky

Podkroví Schwarzenberského paláce s expozicí Císařská zbrojnice.

Odkrytá a zrestaurovaná barokní freska
v ambitu Sázavského kláštera

Pár pistolí s florentským křesadlovým zám-
kem, kolem 1785
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� 1. pá. Pražské byty rodiny Masaryků –
2. část. Vyprávění o rodinném životě T. G. Ma-
saryka a o místech, kde se svou rodinou byd-
lel a pobýval. Zač. v 16.00 na rohu ulice To-
mášské a Valdštejnského nám. (L. Mandová)
� 2. so. Významné domy Malostranského
náměstí. Vyprávění o domech malostran-
ských a jejich bohaté historii a osudech. Za-
čátek v 10.00 na zastávce tram. č. 12, 22
„Malostranské nám.“. (M. Hátleová)
Od Vypichu k Malovance. Během vycház-
ky si povíme o historii této pražské lokality
a vzpomeneme na básníka J. Seiferta v mís-
tech, kde žil. Začátek ve 14.00 na zastávce
tram. č. 22, 25 a autobusu č. 108, 174, 180,
191 „Vypich“. (B. Švejnohová)
Kostel nejsvětějšího Salvátora v Klementi-
nu. Prohlídka s výkladem o historii řádu a
s připomenutím 455. výročí příchodu jezuitů
do Prahy. Začátek v 15.00 na Křižovnickém
nám. u pomníku Karla IV. (A. Škrlandová)
� 3. ne. Národní divadlo. (stejně i 10. 4.,
17. 4., 24. 4., 30. 4.) Prohlídka vybraných
prostor. Začátek každou půlhodinu od 8.30
do 11.00 před vchodem do historické budo-
vy. Cena 140/100 Kč. (průvodci PIS)
Podoba pražského historismu a roman-
tismu. Za stavbami odrážejícími vzestup
české měš�anské společnosti v 19. století.
Zastavíme se u stylových inspirací z italské,
francouzské, nizozemské i české renesan-
ce (Lažanský palác, Česká spořitelna, palác
Bellevue, Staroměstské mlýny), u monu-
mentální veřejné plastiky (pomník Karlu IV.
a pomník císaři Františku I.) a u měš�an-
ských domů v okolí Staroměstského ná-
městí (Rottův a Štorchův dům). Začátek ve
14.00 před Národním divadlem (z ulice Ná-
rodní třída). (J. Škochová)
Z Podskalí přes Santošku k Andělu. Vy-
cházka nás povede přes Železniční most
a Radlickou lávku na Paví vrch k Santošce
a Andělu. Pěší trasa cca 4 km. Začátek ve
14.00 na zastávce tram. č. 3, 7, 17, 21 „Vý-
toň“. (P. Lešovská)
� 5. út. Hotel Evropa. Celková prohlídka
hotelu Evropa s pohoštěním kávou a zákus-
kem. Omezený počet na 2 x 30 osob. Začá-
tek v 16.00 a v 17.00 před vstupem do hote-
lu (Václavské nám. 25, P 1). Cena 140/120
Kč. (J. Stěnička)
� 7. čt. Hlávkovy studentské koleje. Pro-
hlédneme si vybrané prostory objektu s pů-
vodním vybavením, výstavu v malém muzeu
a připomeneme si osobnost J. Hlávky jako

architekta, stavitele a zakladatele nadací.
Začátek v 15.00 na rohu ulic Jenštejnská
a Dittrichova. (A. Škrlandová)
� 8. pá. Pražské byty rodiny Masaryků –
3. část. Vyprávění o rodinném životě T. G.
Masaryka a o místech, kde se svou rodinou
bydlel a pobýval. Začátek v 16.00 před
Hrzánským palácem (Loretánská č. 9, Hrad-
čany). (L. Mandová)

� 9. so. Kterak Šemík Horymíra zachránil.
Vycházka pro děti v rámci cyklu „Děti, po-
znejte Prahu!“. Vhodné pro děti od šesti let
(v doprovodu dospělé osoby). Povídání
o pověstech i historii Vyšehradu spojené
s návštěvou kasemat, podzemních chodeb
někdejší barokní pevnosti. Začátek v 10.00
před Táborskou bránou (první brána smě-
rem od stanice metra C „Vyšehrad“). Ome-
zený počet na 2 x 40 osob. Cena děti
70 Kč/dospělí 100 Kč + do kasemat 50/30 Kč.
(Z. Tlášková, M. Koblihová)
Zmizelá Praha – Smíchov. Cyklus „Pražská
předměstí“. Jak nám dnes slouží šlechtické
letohrádky a kam zmizely kartounky a cuk-
rovary? Začátek ve 14.00 u fontány na ná-
městí Kinských. (P. Kučera)
� 10. ne. Národní divadlo.(viz 3. 4.)
Klausová synagoga. Prohlídka v rámci cyk-
lu „Poznávejte Židovské město“. Začátek
v 10.00 u vchodu do synagogy (U Starého
židovského hřbitova, P 1). Omezený počet
na 30 osob. Cena 100 Kč + do objektu
75 Kč. (Z. Tlášková)
Dominikánský kostel sv. Jiljí a jeho okolí.

S výkladem o bohaté historii a umělecké vý-
zdobě této významné staroměstské archi-
tektury. Začátek ve 14.00 před kostelem
v Husově ulici. Cena 100/70 Kč + do kostela
30 Kč. (E. Sokolová)
� 11. po. Park Cibulka. Vycházka v rámci
cyklu „Kouzlo pražských zahrad a parků“
nás zavede do parku, kde si ukážeme roz-
manitost našich evropských druhů, občas
zabrousíme též do botaniky či ekologie
lesa. Začátek v 16.00 na stanici tram. č. 9,
10 „Poštovka“. (V. Válová)
� 13. st. Sv. Anežka Česká ve výtvar-
ném umění. Přednáška u příležitosti
800. výročí jejího narození. Přednáška je do-
plněna obrazovou projekcí. Začátek v 17.00
v sále PIS, Arbesovo nám. 4, P 5, v přízemí.

Omezená kapacita na 30 osob. (J. Jebavá)
� 15. pá. Prohlídka kostela sv. Havla. Pů-
vodně románský farní kostel v Havelském
Městě, později barokně přestavovaný, je dnes
místem posledního odpočinku K. Škréty. Za-
čátek v 16.00 před vchodem z Havelské uli-
ce. Cena 100/70 Kč + 30 Kč. (S. A. Marchal)
� 16. so. Státní opera. Celková prohlídka
budovy, která je sídlem jedné z význam-
ných hudebních scén Evropy. Začátek
v 10.00 před vstupem do budovy (Wilsono-
va 4, P 2). (P. Bartásková)
Z Pohořelce na Pražský hrad. Povídání
o stavebních památkách a zajímavých
osobnostech na Hradčanech. Začátek
v 16.00 u pomníku hvězdářů na Pohořelci
(zastávka tram. č. 22). (J. Pehe)
� 17. ne. Národní divadlo. (viz 3. 4.)
Malostranský hřbitov. Prohlídka běžně ne-
přístupného místa, posledního odpočinku
známých i méně známých osobností spole-
čenského a kulturního života Prahy 19. sto-
letí. Začátek v 10.00 u vchodu na hřbitov (ul.
Plzeňská, P 5, zastávka tram. č. 4, 7, 9, 10
„Bertramka“). (B. Kocourek)

Trojský zámek. Ojedinělé dílo římské ba-
rokní architektury v českém prostředí, také
výstavní prostor Galerie hl. m. Prahy, před-
stavuje veřejnosti novou expozici krajino-
malby, především z děl českých malířů, kte-
ří připravovali půdu modernismu a tvořili
v expresivním i secesním duchu (Z. Braune-
rová, A. Hudeček, O. Lebeda, V. Špála,
J. Prucha, O. Kubín), doplněnou o dobové
plastiky (O. Guttfreund, L. Šaloun, J. Mařat-
ka, B. Kafka, J. Štursa). Začátek ve 14.00 před
vchodem (U Trojského zámku 1, P 7, zastáv-
ka autobusu č. 112 „Zoologická zahrada“).
Cena 100/70 Kč + 60 Kč. (J. Škochová)
� 18. po. Jižní zahrady Pražského hradu
a zahrada Na Baště. Na vycházce v rámci
cyklu „Kouzlo pražských zahrad a parků“.
uvidíme mimo jiné údajně nejstarší strom
v hradních zahradách – pětisetletý tis červe-
ný. Začátek v 16.00 u pomníku T. G. Masa-
ryka na Hradčanském nám. (V. Válová)
� 20. st. Pražští knihkupci a nakladatelé
aneb jak to bylo s knihou v Praze? Jména
jako Kramerius, Otto, Vilímek, Topič vstou-
pila do dějin české literatury. Jaké byly jejich
životní osudy? Začátek přednášky v 17.00
v sále PIS, Arbesovo nám. 4, P 5, v přízemí.
Omezená kapacita na 30 osob. (J. Nováková)
� 22. pá. Malostranská beseda. Prohlídka
vybraných prostor bývalé Malostranské rad-
nice nově otevřené po rekonstrukci. Začá-
tek v 16.00 před vchodem (Malostranské
nám. 21, P 1). Omezený počet na 25 osob.
Cena 100 Kč + 20 Kč. (J. Stěnička)
� 23. so. Do Lysé nad Labem za Františ-
kem Antonínem Šporkem. Vycházka nás
zavede ke kostelu sv. Jana Křtitele, kolem
bývalého kláštera augustiniánů k zámku a
do zámecké zahrady. Začátek po příjezdu
vlaku, který odjíždí z „Prahy – Masarykova
nádr.“ v 7.54, před nádražní budovou v Lysé
nad Labem. (Z. Kobylková)
� 24. ne. Národní divadlo. (viz 3. 4.)
� Tichým údolím do Únětic. Vycházka za
historií roztockého zámku, roztockých vil,
bývalé výletní restaurace Maxmiliánka a
mlýnů na únětickém potoce. Začátek po pří-
jezdu vlaku, který odjíždí v 9.40 z „Prahy Ma-
sarykova nádr.“, na žel. stanici „Roztoky
u Prahy“. (B. Kocourek)
� 26. út. Kinského zahrada. Vycházka
v rámci cyklu „Kouzlo pražských zahrad a
parků“ přiblíží zahradu z botanického hledi-
ska. Začátek v 16.00 před vstupem z ná-
městí Kinských (zastávka tram. č. 6, 9, 12,
20 „Švandovo divadlo“). (V. Válová)
� 28. čt. Dům pánů z Kunštátu a Podě-
brad. Prvořadá památka románského ob-
dobí ukrytá v klasicistním domě nedávno
obnoveném. Jde o využití dočasné přístup-
nosti objektu ještě před jeho pronájmem.
Začátek v 16.00 před vchodem do uzavře-
ného objektu v Řetězové ulici čp. 222, Staré

Město. Cena 100 Kč + do objektu 30 Kč.
(M. Racková)
� 30. so. Národní divadlo. (viz 3. 4.)
Zmizelá Praha – Karlín. Cyklus „Pražská
předměstí“. Proměny Špitálských polí v prů-
myslové srdce Prahy. Začátek ve 14:00
před vchodem do Muzea hl. m. Prahy na
Florenci. (P. Kučera)
Ze starých Bohnic nejen za selským baro-
kem. Procházka nabídne poznání jedineč-
ného statku Vraných, kostela sv. Petra a
Pavla, jehož zakládací listina patří k nejstar-
ším v Praze, ale také trochu zábavy při náv-
štěvě terapeutické zvířecí farmy Psychiatric-
ké léčebny a nakonec pohodlnou turistic-
kou trasou ke starému ústavnímu hřbitovu
a na vyhlídku v Bohnickém údolí. Začátek
v 15.00 na zastávce autobusu č. 177, 200
„Odra“ (jede od stanice metra C „Kobyli-
sy“). (E. Sokolová)

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.

Minulý rok jsem se pustil do velkého truhlíkového dobrodružství. Začalo ale jinde –
v obchodě. Nějaké podivné řízení osudu mě při nakupování v supermarketu postavi-
lo před stojan se semínky zeleniny. A v tu chvíli ve mně vyklíčil plán: vypěstuji si
vlastní zeleninu!

V dětství jsem od srdce nenáviděl, když
jsem u babičky musel okopávát zahrádku
a plít nekonečné záhony – místo toho,
abych lezl po stromech nebo skákal ze sta-
vidla do rybníka. Ted nemám žádnou za-
hradu, jen malý balkon a trochu místa na
parapetu okna, kde vznikne moje plantáž.
Žádné okopávání.

