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Pomníky – zapomenuté i známé
Základ slova pomník je shodný se slovem vzpomenout. Pomníky vznikají proto, abychom si při pohledu na ně vzpomněli na určitou osobnost či historickou událost. Ironií
je, že i základ slova zapomenout je stejný. Jako obyvatelé města plného pomníků
denně nějaký míjíme, ale hektičností doby i nedostatkem zájmu o časy minulé zapomínáme: Kdo to vlastně na tomto mohutném podstavci sedí či stojí, co nám chtěl říci
a za co mu vděčíme?
To nám nyní chce připomenout rozsáhlá
V tom rozmezí se uskutečnily soutěže na
výstava Metamorfózy politiky. Pražské
všechny významné pomníky, pod nimiž
pomníky 19. století v Clam-Gallasově
dnes procházíme. Zúčastnili se jich nejvápaláci. Věnuje se nejen pomníkům realiženější sochaři doby. Vystaven je i návrh
zovaným, ale i těm, jejichž skici a návrhy
na vůbec první veřejný pomník v Čechách
skončily v archivech, ale přesto si – i po
– Přemysla Oráče ve Stadicích (1839–1841,
více jak stu letech – zaslouží pozornost.
J. Max). A ovšem i modely a vítězné návrSetkáme se tedy se všemi významnými
hy na pomníky sv. Václava na Václavském
pražskými a výběrově i mimopražskými
náměstí (1913, J. V. Myslbek), Josefa Jungmonumenty od poloviny 19. století přes
manna (1878, L. Šimek), Františka Palacdobu obrozeneckou až po období vzni
kého (1912, S. Sucharda), Jana Husa na
ku samostatné Československé republiky.
Staroměstském náměstí (1915, L. Šaloun).
Pomník maršála Václava Radeckého
na dnešním Malostranském náměstí
(pohlednice z roku 1903)

Výstava připomíná i návrhy autorů, kteří
tehdy neuspěli. V expozici jsou zastoupeny i starší pomníky mimořádné umělecké
úrovně – Karla IV. na Křižovnickém náměstí
(1848, J. A. Hähnel) či maršála Radeckého,
(bratři J. a E. Maxové), o jehož případném
znovuumístění na Malostranském náměstí
se opět diskutuje.
„Oslaviti výtečníky“
Soutěže na podobu pomníků, oslavujících
známé postavy českých dějin a národního
života, vypisovaly většinou k tomu účelu
založené spolky. Jejich cílem bylo, v rámci
tehdejšího upevňování národního vědomí,
„oslaviti naše národní výtečníky“. Soutěže, ale i stavba pomníku a výsledek bývaly i předmětem politických či uměleckých
sporů, ovlivňovala je politická situace. Vystaveny jsou autentické modely, často velmi
rozměrné a těžké, ale i menší, komornější
plastiky. Kromě monumentálních pomníků
a jejich geneze výstava připomene i menší, výjimečné sochařské práce, zobrazující
pomníky či busty významných uměleckých
osobností. Čeští sochaři, inspirováni géniem francouzského sochařství Augustem
Rodinem, který tehdy navštívil Prahu, jich
na přelomu 19. a 20. století vytvořili značný
počet. I kolem nich často spěcháme bez povšimnutí. Nejen prvomájový polibek u K. H.
Máchy na Petříně, ale i občasná zastavení
v dalších pražských parcích u pomníků třeba Karoliny Světlé, Julia Zeyera nebo Hany
Kvapilové mají svoje kouzlo.

Učit se, učit se,
učit se …

Karel Hynek Mácha na Petříně
Nerealizováno, ale vystaveno
I nerealizované práce zasáhly do vývoje
českého sochařství. Specifický význam pro
národní uvědomění měl mít tzv. Národní pomník, symbolizující největší národní tragédii
– bitvu na Bílé hoře a její důsledky. Návrhy
na něj se zabývali sochaři Bílek, Sucharda
či Mařatka, nebyl však uskutečněn. Zajímavé jsou i jiné nerealizované práce velkého
symbolisty a mystika Bílka nebo Suchardy.
Co je tím vzkazem, který nám zanechali
autoři pomníků, v nichž zachytili naši slavnou minulost? A co nám vzkazují ti, které
svými pomníky oslavovali? Odpověď lze
hledat právě na této výstavě.
Clam-Gallasův palác, Praha 1, Husova 20,
do 5. ledna. 2014 denně kromě pondělí
10–18 hodin. 	
Martina Fialková

95 let republiky – (ne)slavná minulost
28. říjen aneb několik výročí (kontroverzních) v jednom. Pamětníci by jistě mohli připomenout třeba Den znárodnění, Slováci zase vyhlášení federace. Ovšem stěžejní datum
je vznik Československé republiky, první republiky. Tedy státu, který již dávno neexistuje, přesto si ho s určitou dávkou nostalgie stále připomínáme a zpestřujeme ho udělováním státních vyznamenání, což mnohdy vyvolá větší vášně než svátek samotný.
Je tomu již dlouhých devadesát pět let,
kdy údajně spontánní dav českých vlastenců vyrazil do ulic v mylném domnění,
že definitivně skončila první světová válka,
a začal provolávat slávu nové republice.
A jako doprovodný prvek strhával německé nápisy a symboly údajně nenáviděné
monarchie. Skupinka politiků proto využila příznivého naladění obyvatelstva, aby
z Obecního domu vyhlásila První československou republiku. Protože se k tomu
nachomýtl i lékař Vavro Šrobár, který byl
zrovna v Praze na dovolené a nijak se netajil svým čechoslovakismem, mohla být vzájemná soudržnost dvou národů posvěcena
i česko-slovenskými vyhlašovateli, kteří si
vydobyli historické přízvisko: Muži 28. října.
Snad i nečekaně vlídné počasí napomohlo
demonstrantům v ulicích vyhlašovat nové
státní zřízení a likvidovat symboly padlé
monarchie, mezi které lze zařadit i Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Krás-

ná barokní památka padla za oběť davu
o několik dní později, a lze to definovat jako
další projev našeho obrazoborectví. S režimem měníme i sochy. Paradoxem dějin
může být současná snaha o jeho rekonstrukci, to by se tehdejší revolucionáři asi
podivovali. Ale to je zase jiná otázka.
Neoddiskutovatelným faktem je, že v pondělí 28. 10. 1918 došlo k záměně informací
a zpráva o převzetí Obilného ústavu byla
interpretována jako konec války. A pětice
mužů, do které patřili Alois Rašín, František
Soukup, Antonín Švehla, Jiří Stříbrný a již
zmiňovaný Slovák Vavro Šrobár, se chopila
příležitosti a vyhlásila samostatnou Československou republiku, označovanou podle
francouzského vzoru jako republiku první.
Lze si samozřejmě pohrávat s otázkou,
zda oslavu výročí neexistující republiky
považovat za přínos či rozmařilost. Ono to
totiž není vůbec jednoznačné. Přistupuje
te-li k tomu jako ctitel tradic, jde zcela jis-
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tě o první alternativu. Národ si připomene
slavnou minulost, probudí se dřímající vlastenecké cítění, připomenou velké osobnosti
politického života, které v současnosti poněkud chybí.
Bereme-li v úvahu fakt, že zmiňovaný útvar
již neexistuje, je mnohdy nespravedlivě adorován, přijde na přetřes i druhá varianta.
Lze se na to podívat i očima dítěte školou
povinného, které nějaká minulost vůbec nezajímá, hlavní jsou podzimní prázdniny. Což
ovšem sklouzáváme k určitému pragmatismu, neřku-li cynismu.
Slavná výročí mají mít v našem kolektivním povědomí své místo a vznik První republiky mezi ně jistě patří. Sice nepotěším
monarchisty, jejichž srdce stále bije pro
Rakousko-Uhersko, ale obecně se tvrdí, že
Češi monarchii moc nemuseli. Republiku
přivítali s nadšením a se stejným nadšením
vítali a poté i obdivovali tatíčka Masaryka.
Dnes už můžeme dvacetiletou prvorepublikovou existenci hodnotit i kritickým pohledem, ten ovšem k výročí zas tak nepřísluší.
Při jubileu (a 95 let je úctyhodné jubileum)
se sluší říkat hezké věci, oslavovat a vzpomínat na to dobré. A ve své podstatě jistě
první republika dobrá byla. Dvacáté osmé

říjnové pondělí před devadesáti pěti lety
bylo ve znamení veselí a divokých pouličních radovánek. Lidé údajně i v pražských
ulicích bujaře tančili. Během následujících
let datum vzniku své republiky náležitě a
s úctou slavili. Šlo se dokonce tak daleko,
že bylo zakázáno v daný den pracovat.
Prostě se mělo jen slavit. A běda, pokud
jste zkusili provozovat něco jiného, než
jen jásat. Údajně i věšení prádla mohlo být
pokutováno. Nicméně, většina lidí republiku oslavovala ráda. Pokud tedy mluvím
o Češích. Němci, kterých bylo v republice
víc než Slováků a byli označení za menšinu, zas tak velkou radost neměli. To už ale
naznačujeme neřešené problémy, kterých
první republika měla víc než dost.
Pokud navíc hledáme paralely s dneškem,
pak její konec by pro nás měl být velkým
mementem. Jenže historie, ač to hlásá,
moc poučení nepřináší. Každá generace se
většinu musí poučit jen ze svých vlastních
chyb. Nic to ale nemění na faktu, že si letos v pondělí 28. 10. připomeneme, že před
devadesáti pěti lety, také v pondělí, vznikla
první Československá republika. 	
JN

V jednom z nedávných fejetonů jsem se
podivoval nad označením „klient“ a děsil jsem se toho, aby tato praxe pronikla
i do školství v podobě: „Máš, milý kliente (žáku) Honzo, domácí úkol? Nemáš?!
Tak to Ti napíšu do klientské (žákovské)
knížky.“ Klienty nechám dnes stranou, ale
do školních lavic se vrátím – z trochu jiné,
i když obdobně sporné, strany.
Naše školská soustava, jejíž základy položila ctihodná Marie Terezie (a dodnes je
její odkaz živý, neřku-li neměnný), „produkuje“ absolventy různých kvalit. To je tedy
také hrozivé slovní spojení. Ovšem po
pravdě – každý absolvent, byť obdobné
školy, má trochu jinou úroveň, dnešním
slovníkem „kvalitu“. Přitom paradoxně
je dnes obecný tlak na všechny stupně
našeho vzdělávacího systému ve snaze
sjednotit „výstupní“ úroveň.
Jedna věc je snaha, druhá výsledek.
Ukázkou mohou být třeba stokrát probírané státní maturity. Naštěstí mám maturitu
pár let za sebou, tedy se nemusím děsit,
že jednou pohořím a rok na to projdu
s vyznamenáním, neb došlo k „menším“
úpravám shora.
Situace ve vysokém školství je také napjatá z řady důvodů a pak je zde též velký
zájem na zvýšení počtu absolventů. Je
jasné, že naší malé zemi by v dalším rozvoji velmi pomohly investice do vzdělání,
respektive „kvalitní“ experti všech druhů.
Těžko se uživíme těžbou uhlí či jiných surovin, když jich sami máme poskrovnu.
Popřípadě je dobýváme za neúměrných
nákladů. Ani rozvinutý automobilový průmysl nás nespasí, když i „naše“ škodovky se dají vyrábět jinde – Ukrajina, Indie,
Bosna či Kazachstán.
Zatímco snaha o zvýšení počtu vysokoškoláků „na hlavu“ se stále proklamuje, realita je jiná. Z výsledků „Sčítání“
v roce 2011 sice vyplynulo, že máme přes
1,1 miliónu vysokoškoláků a jejich počet
se průběžně zvyšuje, ale za vyspělými
státy prý pokulháváme.
Nehodlám řešit statistiky – stačí se pobavit s nějakým „nevysokoškolákem“.
O stavu věcí snadno vypoví jeho tvrzení:
„když jsem já dostudoval.“ Obratem totiž zjistíte, že jeden „dostudoval“ střední
průmyslovku a je automechanikem, druhý „vystudoval obchodku“ a stal se dealerem (obchodním cestujícím) atd. Už se
těším, až můj syn „vystuduje základku“.
Výpovědní hodnotu má i uvádění titulů –
například úsměvné telefonáty: Haló? Kdo
je tam?“ – „Tady inženýr Novák, chci se
zeptat na…“
Jak říkal kdosi: „Učit se, učit se, učit se…“
Ondřej Sedláček
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Kam v říjnu na procházku?
Pražská informační služba, tel.: 221 714 152, 221 714 151, www.pis.cz.
(Vstup na akce 100/70Kč, není-li uvedeno jinak.)
 

2. st. Kamenná Praha – na pobřeží Gondwany. Zavítáme na Prahu 10 do Dubečku, kde
na denní světlo vystupují masivní lavice tvrdého
křemence, které byly v dávné minulosti plážovým pískem na pobřeží Gondwany. O pár stovek milionů let později se na místním návrší usídlili naši předkové. Začátek v 17.30 před kostelem
sv. Petra v Dubečku (100 m od zastávky aut.
č. 111, 240 „Dubeček“). (F. Stehlík)


3. čt. Architektura pražského „ringu“ I. –
Národní třídou po Příkopy. Během vycházky
se zastavíme u známých i méně známých staveb, všimneme si detailů jejich fasád, zajdeme
do pasáží a podíváme se na jejich zadní trakty
(Pojišťovna Donau, Chicago, Ara, Úvěrní banka,
Vídeňská bankovní jednota, Haasův obchodní
dům, Pojišťovna Praha, aj.) Začátek v 16.30 před
Národním divadlem. (J. Škochová)
 

4. pá. Večerní prohlídka Staroměstské radnice. (stejně i 5., 12., 18., 19., 26. 10.) Navštívíte historické interiéry vybavené dobovým nábytkem, sestoupíte do podzemních prostor, kdysi
užívaných jako středověké vězení, a prohlédnete si figury apoštolů orloje zblízka a navštívíte
radniční věž. Začátek ve 20.30 před věží (vstup
vedle Staroměstského orloje). Cena 160 Kč.
(průvodce PIS)
5. so. Za historií Zbraslavi. Vycházka nás za 

vede ke zbraslavskému zámku, kostelu sv. Jakuba Staršího, vile V. Vančury a kostelu sv. Havla.
Začátek cca v 10.00 na vlakovém nádr. „Praha –
Zbraslav“ po příjezdu vlaku (jede z „Praha hl. nádraží“ v 9.24). (B. Kocourek)
Kde skončil Babinský, známý lotr mexický?
Pokud budete chtít shlédnout místo posledního odpočinku loupežníka V. Babinského, stačí se s námi vydat do Řep a dozvíte se při tom
i leccos z jeho dramatického života. Z Řep nás
vycházka povede kolem Peterkova mlýna okrajem Hostivic k rybníku Kala do sídelní části Hostivic Břve. Začátek cca ve 13.30 na zastávce aut.
č. 225 „Řepský hřbitov“ (jede od metra B „Nové
Butovice“ ve 12.55). (P. Lešovská)
Večerní prohlídka Staroměstské radnice.
(viz 4. 10.)
 

6. ne. Kterak Šemík Horymíra zachránil. Akce pro děti. Povídání o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii Vyšehradu
spojené s návštěvou kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti. Začátek ve 14.00
před kostelem sv. Petra a Pavla. Cena 100/70 Kč
+ do kasemat 60/30 Kč. (průvodci PIS)

Letohrádek Hvězda. Prohlídka renesanční stavby z 16. století, postavené na půdorysu šesticípé hvězdy podle návrhu F. Tyrolského, spojena
s procházkou v oboře. Začátek ve 14.00 před
bránou do Hvězdy z Libocké ul., P 6 (tram. č. 1,
2, 18 „Petřiny“). Cena 100/70 Kč + do objektu
60/30 Kč. (A. Plíšková)
Od Pelc-Tyrolky do zadního Ovence. Vycházka Trojským údolím nás povede podél Vltavy a
nabídne setkání s několika bývalými usedlostmi, zastavíme se u nejnovějšího vltavského mostu. Kolem repliky trojského koně dojdeme přes
bývalou osadu Rybáře k Trojské lávce. Začátek
v 15.00 na zastávce aut. č. 201 „Kuchyňka“ (jede
od metra C „Nádr. Holešovice“ ve 14.46).
(E. Sokolová)
 

8. út. Domovní znamení Starého Města. Vycházka za osudy a příběhy staroměstských domů a jejich obyvatel, o kterých budou vyprávět
domovní znamení v ulici Celetné, na Staroměstském a Malém náměstí a v ulici Karlově. Začátek v 17.00 u Prašné brány na nám. Republiky.
(B. Škaroupková)
 

10. čt. Architektura pražského „ringu“ II. –
Revoluční třídou po Příkopy. Během vycházky se zastavíme u známých i méně známých
staveb, všimneme si detailů jejich fasád, zajdeme do pasáží a podíváme se na jejich zadní trakty (Dům společnosti přátel žehu, Hospodářský svaz přádelen, italský palác Victoria, dům
Šramota, Eskomptní banka, Myslbek). Začátek v 16.30 před palácem Merkur (Revoluční 25,
P 1). (J. Škochová)
 

12. so. Národní divadlo. (stejně i 19., 27. 10.)
Prohlídka prostor divadla nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer. Začátek každou půlhodinu od 8.30 do 11.00 ve
vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PIS)
Svatý Michal v zahradě dýňové. Prohlídka kostela sv. Michala a procházka po čtvrti V Jirchářích.
Kladrubští benediktini zde založili ves Opatovice
a postavili si kostel sv. Michala. Začátek ve 14.00
před vchodem do kostela (ul. Opatovická, P1).
(A. Škrlandová)
Večerní prohlídka Staroměstské radnice.
(viz 4. 10.)
 

13. ne. Alfons Mucha: Slovanská epopej. Komentovaná prohlídka výstavy. Začátek
v 10.00 ve Veletržním paláci (tram. č. 12, 17, 24
„Veletržní palác“). Cena 100/70 Kč + do objektu
90 Kč. (M. Hátleová)

Strom na své zahradě můžete
pokácet kdykoliv. Bez povolení.

