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Neskladujte …
jarní úklid trochu jinak

…a vyražte ven

další velká nabídka procházek

strana 3

Eva Střížovská

a její Český dialog se světem

Nedomazlenky
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Komiksové signály
výstava v DOXu

Karel Purkyně

pokračování rubriky „Osobnosti“
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Kreslící B. Smetana

nečekaný pohled na hudebního skladatele

Knižní novinky

dva romány a jedna kuchařka

Hrady a zámky zvou: nová sezona je tu
Po dlouhém a studeném březnu, kdy jsou všichni natěšeni už už vyrazit na výlety ven
z Prahy, není třeba brát doporučení pranostiky o vytrvání za kamny tak moc vážně.
Právě totiž začala další sezona na tuzemských hradech a zámcích, kterými Česká
republika oplývá v porovnání s řadou jiných zemí vrchovatě. Jsou to svědkové naší
minulosti, jejichž dřívější obyvatelé tvořili historii této země, napomohli jejímu rozkvětu. A tak se vydejme doplnit si povědomí o tom.
Nejen, že tak ve svých dětech, ale i v sobě
upevníme vztah k zemi, kde žijeme. Svým
zájmem a utracenými penězi pomůžeme
i k zachování památek dalším generacím.
Současná zámecká prohlídka už dávno
není synonymem pro nudné šourání papučemi a naslouchání výkladu, který bez zájmu vykládá nezúčastněný průvodce. Přesvědčte se sami, program letošní sezony,
jak ji připravil Národní památkový ústav,
svědčí o naprostém opaku.
Rok francouzské kultury
To je hlavní téma pro rok 2013 na českých hradech a zámcích. Je volným pokračováním mezirezortního projektu „Po
stopách šlechtických rodů“, kdy byly v minulých letech představeny rody Pernštejnů
a Rožmberků, na příští rok se připravuje
téma Pánů z Kunštátu. Rok francouzské
kultury má ale ve srovnání s předchozími
lety poněkud širší záběr – pozornost zaměří na více rodů a jejich prostřednictvím
na celou francouzskou kulturu na našem
území. Prvořadé místo bude patřit rodu
Rohanů, spřízněnému téměř se všemi západoevropskými panovnickými domy, a
těžištěm zájmu bude autentické prostředí
zámku Sychrov, kde Rohanové žili. Ten se
stane místem konání řady atraktivních doprovodných akcí a také odborné konference. Rok francouzské kultury se ale zaměří
i na šlechtické rody Des Fours, Buquoy,
Choiseul d´Aillecourt, Harbuval Chamaré
a Mensdorff Pouilly a místa, kde tyto rody
sídlily. Jeho součástí bude také výpravná
výstava na Pražském hradě, ale to až v závěru roku.

Půdy, krovy, zločiny i čokoláda
To jsou jen některá z Témat měsíce. Podle
nich se na hradech i zámcích budou připravovat různé kulturní akce a lákat návštěvníky k rozšíření obzorů i jinak, než jen výčtem
historických dat a prohlídkou zámecké obrazárny. Téma Půdy, krovy, aneb jak se stavělo, zaujme možná víc pány. Dámy bude
lákat jistě téma Káva, čaj, čokoláda a aristokratické nápoje. Jinak a atraktivně si historii
připomeneme i akcemi na téma Zločiny na
hradech a zámcích. Však jich bylo dosti, od
nespravedlivého věznění významných vězňů přes historicky zajímavé krádeže a loupeže až po zločiny nejtěžší a krvavé. Bude
možné porovnat si i svoji sportovní zdatnost
se členy šlechtických rodin v tématu Sportovní výkony šlechty. Zkrátka každý měsíc
hlavní návštěvnické sezóny je věnován jinému tématu, jistě si najdete to svoje.
Dřevo pohledem památkové péče
Další téma, o kterém letos uslyšíte. Dřevo
člověka provází odnepaměti, od kolébky ke
hrobu. Památkové bohatství naší země je
z podstatné části tvořeno právě dřevěnými
konstrukcemi, prvky a artefakty. Proto se
důležitou složkou soudobé péče o památky stal jejich výzkum a ochrana, konzervace
a restaurování. Lze říci, že je dnes u nás na
velmi vysoké úrovni. Na počátku tisíciletí se
uskutečnila náročná oprava statiky stropních konstrukcí hradu Karlštejna. Užití zdánlivě „obyčejných“ metod respektujících tradiční technologické postupy při opravách
dřevěných konstrukcí a krovů jedné z našich nejvýznamnějších památek se ukázalo
být nejlepším řešením. Národní památkový

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích (okr. Benešov) po kvalitní rekonstrukci v roce 2010.
ústav proto letos chce seznámit veřejnost
se vším, co v památkové péči s ochranou
dřeva v jeho historických formách souvisí.
Součástí projektu (Ne)tušené souvislosti,
zahrnujícího odborné ale i populárně-naučné akce, bude i řada komentovaných technologických prohlídek pro veřejnost, které
poskytnou nový pohled na mimořádně autentické stavební památky napříč regiony.
Všem milovníkům umění a zvláště amatérským fotografům je pak určena fotografická soutěž s názvem „Dřevo jako součást
historické stavby“. Fotografiemi by mělo
být dokumentováno dřevo jako tradiční
stavební materiál historických staveb a jako
doklad řemeslného umu našich předků, třeba i v neobvyklých souvislostech. Soutěžní
práce budou přijímány až do konce září tohoto roku, kdy budou odbornou komisí vyhodnoceny a autoři tří nejlepších fotografií
odměněni.

Tip do kalendáře
Hrady i zámky i letos opět rozšiřují netradiční a žádané noční prohlídky (často se
strašidly či jinými tajuplnými obyvateli), těšit
se můžete i na tradiční Hradozámeckou noc
která proběhne 31. 8. Od sobotního večera
do ranních hodin v neděli otevře své brány
množství státních i soukromých památkových objektů, které pro návštěvníky připravují noční prohlídky, divadelní představení,
koncerty a další akce. Mnohde také letos
rozšiřují návštěvnické okruhy – Grabštejn,
Mnichovo Hradiště, Bučovice, Nové Hrady,
Lemberk, Sychrov,Velké Losiny, Dačice aj.
A nejlepší zpráva nakonec. Vstupné se
letos v objektech ve správě Národní památkové péče nezdražuje. Podrobnosti o jednotlivých akcích na konkrétních památkách
najdete na www.npu.cz
Martina Fialková

Zdenko Feyfar – neznámý i známý Výstava plakátů Alfonse Muchy
Již název fotografické výstavy dává tušit
něco nezvyklého. V obvyklých prezentacích uměleckých děl jsou představována
díla autorů známá a jako bonus díla málo
známá či dosud neprezentovaná. Muzeum hlavního města Prahy se rozhodlo jít
právě cestou obrácenou, totiž prezentovat dílo fotografa Zdenko Feyfara především díly neznámými, tudíž fotografiemi
nově pořízenými z jeho dosud nepublikovaných negativů z části fotografického
archivu, který Feyfar předal do péče Muzea hl. Prahy, kdy byl násilně vyhnán ze
svého atelieru v ulici Karoliny Světlé po
nájezdu prvních developerů na Prahu po
roce 1990.
Pečlivou a systematickou prací byl utříděn tento fotografický archiv dr. J. Jungmannem a připravena výstava za pomoci
fotografa Zdeňka Helferta, který z negativů
pořídil zvětšeniny klasickou cestou – stejně
jako by je pořídila ruka autora.

Zdenko Feyfar (1913–2001) již patří ke
klasikům české fotografie. Narodil se v Jilemnici v rodině lékaře a vášnivého fotoamatéra, což do značné míry předurčilo jeho
životní dráhu. Fotografovat začal v 30. letech během studia medicíny. Po uzavření
vysokých škol v roce 1939 musel studium
přerušit. Na Státní grafické škole v Praze
vystudoval obor fotografie (1940–1943).
Začal pracovat jako fotograf ve filmových

ateliérech Barrandova, od roku 1945 učil
na Státní grafické škole a od roku 1951 byl
fotografem na volné noze. Svoji pozornost a
lásku přitom dělí mezi Krkonoše a Prahu, kde
ho zajímá především architektura historického centra, okolí Vltavy a zvláště Karlův most.
Výstava je uspořádána do několika celků,
ať již tematických nebo chronologických.
K předválečným fotografiím patří dokumen-

tace života v Podkarpatské Rusi (1934),
vodácké záběry Vltavy (1934–1937), ale
i pár záběrů Prahy třicátých let. Vrcholem
jeho umělecké tvorby jsou 50.–60. léta minulého století. Naprostá většina snímků má
právě dataci v rozmezí 1955–1960. Při svých
toulkách po Praze zachycoval všednodenní
výjevy, malebná zákoutí – slovy těžko postižitelnou dobovou atmosféru města. Fotografie Prahy – Starého Města, Karlova mostu,
Hradčan, Malé Strany i Nového Města potěší
a okouzlí každého milovníka staré Prahy.
Na výstavě najdeme i reportážní záběry,
neznámé snímky z pražského povstání, odhalení sousoší Stalina na Letné, ale i záběry
z pohřbu Jana Palacha. Zajímavý je soubor
z cesty do Sýrie a Egypta v roce 1959.
Nevšední a dnes už historicky ceněný je
soubor portrétů jeho uměleckých vrstevníků – fotografů, malířů, sochařů, architektů
i spisovatelů. Rád fotografoval své přátele
a známé, např. Jaroslava Havlíčka, Josefa
Ladu, Maxe Švabinského, Jana Zrzavého,
Josefa Sudka, Rudolfa Deyla, hraběnku
Valdštejnovou a mnoho dalších.
Nejznámější část jeho díla – i pro laickou
veřejnost – jsou fotografie Českého středohoří a zejména Krkonoš. Z. Feyfar měl
k horám po celý život velmi blízko, byla to

Obecní dům v Praze představuje od dubna světovou premiéru výstavy plakátů
mistra secese Alfonse Muchy ze sbírky
profesionálního tenisty Ivana Lendla.
Spojitost dvou na první pohled nespojitelných osobností je pouze zdánlivá: Ivan
Lendl tuto výstavní kolekci sám sestavil.
Česká veřejnost má jako první na světě
zcela výjimečnou příležitost prohlédnout
si nejrozsáhlejší a velmi unikátní sérii plakátové tvorby legendárního malíře, kterou
se tenistové špičce podařilo shromáždit
v počtu celkem 151 kusů a vůbec poprvé
vystavenou v Praze.
Majitel sbírky a iniciátor výstavy Muchových plakátů Ivan Lendl je sbíral plných třicet
let. Výsledkem je nyní expozice chronologicky mapující plakátovou tvorbu A. Muchy
z období let 1894 až 1935. Pro návštěvníky
je pravděpodobně nejatraktivnějším lákadlem čtrnáct plakátů, které umělec vytvořil
pro pařížský divadelní soubor Sarah Bernhardtové – staly se předělem jak v autorově
kariéře, tak v dějinách plakátu vůbec.
Umělecká hodnota celkové sbírky je
nevyčíslitelná, její finanční hodnota astronomická. Získat vlastníka takovéhoto
souboru pro myšlenku jeho prezentace –
navíc spojeného s přesunem na evropský
kontinent bylo více nežli obtížné. Expozice
Ivan Lendl: Alfons Mucha je také vrcholem
dosavadních donátorských aktivit Richarda
Fuxy, významného kulturního mecenáše

Březen, kdy za kamna vlezem, je pryč,
ovšem v dubnu, jak pranostiky tvrdí, tam
ještě budem. Ale co za kamny? Knihy
jsme četli za dlouhých zimních večerů,
nyní by to chtělo něco živějšího, v předzvěsti veselého jara. Co takhle si poslechnout nějakou muziku?
Ano, pustit si písničky, klasiku nebo jazz.
To bude to pravé! Na řadu však přichází
kardinální otázka: z čeho a jakou hudbu
pustit?!
Jistě máte každý doma rádio. Později
narození možná jen v chytrém mobilu, ale
to nevadí. Jenže, věčný proud soudobých
hitů spojený do jedné nepřehledné zvukové koláže s reklamou není úplně ideální
představa odpočinku za kamny.
Později narození tedy zapnou své počítače a „postahují si supr empétrojky
z netu“. Dříve narození pak sáhnou po CD
přehrávači a zasunou tam lesklé kotoučky
se svými oblíbenými interprety. Fajnšmekři pak opráší starou věž, ve které mohou
zvolit mezi kazetou nebo deskou.
Tady musím udělat malou odbočku, především pro ty malinko starší. Jedna mladá
dáma (20 let) z jednoho západního evropského státu si takhle vyrazila na mejdan.
Konal se u jejího mladého souseda doma.
Dýchánek se vydařil a dáma s nadšením
referovala matce: „Bylo to prima a ta muzika! Představ si, že on má taková obrovská černá CD (v originálu: big black CD)
a přehrává to malinká jehla...“ Ano, věřte
mi. A nemyslete, že se to nemůže stát záhy
i vám, ať již u dětí či vnoučat. Prostě vinyl
je už „out“. A přitom já jsem si také myslel, že klasická černá deska má dnes renesanci, neboť DJové všech národností na
nich předvádějí své umění. Ověřoval jsem
to dokonce na stránkách nejmenovaného
výrobce gramofonových desek v Loděnici
u Prahy a skutečně: jsou prý v tomto světovou jedničkou, oslavili již úspěšnou šedesátku a desky jdou stále na odbyt.
Vzpomínám, že když se nám s bratrem
poprvé dostalo – tuším, že hned na počátku 90. let – poprvé do ruky CD, byli jsme
jako u vytržení z krystalicky čistého zvuku,
který se s tehdejší šumící kazetou nebo
praskajícím vinylem nemohl srovnávat.
Dnes, po letech se ale s chutí k vinylu
i kazetám vracím. Ke kazetám proto, že
jsou na nich zachovány nejen vybrané
písničky či povídání, ale i mé vzpomínky.
A k vinylu proto, že nic nenahradí skvělý zvuk starých „analogových“ nahrávek
šansonů, blues nebo velkých orchestrů,
najmě jazzových. A to praskání, to je něco
navíc. To člověka do padesáti či sto let starého koncertního sálu doslova přenese.
Hezký poslech za kamny!
Ondřej Sedláček


PŘIPOMEŇME SI V DUBNU

 1. 4. 1913 založil chirurg a rentgeHudba (foto Nadační fond Richarda Fuxy)
a zakladatele Nadačního fondu R. F., který v současné době sérií plakátů disponuje. „Půjde o výstavu století a událost roku.
Doposud měla veřejnost příležitost spatřit
skvosty z Lendlovy sbírky jen ojediněle při
zápůjčkách jednotlivých plakátů. Celá bude
k vidění poprvé v historii,“ říká Richard Fuxa.
Výstavu je možné navštívit od 10. dubna do
31. července a bude přístupná každý den
v týdnu, tedy i v pondělí – vždy od 10 do
19 hodin. Ivan Lendl výstavu osobně navštíví 30. dubna. Pražskou výstavou prezentace Muchových plakátů nekončí – poté se
představí v Ostravě.
Olga Szymanská
PLACENÁ INZERCE

jeho největší fotografická láska, kde strávil
podstatnou část svého tvůrčího života.
V Krkonoších fotografoval nejen přírodní
panoramata, ale také obyvatele hor při jejich práci a horskou květenu, v jejímž zobrazování dosáhl vrcholného mistrovství.
Feyfarovy krkonošské snímky dnes mají
vedle umělecké hodnoty i velikou hodnotu
historickou, protože způsob života a krajina
v Krkonoších se vlivem turistického průmyslu podstatně změnily.
Atmosféra výstavy potěší každého návštěvníka, nejen širokým spektrem fotografické tvorby Zdenko Feyfara, ale i uměleckou kvalitou děl s jedinečnou atmosférou.
Výstavu můžete navštívit v Muzeu hlavního města Prahy do 25. srpna 2013.

Praskání vinylu...







nolog Rudolf Jedlička první český
ústav pro tělesně postiženou mládež
v Praze na Vyšehradě – 100 let
1. 4. 1813 Karl Maria von Weber se
stal ředitelem opery pražského
Stavovského divadla, působil zde
do konce září 1816 – 200 let
6. 4. 1993 v Praze obnovila svoji činnost Burza cenných papíru – 20 let
20. 4. 1913 se narodil Jan Anastasius
Opasek, teolog a básník, arciopat
benediktinského kláštera v Praze-Břevnově († 24. 8. 1999) – 100 let
25. 4. 1763 se narodil Alois Klar,
filolog, zakladatel ústavu pro slepce
v Praze († 25. 3. 1833) – 250 let
30. 4. 1883 se narodil Jaroslav Hašek,
spisovatel († 3. 1. 1923) – 130 let
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Výběr z vlastivědných akcí PIS

Kam v dubnu na procházku?
Pražská informační služba, tel.: 221 714 152, 221 714 151, www.pis.cz.
(Vstup na akce 100/70Kč, není-li uvedeno jinak.)
 

