
Vším, co souviselo s plesovou sezonou, 
žila doslova celá společnost. Výstava před-
stavuje fenomén tance v celé jeho šíři – do-
bové plesové oděvy i šperky, vějíře, taneční 
pořádky, pozvánky na plesy, hudební ná-
stroje, ale také originály – autografy nejslav-
nějších polek i valčíků.

Oba tance, valčík i polka, které ovládly Ev-
ropu 19. století a kralovaly i ve století násle-
dujícím, se vyvinuly na území habsburské 
monarchie. I proto je právě jim a všemu co 
s nimi souvisí, věnována poslední výstava 
z rozsáhlého cyklu Monarchie – Jak se žilo 
za císaře pána? Úspěšný cyklus průběžně 
obsadil všechny budovy Národního muzea 
a v květnu přivítá 150 000 návštěvníka. Mož-
ná to bude právě zde, na výstavě, kterou 
otvírá písemná vzpomínka W. A. Mozarta 
na známý Bretfeldovský ples, jehož se zú-
častnil v Praze, a kde všichni tančili na jeho 
melodie z Figarovy svatby. 

Královna polKa 
Valčík i polka měly své předchůdce v li-

dovém prostředí, zformovaly se ale do po-
doby společenského tance ve šlechtické 
společnosti, odkud se pak zpět do měš-

ťanského a lidového prostředí vrátily. Oba 
tance – a s nimi hudba, na kterou se tan-
čily, tak ovlivnily všechny vrstvy a v české 
společnosti měly výrazný vztah i k období 
národního obrození. Zvláště polka se stala 
tancem vlastenců ve městě i na venkově. 
Na výstavě pro to najdeme mnoho důkazů. 
Například autograf tedy původní rukopis 
polky z Prodané nevěsty Bedřicha Smeta-
ny. Skladatel byl ovšem mistrem polky ne-
jen v mnoha dalších svých skladbách, ale 
sám byl i vyhlášený tanečník. Spolu s Ja-
nem Nerudou například vedli první před-
tančení České besedy, která vznikla na Ne-
rudův podnět. I Česká beseda obsahovala 
polku a brzy se tančila na každém plese. 
Také tyto události výstava zaznamenává 
dobovými dokumenty. Nechybí ani typické 
taneční kostýmy pána i dámy. Fotografiemi 
či plakáty je připomenuto i mnoho dalších 
událostí spojených s plesy nejen v Praze, 
ale například i v lázeňských městech či na 
lidových venkovských zábavách.

Král tanců – valčíK 
Valčík bývá spojován spíše s vídeňskou 

společností, ale nesmíme zapomínat, že 

v období monarchie panovala mezi Pra-
hou a Vídní nepřetržitá kulturní výměna, 
a tak i vídeňský dvůr se brzy naučil ener-
gickou a svižnou polku a Praha se otáčela 
v rytmu valčíku. Nejen Johann Strauss, ale 
i Antonín Dvořák skládali překrásné valčíky 
k poslechu, ale i k tanci. Nesmrtelné valčí-
ky jsou i součástí mnoha světových oper  
(Labutí jezero P. I. Čajkovského), připomí-
nají se mistrné koncertní stylizace polek 
i valčíků dalších skladatelů (F. Schubert,  
K. M. Weber). Nechybějí ani mnohá do-
chovaná notová vydání tanečních skladeb 
s krásně zdobenými titulními listy. Dnes tyto 
ilustrace dokumentují nejen výtvarný styl 
doby, ale i její módu. 

co se sKrývá za vějířem
Výstava připomíná, že s plesy a tancem 

souviselo mnoho společenských konvencí, 
které bylo nutno dodržovat. I taková kon-
verzace o přestávkách mezi tanci, k níž ne-
zbytně patřil vějíř v rukou tanečnice, měla 
svá pravidla. Stejně tak i zvaní na plesy a 
celá jejich organizace. Ač se může zdát, že 
výstava má „ženský charakter“, řada důka-
zů, že taneční život byl v těch časech orga-
nizován muži – a to ve vší vážnosti pleso-
vých výborů – vyvede návštěvníka z omylu. 
Váženým hostem plesů byl například politik 
František Ladislav Rieger, spoluzakladatel 
českého společenského klubu Měšťanská 
beseda a podporovatel českého divadla. 
Své místo mají na výstavě i proslulé taneční 
školy té doby.

Kromě vějířů a šatů ve vitrínách najdeme 
i soupravy šperků, které dámy nosily na 
plesy. I zde působilo vlastenecké cítění, 
módou se staly české granáty a později i vl-
tavíny. Zajímavé je i zjištění, že vystavené 
taneční střevíčky z 19. století neměly pod-
patky. Zvláštní vitrína představuje výbavu 
na velmi oblíbené maškarní plesy a připo-
mínají se tu i plesy dětské.

ŠKoda lásKy – světový fenomén
Výstava věnuje zvláštní pozornost i nej-

slavnější polce na světě, písni Škoda lásky. 
Skladatel Jaromír Vejvoda ji zkompono-

val jako „Modřanskou polku“ v roce 1927. 
Skladba zlidověla a při své cestě světem 
zcela zmizelo povědomí o jejím původu. 
S českými krajany se dostala mimo jiné 
i do Anglie a za oceán. V zahraničí je zná-
ma například jako „Rosamunde“ nebo Beer 
Barrel Polka. Za vlastní ji později považovali 
i vojáci US armády, s nimiž prošla druhou 
světovou válkou a ve své anglické podobě 
se dostala zpět do Evropy jako píseň vítězů. 
V repertoáru ji měly i slavné světové orches-
try Glenna Millera nebo Bennyho Goodma-

na. Na výstavě najdeme autograf, tedy ori-
ginál skladby. Snad pomůže připomenout, 
jaký národní poklad v ní máme. 

Expozici Století valčíku a polky doplňují 
také interaktivní prvky. Taneční hudba slav-
ných mistrů ve sluchátkách, instruktážní vi-
deo jak tančit polku i valčík nebo projekce 
ze současného Mistrovství ČR ve společen-
ských tancích. Pro děti je připravena dětská 
stezka výstavou. 

Výstavu můžeme považovat za milé pro-
dloužení taneční sezony a rozhodně stojí 
za návštěvu – třeba i opakovanou, v rámci 
některé doprovodné akce, které budou po 
celou dobu jejího konání probíhat. V hlavní 
budově  Českého  muzea  hudby,  v  Kar-
melitské ulici, trvá až do března příštího 
roku. 

martina fialková 

Podle všech indicií, průzkumů i statistik 
čtou dnešní děti méně knih než děti před 
pár desítkami let. A netýká se to pocho-
pitelně jen dětí. Jestliže někdo jako dítě 
před pár desítkami let četl málo, pravdě-
podobně ještě méně než jeho rodiče ve 
svých dětských letech, celkem logicky 
pak čte málo i v dospělosti. Čtenářem se 
člověk nerodí, ale stává. A svůj vliv na to 
má rodina, výchova, škola a celkové spo-
lečenské působení.

Člověk si však má nejprve zamést před 
svým prahem. Tedy jsem tak učinil a mu-
sím říci, že se osobně za své dosavadní 
čtenářské „výkony“ stydět (doufám) ne-
musím. Mám všechny přečtené knihy 
sepsané (díky prozřetelné mamince, kte-
rá můj „deník“ založila) a tedy vím, kolik 
jsem jich dodnes přečetl. Jde o víc než 
devět set titulů, záhy „trhnu“ tisícovku, což 
přepočteno podle věku – pochopitelně od 
cca šesti let výše, činí skoro 30 knih roč-
ně. Měsíčně jsou to pak zhruba dvě a půl 
knihy. Myslím, že celkem solidní stav, kte-
rý by jistě knihkupci ocenili u každého. 
O spisovatelích nemluvě. Bohužel, dnes 
už tolik času na čtení nemám, tedy platí 
parafráze známého: „Co si v mládí načteš, 
ve stáří jako když najdeš“.

Snadno se řekne: Čtěme dětem! Ale jak 
to udělat, když mnozí nečteme sami sobě. 
Nebo čteme?! Tak schválně, ze kterých 
knih jsou tyto první věty:

„Ačkoliv nemám rád všechna ta přirov-
nání a podobenství, kterými doktor Vlach 
proplétá své temperamentní řeči, uzná-
vám, že na tom názorném příkladu s ka-
várnou, člověkem a mísou koblih něco je.“

„Do školy chodím každý den kolem jed-
nopatrového domu, na kterém je štít s ná-
pisem Martin Bejval.“

„Mnozí odvážlivci, když se octli na po-
čátku velikolepého měsíce června, useda-
jí do stínu platanů a jejich urputné vzezře-
ní se stává mírným.“

Inu, jak tedy – máte načteno či nikoliv? 
Pokud ano, neměl by pro vás být problém 
uhodnout, že první ukázka je ze Saturnina 
páně Jirotky, druhá z Bylo nás pět páně 
Poláčka a třetí z Rozmarného léta páně 
Vančury. Můj profesor říkával, že první 
větu je vždy nutno dobře rozmyslet, ne-
boť udá tón celému dílu. A tyto vybrané 
jsou skutečně charakteristické. Těm, kteří 
neuhodli ani tak nic, proto doporučuji ne-
váhat a navštívit třeba veletrh Svět knihy, 
který se koná v půlce května na Výstavišti 
v Holešovicích. Anebo návštěvu některé 
knihovny. A nakonec ještě jedna hádanka 
– z románu ryze českého, jehož hlavní hr-
dina by měl být znám každému: Tak nám 
zabili Ferdinanda, řekla posluhovačka 
panu...

Hezké jarní počtení!
ondřej sedláček
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Kontejnery k světu
ožívení veřejného prostoru

Na pár řádcích
stručné zprávy z kultury, vědy …
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 � 1. 5. 1963 vznikla Galerie hl. města Prahy – 50 let 
 � 1. 5. 1953 v Praze zahájeno zkušební vysílání Československé televize – 60 let 
 � 7. 5. 1458 slavnostní korunovace Jiřího z Poděbrad za českého krále  

(volba proběhla 2. 3. 1458) – 555 let 
 � 8. 5. 1953 slavnostně otevřen Památník národního písemnictví  

v Praze na Strahově – 60 let 
 � 12. 5. 1883 v bývalém kavárenském pavilonu v Poříčském parku bylo otevřeno  

Muzeum hlavního města Prahy – 130 let 
 � 18. 5. 1923 bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu  

v Praze-Kbelích – 90 let

PŘIPOMEŇME SI V KVĚTNU

svatojánské slavnosti navalIs jsou 
oslavou nejznámějšího českého světce 
a „pražana“ sv. jana nepomuckého, pa-
trona všech lidí od vody. Konají se vždy 
v předvečer jeho svátku – letos ve středu 
15. května. 

V barokní době patřila tato slavnost k nej-
větším a nejvelkolepějším oslavám. Sjížděli 
se na ni poutníci ze všech koutů země, aby 
uctili památku sv. Jana Nepomuckého, ale 
také aby vyslechli hudbu provozovanou 
z vodní hladiny Vltavy a zhlédli ohňové 
show. K vidění bylo velké množství atrakcí.

Základy tradice lodních hudeb na Vltavě 
položili jezuité. Zpočátku měly ryze liturgic-
ký charakter. Jejich další rozvoj významně 
ovlivnil bohatý kulturní a společenský život 
drážďanského dvora, o jehož okázalých 
slavnostech, při kterých nechyběly ani vod-
ní hudby, referoval dobový pražský tisk. 
Vodní hudby v Praze byly nejčastěji provo-
zovány u Karlova mostu, ale probíhaly také 
v okolí Střeleckého ostrova a Vyšehradské 
skály. 

Na tradici barokních slavností bylo navá-
záno v roce 2009 obnovenými Svatojánský-
mi slavnostmi. Od té doby se konaly opět 
již každý rok a mají již svůj pevný scénář 
– slavnostní mši v katedrále sv. Víta, procesí 
od katedrály přes Karlův most na Křižov-
nické náměstí a barokní koncert na vodní 

hladině zakončený ohňostrojem. Každý 
ročník pak bývá doplněn o další speciální 
akce – koncerty, nešpory, gondoliéry, rega-
ty dračích lodí a mnohé další.

Velký zájem o obnovené Svatojánské 
slavnosti NAVALIS svědčí nejen o oblíbe-
nosti světce, ale také o a atraktivnosti slav-
ností v dnešní době.  –pr–

Čtenářský 
deník

Polka nebo valčík? vyzvání k tanci připravilo 
národní muzeum v českém muzeu hudby

dávno jsou pryč časy, kdy umění společenského tance bylo nezbytnou nutností. po-
díváme-li se dnes na taneční parket kteréhokoli maturitního plesu, jen málokterý pár 
je skutečně ovládá. a nejspíše je to pár rodičovský. ovšem za časů monarchie, do 
kterých nás přenese nová výstava století valčíku a polky v českém muzeu hudby, 
bylo vše jinak. 

Svatojánské slavnosti
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���2. čt. Československý odboj za II. světo-
vé války a přelomový rok 1943 – přednáška. 
Připomeneme si události i nejvýznamnější osob-
nosti československého domácího a zahraniční-
ho odboje za 2. světové války. Začátek v 17.00 
v sále PIS, Arbesovo nám. 4, P 5. (J. Nováková)
���4. so. Večerní prohlídka Staroměstské rad-
nice. (stejně i 31. 5.) Během prohlídky si pro-
hlédnete historické interiéry vybavené dobovým 
nábytkem, sestoupíte do podzemních prostor, 
kdysi užívaných jako středověké vězení. Pro-
hlédnete si také figury apoštolů staroměstské-
ho orloje a navštívíme radniční věž. Začátek ve 
20.30 před hlavními vraty do objektu. 
Cena 160 Kč. (průvodce PIS) 
���5. ne. Bývalá Kobyliská střelnice. Areál vy-
budovaný na konci 19. století se smutně zapsal 
do dějin jako popraviště v době německé okupa-
ce, zvláště za tzv. Heydrichiády. Spojeno s pro-
cházkou Ďáblickým hájem ke hvězdárně a se za-
stavením na části Ďáblického hřbitova, kde jsou 
pohřbené oběti komunistického teroru. Trasa 
vhodná i pro nordic walking. Začátek v 15.00 na 
zastávce tram. č. 10 „Kyselova“ (spojení od met-
ra C „Kobylisy“). (E. Sokolová) 
���6. po. Z historie lidské hygieny aneb mýdlo 
a voda zdraví nám dodá… Přednáška, v jejímž 
rámci se mimo jiné dozvíte, kdy a kde se začalo 
používat mýdlo, šampon, kosmetika, jak si lidé 
v minulosti čistili zuby, kde byly v Praze nejstarší 
a nejznámější veřejné vanové i říční lázně, kdy se 
zde začaly budovat splachovací záchody a kou-
pelny, kde byly první pražské kosmetické salony. 
Začátek v 17.00 v sále PIS, 
Arbesovo nám. 4, P 5. (E. Sokolová)
���11. so. Vyšehradský hřbitov aneb „Český 
Slavín“. Prohlídka vyšehradského hřbitova s vý-

kladem o významu a životních osudech osob-
ností, které tu sní svůj věčný sen. Začátek v 10.00 
před kostelem sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 
Cena 100/70 Kč + na údržbu Slavína 20 Kč. 
(E. Sokolová)
Průhonický park. Seznámíme se s historií rodu 
Sylva Tarouca i s nejzajímavějšími partiemi par-
ku. Délka trasy cca 3 km. Začátek ve 14.00 u po-
kladny u hlavního vstupu (zastávka autobusů  
č. 363, 385 „Průhonice“, jedou od metra C „Opa-
tov“). Cena 100/70 Kč + do parku 50/30 Kč. 
(P. Lešovská)
���12. ne. Staronová synagoga a Starý židov-
ský hřbitov. Při procházce židovským městem 
navštívíme svým stářím ojedinělou raně gotickou 
synagogu a zavítáme na Starý židovský hřbitov, 
kde vzpomeneme významné osobnosti židov-
ské kultury. Začátek v 10.00 před Staronovou sy-
nagogou (roh ulic Pařížské a Červené, P 1). Ce-
na 100/70 Kč + vstupné 75 Kč. (Z. Pavlovská)
���13. po. Za žlutou růží Josefa Mánesa. Ka-
lendářní desku staroměstského orloje zná jistě 
každý – je zkrátka „od Mánesa“. Pojďme vzdát 
poctu tomuto nevšednímu umělci a vydejme se 
hledat v pražských zákoutích ozvěny jeho života. 
Začátek v 16.00 před vchodem do Anežského 
kláštera (ul. Anežská 12, P 1). (M. G. Zörnerová)
���14. út. Kamenná Praha. Geologická vy-
cházka. Cesta do minulosti nás zavede do ob-
dobí, kdy se po okolí pražském potuloval Homo 
Erectus. O rekonstrukci tehdejších přírodních 
podmínek se pokusíme na odkryvu čtvrtohor-
ních sedimentů na lokalitě Zlatý kopec u Přezle-
tic. Délka trasy 3,5 km. Začátek v 18.00 na za-
stávce autobusu č. 302 „Přezletice, Kocanda“ 
(odjezd zpět do Prahy: 19.30 „Přezletice“ nebo 
19:20 „Veleň“). (F Stehlík)