Doma jsem do truhlíku zasel několik se-
mínek ředkvičky. Pár jsem jich partyzánsky
zasadil i do květináčů k jiným kytkám.
A zalil.

A pak s napětím sledoval, jak se semínka
chytla a jak se rozvinuly lístky. A jak z hlíny
časem vykukují červené vršky ředkviček.

Samozřejmě jsem ochutnal vzorek své
úrody. Nebudu nic zastírat – ředkvičky byly
dřevnaté jako byste kousali balzu. Asi jsem
se příliš dlouho u truhlíku kochal a zaspal
okamžik, kdy byly akorát.

Ale přišlo mi líto je prostě vytrhat a vyho-
dit. Nechám je tu dožít, řekl jsem si, a ne-
prohloupil jsem. Po pár týdnech se mi
ředkvičky odměnily záplavou nádherných

drobných květů. Některé byly čistě bílé,
jiné narůžovělé až čistě růžové. Kvetly
dlouho a krásně. Došlo mi, že díky mé ne-
znalosti (jsem přeci jen městský člověk)
jsem spatřil něco, co bych na babiččině za-
hrádce nikdy neměl šanci spatřit (protože
babička věděla, kdy je čas ředkvičky skli-
dit). Nádheru vykvetlých ředkviček.

Letos se do ředkvičkového dobrodružství
pustím znova. Načtu si nějaké rady a infor-
mace, kdy sklidit, a část úrody zkusím
využít ke svačině (na víc toho nebude).
A část ředkviček nechám zase vykvést.
Prostě pro tu radost z drobných kvítků.

Martin Mach Ondřej
Ekolist.cz
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� NABÍZÍME VÁM K PRODEJI BYT 4+1, 115 m2,
OV, v Revoluční ulici. Byt se nachází v udržova-
ném domě s výtahem. Zajímavá dispozice bytu.
Tel.: 725 293 226.

� PRODÁM STARÝ PSACÍ STROJ ROYAL, gramo-
fon kufříkový Jan Kettner, starý plechový telefon
s vidlicovým závěsným sluchátkem. Vše funkč-
ní, tel.: 224 933 958, 607 994 169.

� 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
6. 4. Koncert – vystoupí violoncellisté Jakub Otčenášek, Zachar Fedorov, Štěpán Drtina
a Petra Vindyšová, klavírní spolupráce prof. Michaela Šopíková. Zazní skladby J. S. Ba-
cha, A. Dvořáka a J. Haydna.
Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku, sraz vždy ve 13. 45.
16. 4. Svůdnost fikcí starolibeňských – sraz na stanici Stejskalova tramvají

č. 10, 24, 25
30. 4. Rozkošná veleba staveb masovršných stupňů – sraz u sochy TGM

na Hradčanském nám.

POŘADY PRO SENIORY

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

13. 4. v 17. 00 přednáška D. Škorpilo-
vé k výstavě, o automatické kresbě a
ezoterických metodách léčení.
19. 4. Velikonoční malování a zdobení
perníčků - dopolední výtvarná dílna pro
ZŠ Malostranská
Vstup volný

KONTEJNERY NA PRAZE 1
Víkendový svoz je 15.–17. 4.
Přistavení v pátek od 12 h. do neděle
do 12 h. – z 19 stanovišt :
Malá Strana a Hradčany:
• Besední (č. 2) – roh parčíku
• Hellichova – u křižovatky s Nebovidskou
• Cihelná (č. 2)
• Valdštejnské nám. (č. 4) – na parkovišti
• Malostranské nám. (horní, č. 11)
• U železné lávky (u nábřeží)
• Pohořelec – na konci parkoviště směrem

k ul. Keplerova
Nové Město a Staré Město:
• Na Florenci – v blízkosti Masarykova nádraží
• Ostrovní – u základní školy naproti č.12
• Charvátova – poblíž budovy Magistrátu hl.m.Prahy
• Vodičkova – roh s Navrátilovou
• Jeruzalémská – za kostelem sv. Jindřicha
• Štěpánská (u č. 25) – křižovatka s Řeznickou
• Havelská – před odbočením do Havelské ul.
• U Dobřenských – poblíž křižovatky s Betlém-

skou
• Široká – naproti Filozofické fakulty v záhybu

u Pinkasovy synagogy
• Haštalská (u č. 2)
• Masná a Malá Štupartská – roh u značeného

přechodu
• Dlouhá tř. (č. 48) – směrem k Benediktské
• Petrské nám. – u Lodecké č.2 nebo naproti

(zdroj OÚ MČ Praha 1)

EKORUBRIKA

Zde může být
váš inzerát o velikosti

53 x 40 mm
za 1272 Kč.

Informace na www.listyprahy1.cz,
listyprahy1@jalna.cz
nebo na 603 429 198.

Kavárnu nabízející pracovně-tréninkový
program a zaměstnávání lidí s mentálním
postižením naleznete v ulici Ve Smeč-
kách 5 na Praze 1. Vesmírna vznikla přes-
ně před 9 lety na první jarní den.

Pracovně tréninkový program v kavárně je
jeden z programů občanského sdružení
Máme otevřeno?. Vesmírna je přirozeným
integračním prostředím, ve kterém se den-
ně setkávají lidé s postižením a bez po-
stižení. Pracovně tréninkový program fun-
guje již od roku 2002. Služba je zaregistro-
vána jako sociální rehabilitace. Využívá ji
šest klientů, kteří zde pracují na ranní a od-
polední směnu. Po večerech zde můžete
potkávat absolventy pracovního tréninku
nebo klienty Tranzitního programu, který
pomáhá lidem s postižením hledat uplatně-
ní na otevřeném trhu práce.

Kromě sociálního programu nabízí kavár-
na běžným zákazníkům širokou nabídku
nápojů, jídel a možnost klidného posezení
v nekuřáckém prostředí v centru Prahy.
Mimo klasické kavárenské funkce umožňuje
další zajímavé aktivity: výstavy obrazů a fo-
tografií, interaktivní divadlo pro děti i pro se-
niory, tvůrčí workshopy (malování na hedvá-
bí, výroba šperků, apod.), projekce zajíma-
vých filmů.

Více informací na www.vesmirna.cz.

Dotaz: Koupil jsem si hodinky a po roce nošení se mi rozpadl pásek. Te
 mi prodejce tvrdí,
že na pásek je pouze tříměsíční záruční doba a v celé ČR není k dostání. Prosím, pora
te mi,
jaká mám práva, předem děkuji.

Odpově�: Toto je bohužel obvyklá výmluva některých prodejců. Pravdou ovšem je, že
u drtivé většiny zboží, které si zakoupíte jako spotřebitel, je možné reklamovat do 24 měsíců.
Váš prodejce hodinek tedy nemluvil pravdu (za což může dostat velmi vysokou pokutu) a vy
máte právo aby vaši reklamaci přijal a vyřídil. Trvejte tedy na přijetí reklamace a jejím řádném
vyřízení.

Dotaz: Jak je to s výměnou či vrácením peněz při nákupu oblečení? Některé obchodní ře-
tězce do měsíce oblečení vymění, některé se zdráhají. Je to dané ze zákona nebo jde o jejich
dobrou vůli?

Odpově�: Zákon nic takového podnikatelům v běžných obchodech (tedy nikoliv na inter-
netu nebo mimo prostory obvyklé k podnikání) nepřikazuje. Jde tedy vždy o dobrou vůli kon-
krétního prodejce. Pokud je vám však při nakupování tato možnost prodejcem deklarována
(např. cedulí o možnosti vrácení či výměny zboží umístěné přímo v obchodě či na účtence),
máte právo se tohoto domáhat a to v krajním případě i soudní cestou.

MEZINÁRODNÍ ČESKÝ KLUB ve spolupráci s Městskou knihovnou pořádá
další z cyklu besed HOVORY BEZ HRANIC
18. dubna – Večer s exilovými spisovateli
Hosté budou:

Michael Procházka z Austrálie, kterému vychází autobiografická kniha Zpově� únosce
letadla, čerpající z osobní zkušenosti s minulým režimem.
Milan Matějček žijící v Kanadě, chystá nyní druhý díl rovněž autobiografické knihy Umírat
se má na lačno. Úsměvný román, nás provází bez hořkosti 40.–80. lety minulého století
v Československu i odlehlých částech světa.
Blanka Forstová žila také v Kanadě, nyní v Německu. Publikovala v USA, Kanadě i Austrá-
lii, v Česku nedávno knihu Pražské etudy.
Městská knihovna Mariánské nám., malý sál v 17. 00, vstup 30 Kč.

Bývalá kasárna na Pohořelci (Vycházka „Z Pohořelce na Pražský hrad“– 16. 4.)



Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur na Betlémském náměstí,
součást Národního muzea, pro mne odevždy oplývá jakousi tajemnou atmosférou, ji-
nou než ostatní muzea. Snad je to geniem loci náměstí a k němu přilehlé, avšak vyso-
kou zdí obehnané starobylé budovy muzea a jeho dvora.

Dům „U Halánků“ býval rodinným pivova-
rem a dnes je sám o sobě unikátem, ostrův-
kem starých časů. Snad onu tajemnost způ-
sobuje historie slavného Náprstkovic rodu,
která voní jak krajkami osvětových salonů
19. století, tak ale i dálavami exotických
zemí za oceánem či v Africe. To vše dokázal
v tehdy poněkud provinční Praze propojit
vzdělaný a pokrokový muž Vojta Náprstek,
který stál mj. u počátku emancipace čes-
kých žen, nechyběl u nespočetných vlaste-
neckých vzdělávacích, kulturních a zaklada-
telských aktivit, ale také u zrodu unikátních
sbírek muzea, které te
 nese jeho jméno.
Muzeum se věnuje mimoevropským kultu-
rám a část jeho sbírek vede mladý sympa-
tický vědec, Pavel Onderka, v jehož týmu se
nyní rodí atraktivní výstava věnovaná staro-
egyptským mumiím. A o ní bude řeč.

Jaká je vaše práce zde v Náprstkově
muzeu?

Mám na starosti sbírku oddělení starověku
a pravěku Předního východu a Afriky, což
znamená v podstatě starověký Egypt a Nú-
bii. Práce v muzeu zdaleka nepředstavuje
pouze péči o sbírky a jejich vystavování, ale
probíhá zde i rozsáhlý výzkum, v současné
době pracujeme na několika projektech.
Jedním z nich je archeologická expedice
Národního muzea do Súdánu, kde probíhají
výzkumy na lokalitě jménem Wad Ben Naga
asi 130 km od hlavního města Chartúmu.
Stávalo tam starověké město Arabikeleb
s rozsáhlými pohřebišti.

Pro Náprstkovo muzeum ale nyní při-
pravujete výstavu týkající se jiné kultury –
egyptské. Čím bude výjimečná?

Ano, probíhají závěrečné přípravy výstavy,
která vychází z dalšího vědeckého projektu
Národního muzea. Bude pojednávat o mu-
miích a představí probíhající multidiscipli-
nární výzkum starověkých mumií ze sbírek
Národního muzea a Městského muzea
v Moravské Třebové, kde mají po nás nej-
větší sbírku egyptských starožitností v re-
publice a pojí nás dlouholetá spolupráce.
Výzkum mumií probíhá v Diagnostickém
centru Mediscan, které má k dispozici výpo-
četní tomograf neboli cétéčko, kterým jsou
mumie zkoumány.

Přiznám se, že jsem netušila, že v Čes-
ké republice máme také egyptské mumie,
vím jen o těch „našich“, barokních, které
jsou ale podstatně mladší. Jak se tedy
egyptské mumie dostaly k vám do Ná-
prstkova muzea a kolik jich vlastně je?

V Praze se mumie objevily už ve sbírkách
Rudolfa II. Bohužel se z egyptských rudol-
finských sbírek nic nedochovalo. Máme do-
klady o tom, že byly součástí kořisti, která
byla odvezena Švédy v roce 1648, tak jako
mnoho jiných předmětů a uměleckých děl.
Samozřejmě, že tento materiál je velmi ná-
chylný ke zkáze, takže ačkoli víme s jistotou,
že minimálně jedna mumie se dostala do
Upsally, do dnešních dnů se nedochovala.

A jaká mumie na našem území je tedy
„služebně nejstarší“ dnes? Myslím tím,
pokud jde o délku jejího pobytu v Če-
chách či na Moravě.