EKORUBRIKA

Ještě nedávno platilo, že když jste na zahradě měli pořádný strom, pak jste k jeho
pokácení potřebovali povolení úřadu. Pořádný strom znamená v řeči čísel obvod
kmene větší jak 80 cm, a to v takzvané prsní výšce 130 cm nad zemí.
zahrada vláhu potřebuje. Je to taky stoOd poloviny července ale platí nová vyprocentně přírodní pracholapka a hluhláška: a na své zahradě můžete kácet
kotlumič. Dá se po něm lézt a věšet na něj
hlava nehlava. Je to jen na vás.
ptačí budky. Zavěsit houpačka. A stromy
Nová vyhláška č. 189/2013 o ochrajsou taky úplně obyčejně hezké.
ně dřevin a povolování jejich kácení říká,
Ale jestli už jste rozhodnuti kácet, tak
že majitel zahrady nepotřebuje ke kácekácejte. Správně by se mělo kácet v době
ní svých stromů žádné razítko. Jen pilu.
vegetačního klidu (což je podle aktuální„Majiteli zahrady nesmí nikdo diktovat, jak
ho počasí od listopadu do března), ale
se má na svém pozemku ke svému majetku
vyhláška svým zněním umožňuje v podchovat. Novela vyhlášky plně svěřuje péči
statě kácet kdykoliv. Povolení se vztahuje
o soukromou zahradu do rukou majitele,“
ale jen na obyčejné stromy. Pokud máte
vysvětluje vydání novely T. Chalupa. Jeho
na zahradě strom, který je významným
přesvědčení je, že majitel si svou zahradu
krajinným prvkem, je součástí stromořadí,
nezničí, naopak se ji bude snažit zvelebit.
nebo je vyhlášený jako památný strom,
Se stromy je často pěkná otrava. Padá
pak máte smůlu.
z nich listí nebo jehličí, při silnějším větru
A povolení se také nevztahuje na potřeba i větve a samozřejmě může spadnout
zemky zahrádkářských kolonií. Je to kvůli
i celý strom. Jenže jakmile je jednou pokátomu, že zahradu vymezuje vyhláška jako
cíte, tak jsou pryč. A náprava zabere tak
pozemek kolem rodinného či bytového
dlouhou dobu, že se jí třeba ani nedožijete.
domu, který je oplocený a nepřístupný veStromy jsou totiž taky fajn. Třeba v parřejnosti. V zahrádkářských koloniích by roném létě, když se můžete schovat v jejich
dinné či bytové domy být neměly. Ale třeba
stínu a poslouchat, jak ševelí listí. Ráno
se to s nějakou novou vyhláškou změní.
najdete pod stromem víc rosy, než kdyby
Martin Mach Ondřej/Ekolist.cz
tam strom nebyl, což je prima, protože

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest
DOTAZ: Ze zvědavosti jsem si stejně jako mé
kolegyně v práci koupila lodičky s antishock-podpatkem. Nosila jsem je příležitostně jednu sezónu, když jsem si všimla propadlého
podpatku na jedné z bot. Reklamaci jsem
byla uplatnit osobně. O vyzvednutí opravené
boty či nového páru jsem poprosila svého
přítele. Závěr prodejce byl vrátit peníze, neboť oprava nebyla možná a tentýž pár již dodavatel nemá. Příteli však odmítli kupní cenu
vyplatit bez plné moci. Mají na to právo?
ODPOVĚĎ: Nelze zde mluvit o právu. Je
povinností prodávajícího řešit oprávněné
nároky z reklamace u něho zakoupeného
zboží kupujícím. Zjednodušený daňový doklad nedá odpověď na otázku, kdo tímto
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kupujícím je, ale s vysokou pravděpodobností, je-li při reklamaci
tento předložen reklamující osobou, lze tuto osobu za kupujícího
považovat. Povinnost vrátit peníze
ze zrušené kupní smlouvy oprávněné osobě opět leží na prodávajícím. Vychází-li pak z údajů uvedených
v reklamačním protokolu, neměl by plnit jiné
osobě bez věrohodného pověření osobou,
která reklamaci uplatnila. K tomuto účelu
zcela postačí plná moc k vyzvednutí vyřízené reklamace.
Kontaktovat můžete i poradenskou linku
časopisu dTest – tel.: 299 149 009.

POŘADY PRO SENIORY

Koncert pro seniory se koná ve středu 2. října od 14.30, v Malostranské besedě,
Malostranské náměstí 21, Praha 1.
Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku, sraz vždy ve 13.45.
Dvé výpravy v místa sporných malostranských událostí:
12. 10. sraz za pomníkem TGM na Hradčanském náměstí
19. 10. sraz u morového sloupu na horním Malostranském náměstí
26. 10. Bohatě o významu Celestinského domu a Kolkovny
			
– sraz u vjezdu paláce Kinských na Staroměstském náměstí

Vikýře PLAY v Malostranské besedě. (stejně
i 27. 10.) Akce pro děti. Procházka Malou Stranou, při které děti uslyší, jak to bylo se založením
tohoto města a s malostranskou radnicí. Navštívíme Malostranskou besedu a výstavu „Vikýře
PLAY.“ Začátek v 10.00 a ve 14.00 před kostelem
sv. Mikuláše na horním Malostranském nám. Cena 100/70 Kč + výstavu 60 Kč. (průvodci PIS)
Holešovické fabriky aneb co vše se v Praze
vyrábělo. Vycházka Holešovicemi po stopách
výroby kovového nábytku, uzenářského zboží,
piva či barviv. V průběhu 19. století vzniklo v Holešovicích víc jak 30 továren, pokusíme se alespoň některé z nich připomenout. Začátek ve
13.30 na zastávce tram. č. 1, 14, 24 „Pražská tržnice“. (P. Lešovská)
 

16. st. Vývoj evropských měst aneb Praha
renesanční – II. přednáška. Představíme si Prahu v období renesance, povíme si o tom, jak se
zde lidem dařilo a jak v tomto období vypadalo
město, ve kterém žili. Začátek v 17.00 v sále PIS,
Arbesovo nám. 4, P 5, v přízemí. (M. Homerová)
 

18. pá. Večerní prohlídka Staroměstské
radnice. (viz 4. 10.)
 

19. so. Národní divadlo. (viz 12. 10.)
Max Brod. Po stopách pražského německy píšícího spisovatele židovského původu, který zasáhl do světové kultury 20. století. Začátek ve 14.00
na zastávce tram. č. 5, 8, 24, 26 „Dlouhá třída“.
(L. Mandová)
Večerní prohlídka Staroměstské radnice.
(viz 4. 10.)


20. ne. Strahovský klášter a jeho obrazárna.
Prohlídka Strahovské obrazárny s díly od gotiky
k romantismu s možností zhlédnutí nově objevených maleb italských umělců a návštěva vybraných prostor kláštera. Začátek v 9.30 a ve 14.00
před kostelem sv. Rocha na Strahovském nádvoří. Cena 100/70 Kč + do obrazárny 80/40 Kč.
(A. S. Marchal)
Nordic walking z Ďáblického háje k trojskému koni. Instruktor této tzv. aerobní aktivity vysvětlí a předvede, jak ji správně provozovat. Poté se vydáme do Ďáblického háje, přes Čimický
háj, přírodní památku Velká skála do Troje. Putování zakončíme na břehu Vltavy u modelu trojského koně. Začátek akce v 10.00 na zastávce
aut. č. 103 ,,Ďáblický hřbitov“ (jede od metra C
„Ládví“). (M. Hátleová)
Významné pražské vzdělávací instituce Jak
bylo organizováno a kdy vlastně začalo pravidelné vzdělávání pro ženy a dívky v Praze? Připomeneme si významné instituce a osobnosti se školstvím spojené. Začátek v 14.00 před
kostelem sv. Voršily (Národní třída, P 2).
(J. Nováková)
 

22. út. Ztracenka a Bastion u Božích muk.
Procházka zahradou, která bývala vinicí. Rozkládá se mezi Karlovem, Albertovem a novoměstskými hradbami. Začátek v 15.00 u kostela Pan-

Vyjděte s kartáčkem
na zuby z koupelny
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Libeňská synagoga (vycházka 24. 10.)
ny Marie a Karla Velikého na Karlově (Horská,
P 2, zastávka aut. č. 291 „Dětská nemocnice Karlov“). (M. Racková)
24. čt. Libeňské židovské ghetto. Procház 

ka Libní po stopách židovských obyvatel a za posledními domky, které pamatují časy ghetta. Prohlédneme si prostory Grabovy vily a navštívíme
libeňskou synagogu. Začátek akce v 15.00 před
Grabovou vilou (ul. Na Košince 502/1; zastávka
tram. č. 3, 10 „Stejskalova“). (M. Hátleová)
 

26. so. Karlovo náměstí. Během procházky si připomeneme vznik Dobytčího trhu i celého Nového Města pražského. Ukážeme si,
kde stávala Kaple Božího těla, Slanečková bouda a kde bydleli alchymista E. Kelley a sochař
M. B. Braun. Seznámíme se s budovami i pomníky na náměstí a Resslovou ulicí projdeme až
k Tančícímu domu. Začátek v 10.00 před radnicí
na Karlově nám. (M. Štrachová)
Pražským hradem po stopách českých králů.
Akce vhodná i pro osoby se sníženou schopností pohybu. Vyprávění o české historii a osudech
králů, kteří psali české dějiny. Začátek ve 14.00
u vchodu do Královské zahrady před Lvím dvorem (zastávka tram. č. 22 „Pražský hrad“).
(J. Nováková)
Kostel sv. Václava Na Zderaze. Vycházka do míst, kde dle pověsti kníže Václav nechal založit lázně. Prohlédneme si kostel
sv. Václava, jehož interiér byl r. 1930 obohacen o práce F. Bílka a naskytne se nám možnost shlédnout výstavu „Bible kralická“. Začátek ve 14.00 před kostelem (Resslova, P 2).
(A. Škrlandová)
Večerní prohlídka Staroměstské radnice.
(viz 4. 10.)
 

27. ne. Národní divadlo. (viz 12. 10.)
Vikýře PLAY v Malostranské besedě
(viz 13. 10.)

ZDRAVÍ

Zuby si čistěte raději před jídlem. To, že čisté zuby zůstávají zdravé, tedy bez kazů,
je většině lidí jasné. Ale to, že dvě minuty ráno a dvě minuty večer je málo, to už někteří z nás za tak zřejmé nepovažují. Odborníci ale mají jasno: zuby je lepší čistit
několikrát denně a to i bez pasty. A doporučují: vezměte kartáček z koupelny ven!
Zubní kaz a zánět dásní způsobují bakterie, kyselé a toxické zplodiny jejich
látkové výměny. Tyto mikroorganizmy
vytvářejí plak – lepivý povlak, který se
neustále usazuje na zubech a skládá se
z již zmíněných bakterií, mikroskopických
zbytků jídla a jiných nečistot. Aby se člověk pořádně zbavil plaku, měl by si čistit zuby častěji, než klasické dvě minuty
ráno a večer. Nejlépe několikrát denně.
Měli bychom používat více typů jemných
zubních kartáčků a zapomenout na to, že
pro tuto činnost je vyhrazeno místo pouze
v koupelně.
Pokud používáte kartáček s dlouhou
hlavičkou, je to, jako byste si chtěli vyčistit dva nebo tři páry bot najednou velkým smetákem. Je lepší použít kartáček
s co nejmenší a nejměkčí hlavičkou, hustě
osazenou jemnými štětinkami. Někteří stomatologové mají v oblibě i kartáček, jehož
hlavička pokryje jen jeden zub. Prostory
mezi zuby pak vyčistí jedině speciální mezizubní kartáček nebo dentální nit.
Při čištění by se kartáček měl soustředit na zub a nikoliv na dáseň. Pokud
máte dásně zdravé, štětiny zubního ani

mezizubního kartáčku by neměly způsobit jejich krvácení.
Zdá se vám to moc složité a zdlouhavé? Možná máte pravdu. A proto stomatologové navrhují, čistěte si zuby kdykoliv
na to máte čas. Třeba u televize, klidně na
sucho bez pasty.
Pastu stačí použít ráno a večer, je důležitým zdrojem fluoridů. Jinak je spíše
kosmetickou záležitostí pro zpříjemnění
čištění. Žádné mikrogranule nebo aktivní
složky totiž nenahradí správnou techniku.
Mezi lidmi je zažité, že zuby se mají
čistit po každém jídle. Odborníci ale doporučují opak – vyčistit si zuby před jídlem. Řada potravin, například citrusy,
džusy, jogurt a hlavně cola je kyselých a
kyselina narušuje sklovinu. Pak je lepší
nechat sklovinu nějaký čas v klidu a čistit
chrup před jídlem. Po jídle si ústa můžete
vypláchnout vodou.
Na tvorbu zubního kazu nemá podstatný vliv ani dědičnost. Vše je tedy ve vašich rukou. Pokud si zvládnete perfektně
čistit zuby, můžete se vrtání, plombování,
ztrátě zubů a protézám vyhnout úplně.
Irena S.

Královské Vinohrady I. Vycházka částí Vinohrad do míst, kde se průmysl živě rozvíjel, stávala zde čokoládovna Maršner anebo bývalý pivovar a jiné. Připomeneme si, kde stávaly dnes již
zaniklé usedlosti Horní a Dolní Stromka, Feslova
a Šafránka. Začátek v 10.00 ve vestibulu metra A
„Želivského“. (B. Kocourek)
Staré Bohnice a jejich okolí. Na procházce poznáte památku selského baroka, kostel, jehož
zakládací listina patří mezi naše nejstarší archiválie. Zajdeme do areálu terapeutické farmy psychiatrické léčebny, na zvířecí hřbitov a na vyhlídku do Bohnického údolí. Začátek akce ve 14.00
na zastávce aut. č. 177, 200 „Odra“ (jedou od
metra C „Kobylisy“). (E. Sokolová)
 

28. po. Vyšehrad a jeho tajemné legendy.
Prohlídka areálu vč. kostela a hřbitova. Začátek
akce ve 14.00 před kostelem sv. Petra a Pavla.
Cena 100/70 Kč + do kostela 30/10 Kč.
(M. Štrachová)
 

30. st. Zikmund Lucemburský – zapomenutý král – přednáška. Tento král patří mezi málo
známé české panovníky, ačkoli byl jednou z nejvýznamnějších osobností přelomu 14. a 15. století. Začátek v 17.00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4,
P 5, v přízemí. (J. Nováková)
 

31. čt. Bílkova vila. Vstupte s námi do objektu a objevte hlubokou symboliku domu i sochařského díla F. Bílka. Začátek v 16.00 před
vchodem do vily (Mickiewiczova 1, P 6). Cena
100/70 Kč+ do vily 40 Kč. (M. Racková)
Vycházky se konají, sejde-li se nejméně šest
účastníků. Max. počet je 70 ve skupině (není-li
uvedeno jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou
zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektů si
hradí účastníci sami. Dětem do 15 let,studujícím,
seniorům a invalidům poskytujeme slevu.
Max. kapacita sálu PIS – 30 osob.

Připomeňme si v ŘÍJNU
1. 10. 1863 v Praze byla otevřena první
městská vyšší dívčí škola – 150 let
4. 10. 1873 uvedena do provozu železniční trať Praha – Nymburk, délka
48,8 km – 140 let
26. 10. 1988 prodloužená trasa B
metra ze Smíchovského nádraží do
Nových Butovic byla uvedena do provozu – 25 let
27. 10. 1913 narozen Otto Wichterle,
vědec, obor organická a makromolekulární chemie (zemř. 18. 8. 1998) – 100 let
29. 10. 1923 uskutečněn první let
Československých aerolinií z kbelského letiště do Bratislavy, jediným
cestujícím byl redaktor Lidových novin Václav König – 90 let
PLACENÁ INZERCE

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

Kontejnery na Praze 1
Městská knihovna Praha 1
pobočka Hradčany, Pohořelec 25/111
po–čt 12.00–17.00,
Program v říjnu
2. Toulky po Hradčanech
17.15
sraz v u pomníku J. Nepomuckého
na Pohořelci.
9. Harfa Jany Šouflové
17.30
koncert s vyprávěním o historii harfy
a ukázky nástrojů
23. Klaudie na rozcestí
17.30
Beáta Matyášová, autorské čtení
s besedou
do 30. 10. Do srdce sbíráme užaslé
střípky okamžiků výstava fotografií
Bereniky Haladové
Otevřeno v provozní době, vstup volný.