���15. st. Marie Terezie, česká a uherská krá-
lovna, rakouská vévodkyně – přednáška. Le-
tos si připomínáme 300 let od vydání tzv. Prag-
matické sankce, díky níž na trůn usedla a o 30 
let později v květnu byla na Pražském hradě ko-
runována panovnice, která se zapsala do dějin 
díky Všeobecnému školnímu řádu a velkému 
množství reforem. Začátek v 17.00 v sále PIS, Ar-
besovo nám. 4, P 5. (J. Nováková) 
���19. ne. Staropražské apotéky. Exkurze do 
tajuplného světa historických lékáren. U Zlaté li-
lie, U Anděla, U Zlaté koruny či U Bílého jedno-
rožce, to je jen několik příkladů domů, kam 
si Pražané chodili nejen pro hojivé masti a léčivé 
přípravky. Začátek v 10.00 na nádvoří Ungeltu,  
P 1. (P. Bartásková)
100. výročí povýšení Uhřínevsi na město. Pro-
cházka Uhříněvsí nás seznámí s historií města, 
zavede do kostela Všech svatých a Uhříněveské-
ho muzea. V centru starého osídlení si připome-
neme další stavby: bývalou synagogu, radnici, 
sochu sv. Jana Nepomuckého. Začátek v 10.00 
na zastávce aut. č. 266, 267 „Uhříněves – Nové 
náměstí“ (č. 266 od metra A „Depo Hostivař“,  
č. 267 od metra C „Háje“). (M. Hátleová)
Tanec je stejně starý jako láska. Návštěva ba-
letního sálu bývalého dormitáře dominiká-
nek v klášteře sv. Anny s unikátním krovem 
ze 14. století. Začátek ve 14.00 u kašny. Cena 
100/70 Kč + do objektu 10 Kč. (M. Racková)
���21. út. Pozoruhodné pražské hotely. Před-
náška nás seznámí s hotelovými interiéry, které 
využívají paláce, kláštery, středověké domy i mo-
derní budovy pro příjemné i působivé ubytová-
ní hostů. Podíváme se s pomocí prezentace do 
míst pro většinu Pražanů obtížně dostupných. 
Začátek v 17.00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4,  
P 5. (M. Racková) 
���22. st. Ivan Lendl: Alfons Mucha. Komen-
tovaná prohlídka výstavy. Jedinečná možnost vi-
dět téměř všechny originální plakáty A. Muchy 
pohromadě. Začátek v 16.00 před Prašnou bra-
nou na nám. Republiky. Cena 100/70 Kč + na 
výstavu 90 Kč. (J. Jebavá)
���26. ne. Nový židovský hřbitov. Prohlídka 

místa posledního odpočinku zesnulých židov-
ského vyznání, kam se pohřbívá dodnes, zdo-
beného umělecky hodnotnými náhrobky vý-
značných sochařů a architektů jako J. Kotěry,  
J. Zasche, J. Fanty, Č. Vosmíka a jiných. Začátek 
v 10.00 před vstupem na hřbitov (stanice metra 
A „Želivského“). (Z. Pavlovská)
Za půvaby Divoké Šárky. Procházka Šáreckým 
údolím připomene tuto lokalitu nejen jako dějiště 
známé pověsti, ale i jako místo osídlené Slovany 
již v 7. století. Projdeme soutěskou Džbán, kolem 
Čertova mlýna a lesního divadla zpět k vodní ná-
drži Džbán. Začátek ve 14.00 na zastávce tram. 
č. 26 „Divoká Šárka“. (P. Lešovská)
���27. po. Vodní mlýny Starého Města a Ma-
lé Strany. Vyprávění o mlýnech a jejich vlivu na 
rozvoj ekonomicko-sociální struktury společnos-
ti nejen v Českém království. Začátek v 16.00 na 
Novotného lávce. (M. G. Zörnerová)
���28. út. Bubenečské vily. Historismus a se-
cese na staré císařské cestě do Stromovky. 
Prohlédneme si exteriéry vil s pozoruhodnou 
malířskou a plastickou výzdobou, postavené  
významnými architekty pro významné osobnosti. 

Začátek v 16.30 na zastávce tram. č. 18, 20 
„Chotkovy sady“. (J. Škochová)
���30. čt. Pod křídly Zlatého Anděla. V letoš-
ním roce si Smíchov připomíná 110. výročí pový-
šení na město. Při vycházce si připomeneme mi-
nulost i současnost dnešní městské části, která 
prošla vývojem od půvabného místa zahrad, vi-
nic a klasicistních usedlostí přes bouřlivý průmy-
slový rozvoj v 19. století až po dnešní „city“ sou-
středěné kolem Nouvelova dynamického nároží 
u křižovatky Anděl. Začátek v 16.45 v podloubí 
smíchovské synagogy (zastávka tram. č. 4, 9, 
10, 16 „Anděl“, směr do centra). (J. Škochová)
���31. pá. Bílkova vila. Vstupte s námi do mimo-
řádného objektu a objevte hlubokou symboliku 
domu i sochařského díla F. Bílka. Začátek v 16.00 
před vchodem do vily (ul. Mickiewiczova 1, P 6). 
Cena 100/70 Kč + do vily 40 Kč. (M. Racková)
Večerní prohlídka Staroměstské radnice. (viz. 4. 5.) 

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 poskytuje-
me slevu. Max. kapacita sálu PIS 30 osob.

INFORMACE / INZERCE

Výběr z vlastivědných akcí PIS

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

Velkokapacitní kontejnery budou při-
staveny po dobu 4 hodin: 14.00–18.00, 
ukládání bude koordinovat obsluha. 
úterý 7. 5. 
Haštalská (č. 2) 
Malostranské nám. 11 (horní)
pátek 10. 5. 
Pohořelec horní parkoviště,
Besední, Široká naproti FF UK
úterý 14. 5. 
Hellichova x Nebovidská, 
Ostrovní u ZŠ, Jeruzalémská za kostelem
pátek 17. 5. 
Štěpánská x Řeznická, 
Cihelná (č. 2), Petrské náměstí x Lodecká 
úterý 21. 5. 
Masná x Malá Štupartská, Dlouhá tř. (č. 46), 
U Dobřenských před křižovatkou s Bet-
lémskou                       (zdroj OÚ MČ Praha 1)

KoNTeJNery NA PrAZe 1

Mlýn Huť na Kampě (Vycházka 27. 5.) 

PLACENÁ INZERCE

Jak se jelení sliz připravuje?  Nastrouháte 
jádrové mýdlo (15 Kč za 250 g), které roz-
mixujete v pěti litrech horké vody. A pak 
přidáte 100 g práškové sody (pozor, ne té 
jedlé, ale uhličitanu sodného) (cena 20 Kč 
za 300 g). Přidáním sody vznikne sliz. Na 
základě předchozích zkušeností se vznik-
lou hustotou se pak upravuje dávkování 
vody: pokud je sliz příliš tuhý, přidá se ví-
ce vody, aby jej šlo dávkovat. Je-li sliz pří-
liš řídký, dá se méně vody. Pokud máte 
doma tvrdou vodu, můžete přidat více so-
dy. Je samozřejmě nutné mít vhodnou ná-
dobu, ideálně kýbl s víkem, kde sliz umí-
cháme a skladujeme. 

Pět litrů slizu vystačí na deset až dva-
cet pracích dávek. Jedna dávka do prač-
ky (cca 500 ml) pak vyjde na 2 Kč. (Nor-
mální kompaktní prací prášek na barevné 

prádlo stojí okolo 330 Kč za 5 kg balení a 
jedno vyprání s ním vyjde na cca 5 Kč.)

Je vcelku jasné, že samotné jádrové 
mýdlo nebude pro životní prostředí žád-
ná zátěž. Mýdlo je coby organická látka 
dobře biologicky rozložitelné. 

Jak je to s uhličitanem sodným? Čis-
tírny odpadních vod sodu nezachytí a ta 
se dostane volně do prostředí. Protože 
nejde o organickou sloučeninu, nepod-
léhá biologickému rozkladu. Ve vodním 
prostředí se pak může kumulovat a „za-
solovat“ jej a zvyšovat jeho pH. Jak ale 
uklidňuje Viktor Kliment z ministerstva 
životního prostředí, v případě používá-
ní jeleního slizu pro praní jde o tak ma-
lá množství sody, že je to zcela zanedba-
telné. 

Martin Mach ondřej/ekolist.cz

Jelení sliz – vyrobte  
si levný a ekologický prací prostředek
Každá maminka, která brouzdá po různých miminkovských či maminkovských dis-
kuzních serverech a blozích, dříve nebo později narazí na jelení sliz. Nebo mýdlo-
vý sliz. Prostě na nastrouhané mýdlo smíchané se sodou a vodou. Podle všeho je 
to ekologický a levný prací prostředek. A podle výsledků dTestu je to i prostředek, 
který skutečně pere.

EKORUBRIKA

�� Psací�stroje,�kalkulačky,�skartovače 
opravy, prodej – tel. 241 412 507,  
www.psacistroje.cz

�� Příležitost:�www.prace-internet.eu
 �  kouPíM� Byt,� roD.� DŮM,� PoZeMek kdeko-

li 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 obsaze-
nou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám ná-
hradní 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.

ŘÁDKoVÁ INZerCe
tel. 257 530 280–1 |  listyprahy1@seznam.cz

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest 
DoTAZ: Rád bych se zeptal, zda je v po-
řádku, že si velký obchod s nábytkem účtu-
je při vrácení či výměně zboží 30 % z jeho 
ceny jako jakousi sankci za rozbalení? Za-
koupil jsem šatní skříň a až doma jsem zjis-
til, že jsem koupil krátké dveře. Došlo mi to, 
až když jsem je po vybalení přiložil ke skří-
ni. Neporušené jsem je jel vyměnit. Vrátili 
mi jen 70 % ceny s tím, že jsou rozbalené. 

oDPoVĚĎ: Vzhledem k tomu, že prodáva-
jící není ze zákona povinen vracet peníze či 
vyměňovat zboží za jiné, pokud toto zboží 

netrpí vadou a je pouze nevhod-
ně zvolené zákazníkem, neshle-
dáváme postup daného prodá-
vajícího za nezákonný. Možnost 
výměny či dokonce vrácení pe-
něz do určité lhůty dává svým zá-
kazníkům nad rámec zákonné 
úpravy a z toho důvodu si může stanovit je-
jí podmínky, tedy i 30 % „storno poplatek“. 
Záleží pak na zákazníkovi, zda to bude ak-
ceptovat či nikoliv.
Kontaktovat můžete i poradenskou linku 
časopisu dTest – tel.: 299 149 009. 

Vyzkoušet budete moci na sedmdesát 
proslulých i méně známých značek české-
ho piva, a protože pít na lačno není zdra-
vé, tak také spousty tradičních lahůdek od 
pekařů, řezníků a kuchařů ze známých re-
staurací a cateringových společností. Vy-
chlazený mok i dozlatova pečená žebírka 
bude roznášet obsluha v tradičních čes-
kých krojích a pivo poteče proudem jak ve 
velké hale, tak ve třech menších stanech .

Celková kapacita je 10 000 míst, tak-
že se nemusíte bát, že si nesednete, nic-
méně pro klid si můžete udělat rezervaci  
(i pro větší počet osob nebo firemní po-
sezení). Příjemné je, že ve všední den do  
14 hodin je vstupné zdarma, jinak za 90 ko-
run. Samotné pivo a jídlo se pak platí spe-
ciální kartou, na kterou si můžete nabít libo-
volnou částku.                                    

 KH

Sedmnáct dní plných piva
Chcete si vychutnat pořádný korbel piva, dobrou klobásu nebo propečené vepřové 
a nechce se vám čekat na oktoberfest? Není nic jednoduššího než se mezi 16. 
květnem a 1. červnem dostavit na holešovické výstaviště a vychutnat si Český pivní 
festival.

ZDRAVÍ
Koncert pro seniory se koná ve středu 15. května od 14.30, v Malostranské besedě, 
Malostranské nám. 21. Vystoupí Plzeňské dechové kvinteto a klavírista Štepán Kos.  
Zazní skladby D. Milhauda, F. Poulenca, I. Hurníka a J. Haydna.

Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku, sraz vždy ve 13.45
 4. 5. Zapeklitosti domovních znamení ostruhové ulice – sraz u sochy TGM  
  na Hradčanském náměstí
 11. 5. Starosvětské žití kol Hrádku – sraz před vchodem do Botanické zahrady,  
  ulice Na Slupi
 25. 5. o Šutce a k Vavroušce – sraz na stanice tramvaje č. 3, 10, 17 Ke Stírce

květen POŘADY PRO SENIORY

Oprava s omluvou: 
V minulém čísle jsme v rubrice zdraví přinesli krátký rozhovor na téma Kineziologie s psycho-
ložkou PhDr. Evu Kymrovou PhD. Při redigování textu došlo k nešťastnému zkreslení úvodní 
části: Autorce i paní doktorce se omlouváme a uvádíme zde správné znění: 
Kineziologie je metoda terapeutického systému One Brain systému Jednotného mozku. Je to 
způsob zvládání stresu a dosahování emocionálního zdraví, který je jedinečný svou jemnos-
tí a účinností. Původním podkladem pro tuto metodu je starobylé čínské učení o lidském těle. 

redakce

Jarní bazar
Maltézská pomoc pořádá v sobotu 
25. května od 11.00 do 17.00 

jarní dobročinný bazar. 
V kouzelném prostředí nádvoří 

Velkopřevorského paláce
 v Lázeňské ulici na Malé Straně
 si můžete koupit něco malého pro  

radost, ochutnat domácí koláče  
a přispět tak na dobrou věc. Výtěžek 
z prodeje půjde na péči o staré lidi. 

Více na 
www.maltezskapomoc.cz.

Veřejný cyklus přednášek NPÚ 
Středočeský Národní památkový ústav připravil veřejný přednáškový cyklus 
z příspěvků odborných pracovníků NPÚ. Je určen všem zájemcům o památky  
lidového stavitelství. Přednášky se uskuteční vždy v 15.30 v zasedací místnosti 
NPÚ ÚoPSČ, Sabinova 5, Praha 3. Vstup je volný. Více informací na: www.stc.npu.cz.

 23. 5. Hliněné technologie ve vesnické zástavbě středních Čech
 13. 6. Pozitivní příklady obnovy památek lidové architektury ve středních Čechách
 19. 9. Otazníky vývoje středočeské lidové architektury v její vrcholné podobě
 17. 10. Vliv etnika na podobu vesnické zástavby na Kokořínsku
 14. 11. Dokumentace lidové architektury

Pokud jste spíše individualisté, možná bude-
te radši běhat sami, a to i v případě, že jste 
začátečníci. Není nad to najít si klidnou lo-
kalitu, kde nechodí tolik lidí – třeba parkové 
stezky u Letenské pláně, klidnou „dejvickou“ 
část Stromovky, ale také třeba Petřín (který 
je vhodný spíše pro zdatnější běžce, jimž 
nevadí běh do vrchu). Po ránu si hezky za-
běháte i na cyklostezce podél Vltavy v Tróji 
nebo na některém z pražských ostrovů, kte-
ré jsou ideálním řešením pro běžecké nad-
šence z centra. V běžeckém ráji na Ladron-
ce nebo Hvězdě potkáte o dost více lidí, ale 
zase zde můžete natrefit na budoucího spo-
luběžce nebo si jen tak na dálku zkusit s ně-
kým držet tempo a třeba na Ladronce je veli-
ce dobré osvětlení cest pro běh večer.

V některých parcích se můžete připojit 
ke skupinovému tréninku, který je tím pra-
vým šálkem čaje pro všechny, kteří potře-
bují motivaci, samotné je běhání nebaví, 
rádi si poslechnou rady a zkušenosti ostat-
ních, nebo třeba chtějí najít běžeckého par-
ťáka na své výkonnostní úrovni. V Praze 
máte bezplatnou možnost zaběhat si v ko-
lektivu každé úterý v 18.15 ve Stromovce 
(sraz běžců je před Výstavištěm, členy jsou 
účastníci Pražského mezinárodního mara-
tonu i rekreační běžci). Pod záštitou Běžec-
ké školy vznikl i Dámský běžecký klub, kte-

rý pořádá tréninky rovněž ve Stromovce. 
Novinky o něm najdete na Facebooku (zde 
se vypisují i jednotlivé akce) nebo na strán-
kách Běžecké školy. V dohledné době by 
navíc na Letné mělo být vybudováno cent-
rum pro běžce se šatnami a občerstvením. 
Nejen příznivci sportovní značky s charak-
teristickou „fajfkou“ se mohou připojit k dal-
ším společným tréninkům přímo v centru 
– vybíhá se každé úterý v 18.30 od sportov-
ního obchodu ve Slovanském domě. Akce 
jsou opět zdarma a připojit se může každý. 
Pokročilejší běžci ale při troše hledání na in-
ternetu naleznou i další společné tréninky, 
které pořádají nezávislé organizace či spor-
tovní obchody – zkuste do vyhledávače za-
dat třeba „společné běžecké tréninky Pra-
ha“ a vybrat si z mnoha nabídek.

Najít běžecké partnery můžete i ve fórech 
na specializovaných webech, kde nejenže 
získáte spoustu cenných rad, ale můžete se 
sami domluvit s ostatními uživateli na spo-
lečném běhaní nebo ho sami zorganizovat 
či se jen domluvit s někým z vašeho bydli-
ště, kdo také nechce běhat sám. Navíc zde 
najdete různé kalendáře běžeckých akcí a 
závodů, takže si budete moci vybrat podle 
své chuti a možností. Uvidíte, že běhání je 
také velká zábava a ne jen osamocené po-
bíhání parkem.                                     K. H.

Proběhněte se po Praze!
Květen je v Praze měsícem běhání. Zdatní sportovci se účastní tradičního mezinárodního 
maratonu a pro ostatní smrtelníky přichází ta správná doba, kdy s běháním (znovu) začít. 
Pojďme se podívat, jaké možnosti běžci v centru Prahy mají. Protože to nemusí být jen čis-
tě individuální trénink „na vlastní pěst“.

Za příznivé ceny tu návštěvníci nakoupí mode-
ly od předních českých návrhářek, designové 
doplňky, šperky i originální kousky z dobročin-
ných obchodů, které Domov Sue Ryder pro-
vozuje. Kromě výhodných nákupů se návštěv-
níci mohou těšit na dobrou kávu z produktů 
Fair Trade. Výtěžek z bazaru bude určen na fi-
nancování kvalitní a důstojné péče, kterou za-
jišťuje Domov Sue Ryder pro seniory. 
Velký módní bazar pro dobrou věc – 14. 5. od 8 do 20 hodin, Mama coffee, Vodičkova 6, Praha 1.