Nejstarší písemná zmínka o mumii, která
se u nás dochovala, pochází z r. 1792. Byla
tehdy v soukromém vlastnictví a později
přešla do vlastnictví významného pražské-
ho archeologa J. A. Jíry. Přes Muzeum hlav-
ního mměsta Prahy se pak dostala do sbí-
rek Náprstkova muzea.

A ty další?
V roce 1818 se v Praze v Celetné ulici

konala první výstava egyptských starožit-
ností, byla dokonce prodejní. Zorganizoval
ji Franz Wilhelm Sieber a vystavoval a pro-
dával zde předměty, které získal při své náv-
štěvě Egypta. Části Sieberovy sbírky byly
prodány mimo území českých zemí, ale dal-
ší část jich byla skoupena Pražany, a ti je
později postupně předávali do Vlastenecké-
ho muzea, pozdějšího Muzea Království
českého, resp. Národního muzea. Další mu-
mie byly do Prahy svezeny z regionálních
muzeí. Dnes tady u nás máme celkem 9 do-
spělých a 1 dětskou mumii. Zajímavé je, že
jsou to převážně dámy, pánů je méně.

To znamená, že v 19. století bylo běžně
možné v Egyptě koupit mumii jako suve-
nýr?

Ano, bylo to možné, dokonce třeba i v sa-
motném Egyptském muzeu v Káhiře, kde se
duplicitní předměty rozprodávaly sběrate-
lům. Taková typická egyptská sbírka, tedy
to co si přiváželi bohatí Češi a ve velkém
počtu také čeští Němci z Egypta, sestávala
z mumie, pokud možno v pestře pomalova-
né rakvi, doplněné několika menšími sta-
rožitnostmi. Ale mumie a další předměty
byly i prostředkem diplomacie, takže napří-
klad egyptská sbírka na zámku Kynžvart
byla darem egyptského místokrále Moha-
meda Alího knížeti Metternichovi. Naše mu-
mie z velké části pocházejí právě z těchto
oficiálních darů egyptských vlád.

Kolik dalších sbírek mumií je ještě
v České republice? A je péče o tyto
zvláštní exponáty nějak soustředěná a
konzultována?

V Praze jsou ještě tři mumie v Hrdličkově
muzeu člověka, další dvě opatrují na zámku
Kynžvart a jednu v muzeu v Moravské Tře-
bové a také na hradě Buchlově u Uherské-
ho Hradiště. Tyto instituce nemají speciali-
zovaného pracovníka, který by se péči nebo
výzkumu mumií věnoval. Ale podle muzejní-
ho zákona jsou centrální instituce, tedy prá-
vě třeba Národní muzeum, zavázány k tomu,
aby asistovaly těm regionálním při péči o po-
dobně ojedinělé sbírkové předměty.

Co bylo vlastně hlavním podnětem
k chystané výstavě? Nějaké významné
poznatky při zkoumání těchto mumií?

Letošní výstavou navazujeme na výstavu
a projekt, uskutečněné před 40 lety, kdy
v Národním muzeu probíhal výzkum egypt-
ských mumií pod vedením prof. Evžena
Strouhala za pomoci tehdy nejlepší dostup-
né radiologické metody – rentgenu. Projekt
probíhal v letech 1971–1974. Od roku 2009
provádíme obdobný výzkum pomocí nej-
lepších současných metod, především zmí-
něné počítačové tomografie. Na tehdejší vý-
stavu v roce 1971 byly fronty až na Betlém-
ské náměstí, takže jsme zvědaví, zda i ta le-
tošní vyvolá opět takový zájem.

A měla by? Co tedy bude k vidění?
V rámci výstavy bude vystaveno sedm do-

spělých mumifikovaných jedinců a jedno
mumifikované dítě. Nebudou představeni
jen zemřelí a jejich rakve, ale pokusíme se
nastínit, jak obvykle vypadala pohřební vý-
bava. Budou tedy vystaveny sarkofágy, rak-
ve, pohřební sošky, kanopy (nádoby na
vnitřnosti zemřelého), ale také předměty ne-
soucí texty, které měly zemřelému dopomo-
ci k blažené existenci na Onom světě.

Z jakého období tyto mumie pocházejí a
je u všech známo jejich jméno?

Nejstarší mumie je přibližně z 13.–12. stol.
př. n. l., nejmladší asi z prvních století n. l.,
takže vlastně je mezi nimi rozpětí zhruba
jednoho a půl tisíciletí.

Všechny naše mumie mají svoje přesné
muzejnické označení, ale jen u některých
známe jejich skutečné jméno. A u těch zbý-
vajících právě nyní váháme, zda je před ve-
řejností označit během výstavy přezdívkami,
které za více jak čtyři desítky let pobytu v Ná-
prstkově muzeu získaly a které my používá-
me při práci s nimi, anebo použít nějaké neu-
trální označení jako „žena A“, „muž C“ apod.

Vra	me se ale ještě k současnému vý-
zkumu. Co vše se jím dá zjistit a na co se
hlavně zaměřuje?

Výsledky výzkumu, který probíhá již třetím
rokem, má představit právě připravovaná
výstava. Na tomto místě můžu říct, že se
nám podařilo učinit celou řadu významných
objevů a stanovit diagnózy, které z dob sta-
rého Egypta zatím nebyly známy, nebo jsou
velmi ojedinělé.

Prozra�te ještě, jaký bude doprovodný
program k této výstavě?

Ten je plánován docela ambiciózně, usku-
teční se řada přednášek v rámci tradičního
Egyptologického jara. Půjde o pět předná-
šek v květnu a červnu, další tři se budou ko-
nat ještě v září. Zároveň muzeum připravuje
program pro děti, který představí staro-
egyptskou civilizaci ve větší šíři. Starším
žákům i studentům budeme také předsta-
vovat moderní metody, kterými byly mumie
vyšetřovány. Chystáme komentované pro-
hlídky výstavy pro veřejnost i pro školy,
takže bude lákavé nejen si výstavu prohléd-
nout, ale můžete tak učinit i s výkladem od-
borníků.

Výstava Egyptské mumie v Náprstkově
muzeu začíná 5. května a potrvá do
30. září 2011. Martina Fialková
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ŠKOLY VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOVA

Tenisová škola Tallent připravuje JARNÍ TRIMEST tenisových kurzů,
který začíná 18. dubna 2011. Pro všechny předškoláky, školáky i do-
rost jsme již nyní připravili zdarma ukázkovou hodinu. (Termín vám
rádi sdělíme na níže uvedených kontaktech).

S výukou dětí máme bohaté zkušenosti,
jde nám především o zapojení všech svě-
řenců do cvičení a her po celou dobu tré-
ninku.

Děti se při tréninku a vzájemných utkáních
učí umění fair-play, vytrvalosti a soustředě-
nosti. Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho
pohybové, ale i psychické schopnosti.

Tím nejlepším co můžeme našim dětem
dát, je pohyb a pokud vaše dítě není na ko-
lektivní sporty, tenis je ideální alternativou.

Kromě tenisových kurzů jsme pro všechny
holky a kluky bez ohledu na věk, ale i celé
rodiny, připravili program na celé léto v po-
době příměstských táborů, tenisových tá-
borů a campů. Např. tenis a moře, tenis a
horská kola a další.

Informace získáte na www.tallent.cz,
www.e-tabory.cz nebo
na tel: 224 815 871, 603 527 172

–PR–

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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Další setkání se koná 14. dubna v 16.30 hod. v Unitarii Praha 1, Karlova 8.
Téma: Čím je mateřská škola pro dítě důležitá.
Zvány jsou všechny maminky či tatínkové s ratolestmi (do tří let), kteří se chtějí dozvědět více
o vývoji dítěte a mít možnost výměny názorů a zkušeností pod vedením odborníka. Děti si
v době besedy rodičů s psycholožkou hrají s dospělými ve vedlejší místnosti.
Účast bezplatná.

Mezinárodní Montessori školka Duhovka v Hergetově cihelně na Malé Straně pořádá
v úterý 19. dubna den otevřených dveří spojený se zápisem. Česko – anglická školka je
určena dětem ve věku od dvou a půl do šesti let.

Název Duhovka napovídá, že školka je
otevřena dětem všech národností. Vytváří
tak dvojjazyčné prostředí, kde si děti osvo-
jují jazyk přirozeně v každodenních situa-

cích. Péče o děti v Duhovce vychází z peda-
gogiky Marie Montessori, která využívá tou-
hy dětí objevovat a poznávat svět kolem
sebe. V souladu s mottem „Pomoz mi,
abych to dokázal sám“ jsou zde dospělí
průvodci, kteří pomáhají dětem zvládnout

úkoly jejich vlastními silami a tempem. Při
Montessori činnostech se děti učí pečovat
o sebe a své okolí a pracují s materiálem,
který jim umožňuje poznávat přírodu a svět
či proniknout do matematiky. Velká pozor-
nost je věnována také nácviku vyjadřování
a formulování vlastních myšlenek. Školka
podporuje nejen individuální rozvoj dítěte,
ale i spolupráci ve skupině. Společně si hrají
a pracují děti různého věku, a tím se vzájem-
ně obohacují.

Duhovka nabízí dětem možnost pokračo-
vat ve vzdělávaní podle Montessori také na
základní škole a osmiletém gymnáziu. Spo-
lečným cílem škol je vytvářet prostředí, kde
se děti nebojí ptát ani chybovat, kde mají
odvahu projevit se, růst a převzít zodpověd-
nost za svá rozhodnutí.

Školku Duhovka v Cihelné 2 můžete navští-
vit 19. 4. od 8 do 19 hodin. Více informací
najdete na www.duhovkaskolka.cz. –PR–

Výstava s netradičním tématem a názvem „Slibuji na svou čest“, což jsou slova skaut-
ského slibu, se koná od 8. dubna v knihovně Libri prohibiti.

Během vernisáže, která proběhne již 7. 4.
od 16 hodin se budou promítat i filmové do-
kumenty se skautskou tematikou z fondu
audiovizuálního oddělení knihovny.

Výstava je součástí projektu knihovny Libri
prohibiti a nezávislého think tanku Nett „Vý-
znam skautského slibu“, na kterém spolu-
pracují se skauty z ČR, Slovenska, Polska
a Ma
arska. V kontextu historie skautského
hnutí výstava představí vývoj proměny a dis-
kuse nad zněním skautského slibu a prin-
cipů skautingu v těchto zemích. V expozi-
ci návštěvník uvidí mnohé dosud nepubli-
kované fotografie z počátků hnutí, různé
skautské spolky z doby první republiky

(např. Baden-Powellovi skauti, Čs. Obec
Volnosti, slovenský židovský odd.) a foto-
grafie ze slavnostních obřadů skládání
skautského slibu, které poskytl archiv
Skautského institutu A. B. Svojsíka. Z archi-
vu a fondu knihovny Libri prohibiti budou vy-
staveny exilové a samizdatové časopisy,
korespondence vztahující se k exilovému
skautingu a dobové dokumenty.

Výstava trvá do 3. května a v knihovně
Libri prohibiti na Senovážném náměstí 2,
Praha 1 je přístupná od pondělí do čtvrtka
mezi 13–17 hodinou nebo po domluvě na
tel. 224 225 971.

Pavel Onderka (uprostřed) ve Wad Ben Naga

Zde může být váš inzerát
o velikosti 53 x 23 mm

za 731 Kč.
Informace na www.listyprahy1.cz,

listyprahy1@jalna.cz
nebo na 603 429 198.
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KNIŽNÍ OKÉNKO

Usměvavý pan doktor byl osobou na Letné známou, zhusta vyhledávanou. Aby ne,
když hříšně nedřel klienty z peněz, hojil zapeklité spory, rozdával rady, kde koho pálilo.
Bydlel na dosah všech těch neš	astníků z Letné a Bubenče, co ho žádoucně vyhledáva-
li v domě pod křižovatkou ulic Veletržní a Dukelských hrdinů.

Žil sám v přízemním bytě a stačilo ve chvíli
nouze za�ukat zvenčí na okno, nebo z chod-
by na dveře, imrvére pootevřené z praktic-
kých důvodů. On totiž pan Juris causa byl
připoután jednou pro vždy k invalidnímu vo-
zíku, což nemělo co dělat s jeho živou leto-
rou, čilou schopností být všude tam, kde si
to ten či onen „zauzlovatý“ případ žádal. Žil
jen knihami, spisy a nejen notábliemi, ale
i krásnou literaturou, kterou se opájel. Jeho
speciální libůstkou byla antika, řečtí a římští
klasikové – a Shakespeare. Vegetoval pros-
tě a nenáročně v prostředí na hony vzdále-
ném i té nejmenší úpravnosti, až na choutky
knihomola, všechno ostatní měl za nedů-
ležité.