4. čt. Al. Mucha: Slovanská epopej. Komentovaná prohlídka. A. Mucha (1860–1939)
na souboru dvaceti obrazů pracoval v letech
1912–1926. Začátek ve 14.00 před vstupem (zastávka tram. č. 12, 17, 24 „Veletržní palác“). Cena 100/70 Kč + do objektu 90 Kč. (M. Hátleová)
6. so. Za Karlem Škrétou, barokem a po 

věstmi do kostela sv. Mikuláše. Akce pro děti v rámci vycházek „Zábavný dějepis“. Vstoupíme do malostranského kostela sv. Mikuláše a
podíváme se na baroko zblízka. Začátek v 10.00
před kostelem na Malostranském nám., P 1. Cena 100/70 Kč + do objektu 70/50 Kč.
(M. G. Zörnerová, P. Lešovská)
Pražská domovní znamení. Na trase ze Spálené ulice na Karlovo náměstí se setkáme s domy, které nesou domovní znamení zlaté kotvy,
kamenného stolu, sedmi mečů, zlatého sloupu
i prstenu. Začátek ve 14.00 na rohu ulic Na Perštýně a Národní třídy. (Z. Kobylková)
Letohrádek Hvězda. Prohlídka renesanční stavby ze 16. století, postavené na půdorysu šesticípé hvězdy podle návrhu F. Tyrolského, spojená s procházkou v oboře. Začátek ve 14.00 před
bránou z Libocké ulice, P 6 (tram. č. 1, 2, 18 „Petřiny“). Cena 100/70 Kč + do objektu 60/30 Kč.
(A. Plíšková)
7. ne. Národní divadlo. (stejně i 28. 4.) Pro 

hlídka prostor nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme
obdivovat díla M. Alše, F. Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek každou půlhodinu od 8.30 do 11.00 ve vestibulu historické budovy. Cena 140/100 Kč. (průvodci PIS)
Za historií Zbraslavi. Vycházka nás zavede ke
zbraslavskému zámku, kostelu sv. Jakuba Staršího, vile V. Vančury a kostelu sv. Havla. Začátek cca v 10.10 na zastávce aut. č. 129, 241, 255,
314, 318 „Zbraslavské nám.“ (aut. jedou: č. 129
ze zastávky „Smíchovské nádr.“ v 9.51; č. 241 ze
zastávky „Lihovar“ v 9.38). (B. Kocourek)
Poutní místo Loreta. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). Začátek ve 14.00 před vchodem na Loretánském nám. Cena 100/70 Kč + do objektu 100 Kč.
(A. Plíšková)
 

9. út. Nová architektura v asanovaném
prostoru Starého Města. V letošním roce uplyne 120 let od vydání asanačního zákona, který
odstartoval proměnu mnohých částí staré Prahy. Při procházce si připomeneme díla R. Klenky i modernistické budovy navržené A. Englem,

O. Novotným, J. Plečnikem, B. Hübschmannem
a J. Kotěrou. Začátek v 16.30 před budovou Magistrátu na Mariánském nám. (J. Škochová)
 

10. st. Historie nejstaršího řemesla aneb
Praha neřestná. Přednáška o vývoji prostituce
a jejím vnímání veřejností od středověku po současnost. Začátek v 17.00 v sále PIS, Arbesovo
nám. 4, P 5, v přízemí. (E. Sokolová)
 

11. čt. Hotel Boscolo. Budova byla postavena pro Hypoteční banku Království českého podle plánů arch. A. Wolfa r. 1890 a ještě nedávno sloužila poštovnímu úřadu. Prohlédneme si
vstupní halu, restaurační provozy, taneční sál, bar
i některý z pokojů či apartmánů. Začátek v 15.00
před vstupem (Senovážné nám. 13, P 1). Cena
100 Kč. (M. Racková)
 

13. so. Kde se pivo vaří aneb z pivovaru do
Houslí. „Je tomu 140 let, co byla v Praze – Suchdole uvařena poslední várka piva v tzv. Brandejsově statku, kde v té době vařili pivo benediktini.
V Suchdole se pivo opět vaří v areálu České zemědělské univerzity ve výukovém a výzkumném
pivovaru. Po ochutnání Suchdolského Jeníka se
vydáme procházkou do Lysolají, a dále k studánce u kaple Panny Marie Sedmibolestné a nakonec pískovcovou roklí do Houslí. Začátek ve
13.45 na zastávce aut. č. 147 „Kamýcká“ (jede
ze zastávky „Dejvická“ ve 13.13). (B. Kocourek)
Kostel sv. Klimenta. Prohlídka kostela, který
skrývá jeden z nejkrásnějších barokních interiérů v Praze a byl vystavěn A. M. Luragem a F. M.
Kaňkou, sochařskou výzdobu zhotovil barokní
umělec M. B. Braun. Začátek v 15.00 před vstupem do Národní knihovny na nádvoří Klementina. Cena 100/70 Kč. (A. Škrlandová)
 

14. ne. Budova akademie věd ČR. Prohlídka prostor budovy na Národní třídě s vycházkou
po okolí. Začátek v 10.00 před vchodem do Laterny Magiky. (zastávka tram. č. 6, 9, 18, 22 „Národní tř.“). (M. Racková)
Zahrady Pražského hradu. Vycházka nás zavede do Královské zahrady, dále Jelením příkopem
kolem potoka Brusnice přes zahradu Na Baště
do Jižních zahrad Pražského hradu. Začátek ve
14.00 před vstupem do Královské zahrady
(ul. U Prašného mostu). (P. Lešovská)
Procházka Staroměstskými uličkami lásky.
V návaznosti na přednášku o historii nejstaršího
řemesla. Dozvíte se, kde byl nejluxusnější pražský nevěstinec, a naopak, kde byly ty nejubožejší. Začátek v 15.00 před vstupem do infor. centra
Staroměstské radnice. (E. Sokolová)

Neskladujte doma
zbytečné věci. Budete se cítit lépe

EKORUBRIKA

Člověku to někdy až rve srdce, pomyšlení, že by to vyhodil nebo prostě dal pryč,
z domu. Taková hezká věc, ta se ještě bude hodit, řekne se a věc se strčí do kumbálu, odnese se do garáže nebo na půdu. Nebo někam do kouta. Pod stůl či na skříň.
Je to cesta do pekla. Nejlepší věci v lidském životě totiž nejsou věci, a čím víc toho
máte, tím je víc toho, o co se musíte starat.
Podle výzkumu je zdravé nemít v domácnosti mnoho věcí hlavně pro matky, které
se o domácnost starají nejvíce. Péče o byt
či dům přeplněný věcmi pro ně může být
hodně stresující, jak ukázal čtyřletý výzkum
u amerických středostavovských rodin.
Ukázalo se, že starost o všechny věci nahromaděné v domácnosti je pro ženy do té
míry zatěžující, že se jim při vstupu do vlastního domu vyplavují stresové hormony.
Přístupů, jak se nepotřebných věcí, krámů a harampádí dá zbavit, je řada. Někomu
víc vyhovuje udělat jeden velký letecký den,
přistavit kontejner a vzít to z gruntu a šmahem. Pro někoho může být méně bolestivé
vytknout si malé cíle a ty postupně plnit: vyklidit pracovní stůl dnes, za pár dní probrat
skříně s oblečením, co jste už tři roky neměli
na sobě, pak se pustit do komory.
Nebojte se pozvat si na „špinavou“ práci
nějakého na věci „zlého“ kamaráda, který
vám pomůže zdolat pokušení zase všech-

no zastrkat zpátky. Stanovte si hranici roku. Pokud jste během jednoho roku neměli danou věc v ruce a nepoužili ji, dejte
ji pryč. Patrně ji nebudete potřebovat ani
tento rok.
Co s těmi všemi věcmi, kterých se zbavíte? Dejte je lidem, kteří je opravdu mohou potřebovat. Vámi nenošené oblečení
může spousta lidí nebo charit ocenit. Leccos můžete prodat přes aukro či jiné internetové bazary, jiné věci můžete nechat za
odnos pomocí speciálních webů. Nebo to
prostě vyhoďte.
To ale není konec. Stejně důležité a možná mnohem těžší je zabránit novému hromadění věcí. V celku je to snadné: prostě nové krámy nekupujte a nenoste domů.
A pokud něco opravdu potřebujete pořídit,
vybírejte věci, které vydrží a jsou kvalitní.
Buďte dobrovolně skromní a při výběru nových věcí nároční na kvalitu.
Martin Mach Ondřej/Ekolist.cz

Kineziologie je cesta
ke zdraví a spokojenému životu

ZDRAVÍ

Je to metoda, která už v České republice není neznámá, přesto mnozí tápou, co si
představit pod jejím názvem. O krátký rozhovor jsme proto poprosili psycholožku
PhDr. Evu Kymrovou PhD, která má s touto metodou mnohaleté zkušenosti.
Jaká onemocnění jsou vhodná pro léčbu
Co je to kineziologie?
touto metodou?
Kineziologie se týká studia svalů a pohybů těKineziologie je celostní psychoterapeutická
la (z řeckého kinesis – pohyb). Je to způsob
metoda. Rozsáhle se zabývá psychosomazvládání stresu a dosahování emocionálnítikou, která je u člověka provázána na emoho zdraví, který je jedinečný svou jemností a
ce. Zpracovává velkou část onemocnění těla
účinností. Původním podkladem pro tuto mei ducha. Na těle se mnoho nemocí projevuje,
todu je starobylé čínské učení o lidském těale žádná tam nevzniká. Proto je klíčová prále. Pochopení metody a její uvedení do života
ce s emocemi a jejich defúze (uvolnění emociumožnil až rozvoj nejnovějších vědeckých disonálního stresu, který jsme v minulosti prožili).
ciplín, jako je kvantová fyzika, biologie, teorie
Čím vás tato metoda oslovila?
pole a nové psychologické disciplíny a teraJsem psycholog Rogerián, tedy psychoterapie. Metoda kombinuje prvky celostního pojepeut „Na klienta zaměřeného přístupu“ PCA.
tí člověka, celostního přístupu ke zdraví, dále
To je verbální terapie (pomocí slov, vysloveneurologie, práce s energií těla a výzkum. Náním nahlas), která vytváří pozitivní posun pouzev One Brain je odvozen od principu vzájemze v mentální nebo emocionální oblasti. One
né součinnosti levé a pravé mozkové hemisféBrain jako metoda je špicí v terapeutických
ry. Systém používá techniku svalového testu
systémech pro práci s tělem a vytváří posun
(proto kineziologie), který je určitou formou
ve všech oblastech současně, to je i v životbiologické zpětné vazby. Jinými slovy, teraních situacích, v postojích, ve způsobech vypie One Brain umožní odblokovat hlavní životjadřování, ve změně těla k lepšímu i v sebeobní stresory a problémy, které souvisí jak s obraze každého jedince. Šárka Mandelíčková
lastí fyzickou, tak i psychickou.

17. st. Vršovická vodárna. Dnes si připo 

mínáme úmrtí architekta Jana Kotěry. Navštívíme kulturní a technickou památku – Vršovickou vodárnu, kterou navrhl Kotěra, do provozu
byla uvedena r. 1907. K čerpání a čištění vody
již neslouží, byla zrenovována a stala se společenským centrem. Začátek v 15.00 na zastávce
tram. č. 3, 17 „Nádraží Braník“. (P. Lešovská)
 

20. so. Nordic walking s vycházkou ze Ctěnic do Vinoře. Instruktor před vycházkou vysvětlí
a předvede základ správného provozování „Nordic walking. Poté se seznámíme s pozdně barokním zámeckým komplexem ve Ctěnicích. Dojdeme Ctěnickým hájem k okraji obce Vinoře a
vstoupíme do přírodní rezervace Vinořský park a
obory, propojené s bažantnicí na území katastru
Satalice. Začátek v 10.00 před vstupem do zámku (spojení: zastávka autobusů č. 185, 302 „Ctěnice, jedou od metra C „Letňany“). (M. Hátleová)
Muzeum gastronomie. Komentovaná prohlídka. Na Starém Městě pražském v domě, o kterém nacházíme první zmínku v roce 1401, je
otevřeno muzeum zabývající se historií přípravy
pokrmů a vývoje kuchyní od pravěku do současnosti. Začátek v 10.00 před vchodem (ul. Jakubská 12, P 1). Cena 100 Kč. (N. P. Smetanová)
Škrétovy pašije v kostele sv. Mikuláše. Velikonoce sice již letos proběhly, ale vraťme se ještě k tomuto tématu s pomocí cyklu maleb, které
jsou umístěny na emporách barokního kostela
sv. Mikuláše. Díky nedávno realizovanému výzkumu Škrétových děl tyto obrazy „promluvily“.
Začátek ve 14.00 před kostelem na Malostranském nám., P 1. Cena 100/70 Kč + do objektu
70 Kč. (M. G. Zörnerová)
Valdštejnská zahrada a Vojanovy sady. Jarní
vycházka za krásami raného baroka nás zavede
na Malou Stranu, kde se budeme procházet mezi tvarovanými habry a zimostrázy a obdivovat
dovednost barokních architektů, kteří uprostřed
městské zástavby vytvořili galerii uměleckých děl
zasazených do zeleně. Začátek ve 14.00 v atriu
metra A „Malostranská“. (M. Koblihová)
21. ne. Rudolfinum. Prohlídka novorene 

sanční budovy konce 19. století. Seznámíme se
s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou
úlohou v počátcích Československé republiky.
Začátek v 10.00 před vchodem z Alšova nábřeží.
(E. Sokolová)
Kamenná Praha v Divoké Šárce. Geologická
vycházka z cyklu Kamenná Praha do údolí Divoké Šárky. Začátek v 10.00 na zastávce tram. č. 5,
20, 26 „Divoká Šárka“. (F. Stehlík)
Vyhlídka Na Košince. Z vyhlídky Na Košince se
dostaneme do parku Na Korábě sestoupíme kolem Grabovy vily od stavitele J. Blechy, k secesnímu kostelu sv. Vojtěcha a dále projdeme Pobřežní cestou až k Libeňskému mostu. Začátek
ve 14.00 na zastávce tram. č. 3, 10 „Bulovka“.
(P. Lešovská)
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Vršovická vodárna (Vycházka 17. 4.)
 

24. st. Jan Kotěra a jeho následovníci. Před
90 lety zemřel zakladatel české architektonické moderny J. Kotěra. Zastavíme se u Kotěrovy
první práce – Peterkova domu, před Mozarteem
v Jungmannově ulici a v závěru si připomeneme
i jeho universitní projekt, z něho byla realizovaná jen právnická fakulta. Cestou budeme věnovat pozornost dílům jeho následovníků – palác
Adria od P. Janáka, Dům U Černé Matky Boží
J. Gočára a Štencův dům i tzv. učitelské domy od
O. Novotného. Začátek v 16.30 u pomníku na
Jungmannově nám. (J. Škochová)
25. čt. Lendlova sbírka plakátů A. Muchy.
 

Komentovaná prohlídka výstavy. Jedinečná
možnost vidět téměř všechny originální plakáty Alfonse Muchy pohromadě. Začátek v 16.30
před Prašnou branou na nám. Republiky. Cena
100/70 Kč + na výstavu. (M. Hátleová)
 

27. so. Bitva u Turska. Z Libčic nad Vltavou
vystoupáme Chýnovským hájem na pole kolem Turska. Zastavíme se v místech udávaných
kronikáři: na lokalitě U Křížku, na mohyle zvané
Ers a u mohyly Krlyš. Na závěr přidáme pár slov
o obci Tursko. Začátek cca v 10.10 na železniční
stanici „Libčice n. Vltavou“ po příjezdu vlaku (jede z „Masarykova nádr.“ v 9.40). (B. Kocourek)
Anežský klášter. Návštěva objektu, který se jako první v Praze stavěl v novém architektonickém stylu – gotice a je úzce spjat s osobností
sv. Anežky Přemyslovny. Začátek ve 14.00 před
vstupem do Národní galerie (ul. Anežská 12,
P 1). (J. Jebavá)
Vyšehrad a jeho tajemné legendy. Prohlídka
areálu včetně hřbitova a kasemat, podzemních
chodeb někdejší pevnosti. Začátek ve 14.00 před
kostelem sv. Petra a Pavla. Cena 100/70 Kč + do
kasemat 60/30 Kč.
(průvodce PIS)
 

28. ne. Národní divadlo. (viz. 7. 4.)