Módní svět 
Nezisková organizace Domov Sue ryder, která pečuje o seniory, již poosmé pořádá 
charitativní bazar s názvem Módní svět Lady Sue ryder v pražské kavárně Mama Coffee. 
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GALERIE SCARABEUS 
Praha 7 – Letná, Jana Zajíce 7

tel.: 233 383 745
scarabeus@galeriescarabeus.cz

www.galeriescarabeus.cz
Otevřeno denně 11.00–18.00

VýStAVY
do 12. 5.

PRVoREPUBLIkoVé 
 REkLAmní mAtERIáLY

od 16. 5. do 16. 6.
SEtkání BAREV

výstava čtyř českých malířek

Markéty Kotkové, Markéty Muláčkové,
Moniky Píchové, Moniky Sichrovské 

Návštěvník výstavy bude mít možnost 
konfrontovat čtyři odlišné pohledy na 

svět, realizované specifickými grafickými 
a malířskými technikami, které jednotlivé 

výtvarnice používají.  
Expozici doplňují také ukázky ilustrační 

knižní tvorby.

StáLé EXPoZICE
Výstava historických kořenek

muzeum kávy Alchymista
podrobnosti na www.muzeumkavy.cz

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Jak to tedy bylo?
To nejde říct krátce, nejlepší je přečíst si 

knížku, kterou jsme všichni zakládající čle-
nové Sputniků dali dohromady. Jmenuje se 
Sputnici – Náš kamarádský rokenrol. Byli 
jsme parta gymnazistů, která zkoušela po 
bytech na nástroje vlastní výroby, plakáty 
jsme si malovali ručně, na odposlouchané 
písničky z Radia Luxemburg skládali vlast-
ní česká slova. Dvorním textařem byl Eda 
Krečmar, později jeden z nejúspěšnějších 
českých textařů. Sputniky prošli i Jiří Sti-
vín, Petr Janda. Některých skladeb jsem se 
dopustil já sám. Pamětníci si možná vzpo-
menou na „Blues do černých vlasů“ právě 
s textem Edy Krečmara. A z toho student-
ského nadšení jsme za pár let vyprodali 
Lucernu. 

Proč jste si zvolili zrovna jméno Sput-
nici? 

Jednak to byl v těch časech trochu krycí 
manévr před různými schvalovacími komi-
semi a snad jsme tím chtěli vyjádřit i jakousi 
nezaujatost, vždyť jde o úspěch nás po-
zemšťanů. Ten je třeba ocenit, ať je hlášen 
z kterékoli světové strany. Říká víc než Bill 
Haley a jeho Komety, ne? 

narodil ses na Vinohradech. na nedáv-
né besedě pro Jonáš klub ve Faustově 
domě jsi hezky popsal svůj vztah k svě-
tovým stranám karlova náměstí. 

Například jeden ze sálů, kde jsme se 
Sputniky zkoušeli, byl v nedaleké Ječné. 
Vedle byla škola pro nedoslýchavé. Ne-
rušili jsme. Na východní straně „Karláku“, 
na zubní poliklinice to bývalo bolestné. Na 
straně západní jsem studoval elektrotech-
nickou fakultu. A na jihu, před Faustovým 
domem, jsem se scházel s Táňou, která 
pracovala na 4. interní klinice. Trvalo sedm 
let, než jsme přešli naproti a vzali se na 
Novoměstské radnici. Ovšem pak se tam 
v parku v srpnu 1968 utábořily bratrské ar-
mády – a to byl pro nás, potomky „buržoaz-
ních“ rodičů, kteří to sami měli už od 50. let 
těžké, důvod k emigraci.

Z Prahy jsi odjížděl jako populární roken-
rolový hudebník a zpěvák, do Vídně přijel 
jako neznámý inženýr elektrotechnik. 

Naštěstí byla tehdy v Rakousku konjunk-
tura a já měl za tři dny práci u firmy Schrack. 
Táňa se musela nejprve víc naučit řeč, aby 
jako fyzioterapeutka mohla komunikovat 
s pacienty. Ale pak našla velmi dobré uplat-

nění na známé vídeňské kardiologii. Ale na 
muziku bylo nutné na nějaký čas zapome-
nout (u Sputniků zpívala i Táňa). Bylo jasné, 
že přestává legrace a musíme se zabývat 
něčím rozumným. Nejhorší byly víkendy. To 
jsme byli se vším stýskáním sami. Nechtěli 
jsme se přátelit jen s dalšími emigranty, ale 

Rakušani se příliš neangažovali. První krok, 
pozvat je domů, jsme museli udělat sami. 
Oni pak ale hned pozvání opakovali a dnes 
máme mnoho přátel. 

Přišly děti, nejdříve dcera Caroline, pak 
syn martin. Co přišlo s nimi? 

Přesun z centra Vídně na okraj, blíž příro-
dě. Ale taky trochu návrat k muzice. Zjistili 
jsme, když byly Káje dva roky, že s námi 
dokáže zazpívat trojhlasně Nemelem, ne-
melem. Složil jsem pro ni několik dětských 
písniček, které si mohla zpívat. Když od-
rostla, skončily písničky v šuplíku. 

následoval další přesun, kapitola, kte-
rou jsi nazval „Povídky z Vídeňského 
lesa“. Jaký je ten pověstný Wienerwald? 

Žena Táňa říká, že to jsou takové zdejší 
Brdy a naše městečko Gablitz jako vídeň-
ská Třebáň (rodiče Táni měli ve Třebáni 
chatu). V Gablitzi je nám dobře, kvete tam 
sousedský a kulturní život. Třeba Gablitzké 
slavnosti, do těch se zapojují místní obča-
né, a ty mne dovedly i zpět k hudbě. 

k čemu konkrétně? 
Nejdřív jsem dirigoval místní „salonní“, 

amatérský orchestr. A další rok zkusil po-
zvat – ještě v čase tuhého komunismu v Če-
chách – dámský smyčcový soubor Puella-
rum Pragensis s Leošem Svárovským. To je 
i ve světě uznávaný dirigent (jezdil ovšem 
taky na chatu do Třebáně). A oni v Gablitzi 
zahráli vedle Mozarta a Janáčka i moji „Ga-
blitzkou“ svitu!! Měla docela velký úspěch 
a váže se k ní plno humorných vzpomínek, 
třeba jak soubor málem nedostal výjezdní 
doložku nebo jak mi vítr málem odvál parti-
turu do Dunaje. 

Hudba tě ale v Rakousku neživila? 
Ne, živila mne „poctivá“ práce, nejdelší 

čas u společnosti IBM. Ovšem i za tím stál 
rokenrol. Když mě totiž přijímali, pohovor 
byl v angličtině a došlo i na to, že jsem 
v Československu s rokenrolem začínal. 
Možná i proto jsem tu práci dostal. Vydržela 
mi 30 let, cestoval jsem i dost po světě a byl 
u toho úžasného vývoje výpočetní techniky 
a internetu. 

ty ses ale kromě toho pustil i do muzi-
kálu. Jak to bylo? 

Svět plul po muzikálové vlně, sem do Čes-
ka se dostala až o trochu později. Napadlo 
mne, uvést v Rakousku prvotinu slavného 
Andrew Lloyd Webbera, tehdy téměř ne-
známou, Josef a jeho pestrobarevný plášť. 
Bylo nutné získat licenci, svolení k překladu 
do rakouské němčiny, zaranžovat pro men-
ší orchestr, nazkoušet, vše zorganizovat. 
Ale povedlo se – při tom všem jsem zvládl 
i IBM. Třináctiletá dcera Kája, která už dob-
ře zpívala, tam měla hezkou roli a já jsem si 

zadirigoval, ale i zazpíval roli Faraona. Byli 
jsme s tou produkcí i v Maďarsku, doma 
jsme měli přes 50 repríz a vydali LP. 

tahle událost odstartovala definitivně 
hereckou a pěveckou dráhu dcery Caro-
line? 

Asi ano, pak se rozhodla vystudovat he-
rectví a muzikálový zpěv. A vyhrála konkurz 
na titulní roli evropské premiéry disneyov-
ského muzikálu Kráska a zvíře. To bylo pro 
všechny u nás doma opravdu nečekané, 
musím říct, že jsme se docela i lekli. Co 
s ní taková sláva – přes noc byla na titul-
ních stránkách časopisů – udělá? I tohle 
ale zvládla, a od té doby mnoho dalších 
divadelních i muzikálových rolí v divadle, ve 
filmu i v televizi. I když je vdaná, vystupu-
je pod jménem, Caroline Vasicek, a to ve 
všech německy mluvících zemích. 

Ale doma je to kája? Vím, že mluví čes-
ky, nepokusila se vystupovat i tady? 

Česky umí dobře, ale přeci jen ten přízvuk 
má rakouský a to by asi vadilo. Anglicky 
nazpívala v Praze bonus-track pro CD Po-
máda – Grease a v Brně s tamní filharmonií 
vystoupila na předvánočním koncertě. Na-
víc už založila rodinu a snaží se být hodně 
s dětmi, trochu teď v kariéře zpomalila. Ale 
zato přišel čas na písničky v šuplíku. Ty, co 
jsem pro ni napsal, když jí byly tři roky, jako 
jsou zrovna její dcerce. Vytáhli jsme je a 
oprášili, Kája je nazpívala a nahrála na CD, 
vydala k nim ještě knížku s texty a obrázky 
pro děti – a z těch písniček se najednou sta-
ly hity. To víte, že z toho mám radost. 

Určitě máte ale radost i ze syna martina. 
To jistě, vystudoval fyziku, udělal si dokto-

rát a velice dobře se uplatňuje. I on má rodi-
nu, máme tedy čtyři vnoučata, od každého 
potomka dvě. Však si jich i dost užíváme, 
žijí všichni v dosahu. 

Po roce 1989 začaly vaše „Sputnické 
návraty“ do Česka. 

Je třeba říct, že kapela se po osmaše-
desátém doslova rozprchla po celém svě-
tě: do Německa, do Austrálie, USA, Itálie, 
Švédska. Já ve Vídni jsem byl vlastně nej-
blíž. Scházeli jsme se už předtím porůznu, 
ale sejít se v té pomyslné „rokenrolové síni 
slávy“ bylo symbolické a moc si toho po-
važujeme. 

momentálně se ale, docela překvapivě, 
zabýváš úplně jiným žánrem. Čím? 

Pokouším se po svém zpracovat v Ra-
kousku populární sakrální melodie Franze 
Schuberta a rád bych, aby je Caroline za-
zpívala. 

Přeji tedy Vám oběma, ať se to zase vydaří. 
 Martina Fialková 

Její obrázky jsou plné radosti, pohody 
a úsměvu. Lenka Procházková se věnuje 
i řadě projektů komerčních a neziskových. 
Její tvorbu můžeme vidět v mnoha dětských 

ordinacích, mateřských školkách, školách, 
v dětských domovech a v dětských kout-
cích. Ilustruje dětské knihy i učebnice, jezdí 
na besedy s dětmi po knihovnách, školách 
a organizuje ateliéry. 

V Ústí nad Labem nad obchodem v Pa-
řížské ulici pravidelně vede dětský ateliér. 
V obchodech „Ostrov dobré nálady“, které  
jsou i v Jánských lázních a nově v Litomě-
řicích, najdete řadu nápaditých dárků pro 
děti i dospělé – pohledy, přání, záložky, 
vystřihovánky, plakáty, magnety, kalendáře, 
diáře, hrníčky, trička a další výrobky. 

Vybrat si můžete i na webových stránkách 
www.obrazkovyostrov.cz a poslat ob-
jednávku na lenka@obrazkovyostrov.cz. 
Novinky sledujte na www.facebook.com/
obrazkovy.ostrov.

Na stránkách najdete i prodejní místa po 
celé ČR (v centru Prahy jsou hned čtyři), 
kde si můžete z nabídky výtvarných výrob-
ků osobně vybrat. 

S výtvarnící Lenkou Procházkovou se 
můžete setkat na veletrhu Svět knihy Praha 
(16.–19. 5. na Výstavišti v Holešovicích). 
 –PR–

V malém městečku na jihu Německa prožívá děvčátko Seri 
světlé dny svého dětství: dny, které tráví v zahradě u své ka-
marádky Aji, pocházející z maďarské artistické rodiny a žijící 
s matkou v chatrči na kraji města. Světlé dny jsou knihou o přá-
telství a zradě, o lásce a lži, o minulosti, která jen postupně 
odhaluje svá tajemství, a o vteřinách, jež nám navždy změní ži-
vot. V současnosti patří k nejúspěšnějším titulům na německém 
knižním trhu. Knihu vydalo nakladatelství Host. 
Na tři čtenáře, kteří správně odpovědí do 15. května  na soutěž-
ní otázky, čeká kniha v naší redakci. 

SoUtěžní otáZkY:
1) kdo knihu přeložil do češtiny? 
2) Ve kterém městě se narodila autorka knihy  
     Zsuzsa Bánková? 
3) kolik knih dosud autorka vydala? 

Odpovědi zasílejte mailem na adresu: listyprahy1@jalna.cz nebo poštou na adresu:  
Nakladatelství Jalna, Mickiewiczova 17, Praha 6, 160 00. 
Nezapomeňte uvést svoji zpáteční adresu a nejlépe i telefon.                                Redakce

Soutěž	pro	čtenáře	Listů	Prahy	1
SVĚTLÉ	DNY

Obrázkový	ostrov

Tom	Vašíček	–	od	rokenrolu	k	Schubertovi	
Jeden ze zakladatelů českého rokenrolu, předloni vstoupil do české rokenrolové síně 
slávy. A vloni podruhé, i s celou kapelou Sputnici, jejímž byl zpěvákem a lídrem. Po 
roce 1968 však před slávou dostala přednost svoboda. V rakouské emigraci se etab-
loval jako špičkový expert u společnosti IBm. Dnes s rodinou žije nedaleko Vídně. 
S úsměvem říká: těch pár let se Sputniky ovlivnilo celý můj další život, a kdyby jich 
nebylo, nejspíš by po mně neštěkl pes. 

Známá a úspěšná výtvarnice z Ústí nad Labem Lenka Procházková již od dětství ráda 
kreslí a svého času vyučovala výtvarnou výchovu společně s českým jazykem na gym-
náziu. 
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NOVÝ POHLED 
NA SVĚTOVÉ DĚJINY

od jejich nám 
 známých počátků až po součas-
nou éru globalizovaného světa

V 6 SVAZCÍCH

TIP NA CDJan Smigmator – Swing is back 
Náhody někdy zařizují zvláštní setkání. Jeden týden přemýšlíte při po-
slechu rádia, kdo je to ten Jan Smigmator s příjemným hlasem, a kde 
přišel ke svému zvláštnímu, latinsky znějícímu jménu. A druhý týden 
máte schůzku se známou, která má hned potom schůzku s nějakým 
mladým zpěvákem Honzou. Přijde usměvavý hoch a tím hlasem z rá-
dia, kde se zpěvačkou Dashou v sobotu uvádějí pořad Klub Evergreen, 
se představí: Jan Smigmator. Těší mne a hned se zvědavě ptám: „Jmé-
no?“ „ Původně se naši předkové jmenovali česky – Mydlář. Ano, máme doloženu přímou 
příbuznost se známou historickou postavou kata Mydláře. Ale protože se pak prapra...dě-
deček chtěl přeci jen nějak od této historie odříznout, přeložil to jméno do latiny. Také se 
občas psalo s háčkem, ale já jsem využil té podoby bez háčku.“ Ale dosti latiny a historie, 
to podstatné je pro Jana hudba – a z ní swing. 

Název jeho prvního CD také zní v češtině „Swing je zpátky“, protože Jan věří, že swing je 
věčný. Co je krásné, nemůže být zapomenuto. Hodnoty prověřené časem, v tomto případě 
swingové evergreeny, mají stovky životů. S každým novým interpretem další. Jan od malič-
ka vstřebával synkopy, a tak si, přes své mládí, klidně troufá na repertoár swingových velikánů 
Franka Sinatry, Tonnyho Bennetta, Sammyho Davise jr. nebo Bobbyho Darina. Má k tomu vý-
bornou průpravu z jazzového oddělení Pražské konzervatoře, ale hlavně již stovky odzpívaných 
koncertů s našimi nejlepšími jazzovými orchestry. Byl sólistou Orchestru V. Hybše, hostem u K. 
Vlacha. Velmi si cení osobního setkání s legendárním zpěvákem Tony Bennettem. 

Pro svoje první CD si vybral na úvod dobře pulzující skladbu, kterou v 70. letech pro Big 
Band G. Broma složil Svatopluk F. Smola. Ve vlastním anglickém textu v ní Jan popisuje svůj 
vřelý vztah ke swingu. Následují dobře vybrané světové hity největších mistrů, kterým Jan 
Smigmator v doprovodu svého Swinging Tria a také Big Bandu F. Slováčka vtisknul novou, 
mladistvou podobu. Sytý a kultivovaný hlas, perfektní intonace i frázování, ale hlavně umění 
vytvořit tu správnou swingovou atmosféru, skládají chutě tohoto swingového bonbónku. Na 
výsledné pochoutce se podílela i již osvědčená zpěvačka Dasha a další hudební hosté.    Maf

Divadlo Komedie
2. 5. v 19.30
Boguslaw Schaeffer: Scénář pro tři  
neskutečné, ale existující herce 
Svérázná komedie je o třech umělcích 
v tvůrčích mukách a o tom, že my všichni 
se permanentně o něco pokoušíme – ně-
kam směřovat, ovládnout formu, mít názor a 
energii, vyjádřit myšlenku, udržet koncentra-
ci, najít si čas... A nezabít kolegu a nemyslet 
pořád na smažák… Je to však těžké, tak 
těžké, když je času tak málo. A přitom se 
vleče… a teče… jako ten smažák…
Hraji J. Hofman, J. Nosek, M. Slaný, 
režie G. Gietzky

Studio Divadla Minaret 
20. 5. v 17.00
Jitka Bláhová: Pravidla teenegerů aneb To 
je školní styl! 
Studia Divadla Minaret připravila jako svá 
závěrečná představení dvě krátké insce-
nace s podtitulem Jak přežít pubertu. 
Vystoupení jsou určena dospívajícím, kteří 
zde uvidí řadu původních scének ze škol-
ního i rodinného prostředí.
Hrají členové Studia Divadla Minaret, 
režie R. Nechutová-Jiříková. 