Místnost, ratejna čtvercového půdorysu,
připomínala cirkusovou manéž pod šapitó
dávno nevymalovaného stropu. Pod ním
předváděl pan doktor neuvěřitelné exhibice
s vozíkem, se kterým dovedl křížem krážem
jezdit, zběsile couvat, točit se namístě, bles-
kurychle kroužit, divže s vozíkem nemetal
kozelce. Na lině podlahy zůstávala po jeho
jízdách podivuhodná sítnice čar, obraz, kte-
rý by mohl být jakýmsi novým žánrem mo-
derního umění. Ale toho si pan doktor nevší-
mal; byla to jen taková jeho klukovská zába-
va, rozptýlení, než se vážně rozjel vyhledat
to či ono k horám listinného materiálu, navr-
šeného na různorodém nábytku kolem
stěn. Vévodila tu těžkopádná almara – kdysi
šatník, který skončil na hřebících dveří –
nyní knihovna těch nejvzácnějších pokladů.
Byla divoce uspořádána, ale pan doktor se
v ní vyznal. Na co nestačil ve výši, podal si
bravurně holí, druhou nezbytnou rekvizitou,
se kterou stejně jak s vozíkem prováděl pěk-
né „psí kusy“. A zvláštní, co bylo od mládí
odepřeno jeho bezvládným nohám, to mu
vynahrazovaly šikovností ruce, napohled
slabé, ale mocné silou.

Přes fyzickou omezenost nestal se pan
doktor škarohlídem, byl naopak rád v centru
každého dění, chtivý a lačný všech novinek,
nesmírně zvědavý i zvídavý. Spojnicí se ži-
votem venku bylo mu okno, odkud pozoro-
val „cvrkot“ na ulici. Dveře bytu ho spojovaly
s bytím v domě, kde poslouchal každé myší
šustnutí. Už podle kroků odhadl souseda a
v zápětí přitáhl si ho holí ke dveřím na kus
řeči. Ta jeho běžela rychle, vtipná lehce iro-
nizující, byl v ní jak ryba ve vodě.

Nade vším vlála velká vášeň, k smrti rád se
toulal. Na vozíku s gumovým kolem pod se-
bou, zabalen v předlouhé šále, s širáčkem a
nezbytnou holí, vyrážel do světa se svým
věrným šoférem – chlapem silným jak Go-
lem. A tak ho bylo vidět v Letenských sa-
dech u starého kolotoče, v nadšeném, až
dětském vytržení. Eldorádem byla mu nej-
blíž položená Stromovka, nejen park, ale
i přilehlé planetárium, pro něj plné hvězd-
ných dobrodružství. A co teprv novogotický

zámeček na vršku, archiv zamilovaných ča-
sopisů a novin, do kterých nořil nos na hodi-
ny, nedbaje zavíracích hodin. Pouštěl se
i dál, až do bájné Šárky, do Hvězdy za
omželých podzimních odpolední, kdy v mr-
holivém dešti bylo tak útulno v hospůdce
U české koruny, milo venku pod rzivými kaš-
tany, kde se tak s chutí ucucávalo pivečko.

Ale nebyl pan doktor žádný vybíravý ptá-
ček, potěšil se i na prvních jarních poutích a
s pořádným kusem tureckého medu nasá-
val lidské hemžení. A když na něho přišla
zas jiná nálada, nechal se odvézt do galerií,
kde tiše rozmlouval se sochami a obrazy.
Divadlo ale bylo jeho radostí a láskou nej-

větší. Těšil se nejen měnivými kulisami na
jevišti, ale i ševelícím hledištěm, třpytným
jak zlatá šperkovnice. V touze poznávat ne-
znal překážek a když to jeho vozík nedoká-
zal, popadl drobínka do náruče šofér Golem
a vynesl ho do výše k múzám. Ten jeho Go-
lem – poklad, ochotný v každém čase a ne-
čase udělat radost svému panu doktorovi.
Co se ví? Třeba to přátelství tiché a věrné,
uzavřené na život bez výpovědi, mělo své
skryté pozadí a bylo vlastně vděkem Gole-
ma, že ho kdysi pan doktor vytáhl z velké
bryndy.

Přešel nějaký rok a jednou bylo okno ve
Veletržní zatlučeno prkny. V bytě se usazo-
valy firmy, ale po krátkém vzletu pád, jedna
po druhé krachovaly. Pan doktor by jistě na
ničem nelpěl a byt jim jistě rád přenechal,
kdyby to bylo k něčemu užitečnému. Ale to
by v něm musel panovat On Juris causa
jeho formátu. Za takového by tu dodnes fir-
my žily, byly, prosperovaly, profitovaly, tak-
zvaně podnikatelsky rostly a kvetly. Ale tak-
hle? Kde vzít a nekrást!

Alena Hoblová (kresba autorky)

Vynikající režisér a scénárista filmových akčních „béček“ Robert Rodriguez patří po
boku Quentina Tarantina k těm filmovým režisérům, kteří tento žánr povznesli ve svých
nejlepších dílech na vysokou uměleckou úroveň. Mezi jeho nejznámější díla patři trilo-
gie El Mariachi, Desperado a Tenkrát v Mexiku stejně jako horor Od soumraku do úsvi-
tu, ke kterému napsal scénář již zmíněný Tarantino.

„Texasan“ Robert Anthony Rodriguez (nar. 20. 6. 1968 v San Antoniu) začal natáčet krátké
filmy již za svého studia na texaské univerzitě. Svůj první celovečerní film El Mariachi (1992) –
příběh mladého muzikanta, přicházejícího do bezejmenného městečka, aby si zde vydělával
hudbou, který se ale po boku krásné majitelky baru vrhá do boje proti místnímu podsvětí, na-
točil za pouhých 7 000 dolarů v roce 1993. Snímek, který Rodriguez nejen režíroval a sestří-
hal, ale také k němu napsal scénář a natočil hudbu, získal Cenu diváka na Filmovém festivalu
v Sundance a byl dále oceněn i na festivalech v Berlíně, Mnichově. To Rodriguezovi otevřelo
cestu k natáčení filmů ve velkých studiích. Jeho dalším významným filmem je pokračování
příběhu El Mariacha s názvem Desperado (1995), na kterém poprvé spolupracuje se svým
duchovním blížencem Tarantinem. Také tento snímek zaznamenal velký úspěch u diváků.
V témže roce Rodriguez a Tarantino natáčejí každý jednu povídku pro film Čtyři pokoje. Další
vynikající Rodriguezův film – „upírský horor“ o dvou šílených bratrech Od soumraku do úsvitu
(1996) produkuje Q. Tarantino, který napsal scénář a také v něm hraje jednu z hlavních rolí.
Film byl velký kasovní úspěch a získal několik cen. V roce 1998 následovala neméně pove-
dená hororová sci-fi Fakulta, která je ale u nás méně známá. V následujícím období Rodrigu-
ez natáčí filmy různé kvality – vedle poměrně kvalitní sci-fi trilogie pro děti Spy Kids
(2001–2003, Špioni v akci, Ostrov ztracených snů a 3D: Game Over) natáčí i vysloveně béč-
kové filmy, které nehýří kvalitou. Naštěstí pokračování Desperada s názvem Tenkrát v Mexiku
(2003) Rodriguezovy fanoušky nezklamalo a film byl opět slušně úspěšný. Fenomenální
úspěch ale zaznamenal jeho snímek na motivy kultovního komiksu Sin City (2005), pro který
vedle režie napsal scénář a hudbu. Své kvality Rodriguez znovu potvrdil o dva roky později
v rámci filmového projektu Grindhouse, na kterém se podílí společně opět s Tarantinem. Pro
tento projekt natočil vtipnou a svižnou akční, místy brutální podívanou s názvem Planeta Te-
ror (2007).

Zatím posledním Rodriguezovým filmem je akční krvák hraničící s parodií s názvem Ma-
chette (2010). Většinu jeho zmíněných filmů lze nalézt na DVD s českou podporou. R. R.

Letošní životní jubileum Adrieny Šimotové je uctěno hned dvěma významnými výstava-
mi v Museu Kampa a v Galerii Rudolfinum. Patří k umělkyním, jejichž dílo dýchá hloub-
kou a duchovností.

CESTA
Při studiu na VŠUP v Praze se seznámila

s budoucím mužem, malířem Jiřím Johnem.
S ním a s kolegy tvořila jádro skupiny UB 12.
Od šedesátých let vystavovala samostatně
i skupinově. Zúčastnila se Bienále v Sao
Paulu, Bienále mladých v San Marinu, při-

spívala na bienále grafiky v Lublani. Získala
řadu ocenění, včetně Grand Prix. Po smrti
manžela (1972) malbu opustila, za hlavní
materiál si vybrala textil s myšlenkou jeho
uplatnění v prostoru. Vystavovala soukromě
a neoficiálně, později veřejně doma i v za-
hraničí. Při pravidelných pobytech ve fran-
tiškánském klášteře v Hostinném vždy na
zakončení instalovala výstavu prací, které tu
vytvořila. Veřejností byla velmi kladně přijata
její souhrnná kolekce v Brně (1986) i násled-
né výstavy v muzeích a galeriích. Rok 1990
pro A. Šimotovou znamenal retrospektivu
v GHMP (druhá velká výstava byla v Národ-

ní galerii – 2001) i vydání obsáhlé monogra-
fie. Zároveň přišlo pozvání k pobytu v atelié-
ru Centre Pompidou a za rok udělení fran-
couzského Řádu rytíře umění a literatury.
Následuje škála výstav ve Francii a po Evro-
pě, stejně tak ve vlasti. Nejlepším lékem na
úmrtí syna (1994) byla neúnavná práce, dal-
ší výstavy i vyučování na letní škole v Salc-
burku. Lidský a umělecký profil Adriany Ši-
motové byl prezidentem ČR oceněn Medailí
za zásluhy I. stupně (1997). Vyšla její kniha
konfesí a poezie Hlava k listování.

KAMPA
Menší ohlédnutí (perforace, frotáže 1975

až 1991) tvoří je výstavní kolekci, v níž jsou
zastoupeny soubory prací z obou druhů pa-
pírů. Monumentální díla na vrstevnatých
kartonovaných papírech, týkající se pobytů
ve františkánském klášteře v Hostinném,
patří do sbírek muzea. Například Dotyk
země, prezentovaný právě nedávno v Cen-
tre Pompidou. Dýchají důvěrou, uchováním
vytříbené osobní kritiky vlastní tvorby, vědo-
mím o časové omezenosti.

Museum Kampa (do 24. 4. 2011)

RUDOLFINUM
Vyjevování (2008–2010) představuje v Ga-

lerii Rudolfinum díla umělkyně z posledních
tří let, kdy se po menší odmlce vrátila k tvor-
bě. Přecházení od výtvarných do výrazo-
vých forem určuje rukopis prací. V cyklech
Schoulení (2009–2010), Nohy (2009–2010)
a Ruce (2010) autorka rozvíjí frotáž a pero-
kresbu – užitím pastelů a práškových pig-
mentů, nanášených na kaligrafický papír
přímo dlaněmi a prsty. V tichu, soustředění
a hluboké kontemplaci dala tak vzniknout
dílům, která dosud nebyla nikde vystavová-
na. Jsou závažným poselstvím – díly, která
jsou jedněmi z nejpodstatnějších nejen
v českém, ale i evropském výtvarném umění
druhé poloviny 20. století.