Nabídka nakladatelství Bourdon
Nedávno zemřela SUSAN NOLEN-HOEKSEMA – světově uznávaná
psycholožka, profesorka a vědkyně působící během svého života na
Stanfordské, Michiganské a Yaleské universitě. Vystudovala na Yale,
kde získala BA z psychologie a na Pennsylvánské univerzitě, kde získala Ph.D. z klinické psychologie.
Nakladatelství Bourdon přináší na pulty knihkupectví její knihu „PROČ ŽENY O VŠEM PŘÍLIŠ PŘEMÝŠLEJÍ“. Kniha je určena široké veřejnosti, ale
může být i velmi prospěšná terapeutům, poradcům i lékařům. Nejde o vědeckou publikaci v pravém slova smyslu, ale o knížku, která dává možnost
zamyslet se nad sebou samým i nahlédnout do života těch, kteří našli odvahu se svému trápení postavit čelem a vstoupili do ordinace zkušené psycholožky PhD. Susan Nolen-Hoeksemy, odbornice, která svou vědeckou kariéru plně zasvětila studiu duševního zdraví a strategiím vedoucím k jeho dosažení. Kniha vás přehledně provede světem ženy, která sama
sebe ničí přílišným rozebíráním problémů. Velmi rychle porozumíte tomu, jak to poznamenává každodenní život i celkovou náladu člověka. Pochopíte nejen proč je tak snadné do
tohoto nekonečného kolečka zabřednout, ale naleznete tu i konkrétní strategie, které vám
mohou pomoci přílišné rozebírání problémů výrazně omezit, nebo i zastavit.
Chcete být úspěšní v podnikání? Chcete uspět ve světě byznysu novým
myšlením, metodami, převratnými nápady? Vezměte do ruky další knihu z nakladatelství Bourdon, napsal ji Jeffrey A. Harris – úspěšný podnikatel, který strávil 30 let ve světě financování nových projektů, a který patří mezi inovátory jako byl W. Disney, M. Yunus či S. Jobs. Nechte
se unést skutečnými příběhy těch, kteří změnili svět podnikání a uspěli. Knihu „PODNIKATELÉ ZMĚNY“ již nedáte z ruky. Krátká ukázka:
Mnozí lidé velmi spokojeně přijímají status quo. Vzdorují změnám. Opomíjejí příležitosti zkusit něco nového nebo experimentovat, protože to nemusí fungovat. Znají všechny důvody, proč je nějaký nový výrobek, služba
nebo způsob myšlení zcela nevhodný pro kohokoliv. Na každého optimistu připadá několik pesimistů. T. Turner, zakladatel CNN, prohlásil „Pokud přijdete s nějakým novým nápadem a většina lidí se mu nevysmívá, pak se můžete vsadit, že ten nápad není příliš dobrý.“
Pokoušíme se vidět svět v odlišném kontextu, než který nám vytváří naše každodenní okolí,
protože postrádáme představivost nahlédnout pod povrch a dáváme přednost neosobnímu
tempu evolučních změn. Jak kdysi poznamenal H. Ford: „Kdybych se zeptal lidí, co chtějí,
řekli by mi, že rychlejší koně.“						
-PR-
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POŘADY PRO SENIORY

Koncert pro seniory se koná ve středu 3. dubna od 14.30, v Malostranské besedě,
Malostranské nám. 21. Vystoupí D. Foltýnová a O. Valenta – klavír, na housle zahrají
M. Franclíková, D. Chrastilová, V. Jakl a na hoboj O. Balhar. Zazní skladby S. Svendsena,
J. S. Bacha, J. Sibelia, J. Brahmse a P. I. Čajkovského.
Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku, sraz vždy ve 13.45
6. 4. Polozaniklý kostel a Zátemplí – sraz za Prašnou branou
13. 4. Znamenitosti duchovně hmotné v Prokopské ulici – sraz na stanici tramvaje
		 u kavárny na Malostranském náměstí
20. 4. Celebrity od celestinů a Kolkovny – sraz v levé části průčelí paláce Kinských
		 na Staroměstském náměstí

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest

DOTAZ: Dala jsem zlatníkovi do opravy
náušnice po babičce. Vydali mi potvrzení o převzetí a dohodli jsme se na přibližné ceně opravy ve výši 250 Kč. Náušnice již
byly po týdnu opravené, ale v rozporu s původní dohodou za cenu 400 Kč. Nesouhlasím s tím, ale zlatník mi je odmítá vydat, dokud opravu nezaplatím. Skutečně si může
sám cenu opravy o tolik navýšit?
ODPOVĚĎ: O tolik opravdu ne, alespoň ne
bez vašeho souhlasu. Pokud jste se dohodli

na přibližné ceně, zákon ukládá
povinnost vás hned informovat,
jakmile se dozví o nutnosti cenu
překročit o výši skutečné ceny.
Musí tak učinit písemně, jinak nemá právo požadovat rozdíl v ceně dohodnuté a výsledné. Nemusí s vámi konzultovat nepodstatné
překročení (10–20 %).
Kontaktovat můžete i poradenskou linku
časopisu dTest – tel.: 299 149 009.

Od Dvou slunců ke Třem housličkám. Akce pro děti. Zajímavé povídání o domovních
znameních a osobnostech Malé Strany spojené s návštěvou kostela Panny Marie Vítězné. Začátek ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka
na Hradčanském nám.
(M. Koblihová, P. Bartásková)
Martinický palác. Ukázka renesančního šlechtického sídla spojená s výkladem o historii rodu Martiniců. Začátek ve 14.00 před vchodem
(Hradčanské nám. 8/67). Cena 100/70 Kč + do
objektu 50 Kč. (S. A. Marchal)
Muzeum Antonína Dvořáka. Prohlídka expozice muzea s výstavou „Cesty A. Dvořáka“, která
je umístěna v barokní vile, nazývané také Michnův letohrádek anebo Vila Amerika. Dále se vydáme na vycházku po stopách historie a zajímavostech Karlova. Začátek ve 14.00 před muzeem
(ul. Ke Karlovu 20, P 2). Cena 100/70 Kč + do
objektu 50/25 Kč. (A. Škrlandová)
 

30. út. Ořechovka. V okolí barokní usedlosti J. K. Bořka vznikla ve 20. století vilová čtvrť
podle návrhů architektů J. Vondráka a J. Šenkýře. V stylově jednotném zahradním městě
připomínajícím skutečné holandské nebo anglické čtvrti, byly postaveny vily architekty zvučných jmen. Začátek v 17.00 na zastávce tram.č. 1, 2, 18 „Ořechovka“ (směr z centra).
(J. Škochová)
Vycházky se konají, sejde-li se nejméně šest
účastníků. Přednost mají klienti se vstupenkou
zakoupenou v předprodeji. Dětem do 15 let,
studujícím, seniorům a invalidům poskytujeme slevu. Max. kapacita sálu PIS 30 osob.

Kontejnery na Praze 1
Velkokapacitní kontejnery budou přistaveny po dobu 4 hodin: 14.00–18.00,
ukládání bude koordinovat obsluha.
úterý 9. 4. Haštalská (č. 2)
Malostranské nám. 11 (horní)
pátek 12. 4. Pohořelec horní parkoviště,
Besední, Široká naproti FF UK
úterý 16. 4. Hellichova x Nebovidská,
Ostrovní u ZŠ, Jeruzalémská za kostelem
pátek 19. 4. Štěpánská x Řeznická,
Cihelná (č. 2), Petrské náměstí x Lodecká
úterý 23. 4. Masná x Malá Štupartská
Dlouhá tř. (č. 46),
U Dobřenských před křižovatkou s Betlémskou
(zdroj OÚ MČ Praha 1)
PLACENÁ INZERCE

Recepční

do historického objektu
v centru Prahy,
základy AJ.
pokladna@jindrisskavez.cz,
tel.:777 102 517

ŘÁDKOVÁ INZERCE
tel. 257 530 280–1 | listyprahy1@seznam.cz
 Psací stroje, kalkulačky, skartovače

opravy, prodej – tel. 241 412 507,
www.psacistroje.cz
 Příležitost: www.prace-internet.eu
 KOUPÍM BYT, ROD. DŮM, POZEMEK kdekoli v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti ani
vlastnictví 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, exekuce, privatizace atd., vyřídím
i právně velmi komplikované případy, podílová
spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu
atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek
a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned.
Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.
 Test schopností. Na Vašem IQ a osobnosti
záleží Vaše budoucnost POZNEJTE JI !
Více info na 605 882 328
volejte od 18 do 21 hod.
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Eva Střížovská má ráda svět bez hranic

Nebojácná a nezávislá, kypící energií a nápady. Tak znají všichni žurnalistku Evu Střížovskou, která před pár dny oslavila neuvěřitelné životní jubileum. Tahle živelná bytost je velkou vlastenkou, ale přitom procestovala celý svět. Má spousty přátel doma
i v zahraničí. Právě pro Čechy v zahraničí založila totiž hned po roce 1989 unikátní
časopis Český dialog. Za neúnavnou práci pro rozvoj kontaktů s českými krajany už
dostala několik ocenění: Zlatou plaketu Jana Masaryka, cenu Český patriot 2010, také
jednu z cen „Ď“. Největší radost jí však udělá jakýkoli projev spravedlnosti, a hlavně
porozumění mezi blízkými v její početné rodině, mezi přáteli a samozřejmě i v celé
společnosti, kde se často a vehementně angažuje ve prospěch těchto hodnot. Životní
jubileum je vždy příležitostí zavzpomínat.
Začneme od tvých dětských vzpomínek, jednu máš ještě z války, pokud vím?
Ano, byly mi dva roky, byl únor 1945 a na
Prahu padaly bomby. Houkaly sirény. Maminka mne táhla za ruku z třetího patra dolů
do sklepa. Byla v devátém měsíci těhotná
s mou sestrou. Pak se ozvala veliká rána a já
jsem letěla kamsi vzduchem. Dobří lidé mne
odnesli někam do krytu, kde jsem si hrála
s malým chlapečkem a dřevěnými vojáčky.
Maminka se se zlomenou nohou dostala do
nemocnice, kde porodila mou sestru. A babička prochodila pěšky několik pražských
čtvrtí, než mne za dva dny našla.
Jsi křtěná Vltavou, jaké bylo tvé dětství
v Podolí?
Krásné. léto jsem trávila s dalšími dětmi
ponořená do řeky, v zimě jsme bruslili a občas se propadli do studené vody. Ale mezi
ostrovem „švarcnberákem“ (později Plaveckým) a nábřežím nebyla hloubka. Jinak
jsme běhali po okolních kopcích.
Vyrostl z tebe vnitřně svobodný člověk
a to se stává ve svobodné rodině. Byla
ale doba nejhoršího komunismu, 50. léta.
Rodiče nám nechávali dost volnosti, toho
si vážím. Oba byli bohémové, malovali, maminka zpívala operní árie i lidové písničky.
Domů k nám chodilo plno kumštýřů. V létě
jsme jezdili na tzv. letní byt a s paletami
všichni malovali. V pubertě mě to přešlo a
chytla mne muzika. Komunismus jsem začala pociťovat spíš až na střední škole nebo
na večírcích, kde jsme „trsali“ rock and roll
a přišli na nás policajti. Pomalu se ze mě stávala rebelka, kterou jsem vlastně dodnes.
Tehdy ale šel život dost prakticky. Co jsi
studovala?
Jedenáctiletou střední školu a po maturitě
pak dvouletý obor typografie. Ovšem v devatenácti jsem se vdala, měla dceru a brzy

syna. Pracovala jsem v různých oborech,
ale nedalo mi to a přihlásila se na studium
zpěvu. Dnes se té škole říká Ježkova konzervatoř, tehdy se jmenovala Specializované
účelové studium pro pracující! Studovala se
mnou třeba M. Voborníková, A. Ulm a jiní.
S dětmi jsem se ale zpívání nemohla výrazně věnovat, a protože jsem se tehdy dostala
do prima party kolem jazzové sekce, vzplála
jsem láskou k tomuto žánru a začala o muzice psát. Šlo mi to a byla jsem jedna z mála,
kdo o populární hudbě a jazzu psal a měl
k tomu aspoň nějaké minimální vzdělání.
Takže zpěvem k žurnalistice?
Ano. Psala jsem i do různých hudebních
titulů a postupně přidávala i jiná témata.
S jazzovou sekcí jsme pořádali Pražské jazzové dny a toho se účastnily radostně už
i moje děti. Byla to děsná doba plná policajtů a udavačů, ale taky se pořádala spousta
mezinárodních koncertů. Neunikl mi snad
žádný v pražské Lucerně, v Bratislavě a
později i ve Varšavě, Drážďanech.
Přemýšlela jsi tehdy, jaké by to bylo, zapouštět kořeny v nové zemi, emigrovat?
Samozřejmě. Měla jsem kamarádky v Lon-

dýně, v Paříži, v Holandsku. Křičela jsem do
světa, že chci zůstat venku a péct tam třeba
v kiosku bramboráky, ale nebylo možné vycestovat s dětmi, musely zůstat doma jako
rukojmí. Však je dost známý případ spisovatele Beneše, který odešel do USA s manželkou bez dětí, a pak čekali deset let, než
je Červený kříž nějak do USA dostal. Dost
smutný příběh. Ale nelituji, že jsem zůstala, a mohla pak být u všech událostí v roce
1989 a dále. Zůstal však ten pocit jakéhosi
pochopení pro ty, kdo odešli.

Takže proto jsi došla k nápadu hned
v roce 1989, začít vydávat časopis pro
krajany, Čechy v zahraničí?
Ano. Bez kapitálu, bez počítače, ty tu ještě
nebyly, bez internetu a mobilu vznikl Český
dialog. Byla jsem nadšená z událostí, které
se děly. Časopis byl tehdy dost amatérský,
ale přinášel lidem v zahraničí informace,
které je zajímaly. Hlavně kontakt s republikou i s lidmi, které dlouho nemohli a nesměli
vidět, slyšet. A mne zase zajímal kontakt se
spolužáky, přáteli, kteří emigrovali. Český
dialog se stal během několika let mezi krajany docela známý. A s rozvojem mailové
komunikace kontakty s nimi narůstaly. V zahraničí má nejvíc čtenářů z USA, Austrálie,
Kanady, Jižní Ameriky, Afriky, Švédska,
Švýcarska a mnoha dalších zemí Evropy,
ale hodně i z Česka. Dnes, když je Český
dialog na internetu, si jej může otevřít skutečně kdokoli na světě. A nejlepší na tom je,
že se nám čtenáři z celého světa opravdu
ozývají a posílají své příspěvky.
Mezi nimi, ale i mezi autory, dopisovateli Českého dialogu byly a jsou jistě
i známé osobnosti. Kdo například?
Nemohu za těch 23 let jmenovat ani jen
některé, aby se ostatní nezlobili. Ale přece
snad. Arnošt Lustig, Milan Vyhnálek přezdívaný světový sýrařský král, Josef Škvorecký a Zdena Salivarová, stále pro nás z USA
píše Ota Ulč, ale těch jmen je tolik.
Hodně jsi také za krajany cestovala. Dostáváš pozvání napsat reportáž,
knihu, seznámit se s aktivitami krajanských spolků – vždyť některé slaví třeba
100 nebo i více let existence. Vzpomeň
některé nejzajímavější cesty
Tříměsíční cesta po Austrálii vydala na
knížku, kterou právě dopisuji. Mnohokrát