Mezinárodní český klub
6. 5. v 17.30 
Výstava fotografií  
Stanislava Chládka (USA)

Podivuhodní Mayové a jejich svět – Verni-
sáž a přednáška s projekcí „Dobrodružství 
v džunglích Střední Ameriky. Sestup do 
mayskeho podsvětí.“ 
Klub Kaštan, Bělohorská 150, P 6

HOVORY BEZ HRANIC 
20. 5. v 17.00 
Bernard Šafařík (Švýcarsko) 
Film a televize ve službách svobody – re-
žisér a scénárista se svojí prací prosadil 
nejen ve švýcarské, ale i v německé tele-
vizi. Věnuje se společensko-politickým  
i kulturním tématům. 
Městská knihovna, Mariánské nám., P1 

HUDBA BEZ HRANIC – koncert č. 3 
30. 5. v 18.00 
Ženský sbor českého spolku v Košicích
Benefiční koncert jediného českého 
pěveckého sboru na Slovensku – ve pro-
spěch sdružení Checomacoco, které 
pomáhá „indiánům s českou krví“, po-
tomkům cestovatele A. V. Friče. (Dvořák, 
Janáček, lidové písně, B. Martinů Otvírání 
studánek). Spoluúčinkuje Kvarteto Marti-
nů – Vstupné dobrovolné. 
České muzeum hudby, Karmelitská 2, P1 

NÁRODNÍ DIVADLO
 2., 15., 18., 31. Sluha dvou pánů 19.00 Č
 3., 17. La traviata 19.00 O
 4. Prodaná nevěsta 14.00, 19.00 O
 5. Hoffmannovy povídky 19.00 O
 6., 16. Cyrano z Bergeracu 19.00 Č
 8. Libuše  19.00 O
 9. Jakobín 19.00 O
 9., 12., 21. Rusalka 19.00 O
 10. Troilus a Kressida 19.00 Č
 11. Zkrocení zlé ženy 14.00, 19.00 Č
 18. Opera nás baví 10.30
 19. Popelka 14.00, 19.00 B
 22. Zkrocení zlé ženy 19.00 Č
 24. Naši furianti 19.00 Č
 25. Čarodějův učeň 14.00, 18.00 B
 26. Troilus a Kressida 14.00, 19.00 Č
 27. Pelleas a Melisanda 19.00 O
 28. Král Lear 19.00 Č
 29. Hoffmannovy povídky derniéra 19.00 O
 30. DVĚ VDOVY 1. premiéra 19.00 O
STÁTNÍ OPERA
 2., 7., 20. Carmen 19.00 O
 3. Rigoletto 19.00 O
 4.,11., 24. Aida 19.00 O
 5. Don Quijote 15.00, 19.00 B
 7. Cavalleria rusticana, I pagliacci 19.00 O
 8., 22. Amerikana III 19.00 B
 10. Nabucco 19.00 O
 12. Šípková Růženka 14.00, 19.00 B
 14. La bohème 19.00 O
 15., 17. Svetlana Zacharova – Giselle 19.00 B
 16., 25. Tosca 19.00 O
 18. Turandot 19.00 O
 19. Madama Butterfly 19.00 O
 21. Il barbiere di Siviglia 19.00 O
 23., 28. Persefona koncertní provedení 19.00 O
 26., 30. Don Carlo 19.00 O
 29. Labutí jezero 19.00 B
 31. Die Zauberflöte 19.00 O
STAVOVSKÉ DIVADLO
 1., 13., 21., 29., 31. Mozartissimo BM Art 17.00 K
 2. OLIMPIADE 1. premiéra 19.00 O
 3. Racek  19.00 Č
 4. Petr Pan Bohemia Balet 14.00, 18.00 B
 5. OLIMPIADE 2. premiéra 19.00 O
 6. Olimpiade 19.00 O
 7., 9. Pán z Prasečkova 19.00 Č
 8. Věc Makropulos 19.00 Č
 10., 21. Don Giovanni 19.00 O
 11. Racek  14.00, 19.00 Č
 12. Kouzelná flétna Balet Praha Junior 19.00 B
 13. Srpen v zemi indiánů 19.00 Č
 15., 31. Strýček Váňa 19.00 Č
 16. Orfeus a Eurydika 19.00 O
 17., 23. Mikve 19.00 Č
 18. Oresteia Slovenské ND Bratislava 19.00 Č
 19. Koně se také střílejí SND Bratislava 19.00 Č
 21., 22. Revizor 19.00 Č
 25. Don Giovanni 14.00, 19.00 O
 26. Pán z Prasečkova 14.00, 19.00 Č
 30. Bláznivý den aneb Figarova svatba 19.00 Č
NOVÁ SCÉNA
 1. Máj 420PEOPLE a Činohra ND 20.00
 2., 3. Moonshine 19.00 B
 4. Cocktail 012 – The Best of Lm   17.00, 20.00
 5. Jak chodil Kuba za Markytou,  

Tři přadleny  Naivní div. Liberec 14.00
 5. Cocktail 012 – The Best of Lm 17.00
 7. Miniatury 19.00 B
 8., 9., 10., 11., 24. Kouzelný cirkus Lm 20.00
 12. Vidím nevidím Lm 17.00
 13. Vidím nevidím Lm  9.00
 14. Černý mraky nepláčou 
  DekkaDancers 20.00
 16., 17., 18. Legendy magické Prahy Lm 20.00
 19. Legendy magické Prahy Lm 17.00
 22. Reen 14’20’’ 420PEOPLE 20.00
 23. Interpelace scénická diskuse 17.00
 23. Antikódy Lm 20.00
 25. Kouzelný cirkus Lm 14.00, 20.00
 26. Až opadá listí z dubu  

Naivní divadlo Liberec 17.00
 28. Miniopery DoP 10.00 O
 28. Ohrožené druhy 19.00 Č
 30., 31. Casanova Lm 20.00
DIVADLO KOLOWRAT
 2., 21. Blackbird 19.00 Č
 10. Zítra se bude… 19.00 O
 14. Nezlobíš se…?  

Umělecká agentura Pierot 19.00 Č
 15., 31. Z prachu hvězd 19.00 Č
 16. Cesta kolem světa… za absolutní tmy  

Studio Damúza 19.00
 22. Masarykovo demokratické hnutí 17.00
 29. Oulašující pach bílé premiéra 19.00 Č
 7., 30. Karla 19.00 Č
  Č činohra, B balet, O opera, K koncert,  

Lm Laterna magika, DoP Dětská opera Praha

Národní třída 28, Praha 1 
221 105 225 
pokladna denně od 16.00 
www.evald.cz

Kino Evald
 1. Hledá se prezident 16.00 
 1. Pravidla mlčení 18.30
 1. Jako za starejch časů 21.00
 2., 3. Bio senior: Babovřesky 15.00 
 2. Severský filmový čtvrtek, Vzpoura v Kautokeinu 19.00
 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Příběh mého syna 21.00
 3. Z cizího krev neteče 19.00
 4., 5., 6., 7., 8. Z cizího krev neteče 17.00, 19.00
 6. Bio senior: Renoir 15.00 
 9., 10. Bio senior: Paříž–Manhattan 15.00
 9., 10., 11., 12., 13., 14. 15. Velká svatba 17.00, 19.00
 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. Renoir 21.00
 13. Bio senior: Bezpečný přístav 15.00

 Sokolovská 371/1Praha 8  
222 312 737, info@kinoatlas.cz
pokladna: denně 16.30–20.30 a vždy hodinu před prvním představením
www.kinoatlas.cz

Kino Atlas – malý sál 
 1., 11., 12. Čtyřlístek 15.30
1. Bezpečný přístav 18.00
1. Call girl 20.30 
 2., 3., 4., 5., 6. Renoir 18.00
 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Vedlejší účinky 20.30
 4., 5., 8. Zambezia 15.30
 7., 8. Bio senior: Renoir  18.00
 9., 10., 11., 12. Hon  18.00
 9., 10., 11., 12. Tenkrát na Západě 20.30
 13. Láska 18.00
 13., 14., 15. Sunset Blvd.  20.30
 14., 15. Bio senior: Láska 18.00
Kino Atlas – velký sál 
1. Crodsovi (3D) 15.00 
 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Nevědomí 17.30
 1. Temné nebe 20.00
 2., 3., 4., 5., 6., 8 Iron Man 3 (3D) 20.00
 4., 8. Jurský park (3D) 15.00
 9., 11., 12., 13., 14., 15. Z cizího krev neteče 17.30
 9., 11., 12., 13., 14., 15. Nespoutaný Django 20.00
 11., 12. Z cizího krev neteče 15.00

Program na zbývajících 14 dní a:
www.evald.cz a www.kinoatlas.cz.

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

 1. Zambezia 3D, JAR - český dabing 14.00
  Čtyřlístek ve službách krále, ČR 15.45
  Bídníci, GB 17.30
  Nevědomí, USA 20.45
 2. Hluboko, Island 16.30
  Lore, SRN/GB 18.30
  Nevědomí 20.30
 3. Lore 14.00, 18.30
  Hluboko 16.30
  Vedlejší účinky, USA 20.30
 4.-5. Zambezia 3D - český dabing 14.00
  Hluboko 16.00
  Láska, Francie 18.00
  Vedlejší účinky 20.30
 6. Pravidla mlčení, USA 14.00, 20.45
  Martin a Venuše, ČR 16.30
 7. Hluboko 16.30
  Martin a Venuše 18.30
  Pravidla mlčení 20.45
 8. Zambezia 3D - český dabing 14.00
  Čtyřlístek ve službách krále 15.45
  Lincoln, USA 17.30
  Pravidla mlčení 20.45
 9.-15. Film Europe Festival
 9.-10. Velká svatba, USA 18.45
 11.-12. Jurský park 3D 13.00
  Velká svatba 17.30
 13. Babovřesky, ČR 13.30
  Velká svatba 18.45
 14. Babovřesky 13.30
 15. Velká svatba 14.00
 16. Kovář z Podlesí, ČR 16.00
  Velký Gatsby 3D, USA 17.45
  Rozkoš v oblacích, Španělsko 20.30
 17. Velký Gatsby 3D 13.30, 17.45
  Kovář z Podlesí 16.00
  Kino Q – Místy oblačno 20.30
 18. Asterix a Obelix ve službách  

Jejího veličenstva 3D – český dabing 13.30
  Kovář z Podlesí 16.00
  Velký Gatsby 3D 17.45, 20.30
 19. Asterix a Obelix ve službách  

Jejího veličenstva 3D – český dabing 11.00
  Prague Spirit Festival – Samsara, USA 13.30
  Kovář z Podlesí 15.30
  Velký Gatsby 3D 17.15
  Prague Spirit Festival – Vladibajky Vladivojny La Chia 20.00
 20. Velký Gatsby 3D 13.30, 17.45
  Kovář z Podlesí 16.00
  Hypnotizér, Švédsko 20.30
 21. Kovář z Podlesí 16.00
  Ladies Movie Night – Velký Gatsby 3D 18.45
 22. Velký Gatsby 3D 16.30
 23. Kovář z Podlesí 15.00
  Koncert Žany Bičevské 18.00
 24.-25. Kovář z Podlesí /pouze 25./ 14.00
  Rozkoš v oblacích /25.též 14.00/ 16.45, 18.45
  Velký Gatsby 3D 20.45
 26. Kovář z Podlesí 13.00
  Rozkoš v oblacích 15.00, 17.00
  Velký Gatsby 3D 20.45
 27. Renoir, Francie 14.00
  Rozkoš v oblacích 16.00
 28.-29. Rozkoš v oblacích 16.45, 18.45
  Velký Gatsby 3D 20.45
 30. Rozkoš v oblacích 16.45
  Hypnotizér  18.30
  Filmové legendy: Vetřelec, GB/USA  20.45
 31. Hypnotizér  14.00, 18.30
  Rozkoš v oblacích  16.45, 20.45
PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY
 3. Lore 14.00
 6. Pravidla mlčení 14.00
 10. Renoir 14.00
 13. Babovřesky 13.30
 14. Babovřesky 13.30
 15. Velká svatba 14.00
 17. Velký Gatsby 3D 13.00
 20. Velký Gatsby 3D 13.00
 23. Kovář z Podlesí 15.00
 24. Rozkoš v oblacích 14.00
 27. Renoir 14.00
 31. Donšajni 14.00 

Rezervace vstupenek 
257 320 421 

pokladna@napradle.cz 
www.napradle.cz 

Besední 3, Praha 1

 2. Skleněný zvěřinec v anglickém jazyce / premiéra 19.30
 3. Skleněný zvěřinec 19.30
 4. Skleněný zvěřinec 19.30
 10. .... a nakonec to prasklo. Arabské nedivadlo 19.00
 11. Květnový festival orientálního tance 2013 12.00, 19.00
 13. Kjógeny 19.00
 14. Obchodník s deštěm 15.00, 19.00
 15. Skleněný zvěřinec 19.30
 16. Skleněný zvěřinec 19.30
 17. Skleněný zvěřinec 19.30
 19. TRIP aneb Zamyšlení nad okamžikem,  

kdy se vše zastaví... tanec 20.00
 20. Ďáblice 19.00
 21. Victoria and Band koncert 19.30
 24.–1.6. Fringe Festival Praha 12. ročník mezinárodního festivalu 

divadla, hudby a tance. Více na www.praguefringe.com

Národní 20, Praha 1 
www.rockcafe.cz 
224 933 947, více o programu  
a předprodejích na www.rockcafe.cz.

Divadlo
 5. Divadlo Puls: Ulity 20.00  **(155 Kč)
 6. Lolitky na cestě 19.30  **(155 Kč)
 7. Divadlo La‘my: Centrifuga hadr 19.00 (100 Kč)
 8. Vyšší odborná škola herecká: 
  Krajní meze 19.00 (100 Kč)
 9. Festival Zlomvaz: Tygr v tísni a Rock Café: Deníky 
  1959-1974, Bláznova kronika 17.00 
 10. Vyšší odborná škola herecká: Zima 19.00 (100 Kč)
 11. Divadlo La‘my: 
  Lásky George Washingtona 19.00 (100 Kč)
 12. AmaStage: Divadelní soubor Tábor: 
  Švédský stůl / David Drábek 20.00  (100 Kč)
 13. Komediomat 20.00 *(150 Kč)
 15. Doppler … příběh 
  o revoltě a pádu (z kola) ... 20.00  **(155 Kč)
 21. Doppler … příběh 
  o revoltě a pádu (z kola) ... 20.00  **(155 Kč)
 25. Divadelní festival:  Horká jehla 20.00 

(vstupné dobrovolné)
 27. AmaStage: Divadelní společnost Sentiment: 
  Kraken je bůh premiéra 20.00  (100 Kč)
 28. Divadlo Puls: Na rohu světa 20.00  **(155 Kč)
 29. Simona Babčáková & Ester Kočičková: 
  Dámská hnízda 20.00  (200 Kč)
(*100 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)

Galerie: 1. 5. – 31. 5. Kryštof Kalina: La´My (fotografie) 
Na realizaci projektu „Rock Café – multikulturní výchovné“ v roce 2013 
poskytlo hl. město Praha účelovou dotaci ve výši 7,2 mil. Kč.

Národní 20, Praha 1
tel. 224 933 487, info@redutajazzclub.cz

 1. Soulmates /USA,CZ/ modern jazz & grooves
 2. Petra Vlková Band beatles in jazz
 3. Tonny Blues Band & Jaya /Indie/ blues, funk
 4. Prague Big Band original orchestral jazz
 5. Milan Svoboda Quartet czech jazz star
 6. Libor Šmoldas Quartet modern jazz
 7. Juwana Jenkins & The Mojo Band /USA/ old school blues
 8. Julia Karosi Quartet vocal jazz standards
 9. Los Quemados latin & fusion
 10. Big Band Theory jazzpop & latin orchestral jazz
 11. Metropolitan Jazz Band traditional jazz
 12. Emil Viklický Trio piano star
 13. Sto - Hk jazz standards, latin, soundtracks
 14. Big Band Voš Kjj original jazz compositions
 15. Back Side Big Band mainstream & swing
 16. Šavle Meče funk & jazz rock little-big band
 17. Bohemia Big Band all stars band
 18. Golden Big Band Prague swing coctail
 19. Magnum Jazz Big Band jazzpop & latin orchestral jazz
 20. Jakub Doležal Quartet from bop to pop
 21. Jazz Q legendary czech jazz-rock group
 22. Afropean Project  /DE,CZ/ afro funk & ethno
 23. www.redutajazzclub.cz
 24. Senior Dixieland dixieland
 25. Zeurítia latin, bossa nova
 26. Kratochvíl & Ackerman /CZ, USA/ contemporary jazz
 27. M.K.Collective vocal jazz music
 28. F.U.T. contemporary jazz
 29. Jazz&More  /SK/ fusion, funk
30.  Traditional Jazz Studio traditional jazz
31.  Irena Budweiserová & Blue Soul blues, negro spirituals

Začátky představení ve 21.30, není-li uvedeno jinak.