Galerie Rudolfinum – Malá galerie
(7. 4. – 19. 6. 2011)

Olga Szymanská

Divadlo U Valšů
14. 4. v 19.00
Sir Ronald Harwood: Kvartet (QUARTET)
z angličtiny přeložila Helena Stachová
Komorní příběh vyprá-
ví o čtyřech špičko-
vých operních pěvcích,
kteří jsou již za zenitem
zájmu médií a ředitelů
operních souborů, a
po pravdě, potýkají se
všemi radostmi i stras-
tmi stáří. To všechno
se ale může změnit a
změní. Příležitostí se
stane slavnostní večer na počest skladatele
Verdiho. Všichni čtyři by měli vystoupit v ro-
lích, ve kterých se proslavili, totiž v proslu-
lém kvartetu z Rigoletta. Ale nic není tak jed-
noduché, jak by se zdálo, protože ani život
není jednoduchý. Východisko se nakonec

najde, očekávaný kvartet v programu veče-
ra nechybí – a zdá se, že i čtveřice hrdinů
nalezne pozdní cestu k vzájemnému po-
chopení. Hrají K. Burianová, J. Tesařová,
M. Stehlík, P. Pelzer, režie I. Rajmont

Divadlo Semafor
27. 4. v 19.00
Jiří Suchý: Voca� poca� aneb Zuzana
má doma zebru
Tentokrát to bude představení, které se vy-
myká: J. Molavcová a J. Suchý uvedou
v úvodním skeči do našeho příběhu Z. Stir-
skou, její děti a její kapelu a pak už se bude
ubírat děj, plný písniček, svou vlastní ces-
tou. Z. Stirská, tentokrát bez svého sboru
Gospel Time, bude zase po létech vystupo-
vat v semaforském představení, které jí au-
tor ušil na míru. Hrají: Z. Stirská, S. Stirská,
V. Stirská, R. Stirský, L. Stirský, J. Suchý,
Ji. Molavcová, režie J. Suchý

Americký jazzový saxofonista a skladatel John Coltrane patří mezi nejvýznamnější
a nejvlivnější postavy moderního jazzu. Z „gruntu“ změnil způsob hry na saxofon
a ovlivnil tím celou řadu jazzových hráčů nejen na tento nástroj. Vedle Colemana Haw-
kinse či Sonny Rollinse – dalších velikánů hry na tento nástroj, poskytuje Coltranova
hra silnou inspiraci i dnes.

John William Coltrane (23. 9. 1926 – 17. 7. 1967) začal již v dětství hrát na lesní roh a klari-
net. Zájem o jazzovou muziku jej ale brzy přivedl k altsaxofonu, na který hrál od roku 1943
v kapele vojenského námořnictva. Zde se seznámil s hrou Charlie Parkera a be-bopem. Poz-
ději, od roku 1949, začal hrát na altsaxofon v bigbandu Dizzy Gillespieho. Seriozně začal na-
hrávat okolo roku 1955, kdy mu spolupráci nabídl další slavný jazzman Miles Davis; v jeho
bandu hrál na tenorsaxofon. Desky, které společně nahráli, patří k nejdůležitějším Mileso-
vým nahrávkám a Coltrane se stal známým a uznávaným muzikantem.

Na přelomu roků 1957–58 si Coltrane „odskočil“ hrát s pianistou Theloniem Monkem ve
slavném newyorském klubu Five Spot Cafe. Významná nahrávka z tohoto období – společný
koncert s Monkem v Carnegie Hall, byla objevena a vydána až v roce 2005 pod názvem
Monk’s Music. Pak se Coltrane opět připojil k Davisovi a nahrál s ním celou řadu důležitých
desek – Milestones, Kind of Blue a další. Vedle toho Coltrane nahrál i svou desku Giant Steps
– titulní Giant Steps je údajně jedna z nejtěžších jazzových skladeb.

S vlastním kvartetem začal Coltrane hrát od roku 1960 na sopránsaxofon. Jeho spoluhráči
byli například pianista McCoy Tyner, kontrabasista Art Davis či bubeník Elvin Jones. Hudba
jeho vlastního ansámblu položila základy tzv. modal jazzu a free jazzu. Kritiky, stejně jako
publikum, ale Coltranova nová hudba rozdělila, publikum ve Francii ji zcela vypískalo, a sám
Coltrane byl (vedle basisty Erica Dolpha) vyhlášen jako hráč antijazzu. Toto nepříznivé přijetí
mělo vliv i na jeho hudbu – studiová alba z let 1962–63 jsou daleko konzervativnější a uhlaze-
nější. Tuto uhlazenost ale Coltrane kompenzuje při živých vystoupeních, která jsou mnohem
odvázanější, jak je vidět na albech Coltrane at Newport a Live at Birdland (obě 1963). Avant-
gardnímu jazzu se Coltrane věnoval v posledním období svého života, kdy měl v letech
1965–67 novou kapelu. Mezi významné nahrávky tohoto období patří album The Olatunji
Concert: The Last Live Recording, nahrané v roce 1967, ale vydané až 2001.

Čtyřicetiletý Coltrane zemřel 17. července 1967 pravděpodobně na rakovinu jater. Jeho
smrtí přišel moderní jazz o jednoho ze svých významných pionýrů. R. R.

JAZZ



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

2. Král Lear 17.00
4. Král Lear 10.00
5. Všechno na zahradě
6. Pan Kaplan má třídu rád
7. Vše o mé matce
8. Třikrát život
9. Tajemné rozcestí neboli Zlatá rybka

po estonsku obnovená premiéra 17.00
10. Flamencheco pronájem *
11. Jana Eyrová pro seniory 10.00
12. Šakalí léta
13. Holky z kalendáře
14. Dobře rozehraná partie
15. Lakomá Barka pro školy 10.00

Lakomá Barka 18.00
16. Lakomá Barka 17.00
18. Shirley Valentine
19. Holky z kalendáře
20. Postřižiny
21. Pan Kaplan má třídu rád
22. Konečně šťastná?
23. Pan Kaplan má třídu rád 17.00
25. Holky z kalendáře
26. Anna Karenina
27. Anna Karenina 10.00

Tajemné rozcestí neboli Zlatá rybka po estonsku
28. Saturnin
29. Král Lear 10.00, 19.00
30. Shirley Valentine 17.00

ÁBÍČKO – Malá scéna
1. Lorna a Ted
3. Portrét Donny T. pronájem *

14. César a Drana pro seniory 11.00
17. Portrét Donny T. pronájem *
24. S vyloučením veřejnosti Div. spol. Nevítaní *
28. César a Drana pro seniory 11.00
*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

1. Viktor K. aneb Český národ neskoná
2. Hra vášní 17.00
4. Hráči
5. Zlatí úhoři
6. Oddací list
8. Krvavá svatba
9. Monty Pythonův létající kabaret představení pouze

pro nezadané (ženy 25–35, muži 30–45 let) 17.00
11. Plný kapsy šutrů
13. Dobrodružství 11.00

Viktor K. aneb Český národ neskoná
15. Vzpomínky na vodě
16. Vražda jako poznaná nutnost
18. Superčlověk
19. Hráči částečně zadáno
20. Fialové Květy štěstí
21. Prolomit vlny
22. Astrolog
25. Viktor K. aneb Český národ neskoná
28. Dobrodružství
29. Hra vášní
30. Vražda jako poznaná nutnost 17.00
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

duben 2011

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

1. Naši furianti
2. Kabaret Prévert-Bulis
3. Má slast aneb Bufo bláznivě host 19.30
5. Kabaret Prévert-Bulis
7. Kabaret Prévert-Bulis
9. Myška z bříška 15.00
9. Stalo sa prvého septembra

scénické čtení / premiéra
11. Stalo sa prvého septembra scénické čtení
12. Polední úděl 1. premiéra
13. Polední úděl 2. premiéra
14. Dáváme děťátku klystýr!
15. Jidiš ve třech host
16. Soudné sestry 17.00
18. Polední úděl
19. Lékař své cti
20. Oněgin byl Rusák
21. Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
25. Macbeth
26. Polední úděl
27. Naši furianti
28. 4.-4. 5. Dítě v Dlouhé
13. ročník divadelního festivalu pro děti a jejich dospělé
28. Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem18.00
29. Neklan.cz aneb Ze Starých pověstí českých

Naivní div. Liberec 18.00
30. O Pračlovíčkovi Div. Tramtarie, Olomouc 15.00
1.5. Standa a dům hrůzy Div. Polárka, Brno 15.00
2.5. Démonův pramen Div. Alfa, Plzeň 18.00
3.5. Eskymo je Welzl Div. Šumperk 18.00
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

4. Claudius a Gertruda
5. Richard III.
6. Richard III. 11.00

Hamlet
7. Detektor lži
8. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi

Kašparův dárek 18.00
Smíšené dvouhry 21.30

10. Černé mléko derniéra
12. Cyrano
13. Vertigo derniéra
17. Tattoo Kašparův dárek
19. Don Juan v Soho
20. Běsi 19.00
21. To nemá chybu
26. Plešatá zpěvačka 20.30
28. Kodaň
29. Plešatá zpěvačka 18.00

Krása a půvab perverzit 21.00
Veselé skoky
11. Na hlavu!
14. Edgar Allan Pú: Havran
CD 2002
15. Prokletí rodu Baskervillů 19.00
Jihočeské divadlo České Budějovice

9. Lov na losa
Královská společnost herců z Divadla v Dlouhé
16. Zmizelé Československo 20.30
Masopust
18. Brand / Oheň 19.00
Oldstars
27. Slyšet hlasy
The divadlo / čti To divadlo
30. Pulp Fiction
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. Merlin aneb Pustá zem VS 17.00
5. Kurz negativního myšlení VS
6. Kdo je tady ředitel? VS
7. Gottland VS
8. Kurz negativního myšlení VS
9. Mnoho povyku pro nic VS

Šoa S
11. Kdo je tady ředitel? VS
16. Dioptrie růžových brýlí S
18. Heda Gablerová VS

Šoa S
20. Zpověď masochisty Hyde Park S
21. Gottland VS
22. Dioptrie růžových brýlí S
23. Dioptrie růžových brýlí S
26. Kdo je tady ředitel? 100. repríza VS

Lebka z Connemary S
27. Kurz negativního myšlení VS

ANDĚL/PROJEKT PAŠIJE Hyde Park/premiéra S
28. ANDĚL/PROJEKT PAŠIJE Hyde Park S
29. ANDĚL/PROJEKT PAŠIJE Hyde Park S
30. Mnoho povyku pro nic VS 20.00
HOSTUJÍCÍ SOUBORY
DIVADLO ASTORKA KORZO '90
15. Platonov VS
16. Stella VS
BUCHTY A LOUTKY

1. Artuš neboli Artuš S
5. Barbarella premiéra S
6. Psycho Reloaded S

11. Barbarella S
13. Lynch S
DIVADLO LET
19. Pět set milionů Číňanů míří na západ hledat

si nevěsty cyklus 8@8 S
ProjectWINGS
13. ProjectWINGS R.I.P. VS 19.30
DIVADLO DEMAGO
15. Gesta Páně S
iDNES.cz
14. Autorské čtení Blogeři iDNES.cz S
PRO DĚTI začátky v 15.00

3. O dvanácti měsíčkách DDS S
10. O dvanácti měsíčkách DDS S
17. Žabák Valentýn Buchty a loutky S
KONCERTY
14. Karel Plíhal VS 20.00
19. Roland Kluttig diriguje Prague Modern PKF 19.30
SCÉNICKÉ ROZHOVORY
21. Ondřej Vetchý S
LITERÁRNÍ KAVÁRNA

7. James Joyce. Kočka a čert K 17.30
ATELIÉR 16.00
13., 20. a 27. Maskérská dílna Z
26. Dílna se členy souboru Buchty a loutky Z
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. Kytice host
2. Pohádka z Kerkonoš 15.00

FESTIVAL "14" host
3. FESTIVAL "14" host
4. Zázrak v černém domě
5. Pískoviště E. k.
6. Orestek (variace na antické téma)
7. Spací vady
8. Platonov je darebák!
9. Malenka E. k. 15.00

Louis a Louisa
10. Matka E. k.
11. Nebe nepřijímá 20.00
12. Orestek (variace na antické téma)
13. Ubu se baví
14. Tartuffe games
15. Tartuffe games
16. Ježipetr E. k. 15.00

Prohlídka divadla s ředitelkou D. Svobodovou 15.30
Ambrózie

18. Sarabanda
19. Orestek (variace na antické téma)
20. Komplic
21. Spací vady
23. Louis a Louisa
26. Ambrózie
27. Nebe nepřijímá
28. Dva chudáci Rumuni co mluvěj polsky

v angličtině s českými titulky
29. Ubu se baví
30. Ambrózie
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.