Velkokapacitní kontejnery budou přistaveny po dobu 4 hodin: 14.00–18.00,
ukládání bude koordinovat obsluha.
4. 10.
Haštalská (č. 2)
Malostranské nám. 11 (horní)
8. 10.
Pohořelec horní parkoviště,
Besední č. 2,
Široká naproti FF UK
11. 10.
Hellichova x Nebovidská,
Ostrovní u ZŠ,
Jeruzalémská za kostelem
15.10.
Štěpánská x Řeznická,
Cihelná (č. 2),
Petrské náměstí x Lodecká
18. 10.
Masná x Malá Štupartská; Dlouhá tř.
(č. 46), U Dobřenských před křižovatkou
(zdroj OÚ MČ Praha 1)
s Betlémskou

opravy, prodej – tel. 241 412 507,
www.psacistroje.cz
 Koupím půdu, nebytový prostor
nebo byt či dům s věcným břemenem –
staršími lidmi na dožití (nemovitost do té
doby užívat nebudu). Peníze budete mít ihned
k dispozici. Zaplatím za vás i případné dluhy nebo exekuce. Odměním i tip na někoho,
komu by mohla moje nabídka pomoci. Férové
jednání. Vše stvrzeno u notáře. RK prosím
nevolat. Tel.: 775 048 115
 KOUPÍM BYT, ROD. DŮM, POZEMEK kdekoli v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti ani
vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné –
nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva,
služební, podnikový a pod. Nechám čas na
vystěhování, uhradím za vás případné dluhy
na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím
i právně velmi komplikované případy, podílová
spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu
atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek
a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned.
Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.
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Bashka Kocmanová – společenská zodpovědnost má zelenou
Tuhle mladou ženu jsem potkala v centru, které nese zvláštní název HUB (čti HAB).
Později vysvětlíme. Scházejí se zde nejrůznější lidé, kteří tu pracují, klábosí, ale hlav
ně posunují dopředu nejrůznější svoje sny, vize, firmy, projekty. Většinou mladí, jako
třeba Bashka, ale nejen. Uvidíte tu i prošedivělé hlavy, kterým je zjevně dobře mezi tím
kypícím a energickým mládím. Všem je jedno společné. Vědí, že ve společném prosto
ru, který dává možnosti spojení a vzájemné pomoci, konzultací a podpory, se vymýš
lejí a realizují věci efektivněji. Bashka Kocmanová pracuje v HUBu jako koordinátorka,
hostitel, starající se o chod tohoto centra. Vzniká jich u nás víc. Smíchovský HUB je
však sympatický svým zaměřením na společensky odpovědné podnikání.
Bashka o sobě sama píše, že funguje na
fotosyntézu a mění světlo v dobrou náladu
a inspiraci. Pracovala jako produkční v divadle, hraném i animovaném filmu a dokumentu. Zkušenosti má i v neziskové sféře a
pedagogice. Má ráda hory a výhledy, louky
a lesy, suchý i černý humor a sní o tom,
že bude žít ve slaměném domě. Zde, v její
nové rodině, ve smíchovském HUBu, ji především zajímá komunitní spolupráce a podpora skupin a jednotlivců, kteří své touhy a
sny mění v reálné činy.
CO je to vlastně HUB? Původně jsem si
myslela, že jde o nějakou zkratku.
Hub je anglické slovo, nepoužívá se příliš
dlouho. Je to vlastně rozbočovač, počítačový
prvek, který dokáže data zkopírovat do všech
výstupů. Jako když rozdvojka na elektrické
kabely vede stejnou energii do všech zásuvek, tak se snaží HUB vést stejný náboj mezi
své členy. Stejně jako počítačový hub roznáší
do sítě stejná data ze zdroje, tak se HUB snaží propojovat členy a témata tohoto prostoru.
Podobných center, která podporují nové,
začínající projekty či podnikatele je už
v Praze víc, ale čím je specifický právě
HUB, pro který pracujete?
Ano, je jich v Praze více a každý je jiný.
A každý je třeba. HUB je specifický pestrostí
komunity členů, která se tu vytváří, také zaměřením na společensky odpovědné podnikání a inovace a i tím, že je součástí rozsáhlé
globální sítě. Na pěti kontinentech už je více
než 40 HUBů, které sdílí společnou misi.
Jak jste se dostala k téhle práci a co
vás na ní baví? Je totiž vidět, že vás op
ravdu baví.

Vždycky mi záleželo na tom, co dělám,
pro koho a s kým. Toužila jsem po tom, aby
moje práce měla nějaký přesah – vyvolala
nějakou změnu. Kdybych chtěla použít nějakou silnou větu, asi bych řekla, že jsem
vždycky chtěla změnit svět. Dlouho jsem
pracovala u filmu a v divadle. Znáte ten stav,
když vás osloví nějaký film, vy odejdete
z kina a ten „obohacující pocit“ ve vás ještě
pár hodin trvá? Podílet se na vytváření těchto „obohacujících pocitů a emocí“, to byl
můj kousek splněného snu, jak měnit svět.
Časem mi to připadalo málo, a když jsem
poprvé přišla do HUBu, kde jsem shodou
okolností přednášela o výrobě jednoho nového českého filmu, nechtělo se mi odejít.
Cítila jsem, že tady je to PROSTŘEDÍ, kde
se změny dějí neustále. Že toto je ta platforma změny. V tu chvíli to přebilo všechno
předchozí. Pár měsíců na to jsem pro HUB
začala pracovat. Ano, opravdu mě to baví.
Kdyby si chtěl nový návštěvník udělat
první procházku prostorem HUBu, a vy
jste mu byla průvodkyní, kde a čím za
čnete?
Začnu asi tím, že uvařím kávu a zeptám
se návštěvníka, jak mu může být HUB prospěšný v tom, co dělá. Tato otázka je důležitá. První je „prohlídka“ potřeb našeho
hosta.
Kam a kudy bude procházka pokračo
vat?
Pak přirozeně následuje prohlídka prostoru. Projdeme hlavní pracovní prostor a
krásnou terasu, přívětivou kavárnu a lenošivou odpočívárnu, kde ale mohou přijít ty
nejlepší nápady, konferenční místnost a zasedačky. Hostovi vždycky otevřeme všech-

ny dveře, které máme. Je třeba vědět, co
kde je a cítit se doma.
Všude je tu přímo hmatatelně cítit ener
gie, víření nápadů, myšlenek. Co za pro
jekty tady v HUBu například teď konkrét
ně vzniká?
Těch je bezpočet! Každý člen pracuje
na vlastním projektu, postupně se propojuje s ostatními a vznikají četné synergie
a spolupráce. Řada projektů je zaměřena

i na ochranu životního prostředí, udržitelný
způsob života, vzdělávání a design. V tomto duchu je i celý prostor HUBu vybaven.
Mnohé z projektů představujeme například
v našem pořadu MASH UP. HUB samotný –
tedy jeho vedení – právě pracuje na velikém
snu, a tím je otevření dalších HUBů ve dvou
velkých českých městech. Je to spousta
práce a doufáme, že se nám podaří.
Vidím, že sem lidi jezdí na kolech, na
balkoně si tu pěstujete vlastní zeleninu,
ve speciální nádobě tu „pracuje“ slušně
velký domácí kompost, na baru se pro
dává domácí bezinková limonáda. Zna
mená to, že celý pražský HUB je zaměře
ný i ekologicky? A tudíž i projekty, které
tu vznikají?
Ano, máme tu sdílené elektrické kolo a
rajčata se letos hojně urodila. Občas někdo

ze členů něco vyrobí, upeče nebo sklidí na
zahradě a přinese ostatním ochutnávku.
Například bezinkovou limonádu vyrobila
jedna z našich členek – Bára. Snažíme se
pečlivě recyklovat a používat například jen
jednu kopírku. Snažíme se chovat ekologicky šetrně. Řada projektů, které tu vznikají,
se ekologií a životním prostředím zabývá.
Domácí žížalový kompostér, který tu máme,
je také dílem jedné z našich členek.
Návštěvník je znaven vším, co vidí,
a potřebuje vstřebat a utřídit si dojmy.
Nebo by se rád zeptal někoho, koho tu
vidí usilovně pracovat, jak to v HUBu
chodí.
Každý den je v HUBu hostitel, což jsem
dnes právě já, a jeho pomocník, střídá se
nás tu několik. A ti dva se starají o vše,
co je ten den třeba, tedy o provoz. A také
o všechny, kdo do prostoru přicházejí jako
hosté. I členové rádi pomohou se v prostoru zorientovat. Funguje zde velká svoboda.
Členové si například sami hlídají, kolik času
v HUBu v rámci svého tarifu tráví.
Důvěra ve slušné a spolehlivé chování
ve veřejném prostoru, a tím HUB v pod
statě je, není dnes bohužel moc běžná.
Říkáte, že tady to ale funguje. Lidé si tu
nepřekážejí, jsou ohleduplní a nezneuží
vají možností, které jsou jim k dispozici.
Čím myslíte, že to je?
Svoboda je podle mě přímo spojená z odpovědností. Každý, kdo pracuje na vlastním
projektu nebo pro vlastní firmu, ví nebo časem přijde na to, že jsou to neoddělitelné
věci. Přicházejí k nám dospělí lidé, kteří sdílí
filozofii odpovědnosti v podnikání. Odvážili jsme se plně nabídnout důvěru a ona se
nám vrací.
Co konkrétního se už vašim členům po
dařilo uvést v život?
Například velkou komunitní zahradu uprostřed Prahy, prohlídky města s průvodci –
bezdomovci, denní centrum pro Superděti
– děti, které se starají o své dlouhodobě
nemocné rodiče, designovou značku z recyklovaných materiálů, kancelář pro mámy
s dětmi, projekty podporující propojování

profesionálů a neziskovek, několik členů
zde dopsalo svou knihu, vzniklo bezpočet
mobilních aplikací a vzdělávacích programů.
Jste také ve spojení se studenty, a to
i ze zahraničí, v srpnu jste tu měli mezi
národní akci v rámci studijního programu
Global Leaders, kdy měli její účastníci
společně objevovat svět společensky
prospěšného podnikání. Objevili?
Studenti k nám jezdí často, nejen zahraniční. Tento prostor je zajímá a jednou, až
začnou pracovat na vlastních projektech,
snech a vizích, může jim být takové prostředí potřebnou oporou. Sami pro studenty pořádáme soutěž Social Impact Award.
Inspirujeme se navzájem, troufám si tvrdit.
Každý je v něčem unikátní a od každého,
koho potkáte, se můžete něco malého naučit. Myslím, že studenti od nás vždy odcházejí obohaceni – minimálně o náhled
toho, že pracovat jde i jinak než v samotě
domácí kanceláře nebo bez naplnění. Že to
co dělám, dělám ze srdce, pro sebe i pro
společnost.
Má podle vašeho názoru v současném
světě už tento pohled – tedy společensky
prospěšné podnikání – reálnou šanci být
vnímáno vážně? Řídí se jím už dostatek
manažerů či firem, tak aby se tato lavina
nezastavila, nebo je vše stále ještě na sa
mém začátku?
Je skvělé sledovat, že stále se rozšiřující
řadě lidí záleží na tom, co a pro koho dělají a také jak. Že profesionálové mohou být
prospěšní neziskovkám a naopak. Společenská odpovědnost je téma, které si stále
víc uvědomujeme. Pokud se mi něco nelíbí
a něco mi ve společnosti připadá nedostatečné, tak na to mohu aktivně reagovat.
I korporátní firmy používají stále více principů, které jsou vlastní svobodným firmám.
Vrací mě to opět k tématu, že svoboda je
odpovědnost a odpovědnost je svoboda.
Je třeba měnit věci, se kterými nejsme spokojeni. My jsme ti, na koho čekáme – nikdo
jiný to za nás neudělá.
Martina Fialková (foto Jan Hromádko)

Miluše Poupětová OBRAZY z let 1995–2013 Fascinujte se světem na festivalu vědy
Průřezová výstava
Velká galerie Chodovské tvrze
Tvorba malířky od devadesátých let prošla od expresivní brutality ke znakovosti,
genderové tématice, od figurace k abstrakci a k neopopovým tendencím. Kromě volné malby se autorka věnuje výuce,
vede ateliér užité malby na Vyšší odborné
a Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze 3. Její raná figurální díla vyjadřují intenzívně prožívané tělesné a duševní pocity
provázející mateřství. V kresbách kombinuje inkousty, tuše, pigmenty se škrábáním,
řezáním, broušením a pálením vyjadřujícím
zranění, strach i bolest. Setkání s východní
filosofií a meditací ovlivnilo její obrazy směrem k zamyšlení nad existenciálními otázkami, vyústily však do světlejší barevnosti,
její propletené postavy vyjadřují energii a
vitalitu. Setkání se smrtí se projevilo ve studiích těla, v asfaltových kresbách a bílých
obrazech. Začátkem druhého tisíciletí se
Míla Poupětová odvrátila od figurální malby k abstrakci a k intenzivní barevnosti, od
nichž se v posledních letech znovu vrací
k figuře, k archetypu muže a ženy. Nejnovější neopopové malby čerpají z klasických

Zajímá vás, proč listí na podzim žlout
ne? Anebo jak dlouhá je DNA v jedné
lidské buňce? Proč nehoří voda? Které
ryby nemají šupiny a kterým je člověk
nejpříbuznější? Co jsou to nanomate
riály? Existuje tažný paprsek? Jak léčit
rakovinu?
Svět okolo nás je fascinující a předkládá
nám mnoho otázek. Věda umožňuje nacházet na otázky odpověď. S vědou a vědci můžete nahlédnout do tajů mikrosvěta
i lidského mozku, zavítat do samého nitra
sopek a do oceánských pouští, pohlédnout
do vzdálených koutů naší sluneční soustavy, zamyslet se nad změnami klimatu, ale
i rozkrýt tajemství DNA a pokusit se najít
nové léky.
děl a námětů, např. Salome a Selené, které
vidí v ironickém světle.
Velká galerie Chodovské tvrze, Ledvinova 9, Praha 11, www. chodovskatvrz.cz
Malá galerie: Ivan Král FOTOGRAFIE
I. Král je mistr okamžiku, jeho „Prahy“ a
krajiny si našly již mnoho příznivců mezi
sběrateli.
–PR–

Dny otevřených dveří
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová
a Střední uměleckoprůmyslová škola
Praha 3, Žižkovo náměstí 1300/1 (www.sups.cz)
Dny otevřených dveří – 2. a 16. října vždy od 15 do 19 hodin
Design nábytku a interiéru • Scénografie • Tvorba nábytku a interiéru • Tvorba pro děti •
Řezbářství a produktový design • Užitá malba • Výstavní a prostorový design
V galerii školy probíhá ve dnech 4. 10. – 30. 11. výstava „Josef Velčovský – obrazy grafiky
kresby“ (otevřeno od 14 do 19 hodin mimo pondělí)

To vše a mnohem víc je připraveno pro
návštěvníky vědeckého festivalu Týden
vědy a techniky Akademie věd ČR. V rámci pestrého a zajímavého programu mají
školáci, studenti i široká veřejnost možnost
poznat, jak se dělá věda. Festival nabízí rozmanitou škálu popularizačních přednášek,
výstav, promítání filmů, vědeckých kaváren,
seminářů, workshopů, prezentací, exkurzí a
vědeckých experimentů.
Zájemci o nejnovější trendy v oblasti vědy
si přijdou na své. Budou se moci osobně
setkat a diskutovat s význačnými českými
i zahraničními vědci, zúčastnit se vědeckých pokusů a výzkumu a také si vyzkoušet nejmodernější přístroje a počítače. Ani
příznivci techniky nepřijdou zkrátka, k vidě-

ní budou interaktivní modely fyzikálních a
energetických zařízení a připraveny jsou
i projížďky elektromobily.
Letošní, třináctý ročník festivalu se bude
konat v každém krajském městě a na mnoha dalších místech České republiky. Největší část programu se uskuteční v Praze,
Brně, Českých Budějovicích a Ostravě, a to
od 1. do 15. listopadu 2013.
Přijměte pozvání na festival vědy. A pokud
nebudete moci přijít osobně, podívejte se
alespoň na některou z on-line přednášek
na www.tydenvedy.cz.
PLACENÁ INZERCE

Soutěž o knihu pro čtenáře Listů Prahy 1
Ernesto Mallo: Jehla v kupce sena
Kriminální román žánru noir, zasazený do Buenos Aires
v době diktatury. Najít vraha není pro policejního komisaře
Lascana těžké, otázka však zní, jakou cenu za to bude muset
zaplatit. Ernesto Mallo stvořil spletitý příběh plný napětí, který
čtenáře nenechá vydechnout.
Knihu vydalo nakladatelství Host.
Na tři čtenáře, kteří správně odpovědí do 15. 10. 2013
na soutěžní otázky, čeká kniha v redakci.
Soutěžní otázky:
1) Z jaké země autor pochází?
2) Kolikátý je to autorův román?
3) Ve kterém roce se autor narodil?
Odpovědi zasílejte mailem na adresu: listyprahy1@jalna.cz
nebo poštou na : Nakladatelství Jalna, Mickiewiczova 17,
Praha 6, 160 00.
Nezapomeňte uvést svoji zpáteční adresu a nejlépe i telefon.

Redakce

PLACENÁ INZERCE

www.billa.cz

BILLU V NOVÉM

SI PROSTĚ ZAMILUJETE!

Giuseppe Daddio / Šéfkuchař

Britská muslimská lékařka Qanta Ahmedová
přijme práci v Saúdské Arábii. Nabízí se jí nejen nové zaměstnání, ale také šance prožít dobrodružství v exotické zemi, o které se domnívala,
že do ní jako muslimka dobře zapadne a snadno
porozumí tamnímu životu.
Realita je však naprosto odlišná. Saúdskoarabské království je uzavřený zvláštní svět, země
nepředstavitelných kontrastů. Autorka se zde
setkává s odmítáním a opovržením na místech,
kde očekává přátelské přijetí, ale nachází i humor, upřímnost, oddanost a lásku.
360 str., brož., 299 Kč

PRAHA 1, VODIČKOVA PO–SO: 7.00–22.00
GALERIE MYŠÁK NE:
8.00–22.00

Nákupy přesně podle mého gusta

www.tridistri.cz
FIL_120_Praha_Mysak_Inzerce_Prazske_listy_227x100.indd 1
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Praha zářící ještě víc než jindy

Koncert duchovní hudby

Centrum Prahy se totiž po večerech rozzáří spoustou světelných videoinstalací a video-mappingů, tedy promítání videí a obrazů přímo na fasády domů, jak je známe
z Barcelony, Lyonu nebo třeba Paříže, ale první vlaštovku jsme mohli spatřit i u nás
při projekci na Staroměstskou radnici. Letos se Praha zařadí po bok zmíněných měst
a stane se součástí přehlídky toho nejlepšího z audiovizuálního umění.

Skladatelé: G. Aldrovandini, J. S. Bach, G. Muffat,
G. F. Händel, J. Klička, P. J. Vejvanovský.