OSOBNOSTI OD A DO ZAlbert Einstein 
Teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob, pokračovatel Aristotela a Newtona, génius hvězdné velikosti, spolu-
tvůrce kvantové teorie, bez níž bychom neměli například počítače, speciální teorie relativity nezbytné při konstrukci urychlovačů a 
obecné teorie relativity, která se stala základem moderní kosmologie.
Albert Einstein se narodil 14. března 1879 
v jihoněmeckém Ulmu. Dětství a školní lé-
ta prožil v Mnichově, kam se rodina, patřící 
ke střední vrstvě společnosti, roku 1880 pře-
stěhovala. Životopisci uvádějí, že ve škole 
nebyl nijak úspěšný, měl odpor k biflování 
a s učiteli si často nerozuměl. Gymnázium 
v Mnichově nedokončil, v posledním roce 
studia (1895) přestal chodit do školy a od-
jel za rodiči do Itálie. Téhož roku se pokusil 
o studium na curyšském Polytechnickém in-
stitutu, kde nebyla na rozdíl od německých 
vysokých škol podmínkou přijetí maturita. Tu 
ale nakonec složil v malém švýcarském měs-
tečku Aarau roku 1896. Einstein v zachovalé 
slohové práci z Aarau píše o svých plánech 
do budoucna. Uvádí zde, že by chtěl vstou-
pit na Polytechniku v Curychu, zabývat se 
matematikou a fyzikou a pak tyto disciplíny 
jako teoretik vyučovat. Přiznal se také, že ho 
láká jistá nezávislost, kterou věda poskytuje 
těm, kdo jsou jejími služebníky. Na pedago-
gické fakultě ETH studoval víc samostatně, 
než aby chodil spořádaně na přednášky. 

Einstein učil matematiku a fyziku na švý-
carských středních školách ve Winterthuru 
a Schaffhausenu. Od června 1902 působil 
na Federálním patentovém úřadu v Bernu. 
Roku 1905 vyšly v předním německém vě-
deckém časopise Annalen der Physik jeho 
práce o fotoelektrickém jevu, teorii Browno-
va pohybu, speciální teorii relativity a článek 
se známým vzorcem E = mc2. Ve volném 
čase na úřadě vypracoval i kvantovou teorii 
tepelné kapacity pevných látek.

V Curychu se Einstein 
poznal se studentkou ma-
tematiky a fyziky Milevou 
Maričovou a ještě před svat-
bou s ní měl dceru Lieserl, 
která ale byla po naroze-
ní dána k adopci. Poté se 
jim narodili synové Hans Al-
bert a Eduard. V únoru roku 
1919 se manželé rozvádějí 
a čtyři měsíce nato Einstein uzavírá sňatek 
se sestřenicí Elsou. Ta měla z předchozího 
manželství dcery Ilsu a Margot. Po nástu-
pu Hitlera k moci Einstein ztratil německé 
občanství, byl mu zkonfiskován majetek a 
na jeho dopadení byla vypsána odměna. 
V roce 1933 emigruje do USA a do nové-
ho domova přivezl ženu Elsu (zde roku 1936 
umírá), dceru Margot a svoji sekretářku He-
lenu Dukasovou. Od roku 1940 měl kromě 
švýcarského státního občanství také americ-
ké. 18. 5. 1955 v USA umírá.

Významná data jeho kariéry: 1908 – sou-
kromý docent na univerzitě v Bernu, 1909 
– mimořádný profesor na univerzitě v Cu-
rychu, 1911 – profesor Karlo-Ferdinandovy 
univerzity v Praze, 1912 – profesor curyšské 
polytechniky, 1913 – člen Pruské akademie 
věd, 1914 – profesor na univerzitě v Berlíně, 
1915 dokončuje obecnou teorii relativity, 
podle níž neexistuje žádná gravitační síla, 
ale jen zakřivený časoprostor, 1917 – ředitel 
Ústavu císaře Viléma, 1921 – Nobelova ce-
na za fyziku, 1931 – profesor nově zřízeného 
vědeckého ústavu (Institute for Advanced 

Studies) v Princetonu, 1933 – emeritní pro-
fesor na Princetonské univerzitě.

Svůj život spojil Einstein i s Prahou po-
té, kdy ho císař František Josef I. jmenoval 
přednostou Ústavu teoretické fyziky Karlo-
-Ferdinandovy univerzity. Předpokládá se, 
že do Prahy ho lákal osobní kontakt s pro-
fesorem Georgem Pickem, vynikajícím 
odborníkem na geometrii a také klid na 
práci. Obojí se mu splnilo. V Praze rád 
navštěvoval salón v domě U bílého jedno-
rožce, kde hrával na housle a mezi hosty 
patřili Max Brod, Franz Kafka a další židov-
ští intelektuálové.

Po více jak padesáti letech od smr-
ti Einsteina byly v Princetonské knihovně 
objeveny ve svazcích bývalé univerzitní kni-
hovnice Johanny Fantové (zemřela 1981) 
kromě básní, který jí geniální fyzik zasílal, 
také deníkové záznamy z posledních let 
Einsteinova života. 

Dvě stovky deníkových zápisů psa-
ných od října 1953 do Einsteinovy smrti 
18. dubna 1955 jej ukazují jako „obyčejné-
ho“ muže. Ukazují velkého fyzika jinak, než 
jako roztržitého profesora bez ponožek. 
Úvodem paní Johanna píše: „Chtěla jsem 
vrhnout světlo na pochopení Einsteina ne 
jako velkého muže, který se za života stal 
legendou, ne Einsteina, slavného vědce, 
ale Einsteina – humanisty. Cítil se částečně 
zodpovědný za vynález atomové bomby, a 
tato zodpovědnost ho velmi tížila“, napsa-
la k deníkovým zápiskům. (Tyto informace 
byly zveřejněny roku 2004.)                   VM

Režisérka Silvie Dymáková a spoluautorka 
scénáře a psycholožka Romana Mazalová 
rozkrývají manipulaci a praktiky prodejců 
bez skrupulí na takzvaných předváděcích 
akcích pro seniory. Na skrytou kameru na-
točily svědectví o průběhu těchto akcí a 
také zaznamenaly nešťastné osudy těch se-
niorů, kteří „lákavé“ nabídce podlehli. Film, 
který si klade za cíl především informovat a 
tím i ochránit seniory, kterých se tyto akce 
týkají, nabízí i všem ostatním divákům silné 
emoce a zamyšlení nad současným stavem 
morálních hodnot ve společnosti.

Další dokument, na který bych ráda upo-
zornila, nás zavede do dalekého Nepálu. 
Nový český celovečerní dokumentární film 
režisérky Venduly Bradáčové Fulmaya, 
děvčátko s tenkýma nohama přibližuje ka-
ždodenní realitu života v této exotické části 
světa, realitu dětí ulice, materiální bídy, ale 
i spirituality a jiného přijímání a chápání 
smyslu života. V hlavní roli se představí mla-
dá slovenská herečka a zpěvačka Dorota 
Nvotová, která je známá i  českým divákům na- 
příklad z filmů Orbis Pictus, kde jako pat- 
náctiletá debutovala, Krajinka či z filmu 

Děvčátko, ve kterém dostala asi zatím 
svou největší filmovou příležitost. Nvotová 
se i přes úspěchy v Česku a na Slovensku 
rozhodla radikálně změnit svůj život a no-
vý domov našla až v Káthmándú. V místním 
dětském domově se stará o sirotky a při-
blíží nám osud malé opuštěné dívenky, své 
jmenovkyně i dalších dětí, které s ní sdíle-
jí stejný osud života bez rodičů. Film bude 
uveden do kin 23. května a za zmínku na 
závěr jistě stojí i fakt, že D. Nvotová je autor-
kou hudby k filmu.

Šárka Mandelíčková

Dokumenty, které vám otevřou oči
Málokterý dokument se setká s takovým zájmem, jako se to podařilo celovečernímu dokumentárnímu filmu Šmejdi. A není se če-
mu divit, vždyť kdo z nás alespoň neslyšel o fenoménu podivných „výletů“ pro důchodce s obědy zdarma, ze kterých se vracejí 
s nepotřebným předraženým zbožím a mrazením v zádech, kolik že to vlastně utratili. 
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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.

 1. Levandule
 2. Hodiny jdou pozpátku
 3. Rytíři z Blaníku a krasavice Lída
 9. Včera večer poštou ranní
 10. Laura a Oliver: reality show
 15. Mam’zelle Nitouche
 16. Hodiny jdou pozpátku
 17. Mam’zelle Nitouche
 18. Rytíři z Blaníku a krasavice Lída 16.00
 19. A dnes hrajeme jazz
 22. Kam se poděla Valerie?
 24. Levandule
 25. Rytíři z Blaníku a krasavice Lída 16.00
 30. Včera večer poštou ranní
 31. Laura a Oliver: reality show
Hosté:
 6., 7., 20., 21. Všechnopárty
 8. Sedmero havranů
 12. FameLab 2013
 14. Jsme tým
 23. Gospel Time Party
 26. Naše písnička aneb postavím si domeček  15.00
 27. Apartmán v hotelu Plaza
 28. Manželské štěstí
 29. Recitál Míši Noskové a Tomáše Savky

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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. Shirley Valentine + prohlídka divadla 17.00
 2. Pan Kaplan má třídu rád pro školy 10.00
  Pan Kaplan má třídu rád
 3. Želary pro školy 10.00
  Želary
 4. Ostatní světy
 6. Konečně šťastná?
 7. Saturnin
 8. Pan Kaplan má třídu rád + prohlídka divadla
 10. Holky z kalendáře
 11. Dobře rozehraná partie + prohlídka divadla 17.00
 12. Filumena Marturano pronájem *
 13. Sen čarovné noci
 14. Rváč
 15. Bedřich Smetana: The Greatest Hits + prohlídka divadla
 16. Bedřich Smetana: The Greatest Hits pro školy 10.00
  Sto roků samoty
 17. Holky z kalendáře + prohlídka divadla
 18. Shirley Valentine 17.00
 22. Král Lear
 23. Bedřich Smetana: The Greatest Hits
 24. Sen čarovné noci
 25. Shirley Valentine
 27. Sen čarovné noci
 28. Rváč
 29. Vše o mé matce
 30. Anna Karenina derniéra

 1. Věštkyně, vraždy a jasnovidci
 2. Oddací list pro školy 10.00
  Oddací list + prohlídka divadla
 4. Monty Pythonův létající kabaret 17.00
 6. Plný kapsy šutrů
 7. Hra vášní
 8. Sebevrah
 9. Sebevrah
 10. Úsměv Dafné pro seniory 11.00
  Perplex
 11. Důkaz - Dámská jízda v Rokoku 17.00
 13. Úsměv Dafné + prohlídka divadla
 14. Fialové Květy štěstí pro seniory 11.00
  Prolomit vlny derniéra 50. repríza
 15. Věštkyně, vraždy a jasnovidci + prohlídka divadla
 16. Věštkyně, vraždy a jasnovidci pro školy 10.00
 17. Hráči + prohlídka divadla
 18. Viktor K. 17.00
 20. Důkaz + prohlídka divadla
 21. Monty Pythonův létající kabaret
 22. Fialové květy štěstí + prohlídka divadla
 23. Návštěvy u pana Greena
 25. Úsměv Dafné 17.00
  Šansony Veroniky Gajerové  

k příležitosti životního jubilea 21.00
 27. Důkaz + prohlídka divadla
 28. Kancl + prohlídka divadla
 30. Perplex
 31. Pohádka o strašidelném nádraží  

Divadlo Láryfáry pro školy  * 9.00, 11.00
*tyto akce nejsou v režii MDP

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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. 4. a 5. 5. otevřeno od 9.00, 
1. a 26. 5. pokladna zavřena.
Rezervace tel. 222 326 843, 608 327 107;
rezervace@divadlovceletne.cz;  
e-mailová rezervace se stává platnou po našem potvrzení.
Kašpar

 12. Mikulášovy patálie 17.30
 13. Romeo a Julie
 14. Romeo a Julie
 17. To nemá chybu
 18. Něžná je noc
 19. Chanson? Šanson!
 20. Taneční hodina  Kašparův dárek
 21. Othello
 22. Othello
 23. Zrada  Kašparův dárek
 24. Baterka Miki
 27. Léčitel  Kašparův dárek
 29. Romeo a Julie
 30. Romeo a Julie
Veselé skoky

 2. Na hlavu!
 8. Chabrus line
CD 2002

 10. Prokletí rodu Baskervillů
 11. Hrbáč 17.00
Masopust

 25. El Príncipe Constante
Irský Máj

 3. Ppod jednou střechou III. – čtyři živly 19.00
 4. Seminář malování keltských ornamentů 10.00
  Legendy starých Keltů 14.00
  Impulses 20.00
 5. Snídaně s irskými autory 10.00
  The Rapparees 20.00
Divadlo Popojedem

 7. Schovanka
Společnost Dr. Krásy

 9. Svatá inscenace
Činoherní studio Ústí

 15. Alenka v říši divů
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Václavské nám. 43, Praha 1, www.divadlopalace.cz,  
pokladna 224 228 814, pokladna@divadlopalace.cz,  
po–pá 10–19, so-ne, svátky 12–19, objednávky 222 210 399, 
michaela@divadlopalace.cz Vstupenky v síti TICKET ART a CK ČEDOK

 1. Líbánky aneb láska ať jde k čertu
 3. Smrtelná vražda
 4. Opona nahoru !  
 6. Caveman  host
 9. Jo, není to jednoduché  
 11. A do pyžam !
 12. Vše o mužích  Studio DVA / host
 13. Klára a Bára  Studio DVA
 14. Vše o mužích  Studio DVA
 15. Kutloch  Studio DVA
 20. Pohleď a budeš udiven
 21. Ženy přežijí  Studio DVA
 22. Dejme dětem šanci benefiční večer
 23. Soukromý skandál  Studio DVA / host
 24. Africká královna
 27. Prachy !!!
 28. Na fašírky mi nesiahaj  Studio DVA
 29. Půldruhé hodiny zpoždění  Studio DVA /host
 30. Caveman  host
 31. Jo, není to jednoduché

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. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
 3. Růžové brýle
 4. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
 5. Deštivé dny
 6. Kdo židli má, bydlí! 15.00
  Deštivé dny
 7. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
 8. Deštivé dny
 9. Na útěku
 10. Na vaše riziko!
 11. Růžové brýle
 12. Ledňáček
 13. Poslední romance
 14. Hra o manželství
 15. Na útěku
 16. Největší démant světa
 17. Na útěku
 18. S nebývalou ochotou...
 19. Poslední romance
 20. Poslední romance
 21. Na vaše riziko!
 22. Poslední romance
 23. Růžové brýle
 24. Růžové brýle
 26. S nebývalou ochotou...
 27. Fígl
 28. Vzpomínky zůstanou
 29. Vzpomínky zůstanou
 30. Na vaše riziko!
 31. Růžové brýle

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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. Pomáda slavný světový muzikál
 4. Pomáda slavný světový muzikál 14.30, 19.00
 5. Pomáda slavný světový muzikál 14.30
 6. Splašené nůžky  
 9. Sbohem, zůstávám!
 10. Pomáda slavný světový muzikál
 11. Pomáda slavný světový muzikál 14.30, 19.00
 12. Pomáda slavný světový muzikál 14.30
 13. Moje hra
 14. Drahouškové
 15. Don Quijote
 16. Radůza koncert
 18. Na mělčině
 19. Zločin v Posázavském Pacifiku
 20. Je úchvatná
 21. Natěrač
 22. Baronky
 23., 24. Robin Hood O. Soukup, G. Osvaldová
 25. Robin Hood O. Soukup, G. Osvaldová 14.30, 19.00
 26. Robin Hood O. Soukup, G. Osvaldová 14.30
 27. Bez předsudků
 28. Sbohem, zůstávám!
 29. Moje hra
 30., 31. Osmý světadíl  muzikál s hity skupiny Elán

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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
Reduta, P 1, Národní 20

 20. Pravidla teenegerů aneb To je školní styl!  1. premiéra 17.00
ZŠ Červený vrch, P 6, Alžírská 26  

 23. Pravidla teenegerů aneb To je školní styl!  2. premiéra 17.00
Divadlo U Hasičů, P 2, Římská 4

 15. Tři veselá prasátka 9.30
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.  

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

 2. Slečna Jairová  veřejná generálka 15.00
 3. Slečna Jairová  1. premiéra
 5. Polední úděl
 6. Polední úděl
 7. Slečna Jairová 2. premiéra
 8. Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách
 9. Eyolfek
 10. Oněgin byl Rrusák
 12. Kabaret Kainar  Kainar
 13. Macbeth  derniéra
 14. Slečna Jairová
 15. Tři mušketýři
 16. Tři mušketýři
 17. Soudné sestry
 19. 15. Koncert jidiš písní v Dlouhé  host 20.00
 20. Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách
 21. Hráči
 22. Naši furianti
 23. Slečna Jairová
 24. Závisláci
 25. Fantastická cesta  host Taneční divadlo bufo 19.30
 26. Flamenco Estudia Feliz / Sevilla  host Estudio Feliz 20.00
 27. Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách
 28. Láska a peníze
Festival Dítě v Dlouhé, 15. ročník, 29. 5.–2. 6.
 29. Popelka  Jihočeské divadlo, České Budějovice 10.00
  Bylo nás pět  Klicperovo divadlo, Hradec Králové 19.00
 30. Pohádka o Robinsonovi Divadlo pro malý, Praha 9.00, 10.30
  Kytice  Divadlo Radost, Brno 19.00
 31. K ytice Divadlo Radost, Brno 10.00
  Dášeňka aneb Psí kusy  Divadlo Husa na provázku, Brno 18.00
1. 6. Budulínek  Naivní divadlo Liberec 14.00, 16.00
  před každým představením divadelní jarmark a prohlídky zákulisí
2. 6. Čert tě vem!  Divadlo Alfa, Plzeň 14.00, 16.00
  před každým představením divadelní jarmark a prohlídky zákulisí

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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

 1. Ptákovina 
 2. Glengarry Glen Ross
 3. Osiřelý západ
 4. Impresário ze Smyrny
 6. Maska a tvář
 7. Ptákovina
 8. Bůh masakru
 9. Pan Polštář
 10. Osiřelý západ
 11. Kukura
 13. Pan Polštář
 14. Koza aneb Kdo je Sylvie?
 15. Léda
 16. Před západem slunce
 17. Tramvaj do stanice touha 19.00
 18. Bůh masakru
 19. Čk uvádí: Šanghaj
 20. Moje strašidlo
 21. Dámský krejčí 
 23. Léda
 24. Maska a tvář
 25. Před západem slunce
 26. Čk uvádí: Škola základ života
 27. Dámský krejčí
 28. Tramvaj do stanice touha 19.00
 29. Impresário ze Smyrny
 30. Tahle postel je příliš krátká
 31. Bůh masakru

Začátky představení v 19.30, 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.