2. Pokoj Divadlo Bolka Polívky host premiéra
3. Labutí princezna Docela velké divadlo

host pohádka pro děti 14.00
3. Absolvent Studio DVA
4. Prachy!!!
5. A do pyžam!
6. Caveman host 20.00
7. Když Harry potkal Sally zadáno
8. Vše o mužích Studio DVA
9. Vše o mužích Studio DVA

10. Bigbít v divadle koncert
12. Trampoty host 16.00, 20.00
14. Trampoty host 16.00, 20.00
15. Když Harry potkal Sally
16. Zdravý nemocný Studio DVA
17. Vše o ženách Studio DVA
18. Půldruhé hodiny zpoždění Studio DVA
19. The Backwards The Beatles Revival Band

host/koncert
20. Vše o mužích Studio DVA
21. O lásce čili Parle moi d ámour Studio DVA
22. Vše o mužích Studio DVA
23. Miláček Anna
26. Klára a Bára Studio DVA
27. Otevřené manželství Studio DVA
28. Druhý břeh Studio DVA
29. Miláček Anna
30. Velká zebra, aneb Jakže se to jmenujete?
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Wilsonova 4, Praha 1, www.opera.cz
1. La Bohčme
2. Tosca
3. Labutí jezero 14.00
5. Madama Butterfly
6. La traviata
7. Giselle premiéra
8. Rigoletto
9. Aida

10. Tosca 14.00, 19.00
12. Carmen
13. Giselle
14. Kouzelná flétna
15. Turandot
16. La Bohčme
17. Rusalka 16.00
19. Labutí jezero
20. Lucia di Lammermoor
21. La traviata
22. Kouzelná flétna
23. Carmen
24. La Boheme
25. Dáma s kaméliemi
26. Nabucco
27. Lazebník sevillský
28. Turandot
29. La traviata
30. Aida
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:
2., 3., Hurvínkuv popletený víkend 14.00, 16.30
4., 5. Hurvínkuv popletený víkend 10.00
6. Jak pan Spejbl prášil německy 10.00
7., 12., 13. Jak pan Spejbl prášil 10.00
9. Jak pan Spejbl prášil 14.00, 16.30
14., 18., 19. Hurvínkovo dobrodružství 10.00
16. Hurvínkovo dobrodružství 14.00, 16.30
17. Hurvínkovo dobrodružství 14.00
20., 26., 27., 28. Hurvínek už zase zlobí 10.00
30. Hurvínek už zase zlobí 14.00, 16.30

Hrajeme pro dospělé:
6. Žeryk padá vzhuru 19.00

13. Spejblovo hudební zmatiné 19.00
20. To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem 19.00

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

1. Pan Polštář
2. Léda
4. Maska a tvář
5. Ptákovina
6. Moje strašidlo
7. Ujetá ruka
8. Bůh masakru
9. Impresário ze Smyrny

11. Sexuální perverze v Chicagu
12. Hrdina západu
13. Pan Polštář
14. Bůh masakru
15. Dámský krejčí
16. Léda 16.00, 19.30
17. Čk uvádí: Černí šviháci / Josef Tejkl /  Polyhistoři
18. Impresário ze Smyrny
19. Bůh masakru
21. Nebezpečné vztahy
22. Ujetá ruka
23. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
25. Ptákovina
26. Ujetá ruka
28. Sexuální perverze v Chicagu
29. Osiřelý západ
30. U kočičí bažiny
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. Fígl
2. Ledňáček
3. Fígl
4. Ledňáček
5. Fígl
6. Láskou posedlí
7. Láska a porozumění
8. Fígl

10. Origami
11. Fígl
12. Všechno jen do putyk a ženským!
13. Zastavte se u nás... host: Z.Adamovská
14. Setkání v divadelním klubu

hosté: J.Štěpánková a Z. Adamovská 15.30
Na útěku

15. Na útěku
16. Na útěku
17. Play Strindberg
18. Na útěku
19. Ledňáček
20. Hra o manželství
21. Ledňáček
22. Fígl
26. Láska a porozumění
27. Ledňáček
28. S nebývalou ochotou...
29. Hra o manželství
30. Na útěku
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

2. Myšáci jsou rošťáci! 15.00
9. O chaloupce z perníku 15.00

14. Svět hraček 10.00
17. Kominíkovo štěstí s velikonoční dílnou 15.00
30. Tři veselá prasátka 15.00
Městská knihovna; P 2, Korunní 68
27. Studánka (Studio Divadla Minaret) 14.30
Studio Divadla Minaret - herecké kurzy pro děti a mládež od 8
do 15 let se konají každé pondělí nebo čtvrtek odpoledne v ZŠ
Na Dlouhém lánu Praha 6- Vokovice. Bližší informace na tel.
235 355 500. Činnost studia s finanční podporou MČ Praha 6.

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. Robin Hood O. Soukup, G. Osvaldová
2., 3. Robin Hood O. Soukup, G. Osvaldová 14.30, 19.00
4. Hana Hegerová koncert 19.30
5. Don Quijote
6. Petra Janů koncert
7. Sex, drugs, rock & roll host
8. Láska naruby
9. Bílý dalmatin muzikál pro děti 14.30

Drahouškové
10. Hana Hegerová koncert 19.30
11. Splašené nůžky
13., 14., 15. Robin Hood O. Soukup, G. Osvaldová
16., 17. Robin Hood O. Soukup, G. Osvaldová 14.30, 19.00
18. Bez předsudků
19. Zamilovat se …
20. Láska naruby 19.00
21. Mínus dva
22. Robin Hood O. Soukup, G. Osvaldová
23., 24. Robin Hood O. Soukup, G. Osvaldová 14.30
25. Nahniličko aneb Poněkud dojatý
27. Natěrač
28., 29. Touha
30. Touha 14.30, 19.00
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.

1. Zlatovláska 18.00
Čertův švagr Malá scéna /host 18.00

2. Hračky 15.00, 18.00
3. Sněhurka nová generace 15.00
6. Svět podle Fagi Malá scéna /host 19.30
7. Konžert 18.00
8. Hon na Jednorožce 18.00
9. Moje 1. encyklopedie 15.00, 18.00

10. Jak Mařenka a Boženka koukaly 15.00
Kabaret Tlukot a bubnování 15.00

14. O Malence 18.00
15. Klapzubova jedenáctka 18.00
16. Bruncvík a lev 15.00, 18.00
17. Karkulka a červený balónek 15.00
19. Psina 14.00
21. O Šípkové Růžence Malá scéna/host 18.00
22. O statečné Hildě Malá scéna /host 18.00
23. Psina Malá scéna 15.00
24. Psina Malá scéna 15.00
28. Z knihy džunglí 18.00
29. Bubny v Minoru 18.00
30. Broučci 15.00, 18.00

Ná rodn 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:

Svatá země 19.00 (210 Kč) *
17. Studio Saint Germain klubu Rock Café:

Žena vlčí mák 19.00+ DJ (250 Kč) *
Kino

4. Architekt odpadu Velká Británie 19.00 (59 Kč)
8. Architekt odpadu Velká Británie 19.00 (59 Kč)

10. OZVĚNY ANIFESTU Nová vlna čeké animace
19.00 vstup dobrovolný

11. Architekt odpadu Velká Británie 19.00 (59 Kč)
14. OZVĚNY ANIFESTU Nová vlna čeké animace

19.00 vstup dobrovolný
25. OZVĚNY ANIFESTU Nová vlna čeké animace

19.00 vstup dobrovolný
*(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.–30.
Na realizaci projektu „Rock Café – multikulturní
výchovné“ v roce 2011 poskytlo hl. město Praha
účelovou dotaci ve výši 7,3 mil. Kč.

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.
1., 4., 7., 8., 14., 15. Kat Mydlář 18.00
2., 9., 16.Kat Mydlář 14.00, 18.00
3., 10. , 17. Kat Mydlář 14.00
4., 5. Ve dvou se to lépe táhne činohra 19.00
11. 4TET koncert 19.00
12., 13. Columbo – Vražda na recept činohra 19.00
21., 22., 28., 29. Ať žije rokenrol! 18.00
23., 30. Ať žije rokenrol! 14.00, 18.00
24. Ať žije rokenrol! 14.00

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

4. Pokračovatelé mistrů koncert mladých pěvců
5. Benefice – Petr Kostka a Carmen Mayerová

pořadem provází Jan Lorman
6. Milostná tajemství derniéra

13. Kvartet předpremiéra
14. Kvartet česká premiéra 19.00
18. Legendy opery – Marta Boháčová

průvodní slovo. PhDr. Radmila Hrdinová
19. Pavel Nový / Co život vzal a co dal

komponovaný pořad
20. Na tý louce zelený Jára Beneš
21. Kvartet
26. Manžel pro Opalu
27. Volf Jazztet Konzervatoř a VOŠ J. Ježka
28. Hlasatelky v akci Marie Tomsová,

Saskia Burešová, Milena Vostřáková
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

2. Sugar aneb Někdo to rád horké 19.00
3. Tanec mezi vejci 15.00

10. Ze dvou se to lépe táhne host 20.00
17. Monology vagíny host Intimní div. Bláhové Dáši 20.00
Černé divadlo
1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 16., 18., 19., 20., 21.,
22., 23., 24., 25., 27., 28.,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
10. Princ Bajaja novinka 14.00
16. Příhody včelích medvídků 14.00
17. Up.Paráda natáčí 14.00
Městská knihovna v Praze,
Mariánské nám. 1, Praha 1.

3. Dáda Patrasová: JůliDáda show 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
1.…Dal si růži do polívky

2. Kytice 16.00
6. Život je náhoda v obnošený vestě
7. Kytice
8. A dnes hrajeme jazz

13. Šlitr s námi (a zlý pryč)
14. Mamz élle Nitouche
15. Začalo to Akordem
16. Mamz élle Nitouche 16.00
22. Uteklo to jako H2O
26. Lysistrata
27. Vocaď pocaď aneb Zuzana má doma zebru premiéra
28. Vocaď pocaď aneb Zuzana má doma zebru
29. Kytice
30. Mamz élle Nitouche 16.00
Hosté
4., 11., 18., 19. Všechnopárty

9. Patrola Šlapeto 16.00
20. Gospel Time Party 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.-6. Mama Gogo
(4. pro seniory 15.00) 17.00, 19.00, 21.00

7.-13. Mama Gogo 17.00, 19.00
7.-10. Divadlo Svoboda (7. pro seniory 15.00) 21.00
11.-13. Nesvatbov (11. pro seniory 15.00) 21.00
14. Mama Gogo (14. pro seniory 15.00) 17.00, 19.00

Nesvatbov 21.00
15.-20. 3 (Drei) (18. pro seniory 15.00) 17.00, 19.00, 21.00
21.-27. 3 (Drei) (21. pro seniory 15.00) 17.00, 19.00

Odcházení (25. pro seniory 15.00) 21.00
28.-1.5.Odnikud někam

(28. pro seniory 15.00) 17.00, 19.00
Osmdesát dopisů 21.00

Rezervace vstupenek
257 320 421

pokladna@napradle.cz
www.napradle.cz

Besední 3, Praha 1

1. Obec překladatelů divadelní kavárna
4. Obchodník s d́eštěm
8. Zkouška, Ich bin oulaou a Dobrodružství

Natálky Nikolky Nikolky host
9. Menandros und Tha?s host

10. Zimní pohádka host
11. … i motýli jsou volní
12. Zimní pohádka host
13. Zimní pohádka host
14. Večeře s přáteli
15. Zimní pohádka host
16. 1 + 1 = 3 host
27. Obchodník s deštěm
28. Let číslo 321 host
Dětem začátky v 15.00

3. Mravenec a slon
10. Tři prasátka
17. O zlaté rybce
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.

5. Tančírna
7. Edith Piaf – Milovat k smrti
8. Lev v zimě
9. Vyhazovači 15.00

11. Dvanáct rozhněvaných mužů
13. Barmanky
14. Tančírna
16. Klec bláznů 15.00
18. Jestli řekneš, kolik mi je, zabiju tě!
20. Chvilková slabost
26. Dvanáct rozhněvaných mužů
28. Vyhazovači
29. Tančírna
30. Barmanky 15.00
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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
Smetanova síň, Obecní dům              19.30
6., 7. SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

HEIKO MATHIAS FÖRSTER | dirigent
VILÉM VEVERKA | hoboj
KATEŘINA ENGLICHOVÁ | harfa
W. Lutosławski: Koncert pro hoboj, harfu a komorní orchestr
Benjamin Britten: Simple Symphony, op. 4
Silvestre Revueltas : Sensemayá
Alexandr N. Skrjabin: Le počme de l’extase, op. 54

16. Koncert pro děti 11.00
17. SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

ONDŘEJ KUKAL | dirigent 16.00
Z českých a moravských luhů a hájů
Bedřich Smetana: Z českých luhů a hájů
Josef Suk: Pohádka, suita z hudby k Zeyerově hře
Radúz a Mahulena, op. 16
Vítězslav Novák: Slovácká suita, op. 32

27., 28. SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
JIŘÍ KOUT | dirigent
NIKOLAI TOKAREV | klavír
Johannes Brahms: Variace na Haydnovo téma, op. 56
Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro klavír a orchestr
č. 2 G dur, op. 44
Antonín Dvořák: Symfonie č. 7 d moll, op. 70