jsem byla v USA, jak za emigranty, exulanty či tzv. krajany, kteří tam žijí třeba už od
19. století. Zaujalo mne, jaké jsou mezi nimi
rozdíly. Jsou z toho tři knížky vydané, čtvrtá
bude příští rok, včetně zážitků a poznatků
z Jižní Ameriky a Kanady.
Mnoho Čechů ze zahraničí ale přijíždí
rádo a často opět do ČR. Proto jsi založila ještě Mezinárodní český klub, který
umožňuje setkání s nimi.
Ano, na naše Hovory bez hranic chodí do
Městské knihovny nejširší pražská veřejnost, ale často i mimopražští zájemci. Největší radost mám vždy z těch zahraničních,
ze čtenářů Českého dialogu a přátel klubu,
když jsou právě v Praze a nezapomenou
se přijít podívat. Hovory bez hranic jsou
besedy se zajímavými zahraničními Čechy,
nebo cestovatelské, s promítáním. Děláme
je už víc než 10 let každý měsíc! Ale kromě
nich ještě mnoho jiného: koncerty, výstavy,
setkání – vše na téma Češi v zahraničí. Dokonce jsme se stali i producenty filmových
dokumentů České kořeny.
Proč si myslíš, že jsou kontakty s krajany pro nás doma tak důležité? I dnes,
dlouho po vstupu do EU, v době Skypu,
Facebooku?
Ti lidé k nám patří. Takový odchod do cizí
země bez možnosti návratu, to je jako když
ti uříznou nohu nebo ruku. A když se teď
mohou vracet, ať občas nebo napořád, je
to správné, mají nám mnoho co nabídnout.
Lidé u nás, kteří občas vykřikují, jak oni si
tam žili, zatímco my jsme tady trpěli, těch
je mi líto, ti nemají rozum v pořádku. Češi
v zahraničí jsou přeci našimi nejlepšími vyslanci.
Co tobě osobně takhle zajímavá práce
přinesla do života?
Báječné přátele z celého světa, poznání
stovek pozoruhodných příběhů. Co člověk, to kniha. Rozhodnutí, odvaha, risk,
nebezpečí, nový začátek bez prostředků,
bez znalosti jazyka, prostředí, vyburcovat
v sobě všechny schopnosti a zapojit se do
společnosti v nové zemi. Já smekám.
Děkuji za rozhovor a přeji Ti k životnímu
jubileu hodně krásných chvil s přáteli z celého světa.
Martina Fialková
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Koncert pro nedomazlenky
Zveme vás na benefiční Koncert pro nedomazlenky na podporu Dívčí katolické
střední školy v Praze 1.
Koncert se koná v úterý 23. dubna 2013
v 18 hodin v kostele sv. Františka z Assisi,
Křižovnické náměstí 3, Praha 1 na Starém
Městě. Na koncertu vystoupí Markéta Stivínová, Conca Collegium – členové České filharmonie a Symfonického orchestru
Českého rozhlasu, sbor Sponte Sua se
sbormistrem Janem Lejsalem a studentky
školy.
Koncert pomůže naši školu více představit
veřejnosti a také získat prostředky na naše
vzdělávací programy a sociální služby pro
studentky. Školné se u nás nevybírá.
Základní cena vstupenky je 150 Kč. Částku lze navýšit dle vašeho uvážení.
Rezervace vstupenek a informace o platbách: J. Neumannová, tel.: 774 894 848,
e-mail: koncert@divciskola.cz. Dar můžete
odečíst ze základu daně.
Dívčí katolická střední škola v Praze 1
v Platnéřské ulici 4 je v polistopadové
historii nejstarší církevní školou v ČR a je
výjimečná v mnoha ohledech. Přednostně je otevřena žákyním nestudijního typu,
dívkám z nefunkčního či problematického
rodinného zázemí, z dětských domovů a
diagnostických ústavů, dívkám s mentálním či tělesným handicapem. Studentky si

v rámci výuky samy vaří, uklízí školu, pomáhají jedna druhé.
Během odborných pečovatelských praxí
studentky pomáhají více než dvěma desítkám pražských seniorů přímo v jejich domácnostech formou Křižovnické pečovatelské služby. Nabídka je otevřena dalším
seniorům.
Po dvou letech studia mají absolventky
zaručen profesionální start – s osvědčeními
Pracovník v sociálních službách, Pečovatelka o děti, Všeobecný sanitář, Hospodyně a
Kuchařské práce si nacházejí práci snadno,
obvykle i s ubytováním. Nejsme jen škola
– studentky i absolventky doprovázíme při
hledání zaměstnání, asistujeme při řešení
jejich sociální situace včetně bydlení, komunikace s rodinou i úřady.
www.divciskola.cz
–PR–

Řb$b'D\LQWKH/LIH
Řb$b+DUG'D\őV1LJKW
Řb$FURVVWKH8QLYHUVH
Řb$OO0\/RYLQJŘb$OO
<RX1HHG,V/RYHŘb$QG
,b/RYH+HUŘb%DFNLQbWKH
8665Řb&DQőW%X\0H
/RYHŘb&RPH7RJHWKHU
Řb'D\7ULSSHUŘb'RQőW
/HW0H'RZQŘb'ULYH
0\&DUŘb(LJKW'D\V
Db:HHNŘb(OHDQRU5LJE\
Řb)URP0HWR<RXŘb*XW
%DFNŘb*LUOŘb+HOOR
*RRGE\HŘb+HOSŘb+H\
-XGHŘb,b$PWKH:DOUXV
Řb,b)HHO)LQHŘb,b:DQW
WR+ROG<RXU+DQG
Řb,Q0\/LIHŘb/DG\
0DGRQQDŘb/HW,W%H

Originální pohybové
divadlo VESELÉ SKOKY
14. 4. ne 17.30 NA HLAVU!
29. 4. po 19.30 CHABRUS LINE
Chabrus Line – premiéra
Parafráze na motivy známého muzikálu,
který si v Čechách ještě nikdo netroufl
uvést. Veselé skoky se rozhodly nazkoušet novou taneční grotesku, ve které – po
svém – vzdávají hold největším světovým
muzikálům. Opravdovost velkých amerických citů, světovost české třetí ligy a ironizující humor Veselých skoků.
Muzikály všech zemí, těšte se!
Veselé skoky popáté.

DIVADLO V CELETNÉ, Celetná 17, Praha 1,
předprodej: 222 326 843, www.ticket-art.cz,
www.veseleskoky.cz
PLACENÁ INZERCE
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Život moderní panovnice
TRITON

Od chvíle, kdy roku 1952 v pětadvaceti letech
usedla na trůn, byla královna Alžběta II. cílem
nepřetržité pozornosti. Co však o nejznámější korunované hlavě světa doopravdy víme?
Známá autorka životopisů Sally Bedell Smithová na základě mnoha rozhovorů a dříve utajených dokumentů poodhaluje roušku tajemství
a v důvěrných podrobnostech ukazuje pracovní
i soukromý život královny, která provedla svoji zemi a Commonwealth šedesáti lety válek
a otřesů s nebývalým klidem, inteligencí a důstojností.
UVTX¶\-ì
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498 Kč 0DQŘb2FWRSXVőV
www.tridistri.cz
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3HSSHUőV/RQHO\+HDUWV
&OXE%DQGŘb6KH/RYHV
Tenisová škola Tallent připravila k 20. vý<RXŘb6WUDZEHUU\)LHOGV
ročí svého založení DNY OTEVŘENÝCH
)RUHYHUŘb7KH)RRORQ
DVEŘÍ, aby umožnila zájemcům nahlédWKH+LOOŘb7KH/RQJDQG
:LQGLQJ5RDGŘb7LFNHW
nout jak probíhají skupinové kurzy. Termíny
WR5LGHŘb:H&DQ:RUN,W
je možné si individuálně domluvit mailem
2XWŘb:LWKDb/LWWOH+HOS
nebo telefonicky.
IURP0\)ULHQGVŘb<HOORZ
Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho pohy6XEPDULQHŘb<HVWHUGD\
bové, ale i psychické schopnosti. Děti se

Tenisové dny
otevřených dveří

KNIHKUPECTVÍ PORTÁL, PRAHA 1
JINDŘIŠSKÁ 30
tel./fax 224 213 415
e-mail:
knpraha@portal.cz
otvírací doba:
pondělí–pátek
9–18 hod.
www.portal.cz

při tréninku učí motorickým dovednostem,
tenisovým úderům, kontrole míče, dále pak
umění fair-play, vytrvalosti a soustředěnosti.
Tím nejlepším, co můžeme dětem dát, je
pohyb. Pokud vaše dítě není na kolektivní
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 léto v podobě
příměstských táborů v Praze a tenisových
táborů a campů v Jilemnici v kombinaci
s horskými koly nebo koloběžkou.
Informace získáte na www.tallent.cz,
www.e-tabory.cz nebo na tel: 224 815 871,
603 527 172
–PR–
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Mytí fasád Pro letecké
Čištění povrchů

Ochranné

Antigraffiti nátěry

Opravy fasád
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Fasádní nátěry
274 811 433
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nadšence

Letiště Václava Havla Praha
připravilo nabídku individuálních exkurzí do neveřejných
prostor letiště. Prohlídky jsou
určeny pro jednotlivce, rodiny a menší skupiny. Výklad je uzpůsoben pro všechny věkové kategorie. Prohlídka trvá dvě hodiny a je
nutná rezervace na: www.prg.aero/cs/sluzby-cestujicim/exkurze-letiste-praha. V dubnu si můžete užít prohlídky komentované
autorem knižních bestsellerů Droga zvaná letadla a Nazdar orlové,
Janem Čechem a to v sobotu 6. 4. v 9.00, 12.30,15.00 a v úterý
23. 4. v 9.00 a 13.30.

Příležitost pro malé muzikanty, herce a výtvarníky
Děti, které baví zpívat, malovat, modelovat, hrát divadlo nebo
se chtějí naučit hrát na některý hudební nástroj, se mohou přijít
přihlásit 16. 4. od 14 do 17, 30 hod. do Základní umělecké školy
v Praze 1, Biskupská 12. Konají se zde přijímací zkoušky na hudební, výtvarný i literárně dramatický obor. Na hudebním oboru
lze studovat populární i klasický zpěv a naučit se hrát na širokou
škálu hudebních nástrojů. Dramatický obor je zaměřen na základní
dramatickou průpravu, tvorbu divadelních představení a přednes,
výtvarný obor nabízí kresbu, malbu, grafiku, modelování, grafický
design, textilní tvorbu i keramiku.
(www.zus-biskupska.cz)

Čtenářská soutěž
o knihu Jamrachův zvěřinec. Správné odpovědi:
1) Knihu přeložil do češtiny Tomáš Kačer
2) Spisovatelka Carol Birchová se narodila
v roce 1951
3) Hlavní hrdina knihy se jmenuje Jaffy
Brown
Čtenáři, kteří odpověděli správně a knihu
získali: Zoja Javůrková, Jana Hohnová, Tomáš Novotný
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Český komiks žije
Centrum současného umění Dox, po
úspěšné brněnské premiéře, připravilo pod názvem Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012 ojedinělou výstavu
pro všechny fanoušky komiksu.
Autoři výstavy nás zvou na dobrodružnou
a málo probádanou cestu po stopách českého komiksu, kterou tento u nás svébytný
žánr urazil za dlouhých devadesát let svého vývoje. Ačkoli na svém startu stál spolu
s ostatními evropskými zeměmi, jeho další
podobu poznamenala fašistická okupace a
hned za ní nastupující komunismus. Teprve
porevoluční generace umělců opět získala
potřebnou svobodu k tvorbě.
Kurátoři výstavy Pavel Kořínek a Tomáš
Prokůpek vybrali více jak 300 výstavních originálů, tisků a dalších předmětů souvisejících s komiksovou tematikou, zapůjčených
od mnoha soukromých sběratelů, samotných autorů i různých institucí. Návštěvníkům se tak představí nejen nejznámější
ikony českého komiksu, jako jsou nezapomenutelné Rychlé šípy, Čtyřlístek, se kterým
mnozí z nás vyrůstali, či legendární kreslíř Kája Saudek, ale také méně známí tvůrci.
Prostor je věnován i skupině umělců Polylegran, spojené s časopisem Mladý svět, která svou tvorbou ovlivnila podobu kresleného humoru a následně tím i komiksu na další
roky. Expozice přibližuje také začátky komiksových periodik u nás, využití komiksu v reklamě a v neposlední řadě se zajímá i o přesah komiksu do dalších uměleckých forem
jako je např. literatura a film. Samozřejmě
nesmí chybět ani ukázky z tvorby součas-

duben 2013

PREMIÉRY V DUBNU

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

Divadlo v Celetné

25. 4 v 19.30
William Shakespeare: Othello
Světoznámý příběh o Maurovi a krásné Benátčance. Rodinné drama nejen o lásce,
žárlivosti, vášni a podezíravosti.
Hrají J. Potměšil, A. Doláková, A. Jastraban,
M. Němec, E. Elsnerová, F. Kreuzmann,
T. Stolařík, A. Petráš, režie J. Špalek

Divadlo Kalich

Fr. Voborský, Pepina Rejholcová,
Cesty k slíle a kráse, 1933
ných českých autorů a na divácích je, aby
posoudili, do jaké míry se mohou porovnávat se zahraničními umělci.
Centrum současného umění, architektury
a designu Dox se za čtyři roky svého působení stalo vyhledávaným prostorem pro netradiční kulturní projekty. Za tuto dobu diváci
mohli zhlédnout více jak osmdesát výstavních
projektů a přes tři sta doprovodných a vzdělávacích programů. Výstavu Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012 můžete navštívit do 20. května. Autorem výstavy je Dům
umění města Brna
Šárka Mandelíčková

Malíř Karel Purkyně

OSOBNOSTI OD A DO Z

Malíř Karel Purkyně (1834–1868), člověk s pověstí amatéra, nedouka, ztracené existence. Tragické rysy Purkyňovy osobnosti lidské i umělecké splývají, dány již narozením do rodiny geniálního
fyziologa Jana Evangelisty Purkyně.
malbou s jedinečným
Pod kuratelou nemilosrdné kritiky otcovy, drtí
smyslovýmkouzlem
a zmrazuje se rozlet devatenáctiletého talentu.
Prahu šedesátých let
Když se přidá i nepřízeň vnější (Kollár, Mádl,
provane mladé jaro
Neruda), zůstávají cesty hledající a oceňujísoustředěné k vizi Nácí jeho osobnost navždy zavřené. Co nahrnurodního divadla, vstřebá ji i Purkyně, když
lo kal tak těžký? Byla to přímost a otevřenost,
vytvoří na objednávku Umělecké besedy obse kterou šel Karel k jádru věci bez konvenčrazy slavnostního průvodu k oslavě 300 let
ních ohledů, nasazujíc hrot své ostrosti k přesShakespearova narození. Královské postavy
nému cíli. Svobodomyslný nenechal se svázat
v purpuru a zlatě nahozené bravurní techniakademismem, nesnese ani domácí „školovákou, mocné v dojmu, velkolepé v kráse jsou
ní“ velkého otce. Jde proti proudu, začíná tam,
osobní malířovou poctou geniovi (Prozatímkam jiní teprve míří. V poměrech, kdy Quido
ní divadlo 1864).
Mánes, Barvitius, pilují deset patnáct let kresbu
S léty 1862–68 vymění Purkyně štětec za
na školách, Purkyně ji odmítá, vrhá se k malpero. Jako v malbě je i v časopisech o uměbě, hmotě, kterou miluje. Z nelaskavého doní stejně neúplatný. Avšak, jeho mladý žimova, snad i manželství, utíká do Drážďan,
vot visí už na krátké niti. Nedokončí obraz
Mnichova, Lipska a Norimberku do galerií,
svých dětí, ani vlastní podobiznu. Na ní je
ke svým láskám, za Rembrandtem, Tizianem,
výraz očí posmutnělý, ale tvář zůstává hrdá,
Rubensem. Jimi oslovován tvoří obrazy
nepokořena. Světlo ji prosvětluje přítomzvláštní krásy, kde velí rozum a cit ve vyrovností Rembrandtovou.
nané harmonii, kde vláčná hustá barva spáV den úmrtí umělce 5. dubna 1868 ve věku
jí se s průzračnými lazurami, staromistrov34 let zůstává po malíři 50 obrazů, mladá roským světlem. Studuje proměny své tváře,
dina a dva nejvíce želící, jediní přátelé, malíř
maluje řadu portrétů, skupinové kompozice
Josef Mánes a sochař Václav Levý. Ten přežil
postav racionálně je zbavujíc všeho zbytečPurkyněho o dva roky, pohřben na své přání
ného, jistě pod vlivem zděděných genů. Otedo jeho hrobu na Vyšehradě. Zdá se, že mlavřené oči s rozšířenými zornicemi působí až
dý život malířův zkosila dlouhá bolest z tísně
uhrančivě výsostným klidem, strnutím, za ktenepochopení, z únavy toho marného boje.
rým je cítit živou hybnost. Ze svých cest vrací
Odpor současníků k umělci byl tak velký, že
se Purkyně do Prahy, nikým nečekán a neza života musel být popřen a po smrti zapovítán, ale vrací se rád do starožitného měsmenut. Zůstal sám, neovlivněný a neovlivňuta, kde každý kámen mluví o slávě baroka.
jící solitér. Až 20. století a Emil Filla se otevřeRoku 1858 vystavuje v Klementinu v čestné
ně, směle staví za malíře, neváhá jej dokonce
společnosti (Navrátil, Mánesové, Kosárek).
vynést na stupeň nejvyšší v českém umění,
Ve vzduchu dosud zdušeného němectvím
zařazujíc ho do řad hrdých, sebevědomých
už je cítit vzdutá vlna českého uměleckého
umělců příští evropské moderny.
živlu. Přátelské Navrátilovo mistrovství vede
V roce 2013 vzpomínáme 145 let od úmrtí
šťastně Purkyňovu ruku ke skvělým zátiším,
Karla Purkyně.
Alena Hoblová
zvláště pernaté zvěře zpodobené koncertní