Nebude to, jako když jdete na koncert nebo do galerie – umění zvané light art si
přijde za vámi. Stačí, když vyrazíte na večerní (nebo noční) procházku centrem a
světelné mystifikace se vám budou zjevovat samy. Pokud nechcete nechat nic
náhodě, podívejte se na webové stránky projektu www.signalfestival.com, kde
si můžete zobrazit mapu města s popisky
instalací, takže se ve spleti světelných paprsků neztratíte.
A na co konkrétně se můžete těšit? Projektu se zúčastní česká umělecká špička
– za všechny jmenujme alespoň Krištofa Kinteru, Františka Skálu, Milana Caise
nebo Vladimira 518. Festival si ale klade
vysoké ambice, takže hlavními hvězdami budou světoví mistři architektonických

video-mappingových instalací – belgicko-francouzští AntiVJ visual label (kteří si
pohrají s divadlem Hybernia), francouzští 1024architecture (jejich geometrický
vánoční stromeček loni šokoval nejen Brusel), ruská Sila Světa (jejich dílo bude
k vidění na Tyršově domě) nebo čeští The
Macula, kteří nedávno ozářili Staroměstskou radnici a letos si vezmou do parády
kostel sv. Ludmily na náměstí Míru. V rámci
festivalu se můžete zúčastnit i doprovodného programu (koncertů, workshopů)
nebo komentované plavby za světlem, kdy
vás letos pětasedmdesátiletý (a samozřejmě patřičně osvětlený) parník Vyšehrad
proveze po Vltavě vstříc postupně se rozsvěcujícím instalacím.
KH

4+4 dny v Paláci U Stýblů
www.ctyridny.cz

Letošním hlavním centrem mezinárodního festivalu současného umění 4+4 dny
v pohybu se stane památkově chráněný Palác U Stýblů (také Palác Alfa) na Václavském náměstí v samém centru Prahy. Jedno rozsáhlé patro jinak prázdné budovy,
která je připravena na následnou rekonstrukci, zabydlí od 11. do 19. října svými díly několik desítek umělců.
„Společným hlavním tématem
a také názvem výstavy se letos stal výrok Problem is Here,“
říkají kurátoři Denisa Václavová a Krištof Kintera. Během
festivalu zde také proběhne
premiéra nového představení
souboru Secondhand Women,
nejrůznější přednášky na aktuální témata, procházky po
okolí s historiky umění a koncerty kapely Please The
Trees se sborem Elpida a
americko-francouzského anarchistického šansoniéra Theo
Hakoly. A nebude samozřejmě
Palác U Stýblů na Václavském náměstí
chybět kavárna a stylový bar.
Festival 4+4 dny v pohybu letos oslaví osmnácté narozeniny. Kromě Paláce U Stýblů bude program probíhat také v Divadle Archa, na Nové scéně Národního divadla,
v budově ORCO – Bubenská 1, na Baráčnické rychtě a ve Studiu Alta. „Festival ozdobí řada pozoruhodných divadelních inscenací a choreografií ze zahraničí, které nabídnou jak
reflexi aktuálních společenských témat, tak i uvolnění a humor,“ říká dramaturg Pavel Štorek. „Vedle zahraničních hostů se letos těšte na záplavu tuzemských premiér,“ doplňuje
P. Štorek. Kromě Secondhand Women připravují v rámci festivalu svá nová představení
divadlo VOSTO5, 420PEOPLE, VerTeDance, Žan Loose nebo Lucia Kašiarová s Vandou
red
Hybnerovou. 							

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

Dotyk Toskánska

Kateřina Korshun – výstava autorského
textilu a fotografií
do  20. 10.
Ve stálé expozici
Výstava historických kořenek
Muzeum kávy Alchymista
podrobnosti na www.muzeumkavy.cz

Mezinárodní český klub
HOVORY BEZ HRANIC
21. 10. od 17.00
Kuba skutečná
Fidelovou zemí bez cestovky

Leona Blehová cestovala zemí F. Castra
podle vlastního plánu a vyhledávala jiné než běžně známé cíle a pořídila tak
množství vypovídajících fotografií.
„Pomalá“ turistika jí umožnila poznat
sny Kubánců o svobodě i všednodenní
realitu života ve městech i na venkově,
v privilegovaných vrstvách i na tabákových polích.
Besedu s fotoprojekcí doplní ukázky z knihy Všichni odcházejí kubánské
autorky W. Guerra, která na autobiografickém příběhu rozvíjí fenomén
kubánské emigrace.
Městská knihovna, Malý sál, vstupné 40 Kč

Módní svět Lady Sue Ryder
Domov Sue Ryder, nezisková organizace
pečující o seniory, zve již podeváté všechny
milovníky módy do pražské kavárny Mama
Coffee na velký módní bazar.
Za příznivé ceny zde můžete nakoupit oblečení od předních českých návrhářek,
designové doplňky, šperky i originální kousky z šesti dobročinných obchodů, které
Domov Sue Ryder provozuje. Kromě výhodných nákupů se návštěvníci mohou
těšit na dobrou kávu z produktů Fair Trade.
Výtěžek z prodeje pomůže financovat péči
o seniory, kteří potřebují z důvodu věku či
zdravotního stavu pomoc druhých.
Kdy: úterý 22. října 2013 od 8.00 do 20.00
Kde: Mama Coffee, Vodičkova 6, Praha 1

Hovory o historii
Kolektivizace českého venkova je neblahé
dědictví minulosti, jehož následky neseme
dodnes, ač si to mnozí z nás už patrně ani
neuvědomují. Nicméně, obrovský zásah
do generace budovaného způsobu života,
brutální zásah do krajiny, to vše je problém, který je stále velmi palčivý. Pohovořit
si proto o něm, probrat všechny jeho akcenty a zaměřit se na zjizvenou tvář české
krajiny, která nám kolektivizaci připomíná,
můžete s Jaroslavem Pinkasem, historikem, odborníkem na dané téma z Ústavu
pro studium totalitních režimů. J. Pinkas
je nejen odborník, ale člověk velmi komunikativní, tudíž půjde o komentovanou
projekci a otevřenou diskusi.
Zajímá-li vás doba nedávno minulá, jejíž
dozvuky stále rezonují, přijďte na historickou “talkshow“ Jitky Neradové a Míšy
Šedové na téma Kolektivizace ve středu
23. října 2013 v 19.00 hodin do kavárny
Dadap, K Žižkovu 495/8, Praha 9, (křižovatka Harfa).

v kostele Panny Marie pod Řetězem, P 1, Lázeňská ulice
v úterý 15. 10. 2013 v 17.00; vstup volný
8. koncert cyklu

Účinkují Pavla Salvová varhany, Miloslava Razáková trubka.
Pořádá Suverénní řád maltézských rytířů a Společnost
pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1

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:
11.-13. Týká se nás to! – I. setkání účastníků mezinárodního
programu Mládež v akci.
		 KC Zahrada, Bánská Bystrica - www.facebook.com/tsnTO
27. Týká se nás to! – II. tvůrčí workshop STREET ART/
GRAFFITI s lektorkou, aktivní sprejerkou Sany
www.facebook.com/tsnTO
Divadlo pro děti:
5. Kašpárkova dobrodružství, Divadlo Kasperle
18.00
		 Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, P 10
13. Zlatovláska, Divadlo Co tě to napadlo
15.00
20. O neposlušné čarodějnici, Žlutý kopec
15.00
		 Strašnické divadlo - ul. Solidarity 1986/53, P 10
Všechny inscenace podpořila Nadace Život umělce.
Výstava v cafégalerii:
Včera, dnes, zítra,Viktória Rampal - Dzurenko, olejomalby
Kavárna Citadela uvádí pravidelné jazzové a chansonové
minikoncerty! www.citadela.org!
Pravidelné programy: přihlášky a dotazy: info@studiocitadela.cz
Divadelní dětský ateliér v angličtině
po 15.30 – 17.00
tel.: 775 655 649
Divadelní dětský ateliér
út 15.30–17 00
tel.: 776 577 273.
Bohnická divadelní spol.
čt 16.00-18 00
domluva předem na tel.: 720 331 160
Taneční ateliér klasický indický tanec kathak
tel.: 606 952 175 (www.kathak.wz.cz) út, st, čt (děti a dospělí)
pá 15.00-19.00
Volný ateliér
tel.: 605 877 625
Za podporu děkujeme: Hl. městu Praha, Městské části Praha 1,
Státnímu fondu kultury ČR, program Mládež v akci,
Nadace Život umělce ad.

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
1. FRANCIS POULENC: Houslová sonáta op. 119
		 JOSEPH JONGEN: Légende Naïve z cyklu Aquarelles op. 59
		 CLAUDE DEBUSSY: Sonáta g moll pro housle a klavír
		 ARVO PÄRT: Fratres
		 S. PROKOFJEV: Sonáta pro housle a klavír D dur op. 94bis
		 JOLENTE DE MAEYER I housle
		 NIKOLAAS KENDE I klavír
15. DIALOG LIDSKÉHO HLASU A STRUN
		 J. S. BACH: Preludium ze Suity č. 2 d moll BWV 1008
		 Ad processionem: Cantemus Domino
		 Kyrie Cunctipotens genitor; Alleluia Ostende nobis;
		 Graduale Universi; Conductus Mundus a munditia;
		 Offertorium Sacerdotes incensum
		 SOFIJA GUBAJDULINA: Píseň o duši
		 Litaniae Divinae pacis; Cantio Ad honorem sempiterni
		 Lectio Primo tempore;
		 PETER GRAHAM: Suita pro sólové violoncello
		 Sanctus Missa magna; Antiphona Nigra sum
		 ARVO PÄRT: Fratres
		 JIŘÍ BÁRTA I violoncello
		 SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
		 DAVID EBEN I umělecký vedoucí
22. JOSEF MYSLIVEČEK: Árie z opery Il Bellerofonte,
úprava Peter Schmalfuss
FREDERIC DUVERNOY: Trio č. 2 F dur
		 Trio č. 1 C dur
		 FRANZ DOPPLER: Souvenir du Rigi op. 34
		 MEL BONIS: Scènes de la foret – Nocturno, A l´aube,
Invocation, Pour Artémis
		 GARY SCHOCKER: Water Music – Waves, Sun
		 TRIO LA MUSICA
		 ZUZANA RZOUNKOVÁ I lesní roh
		 MARTA KORDULJAK I flétna
		 IVA NÁVRATOVÁ I klavír
31. MAGIE FILMOVÉ HUDBY
		 JOHN WILLIAMS: Harry Potter
		 JAMES HORNER: Apollo 13
		 BERNARD HERRMAN: Psycho
		 HOWARD SHORE: Pán prstenů
		 MICHAELA ŠTRAUSOVÁ I průvodní slovo
		 PRAŽSKÝ FILMOVÝ ORCHESTR
		 JIŘÍ KORYNTA I dirigent
Smetanova síň, Obecní dům
19.30
9., 10. KONCERT K POCTĚ GIUSEPPE VERDIHO
A RICHARDA WAGNERA
		 R. WAGNER: Tannhäuser, předehra a bacchanale
		 GIUSEPPE VERDI - MUHAI TANG - JAN RYBÁŘ:
OuVerditura, symfonická báseň z předeher Verdiho oper
		 GIUSEPPE VERDI: Quattro pezzi sacri
		 KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR
		 MAREK VORLÍČEK | sbormistr
		 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
		 MUHAI TANG | dirigent
20. GEORGES BIZET: Arlézanka, suita č. 1
16.00
		 MAURICE RAVEL: Šeherezáda, tři písně na verše
Tristana Klingsora
		 GEORGES BIZET: Carmen, suita č. 1
		 FRÉDÉRIQUE FRIESS | soprán
		 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
		 ROBERT JINDRA | dirigent
28. KONCERT PRO REPUBLIKU
17.00
		 BEDŘICH SMETANA: Má vlast
		 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
		 TOMÁŠ BRAUNER | dirigent
27. veřejná generální zkouška
10 00
Dvořákova síň, Rudolfinum
19.30
19. JOSEPH HAYDN: Sonáta Es dur Hob XVI:52
		 LUDWIG VAN BEETHOVEN: Sonáta c moll op. 111
		 FRANZ SCHUBERT: Sonáta A dur D 959
		 GERHARD OPPITZ l klavír

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)
2. Znovuzrození Jindřišské věže
17.00
Procházka historií JV s ing. J. Stěničkou. Vstupné: 90 Kč.
21. Autorské čtení
19.00
Čtení z kulturních serverů Totem.cz, Pismak.cz, Literra.cz a
dalších tvůrců povídek. Autory povídek v rozsahu 1-2 strany
A4 prosíme, přineste texty s sebou! Ve 2. půlce večera beseda
a promítání s cestovatelkou a spisovatelkou, A. Krzemieňovou
- na Island a Grónska - ctenivevezi@post.cz, 50 Kč.
Divadlo
15., 25. Slečna Julie
19.30
A. Strindberg, je často uváděný jako představitel temného
patriarchálního 19. století a nepřítel žen. Jednou z jeho nejhranějších her je Slečna Julie. Drama o vášni a cti je stále živé a
přitahuje diváky již několika generací, (280/200 Kč).
10., 22. Jedna a jedna jsou tři
19.30
Hra měla premiéru v roce 2004 v Jindřišské věži. Hra autora
V. Procházky nám přibližuje dvě osudové ženy A. Dvořáka,
milující ženu Annu a milovanou tajnou lásku Josefínu, které
vedou imaginární dialog o svém osudovém muži. Představení
je rozděleno do klíčových epizod jejich pozoruhodného společného života od Dvořákových hudebních začátků a prvních
úspěchů v Praze přes turné Evropou až k slavné premiéře
Novosvětské symfonie v New Yorku. www.divadlovevezi.cz,
(270/190 Kč).
Výstavy
KATEŘINA MOHROVÁ - SVĚTY LIDÍ - výstava obrazů…..3. p.
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.
Expozice s kompletním výkladem o Jindřišské věži – o historii,
přestavbě, kulturního dění - interaktivní výstava.
JINDŘIŠSKÁ VĚŽ očima žáků výtvarného oboru ZUŠ Biskupská,
P 1; Výstava – Jindřišská věž v představách žáků.
10. p.

NÁRODNÍ DIVADLO
1., 9. Naši furianti
19.00
Č
2. Jakobín
19.00
O
3., 22. Sluha dvou pánů
19.00
Č
4., 5. Čarokraj
18.00
O
5., 6. Čarokraj
14.00
O
6. Čarokraj
11.00
O
10., 28. Prodaná nevěsta
19.00
O
11., 16. Cyrano z Bergeracu
19.00
Č
12. Čarodějův učeň
14.00,19.00
B
13. Troilus a Kressida
17.00
Č
14. Carmen
19.00
O
15., 21. Zkrocení zlé ženy
19.00
Č
17. Nápoj lásky
19.00
O
19. Čarodějův učeň
19.00
B
20. Jakobín
14.00
O
23, 30. Radúz a Mahulena
19.00
Č
24. Ceny Ministerstva kultury ČR
19.00
25., 26. SIMON BOCCANEGRA
19.00
O
1., 2. premiéra
27. Popelka
19.00
B
29. Dvě vdovy
19.00
O
31. Rusalka
19.00
O
STÁTNÍ OPERA
2., 4. Amerikana III
19.00
B
3., 6., 15. Rusalka
19.00
O
9., 16. Il barbiere di Siviglia
19.00
O
10., 13. Verdi – Gala
19.00
K
12. Rigoletto Slov. nár. div. Bratislava 19.00
O
17., 18., 26. Labutí jezero
19.00
B
19., 23. Rigoletto
19.00
O
20., 27. Il barbiere di Siviglia
14.00
O
STAVOVSKÉ DIVADLO
1., 16., 22. Le nozze di Figaro
19.00
O
2. Bláznivý den aneb Figarova svatba 19.00
Č
4. Richard III. derniéra
19.00
Č
6. Zlatovláska
14.00, 18.00
B
7. Bláznivý den aneb Figarova svatba
derniéra
19.00
Č
8., 29. Strýček Váňa
19.00
Č
9., 27. Don Giovanni
19.00
O
10., 24. Zahradní slavnost
19.00
Č
11., 20. Così fan tutte
19.00
O
12., 17. Pán z Prasečkova
19.00
Č
13. Pán z Prasečkova
14.00
Č
13., 18., 25., 30. Mozartissimo
agentura BM Art
17.00
K
14, 26. Věc Makropulos
19.00
Č
15. Racek		
19.00
Č
18., 31. Revizor
19.00
Č
19. Opera nás baví
10.30
21. Struny podzimu – Rufus Wainwright 19.30
K
25. 30. Mikve
19.00
Č
NOVÁ SCÉNA
1. Černý mraky nepláčou
DekkaDancers
20.00
2., 10. Čekání na Godota
19.00
Č
3., 4., 5. Legendy magické Prahy Lm 20.00
6. Co se stalo, když Nora
19.00
Č
opustila manžela
7. Nosorožec
19.00
Č
9. Sugar (Někdo to rád horké) DpP 19.00
11., 31. Kouzelný cirkus Lm
20.00
12. Kouzelný cirkus Lm
14.00, 20.00
13. Vidím nevidím Lm
17.00
14. Vidím nevidím Lm
10.00
16. MIRAGE (420PEOPLE) premiéra 20.00
17., 18., 19. Graffiti Lm
20.00
20. Brundibár DoP
16.00
O
Smrtihlav
Nár. div. moravskoslezské Ostrava 19.00
Č
21. Life show Petry Tejnorové
20.00
22. Ohrožené druhy
19.00
Č
24. Interpelace veřejná diskuse
17.00
25., 26. Casanova Lm
20.00
28. Antikódy Lm
20.00
DIVADLO KOLOWRAT
5., 24. Ohlušující pach bílé
19.00
Č
7., 17. Karla
19.00
Č
8., 21. Z prachu hvězd
19.00
Č
10., 18. Blackbird
19.00
Č
16. Toufar
19.00
O
22. Nezlobíš se…? Um. Ag. Pierot
19.00
Č
25. Cesta kolem světa... za absolutní tmy
19.00
Studio Damúza
Č činohra, B balet, O opera, K koncert, Lm Laterna magika,
DoP Dětská opera Praha, DpP Divadlo pod Palmovkou

KNIŽNÍ OKÉNKO

PREMIÉRY V ŘÍJNU
Divadlo Na zábradlí

18. 10. v 19.00
Miloš Orson Štědroň: Divadlo Gočár
V Divadle Gočár se autor inspiroval tentokrát
osobnostmi z oblasti architektury. Hudebně-dramatický tvar s použitím autentických
citátů Gočára, Plečnika a Janáka s humorem
a v divadelní zkratce pojmenovává fenomén
tvorby i ješitnosti. Hrají: J. Štrébl , J. Mikušek,
P. Jeništa / J. N. Jelínek, E. Vrbková / A. Bazalová, režie J. Nebeský

Činoherní klub

30. 10. v 19.30
Joe Orton: Klíčovou dírkou
Docela všední situace (lékař na psychiatrické klinice se pokusí o manželskou
nevěru s adeptkou na místo sekretářky)
vyústí v sérii neuvěřitelných nedorozumění. Když už se zdá, že všichni definitivně
zešíleli, přichází vysvětlení, které je ještě absurdnější než to, co se dosud dělo a
co si divák ještě dokáže představit. Eskapáda neuvěřitelných a absurdních střetnutí
a záměn postav se odehrává na soukromé psychiatrické klinice. Hrají G. Míčová,
J. Černý, J. Hájek, M. Finger, I. Jiříčková,
M. Dadák, režie M. Čičvák.