Kostel sv. Šimona a Judy 19.30
12. TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR

JAN TALICH | dirigent
ROMAN PATOČKA | housle
Felix Mendelssohn Bartholdy:Koncert pro housle
a orchestr e moll, op. 64
Antonín Dvořák:
Legendy, op. 59 ( výběr)
Česká suita, op. 39

19.–30. Velikonoční festival 2011
19. TIBURTINA ENSEMBLE

BARBORA SOJKOVÁ | umělecká vedoucí
Ad monumentum venimus
Středověká liturgická hra Visitatio sepulchri
(navštíveni Kristova hrobu)

21. PRAŽSKÉ JAZZOVÉ KVINTETO
PETR KOŘÍNEK | umělecký vedoucí
ALFRED STREJČEK | liturgický text a průvodní slovo
Petr Kořínek: Porta coeli

26. MUSICA FLOREA
MAREK ŠTRYNCL | dirigent
Johann Sebastian Bach: Janovy pašije, BWV 245

Church of St. Simon and St. Jude 19.30
28. PETR WAGNER | viola da gamba

ENSEMBLE TOURBILLON
Marin & Roland Marais, Antoine & Jean-Baptiste Forqueray

Dvořákova síň, Rudolfinum 19.30
30. PAUL BADURA - SKODA | klavír

Wolfgang Amadeus Mozart: Fantazie c moll, KV 475
Ludwig van Beethoven: Polonéza C dur, op. 89,
Sonáta č. 31 As dur, op. 110
Franz Schubert: Sonáta B dur, D960
Frank Martin: Fantaisie sur des rythmes flamenco

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
VÁS ZVE
Rezervacevstupenek
224232429
pokladna@jindrisskavez.cz
www.jindrisskavez.cz
Pořady
(Konají se v 10. patře, není-li uvedeno jinak.)
6. Znovuzrození Jindřišské věže 17.00

Procházka historií JV s J. Stěničkou. Vstup 80 Kč.
18. Autorské čtení 19.00
Přijměte pozvání na další pravidelné autorské čtení povídek
autorů publikujících nejen na kulturních serverem
Totem.cz, Pismak.cz a Mezera.org. Otevřeno čtení povídek
přichozí veřejnosti! (rozsah povídky 1-2 strany A4)
Ve druhé půlce večera se můžete těšit na poutavou a
dobrodružnou besedu a promítání s cestovatelem
J. Lučanem do Bhútánu! Vstupné 50 Kč.
Divadlo
13.,14.,17.,19. ZvonkovévečeryII. 19.00
Velikonoční hody, hody, doprovody aneb vítání jara s
pomlázkou. Velikonoční zvyky, tradice a písně různých žánrů
v podání studentů 1.a 2.ročníku a pedagogů. V představení
hrají a zpívají: M. Dvořák (alias Rudovský ze seriálu Ordinace
v růžové zahradě), H.Talpová, L. Kumpricht, G. Macků a
posluchači Mezinárodní konzervatoře Praha – herecké a
muzikálové oddělení. Večer jistě umocní kouzelný pohled
na Prahu z ptačí perspektivy.Cena: 190/150 Kč.
Výstavy
Nověotevřenáexpozice!!!!
Muzeumpražskýchvěží–naprostojedinečnévPraze 6.p.
Představujeme návštěvníkům 120 nejznámějších
pražských věží. Interaktivní formou umožňuje seznámit se
nejen s fakty o jednotlivých objektech a jejich historií, ale
také nahlédnout do tajemství legend jež se s místem pojí.
SomethingDifferent-Fotografickýdialog 3.p.
Osm českých a osm rakouských fotografek a fotografů
vstupuje do napínavého a podněcujícího dialogu. Na osm
českých snímků byla rakouskými umělci vytvořena
fotografická odpověď, a naopak. Vzájemně se k sobě
vztahující fotografie nejsou jen pouhými odpověďmi. Druhý
snímek s prvním často polemizuje, nebo naopak souzní,
a to jak myšlenkově, tak výtvarným pojetím. Tento dialog
přesahuje výpovědi autorů snímků, překračuje jazykové
i státní hranice, a diváka zcela vtahuje děje.

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Koncertní sezona 2011
2. dubna a 9. dubna,
a dále od 16. dubna
denně kromě úterý,

v 18.00

Předplatné: 1000,- Kč za 10 vstupenek,
platí do 31.12. 2011

na koncerty pořádané spol. Psalterium
Bližší informace a Vstupenky:

Chrám sv. Mikuláše, Psalterium,
tel/fax/záznamník: 257 534 215,

info@psalterium.cz,
www.psalterium.cz

a v obvyklých předprodejích.

DIVADÉLKO
ROMANETO
www.divadelkoromaneto.cz

Divadélko Romaneto hraje v dubnu pohádku
Jak pan Slepička s paní Kohoutkovou malovali vajíčka
9., 30. Velikonoční trhy Staroměstské nám. 15.00
10. Malostranská beseda 15.00
13. MC Máta Praha 6 Arabská 10.00
17. Divadlo Dobeška 15.00
24. Pizzerie RUGANTINO Kimentská P 1, 12.00

nutná rezervace na tel.: 224 815 192
1. 5. Pejsek a Kočička jdou na koncert

Malostranská beseda písničkové představení
se křtem 5. CD hudebně tanečního pořadu
"HU-TA-PO!" a slavnostním přijetím nových členů
do FanKlubu Romaneta

Plzeňská 76, Praha 5
rezervace 604 909 517
divadlo@orfeus.cz,
www.orfeus.cz,
otevřeno od 18,

1. Ach, Čechy krásné, Čechy mé, duše má by
se ráda pnula, ale nepne se PREMIÉRA

6. Ondřej Vaculík: Ovčín (Pastevecká) (komedie)
8. Ach, Čechy krásné, Čechy mé, duše má by se

ráda pnula, ale nepne se (mystifikující komedie)
13. Egon Bondy: Poezie 1989–1992
15. J. Prévert: Není čeho se bát aneb

Ten bláznivý dětský svět nedělního rána
20. Ach, Čechy krásné, Čechy mé, duše má by

se ráda pnula, ale nepne se…
27. Zjevení I. performera Milana Kozelky
29. Čan: Jako když otvíráte dlouhý dlouhý zip na jejich

černých šatech večerních (osobitá poezie)
Představení začínají v 19.00, není-li uvedeno jinak.



NA PÁR ŘÁDCÍCH

Originální pohybové divadlo VESELÉ SKOKY
11. 4. po 19.30 Na hlavu!
14. 4. čt 19.30 Edgar Allan Pú:

Havran
Edgar Allan Pú: HAVRAN
Pohybová fantazie pro 6 tanečníků, houslist-
ku a bubeníka o tom, jak spolu žijí muž a
žena, ale hlavně o tom, jak spolu vycházejí,
když už nežijí! Muž a žena? Never more!
V červenci 2010 uvedeno v Riverside Stu-
dios v Londýně.
DIVADLO V CELETNÉ, Celetná 17, Praha
1, předprodej: 222 326 843, www.ticket-art.cz, www.veseleskoky.cz

TIP NA KNÍŽKU

Praha 7 – Letná, Jana Zajíce 7
tel. 233 383 745 / scarabeus@galeriescarabeus.cz

www.galeriescarabeus.cz
Otevřeno denně 11.00–18.00

Putovní výstava Adriany Rohde Kabele
Příběhy z Babylonu

Hřebíkové a papírové obrazy
nabízí vizuálně-haptický zážitek

od 5. dubna do 1. května.
STÁLÉ EXPOZICE

Medvídek – Teddy bear
(sbírka historických medvídků)

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

Kulturně společenský měsíčník, ročník 20, číslo 4/2011, vychází 11× ročně, místo vydání Praha, 1. 4. 2011. • Vydává Nakladatelství Jalna – Daria Sládečková, IČ 41825845, č. reg. MK ČR E 11264 a ÚPV č. z. 248281. • Redakce a inzerce: Mickiewiczova 17, 160 00 Praha 6 – Hradčany, tel.: 257 533 280,
603 429 198, fax: 257 533 281, listyprahy1@jalna.cz, www.listyprahy1.cz . • Šéfredaktorka: ing. Martina Fialková, tel.: 603 930 074, m.fialkova@centrum.cz. • Výroba Nakladatelství Jalna. • Tisk: Libertas, a. s. • Distribuce: Česká pošta, a. s. • Neoznačené fotografie jsou z archivu Listů Prahy 1. • Za věcnou
správnost článků odpovídají autoři. Za obsah a věcnou správnost inzerce a za uveřejněné soutěže a její průběh odpovídají zadavatelé. • Přetisk je povolen s uvedením pramene. • Zdarma.

Když tuto knížku připravovali, skláněli se spolu nad stránka-
mi, jejichž obsah Arnošt Lustig naplnil, Markéta Mališová, ře-
ditelka Centra Franze Kafky a poslední spisovatelova láska
redigovala. Ale nejprve vymýšlela otázky.

Je jich hodně, a ve všech se ptala na totéž jiným způsobem. Co
a proč Arnošta Lustiga, spisovatele, který dovedl stejně fascinují-
cím způsobem popsat nejhorší zvěrstva holokaustu a války, jako
i nejniternější a nejúžasnější pocity, které lidstvu přináší láska, tak
fascinovalo na ženách?

Knížečka je do dlaně a má růžovou barvu. Je to vlastně takové krásné
kapesní vyznání lásky a obdivu k Ženě (v množném čísle, řečeno s Ne-
zvalem). A čte se s úžasem. Jak bohatý byl Lustigův svět, v němž ženy zaujímaly vždy výsostné mís-
to, kolika přirovnáními, výrazy a hlavně příběhy dokázal čtenáři sdělit, co mnozí považujeme za ne-
sdělitelné, tento milovník života. Jednotlivé kapitolky jsou uvedeny citacemi z děl klasiků (Čechov,
Tolstoj, Goethe nebo i autora samého) a rozvíjeny otázkami Markéty Mališové – Co ve vás vyvolává
ženský úsměv? Je každá žena obestřena aurou tajemství? Lze ženě rozumět od á až do z?

A Lustig na každou z těchto zdánlivě banálních otázek nachází desítky odpovědí ve formě
drobných příběhů. Zážitků z dětství, ze školy, vzpomínek na maminku, na děvčátko od souse-
dů... a ovšem jsou tu ve zkratce i hrůzné příběhy těch, které se staly hrdinkami jeho próz: Dity
Sachsové, Kateřiny Horowitzové a dalších... a pak žena jeho života, manželka Věra. Ale knížkou
procházejí i další ženy, tak jak se mihly jeho životem – nebo jen přešly po ulici, obsloužily spiso-
vatele v restauraci či je potkal kdekoli ve světě. A na příkladu každé z nich nachází Lustig nejmé-
ně jednu zajímavou odpověd. Láska duševní i láska tělesná jsou tu vyzdviženy společně s jas-
nou definicí jejich významu v různých situacích lidského bytí, i v těch nejtěžších, ve válce a utrpe-
ní, které přinesly koncentrační tábory milionům milujících a milovaných. Pro lásku v její čisté,
krystalické podobě, podle Lustiga neplatí zákony. Zákonem je pro něj podle celé jeho tvorby a
i tohoto testamentu žít a milovat.

Vydalo nakladatelství Franze Kafky v r. 2008, kniha je k stále k dostání. V loňském roce vyšla po-
dobně koncipovaná knížka obou autorů s názvem O spisovatelích. Maf

�NA HRADĚ…
Fotografie z války 1914–1918 jsou vy-

staveny v Tereziánském křídle. � Císařská
konírna nabídne první monografickou vý-
stavu české modernistky Růženy Zátkové.
� Přednášky k Příběhu PH mají témata: Ru-
dolf II. ve filmu, Jan Lucemburský a Karel IV.,
Korunovace Fridricha Falckého. � Ve Špa-
nělském sále vystoupí skupina McCoy Ty-
nera s americkým altsaxofonistou Gary Bar-
tzem. Hudba PH zde pokračuje Pergolesiho
Stabat Mater a operními áriemi a duety. �
Korunovační a církevní hudbu přednese
chlapecký a mužský sbor z Winchesteru
v katedrále sv. Víta.� Začíná letní turistická
sezona. Areál je otevřen od 5 do 24 h, objek-
ty se vstupenkou od 9 do 18 h, zahrady
v dubnu od 10 do 18 h.