Muž bez jména Clint Eastwood

DVD

Clint Eastwood je dlouhodobou stálicí amerického filmu – jeho filmová kariéra herce či
režiséra trvá déle než padesát let. Za tu dobu natočil přes padesát filmů různé kvality
od seriálových westernů až po Oscary oceněné filmy. Jeho zatím poslední film Zpátky
ve hře (Trouble with the Curve, 1912) měl světovou premiéru loni.
méně se smyslem pro spravedlnost a čest.
Americký filmový herec, režisér a produS jistými obměnami platí tato charakteristicent, ale také hudební skladatel a perforka i pro jeho další role v různých akčních
mer Clint Eastwood se narodil 31. května
žánrech. Spaghetti westerny byly nejpr1930 v San Francisku. Vystudoval v Oakve populární především v Evropě, nicmélandu technickou střední školu, později pak
ně v USA si Eastwood získal oblibu postai Obchodní školu v Los Angeles. Jeho filvou „hrdiny ze stejného soudku“ – detektiva
mová kariéra začala v padesátých letech
Harryho Callahana, která se objevuje v séobsazováním do malých rolí druhořadých
rii filmů Drsný Hary (1971), Magnum Force
westernů, hororů a dobrodružných filmů;
(1973), Násilník (1976), Náhlý úder (1983,
připoměńme si dva, a to westerny Star in
režie C. Eastwood) či Sázka na smrt (1988).
the Dust (1956), Ambush at Cimarron Pass
Od roku 1968, kdy si založil vlastní pro(1958). Musel si ale přivydělávat příležitostdukční společnost Malpaso, začal své filmy
nými pracemi – mimo jiné jako osobní strážtaké režírovat a vedle westernů a detektivníce či barový pianista. Zlom v jeho kariéře
ho žánru natočil i několik komedií. Komerčnastal když byl obsazen do proslulého tení úspěch jeho filmů ale začal od konce selevizního seriálu Rawhide (Surová kůže,
dmdesátých let upadat. K renesanci došlo
1959–1966), kde hrál jednu z hlavních „kovv roce 1992, kdy natočil netypický western
bojských“ rolí. Přezdívku „muž bez jména“ a
Nesmiřitelní, který byl oceněn čtyřmi Oscas tím i světovou proslulost získal ale až díky
ry. Po něm následovala celá řada komerčně
novému žánru tzv. spaghetti westernům a
ale i u kritiků úspěšných Eastwoodem režíto účinkováním v tzv. „dolarové“ trilogii rerovaných filmů – např. S nasazením života
žiséra Sergia Leone Pro hrst dolarů (1964),
(1993), Madisonské mosty (1995), oscaroPro pár dolarů navíc (1965) a Hodný, zlý a
vý Million Dolar Baby (2004) či filmy z roku
ošklivý (1966). Za zmínku stojí režisérova
2006 Vlajky našich otců a Dopisy z Iwo Jimy
trefná charakteristika: „Clint Eastwood má
s tématem války s Japonci. Vedle Oscarů
jen dvě herecké polohy: s kloboukem a bez
byl Eastwood oceněn i celou řadou dalších
něj.“ V dolarové trilogii Eastwood ztvárnil na
filmových cen.
tehdejší dobu zcela nový prototyp westerVětšina jeho filmů je dostupná s českou
nového „hrdiny“ – bezejmenného, cynicképodporou.
ho, drsného, osamělého, ale neohroženého
R. R.
pistolníka, jedoucího „odnikud nikam“, nic-

30. 4. v 19.00
Isabella Mergaultová: Sbohem, zůstávám!
Velký francouzský komediální hit přichází
na českou scénu! Tato komedie se chlubí
naprosto výjimečným hereckým obsazením. Poprvé se v ní totiž scházejí na jednom jevišti dvě skvělé komičky Iva Janžurová a Jana Paulová, jejichž herecký
koncert doprovázejí další výteční herci Pavel Zedníček s Jaromírem Dulavou. Myslíte si, že máte svůj život vždy pod kontrolou a jste za všech okolností pány
situace? Tato hra vás velmi rychle vyvede
z omylu. Odpověď na otázku, kdo je oběť
a kdo šťastný vítěz, se v ní mění každým
okamžikem a žádná ze čtyř postav si nemůže být vůbec ničím jistá.
Hrají I. Janžurová, J. Paulová, P. Zedníček,
J. Dulava/A. Procházka, režie A. Procházka

GALERIE SCARABEUS
Praha 7 – Letná, Jana Zajíce 7
tel.: 233 383 745
scarabeus@galeriescarabeus.cz
www.galeriescarabeus.cz
Otevřeno denně 11.00 – 18.00.

Prvorepublikové
reklamní materiály

Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, 736 431 503, 224 216 972-3,
kino@lucerna.cz, www.lucerna.cz

1.-3. Hledá se prezident, ČR
16.30
		 Renoir, Francie (1. též 14.00)
18.30
		 Na dřeň (kromě 2. 4.)
20.45
4. Renoir
16.00
		 Vedlejší účinky, USA
20.45
5.-8. Čtyřlístek, ČR (pouze 6.-7.)
14.00
		 Renoir
16.00
		 Na dřeň (5. též 13.30)
18.15
		 Vedlejší účinky (8. též 13.30)
20.45
9. Na dřeň
16.00
		 Ladies Movie Night: Dávám tomu rok
18.45
11.-18. Dny evropského filmu www.eurofilmfest.cz
12. Babovřesky, SR
14.00
13. Snížek, bílý kožíšek
13.00
		 Croodsovi 3D, USA
15.00
14. Hledá se Nemo 3D
13.00
		 Croodsovi 3D
15.00
19. Příběh mého syna, Špa/Itálie
14.00, 16.30
		 Pulp Fiction
19.00
20. 20 let Dnů evropského filmu
21. Croodsovi 3D
13.00
		 Dávám tomu rok, GB
14.45
		 Nespoutaný Django, USA
16.45, 20.00
22. „To je Lucernafilm!“
23.-24. Příběh mého syna
16.30
		 Můj pes Killer
19.00
		 Dávám tomu rok (22. též 14.00)
20.45
25. Můj pes Killer
16.00
		 Dávám tomu rok
18.00
		 Rok bez Magora, ČR
20.00
26. Můj pes Killer
14.00
		 Dávám tomu rok
16.00
		 3D Film Festival
19.00
27.-28. 3D Film Festival www.3dff.cz
29.-30. Rok bez Magora, ČR
16.00
		 Bezpečný přístav, USA (29. též 13.30)
18.15
		 Lore, SRN/Rak
20.45
PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY.
1. Renoir
14.00
5. Na dřeň
13.30
8. Vedlejší účinky
13.30
12. Babovřesky
14.00
15. Poslední rapsodie
14.00
19. Příběh mého syna
14.00
22. Dávám tomu rok
14.00
26. Můj pes Killer
14.00
29. Bezpečný přístav
13.30
Rezervace vstupenek
257 320 421
pokladna@napradle.cz
www.napradle.cz
Besední 3, Praha 1

zálepky, účtenky,
sáčky, plakáty, sběratelské
reklamní kartičky aj.

Výstava prodloužena do 12. 5. 2013.
Ve stálé expozici

3.
4.
5.
15.
18.

Na Větrné hůrce derniéra
19.00
Kocour v botách aneb Anča, bubnuj!
10.00
Obec překladatelů
19.30
Kjógeny
19.00
Benefiční divadelně improvizační večer na podporu
zážitkového kurzu Vlastní cestou
19.30
23. Hudebně taneční projekt Anny H.
19.00
25. Jedna a jedna jsou tři
19.30

Medvídek – Teddy bear
sbírka historických medvídků
Muzeum kávy Alchymista
podrobnosti na www.muzeumkavy.cz

Steamboat Stompers opět
v Malostranské besedě!

Ve č e r y u k a p u c í n ů

Jarní koncert tradičního jazzu pro seniory Prahy 1 se koná v Malostranské besedě ve středu 10. dubna 2013 od 15 hodin.
Zahraje populární dixieland STEAMBOAT
STOMPERS se zpěvačkou Evou Emingerovou. Vstup volný. Přijďte si poslechnout živý
a nefalšovaný tradiční jazz!

Mezinárodní český klub zve:
ČESKÉ KOŘENY VE ŠVÉDSKU
9. 4. v 17.00
projekce filmového dokumentu
s besedou s hosty ze Švédska.
Divadlo U Valšů, K. Světlé 18 P 1,
vstupenky v předprodeji, divadla (80/50 Kč)
Hovory bez hranic
29. 4. 17. 00
Kateřina Dehningová
PROTI PROUDU ZEMĚKOULE
Beseda s promítáním. Dopisovatelka
Českého dialogu, žijící v Kalifornii, procestovala nejen USA, ale i mnoho dalších exotických koutů světa. Výsledkem
je poutavá reportážní kniha, kterou vydala a nyní poprvé představí v Praze. Autorka má ojedinělý smysl pro vhled do americké společnosti a se stejným instinktem
dokáže popsat i další země, kam zavítala.
Městská knihovna, Malý sál, vstupné 40 Kč

v Praze na Hradčanech; Loretánské nám. 6a
www.veceryukapucinu.cz
31. benefice ve středu 3. dubna od 19.00
Se skladbami Jiřího Antonína Bendy
Vystoupí Edita Keglerová (cembalo)
a Ivana Bilej Brouková (soprán).
Přispět můžete Domovu Dana, který poskytuje pobytovou
službu a nepřetržitou asistencí pro ženy s mentálním
postižením (http://www.domovdana.cz/).
Národní 20, Praha 1
www.rockcafe.cz
224 933 947, více o programu
a předprodejích na www.rockcafe.cz.

Divadlo
2. DOPPLER … příběh o revoltě
a pádu (z kola) ...
20.00 ***(155 Kč)
9. Divadlo Puls: Ulity
20.00 ***(155 Kč)
16. Theatroparty: Stereotyp
20.00
(85 Kč)
17. Umělecká skupina UMSKUP:
Jak se dělá ART?
20.00 *(100 Kč)
22. DOPPLER … příběh o revoltě
a pádu (z kola) ...
20.00 ***(155 Kč)
23. Divadlo Puls: Na rohu světa
20.00 ***(155 Kč)
28. Tygr v tísni a Rock Café: Deníky 1959-1974,
Bláznova kronika
19.30 ***(155 Kč)
30. TotO divadlo Praha: Srdcerváč
20.00
(105 Kč)

(*70 Kč//***105 sleva pro studenty a seniory) / předprodej v Rock
Café za uvedené ceny, po, st, pá 15.00-19.00 a v síti Ticketstream)

Kino:
3. Pražský akademický kabaret (PAK)
10. Pražský akademický kabaret (PAK)
21. Přehlídka zakázaných běloruských dokumentů
24. Pražský akademický kabaret (PAK)
29. Pražský akademický kabaret (PAK)
Začátky ve 20.00, vstupné dobrovolné
Galerie: 1. 4. – 30. 4. Belarus Press Photo
Výstava nejlepších běloruských fotografií z roku 2011.

Na realizaci projektu „Rock Café – multikulturní výchovné“ v roce 2013
poskytlo hl. město Praha účelovou dotaci ve výši 7,2 mil. Kč.

KNIŽNÍ OKÉNKO
VÍTA NEJEDLÉHO 15, 130 00 PRAHA 3
TEL./FAX: 224 221 703
info@ivysehrad.cz I www.ivysehrad.cz
 Cítíte se stále pod tlakem povinnosti uspět?
 Potřebujete neustále nějaké vzrušení, protože

jinak je život nudný?
 Je některá oblast vašeho života enormně





významná na úkor jiných?
Jste zcela neschopní odpočívat a relaxovat?
Jste urputní a když se pro něco rozhodnete,
musíte to vždy a za každou cenu dosáhnout?
Jste se svou oblíbenou aktivitou natolik spojeni,
že byste se zhroutili, kdybyste o ni přišli?
Máte neustále starosti o to, abyste si zachovali
svůj image?

Pokud odpovídáte kladně na tyto otázky, poradí

Vám známý psychiatr Radkin Honzák ve své
nové knize JAK ŽÍT A VYHNOUT SE

Brož., 240 s., 248 Kč

SYNDROMU VYHOŘENÍ . Vysvětluje, co to
syndrom vyhoření je, jak vzniká, ale hlavně pomáhá hledat cestu, jak z téhle šlamastyky ven.

VYŠEHRAD - EXPEDICE, Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10, tel./fax: 271 961 380
distribuce@ivysehrad.cz PŘI NÁKUPU NA www.ivysehrad.cz - SLEVA 15 %

KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY
19.30
2. Pavel HaAs Quartet
		 Veronika Jarůšková | housle
		 Marek Zwiebel | housle
		 Pavel Nikl | viola
		 Peter Jarůšek | violoncello
		 ALFRED SCHNITTKE: Smyčcový kvartet č. 3
		 P. I. ČAJKOVSKIJ: Smyčcový kvartet č. 1 D dur, op. 11
		 LUDWIG VAN BEETHOVEN: Smyčcový kvartet B dur,
op. 130 s Velkou fugou B dur, op. 133
16. Daniela Valtová Kosinová | varhany, cembalo
		 Marek Zvolánek | trubka
		 GEORG MUFFAT: Toccata duodecima ze sbírky
Apparatus musico-organisticus
		 ANTONIO CORELLI: Sonáta e moll pro trubku a varhany;
Sonáta G dur pro trubku a varhany
		 BOHUSLAV MATĚJ ČERNOHORSKÝ: Toccata C dur;
Fuga a moll; Fuga c moll; Fuga D dur
		 JEAN BAPTISTE LOEILLET: Sonáta G dur pro trubku
a varhany; Sonáta g moll
		 JAN ZACH: Preludium a fuga c moll
		 FRANTIŠEK X. BRIXI: Preludium F dur; Toccata a moll
23. Pavol Remenár | baryton
		 Miriam Rodriguez Brüllová | kytara
		 WOLFGANG AMADEUS MOZART, FERNANDO SOR,
JOHANN KASPAR MERTZ, JOAQUÍN RODRIGO,
CARLOS GARDEL, ASTOR PIAZZOLLA, JOSÉ
SERRANO, FEDERICO MORENO TORROBA, ALDO
RODRÍGUEZ, JERÓNIMO GIMÉNEZ
Dvořákova Síň, Rudolfinum
19.30
6. Evelina Puzaite | klavír
		 PETERIS VASKS: Bílá krajina (Balta ainava z cyklu
Gadalaika – Roční doby)
		 SERGEJ RACHMANINOV: Moments musicaux, op. 16
		 EVELINA PUZAITE: Sonáta C dur
		 FRANZ LISZT: Léta putování, S. 160, První rok: Švýcarsko,
č. 6 Vallée d´Obermann; Tři koncertní etudy, S. 144, č. 2
La leggierezza, f moll; č. 3 Un sospiro, Des dur
		 SERGEJ PROKOFJEV: Toccata d moll, op. 11
27. Peter Rösel | klavír
		 LUDWIG VAN BEETHOVEN: Sonáta č. 7 D dur, op. 10;
Sonáta č. 8 c moll „Patetická“, op. 13
		 J. BRAHMS: 2 rapsodie, op. 79; Sonáta č. 1 C dur, op. 1
19.30
Smetanova síň, Obecní dům
10., 11. SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
		 Serge Baudo | dirigent
		 Dominika Weiss Hošková | violoncello
		 Olga Jelínková | soprán
		 Kühnův smíšený sbor
		 Marek Vorlíček | sbormistr
		 H. Berlioz: Béatrice et Bénédict, předehra k opeře
		 E. Elgar: Koncert pro violoncello a orchestr e moll, op. 85
		 Francis Poulenc: Stabat mater
17., 18. SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
		 Zdeněk Mácal | dirigent
		 Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 2 D dur,
op. 36; Symfonie č. 7 A dur, op. 92
27. SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK 11.00
		 Marko Ivanović | dirigent
		 Koncert pro děti
		 HUDEBNÍ FANTASY
28. SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK 16.00
		 Marko Ivanović | dirigent
		 Jana Vonášková-Nováková| housle
		 Maurice Ravel: Pavana za mrtvou infantku; Tzigane,
koncertantní rapsodie pro housle a orchestr; Bolero