VÍTA NEJEDLÉHO 15, 130 00 PRAHA 3
TEL./FAX: 224 221 703
info@ivysehrad.cz I www.ivysehrad.cz

Jacques Le Goff

Muži a ženy středověku

Výpravná obrazová encyklopedie významných mužů a žen
středověku. Výstižnými portréty jsou představeni jak skutečné historické osobnosti, tak i imaginární postavy. Důstojné zastoupení mají i osobnosti českého středověku: svatý
Václav, svatý Vojtěch, císař
Karel IV . a Jan Hus.
Váz., 448 s., 698 Kč

Frans G. Bengtsson

Zrzavý Orm

Plavci na západ. Doma a znovu na lodi
Skvělý švédský vypravěč uchopil severské ságy
a s nenapodobitelným humorem ukazuje na dobrodružných
výpravách vikinského náčelníka Orma a jeho přátel skutečný
obraz 10. století. Ilustroval Adolf Born. Již 4. vydání.
Váz., 528 s., 398 Kč

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

Národní třída 28, Praha 1
221 105 225
pokladna denně 1 hodinu
před začátkem představení
www.evald.cz
Kino Evald
1., 2., 21., 22., 23. JASMÍNINY SLZY
1., 2., 5., 6., DONŠAJNI
1., 2., 28., 30. PĚNA DNÍ
3. Bio Senior: PĚNA DNÍ
3. Severské čtvrtky: BRATRSTVO
3., 5., 6. OMAR
4. Bio Senior: NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
4. DONŠAJNI
4. OMAR
5., 6. JAKO NIKDY
5., 6. DIANA
5., 6. OMAR
7. Bio Senior: COLETTE
7. ZÁZRAK
7. Současný slovenský film: KREHKÁ IDENTITA
8. ZÁZRAK
8. BERNIE
8. Současný slovenský film: NOVÝ ŽIVOT, 77 min
9. BERNIE
9. POZICE DÍTĚTE
9. Současný slovenský film: MŮJ PES KILLER
10. Bio Senior: BERNIE
10. Nordfest: Přednáška
10. Nordfest předpremiéra: ODHALENÝ PŘÍSTAV
10. Současný slovenský film: KAUZA CERVANOVÁ
11. Bio Senior: JASMÍNINY SLZY
11. Nordfest: KDYŽ SE MUŽ VRACÍ DOMŮ
11. Nordfest: HLUBOKO
11. Současný slovenský film: ĎAKUJEM, DOBRE
12., 13. BERNIE
12. Nordfest: MAZEL
12. Nordfest: UKRUTNĚ ŠŤASTNI
12. Nordfest: HON
13. Nordfest: HAPPY, HAPPY
13. Nordfest: SUPERCLÁSICO
13. Nordfest: MAMUT
14., 17., 21. Bio Senior: DIANA
14. Nordfest: ÚNOS
14. Nordfest: KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ
14. Nordfest: ŠIMON A DUBY
15., 16. Nordfest: Přednáška
15. Nordfest: LE HAVRE
15. Nordfest: HYPNOTIZÉR
16. Nordfest: LOVCI HLAV
16. Nordfest: DOBRÉ SRDCE
17., 18., 29. 30. ROZBITÝ SVĚT
17., 18. TANEC MEZI STŘEPINAMI
17., 18. ZUZANA MICHNOVÁ - JSEM
		 SLAVNÁ TAK AKORÁT
18. Bio Senior: ZUZANA MICHNOVÁ - JSEM
		 SLAVNÁ TAK AKORÁT
18., 19., 20. ROZBITÝ SVĚT
19., 20. ZUZANA MICHNOVÁ - JSEM
		 SLAVNÁ TAK AKORÁT
19., 20., 24. TANEC MEZI STŘEPINAMI
19., 20., 21. OMAR
21., 22., 29. KAPITÁL
22. ISABEL
23. Islandské komedie: ŘÍŠE LÉTA
23. Islandské komedie: BJARNFREÐARSON
24. Bio Senior: LÍBÁNKY
24. TANEC MEZI STŘEPINAMI
24. Islandská komedie: DOPRAVA DOLEVA
24., 25., 26., 27. NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
25. Bio Senior: TANEC MEZI STŘEPINAMI
25., 26., 27. DON JON
25., 26., 27., 28., 29., 30. U KONCE SVĚTA
26., 27. JASMÍININY SLZY
28. DON JON
28. DONŠJNI
28., 30. PĚNA DNÍ
29., 30. ROZBITÝ SVĚT
29. KAPITÁL
31. Bio Senior: DONŠAJNI
31. VELKÁ NÁDHERA
31. Předpremiéra: LÁSKY ČAS
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19.00
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21.00
17.00
19.00
21.00
15.00
17.30
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21.00
15.00
17.00
19.00
21.00
15.00
17.00
19.00
21.00
17.00
19.00
21.00
15.00
17.00
19.00
21.00
17.30
19.00
21.00
19.00
21.00
17.00
19.00
21.00
15.00
21.00
15.00
17.00
19.00
21.00
19.00
19.00
21.00
15.00
17.00
19.00
21.00
15.00
17.00
19.00
15.00
15.00
17.00
21.00
17.00
21.00
15.00
17.00
20.00

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
15.30
1. Bio Senior: COLETTE
18.00
1. LIBERACE!
1., 2., 28. NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
20.30
2. Bio Senior: NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
15.30
2. REVIVAL
18.00
3., 4. PĚNA DNÍ
20.30
18.00
3., 4., 10., 11. BERNIE
5., 6., 19., 20. JÁ, PADOUCH 2 2D
15.30
5., 6. ZUZANA MICHNOVÁ - JSEM
		 SLAVNÁ TAK AKORÁT
18.00
5., 6. JASMÍNINY SLZY
20.30
18.00
7. JAKO NIKDY
7. PŘED PŮLNOCÍ
20.30
8. Bio Senior: ZUZANA MICHNOVÁ 		 JSEM SLAVNÁ TAK AKORÁT
15.30
18.00
8., 14., 15., 16. OMAR
20.30
8. JAKO NIKDY
9. Bio Senior: PĚNA DNÍ
15.30
9. PŘED PŮLNOCÍ
18.00
9. OMAR
20.30
10., 11., 12., 13. KAPITÁL
20.30
15.30
12., 13., 28. OGGY A ŠKODÍCI 2D
12., 13., 28. JASMÍNINY SLZY
18.00
14., 15. ZUZANA MICHNOVÁ - JSEM
		 SLAVNÁ TAK AKORÁT
20.30
15. Bio Senior: JASMÍNINY SLZY
15.30
16. Bio Senior: NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
15.30
16. Das Film Fest: PŘESNÉ OKO MAXE BILLA
20.30
17. Das Film Fest: TILL ENŠPÍGL
18.00
17. Das Film Fest: S CHUTÍ DO TOHO!
20.30
18. Das Film Fest: KRÁTKÉ FILMY 1
17.45
18. Das Film Fest: KRÁTKÉ FILMY 2
19.45
18. Das Film Fest: KRÁTKÉ FILMY 3
21.45
19. Das Film Fest: FOREVER NOT ALONE
18.00
19. Das Film Fest: MOJE CESTA DO OLYMPIE
20.30
20. Das Film Fest: PODDANÝ
18.00
20. Das Film Fest: UNPLUGGED: ŽÍT GUAIA GUAIA
20.30
21., 23. DON JON
18.00
21. Pakistánský film: VE JMÉNU BOHA
20.00
22. Bio Senior: LÍBÁNKY
15.30
22., 25. ZÁZRAK
18.00
22., 29., 30., 31.DON JON
20.30
23., 30. Bio Senior: DIANA
15.30
23. ZÁZRAK
20.30
24. ZÁZRAK
17.00
24. MACHETE + MACHETE ZABÍJÍ
19.00
25., 26., 27. ROZBITÝ SVĚT
20.30
26., 27., 28. ŠMOULOVÉ 2 2D
15.30
26., 27. DONŠAJNI
18.00
29., 30. Bio Senior: DONŠAJNI
15.30
29., 30 EPIZODA ZE ŽIVOTA SBĚRAČE ŽELEZA
18.00
31. TANEC MEZI STŘEPINAMI
18.00
Kino Atlas – velký sál
1., 2., 3., 4., 7., 8., 9. DONŠAJNI
1., 6. DONŠAJNI
2. Repete: WHITE HOUSE DOWN
3. METALLICA: THROUGH THE NEVER 3D
4. NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
5., 6. LETADLA 2D
5., 6. NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
5. 3D za cenu 2D: PINA
7., 8., 14., 15. GRAVITACE 2D
9. Repete: TRANS
11., 12., 21., 22., 31. GRAVITACE 2D
11., 13. RIVALOVÉ
12. ŠMOULOVÉ 2 2D
12. 3D za cenu 2D: MOCNÝ VLÁDCE OZ
14., 15., 16., 23. RIVALOVÉ
16. Das Film Fest: JAKUB LHÁŘ
17. Das Film Fest: MUSEUM HOURS
17. Das Film Fest: MORE THAN HONEY
18. Das Film Fest: SILVI
18. Das Film Fest: MOJE ŽÁDNÁ RODINA
19., 20., 26., 27., 28. TURBO
19. Das Film Fest: GOYA - ANEB
		 TVRDÁ CEST K POZNÁNÍ
19. Das Film Fest: LOCAL HEROES
20. Das Film Fest: BOTTLED LIFE
20. Das Film Fest: STŘÍBRNÝ LES
21. Pakistánský film: PÁKISTÁNSKÝ CHLAPEC V INDII
22. Předpremiéra: U KONCE SVĚTA
23. Repete: ELYSIUM
24., 25., 26., 27. ZMIZENÍ
24., 25., 27. U KONCE SVĚTA
26. 3D za cenu 2D: PÍ A JEHO ŽIVOT
28. ZMIZENÍ
28., 29., 30. U KONCE SVĚTA
29. Předpremíéra: LÁSKY ČAS
30. Repete: OSAMĚLÝ JEZDEC
31. ŽENA V KLECI
www.evald.cz a www.kinoatlas.cz.

17.30
20.00
20.00
20.00
20.00
15.00
17.30
20.00
20.00
20.00
17.30
20.00
15.00
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00
15.00
17.30
20.00
17.30
20.30
19.45
20.00
20.00
17.30
20.15
20.15
20.00
17.30
20.00
20.00
20.00

Scéna Městských divadel pražských Vodičkova 28, Praha 1
Pokladna 222 996 114, 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. Rváč
2. Lakomá Barka pro školy
9.00, 11.00
		 Lakomá Barka 100. repríza
18.00
3. Ostatní světy
4. Pan Kaplan má třídu rád + prohlídka zákulisí
5. Dobře rozehraná partie + prohlídka zákulisí
17.00
6. Filumena Marturano hostující představení*
7. Drž mě pevně, miluj mě zlehka
8. Pan Kaplan má třídu rád + prohlídka zákulisí
9. Král Lear
10. Král Lear pro školy
10.00
		 Holky z kalendáře
11. Pan Kaplan má třídu rád
12. Shirley Valentine + prohlídka zákulisí
17.00
14. Sen čarovné noci
15. Saturnin
16. Bedřich Smetana. The Greatest Hits
17. Konečně šťastná? + prohlídka zákulisí
19. Drž mě pevně, miluj mě zlehka
17.00
21. Holky z kalendáře
22. Vše o mé matce
23. Rváč
24. Shirley Valentine
25. Saturnin
26. Pan Kaplan má třídu rád
27. Melody Makers pronájem
28. Bedřich Smetana. The Greatest Hits
29. Sen čarovné noci
30. Drž mě pevně, miluj mě zlehka
31. Dobře rozehraná partie
19.00

1. César a Drana pro seniory
12. Herecký kurz pro neherce
13. Hosté večeře Páně spolek Sumus pronájem*
		 Ohlédni se v hněvu spolek Sumus pronájem *
23. César a Drana pro seniory

11.00
10.00
14.30
11.00

1. Věštkyně, vraždy a jasnovidci pro školy
10.00
		 Monty Pythonův létající kabaret 100. repríza
2. Důkaz + prohlídka zákulisí
3. Perplex
5. Molly Sweeney + prohlídka zákulisí
17.00
7. Molly Sweeney pro seniory
11.00
		 Hudební soirée V. Gajerové a jejích hostů
8. Sebevrah
9. Úsměv Dafné
11. Návštěvy u pana Greena hostující představení
12. Kancl
17.00
14. Věštkyně, vraždy a jasnovidci
15. Důkaz + prohlídka zákulisí
17. Evžen Oněgin pronájem*
18. Věštkyně, vraždy a jasnovidci
19. Hráči Dámská jízda v Rokoku
18.00
21. Perplex
22. Hráči + prohlídka zákulisí
23. Monty Pythonův létající kabaret + prohlídka zákulisí
24. Kancl
25. Úsměv Dafné + prohlídka zákulisí
26. Sebevrah
28. Želary
29. Hra vášní + prohlídka zákulisí
30. Hráči
31. Molly Sweeney
*tyto akce nejsou v režii MDP
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Divadlo Na Rejdišti

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.

3. Večer před Amadeem aneb studenti zpívají Kouzelnou flétnu
7. Večer před Amadeem aneb studenti zpívají Kouzelnou flétnu
10. Žebravý student derniéra
14. Ze života hmyzu
16. Roztomilý člověk
17. Večer před Amadeem aneb studenti zpívají Kouzelnou flétnu
21. Roztomilý člověk
23. Pod Jižním křížem
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		
15.00
5. Kominíkovo štěstí
6. Svět hraček
12. Tři veselá prasátka
13. Myšáci jsou rošťáci!
19. Strašidla v Čechách
20. Skřítci v údolí
27. Pohádkový minaret
28. O chaloupce z perníku
2. 11. Pohádkový minaret
3. 11. Kouzelný les
Studio Divadla Minaret – herecké kurzy pro děti a mládež
od 8 do 15 let se konají ve středu odpoledne v ZŠ Červený vrch
Praha 6, Vokovice, tel.: 730 141 693.

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. 6. a 27. od 9.30,
13. a 20. od 10.30, 26. pokladna zavřena.Rezervace tel. 222 326
843, 608 327 107; rezervace@divadlovceletne.cz;
e-mailová rezervace se stává platnou po našem potvrzení.

Kašpar
1. Terminus veřejná zkouška
3. Terminus premiéra
KAŠPAR.START
7. Terminus
		 Chyba
8. Plešatá zpěvačka
		 Chyba
9 Komunismus
10. Cyrano
11. Tetování
		 Helverova noc
		 Audience
12. Tetování
		 Něžná je noc
13. To nemá chybu
		 Chanson? Šanson!
14. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
15. Othello
16. Běsi
17. Romeo a Julie
		 Krless koncert
18. Zrada
		 Růže pro Algernon
		 Krása a půvab perverzit
19. Baterka Miki
		 Léčitel
20. Mikulášovy patálie
		 Zrada
		 Hledám tě v tomto městě
21. Kodaň
Veselé skoky
1. Chabrus line
5. Na hlavu!
Roman Pomajbo a TIAproduction
4. Táta
Masopust
6. El Príncipe Constante
27. El Príncipe Constante
Pruhované panenky
6. Bačkůrky a stará botičkárna
27. Bačkůrky a stará botičkárna
Dan Fikejz
22. Křest CD Psí hodinář
Oldstars
28. – 30. Bezrozpočtový festival
Divadlo Petra Bezruče
31. 1984

10.30

23.15
18.30
21.15
11.00, 19.30
11.00
18.00
20.30
17.00
20.30
17.00
21.30

21.40
11.00
18.00
20.30
17.00
20.00
11.30
17.00
21.00

10.30
10.30

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. Hon na Jednorožce
3. Hon na Jednorožce
		 Autobus veřejná generálka
		 O pejskovi a kočičce Malá scéna
4. O pejskovi a kočičce Malá scéna
		 Autobus veřejná generálka
		 Hon na Jednorožce
5. Broučci
6. O pejskovi a kočičce Malá scéna
		 Perníková chaloupka
		 Autobus premiéra
		 Autobus premiéra
8. Perníková chaloupka
		 Autobus
9. Perníková chaloupka
		 Autobus
10. Ryba Malá scéna
11. Ryba Malá scéna
		 O Smolíčkovi
12. O Smolíčkovi
13. Autobus
		 Naše rodina
14. Naše rodina
15. Naše rodina
16. Autobus
		 Listování scénické čtení host/Malá scéna
17. Autobus
		 Bubny v Minoru
		 O Malence Malá scéna
18. Bubny v Minoru
		 O Malence Malá scéna
O Smolíčkovi v rámci festivalu Struny dětem
19. festival Struny dětem
20. festival Struny dětem
22. Můj atlas světa
23. Můj atlas světa
24. Můj atlas světa
		 Z knihy džunglí Malá scéna
25. Z knihy džunglí Malá scéna
		 Perníková chaloupka
26. Perníková chaloupka
27. Moje 1. encyklopedie
31. Klapzubova jedenáctka

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

DIVADLO U HASIČŮ, Římská 45, P 2
1. Jaroslav Uhlíř: Hodina zpívání-zkoušení pro školy 9.00,10.30
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, Mariánské nám. 1, P 1
6. MiniDisco show s Dádou
15.00
DIVADLO METRO, Národní třída 25, P 1
13. Pat a Mat jedou na dovolenou
15.00
20. O loupežníku Rumcajsovi
15.00
27. Příhody včelích medvídků
15.00
28. Křemílek a Vochomůrka
15.00