 2. Moje 1. encyklopedie 9.30
 3. Moje 1. encyklopedie 18.00
 4. O Malence Malá scéna 15.00
 6. A cirkus bude!? 9.30
 7. A cirkus bude!? 9.30
 9. A cirkus bude!? 18.00
 10. A cirkus bude!? 18.00
 12. Ryba Malá scéna 10.00
 13. Listování scénické čtení / host/Malá scéna 20.00
 14. Klapzubova jedenáctka 9.30
 15. Zlatovláska 9.30
 16. Zlatovláska 9.30
  Konžert Malá scéna 18.00
 17. Konžert Malá scéna 9.30
  Zlatovláska 18.00
 18. Konžert Malá scéna 15.00
 19. Kabaret tlukot a bubnování 15.00
 21. Naše rodina 9.30
 22. Naše rodina 9.30
 23. Naše rodina 9.30
  Přines a hraj! host/Malá scéna 18.00
 24. Psina Malá scéna 9.30
  Naše rodina 18.00
 25. Psina Malá scéna 15.00
 27. Broučci 9.30
 28. Kabaret tlukot a bubnování 9.30
 29. Kabaret tlukot a bubnování 9.30
 30. Perníková chaloupka 9.30
  O pejskovi a kočičce Malá scéna 18.00
 31. Perníková chaloupka 18.00

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

 1. Višňový sad I. premiéra 16.00
 2. Vernisáž výstavy kavárna
  Višňový sad II. premiéra
 3. Denně (Poníci slabosti) 21.00
  Život ve větvích EK 21.00
  Duende EK půda
 4. Festival 14 host
 5. Festival 14 host
 6. Ambrózie 
 7. Višňový sad 
 8. Život Galileiho 
 9. Tartuffe Games 
 10. Platonov je darebák! 
 11. Velký uši EK premiéra 15.00
 12. Jak šli Hovňousek a Kladivopád světem EK 17.00
 13. Pláč nočního kozodoje EK
 14. Višňový sad 
 15. Asanace 
 16. Komplic 
 17. Pískoviště EK
  Duende EK půda
 18. Recitál Soni Červené host 21.30
 19. Další EK-premiéra
 20. Osamělá srdce
  Čekání na Turka EK 21.00
 21. Předávání cen Dilia host
 22. Tartuffe Games 
 23. Asanace 
 24. Višňový sad
 25. Děti lezte na Zábradlí s Ohromnými maličkostmi  

dětský den a festival 13.00
 26. Nepřizpůsobiví? zadní foyer
  Chronos sepsis EK premiéra 21.00
 28. Cantos
  120 dnů svobody EK 21.00
 29. Ubu se baví 
 30. Život Galileiho 
 31. Zázrak v černém domě 
EK – Eliadova knihovna

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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

 13. Dostanu tě na jahody  derniéra 19.00
Černé divadlo

 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 16., 17., 18.,
 19., 20., 21., 23., 24., 25., 27., 30.  Život je fajn 20.00

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.

 2. Tančírna
 9. Klec bláznů
 11. Vyhazovači
 15. Edith Piaf – Milovat k smrti
 21. Tančírna
 22. Sodoma Gomora
 23. Barmanky
 25. Klec bláznů
 28. Vyhazovači
 29. Dvanáct rozhněvaných mužů
 30. A pak už tam nezbyl ani jeden (aneb Deset malých černoušků)

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Divad lo  Na  R e jd iš t i
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.

 17. Herci zpívají  koncert maturitního ročníku HDO
 20. Roztomilý člověk
 27. Lov na kachny
 29. Loučení se svobodou
 30. Kouzelná flétna premiéra
 31. Kouzelná flétna  průřez operou W.A. Mozarta

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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

Výstavní program
Vladimír Suchánek  

Známková tvorba a drobná grafika
do 23. června 2013

Švandovo divadlo 
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

 2. Kamo a já  Literární kavárna 17.15
  Kdo je tady ředitel?  
  Zatáčka 
 3. Řemeslníci  
  Tibet – tajemství červené krabičky Buchty a loutky
 6. Hradišťan koncert 20.00
  Parchant Marilyn  
 7. Nebe nad Berlínem 
  Dioptrie růžových brýlí  
 9. Kurz negativního myšlení 
  Cesta na Sibiř Buchty a loutky
 10. Řemeslníci  
  Just! Impro show 
 13. Gottland  
  Psycho Reloaded Buchty a loutky
 14. Frankenstein 
  Šoa  
 15. Eskalátor  
  Smíchov pláče, Brooklyn spí film
 16. Mein Kampf   
  Mlč, Jobe, mlč!  TEĎ PŘICHÁZÍ ZÁKON
 17. Parchant Marilyn 
 18. Kdo je tady ředitel?  
 20. Jubilejní scénické rozhovory 
  Králíček Divadlo Letí / novinka 20.00
 21. Kurz negativního myšlení 
  Nakrm hada na své hrudi 
 22. Zpověď masochisty   
 23. Řemeslníci  
  Just! Impro show 
 24. Nebe nad Berlínem 
 25. Kdo je tady ředitel?  
 27. Dioptrie růžových brýlí  
 28. Po Fredrikovi  Divadlo Letí 20.00
 29. Zatáčka Tankred Dorst
 30. Barbarella Reloaded Buchty a loutky 20.00
 31. Vladimirova děvka veřejná generálka 11.00
  Králíček  Divadlo Letí 20.00
PRO DĚTI

 4. Neposlušná kůzlátka Buchty a loutky 15.00
 11. Tři malá prasátka Buchty a loutky 15.00
 18. Tři mušketýři DDS 15.00
 . Tři mušketýři 2 DDS
 25 Tři mušketýři DDS 15.00
  Tři mušketýři 2 DDS
ATELIÉR
22., 24., 29. Seznámení s divadlení fotografií
  Dílna nového cirkusu s Cirk La Putyka
  termíny budou upřesněny

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Koncert duchovní hudby
v kostele Panny Marie pod Řetězem, P 1, Lázeňská ulice

v úterý 21. 5. 2013 v 17.00; vstup volny
5. koncert cyklu

Díla J. S. Bacha, G. Böhma,  
G. F. Händela a W. A. Mozarta

Účinkují: Petr Čech – varhany, Pavla Čichoňová – soprán.

Pořádá Suverénní řád maltézských rytířů a Společnost pro 
duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1

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. Scénář pro tři neskutečné, ale existující herce česká premiéra
 3. Naše třída
 4. Scénář pro tři neskutečné, ale existující herce 2. premiéra
 5. Rozkvetly sekery
 6. Naše třída
 8. Testosteron
 9. Divadlo Gočár
 10. Oidipús Rex
 11. Pornografie
 12. Svatba host/Jamu
 13. Testosteron
 14. Juan Polvillo&Flamengo Element host
 15. Kebab
 18. Muži / Skutr & A. Laštovková Stodolová
 20. Údolí včel
 21. Scénář pro tři neskutečné, ale existující herce
 23. Kebab
 24. Murlin Murlo
 29. Testosteron
 30. Muži / Skutr & A. Laštovková Stodolová
 31. Murlin Murlo

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
 26. Divadelní buzení 14.00–21.00
  divadelní happening a nedělní brunch pro celou ro-

dinu. Přehlídka tvorby studentů Budilovy divadel-
ní školy, Bohnické div. společnosti, dětské divadlo ad. 
Premiérové představení A. Polívkové a A. Novotného 
ČEKÁNÍ NA… a mnoho dalšího v programu po celý den

18.–19.  Týká se nás to – pracovní setkání koordinátorů pro-
gramu Mládež v akci, KC Zahrada, Bánská Bystrica

Studio Citadela – Divadlo pro děti:
 5. O neposlušné čarodějnici, Žlutý kopec  premiéra! 14.30
  Strašnické divadlo - ul. Solidarity 1986/53, P10
  www.strasnickedivadlo.cz
 26. Zlatovláska, Divadlo Co tě to napadlo 15.00
  KD Mlejn, Kovářova 1615/4 P 5 www.mlejn.cz
 Obě inscenace pro děti finančně podpořila Nadace Život umělce.
Výstava: Women – a narrative“ (Žena – vyprávění), Ayesha 

Khan – obrazy, kombinovaná technika s využitím oleje, 
inkoustu, akrylu, tuhy a uhlu.

 Kavárna Citadela nově uvádí pravidelné jazzové
 a chansonové minikoncerty! www.citadela.org!
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 odpo-
ledni; info tel.: 605 877 625.
Za podporu děkujeme:  Hl. městu Praha, Městské části Praha 1, 

Státnímu fondu  kultury ČR.

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, 19.00
 7. Argo (70 Kč)
 14. Renoir (80 Kč)
 21. Gambit (80 Kč)
 PROJEKCE A DIALOGY velký sál 19.00
 Filmové projekce FAMU. Po promítání beseda s tvůrci či kritiky filmu.
 6. Na dřeň (60 Kč / studenti FAMU zdarma)
 13. V temnotě (50 Kč / čtenáři MKP 30 Kč / studenti FAMU zdarma)
3D PROJEKCE velký sál
 K projekci je třeba zakoupit v pokladně 3D brýle (25 Kč).
 11. Mocný vládce Oz (130 Kč) 18.00
 28. Velký Gatsby (130 Kč) 19 00
 HUDBA A FILM velký sál, (70 Kč), české titulky 19 00
 15. Pátrání po Sugar Manovi
 29. Nazareth – Nekonečný rockový mejdan
 SPIRITUALITA A FILM  velký sál
(ve spol. s Akademickou farností Praha)
 22. Láska v hrobě (70 Kč) 19 00
KONCERTY  velký sál
 16. ASONANCE 20.00
  Irské a skotské lidové balady a písně (260 Kč)
 18. MEZINÁRODNÍ DEN STEPU 2013 19.30
  Taneční stepařská přehlídka studia ZIG-ZAG tap & swing. 

Host G. Alfonso. (200 Kč/děti, studenti, senioři 100 Kč) 
 13. Společenské odpoledne 3. věku  – baronka J. Germenis 

Hilprandtová ze zámku Blatná. 14.30
  Setkání se známými osobnostmi v novém cyklu Sexy  

až do hrobu, aneb jak úspěšně nestárnout. (50 Kč)
 13. Bratři Ebenové – trio laskavého intelektu. 19.00
  Hudební poslechový pořad J. Černého. (60 Kč), malý sál

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:

 2.  Hurvínkova nebesíčka 10.00
 4., 5.  Hurvínkova nebesíčka 14.00, 16.30
 7.  Hurvínkova nebesíčka 10.00, 14.30
 9., 15., 16., 21., 23., 24. Hurvínkův popletený víkend 10.00
 11., 18., 25. Hurvínkův popletený víkend 14.00, 16.30
 12., 19., 26. Hurvínkův popletený víkend 14.00
 14.  Hurvínkův popletený víkend 10.00, 14.30
 17.  Hurvínkův popletený víkend 10.00
 22.  Hurvínkův popletený víkend 10.00, 17.00
 30., 31. Hurvínek mezi osly 10.00
Hrajeme pro dospělé:

 2., 8., 29. Dějiny kontra Spejbl 19.00

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

 7. Koncert slavných melodií W.A. Mozarta 16.00
 14. Hodný pan doktor  Neil Simon – komedie 16.00
 15. Lásky Stanislava Bernarda 16.00
 16. Past  Robert Thomas - detektivní hra 16.00
 18. Josef Fousek  Bez náhubku – recitál 16.00
 20. Legendy opery  Daniela Šounová-Brouková 16.00
 23. Manžel pro Opalu  John Patrick – komedie 16.00
 28. Benefice  Jiří Krejčík 16.00
 29. Manželské štěstí aneb… Jiří Just – komedie 15.00
 29. Šmejdi dokument s besedou/režie S. Dymáková 19.00
 30. Mozaika pro sýkorku  Kocábka / kabaret 19.00

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. 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 
Obecní dům, Nám. Republiky 5, Praha 1 
po–pá 10–18, 222 002 336,  
pokladna@fok.cz, www.fok.cz

KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY                   19.30
 7. HUDEBNÍ CESTA BAROKNÍ ITÁLIÍ
  MAURICE STEGER | zobcová flétna
  HILLE PERL | viola da gamba
  LEE SANTANA | loutnové nástroje
  FRANCESCO MANCINI: Sonáta č. 11 g moll
  GIOVANNI BATTISTA FONTANA: Sonata seconda per 

canto solo
  SALOMONE ROSSI: Sinfonia XI in eco
  MARCO UCCELLINI: Sinfonia XIV „ La Foschina“
  GIOVANNI GIROLAMO KAPSBERGER: Ballo pro loutnu 

a violu da gamba
  ALLESSANDRO SCARLATTI: Improvizace na „La Follia“
  FRANCESCO MARIA VERANCINI: Sonáta a moll pro 

flétnu a basso continuo
  VINCENZO BONIZZI: Jouissance vous donneray pro  

violu na gamba
  ARCANGELO CORELLI: Sonáta č. 10 F dur pro  

zobcovou flétnu a basso  continuo, op. 5
SMETANOVA SÍň, OBECNÍ DůM 19.30
 9., 10. SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK 

ALEKSANDAR MARKOVIć | dirigent
  IVAN ŽENATÝ | housle
  LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symfonie č. 1 C dur 
  op. 21
  ÉDOUARD LALO: Španělská symfonie pro 
  housle a orchestr op. 21

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)
 5. Znovuzrození Jindřišské věže 17.00
Procházka historií Jindřišské věže s ing. Janem Stěničkou. 
Vstupné 90 Kč.
 13. Tereza Boučková „Šíleně smutné povídky“ 19.00
Křest knihy Šíleně smutné povídky, a také koncert autorky.
 20. Autorské čtení 19.00
Pravidelné autorské čtení povídek z kulturních magazínů Totem.cz, 
Pismak.cz, Literra.cz a dalších autorů. Otevřeno čtení povídek autorů 
z řad veřejnosti! (rozsah povídky 1-2 strany A4) Hudební dobrovod: 
Goblin - kapela hrající irskou a keltskou hudbu.Ve druhé půlce veče-
ra se můžete těšit na poutavou besedu a promítání s cestovatelem a 
trampem, Josefem Drlíkem po Srí Lance! Vstupné: 50 Kč.
 28. Ashwaganda.... 19.30
Nádherný a inspirativní workshop se světově uznávaným ma-
lířem a vizionářským umělcem původem z Iránu, dnes žijí-
cím na jihu Kalifornie (USA). Na workshopu se seznámíte s vizí 
stylu fusionart, bude se malovat, zpívat a poslouchat hudbu. 
Vstupné 190 Kč.
Divadlo
 7. Slečna Julie 19.30
A. Strindberg, je často uváděný jako představitel temného patriar-
chálního 19. století a zapřisáhlý nepřítel žen. Ať už je to jakkoliv, jeho 
psychologicky laděna dramata předurčují vývoj moderního diva-
dla 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.
Výstavy
  MILOŠ VACÍK - ve věži 3.p.
  Malba a kresby
  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.

Divadlo v Rytířské, Rytířská 31, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 967 287, e-mail: info@divadlovrytirske.cz. 
Pokladna otevřena ve dnech po-ne 10-20 h, rezervace vstupenek 
na tel. 224 186 114 nebo na e-mailové adrese: 
pokladna@divadlovrytirske.cz, hromadné objednávky na 
e-mailové adrese: obchodni@divadlovrytirske.cz, vstupenky lze 
zakoupit také v síti Ticket Art.

 15. Frankie & Johnny 19.00

Náboženská obec
 Církve československé husitské

zve na pravidelné bohoslužby
v neděli v 10 hodin

do chrámu
sv. Mikuláše

na Staroměstském náměstí.
Varhanní doprovod

prof. Bohumír Rabas a MgA. Michal Hanzal.
Každé pondělí (6., 13., 20., 27.)

v květnu se konají
Májové pobožnosti od 17.30.
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Originální	pohybové	divadlo	VESELÉ	SKOKY
2. 5. čt  19.30  Na hlavu!  (200. repríza)
8. 5. st  19.30  Chabrus liNe
Na hlavu!
Osvěžující podívaná o dvou obrazech a osmi hercích. 
V tanečních skečích plných humoru, ironie, něhy a jemné nad-
sázky nahlédneme do onoho domu, kam se uchylujeme, když 
nám život přeroste přes hlavu. Sraz je v blázinci ! – a není to tam 
špatné.
1. cena a speciální cena poroty na mezinárodním festivalu Tea-
tarfest v Sarajevu

DivaDlO v CeletNÉ, Celetná 17, Praha 1,
předprodej: 222 326 843, www.ticket-art.cz, www.veseleskoky.cz

Mytí fasád
Čištění povrchů

Opravy fasád
Fasádní nátěry

Antigraffi  ti nátěry
Ochranné

274 811 433

z antigraffiti nátěru

AKCE

ZDARMA

 2 roky

ČIŠTĚNÍ GRAFFITI

inz_ARS_141x100_finalMF.indd   1 19.4.12   14:07

16.–19. květNa
výstaviště praha holešovice 
čestný host: Slovensko
témata: • Rozmanité cesty poezie
• Čteme jedním dechem aneb  
   Když se řekne bestseller 
• Bloger spisovatelem, spisovatel blogerem

Mezinárodní knižní veletrh a literární fes-
tival Svět knihy Praha se letos koná již po-
devatenácté. Je to největší knižní akce 
v České republice, kam přijíždějí vystavova-
telé a hosté z více jak 30 zemí a regionů 
celého světa. 

Během čtyř dní se mohou návštěvníci se-
známit s takřka kompletní českou produkcí, 
po loňském úspěšném návratu antikvářů, 
se letos plánuje rozšíření jejich prezentace 
na veletrhu.

čestným hostem letošního ročníku bude 
slovensko, které v roce dvacátého výročí 
našeho rozdělení chystá pro návštěvníky 
atraktivní program zahrnující čtení sloven-
ských autorů, výstavy, debaty i zajímavé 
soutěže.