NÁRODNÍ DIVADLO
1., 12. Rusalka
19.00
2. Naši furianti
14.00
3. Radúz a Mahulena
19.00
4., 19. La traviata
19.00
5., 16., 25. Sluha dvou pánů
19.00
6. Zkrocení zlé ženy
17.00
7. Brel – Vysockij – Kryl / Sólo pro tři
		
14.00, 19.00
8. Zkrocení zlé ženy
19.00
10. Cyrano z Bergeracu
19.00
11. Nápoj lásky
19.00
12. Prodaná nevěsta
19.00
13. Čarodějův učeň
14.00, 19.00
14. Prodaná nevěsta
14.00, 19.00
17. Hry o Marii
19.00
18., 30. Troilus a Kressida
19.00
20. Naši furianti
14.00, 19.00
21. Čert a Káča
11.00
22. Hry o Marii
19.00
23. Král Lear
19.00
24. Brel – Vysockij – Kryl / Sólo pro tři 19.00
26. Jakobín
19.00
27. Jakobín
11.00
28. Nápoj lásky
14.00, 19.00
STÁTNÍ OPERA
1., 30. Die Zauberflöte
19.00
4., 9., 21. Carmen
19.00
5., 13., 14., 24. Don Carlo
19.00
6. Madama Butterfly
19.00
7., 26. La bohème
19.00
9., 11. Giselle
19.00
10. Il trovatore
19.00
16. Otello		
19.00
17. Labutí jezero
19.00
18. Tosca		
19.00
19. Rigoletto
19.00
20., 25. Nabucco
19.00
21. Šípková Růženka
14.00, 19.00
23. Il barbiere di Siviglia
11.00
27. Amerikana III
14.00
27. Amerikana III
19.00
28. Turandot
19.00
STAVOVSKÉ DIVADLO
1. Bláznivý den aneb Figarova svatba 17.00
2. Enron		
19.00
3., 8., 12. Mozartissimo
agentura BM Art
17.00
3. Srpen v zemi indiánů
19.00
4. Věc Makropulos
19.00
5. Don Giovanni
19.00
6., 12. Revizor
19.00
7. Kouzelná flétna
Balet Praha Junior premiéra
19.00
8. Strýček Váňa
19.00
		 Petr Pan Bohemia Balet
16.00
9. Koncert Nadačního fondu Mathilda 19.00
10. Orfeus a Eurydika
19.00
11. Racek		
19.00
13. Strýček Váňa
14.00, 19.00
14. Mikve		
17.00
		 Mozartissimo agentura BM Art
20.30
19. Richard III.
19.00
20. Così fan tutte
19.00
21. Pán z Prasečkova
14.00, 19.00
27. Únos ze serailu
19.00
28. Host Baletu ND
19.00
NOVÁ SCÉNA		
3., 10. Moonshine
19.00
4., 5. Kouzelný cirkus Lm
20.00
6. Kouzelný cirkus Lm
14.00, 20.00
7. Lichožrouti (LiStOVáNí)
14.00
7., 29. Nosorožec
19.00
8. Antikódy Lm
20.00
9., 23. Ohrožené druhy
19.00
11., 12., 25., 26., 27. Legendy magické
Prahy Lm
20.00
13. Legendy magické Prahy Lm 17.00, 20.00
14. Vidím nevidím Lm
17.00
16. Tanecbook Pop Balet
10.00, 19.00
17. Festival spisovatelů
17.00, 19.00
18., 19., 20. Graffiti Lm
20.00
22. Co se stalo, když Nora
opustila manžela
19.00
24. Magnesia Litera
19.30
25. Interpelace scénická diskuse
17.00
28. Legendy magické Prahy Lm
17.00
30. Unie pacientů
19.00
DIVADLO KOLOWRAT		
2. Zítra se bude...
19.00
3. IMPROvariace
19.30
4., 15., 26. Z prachu hvězd
19.00
9., 29. Karla
19.00
11., 12. Cesta kolem světa…
za absolutní tmy Studio Damúza 19.00
16., 25. Blackbird
19.00
20. Pohádka o Rusalca Hudebně-dramatické
studio mladých
14.00, 15.30, 17.00
24. Nezlobíš se…?
Umělecká agentura Pierot
19.00
		 Č činohra, B balet, O opera, K koncert,
Lm Laterna magika, DoP Dětská opera Praha
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KULTURNÍ PROGRAMY

duben 2013

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

1. B. Smetana: The Greatest Hits + prohlídka divadla 19.00
2. Sen čarovné noci
19.00
3. Saturnin
19.00
4. Ostatní světy
5. Rváč
19.00
6. Král Lear
17.00
7. Studio OÁZA *
19.00
8. Holky z kalendáře + prohlídka divadla
19.00
9. Gold za všechny peníze derniéra
19.00
10. Dobře rozehraná partie
19.00
11. Saturnin
19.00
12. Lakomá Barka pro školy
10.00
		 Lakomá Barka
18.00
13. Shirley Valentine + prohlídka divadla
17.00
14. Lenka Filipová
16.00
		 Rangers-Plavci *
20.30
15. Lakomá Barka pro školy
10.00
		 Konečně šťastná? + prohlídka divadla
19.00
16. Sen čarovné noci + prohlídka divadla
19.00
17. Sen čarovné noci pro školy
10.00
		 Pan Kaplan má třídu rád
19.00
18. Pan Kaplan má třídu rád
19.00
19. Pan Kaplan má třídu rád
+ benefiční večer – L. Lipský
19.00
20. Shirley Valentine + prohlídka divadla
17.00
21. Filumena Marturano *
19.00
22. Rváč
19.00
23. Rváč pro školy
10.00
		 Sto roků samoty
19.00
24. Bedřich Smetana: The Greatest Hits
19.00
25. Vše o mé matce + prohlídka divadla
19.00
26. Sen čarovné noci
19.00
27. Shirley Valentine + prohlídka divadla
17.00
28. Křest Memorixu anatomie *
17.00
29. Anna Karenina
19.00
30. Holky z kalendáře
19.00

4. César a Drana pro seniory
26. César a Drana pro seniory

11.00
11.00

1. Želary
19.00
2. Věštkyně, vraždy a jasnovidci
19.00
3. Úsměv Dafné + prohlídka divadla
19.00
4. Sebevrah
19.00
5. Oddací list + prohlídka divadla
19.00
6. Plný kapsy šutrů
17.00
8. Viktor K
19.00
10. Hra vášní
19.00
11. Důkaz + prohlídka divadla
19.00
12. Úsměv Dafné + prohlídka divadla
19.00
13. Věštkyně, vraždy a jasnovidci
17.00
15. Kancl + prohlídka divadla
19.00
16. Důkaz + prohlídka divadla
19.00
17. Sebevrah
19.00
18. Návštěvy u pana Greena
19.00
19. Oddací list
19.00
20. Monty Pythonův létající kabaret
17.00
22. Věštkyně, vraždy a jasnovidci pro školy
10.00
		 Monty Pythonův létající kabaret
19.00
23. Úsměv Dafné
19.00
24. Úsměv Dafné + prohlídka divadla
19.00
25. Úsměv Dafné pro seniory
11.00
		 Hráči
19.00
26. Hráči + prohlídka divadla
19.00
27. Perplex
17.00
29. Fialové Květy štěstí + prohlídka divadla
19.00
30. Perplex
19.00
*tyto akce nejsou v režii MDP
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Dejvická 38, Praha 6,
Pokladna po 13–18, út–pá 9 –14 a 15-18, so–ne 9 –11.30 a 12–17
(hrajeme-li) tel. : 224 316 784, dsh@volny.cz , www.spejbl-hurvinek.cz

Hrajeme pro děti:
18., 23., 24., 25., 26., 30. Hurvínek už zase zlobí 10.00
21., 28. Hurvínek už zase zlobí
14.00, 16.30
23. Hurvínek už zase zlobí
14.30
27. Hurvínek už zase zlobí
14.00
Hrajeme pro dospělé:
17. Spejblovo hudební zmatiné
19.00
24. Dějiny kontra Spejbl
19.00

Poštovní muzeum
Nové mlýny 2, Praha 1- Nové Město
(denně mimo pondělí: 9 –12, 13–17)

Výstavní program

THE BEST OF SLOVAK STAMPS ENGRAVING
do 21. 4. 2013

Vladimír Suchánek – Známková tvorba a drobná grafika
Poštovní příležitostná přepážka: 27. 4. /9.00 – 15.00
Autogramiáda: 27. 4. /9.00 – 12.00
K výstavě je vydána 1 příležitostná poštovní dopisnice.

Praha 1, Celetná 17, www.divadlovceletne.cz;
Pokladna: po – pá 10.00 – 19.30, so a ne 14.00 – 19.30. V případě
pozdějších představení do jejich začátku. 1., 7., 20., 27. a 28. 4.
pokladna zavřena.
Rezervace tel. 222 326 843, 608 327 107;
rezervace@divadlovceletne.cz;
e-mailová rezervace se stává platnou po našem potvrzení.

Kašpar
2. Běsi
19.00
10. Cyrano Kašparův dárek
19.30
11. Tetování Kašparův dárek
19.30
12. Běsi
18.00
13. Baterka Miki
21.00
14. Chanson? Šanson! Kašparův dárek
21.00
21. Mikulášovy patálie
17.30
		 Hledám tě v tomto městě
21.00
22. Kodaň Kašparův dárek
19.30
25. Othello premiéra
19.30
CD 2002			
13. Prokletí rodu Baskervillů
17.00
Veselé skoky			
14. Na hlavu!
17.30
29. Chabrus line
19.30
Masopust
30. El Príncipe Constante
19.30
Klicperovo divadlo Hradec Králové		
3. Koule
19.30
Eva Přibylová			
4. Vyučování Dony Margaridy
19.30
Divadlo Petra Bezruče			
15. Na větrné hůrce
19.30
16. Rodinná slavnost
19.30
17. Správkař
19.30
18. Pěna dní
19.30
Společnost Dr. Krásy			
5. Svatá inscenace premiéra
19.30
Tata bojs			
26. koncert pro Rozmarýnu
20.00
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.
Jungmannova 1, 110 00 Praha
Pokladna: po-pá 12.00–19.30,
o víkendech v hrací den dvě hodiny
před představením. tel.: 224 222 734,
www.divadlokomedie.eu

2. Divadlo Gočár
3. Testosteron
4. Všemi směry Festival publicistiky
7. Carmen – opera podle Fagi MD Zlín
8. Naše třída
12. Murlin Murlo
13. Pornografie
14. Prokletí rodu Baskervillu MD Most
16. Naše třída
17. Údolí včel
18. Kebab
20. Pornografie
21. Rozkvetly sekery
22. Testosteron
23. Murlin Murlo
25. Oidipús Rex
26. Divadlo Gočár
27. Vyhlášení ceny Marka Ravenhilla
19.00
		 S nadějí i bez ní Komorní scéna Aréna Ostrava / host divadla
28. Testosteron
29. Kebab
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Reduta, P 1, Národní 20		
7. Kouzelný les
14. Tři veselá prasátka
21. Skřítci v údolí
28. O Chaloupce z perníku
Divadlo U Hasičů, P 2, Římská 4
25. Stvoření světa

15.00
15.00
15.00
15.00
9.30

3. Moje 1. encyklopedie
4. Klapzubova jedenáctka
5. Klapzubova jedenáctka
6. Perníková chaloupka
7. O Malence Malá scéna
		 A cirkus bude!?
9. A cirkus bude!?
10. O Malence Malá scéna
		 Listování scénické čtení host/Malá scéna
11. Naše rodina
		 Z knihy džunglí Malá scéna
12. Naše rodina
13. Naše rodina
14. Ryba Malá scéna
		 Naše rodina
16. Můj atlas světa
17. Můj atlas světa
18. Hon na Jednorožce
		 Bruncvík a lev Malá scéna
19. Hon na Jednorožce
20. Broučci
21. Psina Malá scéna
		 Kabaret tlukot a bubnování
23. Kabaret tlukot a bubnování
		 Extravaganza host/Malá scéna
24. Perníková chaloupka
		 Zeď host/Malá scéna
25. Perníková chaloupka
		 Konžert Malá scéna
26. Perníková chaloupka
		 Konžert Malá scéna
27. Můj atlas světa
28. Konžert Malá scéna
		 Bubny v Minoru
30. Bubny v Minoru
		 O pejskovi a kočičce Malá scéna

9.30
9.30, 18.00
18.00
15.00
10.00
15.00
9.30
9.30
20.00
9.30
18.00
18.00
15.00
10.00
15.00
9.30
9.30
9.30
18.00
18.00
15.00
10.00
15.00
9.30
19.00
9.30
19.00
9.30
18.00
9.30
18.00
15.00
10.00
15.00
9.30
9.30

Divadlo Na Rejdišti
3. Roztomilý člověk
4. Žebravý student opereta
8. Lov na kachny
9. Koncert pop oddělení
10. Malované na skle
12. Žebravý student opereta
15. Pod jižním křížem
17. Lov na kachny
19. Žebravý student opereta
22. Pod jižním křížem
24. Loučení se svobodou
25. Žebravý student opereta
29. Roztomilý člověk
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Studio Divadla Minaret – herecké kurzy pro děti a mládež
se konají v pondělí a čtvrtek odpoledne v ZŠ Červený vrch
Praha 6 - Vokovice. Bližší informace na tel. 730 141 693.

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.cz Vstupenky v síti TICKET ART a CK ČEDOK

2. Jo, není to jednoduché
3. Pohleď a budeš udiven
4. Kutloch Studio DVA / host
5. Africká královna
8. Smrtelná vražda
9. Miláček Anna
10. Caveman host
11. Jo, není to jednoduché
12. Cena za něžnost
13. Soukromý skandál Studio DVA / host
14. Vše o mužích Studio DVA / host
15. Druhý břeh Studio DVA / host
17. Kutloch Studio DVA
19. Líbánky aneb láska ať jde k čertu
22. Ženy přežijí Studio DVA / host
23. Caveman host
24. The Backwards host
25. Opona nahoru!
26. Miláček Anna
27. A do pyžam!
28. Prachy!!!
29. Vše o mužích Studio DVA / host
30. Vše o mužích Studio DVA / host

19.30

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Štefánikova 57, Praha 5, info@svandovodivadlo.cz
vstupenky: 257 318 666, 257 321 334, 257 324 219
pokladna: po–pá 11–14, 14.30–19, so–ne: 17–19
www.svandovodivadlo.cz

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

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

2. Dámský krejčí
3. Impresário ze Smyrny
4. Léda
5. Před západem slunce
6. Maska a tvář
7. Čk uvádí: Hrobeso Revizor
8. Glengarry Glen Ross
9. Glengarry Glen Ross
10. Ptákovina
11. Bůh masakru
12. Osiřelý západ
13. Léda
14. Čk uvádí: Valouny vs. Soupeři
15. Tramvaj do stanice touha
16. Osiřelý západ
18. Tahle postel je příliš krátká
19. Pan Polštář
20. Glengarry Glen Ross
21. Čk uvádí: Globální slavnost
22. Dámský krejčí
23. Před západem slunce
24. Kukura
26. Tramvaj do stanice touha
27. Ptákovina
29. Před západem slunce
30. Moje strašidlo

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Klimentská 16, Praha 1, 222 310 737, 720 331 160
info@studiocitadela.cz, www.studiocitadela.cz. Kulturní místo
pro všechny kolemjdoucí. Studio s otevřeným chráněným
programem tvůrčích dílen pro širokou skupinu kulturní veřejnosti
a postižených spoluobčanů. CAFÉ-GALERIE je otevřena
po-pá 12-22. WI-FI FREE. Těšíme se na Vás!