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

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Švandovo divadlo

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

1. Tramvaj do stanice touha
19.00
2. Kukura
3. Impresário ze Smyrny
4. Glengarry Glen Ross
5. Glengarry Glen Ross
6. „Čk uvádí: Divadlo Point při Gymnáziu J. Wolkera,
		 Prostějov / A. Saramonowicz: Testosteron“
7. Bůh masakru
8. Pan Polštář
9. Osiřelý západ
11. Dámský krejčí
12. Dámský krejčí
16.30, 19.30
13. Čk uvádí: Zápas v divadelní improvizaci
14. Tramvaj do stanice touha
19.00
15. Moje strašidlo
16. Léda
17. Sexuální perverze v Chicagu
18. Bůh masakru
19. Maska a tvář
16.30, 19.30
23. Před západem slunce
24. Ptákovina
26. Před západem slunce
30. Klíčovou dírkou premiéra
31. Klíčovou dírkou
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

9.30
9.30
9.30
18.00
9.30
9.30
18.00
15.00
10.00
15.00
15.00
18.00
9.30
9.30
9.30
9.30
18.00
9.30
18.00
15.00
10.00
15.00
9.30
9.30
9.30
20.00
9.30
9.30
18.00
9.30
9.30
17.00
9.30
9.30
9.30
18.00
9.30
18.00
15.00
15.00
9.30, 18.00

Rezervace vstupenek
257 320 421
pokladna@napradle.cz
www.napradle.cz
Besední 3, Praha 1

4. Obec překladatelů
19.30
9. Ptáci na telegrafním drátě
19.00
13. Ďáblice
20.00
16. Dokonalá svatba
19.30
22. Kjógeny - tradiční japonské frašky
19.00
24. TRIP aneb Zamyšlení nad okamžikem, kdy se vše zastaví... 19.30

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
10. Láska na tři
12. Drahé tety a já
Hostující představení:
7. Monology vagíny
28. Turné čtyř můstků
Černé divadlo
1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 11., 12., 13., 15.,16., 17.,
18., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 31. Život je fajn
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

19.00
15.00
19.00
19.00

2. Kam se poděla Valerie?
4. Rytíři z Blaníku a krasavice Lída
5. Kdyby tisíc klarinetů
9. Levandule
10. Včera večer poštou ranní
11. Hodiny jdou pozpátku
16. Rytíři z Blaníku a krasavice Lída
17. Kam se poděla Valerie?
18. Kdyby tisíc klarinetů
19. Co na světě mám rád
24. Kytice obnovená premiéra
25. Hodiny jdou pozpátku
26. Kytice
29. Mam‘zelle Nitouche
30. Rytíři z Blaníku a krasavice Lída
31. Kytice
Hosté
1. Gospel Time Party Z. Stirské
6. Sedmero havranů
7., 8., 21., 22. Všechnopárty
12. Felix Holzmann - Včera dnes a zítra
		 Nové scénky Felixe Holzmanna
14. Příběh Coco Chanel
20. Globální slavnost

16.00

16.00

1. Eyolfek
2. Hráči
3. Kabaret Kainar - Kainar
4. Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách
6. Králova řeč host/Divadlo pod Palmovkou
8. Kabaret Kainar - Kainar
9. Slečna Jairová
10. Jak jsem se ztratil
11. Soudné sestry
13. Jak jsem se ztratil
17.00
14. Kabaret Kainar - Kainar
15. Lhář
16. Oněgin byl Rusák
17. Oněgin byl Rusák
18. Mefisto host/Divadlo pod Palmovkou
20. Tři Mušketýři
17.00
21. Čekání
22. Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách
23. Tři mušketýři
24. Slečna Jairová
26. Krvavá svatba host /Divadlo pod Palmovkou
28. Fantastická cesta host/Taneční Divadlo Bufo, Ii.
29. Naši furianti
30. Polední úděl
31. Jidiš ve třech host/ H. Frejková
NaDřeň production uvádí v Divadle v Dlouhé
12., 27. Nezemřela jsem… Ze života Evy Olmerové 14.00, 19.00
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.
Národní 20, Praha 1
www.rockcafe.cz
224 933 947, více o programu
a předprodejích na www.rockcafe.cz.

Divadlo

2.
5.
6.
13.
14.
15.
21.
29.

S. Babčáková & E. Kočičková: Dámská hnízda20.00 *(200 Kč)
Sektor pro hosty: Mlčení s T. G. Masarykem 20.00 *(200 Kč)
Sektor pro hosty: Mlčení s T. G. Masarykem 20.00 *(200 Kč)
Sektor pro hosty: Mlčení s T. G. Masarykem 20.00 *(200 Kč)
Sektor pro hosty: Mlčení s T. G. Masarykem 20.00 *(200 Kč)
Divadlo Puls: Ulity
20.00 **(155 Kč)
Divadlo Puls: Na rohu světa
20.00***(150 Kč)
Sektor pro hosty: Muž bez vlastností
20.00 *(200Kč)

Kino

16.00

1. Hentai Corporation Veřejná projekce
		 porno-hororového klipieren
20.00 (vstup zdarma)
16. Pražský akademický kabaret (PAK) 20.00 (vstup zdarma)
(*150 Kč/**105 Kč/***100Kč sleva pro studenty a seniory) /
předprodej v Rock Café za uvedené ceny,út –pá 16.00-22.00,
so 17.00- 22.00 a v síti Ticketstream)
Galerie: 1. – 31. 10. Mártyho frky – The Best Of Marty Pohl!

15.00

Na realizaci projektu „Rock Café – multikulturní výchovné“ v roce 2013
poskytlo hl. město Praha účelovou dotaci ve výši 8 mil. Kč.

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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.

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.

1. Druhá smrt Johanky z Arku
10. DASHA a Palk PajkQuartet
12. Poprvé vdaná
16. Jen tak... s Alešem Hámou premiéra
22. Frankie & Johnny

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

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

Výstavní program

95 let pošty českých skautů
do 17. 11. 2013

Hrajeme pro děti:
5., 6. Hurvínkův popletený víkend
8., 9., 10. Hurvínkův popletený víkend
12., 13. Hurvínkův popletený víkend
15. Hurvínkova cesta do Tramtárie
15., 16., 17. Hurvínkova cesta do Tramtárie
19., 20. Hurvínkova cesta do Tramtárie
22. Hurvínkova cesta do Tramtárie
23., 24., 25. Hurvínkův popletený víkend
26., 27. Hurvínkův popletený víkend
30. Hurvínkův popletený víkend
31. Hurvínkova cesta do Tramtárie
Pro dospělé
16. To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem
30. Dějiny kontra Spejbl

14.00, 16.30
10.00
14.00, 16.30
14.30
10.00
14.00, 16.30
10.00
10.00
14.00, 16.30
10.00
10.00
19.00
19.00

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

8. Past / R. Thomas/detektivní hra provází J. Lorman 16.00
9. Manžel pro Opalu / J. Patrick/komedie
16.00
14. Manželské štěstí aneb hospodyně na zabití
		 J. Just/komedie
16.00
15. Křesťan a společnost / beseda
16.00
		 Kardinál Mons. M. Vlk a Mgr. D. Herman vstup zdarma
16. Dvě na jednoho Y. Přenosilová a J. Chládková
		 komponovaný pořad
16.00
17. Hodný pan doktor/N. Simon/komedie
16.00
21. Vzpomínkobraní/H. Hnátková-Lustigová
provází J. Lorman
10.00
23. Manžel pro Opalu/J.Patrick/komedie
15.00
24. Legendy opery /Naďa Šormoná
provází R. Hrdinová
16.00
30. Stará láska nerezaví/R. Adam/host D. Klapka
16.00
31. Past / R. Thomas/ detektivní hra provází J. Lorman 16.00

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. Vyhazovači
5. Dvanáct rozhněvaných mužů
15.00
7. Klec bláznů
10. Tančírna
14. Mobil Story host/Gafa o.s.
15. Tančírna
19. Tančírna
15.00
22. Edith Piaf – Milovat k smrti
23. Barmanky
24. A pak už tam nezbyl ani jeden (aneb Deset malých černoušků)
25. Zhasněte lampiony host/SergeArt.com
26. Vyhazovači
15.00
28. Sodoma Gomora
29. Mobil Story host/Gafa o.s.

20.00

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
2. Pískoviště /EK/
3. Denně (poníci slabosti)
4. Buržoazie premiéra
5. Platonov je darebák!
6. 120 dnů svobody /EK/
7. Osamělá srdce derniéra
8. Zlatá šedesátá
11. Cantos derniéra
13. Odejdeš tam kde žiješ, hodně někde budeš /EK/
14. Anna Karenina premiéra
15. Anna Karenina
16. Korespondence V+W
17. Ubu se baví
18. Divadlo Gočár premiéra
19. Dnes naposled
21. Tartuffe Games
22. Višňový sad
23. Daleká cesta domů derniéra, /EK/
24. Korespondence V+W
25. Kabaret Kafka premiéra
26. Velký uši /EK/
15.00
		 Čekání na Turka /EK/
27. Pláč nočního kozodoje /EK/
28. Asanace anglické titulky
29. Višňový sad
30. Zázrak v černém domě derniéra
31. Šedá sedmdesátá veřejná generálka
11.00
			 EK – Eliadova knihovna
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Štefánikova 57, Praha 5, info@svandovodivadlo.cz
vstupenky: 257 318 666, 257 321 334, 257 324 219
pokladna: po–pá 11–14, 14.30–19, so–ne: 17–19
www.svandovodivadlo.cz
1. Kdo je tady ředitel?
3. Je důležité, aby děti spaly s kočkou
v posteli Literární kavárna
17.15
4. Země Lhostejnost veřejná generálka
11.00
5. Země Lhostejnost premiéra		
7. Vladimírova děvka novinka
		 Zpověď masochisty		
8. Krakatit
		 Země Lhostejnost novinka		
9. Crash u potoka
		 Kamila Moučková Scénické rozhovory
10. CRY BABY CRY		
11. Parchant Marilyn		
12. Kurz negativního myšlení
		 Dioptrie růžových brýlí		
14. Gottland
15. Řemeslníci
16. Nakrm hada na své hrudi		
18. Kdo je tady ředitel?
19. Nebe nad Berlínem
21. Frankenstein derniéra
		 Šoa		
22. Mein Kampf
23. Krakatit
		 Země Lhostejnost novinka		
24. CRY BABY CRY		
29. Zatáčka		
31. Vladimirova děvka novinka
31. 10.–2. 11. Impro Prague 2013 festival
Hosté:
10. Idiot Divadlo Astorka Korzo ´90
11. Na koho to slovo padne Divadlo Astorka Korzo ´90
15. Zemětřesení v Londýně 8@8 Divadlo Letí 20.00		
16. Tramvaj do stanice Touha Divadlo pod Palmovkou
17. Sex noci svatojánské Divadlo pod Palmovkou
		 Rocky IX Buchty a loutky		

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S

S

S
18. Králíček Divadlo Letí		
S
22. Terminus Divadlo Letí
20.00
S
25. Čelisti Reloaded Buchty a loutky		
S
26. Po Fredrikovi Divadlo Letí
20.00
S
28. Králova řeč Divadlo pod Palmovkou
		 Rozhovory s astronauty Divadlo Letí
20.00
S
29. Krvavá svatba Divadlo pod Palmovkou
30. Edith a Marlene Divadlo pod Palmovkou
		 Moucha Reloaded Buchty a loutky		
S
PRO DĚTI
13., 19. Kocourek Modroočko a jeho parta
Dětské divadelní studio		 15.00
20. Perníková chaloupka Divadlo loutek Ostrava 15.00, 17.00
27. Žabák Valentýn Buchty a loutky
15.00, 17.00
S - Studio
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
Dejvická 38, Praha 6,
pokladna po 13.00–18.00, út–pá 9.00–14.00 a 15.00–18.00
(do 19.00 hrajeme-li) so/ne – 9.30–11.30 a 12.00–17.00 (hrajeme-li).
tel. : 224 316 784, 607 911 458, 224 316 186, 607 057 459
dsh@volny.cz , www.spejbl-hurvinek.cz

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

1. Moje hra
2. Zločin v Posázavském Pacifiku
3., 4. Pomáda slavný světový muzikál
5. Pomáda slavný světový muzikál
14.30, 19.00
6. Pomáda slavný světový muzikál
14.30
7. Zamilovat se…
8. Bez předsudků
9. Na mělčině
10. Radka Fišarová koncert
11. Baronky
12. Sbohem, zůstávám!
13. Hledání slov
14.30
14. Spirituál kvintet koncert
15. Sbohem, zůstávám!
16. Drahouškové
17., 18. Mauglí … jsme jedné krve O. Soukup, G. Osvaldová
19. Mauglí O. Soukup, G. Osvaldová
14.30,19.00
20. Mauglí O. Soukup, G. Osvaldová
14.30
21. Jaroslav Svěcený a Cigánski Diabli koncert
22. Je úchvatná
23. Moje hra
24., 25. Mauglí O. Soukup, G. Osvaldová
26. Mauglí O. Soukup, G. Osvaldová
14.30, 19.00
27. Mauglí O. Soukup, G. Osvaldová
14.30
28. Mauglí O. Soukup, G. Osvaldová
14.30
29. Nahniličko aneb poněkud dojatý
30. Natěrač
31. Osmý světadíl muzikál s hity skupiny Elán
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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

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.

DIVADLO METRO

1. Co v detektivce nebylo Agentura Harlekýn
2. A do pyžam!
4. Vrátila se jednou v noci Agentura Harlekýn
6. Světáci Divadelní společnost Háta
7. Apartmá v hotelu Plaza host
8. Caveman host
9. Líbánky aneb láska ať jde k čertu zadáno
11. Vztahy na úrovni Divadelní společnost Háta
13. Prachy!!!
14. Tři verze života náhradní termín za 24.6.
15. Africká královna
16. Lo Stupendo Agentura Harlekýn
17. Heslo Morálka premiéra
19. Věrní abonenti Agentura Harlekýn
21. Jo, není to jednoduché
22. Apartmá v hotelu Plaza host/premiéra
23. Pohleď a budeš udiven
25. Tři bratři v nesnázích Divadelní společnost Háta
26. Miláček Anna
28. S tvojí dcerou ne Agentura Harlekýn
29. Básník a kočka Divadelní společnost Háta
30. Caveman host
31. Herci jsou unaveni Agentura Harlekýn
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Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, 736 431 503, 224 216 972-3,
kino@lucerna.cz, www.lucerna.cz

1.-2. Diana, GB
16.15
		 Donšajni, ČR
18.30, 20.45
3.-9. Festival argentinského filmu www.cineargentino.cz
3. Donšajni
16.15
		 Rivalové, USA
21.00
4. Donšajni
14.00, 16.30
5.-6. Univerzita pro příšerky 3D, USA český dabing 14.00
		 Donšajni
16.30
7.-8. Diana /7.též 14.00/
16.30
9. Diana, GB
16.15
		 Rivalové, USA
21.00
10. Donšajni
16.30
		 Příběh filmu Odysea, GB slavnostní zahájení
18.30
		 Gravitace 3D, USA
21.00
11. Gravitace 3D
13.30, 20.45
		 Donšajni
16.30
		 Revival, ČR
18.30
12. Prague 48 Hour Film Project
13. Donšajni
14.00
		 Revival
16.00
		 Pražský filmový orchestr uvádí Koncert filmové hudby 19.30
14. Jako nikdy, ČR
14.00, 16.30
		 Lékaři bez hranic - Směr: Válečná zóna
18.30
		 Filmové legendy: Sedm, USA
20.45
15. Kino Q: Transamerica, USA
20.45
16.-20. Das Filmfest – festival německy mluvených filmů
17. Jasmíniny slzy, USA
16.15
18. Jasmíniny slzy
14.00, 16.15
19.-20. Já, padouch 2 3D česká verze
13.30
21. Kapitál, Francie
13.30
		 Jako nikdy
16.15
		 Bolšoj balet: Spartakus
18.45
22. Kapitál
16.00
		 Ladies Movie Night: Lásky čas, GB
18.45
24. Kapitál
16.00
		 Lásky čas slavnostní premiéra, vstupenky v prodeji 18.30
		 Without the Sea slavnostní premiéra, vstupenky v prodeji 20.45
25. Příběh kmotra, ČR
14.00, 20.00
		 Příběh filmu Odysea
16.45
26.-28. Zataženo občas trakaře 2 3D, USA český dabing 14.00
		 Diana
16.30
		 Příběh kmotra
18.45
		 Don Jon, USA
20.45
28.-4. 11. Severský filmový podzim www.sfklub.cz
29. Don Jon
14.00
PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY:
4. Donšajni
14.00
7. Diana
14.00
9. Cine Argentino: Moje první svatba
14.00
11. Gravitace 3D
13.30
14. Jako nikdy
14.00
18. Jasmíniny slzy
14.00
21. Kapitál
13.30
25. Příběh kmotra
14.00
29. Don Jon
14.00

1. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
2. Kdo židli má, bydlí!
3. Na útěku
4. Na útěku
5. Poslední romance
6. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
7. Ledňáček
8. Růžové brýle
9. Růžové brýle
10. Vzpomínky zůstanou
11. Na vaše riziko!
13. Růžové brýle
14. Hra o manželství
15. Poslední romance
16. Na vaše riziko!
17. Největší démant světa
18. Růžové brýle
19. Vzpomínky zůstanou
20. S nebývalou ochotou...
21. Na vaše riziko!
22. Ledňáček
23. Fígl 100.repríza/derniéra
24. Deštivé dny
25. S nebývalou ochotou...
26. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
27. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
28. Kabaret Černá myš
29. Hra o manželství
30. Kabaret Černá myš
31. Na útěku

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Ve č e r y u k a p u c í n ů
v Praze na Hradčanech; Loretánské nám. 6a
www.veceryukapucinu.cz
35. benefice ve středu 2. října od 19.00

Flautus vocis

Anežka Beščecová, Nikola Květoňová, Petr Grau.
Svým dobrovolným příspěvkem podpoříte Středisko Ratolest
poskytující péči pomoc a podporu s mentálním postižením a
jejich rodinám www.ratolest-stredisko.cz. .
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
4. Muži / Skutr & A. Laštovková Stodolová
5. Pornografie
6. Rozkvetly sekery
13. Past
14. Past
16. Murlin Murlo
17. Kebab
22. Naše třída
23. Testosteron
24. Scénář pro tři neskutečné, ale existující herce
25. Oidipús Rex
27. Muži / Skutr & A. Laštovková Stodolová
28. Údolí včel
29. Testosteron
30. Ostrava v Praze
31. Festival německého jazyka