�…I V PODHRADÍ
Den Země hrou proběhne 28. 4. v Geo-

parku na Spořilově.� Také přednášky v AV
ČR na Národní se zabývají vědami o Zemi.
Na programu budou Sopky a zemětřesení,
Pouště uprostřed oceánu, Jeskyně ze soli
v Íránu, Ropa v hlubokých mořích. � V kos-
tele Milíče z Kroměříže na JM zazní varhanní
koncert F dur F.X.Brixiho, skladby Mozarta,
Glucka a Griega.

�VÝSTAVY
Absolvent VUT v Brně P. Dub bude

šestým hostem v projektu Start-up II v Domě
U Zlatého prstenu. � Galerie u Betlémské
kaple představuje abstraktní tvorbu autorů
60. a 70. let min. stol. zachycující genia loci
české krajiny. � Barevný svět hornin pod
mikroskopem nabídne AV ČR na Národní.

�NEBE NAD HLAVOU
Jedinou planetou na dubnové obloze

je Saturn. Najdeme ho v Panně. V opozici se
Sluncem bude 4. 4., kdy se přiblíží k Zemi
nejvíce (8,6 AU) a dosáhne maxima jasnosti
(+0,4 mag). Vychází před západem Slunce
a zapadá po jeho východu. Bude tedy svítit
po celou noc, maximálně 37° nad obzorem.
�Měsíc bude v novu 3. 4., v úplňku 18. 4.�
Slunce vstoupí 20. 4. do znamení Býka. �
Maximum meteorického roje Lyridy s nepří-
liš početnými, rychle letícími meteory je vy-
počítáno na půlnoc z 22. na 23. 4. Měsíc
před poslední čtvrtí vychází po půlnoci. �
Na 20. 4. připadá Světová noc ochrany noč-
ní oblohy.

�NÁRODNÍ GALERIE
V klášteře sv. Anežky Č. začíná před-

náškový cyklus k umění krásného slohu
doby vlády Václava IV.� Ve Veletržním pa-
láci se otevírají výstavy České umění
1890-1930 a Finalisté 4. ročníku Ceny NG a
ČEZ. Expozici zahraničního umění oboha-
cuje zápůjčka Kandinského obrazu Bitva
(Kozáci)ze sbírek Tate Modern v Londýně.
Po restaurátorském zásahu by mělo být
v Malé dvoraně vystaveno 5 pláten Mucho-
vy Slovanské epopeje. � Ve Valdštejnské
jízdárně proběhne divadelní představení na
téma Škréta.

�VELKÉ ORCHESTRY V RUDOLFINU
Po tři večery zazní Verdiho Requiem,

které má zajímavou historii. Když se Verdimu
nepodařilo uskutečnit společnou zádušní mši
za Rossiniho, realizoval později myšlenku re-
quiem k uctění památky spisovatele A. Man-
zoniho, kterého celý život obdivoval. Premiéru
skladby pro 4 sólisty, 2 sbory a orchestr diri-
goval sám skladatel. ČF řídí M. Zanetti, mezi-
národně vyhledávaný dirigent své generace.
V dalších večerech převezmou taktovku
K. Kobajaši, J. Märkl a J. Bělohlávek.�SOČR
uvede s O. Lenárdem Mahlerovu Třetí symfo-
nii d moll a pod taktovkou T. Hanuse Beetho-
venovu Druhou symfonii D dur.

�CENY NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA
Devítičlenná porota vybírala ze 42 titu-

lů. Knihou roku se staly Dějiny nové moder-
ny. Česká literatura 1905–1923 (V. Papou-
šek a kol.) Mezi slovníky a encyklopedie-
mi zvítězilo Divadlo v totalitním systému
(V. Just), v kategorii překlad M. Váni Zánik
Západu od O. Spenglera. Za nejlepší výtvar-
né zpracování byl oceněn průvodce Ledové
Čechy (R. Mikuláš), Cenu poroty obdržela
Bohemia docta (Franc, Kostlán, Míšková)
mapující vývoj české mimouniverzitní vědy.

�NÁRODNÍ MUZEUM
V Musaionu bude otevřena výstava fo-

tografií R. Šmída, dokumentující fenomén
strašáků jako ochránců úrody v ČR. Pravi-
delně zde probíhají folklorní večery a řeme-
slné dílny. Kurs je věnován malování kraslic.
� V dubnu by měla být otevřena budova La-
pidária na Výstavišti.� Ve Chvalském zám-
ku bude vystavovat ateliér sochařství AVU.
� Výstavky v ČMH připomínají výročí diri-
genta Václava Talicha, skladatele J. V. Vo-
říška a pěvkyně M. Tauberové i tradici čes-
koslovenské výroby ústních harmonik.

Stáňa Wildová

Téma letošního ročníku Festivalu spisovatelů Praha, který se koná ve dnech 16.–20. dub-
na, volně navazuje na loňskou tématiku Kacířství a rebelie a ironicky se ptá, kdo to rád
horké. Titulní citát Samuela Becketta „Ze špatných cest si zvol tu nejpohodlnější,“ je dr-
zým š	ouchnutím do vosího hnízda současné krize intelektu. Kterou cestou jdete vy?

Téma Festivalu upozorňuje na konflikt
vnějšího světa obrazů a intimního světa lite-
ratury. Pojímá ale také sociálně-politické
dění ve světě, zejména v Evropě a Středo-
moří. Představuje kultury Turecka a Řecka
a jejich vzájemný konfliktní i symbiotický
vztah v historii a současnosti. Středomoří,
které se v poslední době ukazuje být úhel-
ným kamenem odrážejícím problematické
okamžiky směřování evropského a světové-
ho společenství. Festival se dotýká napětí
mezi světěm obrazů a neviditelným světem
intelektu, reprezentovaným patnácti osob-
nostmi současné literatury.

Účast potvrdil nositel Nobelovy ceny za li-
teraturu Derek Walcott (Hostina života) z ka-
ribského ostrova Svatá Lucie, Junot Díaz
(Krátký, leč divuplný život Oskara Wajda),
původem z Dominikánské republiky. Z geo-
politického hlediska je důležitá účast dvou
tureckých spisovatelů – Nedima Gürsela,
obviněného za román Alláhovy dcery z ha-

nobení muslimské víry, a skutečné hvězdy
tureckého kulturního, společenského a poli-
tického života Zülfü Livaneliho (Štěstí).

Největší hvězdou letošního ročníku bude
bezesporu americký autor Don DeLillo (Bílý
šum, Podsvětí, Padající muž, Bod Omega),
který bývá označován přízviskem „bard te-
levizního věku“, především díky námětům
svých knih, narážejících na problém médií
a komunikace.

Studenti mají letos vstup na vybrané dis-
kuze zdarma. Hlavní pořady Festivalu se
budou konat na Nové scéně Národního di-
vadla. Festival ale rozšiřuje své působení
i mimo její budovu. Diskutovat se bude
v Americkém centru a v prostoru Galerie
Café Louvre na Národní třídě. Pořady bu-
dou simultánně tlumočeny do češtiny, ang-
ličtiny a dalších světových jazyků a živě pře-
nášeny na internet. Více informací o progra-
mu a hostech na portálu www.pwf.cz.

Přivítejte jaro se vším všudy a vyrazte na
motýly. Tedy možná lépe řečeno za motýly
do botanické zahrady v Troji, kde se už tra-
dičně koná jejich výstava. Kdo navštívil akci
v minulých letech, jistě by dal za pravdu, že
o výstavu v pravém smyslu se nejedná. Všich-
ni motýli jsou živí a „vystavují se“ jedině tak,
jak chtějí oni sami – poletují v tropickém pra-
lese skleníku Fata Morgana, sedají na květi-
ny a často třeba i na hlavy návštěvníků, což
je zážitkem zejména pro děti. Výstava ale
nepřiláká zdaleka jen je – je i cílem náruži-
vých fotografů a všech, kteří obdivují křeh-
kou a pomíjivou krásu tohoto křídlatého hmy-
zu. Tolik jako zde jich pohromadě neuvidíte
ani ve volné přírodě v jejich domovech.

Na setkání s motýly ve skleníku Fata Mor-
gana máte téměř měsíc, od pátého dubna
do prvního května. K. H.

I když se na některých místech stále ještě lyžuje, většina z nás už asi lyže a lední brusle
uložila k letnímu spánku a pro nadcházející období už připravuje jiné „zbraně“ – kola
nebo kolečkové brusle a koloběžky. A správný cyklista ví, že jaro a s ním spojené vítání
sezony je jedna z největších cyklistických radostí. Při teplotách, jaké obvykle v dubnu
panují, je na kole příjemně „akorát“ a obávat se můžeme snad jedině nemilého překva-
pení v podobě náhlých jarních přeháněk. Samozřejmě kromě celoročního zlého snu
pražského cyklisty – nedostatku vyhrazených cyklistických tras. Poj�me si tedy připo-
menout některé zajímavé trasy, které můžete na jaře vyzkoušet.

Cyklisté z centra Prahy mají na výběr
z mnoha možností; jedinou nepříjemností je
nutnost projíždění rušného centra. Můžeme
využít chodníků (nebo i přímo stezek či zna-
čeného systému tras) na nábřežích a několi-
ka cyklopruhů na silnicích.

Jeden z pěkných výletů vede třeba po tra-
se z centra města přes Letenské sady, Let-
nou, Stromovku a Troju po pravém břehu
Vltavy po dlážděné navigaci do obce Kle-
cánky. Po celé trase lze využít spousty za-
stavení s občerstvením, a to jak v obou par-
cích, tak v Troji a Klecánkách, kde můžete
posedět na jedné ze slunných zahrádek
s výhledem na řeku. Výletníci mohou přejet
přívozem do Roztok a vrátit se po frekvento-
vanější silnici přes Dejvice zpět do centra,
nebo po stejné cestě zpět (vhodné zvláš�
třeba pro rodiny s dětmi). Délka celé trasy je
zhruba 30 kilometrů, a protože vede pře-
vážně po rovině, dá se stihnout za dvě hodi-
ny čistého času.

Další oblíbená patnáctikilometrová trasa
vedoucí jen po cyklostezkách směřuje

z centra po pravém břehu Vltavy od Národ-
ního divadla přes Modřany a most Závodu
míru na Zbraslav, která je krásným výletním
místem se zámkem a mnoha restauracemi.
Trasa je jednou z páteří systému pražských
cyklostezek, označená jako A2. Na letošek
se plánuje její protažení až na Jarov a již
brzy se navíc u Lahovic dočkáme propojení
této trasy s další důležitou trasou A1, která
vede z Radotína až na Malou Stranu, nebu-
deme se tedy muset vracet stejnou cestou
zpět. Na této trase se letos objeví ještě jed-
na novinka – převedení trasy mezi Barran-
dovským mostem a Malou Chuchlí ze silni-
ce na novou cyklostezku.

Tolik malá ochutnávka z osvědčené klasi-
ky i novinek na pražských cyklostezkách.
Inspiraci pro své výlety můžete najít i na
webu www.prazskecyklostezky.cz, kde na-
leznete jak přehled všech pražských cyklo-
tras a stezek, tak jejich mapku, různé aktua-
lity nebo třeba plánovač výletů na kole pod-
le délky či terénu pro každého.

K. H.
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Parkujte na hlídaných parkovištích 

společnosti VINCI Park CZ

hodinová sazba • . . . 40,- Kč

měsíční sazba • . . . 3000,- Kč

speciální zvýhodněná sazba • 

pro rezidenty Prahy 1 . . . 1800,- Kč (ceny včetně DPH)

hodinová sazba • . . . 40,- Kč

měsíční sazba • . . . 2880,- Kč

speciální víkendový tarif • 

(pá 18:00 až po 8:00) . . . 500,- Kč

telefon: (+420) 224 266 383

e-mail: gpkw@vincipark.cz

mobil: (+420) 725 733 644 

mobil: (+420) 602 440 711 www.vincipark.cz
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Praha hlavní nádraží

metro C – Hlavní nádražíVrchlického sady

Wilsonova

Opletalova

U Bulhara

Parkoviště Nábřeží Ludvíka SvobodyParkoviště a garáže Hlavní nádraží

PP
P

(ceny včetně DPH)

OMLUVA REDAKCE:
V březnovém čísle si v redakci zařádil tiskař-
ský šotek. Pohled na naše noční NEBE NAD
HLAVOU je v současné době ochuzen té-
měř o všechny planety. Správné znění tedy
je: Venuše z oblohy zmizí až do listopadu.
Našim čtenářům se omlouváme.