Organizátoři veletrhu se letos chtějí za-
měřit především na poezii, připravovaný 
program čítá desítky pořadů a jmen našich 
i zahraničních básníků, performerů či před-
stavitelů slam poezie.

Zároveň se chystá na sobotu 18. 5. v 17 h. 
před Průmyslový palác večerní open air 
koncert básníci v notách, kde vystoupí 

řada známých muzikantů, kteří zhudebňují 
poezii (Vladimír Mišík & ETC, Zuzana Ho-
molová, Karpatské chrbáty, Krch-off band, 
Ondřej Škoch a Nitky, Jan Burian). Bonu-
sem pro návštěvníky je, že k zakoupené 
vstupence na veletrh mohou na koncert 
bezplatně.

Další téma bloger spisovatelem, spi-
sovatel blogerem reflektuje současný fe-
nomén blogu a blogerů, v tomto případě 
zaměřených na literaturu a knihy.

Vystavující nakladatelé vytipují pro ná-
vštěvníky své bestsellery vydané za posled-
ní dva roky v rámci tématu čteme jedním 
dechem aneb když se řekne bestseller.

Veletrh Svět knihy Praha je populární mezi 
širokou čtenářskou veřejností – pravidelná 
návštěvnost se pohybuje kolem  40 000. Po-
řadatelé nabízejí v rámci literárního festivalu 
celou řadu pořadů – odborných seminářů 
a konferencí, ale i setkání se spisovateli a 
autorská čtení, prezentace nakladatelských 
domů, oceňování edičních a tvůrčích poči-
nů. Součástí doprovodného programu jsou 
i filmová a divadelní přehlídka svět knihy ve 
filmu (13.–19. 5. 2013, v kině Atlas a ve Slo-
venském a Fracouzském institutu) a svět 
knihy na jevišti (8. 4.–17. 5. 2013), kde se 
prezentují díla inspirovaná literárními před-
lohami. Letos se zapojilo 15 divadel z celé 
republiky: Café Teatr Černá labuť, Divadlo 
Bez zábradlí, Divadlo Husa na provázku 
Brno, Divadlo Komedie, Divadlo Na zábra-
dlí, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo pod Pal-
movkou, Divadlo u stolu, Divadlo v Dlouhé, 
Divadlo Viola, Naivní divadlo Liberec, Nová 
scéna Národního divadla, Národní divadlo 
Brno, Švandovo divadlo na Smíchově, Vý-
chodočeské divadlo Pardubice.

 JCH

Svět	knihy	Praha	2013 Florian	Lamprecht,	
Margrit	Reinhardt		
Diogenessey

Po sedmi letech 
zkušeností otevíráme 
další soukromou 
anglickou školku 
a nyní i jesle 
Happy Hippos na adrese: samostatný pavilon 
Hotelu Golf, Plzeňská 103/215C, 150 00 Praha 5.

Jde o nadstandardní zařízení pro děti ve věku 
od 1 do 7 let, kde hlavním komunikačním jazykem 
je angličtina. 

Naším cílem je zajistit co nejlepší individuální 
péči každému dítěti a dosáhnout toho, aby se 
děti naučily vnímat a používat cizí jazyk jako svůj 
mateřský, a zejména aby se jim ve školce líbilo.

Začínáme 2. 9. 2013. Zápis probíhá od 1. 3. 2013.

www.facebook.com/
skolkaHappyHippos
www.happyhippos.cz
info@happyhippos.cz 
tel.: 775 361 881

Jak by vypadalo obydlí poustevníka na 
poušti nebo osadníka na měsíčním po-
vrchu? 

Německý výtvarník Florian Lamprecht na-
bízí své návrhy na výstavě DIOGENESSEY, 
kterou můžete navštívit v Galerii KusKovu.

Lamprecht představuje své obytné archi-
tektonické sochy vytvořené z papirmache 
na dřevěné a kovové konstrukci. Hlavním 
tématem výstavy je poustevnictví, hledání 
přístřeší k rozjímání. Lamprecht touží vytvo-
řit ideální formu pro život, formu, která skýtá 
ochranu a podporuje duchovní růst – stejně 
jako je poskytuje příroda ptáku ve vejci, dí-
těti v děloze nebo jádru v buňce.

Název výstavy vychází ze jména řeckého 
filozofa Diogéna, který se zaslíbil chudobě, 
žebral, aby si zajistil živobytí a spal v sudu. 
Lamprechtovy sochy nicméně nevyprávějí 
Diogénův příběh, ale inspirují k osobní „Di-
ogenessy“ – Diogénově Odysee – každého 
z nás. 

Neméně důležitou součástí výstavy jsou 
snímky M. Reinhardt, která ukazuje a inter-
pretuje Lamprechtovy sochy pomocí média 
fotografie.

Galerie kuskovu, Biskupský dvůr 6, Praha 1 
www.kuskovu.cz, info@kuskovu.cz
25. 4. – 31. 5. | úterý–pátek 13.00–18.00 
nebo po dohodě na tel.: 737 200 127
 –PR–

www.centrumkrakov.cz Financuje:

Centrum KraKov
Jedinečné místo pro váš obChod!

n  nové obchodní centrum v Praze 8 
n  100 obchodních jednotek
n  výměra 14 000 m2

n  300 parkovacích míst
n  spádová oblast 70 000 obyvatel

Otevíráme již na pOdzim 2013

v prostoru ambitu pražské lorety se 
na výstavě Jan zrzavý – benátské malič-
kosti představí pozoruhodný soubor kre-
seb, pastelů a akvarelů, které tento malíř 
nezaměnitelného stylu vytvořil při svých 
návštěvách v benátském klášteře kapu-
cínů il redentore na ostrově Guidecca 
v 60. a 70. letech 20. století. 

Zrzavého s italskými bratry kapucíny po-
jilo přátelství. Drobné obrázky, převážně 
sakrálních témat, jsou svědky těchto va-
zeb. Vystavení souboru v pražské Loretě, 
v sousedství hradčanského kapucínského 
kláštera je téměř symbolické. Právě toto 
místo bylo pro Jana Zrzavého velmi důleži-
té, často je maloval. I v benátském souboru 
se tento typický pražský motiv objevuje. 
Díky podpoře a zájmu na italské straně se 
podařilo uspořádat výstavu těchto děl v ital-
ském dómském muzeu v Oderzu a nyní 
mají zájemci možnost potěšit se pohledem 
na kolekci pozdních prací Jana Zrzavého 
v Loretě na Hradčanském náměstí v době 
od 7. května do 30. září tohoto roku.   -red-

Neznámý
Jan	Zrzavý

19. mezinárodní knižní veletrh a literární festival



A PŘIJĎTE NA VII. ROČNÍK PRAGUE 
FOOD FESTIVALU 

Roláda z bio romanovské ovce s kroupa-
mi a libečkem, srílanské krevetové karí s rýží 
basmati a čočkovým chlebem papadum, 
dortík ovoněný borovicí ze Svatojiřského 
lesa se slaným karamelem či k ochutnání 
opravdová zvláštnost – štíři! 

Gastronomická událost roku Prague Food 
Festival proběhne 24.–26. května v Králov-
ské zahradě Pražského hradu. Festival na-
bídne skvělé pokrmy, nejlepší šéfkuchaře, 
představí špičkové restaurace, producenty 
nápojů a delikates, ale hlavně promění areál 
v jednu velkou kuchařskou školu! Připrave-
ny jsou kurzy vaření pro rodiny pod taktov-
kou renomovaných šéfkuchařů, speciální 
řízené degustace vína, vody, piva, rumů, 
koňaků či Institut chuti se slepou ochutnáv-
kou a talkshows se zajímavými hosty. Letos 
poprvé budou šéfkuchaři snoubit pokrmy 
s vybranými nápoji a na stáncích restaurací 
budou probíhat zajímavé workshopy. 

Odpovězte správně otázky v kvízu „Nejez-
te blbě!“ do 15. 5., zakupte si vstupenky  
v předprodeji na www.praguefoodfestival.cz 
a máte možnost vyhrát kulinární výlet na 
ostrov Mauritius!

Základní vstupenka: 400 Kč (150 Kč vstup 
+ 10 Grandů = 250 Kč)
Nově také vstupenky s programem  
za pouhých 50 Kč navíc.
Cena na místě: 450 Kč (200 Kč vstup  
+ 10 Grandů = 250 Kč) –PR–

Nejezte blbě!
Při cestách za památkami v nové turistic-

ké sezoně jistě neminete Kutnou Horu, kte-
rá je neznámější památkou ve Středočes-
kém kraji zapsanou do Seznamu světového 
dědictví UNESO. Po návštěvě chrámu sv. 
Barbory, a i jiných památek, určitě narazí-
te na významný symbol města – unikátní 
Kamennou kašnu, postavenou v letech 
1493–1495. Kvůli rozsáhlé důlní činnosti a 
narušení vodních pramenů se město po-
týkalo s problémy se zásobováním pitnou 
vodou. Proto musela být voda přiváděna 
pomocí několik kilometrů dlouhého dřevě-
ného potrubí, které ústilo do nádrží ve měs-
tě, z nichž byla voda posléze odebírána. 
Jednou z nich byla i Kamenná kašna, která 
svému účelu sloužila až do roku 1890.

Architektura této užitkové stavby na první 
pohled zaujme svoji vyspělostí. Kašna byla 
založena na kruhovém půdorysu. Její vnější 
plášť je rozdělen do 12 polí, která jsou čle-
něna slepými kružbovými okny ve tvaru os-
lího hřbetu. Jejich hranice zdůrazňují pilířky, 
které střídavě zakončují fiály nebo konzolky 
pro dnes již neexistující sochy. V minulosti 
na římsu dosedalo a fiály propojovalo pro-
lamované atikové zábradlí. Siluetu stavby 
navíc uzavírala vysoká šestiboká střecha. 
Za autora Kamenné kašny byl tradičně 
považován Matěj Rejsek v souvislosti se 
svojí činností pro chrám sv. Barbory. Užití 
progresivnějších architektonických detailů 
a kamenických prvků (např. baldachýnu se 
sklípkovou klenbou) však ukazuje na ruku 
jiného mistra, staršího kamenického cechu 
v Kutné Hoře, kterým byl Briccius Gauske 
z Vratislavi. K jeho pracím na území měs-
ta patří např. i Kamenný či Sankturinov-
ský dům; předpokládá se i jeho činnost 
u sv. Barbory. 

Kamenná kašna v minulosti prošla řadou 
oprav a restaurátorských zásahů, které byly 
voleny s ohledem k dobovým technologic-
kým možnostem a přístupům. Ne všechna 
řešení se však ukázala jako šťastná. Na prv-
ní pohled je zřejmé, že torzálně dochovaná 

ornamentální výzdoba Kamenné kašny byla 
v průběhu jednotlivých restaurátorských 
zásahů nahrazována kopiemi z odlišných 
druhů materiálů, které se od sebe vzájem-
ně lišily nejen svoji strukturou a vlastnostmi, 
ale především barevností. V minulosti bylo 
proto snahou povrch památky opticky sjed-
nocovat. Hnědošedý nános tmelů a šlikru 
ovšem začal s jistým časovým odstupem 
působit nepřirozeným dojmem, navíc další-
mu rozpadu kamene nezabránil. 

Poslední restaurování Kamenné kaš-
ny, díky kterému byla tato památka opět 
odhalena v plné kráse, proběhlo v letech 
2010–2011 pod dohledem Národního pa-
mátkového ústavu – územního odborného 
pracoviště středních Čech. Restaurování 
provedli studenti Fakulty restaurování Uni-
verzity Pardubice pod vedením odborných 
pedagogů. Koncepcí restaurování se zabý-
vali památkáři a technologové z Čech i ze 
zahraničí, kteří došli k usnesení, že kašna 
bude prezentována „se stopami svého ži-
vota v čase“. Jejich snahou bylo přesvědčit, 
že různorodost užitých materiálů a úbytek 
povrchu kamene památky by neměly být 
vnímány negativně, ale naopak jako doklad 
jejího stáří, což je hodnota, která by měla 
být všeobecně respektována.

 TŠ

Lidský rod se rozhojňuje, stéká jako pra-
meny říček z dalekých zemí hor a chladu. 
Tlupy neolitiků – nomádů hledají svůj ráj na 
zemi. Tisíciletími míří do teplé kotliny naší 
vlasti a nejdou sami. Cupy, dupy hopkají 
s nimi ochočená, kdysi divoká zvířata pod 
příkrov bukovo-habrového pralesa, k ryb-
natým řekám, k úrodné černozemi. Magie 
půdy je lidem odvěkým osudem. Když ji vy-
čerpají, hledají novou, aby se s dalšími ge-
neracemi navrátili k odpočaté zemi, znovu 
se klaněli Bohyni plodnosti. Lidská tlupa lne 
k půdě, stejně těsně se přimyká k zvířatům, 
od nichž už se neodloučí. Středem zájmu je 
užitečnost ovce, která sytí, živí, hřeje v od-
věké symbióze s člověkem: já dám tobě – ty 
dáš mně. 

Záhy stane se zázrakem objev užití ovčí-
ho rouna, jedinečné suroviny pro tkaní lá-
tek, výrobu oděvů. A jakoby ženy nomádů 
instinktivně cítily příští neodvratný ústup 
ze slávy, kdy symbol moci jednou převez-
mou muži, chopí se ovčí srsti pomocí ka-
menných, nejvýš kostěných nástrojů. Máčí, 
suší, čistí, pročesávají a spřádají rouno ve 
vlákno, které bude kralovat světu na víc jak 
deset tisíc let. Ovečky, to je také přírodní 
kožešina, hustá srst v použití všestranná, 
ceněna jak pro svůj vzhled, tak hřejivost. 
Bez hranic bude proměřovat, zdobit a zu-
šlechťovat oděvy příštích věků dostupná 
všem společenským vrstvám. S vděkem a 
starodávnou úctou, přijmou ji za vlastní slo-
vanské národy, nepohrdnou jí ani vladyko-
vé pod Řípem. Ovčí kožichy, starosvětské 
šuby zůstanou provždy výrazem stavovské 
hrdosti nositele, přežívajíce s ním desítky 
let, jako vzácné oděvy dědičné, téměř re-
likvie určené jen k nejslavnostnějším obřad-
ním chvílím v lidském životě, od narození 
do hrobu. Beze slov označují ty nákladné 

oděvy bohatství, blahobyt, důstojnost a pa-
měť rodu. 

Ovčí rouno má ještě jednu slavnou podo-
bu. Pod pojmem Zlaté rouno, jde o jeden 
z nejvyšších řádů, udělovaných v dobách 
středověku a renesance privilegovaným 
vládcům a hodnostářům. Žel, chudák oveč-
ka. Visí jako přívěšek drahocenného náhr-
delníku, ač zlatá, neživá mrtvolka na háku a 
na zlatém řetězu, sice representuje a zdobí 
vyznamenanou hruď, ale není důstojná, 
natož krásná. Ty živé ovečky, svobodně se 
pasoucí na zelených nivách, jí neměly co 
závidět. Ale co by si nevymyslela lidská je-
šitnost, stará jako svět, ke svému povýšení.

 Alena Hoblová (kresba autorky)

Joe „King“ Oliver byl jazzovým kornetis-
tou raného stádia jazzu. Vedle toho byl 
také významným skladatelem, jehož me-
lodie se dodnes hrají. Ovlivnil mimo jiné 
i Luise Armstronga, který o něm dokonce 
napsal ve své autobiografii: „Domnívám 
se, že nebýt Joe Olivera, jazz by nebyl 
tím, čím je dnes. On sám byl rovněž jeho 
tvůrcem.“

Jazzový hráč na kornet, skladatel a kapel-
ník Joseph Nathan Oliver (1885–1938) se 
narodil v Louisianě, vyrůstal ale na ulicích 
New Orleansu, mekky „tradičního“ jazzu. 
V letech 1908–1917 hrál v různých decho-
vých orchestrech na kornet, mimo jiné 
i v proslulé čtvrti „červených luceren“ Sto-
ryville. Kapela, kterou vedl společně s dal-
ším významným muzikantem trombonistou 
Kidem Orym byla považována za nejvíce 
„hot“ v celém New Orleansu. Počátkem 
roku 1918 Joe Oliver se svou ženou a dce-

rou přesídlili do Chicaga. Koncertoval zde 
s různými kapelami a věnoval se i skládání.

V roce 1921 hrál s vlastní kapelou také 
v San Francisku a Oaklandu. Po návratu 
začal v Chicagu koncertovat pod nálepkou 
King Oliver and His Creole Jazz Band. Právě 
v tomto orchestru začínal svoji velkou ka-
rieru Louis Armstrong jako hráč na druhý 
kornet. Kolektivní improvizace hráčů, hrají-
cích v tzv. new orleánském (též dixielando-
vém) stylu brzy přilákala velkou pozornost. 
Muzikantské schopnosti tohoto Oliverova 
seskupení jsou dobře patrny z nahrávek 
z roku 1923. Ve druhé polovině dvacátých 
let Oliver zvýšil počet hráčů své nové kape-
ly King Oliver and his Dixie Syncopators na 
devět a začal skládat a hrát složitější a pro-
myšlenější aranžmá, dovolující opravdová 
jazzová sóla. V roce 1927 koncertoval ten-
to populární band v New Yorku. V té době 
se ale u Olivera začal projevovat problém 

s chronickým zánětem dásní, který ho ome-
zoval při hraní, a donutil ho tak najímat dal-
šího kornetistu i pro sólovou hru. I přes toto 
omezení ale Oliver zůstal jedním z nejpopu-
lárnějších hudebníků celého období dva-
cátých let. Ač skvělým muzikantem, nebyl 
ale bohužel schopným manažerem, a tak 
v době velké krize přišel o veškeré úspory 
a hlavně o „kšefty“ pro svou kapelu. Ta se 
nakonec rozpadla a King Oliver sám zemřel 
10. dubna 1938 v naprosté chudobě.