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

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

FILMOVÉ PROJEKCE
FILMOVÝ KLUB MKP velký sál
1. Všichni dobří rodáci (70 Kč)
16.00
		 Líbánky (80 Kč)
19.00
8. Jako za starejch časů (80 Kč)
16.00
		 No (80 Kč)
19.00
15. Rozkoš v oblacích (80 Kč)
16.00
		 Pěna dní (70 Kč)
19.00
22. Jasmíniny slzy (70 Kč)
16.00, 19.00
29. Liberace! (70 Kč)
16.00, 19.00
PROJEKCE A DIALOGY Filmové projekce FAMU.
(studenti FAMU zdarma, ostatní (60 Kč), velký sál
19.00
14. Cosi je ve vzduchu
21. Lovelace: Pravdivá zpověď královny porna
3D PROJEKCE (130 Kč), velký sál
19. Gravitace
19.00
26. Letadla
16.00
10. Filmový Průvan Live Televizní oslava (40Kč) malý sál 17.00
HUDBA A FILM velký sál
19.00
10. Zuzana Michnová – Jsem slavná tak akorát (70 Kč)
17. Revival (80 Kč)
20. Děti Flamenka dokumentární film, (190 Kč), velký sál 19.30

Hosté: K. Hager, tanečnice V. Delgado, kytarista, M. de Triany,
hráč na cajon M. Cabava v programu FLAMENQUEANDO.
SPIRITUALITA A FILM (ve spol. s Akademickou farností Praha)

Uvádí P. ThLic. Ing. P. Vacík, SJ.
16. Pozice dítěte (70 Kč), velký sál
19.00
FILMOVÉ VEČERY – Jiří Krejčík
29. Maturita v listopadu (40 Kč), malý sál
19.00
23. Nejlepší kusy z repertoiru Ondřeje Havelky
		 a jeho MELODY MAKERS (370 Kč) velký sál
19.30
7. Depeche Mode hudební poslechový pořad J. Černého
(60 Kč) malý sál
19.00
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Výlet do zámeckého parku v Lysé nad Labem
Za památkami Středočeského kraje V.
Přestože je léto s konečnou platností za
námi a ke slovu se již neodbytně hlásí pod
zim, vybízejí poslední slunečné dny Praža
ny k výletům do okolí hlavního města. Pod
zimní měsíce patří v přírodě k nejkrásnějším
obdobím v roce, proto se v rámci našeho
putování za památkami Středočeského kra
je nabízí navštívit právě takové místo, které
spojuje obě tyto komponenty – umělecké
dílo a působivou krajinnou scenérii. Jedním
z nich je i zámecký park v Lysé nad Labem.
Zdejší sochařská výzdoba patří z hlediska
své četnosti, ikonografického obsahu i vý
tvarného pojednání k nejvýznamnějším
souborům v naší zemi. V r. 1696 založil na
východní straně zámku hrabě F. A. Špork
tzv. francouzský Libosad. Klesající terén
byl členěn trojicí teras, pravidelnou sítí
cest, stříhanými dekorativními záhony do
plněnými květinami a habrovými špalíry.
I když současná podoba zahrady je již jen
pouhým stínem jejího někdejšího vzhledu,
terasovité uspořádání a barokní sochařská
výzdoba zůstaly zachovány. Soubor ba
rokních plastik byl v průběhu let postupně
rozšiřován, proto se zde setkáme nejen se

sochami pořízenými v době bezprostředně
po vybudování Libosadu, ale i s díly mno
hem mladšími – z doby po r. 1735 a dokon
ce i z 60. let 18. stol. Sochařská výzdoba
parku v Lysé, provedená mj. i rukou Brau
nova vyučence Fr. Adámka z Benátek nad
Jizerou či dílnou I. F. Platzera, je obrazem
„barokního uspořádání světa podřízené

Nejmodernější retro

TIP NA KNÍŽKU

1. česká fairtradová biopoesie
První sbírka básní Daniela Razíma ilustrovaná fotokolážemi vyjde v říjnu
2013 v autorově vlastní typografické úpravě. Směsice lyrických i epických
veršů je inspirovaná mnoha tématy, stavy ducha a prostředími. V poetic
kém vypodobnění genia loci nejrůznějších míst v Praze, v Krkonoších, na
Mostecku, v Paříži nebo tureckém Istanbulu se pokouší zachytit propojení
současna s minulostí. Hledá tak cestu k porozumění „dnešní“ době, která
nás mimo jiné stále častěji přesvědčuje o tom, že významy slov nejmodernější a retro už přestaly být ve vzájemném protikladu.
Svou nekonvenční typografií, která si výtvarně pohrává s písmem
i s obsahem textů, se Nejmodernější retro hlásí k dávným kaligramům
Guillauma Apollinaira a k prvorepublikovým básnickým sbírkám Jaro
slava Seiferta a Vítězslava Nezvala v grafické úpravě Karla Teigeho.
Daniel Razím – divadelník, pedagog literárně-dramatických seminářů a dílen, student
DAMU, člen Klubu Za starou Prahu a Klubu českých Bieblologů – je také autorem knih:
Kubistický portrét Jiřího Suchého aneb Jednou, když mně bylo osmdesát. (Obsáhlý rozho
vor s Jiřím Suchým, doplněný mnoha ukázkami jeho literárního i výtvarného díla a mnoha
poprvé publikovanými fotografiemi z jeho osobního archivu) a Na hrobě bubnují padající
pomeranče (Výběr z poezie Konstantina Biebla – jednoho z nejvýznamnějších českých bás
níků první poloviny 20. století).
Vydává Nakladatelství Jalna, Praha 2013

Vzkazy Zdeny Fibichové
Výstava představuje předčasně uzavřenou tvorbu sochařky, která se řadí k nejvýraznějším osobnostem nejen českého,
ale i evropského umění.
Zdena Fibichová (ročník 1933) z rodu
slavného skladatele chtěla vždy tvořit „ ru
kama“. Absolvovala řezbářství u Václava
Markupa na SUPŠ v Praze. Jako studentka
sochařského ateliéru Josefa Wagnera na
VŠUP v Praze mohla rozvinout svou ob
raznost a hloubku prožitku. Od roku 1959
byla členkou výtvarné skupiny Trasa: zú
častňovala se všech jejích výstav, od roku
1991 členkou S. V. U. Mánes. Zpočátku
tvořila stylizované ženské postavy, hlavy a
torza v malém měřítku, modelované s citem
pro velkou formu. Hluboká niterní sdělení a
představy vyjadřovala v naprosto volných
plastických tvarech – Dopisy, Poselství,
Svědectví. Dotvářením povrchů u drobných
cínových plastik Klenot, Křídlo, Brána Andělů umocnila jejich význam ve smyslu psy
chofyzických záznamů.
Pro umělecký rozvoj autorky byl důleži
tý pobyt v jižní Francii (1965), kde využila
možnost pracovat co nejvíce s jemnou pro
vensálskou hlínou. Středomoří ji podnítilo
k dílům v exteriéru. Od poloviny šedesátých
let vyšla z jejích rukou série krásných Stél
z bílého dusaného cementu a mramorové
drtí, které ještě dotvářela do konečné po
doby. Na prvním ročníku Mezinárodního
sochařského sympozia v Hořicích v Pod
krkonoší (1966) vytesala Stélu z hořického
PLACENÁ INZERCE

pískovce, dalšími byla zastoupena na Bie
nále v Benátkách (1970). Reliéfy z biskvitu
a terakoty, s uplatněním keramických tech
nik, glazování, vypalované polychromie ne
sou její neopakovatelnou sochařskou pečeť.
Z nich Zdena Fibichová odvozovala plastic
ké tvary – Rodná hrouda, Rodové dědictví,
Bunkr paměti a jiné, kde zdůrazňovala poci
tovou stránky prožitku. Hlavním sochařským
materiálem pro ni zůstávala pálená hlína,
kombinovaná velmi originálně s kovem či
drátovou sítí. Do povrchu soch ze strouha
né nebo prolisované hlíny před jejich vypá
lením ještě malovala osobité motivy. Menší
a malé plastiky provázela velkými kresbami
– s představami velkých děl: na bílé ploše
zachycovala vše, co nemohla realizovat
v trojrozměrném tvaru. Do prací posledního
tvůrčího období vkládala v zoomorfních zna
cích skryté přírodní i lidské děje.
Výstava ukazuje vývoj a proměnu sochař
ského výrazu autorky v plné síle: ve figu
rách, strukturálních a geometrických objek
tech, ve volných plastikách a keramických
reliéfech. V kolorovaných i drátovaných ob
jektech, plných niterných témat jako sym
bolech opory lidské existence a s naplno
rozvinutou fascinací prapůvodním materiá
lem. Prezentace z veřejných a soukromých
sbírek ukazuje i tušové kaligrafické kresby,
realizace v architektuře a ve veřejném pro
storu.
Zdena Fibichová: Vzkazy
(Museum Kampa – do 1. 12. 2013)
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Špičkové baletní soubory Evropy se vrací na plátna kin
ho Božímu řádu“. Alegorie dvou denních
a čtyř ročních dob zastupují Čas, alegorie
čtyř světadílů Prostor a čtvero živlů základní
elementy, z nichž se sestává Hmota. Sochy
lvů, lvic a sfing plní roli ochránců této „raj
ské zahrady“. Nejzajímavější skupinou jsou
však alegorie dvanácti měsíců. Výraz soch
je mnohdy upozaděn zájmem o jejich vnější
popisnost, kde mnohé z atributů byly roz
vedeny do malých sochařských zátiší. Mě
síc Říjen ztělesňuje postava starce štíhlých
údů, s dlouhým vlajícím plnovousem a s vý
raznou muskulaturou a žilovinou. Z rohu
hojnosti nabízí návštěvníkům zahrady plo
dy podzimní úrody – vinné hrozny, jablka a
hrušky. Totéž ovoce se nachází i v soudku
pod jeho nohama. Stejně jako zbývajících
jedenáct alegorií, byla i postava Října do
provázena verši z části dochovanými na
podstavci. Krásu tohoto nesmírně pouta
vého souboru nelze postihnout na několika
řádcích. Sochařská výzdoba zámeckého
parku v Lysé nad Labem, která si v ničem
nezadá se zahradami italských vil a paláců,
vyžaduje zcela jistě osobní zhlédnutí. Právě
měsíc říjen bude poslední příležitostí před
tím, než se brány parku na dlouhých pět
TŠ
měsíců uzavřou veřejnosti.

Rodinná představení i věhlasné choreografie přinese nová sezóna přímých přenosů baletních představení na plátna kin.
Letenské Bio Oko zahájí sérii 4 přenosů
z Královského baletu v Londýně 16. října
představením Don Quijote a 12. prosince
navodí předvánoční atmosféru Čajkovské
ho Louskáček, přístupný nejširšímu publi
ku i rodinám s dětmi. V roce 2014 uvede
Bio Oko romantický balet Giselle a Zimní
pohádku v choreografii Christophera Whe
eldona. Kino Světozor se zaměří na přímé
přenosy z Baletu Pařížské opery. 16. pro
since zve na Čajkovského Spící krasavici
v romantické choreografii Maria Petipy. Na
závěr sezóny 3. června chystá dvojpředsta
vení Balanchine/Millepied, nazvané podle
dvojice choreografů z New York City Bal
let. Inscenace láká nejen na hudbu Bize
ta a Ravela, ale také na scénu a kostýmy,
jejichž autorem je módní génius Christian
Lacroix. V žižkovském Aeru uvidí milovní
ci baletu 22. února 2014 Popelku Sergeje
Prokofjeva, kterou světoznámý choreograf
Cristopher Wheeldon loni nově nastudoval
s Holandským národním baletem v Amster
damu. Kromě ryze baletní nabídky budou
po novém roce mimořádně uvedeny i zá

znamy tří klasických flamenkových titulů
legendárního choreografa a tanečníka An
tonia Gadese z madridského Teatro Real,
proslulého díky spolupráci s režisérem Car
losem Saurou. Vstupenky na celou sezónu
jsou v prodeji na pokladnách kin Aero, Bio
Oko a Světozor a za zvýhodněnou cenu
je možné koupit abonmá na alespoň čtyři
představení.
Informace na: www.baletvkine.cz.
–PR–

Speciální dialogy
Galerie Moderna v Praze vystavuje kolekci jednoho z nejvýznamnějších umělců přelomu dvou posledních století – Oldřicha Kulhánka.
Bravurní grafik a ilustrátor zaujal význam
né místo ve výtvarném umění již od začátku
své tvorby. Po ukončení studií na pražské
Vysoké škole uměleckoprůmyslové na
sebe upozornil na první výstavě mladých
umělců. Jeho precizní kresba v dokona
lé věrnosti ukrývala za viditelnou hranicí
kontur škálu projevů, odrážejících se na
venek v pozitivních či negativních lidských
vlastnostech. Mistrovské ovládnutí leptu
a postupně i ostatních grafických technik
autorovi umožnilo vyjadřovat lidské situace
s až neobvyklou otevřeností a s protestem
proti hlouposti, chtivosti a násilí. Oldřich
Kulhánek se vždy cítil být figuralistou, pro
to se k nové figuraci sám hlásil. Mistrovsky
prokreslené postavy, mnohdy nahé a tím
odhalující své vlastní příběhy – vždy provo
kovaly a provokují k dialogu. Do složitých
kompozic kafkovských a orwellovských
podobenství vkládal umělec své nejniter
nější pocity. Byť byl za tuto svou tvorbu
roku 1971 zatčen a vyšetřován, své osobní
a umělecké názory nikdy nezměnil. Nadále
vytvářel rozměrné krásné kresby tužkou,
z nichž odvinul měkký styl nezaměnitel
ných litografií s výmluvnými detaily očí, úst
a rukou. Jako vynikající portrétista v po
dobách skutečných i smyšlených umoc
ňoval každou tvář jedinečným výrazem
v symbolu, kterým vyjadřoval dobu i místo,
v nichž postavy s tvářemi žijí. Kromě větších
volných listů a grafických cyklů vycházely
z jeho rukou drobné grafiky, novoročenky,
ex libris. V ilustrační tvorbě měl Kulhánek
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nejblíže k shakespearovským a faustov
ským motivům: za Knihu o Faustovi získal
stříbrnou medaili na Mezinárodním knižním
veletrhu v Lipsku (1982). Záliba v mistrech
15. a 16. století umělce jen utvrzovala ve
vědomí nadčasovosti celé umělecké tvorby.
Od roku 1971, kdy byla zakázána realizace
jeho návrhu desetikorunové bankovky, byť
v zadané soutěži zvítězila, se její autor po
dvaceti letech k úkolu mohl vrátit, a tak dle
vlastních návrhů realizoval kompletní sérii
osmi českých bankovek. Jako skutečný mi
str svého oboru byl mnohokrát vyznamenán
cenami, vystavován po celém světě a jeho
díla byla zahrnuta do všech světových umě
leckých sbírek. Umělec zemřel v roce 2012.
Výstava „Oldřich Kulhánek: Speciální dia
logy“ v Galerii Moderna již jen do 13. 10.
2013 je kolekcí více nežli šedesáti uměl
cových grafických listů z let 1968–2012.
Především cyklů Pády, Paraboly, Speciální
dialogy, Interiéry, Vertikály života aj. Kolekci,
inspirovanou vývojem lidského těla, dopl
ňuje obsáhlá excelentní serie autorských ex
libris. Nejen grafické, ale i celé dílo Oldřicha
PLACENÁ INZERCE

Kulhánka bylo a zůstane pro mnohé z nás
velice působivé – vyjadřuje totiž stav naší
duše.
Olga Szymanská
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Johann Wolfgang von Goethe