Studio Citadela
8. Cikánská suita tanečně divadelní projekt
20.00
		 Divadlo Kampa www.divadlokampa.cz.
Studio Citadela – Divadlo pro děti:
7. O dvou Maryčkách, Žlutý kopec
14.30
		 Strašnické divadlo - ul. Solidarity 1986/53, P10
14. Pohádka pohádková, Divadlo Ančí a Fančí
15.00
		 Chodovská Tvrz, Ledvinova 86/9, P 4
21. Medvídku, vrať se domů, Divadlo Ančí a Fančí 14.30
		 Strašnické divadlo - ul. Solidarity 1986/53, P10
28 O dvanácti měsíčkách, Žlutý kopec
15.00
		 Chodovská Tvrz, Ledvinova 86/9, P 4
Pravidelné programy:
„Ateliér paličkování a tradičních řemesel“ po 18.00-21.00
info: katka@baribal.cz, 777 604 505, www.baribal.cz
„Arteterapie I“ – uzavřená skupina
út 17.00-22.00
„Arteterapie II“ – otevřená skupina
st 17.30-22.00
info tel.: 732 335 130
„Bohnická divadelní spol.“
čt 16.00-18.00
info tel.: 720 331 160
„Taneční ateliér“
út, st, čt (děti a dospělí)
klasický indický tanec kathak info: 606 952 175, www.kathak.wz.cz
„Volný ateliér“
pá 15.00-19.00
velmi jemná nabídka kreslení ve ztišujícím pátečním odpoledni; info tel.: 605 877 625.

Za podporu děkujeme: Hl. městu Praha, Městské části Praha 1,
Státnímu fondu kultury ČR.

1. Kabaret Kainar - Kainar
3. Naši furianti
4. Soudné sestry
5. Polední úděl
6. Polední úděl
7. Myška z bříška
15.00
8. Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách
10. Tři mušketýři
11. Tři mušketýři
12. Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách
15. Láska a peníze
16. Oněgin byl Rusák
17. Oněgin byl Rusák
18. Macbeth předposlední představení / v květnu derniéra
19. Jak jsem se ztratil
21. Kvak a žbluňk jsou kamarádi host / Divadlo pro malý 15.00
22. Hráči
23. Eyolfek
24. Lhář
27. Kabaret Kainar - Kainar
28. Ze života Bufa host / Taneční divadlo Bufo
29. Závisláci Krátká Dlouhá
30. Kabaret Kainar - Kainar
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Divadlo Semafor o. p. s. Dejvická 27, Praha 6 www.semafor.cz,

Předprodej, rezervace a objednávky vstupenek: 233 901 384,
vstupenky@semafor.cz, pokladna@semafor.cz. Pokladna v prodejně
KLOKOČÍ (Opchod Ž. Melicharové) – vedle vchodu do divadla
po–pá 11.00–19.00, so, ne, svátky 2 hod. před představením.

3. Co na světě mám rád (Beseda? Koncert? Kabaret?
Všechno dohromady!)
4. Kam se poděla Valerie?
5. Rytíři z Blaníku a krasavice Lída
6. Hodiny jdou pozpátku
16.00
13. Levandule
16.00
17. Včera večer poštou ranní
18. Laura a Oliver: reality show
19. Levandule
24. Mam‘zelle Nitouche
25. Kam se poděla Valerie?
26. Hodiny jdou pozpátku
30. Rytíři z Blaníku a krasavice Lída
HOSTÉ :
2. Jsme tým (hra Jiřího Štědroně)
7. Sedmero havranů
8., 9., 22., 23. Všechnopárty
10. Gospel Time Party
14. Two Voices
15. Anna Mlinariková křest CD
16. Manželské štěstí
21. Sedmero havranů
27. Pestrý svět swingu česko-finský koncert
28. Fousek s úsměvem
29. Večer plný swingu
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.

Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1, tel. 222 324 516, e-mail:
veronika.pospisilova@prgcons.cz, www.divadlokonzervatore.cz
Vstupné 100/50 (studenti) Kč. Vstupenky možno zakoupit
v Divadle Na Rejdišti 1 h před začátkem představení.

Tel. 732 575 666 (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; info@divadlominaret.cz

Švandovo divadlo

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.

2. Vernisáž výstavy kavárna
	 	 Čekání na Turka EK
	 	 Tři hry Scénické čtení a křest, EK
	 	 Duende EK, půda
3. Platonov je darebák!
5. Nad kávou EK
4. Tartuffe Games
6. Denně (Poníci slabosti)
7. Ředitel prásknul do bot host
8. Ubu se baví
10. Zázrak v černém domě
11. Osamělá srdce
12. Pískoviště EK
13. Asanace
14. Daleká cesta domů EK
15. Život Galileiho
16. Spáč EK 	
17. Ubu se baví
18. Osamělá srdce
19. Cantos
20. 120 dnů svobody EK
21. Zábrana na Zábradlí EK
	 	 Duende EK, půda
22. Komplic
24. Život Galileiho
25. Pláč nočního kozodoje EK
26. Asanace
27. Ambrózie
28. Nepřizpůsobiví? zadní foyer
29. Denně (Poníci slabosti)
30. Višňový sad veřejná generálka
 		 Čekání na Turka EK
EK – Eliadova knihovna

15.00
16.00
18.00

1. S nebývalou ochotou...
2. Deštivé dny
3. Poslední romance
4. Ledňáček
5. S nebývalou ochotou
6. Deštivé dny
7. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
8. Růžové brýle
9. Fígl
10. Na útěku
11. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
12. Hra o manželství
13. Na útěku
14. Poslední romance
15. Na útěku
16. Ledňáček
17. Na vaše riziko!
18. Deštivé dny
19. Vzpomínky zůstanou
20. Růžové brýle
21. S nebývalou ochotou...
22. Růžové brýle
23. Vzpomínky zůstanou
24. Největší démant světa
25. Hra o manželství
26. Na vaše riziko!
29. Růžové brýle
30. Růžové brýle

17.00

17.00

11.00

Nosticova 2a, Praha 1
(hned u Čertovky)
tel. 608 777 540
www.divadlokampa.cz
info@divadlokampa.cz
Multikurní prostor pod záštitou Jaroslava Duška,
nabízí každý den kulturní a volnočasový program
pro dospělé i děti.
Pravidelné víkendové hrané pohádky.
DIVSÁL: činohra, improvizace, pohádky, besedy,
promítání filmů, koncerty, kabaret, tanec, rituály, oslavy
PODKROVÍ: semináře, dílny, cvičení, zpěv,
setkávání a protkávání
Rezervace online. Provozuje Paralela o. s.

DIVADLO METRO, Národní třída 25, Praha 1
6. Zimní příhody včelích medvídků
15.00
21. Příhody včelích medvídků
15.00
28. Pat a Mat jedou na dovolenou
15.00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, Mariánské nám. 1, Praha 1
14. Tancujeme s Dádou
15.00

DIVADLO METRO

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
8. Láska na tři
17. Poslední šance
26. Drahé tety a já
Hostující představení:
7. Monology vagíny
14. Turné čtyř můstků
29. Můžu k tobě
Černé divadlo
2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13.,
16., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 27., 30. Život je fajn
7. Život je fajn

Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1
Předprodej v pokladně MKP, 222 113 425, 222 113 377,
rezervace on-line www.mlp.cz, pokladna po-pá 14.00-20.00,
představení se konají ve velkém sále.

FILMOVÉ PROJEKCE
FILMOVÝ KLUB MKP velký sál, české titulky, 80 Kč
2. Hon Dánsko (80 Kč)
16.00,19.00
9. Nadějné vyhlídky Velká Británie-USA (70 Kč) 16.00,19.00
16. Z prezidentské kuchyně Francie (80 Kč)
16.00
		 Gangster Squad – Lovci mafie USA (70 Kč)
19.00
23. Hašišbába Francie (80 Kč)
16.00, 19.00
30. Paříž – Manhattan Francie (80 Kč)
16.00, 19.00
PROJEKCE A DIALOGY velký sál
19.00

Filmové projekce FAMU. Po promítání beseda s tvůrci či kritiky filmu.

8. Krehká identita Slovensko předpremiéra
		 předfilm: Výmet Slovensko
15. Máme papeže! Itálie-Francie
22. Neviditelná ruka trhu ČR
29. Případ pro začínajícího kata ČSSR

15.00
19.00
17.00
19.00
16.00
16.00
15.00
16.00
15.00
16.00
17.30
15.00

Předprodej vstupenek: 222 984 272 (po-pá 9.00-19.00),
on-line objednávky: www.divadlopohadek.cz
a v sítích Ticket Portal a Ticket Pro.

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

20.00

Vstup pro studenty FAMU zdarma, čtenáře MKP 30 Kč, ostatní 50 Kč.

3D PROJEKCE velký sál
18.00
K projekci je třeba zakoupit v pokladně 3D brýle (25 Kč).
20. Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic USA-Něm. (130 Kč)
24. Jurský park USA (130 Kč děti /150 Kč dospělí/rodinné 450 Kč)
27. Jurský park USA (130 Kč děti /150 Kč dospělí/rodinné 450 Kč)
HUDBA A FILM velký sál, (70 Kč), české titulky
19 00
3. Once Irsko
10. Edith Piaf Francie-VB-ČR
11. Lore Německo-Austrálie premiéra AČFK
20.00
FESTIVAL SPISOVATELŮ PRAHA
23. ročník mezinár. festivalu - Zrození národů
17. V. Körner: autorské čtení a diskuze (70 Kč/studenti 50 Kč)16.00
		 Zánik samoty Berhof Československo (60 Kč) 17.30
SPIRITUALITA A FILM velký sál
(ve spol. s Akademickou farností Praha
17. Happy Go Lucky VB (70 Kč)
20 00.
KONCERTY
15. Peter Gabriel – dlouhá cesta rockového Hamleta
		 Hudební poslechový pořad J. Černého (60 Kč), malý sál 19.00
16. 5. ASONANCE koncert Irské a skotské lidové balady
a písně 260 Kč, velký sál
20.00

17.15

20.00
20.00

20.00

20.00

15.00
17.00
15.00
15.00

Praha 1, Rytířská 31, tel. 221 967 287
e-mail: info@divadlovrytirske.cz, www.divadlovrytirske.cz
Pokladna a rezervace vstupenek na tel.: 224 186 114 nebo na e-mailu:
pokladna@divadlovrytirske.cz, pokladna otevřena po–ne 12.00–17.00,
vstupenky je možno zakoupit také v prodejní
síti společnosti Ticket Art na www.ticketart.cz

16. Poprvé vdaná
17. Frankie & Johnny
18. DASHA a Pajky Pajk Quartet
21. Klub Evergreen „SPECIÁL“ - Dasha & Jan Smigmator

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

8. Past detektivka
		 Láska (Amour) film
9. České kořeny ve Švédsku dokument
10. Láska (Amour) film
11. Manželské štěstí aneb hospodyně na zabití komedie
15. Legendy opery Jana Jonášová
16. Hodný pan doktor komedie
17. Benefice – Jaroslav Uhlíř
23. Past detektivka
24. Benefice Karel Fiala
29. Recitál Igor Šebo
30. Manžel pro Opalu komedie

19.30
19.30
19.30

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Začátky představení v 19.00, 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

2. Nastasja Filippovna Divadlo U stolu
3. Něžná Divadlo U stolu
4. Magor Divadlo U stolu
5. Just! Impro show
6. Nebe nad Berlínem
8. Kdo je tady ředitel?
		 Zatáčka novinka
9. Frankenstein
		 Parchant Marilyn
10. Periferie Moravské divadlo Olomouc
		 Byla jsem doma a čekala, až přijde déšť derniéra
11. Fotograf Literární kavárna
		 Řemeslníci
		 Václav Havel: Horský hotel Buchty a loutky
12. Kurz negativního myšlení
		 Po Fredrikovi Divadlo Letí
13. Kdo je tady ředitel?
		 Rozhovory s astronauty Divadlo Letí
15. Gottland
		 Moucha Reloaded Buchty a loutky
16. Šoa
17. Crash u potoka
		 Nakrm hada na své hrudi
18. Karel Plíhal koncert
		 Čelisti Reloaded Buchty a loutky
19. Zatáčka novinka
20. Kdo je tady ředitel?
		 Zpověď masochisty
22. Kurz negativního myšlení
		 Just! Impro show
23. Nebe nad Berlínem
24. Zlatá šedesátá ND Brno – Divadlo Reduta
		 Parchant Marilyn
25. Králíček Divadlo Letí premiéra
26. Řemeslníci
		 Smíchov pláče, Brooklin spí film
27. Dioptrie růžových brýlí
29. Mein Kampf
		 Marek Eben scénický rozhovor
30. Kdo je tady ředitel?
PRO DĚTI
7. Žabák Valentýn Buchty a loutky
14. Tři mušketýři DDS 2. premiéra
21. Perníková chaloupka Buchty a loutky
28. Zlatá husa Buchty a loutky
ATELIÉR
3., 10., 17., 24. Dílna Jak se dělá divadlo
16., 23., 30. Scénografická dílna

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
20.00
22.00

Národní třída 28, Praha 1
221 105 225
pokladna denně od 16
www.evald.cz

1.
Bio senior: Paříž–Manhattan
15.00
1. - 3. Nepoužitelní
17.00
		
Bez doteku
19.00, 21.00
4.
Bio senior: Hitchcock
15.00
5.
Bio senior: Nepoužitelní
15.00
6., 7. Bio senior: Čtyřlístek
15.00
8.
Bio senior: Nerada ruším
15.00
4. - 10. Gambit
17.00
		
Nerada ruším
19.00
		
Bez doteku
21.00
11.
Bio senior: Renoir
15.00
12.
Bio senior: Gambit
15.00
13., 14. Bio senior: Croodsovi
15.00
11. – 14.Croodsovi
17.00
		
Dávám tomu rok
19.00
		
Můj pes Killer
21.00
15.
Bio senior: Láska všemi deseti
15.00
15. - 17. Nerada ruším
17.00
		
Dávám tomu rok
19.00
		
Můj pes Killer
21.00
18.
Bio senior: Můj pes Killer
15.00
19.
Bio senior: Dávám tomu rok
15.00
20., 21. Bio senior: Croodsovi
15.00
18. – 21.Croodsovi
17.00
		
Jako za starejch časů
19.00
		
Pravidla mlčení
21.00
22.
Bio senior: Jako za starejch časů
15.00
22. – 24.Můj pes Killer
17.00
		
Jako za starejch časů
19.00
		
Pravidla mlčení
21.00
25.
PŘEHLÍDKA: Současný dokument 16.00,18.30, 21.00
25.
Bio senior: Pět pravidel
17.00
26.
Bio senior: Šmejdi
17.00
27.
Bio senior: Vojta Lavička:Nahoru a dolů
17.00
28.
Bio senior: Pátrání po Suger Manovi
17.00
29.
Bio senior: Otázky pana Lásky
17.00
30.
Bio senior: Kašpar, Třeštíková
17.00
25. – 30.Pravidla mlčení
18.30
		
Jako za starejch časů
21.00

19.00
19.00
19.00
17.00

Praha 1, Opletalova 5/7 /pasáž ČTK/, metro A, C Muzeum; A, B Můstek
www.divadlorb.cz; informace a hromadné objednávky
tel./fax: 224 229 441, 731 456 623, obchodni@divadlorb.cz,
pokladna 224 229 445, po-pá 11–19, so-ne 13 –19.