Joe „King“ Oliver často měnil zvuk své hry 
a propagoval používání dusítka, jak je dob-
ře patrné na nahrávce WaWaWa s kapelou 
Dixie Syncopators. Jako skladatel je znám 
především pro melodie jako jsou Dipper-
mouth Blues, Sweet Like This, Canal Street 
Blues či Doctor Jazz. Svojí hrou významně 
ovlivnil mnoho mladších hudebníků v New 
Orleans a Chicagu.

 R. R.

Téměř na cokoli se můžete zeptat díky 
službě, kterou stále rozšiřují české knihov-
ny. Služba Ptejte se knihovny existuje již od 
roku 2002 a je stále více využívána. Nyní 
lze otázky zasílat knihovnám i přes mobil. 
V rámci vývoje služby byla vytvořena mobil-
ní aplikace pro iPhone, iPad a iPod touch.

Uživatelé z řad nejširší veřejnosti mohou 
klást otázky také prostřednictvím formuláře, 
e-mailu nebo chatu. Služba má své webo-
vé stránky www.ptejteseknihovny.cz. Může 
jít o stručné faktografické dotazy i otázky 
na doporučení vhodné literatury pro škol-
ní práci nebo odbornou esej. Dotazů kaž-
doročně přibývá, otázky kladou čtenáři 
často z „pouhé“ zvídavosti a občas jsou 
i docela kuriózní, říkají pracovníci knihoven. 
Odpovědi knihovníci čerpají z knihovních 
katalogů, odborných databází a tematicky 
zaměřených knih. Tazatel spolu s konkrétní 
informací získá také stručný seznam litera-
tury a internetových zdrojů pro podrobnější 
studium. 

Síť knihoven, které jsou aktivně zapojeny, 
koordinuje Národní knihovna ČR. V sou-
časné době je to už celkem 77 krajských, 
městských i specializovaných knihoven 
z celé republiky. Možnost využití aplikace 
pro chytré mobilní telefony představí mladé 
generaci knihovny i v trochu jiném světle. 
Aplikace umožňuje položit dotaz prostřed-
nictvím formuláře, procházet bohatý archiv 
již zodpovězených otázek z celé řady věd-
ních oborů či sledovat pravidelně aktuali-
zovaný nejlepší Dotaz týdne. Součástí apli-
kace jsou i stručné informace o této službě 
a odkaz na její Facebook. Od ledna 2013 
nabízí služba Ptejte se knihovny možnost 
konzultovat dotaz prostřednictvím chatu a 
nyní se s pomocí mobilní aplikace chceme 
dostat blíže k těm uživatelům, pro které je 
nezbytností iPhone nebo iPad a být jim tak 
nablízku vždy a všude,“ dodávají v Národní 
knihovně. Mobilní aplikace, i vše co nabízí, 
je zcela zdarma. 

 Maf

Kamenná kašna v Kutné Hoře
Za památkami světového dědictví UNESCO

Jak se Praha oblékala

Joe „King“ Oliver – král jazzu

pokračování z čísla 1/2013

Pravěké rouno

Ptejte se knihovny

JAZZ
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INZERUJTE V LISTECH PRAHY 1

Listy Prahy 1, Mickiewiczova 17, 160 00 Praha 6

 vychází: 11× ročně, 1. den v měsíci (kromě letního dvojčísla)
 náklad: 20 000 kusů
 distribuce: poštou do schránek v Praze 1, distribučních míst
                 a zveřejnění na internetu
 formát: A3, papír: 53 g
 barevnost: barevné a černozelené strany 
                  (4/2 – CMYK / K+P355 C)
 uzávěrky pro inzerci: 20. den v měsíci

2cena za 1 cm  – 61 Kč včetně DPH (49,90 Kč bez DPH)

šířka:
1 sloupec   5,3 cm 
2 sloupce 11,1 cm
3 sloupce 16,9 cm

4 sloupce 22,7 cm
5 sloupců 28,5 cm

základní cena (článek o rozsahu cca 1000 znaků vč. mezer s 1 fotografií)
2 420 Kč včetně DPH (2 000 Kč bez DPH)

CENY INZERÁTŮ

DISTRIBUČNÍ MÍSTA

ROZMĚRY INZERÁTŮ

PR ČLÁNKY

ŘÁDKOVÁ INZERCE

KONTAKT

cena za 1 tiskový řádek (cca 38 znaků včetně mezer)
61 Kč včetně DPH (49,90 bez DPH)

tel.: 257 533 280-1, 603 429 198  • fax: 257 533 281
listyprahy1@jalna.cz •  www.listyprahy1.cz

opakování inzerátu
za druhé otištění inzerátu – sleva 5 %
za třetí a další otištění inzerátu – sleva 10 %

za umístění na straně 2 nebo 4 – sleva 20 %
(černozelená barevnost)
za umístění na straně 1 –  příplatek 100 %

Základní grafické úpravy vašeho inzerátu jsou zdarma!

VÝBĚR VZOROVÝCH FORMÁTŮ (Možné jsou i jiné rozměry dle vašeho přání.)

961 Kč 1 601 Kč 2 241 Kč 3 201 Kč

3 352 Kč 6 703 Kč 10 054 Kč 10 205 Kč

22 450 Kč 21 930 Kč 36 482 Kč 5 164 Kč

59 187 Kč 4 033 Kč

• 
• • •

•

Literární kavárna Knihkupectví Academia na Václavském náměstí • Dům Portus – Život 90, K. Světlé 18,  
Kafírna sv. U Omara, Tržiště 11 pobočka Městské knihovny Praha 1 ve Školské Ústřední knihovna 

na Mariánském náměstí  v redakci Listů Prahy 1

Výška může libovolná 
podle vašich požadavků.
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 NA HRADĚ…Po 5 letech uvidíme České korunovač-
ní klenoty. Představí se ve Vladislavském sále 
v historické vitríně, kterou pro jejich první ve-
řejné vystavení v r. 1929 navrhl arch. J. Gočár. 
Příchod je od Starých zámeckých schodů. 
Po dobu trvání výstavy 10.–19. 5. bude 50% 
vstupné do expozice Svatovítského pokla-
du na II. nádvoří.  Fenomén Marilyn Mon-
roe propojí v Jízdárně PH módu a ženskou 
krásu.  K Příběhu PH se konají vycházky na 
téma Stavby v Královské zahradě a Architekti 
PH ve 20. st.  Do druhé části cyklu Masary-
kův Národní fond v Obrazárně jsou zařazeny 
tři generace krajinářů Mařák – Slavíček – Pru-
cha.  Hudba PH pokračuje vystoupením 
Berlínské filharmonie a koncertem M. Kožené.
 ... I V PODHRADÍPřednáška v budově AV ČR na Ná-
rodní má téma Od kompasu k navigaci aneb 
Co nevíte o Galileu. Pokračují cykly Nebojte 
se vědy a Ejhle, člověk.  V Galerii Hollar se 
představí slovenský umělec D. Kállay. Věnuje 
se malbě, grafice, ilustraci a známkové tvor-
bě, působí jako profesor volné grafiky a kniž-
ní ilustrace na VŠVU v Bratislavě.  Výstava 
Nejkrásnější české knihy roku 2012 je otevře-
na v Malé výstavní síni Strahovského klášte-
ra do 12. 5.  Dočasným řízením NG je od  
18. 4. pověřen prof. Vít Vlnas, dosavadní ředi-
tel Sbírky starého umění.
            KONCERTY V RUDOLFINUČF pod taktovkou J. Bělohlávka má na 
programu hudbu W. A. Mozarta a R. Wagne-
ra. Při posledním abonentním koncertu za-
zní Mozartova symfonie Jupiter, Gershwinův 
Klavírní koncert F dur a Ravelův La Valse. Řídí  
M. Honeck.  SOČR uzavře sezonu uvede-
ním Verdiho Requiem pod taktovkou O. Le-
nárda. Spoluúčinkují slovenští pěvci a ČFS 
Brno.
           GHMPMěstská knihovna otevře výstavu Vnitř-
ní okruh v současné české fotografii. Pro-
střednictvím dokumentu, portrétu, subjek-
tivní tvorby i fúzí různých stylů a médií chce 
ukázat na změny, které přinesly digitální tech-
nologie. Zastoupeno je přes 40 autorů růz-
ných generací.  U Zlatého prstenu vystaví 
student VŠUP J. Petr svůj Toroid, monumen-
tální kinetický objekt inspirovaný mj. elektro-
magnetickým zářením.  Ve 2. p. Staroměst-
ské radnice se představí E. Šimera a jeho 
Duch látky. Nová díla jsou výsledkem výzku-
mu dalších možností malby. Svou prací se 
autor dostává k hranicím alchymie, kterou 
je fascinován.  Křik paviánů… v Colloredo-
-Mansfeldském paláci to budou betonové ob-
razy J. Davida.
            NEBE NAD HLAVOUMěsíc bude v novu 10. 5., v úplň-
ku 25. 5.  Slunce vstoupí 20. 5. do Blížen-
ců.  Koncem měsíce večer nízko nad sz se 
těsně setkají planety Merkur, Venuše a Jupi-
ter.  25. 5. ve 2 h nastane konjunkce Mer-
kuru s Venuší, 28. 5. ve 21 h Venuše s Jupite-
rem.  Saturn bude svítit celou noc.  Velmi 
rychlé meteory z roje Akvaridy mají maximum 
5. 5.
           NÁRODNÍ GALERIEMezinárodní den muzeí a galerií 18. 5. 
přivítá návštěvníky vstupem zdarma. Připra-
veny jsou tematické přednášky, komento-
vané prohlídky, dílny.  Grafický kabinet ve 
Schwarzenberském paláci nabízí Africké dob-
rodružství Václava Hollara.  Do Valdštejnské 
jízdárny je připravena výstava s názvem Jan 
Křížek a umělecká Paříž 50. let – Breton, Du-
villier, Dubuffet, Picasso…  Salmovský pa-
lác opět otevře své brány, aby se podíval Po-
hledem romantika na Holandské a belgické 
malířství 19. st. z Rademakersovy sbírky. Uce-
lená kolekce 70 obrazů se v r. 2010 před-
stavila v Ermitáži, prošla řadou evropských 
institucí a v Praze svou pouť končí.  Štern-
berský palác zdobí sedm deskových obrazů  
z 15. st., které vytvořili bratři A. a B. Vivarinio-
vé pro konvent františkánů v Padově. Pět ma-
leb ze sbírek NG a dvě zápůjčky od italského 
sběratele se setkaly, aby se po více než 100 
letech spojily v část původního oltáře.
           SOČROrchestr se vrátil do svých domov-
ských prostor na Vinohradské 12. Dlouhých 
6 let čekal v provizoriu, přesunoval se do zku-
šeben po celé Praze, stěhoval nástroje, im-
provizoval. Nyní se v zrekonstruovaném le-
gendárním Studiu 1 chce věnovat intenzivní 
nahrávací činnosti. Vedle dokončení kom-
pletních symfonií M. Kabeláče s dirigentem  
M. Ivanovičem chystá 2 CD z děl L. Janáč-
ka pod taktovkou T. Netopila. V plánu je zalo-
žení vlastní edice. SOČR se také dočkal no-
vého loga.
           MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ SOUTĚŽ 
           PRAŽSKÉHO JARADo oboru lesní roh se přihlásilo 91 hor-
nistů z 25 zemí, mj. z Austrálie, Brazílie, Čí-
ny, Kolumbie, Koreje. Soutěž začíná 8. 5. 
v Sále Martinů, finále proběhne v Rudolfinu  
13. 5. Skladbu pro kandidáty napsal E. Dou-
ša, soutěžící doprovodí PKF s dirigentem  
O. Vrabcem.  V oboru varhany se přihlásilo 
42 soutěžících. 1. kolo proběhne na zrekon-
struovaných varhanách kostela U Salvátora,  
II. kolo v Rudolfinu, finále 14. 5. v Obecním do-
mě. Novou skladbu složil O. Kvěch. Spolupra-
covat bude Komorní orchestr Pražských sym-
foniků za řízení T. Braunera.    Stáňa Wildová

NA PÁR ŘÁDCÍCH

KULTURA / INZERCE

Projekt občanského sdružení K světu chce 
využít dosud opomíjená veřejná prostran-
ství města s velkým potenciálem. Za po-
moci rozmístění sedmi ISO kontejnerů na 
těchto místech je oživí velmi různorodými 
aktivitami, do kterých se může zapojit kdo-
koli z kolemjdoucích. Kontejnery K světu 
budou mít premiéru v Praze, ale setkají se 
s nimi i obyvatelé dalších šesti měst v ČR. 
Smyslem veškerého dění v kontejnerech je 
vzájemná komunikace všech: Těch, kdo se 
účastní s těmi, kdo se přijdou podívat i s ná-
hodnými kolemjdoucími. Napomohou také 
velkoplošné obrazovky a netradiční do-
pravní prostředky, spojující jednotlivá mís-
ta – koloběžky a kola. Ústředním místem 
bude Václavské náměstí. Kontejner s vel-
koplošnou projekcí a open air galerií oživí 
jeho horní část a bude možné sledovat zde 
dění v dalších partnerských kontejnerových 
městech. Na půjčené koloběžce si pak mů-
žete zajet k jinému kontejneru v centru Pra-
hy, kde vás dění zaujme. 

Další kontejnery najdete: 
Před Národní technickou knihovnou – 
Kampus k světu – bude vybízet k vzájem-
né interakci studenty všech tří okolních vy-
sokých škol a k představení jejich projektů. 

Na Karlově náměstí – Čítárna k světu 

– propojí literaturu se stylem, oživí park a 
podpoří mezigenerační dialog.

Park pod Nuselským mostem – Foli-
manka k světu – bude místem setkávání, 
sousedských vztahů, diskusí o vzájemné 
pomoci, promísí kultury i hudební styly ce-
lého světa, nabídne filmy i divadlo. 

Rašínovo nábřeží – Kavárna k světu – 
každý týden s novou výstavou a vernisáží, 
přednášky a diskuse o architektuře, veřej-
ném prostoru a umění.

A konečně můžete být k světu i vy sami 
docela viditelně tím, že navštívíte Reeflex 
Store na Vltavě, kde si na lodi kotvící u Ra-
šínova nábřeží můžete vybrat něco neotře-
lého v designovém pop-up shopu. Bude 
totiž plný originální české módy, šperků – 
například i z recyklovaných materiálů pro 
výrobu dopravních značek, a dalších stylo-
vých nezbytností. Přijít sem můžete i na ve-
černí koncert, recyklační workshop nebo 
módní přehlídku. 
Tak neváhejte, přijďte a buďte k světu! 

Maf

Tess Stimson 
Kdo miluje nejvíc
Jsou ženy, které zvládnou cokoliv. Až na pár věcí. Těch nejdůležitějších. 
Clare Eliasová od začátku těhotenství ani na vteřinu nepochybovala, že 
bude dobrou matkou. Vždycky přece všechno zvládla, proč by se tudíž 
měla obávat něčeho tak přirozeného, jako je mateřství? Pak ale dvojčata 
přijdou na svět a následná smršť událostí postaví Clare do situace, v níž 
by se nechtěla ocitnout žádná žena na světě.  

                                                                                  279 Kč

John Green 
Hvězdy nám nepřály
Zajímavá a citlivá knížka o šestnáctileté Hazel, která trpí rakovinou a 
sblíží se s Augustem, který trpěl stejnou chorobou a jemuž se podařilo 
tuto nemoc překonat. Ti dva mladí lidé se výborně doplňují, a navíc je 
spojuje originální pohled na život i na těžkou chorobu, která je postih-
la. „Nejvtipnější smutný příběh“ je napsán s mimořádným smyslem pro 
humor a sarkasmus a díky autorovu vypravěčskému talentu vyznívá vel-
mi působivě.                                                                                     299 Kč

Zsuzsa Bánková
Světlé dny
Vteřiny, jež změní život navždy... V malém městečku na jihu Německa 
prožívá děvčátko Seri světlé dny svého dětství: dny, které tráví v zahra-
dě u své kamarádky Aji, pocházející z maďarské artistické rodiny a žijí-
cí s matkou v chatrči na kraji města.                                                329 Kč

Chcete být k světu? 

vedleO areny zdarma www.galerieharfa.czČeskomoravská

Freestyle 
park arena 
v Harfě
27. – 31. května
13:00 – 18:00 
Freestyle park arena pro veřejnost
• možnost půjčení sportovních pomůcek ZDARMA

• tréninky za doprovodu profesionálů

1. – 2. června
10:00 – 19:00 
VSA xtreme team
• exhibice VSA Xtreme teamu
• soutěže o ceny
• workshopy pro veřejnost
• výuka základních triků

Vstup

ZDARMA!

07334_13924_extreme_227x164.indd   1 17.4.13   10:49

Novinky z knihkupectví

PLACENÁ INZERCE

První světová válka se stala „matkou katastrof“ 
20. století. Rozvrátila mezinárodní řád a  vnitřní 
systémy budované během předcházejícího věku, 
který přinášel modernizaci společností, s  výraz-
nými výsledky v  technice, vědě a  kultuře. Snění 
o plné svobodě člověka se zalklo blátem zákopů, 
bylo zabito v nekonečných bitvách, zadušeno zu-
páctvím, nouzí a hladem. Válka znamenala neštěs-
tí, které poválečný mír neodstranil, naopak přišly 
jeho nové projevy a zlé důsledky, k nimž patřily to-
tality, nová velká válka, dlouhodobé mezinárodní 
napětí. Tato publikace postihuje hlavní události to-
hoto období. 200 str., váz., 249 Kč

První světová válka a česká otázka
2. přepracované a rozšířené vydání 

prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.

www.tridistri.cz

prvni svetova 53x100.indd   1 4/23/2013   3:00:09 PM

PLACENÁ INZERCE

Chcete si zahrát divadlo na ulici, pobesedovat s kolemjdoucími na nejrůznější témata, zú-
častnit se nápaditých workshopů a performancí? Užít si třeba po cestě z práce nebo ze ško-
ly venku něco neobvyklého a zajímavého? Nechte se vtáhnout do děje na několika místech 
v Praze, kde budou mezi 10. 5. –1. 6. ovlivňovat veřejný prostor „kontejnery k světu“. 