3. Tančírna
5. Dvanáct rozhněvaných mužů
6. Edith Piaf – Milovat k smrti
15.00
8. Klec bláznů
10. A pak už tam nezbyl ani jeden (aneb Deset malých černoušků)
13. Barmanky
15.00
16. Vyhazovači
17. Sodoma Gomora
20. Klec bláznů
15.00
23. Tančírna
24. Vyhazovači
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Koncert
duchovní hudby
v kostele Panny Marie pod Řetězem, P 1, Lázeňská ulice
v úterý 16. 4. 2013 v 17.00; vstup volny
4. koncert cyklu

Díla J. S. Bacha a G. F. Händla, H. Purcela,
L. Vierna, D. Buxtehudeho a dalších

přednesou Drahomíra Matznerová titulární varhanice u kostela Panny
Marie Vítězné (Pražského Jezulátka) a Miroslav Laštovka – trubka
Pořádá Suverénní řád maltézských rytířů a Společnost pro
duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1
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,
internetový předprodej vstupenek: www.divadlokalich.cz

3. Splašené nůžky
4., 5. Pomáda slavný světový muzikál
6. Pomáda slavný světový muzikál
14.30, 19.00
7. Pomáda slavný světový muzikál
14.30
8. Zločin v Posázavském Pacifiku
9. Don Quijote
10. Zamilovat se …
11., 12. Osmý světadíl muzikál s hity skupiny Elán
13. Osmý světadíl muzikál s hity skupiny Elán 14.30, 19.00
14. Osmý světadíl muzikál s hity skupiny Elán
14.30
17. Baronky
19. Bez předsudků
20. Je úchvatná
21. Moje hra
22. Na mělčině
23., 24. Drahouškové
25., 26. Johanka z Arku O. Soukup, G. Osvaldová
27. Johanka z Arku O. Soukup, G. Osvaldová 14.30, 19.00
28. Johanka z Arku O. Soukup, G. Osvaldová
14.30
30. Sbohem, zůstávám! premiéra
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
VÁS ZVE
Rezervace vstupenek 224 232 429
pokladna@jindrisskavez.cz
www.jindrisskavez.cz

Pořady
(Konají se v 10. patře, není-li uvedeno jinak)
3. Znovuzrození Jindřišské věže
17.00
Procházka historií Jindřišské věže s ing. Janem Stěničkou.
Vstupné 90 Kč.
22. Autorské čtení
19.00
Autorské čtení povídek tvůrců nejen z kulturních magazínů Totem.cz,
Pismak.cz, Literra.cz. Otevřeno čtení autorů povídek z řad veřejnosti!
(rozsah 1-2 strany A4). Čtení povídek bude proloženo vystoupením
ženského pěveckého sboru Arytmie (http://www.arytmiepraha.cz/).
Ve druhé půlce večera se můžete těšit na besedu a promítání fotografií s cestovatelkou Jarmilou Kučmášovou, která pracovala jako
dobrovolník v Čuvašsku. Vstupné 50 Kč.
Divadlo
9. Slečna Julie
19.30
A. Strindberg, je často uváděný jako představitel temného patriarchálního 19. století a zapřisáhlý nepřítel žen. Ať už je to jakkoliv, jeho
psychologicky laděna dramata předurčují vývoj moderního divadla na mnoho a mnoho let dopředu. Jednou z jeho nejhranějších
her je Slečna Julie. Drama o vášni a cti je stále živé a přitahuje svým
emočním nábojem diváky již několika generací. Vstupné 150/ 90 Kč.
Koncerty
10. STEAMER LANE A CANTARINA
20.00
Komorní ženský pěvecký sbor – široký repertoár, který zahrnuje lidové i sakrální písně, spirituály, latinsko-americké songy, pop jazz a
hity z muzikálů. Vstupné: 60 Kč.
Výstavy
		 MUZEUM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ
4. p
Stálá expozice – projděte se po mapě Prahy a zjistěte vše
o nejznámějších 120 pražských věží – interaktivní výstava
		 POCTA JINDŘIŠSKÉ VĚŽI
6. p
Nově otevřená expozice s kompletním výkladem o Jindřišské
věži – o historii, přestavbě, kulturního dění. Interaktivní výstava.
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Jak se malovalo u Smetanů
Na Novotného lávce, v Muzeu Bedřicha
Smetany byla zahájena menší zajímavá
výstava. Můžeme si tu prohlédnout četné kresby a malby samotného slavného
skladatele Bedřicha Smetany – a to úplně poprvé takto souborně. Vystavena
jsou také dílka jeho ženy Bettiny a dalších členů rodiny.
Nejtalentovanější byl zjevně skladatelův
vnuk Zdeněk Smetana. Jeho krajiny a žánrové obrázky malované zejména v okolí Jabkenické myslivny i jinde na Maldoboleslavsku
dokazují skutečné výtvarné nadání i dobré
zvládnutí techniky. Myslivnu v Jabkenicích,
místo, spojené s pobytem Smetanovy rodiny, rádi malovali i další její členové. Šikovná dcera Zdenka se bavila kreslením domácích zvířat, a to velice věrně zpodobněných.
I další dcery a také vnučky příležitostně malovaly a jejich obrázky, někdy i humorné, vypovídající o všedním životě v Jabkenicích,
zde najdeme. Nadaná byla také manželka
skladatele, Bettina Ferdinandi (druhá choť),
provdaná Smetanová. Její muž ji ve výtvarné zálibě podporoval a zajistil jí školení
u jednoho z členů Umělecké besedy, malíře Waldhausera. Vystaveny jsou jak drobné
akvarely paní Betty, ale i skica k největšímu
dílu, oponě pro divadlo ochotnického spolku v Jabkenicích s motivem výstupu Praotce Čecha na Říp.
Nejzajímavější je ale jistě celá řada kresbiček i větších kreseb samotného Bedřicha Smetany. Zvláštní je, že na nich nenajdeme snad žádný hudební námět či prvek.
Vznikaly příležitostně a spontánně, vyvedeny na rubu nepotřebných dokumentů, starých dopisů. Někdy snad z dlouhé chvíle
v době nemoci nebo na cestách, protože

9-2012

B. Smetanová: Bratři Josef a Karel Jiránkové
jinak skladatel nemíval času nazbyt. Svými
náměty i provedením lidsky dokreslují skladatelovu osobnost. Drobné lovecké výjevy
zaujmou jednoduchostí. Naopak větší kresby krajin a měst jakoby z ptačí perspektivy jsou precizně vypracovány do detailů.
Jakoby Smetana letěl nad bájnou krajinou
(nebo je to Švédsko s mnoha jezery, zálivy i ostrovy?) v letadle, která tehdy ještě neexistovala. Letadlo má někdy malou, jindy
větší výšku, podle toho jsou kresby detailnější nebo podrobnější, vidíme domy i stromy, nebo jen čáry cest a vodních toků,
členitou krajinu. Stálo by za podrobné prozkoumání historika i psychologa. Odborníci se domnívají, že právě tyto nedatované
kresby mohly vzniknout v době Smetanova
ohluchnutí, kdy byl na dlouhé týdny vyřazen z pracovního života a trávil je v lékaři vynucené izolaci. Ať už tomu bylo jakkoli, tato
výstava je milým a velmi zajímavým zpestřením stálé expozice Muzea Bedřicha Smetany, které – už kvůli své unikátní poloze a
atmosféře rozhodně stojí za návštěvu.
Martina Fialková

duben 2013

Novinky z knihkupectví Kanzelsberger

Drůbež
110 receptů, ze kterých si vyberou úplní začátečníci, ale díky spoustě nových nápadu se nebudou nudit ani ti, kteří se ve vaření vyznají. Kuchařka je totiž plná rychlých večeří pro každý
den, slavnostních pečínek, neotřelých polévek a exotických lahůdek, nechybí ani recepty
na chutné přílohy a nádivky a praktické tipy, jak vybírat suroviny a na co si při jejich nákupu dávat pozor. V kuchařce najdete také podrobný návod na porcování a vykostění kuřete
a spoustu triků a zlepšováků. Všechny recepty jsou vyzkoušené a ověřené redakcí časopi299 Kč
su Apetit i jeho čtenáři.
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5. VELETRH EKOLOGIE A TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

9. VELETRH ALTERNATIVNÍHO ŽIVOTNÍHO STYLU

19. - 21. 4. 2013

Výstaviště Praha - Holešovice

3. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNÍHO ROZVOJE

Partner
inzerce-Trhy Tylak 2013_02.pdf
1 veletrhů:
26.2.2013 13:46:41
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James Rollins – Rodokmen smrti
Galilea, 1025. Templářský rytíř nachází ve starověké tvrzi posvátný poklad, ukrytý v bludišti pod pevností: Bachal Isu, hůl Ježíše Krista – relikvii nevyčíslitelné hodnoty s tajemnou a
hrozivou mocí, jež může jednou provždy změnit lidstvo. O tisíc let později somálští piráti napadnou jachtu a unesou mladou těhotnou Američanku. Velitel Pierce má za úkol vést záchrannou misi do afrického pralesa – unesenou ženou totiž není obyčejná bohatá turistka,
ale dcera amerického prezidenta. Gray má podezření, že únos maskuje mnohem hanebnější plány, a brzy musí čelit záhadnému tajnému spolku, který odpradávna ovlivňuje běh světových dějin…
							
299 Kč

PLACENÁ INZERCE

P
r
o
d
e
j
n
a
–S
t
a
r
é
M
ěs
t
o
L
i
n
h
a
r
t
s
k
á
6
,
P
r
a
h
a
1
5
0
m
o
d
b
ý
v
a
l
é
p
r
o
d
e
j
n
y
že
l
e
z
á
řs
t
v
í
T
e
l
.
:
2
2
4
2
1
2
7
2
3



J. K. Rowlingová – Prázdné místo
Po nenadálé smrti čtyřicátníka Barryho Fairbrothera zůstane Pagford v šoku. Je to zdánlivě idylické anglické městečko
s dlážděným náměstím a starobylým opatstvím, ale za hezkou fasádou zuří tichá válka. Bohatí válčí s chudými, teenageři s rodiči, manželky s manželi, učitelé se žáky. Místo, které po
Barrym zůstane v městské radě, se brzy stane spouštěčem
největší války, jakou město zažilo. Kdo bude triumfovat ve volbách provázených vášněmi, pokrytectvím a nečekanými odhaleními? Brilantně napsaná kniha, která je autorčiným prvním románem pro dospělé čtenáře, zároveň nutí k přemýšlení
a na každé své stránce znovu a znovu překvapuje. Kniha vychází 4. 4. 2013
			
499 Kč

www.festivalevolution.cz
Organizátor:

www.trhytylak.cz
info@trhytylak.cz

Farmářské trhy na Tylově náměstí
od 19. BŘEZNA 2013!
Každé úterý, středu, čtvrtek a pátek na Vás čekají krajové speciality
a produkty přímo z farem a regionálních výroben.

PNEUSERVIS
A ČERPACÍ STANICE
MOTOCYKLY, OSOBNÍ
A NÁKLADNÍ AUTA,
AUTOBUSY, TRAKTORY

IDV – dovozy, přestavby
registr vozidel Praha-západ
H o ro m ě ř i c e , P R A H A - Z Á PA D , S u c h d o l s k á 6 8 2

NA PÁR ŘÁDCÍCH

NA HRADĚ…
Přednášky k Příběhu PH mají téma
Vitrážová okna M. Švabinského v katedrále
sv. Víta a Nově objevené pohřebiště v zázemí PH.  V Tereziánském křídle bude otevřena retrospektivní fotografická výstava
Jaroslava Kučery. Autor se věnuje čb sociálnímu dokumentu a ztvárnění architektury.
Získal řadu ocenění, mezi jinými hlavní ceny CPP 2000 a 2001 i EPP 2001.  V cyklu Hudba PH proběhne koncert k výročí
E. H. Griega Hold severskému ráji.
VÝSTAVY V PODHRADÍ
U premonstrátů na Strahově seznamuje A. Born s průřezem své celoživotní
grafické tvorby.  Galerie Vltavín představuje kresby, koláže, grafiky z let 1956–2013
J. Načeradského.  Výstava Jdi a nestřílej
ve Veletržním paláci vypovídá o osobní zkušenosti výtvarnice Š. Šimlové v Myanmaru
(dříve Barma).  V Galerii Hollar vystavuje
J. Kornatovský.  Zámek Troja otevírá sezónu dvěma expozicemi: Benátské hutně tvarované a české řezané sklo pochází ze sbírek UPM, Česká secesní plastika nabídne
Myslbeka, jeho žáky Mařatku, Kafku, Štursu ad.  ČMH zahájí výstavu Století valčíku
a polky, součást cyklu NM Monarchie. Návštěvníci se zaposlouchají do melodií, zhlédnou oba tance v podání slavných tanečníků,
sestaví si svůj taneční pořádek.
SOČR V RUDOLFINU
V programu sestaveném z děl Čajkovského, Dvořáka a Prokofjeva se setkají mladí umělci dirigent T. Brauner a německá houslistka S. Jaffé.  V dalším večeru diriguje
J. Kučera Brahmse, Korngolda a Koncert pro
klarinet, violu a orchestr e moll M. Brucha,
v němž vystoupí K. Váchová a J. Pěruška.
 Mimořádný koncert 17. 4. představí laureáty mezinárodních rozhlasových soutěží.
ČR reprezentuje houslistka J. Svěcená, která
přednese Koncert a moll A. Glazunova. Ve Violoncellovém koncertu e moll E. Elgara vystoupí B. Gregor-Smith. Dále zazní skladby W. A.
Mozarta a F. Liszta. Orchestr řídí G. Neuhold.
NEBE NAD HLAVOU
Jupiter je pozorovatelný večer (Býk),
Saturn po celou noc (Váhy).  Měsíc bude
v novu 10. 4. (10.35 h). Konjunkce s Jupiterem
nastane nad z blízko Aldebaranu 14. 4. (21 h),
se Saturnem nad j 26. 4. (01 h). Při úplňku
25. 4. dojde k částečnému zatmění pozorovatelnému od nás (začátek 20.54 h, střed
21.07 h, konec 21.21 h).  Slunce vstoupí do
znamení Býka 19. 4. (23.03 h).  Všechny
údaje jsou v SEČ (SEČ = SELČ – 1 h).
KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
Expozici středověkého umění obohatily dva nově restaurované deskové obrazy. Milostnou Madonu lnářskou zapůjčila farnost Lnáře, pozdně gotický obraz
Sv. Anna Samotřetí, u něhož bylo potvrzeno autorství Mistra litoměřického oltáře, pochází ze sbírek NG. Obě díla, dochovaná
v torzálním stavu, od sebe dělí celé století.
K výstavě nazvané Krása fragmentu se konají komentované prohlídky vždy ve čtvrtek
odpoledne.  Stálá expozice je doplněna
také o Madonu ryneckou, zápůjčku farnosti u kostela Matky Boží před Týnem.  Z důvodu opravy střechy objektu bude až do
srpna uzavřena první část expozice. Nepřístupný bude mj. Vyšebrodský oltář, Michelská madona, obrazy Mistra Theodorika ad.
PRAŽSKÉ JARO PŘEDE DVEŘMI
Zahajovacím festivalovým večerům
PJ 2013 bude předcházet mimořádný koncert 1. 5. ve Španělském sále PH, na němž
vystoupí Berlínští filharmonici se svým šéfdirigentem Sirem S. Rattlem. Vedle Fantazie
R. V. Williamse zazní Beethovenova Pastorální symfonie a Dvořákovy Biblické písně,
které přednese M. Kožená.
SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
Zápůjčka ze soukromé sbírky potěší návštěvníky expozice barokního umění
v Čechách. Alegorii vítězství Pravdy nad Časem, drobný obrázek na měděné podložce,
namaloval nejslavnější z malířů pražského
dvora císaře Rudolfa II. B. Spranger. Rudolfův dvorní malíř H. von Aachen je autorem
Shromáždění bohů na Olympu. Antická bitva M. Gundelacha vznikla až po Rudolfově smrti. Tyto tři veřejnosti dosud neznámé
obrazy rudolfínských mistrů jsou instalovány v sále Kabinetu umění a kuriozit.
Česká filharmonie
Orchestr odjíždí se svým šéfdirigentem J. Bělohlávkem do Spojeného království, kde provede zejména hudbu Dvořákovu, Smetanovu a Beethovenovu. Po návratu
vystoupí v Rudolfinu pod taktovkou D. Matheuze. Na programu jsou skladby Ivese,
Prokofjeva a Houslový koncert č. 1 g moll
M. Brucha se sólistou P. Zukermanem.
POSBÍRÁNO
Do Literární soutěže, vyhlášené u příležitosti 90. výročí zahájení pravidelného
rozhlasového vysílání, se přihlásilo 133 autorů. Po posouzení odbornou porotou budou výsledky odtajněny k 18. 5. Autoři vítězných textů obdrží peněžní cenu.  ČRo
spustil nový program určený jazzovým příznivcům. Digitální stanice Český rozhlas jazz
je historicky první jazzovou stanicí v českém
éteru.  Diskusní večer na téma Čeští přírodovědci v říši Inků proběhne 9. 4. v kavárně
Potrvá, Srbská 2, P 6.   Stáňa Wildová

Pečlivě vybraní prodejci, splňující Kodex farmářských trhů, pro Vás připravili
masné výrobky všeho druhu, mléčné výrobky, ryby, ovoce, zeleninu, pečivo a
cukroví, koření, med, rukodělné výrobky, a to vše ve stálé
i sezónní nabídce!

Trhy Tylák: od výrobce přímo k vám domů
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