7

KULTURA
OSOBNOSTI OD AŽ DO Z

Německý básník, spisovatel a vědec se narodil 28. 8. 1749 ve Frankfurtu nad Mohanem. Studoval na univerzitě v Lipsku a Štrasburku a po promoci v roce 1771 působil nejdříve jako obhájce u frankfurtského porotního soudu a o čtyři roky později přijal nabídku
vévody Karla Augusta, kde vstoupil do výmarských státních služeb. K prvním úkolům, které ve Výmaru dostal, patřila příprava obnovení důlních prací v durynském Ilmenau a řízení komise pro stavbu silnic. Asi zde bychom mohli hledat počátky Goethových
geologických a mineralogických zájmů. Svědectví o jeho hlubokých znalostech je uchováno v pečlivě vedených denících.
Neptunistické učení vykládalo vznik horDůležitým pramenem Goethových geonin usazením z vody (Neptun – římský
logických a mineralogických poznatků
bůh vodstva) a příčinu sopečné činnosti
byly Čechy, které navštívil celkem sedmspatřovali ve vyhoření podzemních uhelnáctkrát. Do Karlových Varů, kde strávil
ných slojí. Naproti tomu plutonisté (Pluto
nejvíce času, přijížděl jako tajný rada.
– římský bůh podsvětí, pekla) na základě
V Mariánských Lázních pak získal
vlastních pozorování správně posuzovamnožství exemplářů do své výmarské
li vyvřelé horniny jako doklad vulkanické
sbírky nerostů a navázal i odborné končinnosti. I Goethovým přičiněním se po
takty s českými přírodovědci, například se
několikaletém úsilí rozřešil spor týkající
spoluzakladatelem Národního muzea hrase geologické minulosti naší planety. Až
bětem Kašparem Šternberkem. Goethovo
mnohem později se však ukázal tento
jméno (goethit) dostal nerost pyrhosiderit,
spor zbytečným, protože tak trochu pravznámý z příbramských dolů zvaný sametdu měly oba tábory. Horniny vznikají jak
ka a názvem Colectio Goethe – Müller, byl
usazováním z vody, tak i ze žhavého magtakto označen jeden exemplář sbírky mimatu.
nerálů a hornin z okolí Karlových Varů
Západní Čechy ovlivnily i soukromí
uložený v Národním muzeu. Toto označeslavného básníka a tajného rady. Téměř
ní je prý dokladem přátelství s brusičem
sedmdesátiletý Goethe při svém pobytu
vřídlovce Josefem Müllerem. Básníkovy
v Mariánských Lázních vzplanul pozdnávštěvy patřily také našim nejmladším
ní láskou k mladičké a krásné Ulrice von
sopkám – Komorní Hůrce u Františkových
Levetzow. Přestože hraběnka mluvila
Lázní a Železné Hůrce u Chebu, klášteru
části rostliny mají jediný základní orgán
o Goethovi jako o příteli otcovském, ovlivv Teplé i porcelánkám v Dalovicích a dal– list, z něhož pak postupnou přeměnilo ji setkání s básníkem tak, že se nikdy
ším místům.
nou (metamorfózou) vzniká celá rostlina.
neprovdala. Když 13. 11. 1899 ve věku 95
Komorní Hůrka převyšuje okolní terén
Koncepci příbuznosti živých organizmů
let zemřela, byl na její hrob v Třebívlicích
jen o pár desítek metrů, a to co lidé povapodpořil později objevem mezičelistní kosu Litoměřic poslán věnec z podzimních
žují za kráter, je ve skutečnosti opuštěný
ti člověka (až do té doby se její existence
květů Goethovy výmarské zahrady.
lom. Čedičové skalky na jihozápadním svapředpokládala pouze u zvířat) a důkazem,
Goethe až do vysokého věku přijímal ve
hu jsou pozůstatkem skutečného kráteru.
že stejně jako lidem vznikly také zvířatům
svém domě hosty každý den. Častěji než
Tady také ústí štola s kamenným portálem
lebeční kosti z metamorfovaných obratlů.
literáty si zval přírodovědce, historiky uměnesoucím německý nápis „Přátelům příroJeho příspěvek k rozvoji botaniky a anatoní, politiky, cestovatele. Své práce z optiky,
dy věnoval hrabě Kašpar Šternberk, 1837“
mie je obsahem spisů Metamorfóza rostlin,
mineralogie, anatomie, morfologie rostlin
a na skále opodál je vytesán povědomý
Metamorfóza zvířat, Historie mého botaa živočichů považoval za stejně významprofil hlavy s velkým skobovitým nosem,
nického studia a vědeckých pojednání.
né jako poezii, dramata či díla filozofická.
opatřený rovněž německým věnováním
Goethovo životní krédo „Podstatou
V biologii, druhé oblasti svých příro„Goethovi, výzkumníkovi Komorní Hůrky,
lidské existence je neustálý zápas o vyudovědných zájmů, chtěl Goethe dokázat
1808–1822“.
žití okamžiku“ napovídá, kde hledat klíč
spřízněnost všech živých bytostí. Při první
V této době byl veden houževnatý
k pochopení jeho aktivity a renesanční všeitalské cestě (1786 –1788) ho v botanické
vědecký spor mezi dvěma skupinami vědstrannosti. Zemřel 22. 3. 1832 ve Výmaru.
zahradě v Palermu napadlo, že všechny
ců-geologů „neptunistů“ a „plutonistitů“.
VM

Jacques Tourneur – mistr klasických hororů a filmů noir

DVD

Dnes nepříliš známý filmový režisér tzv. béčkových filmů Jacques Tourneur si získal uznání především za několik vynikajících klasických hororů, které natočil ve čtyřicátých létech minulého století. Šlo o filmy Kočíčí lidé (Cat People, 1942), Putovala jsem se
zombie (I Walked with Zombie, 1943) a Leopardí muž (Leopard man, 1943). Mezi jeho nejznámější filmy patří i proslulý film-noir
Pryč od minulosti (Out of the Past) z roku 1947.
světy a mají problémy se do nějakého zazla divákům vsugerovat. Budování naJacques Tourneur se sice narodil 12. listořadit. Divák je ale poznává jen z náznaků
pětí a hrůzy se dělo prostřednictvím
padu 1904 v Paříži, již v roce 1914 se ale
a o jejich životě se vlastně nedozví nic jitemnoty podle hesla „čím méně vidíme,
s otcem Mauricem, významným režisérem
ného, než to, co se vztahuje právě a jen
tím více věříme (dojmům a náznakům)“.
němých filmů, a celou rodinou přestěhok vyprávěnému příběhu.
Důležité scény se odehrávaly v noci v neval do Hollywoodu. Zde také nabíral své
Vedle v úvodu zmíněných filmů Tourneur
určitém prostředí a byly natáčený tak, aby
první filmové zkušenosti v roli asistenta
natočil pro RKO ještě několik velmi
byli diváci překvapeni a vyděšeni okascénáristů. Jeho první režií byl film Tout
dobrých filmů, jako např. válečný film Dny
mžiky nečekaného napětí či osudového
ça ne vaut pas l’amour z roku 1931. V průslávy (Days of Glory, 1944), dramata Exzvratu. Postavy, často pronásledovány
běhu následujících deseti let natočil celou
periment Perilous (1944) či Easy Living
temnými silami, se chovaly jako ve svěřadu více či méně neúspěšných filmů růz(1949), špionážní thriller Berlin Expres
tě ztracené existence, vedeny nutkáními,
ných žánrů. Svoji šanci dostal počátkem
(1948), a především dnes kultovní krimijimž samy nerozuměly. To náramně vyhočtyřicátých let jako režisér filmové společnální film-noir Pryč od minulosti (Out of
vovalo Tourneurovu citu pro sugestivní a
nosti RKO v týmu nízkorozpočtových, tzv.
the Past, 1947). K hororu se úspěšně ješvizuálně čisté působivé filmové obrazy, ve
„béčkových“ hororů producenta Val Lewtě jednou vrátil v roce 1957 snímkem Noc
kterých právě kontrast tmy a několika míst
tona. Právě kvůli nízkým rozpočtům bylo
démona (Night of Demon). Svoji filmovou
málo osvětlených či v pološeru hrál důtřeba najít nové metody filmového zobrakariéru Tourneur završil dobrodružným TV
ležitou sugestivní roli. Tourneurovy filmy
zování zla a hrůzy – oblíbená „realistická“
seriálem T.H.E. Cat v roce 1966. O jedejsou plné tajemství, náznaků či nedořemonstra byla příliš drahá pro levnou pronáct let později zemřel dne 19. prosince
šených situací. Jeho hrdinové se často
dukci. Místo ukazování aktérů zla bylo
1977 ve Francii na srdeční infarkt.
R.R.
pohybují mezi dvěma zcela rozdílnými
třeba filmovými prostředky přítomnost

Americký jazzový kytarista
a zpěvák George Benson

JAZZ

Letos uplynulo sedmdesát let od narození významného amerického jazzového kytaristy a
později popového zpěváka, držitele deseti cen Grammy, Georga Bensona (nar. 22. 3. 1943).
Mezi jeho nejslavnější nahrávky patří „trojnásobně“ platinové album Breezin. V osmdesátých letech minulého století byl také jedním nejznámějších koncertujících umělců.
George Benson začal svoji hudební kariéru
ve svém rodišti v Pittsburghu již jako osmiletý
zpěvem v jistém nočním klubu a o tři roky později již měl pod pseudonymem „Little Georgie“
svoji první nahrávku She Makes Me Mad.
V roce 1960 založil vlastní rockovou skupinu,
ve které zpíval a hrál na kytaru. Od poloviny
60. let ale začal hrát výhradně jazz. Velkým
vzorem mu byl především Wess Montgomery, ale i Charlie Christian, kteří oba patří mezi
velikány jazzové kytary, a také jazz Charlie
Parkera. Bensonův způsob hry na kytaru připomíná dalšího legendárního kytaristu Django
Reinhardta. Vliv na něho měla také spolupráce
s jazzovým varhaníkem Brother Jack McDuffem. Své první a hned ceněné album The
New Boss Guitar of George Benson nahrál
v roce 1964. O rok později už Benson založil vlastní kapelu a nahrál několik vynikajících
alb jako např. The George Benson Cookbook
či It‘s Uptown, obě z roku 1966. Hrál také na
několika albech svých jazzových kolegů, za
všechny uveďme Milese Davise a album MIles in the Sky (1968). Koncem 60. let začal
Benson, nová hvězda mezi jazzovými kytaristy – časopis Jazztime ho dokonce označil za
jednoho z největších jazzových kytaristů všech

dob – hrát i s většími tělesy, a také více zpívat.
A právě zpěv a příklon k hudebním žánrům soul
a funky mu pomohl nastoupit cestu „popového“ zpěváka. Je ovšem třeba poznamenat, že
Benson nikdy nebyl zrovna ortodoxním jazzmanem a hrál téměř s každým, kdo ho zaujal.
Nicméně v polovině 70. let prorazil s albem
Breezin´ (a zvláště songem This Masquerade)
do čela hitparád Top Ten a jim “měkce a hladce“ zpívané funky se stalo navýsost populární
– v roce 1976 obdržel Benson rovnou čtyři ceny Grammy. Od té doby až do přelomu tisíciletí
byl Benson na vrcholu své popularity, i když
se časem vrátil také k nahrávání jazzových
„standardů. Nicméně další nominace Grammy
získal i v roce 2006.
Letos Benson vydal jedno ze svých nejlepších alb Inspiration: A Tribute to Nat King Cole
(2013), věnované této americké hudební legendě, se kterou je – bez ohledu na rozdílné
nástroje (kytara – piáno), často srovnáván díky svému virtuóznímu propojení kytarové hry a
zpěvu. A tím, že se také stal popovou hvězdou.
George Benson stále ještě vystupuje – zatím
naposledy 15. září letošního roku na rockovém
festivalu v Rio de Janeiro v Brazílii.
R. R.

Jak se Praha oblékala

6. pokračování

Zdobný bronz

Muž vládne. Zázrak rádla a první vyoraná brázda převrátily svět zemědělců. Stalo se
v pozdní době kamenné, neolitu, mostu do doby bronzové, tak před 3 500 lety. Dosud
významná role ženy ustoupila do pozadí, ale zůstala jí péče o dům, stravu a rod, byla
účastna i magie obřadů souvisejících s kultem těch, co ze života kmene odešli.
Do hrobů a mohyl provázely mrtvé nádherné předměty z pálené hlíny, ale také už překrásné výtvory z bronzu, tajuplného kovu
s přísvitem zeleně. V náčelnických hrobech
se našly sošky býků a rohaté symboly posvátné moci, našly se bronzové obětní kotlíky
na kolečkách související s obřady Vzývání
Slunce. Není divu, že rozety, kola a kroužky
byly oblíbeným i ochranným prvkem výzdoby
na oděvech reprezentačních, určených k obřadům zádušním. Zdobily muže i ženy i ve
chvílích pro ně nejslavnostnějších. Odkud
se vzal bronz? Křižující se národy dalekých
kmenů jihovýchodu přicházely do České kotliny hledajíce nejúrodnější půdu v povodí řek.
Nesly s sebou taje spojené s metalurgií rud
a tavbou kovů. Už na počátku doby bronzové stanuly střední Čechy na vrcholu Evropy
kulturou únětickou (2000–1500 před naším
letopočtem) a s ní i dokonalým uměním kovolijeckým, jak dokazují nálezy zdobných
předmětů z hrobů.
Spony, náušnice, čelenky, jehlice, náramky
a přezky virtuózně zpracované doprovázely oděv dlouhého období, kdy ještě panují
kožešiny, srsti menších zvířat použité v mnoha kombinacích barev a charakteru kůží.
Bronzové šperky zdobí a spínají oděv tkaný
převážně z kvalitní ovčí vlny v barvách přírodního rouna, hnědé, černé a šedé, už skromně

doplněné spřádáním vláken přírodně barvených. Úzké pruhy tkanin se jimi sešívají
v ozdobných švech, střídmě doplňují lemy,
červenavou barvou prokmitávají v tkanicích.
Nade vším však dominuje kov zelenavé barvy, vzhledem, krásou a oblibou nenahrazený
ani pozdějším nálezem zlata.
Alena Hoblová (kresba autorky)
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KULTURA / INZERCE

Swing rozezní vinohradský Národní dům
Národní dům na Vinohradech na podzim
tradičně otevře své brány všem milovníkům swingové a jazzové hudby. Letošní,
již 16. ročník Festivalu swingové hudby, se
uskuteční ve dnech 6.–7. listopadu. Jeho
dramaturgové tradičně míchají mimořádně
svěží a chutný koktejl špičkové swingové
muziky z domova i ze světa, v němž jsou
zastoupeni jak časem prověření interpreti a
legendy, tak nové objevy a hvězdy na vzestupu. K takovým letos patří britský zpěvák
a klavírista Anthony Strong, jehož celosvě-

tový věhlas již začíná překračovat hranice
jazzového oboru (viz foto). Stále živé legendy bude důstojně reprezentovat Rozhlasový Big Band Gustava Broma řízený Vladimírem Valovičem. V programu nemohou
chybět tuzemské špičky žánru jako Sestry
Havelkovy, The Swings a Ondřej Havelka
se svými Melody Makers. Originální zážitek
slibuje formace Prague Vienna Connection
legendárního kontrabasisty Františka Uhlíře.
–PR–

říjen 2013

Art Cafe

Malá oáza klidu a harmonie vznikla nedávno
v nádvoří Colloredo-Mansfeldského paláce,
kousek před rušným přechodem ke Karlovu
mostu. Stačí jen vymanit se z davu turistů a
projít vstupní branou paláce, kde se nyní,
po částečné rekonstrukci, konají přitažlivé
výstavy v péči Galerie hlavního města Prahy.
Přívětivé a zcela klidné nádvoří nabízí nyní
i odpočinek v novém Art Cafe. Je to nejen
oáza klidu, ale i – vzhledem k okolí – oáza
přijatelných cen. A navíc za ně dostanete
prvotřídní kvalitu. Nejen pokud jde o kávu
(Lavazza) ale i dobrá tuzemská a italská
vína – například rozlévané Lambrusco a
další nápoje včetně nepředraženého tuzemského Budweiser Budvar. Tím, co vás
ale nejvíc nadchne, jsou cukrářské – ale
i další – výtvory, vznikající přímo zde na místě. Nabídka vychází z italské kuchyně, a tak
je tu lahodné tiramisu, ke kávě dostanete
skvělou domácí kakaovou sušenku s ořechy, ovšem zcela nepřekonatelný je zdejší
cheesecake s jahodovou omáčkou. Jemnost a vyváženost chuti jsou slova, která
nestačí k popisu zážitku z jeho konzumace.
Šéf podniku a tvůrce těchto dobrot nabízí
i upečení dortů na objednávku domů. I jiné
sladké zážitky si zde můžete dopřát, ale
máte-li chuť na slané občerstvení, také nebudete strádat. Nabízí se – opět v italském
stylu, předkrmy, čerstvé saláty, variace

NA PÁR ŘÁDCÍCH




zapečených baget. I zde se projevují mezinárodní zkušenosti šéfa tohoto malého
podniku, kde vše je děláno s náležitou péčí.
Ale hlavně se záměrem nabídnout kvalitu za
dostupné ceny i tuzemské klientele, na niž
okolní podniky vůbec nesází.
Navíc je tu příjemně, ze stěn dýchá pražské baroko, vedle vstupu do kavárny najdeme krásnou kašnu se sochou Neptuna
z roku 1735. Interiér je pak vybaven střízlivě moderně, s velkým vkusem pro souhru
nového se starým. Zahrádka bude ještě
doplněna plynovými lampami, které zahřejí
při venkovním posezení i v zimě. Navíc je
v prostoru nádvoří bezpečno i pro děti a
nikdy tu nefouká. V zadní části kavárny je
možné pořádat třeba i literární pořad nebo
křest, besedu… Útočiště tu už nyní nacházejí studenti blízké DAMU či FF UK. Přijďte
se podívat i vy.
Art Cafe, Karlova 2, Praha 1, otevřeno
denně 10–22 hodin.
–PR–

Pocta jednomu architektovi

Originální pohybové divadlo VESELÉ SKOKY

0093_INZ_107_130MM_FINAL.indd 2

1. 10. ÚT 19.30 CHABRUS LINE
5. 10. sO 19.30 NA hlavu!
Chabrus Line (parafráze na motivy známého muzikálu, který si v Čechách ještě nikdo netroufl uvést). Veselé
skoky se rozhodly nazkoušet novou taneční grotesku,
ve které – po svém – vzdávají hold největším světovým
muzikálům. Opravdovost velkých amerických citů,
světovost české třetí ligy a ironizující humor Veselých
skoků.
Muzikály všech zemí, těšte se! Veselé skoky popáté.
DIVADLO V CELETNÉ, Celetná 17, Praha 1,
předprodej: 222 326 843,
www.ticket-art.cz, www.veseleskoky.cz

13.9.13

Karel Prager. To jméno si mnozí z nás
spojují s velkými stavbami (a to jak v pravém slova smyslu, tak v přeneseném významu), které se jasným a vyhraněným způsobem zapsaly do (nejen) architektonické
historie Prahy. Ať už jeho dílo obdivujeme
nebo ho bereme jako rozporuplné, nemůžeme popřít, že se jedná o velkou osobnost
českého stavitelství.
Kroměřížský rodák se proslavil zejména
masivní budovou Nové scény Národního
divadla a budovou bývalého Federálního
shromáždění, kde uplatnil na svou dobu
ojedinělé stavitelské nápady. Neváhal zakomponovat do stavby prvorepublikové
sídlo Pražské burzy, využít mostový nosník
(tak, že je celá vrchní část stavby nesena
jen na malých plochách sloupů), nebo v té
době největší závěsovou skleněnou stěnu
v Československu. Obě stavby – ač budou
asi navždy dělit veřejnost na dva tábory příznivců a odpůrců – jsou tuzemskými i za10:0
hraničními odborníky považovány za jeden
z vrcholů architektury své doby, srovnatelný
se světovou špičkou. Aby také ne, když se
sám hlásil k obdivu modernistické západní
architektury šedesátých let, jak ji můžeme
spatřovat třeba v pozdním díle Miese van
der Roheho.
Pragerovi zastánci i odpůrci mají od konce září skvělou možnost prohlédnout průřez jeho celoživotního díla a zároveň si tak
připomenout jeho nedožité devadesáté narozeniny. Národní galerie uspořádala ve Veletržním paláci výstavu, která vzdává hold
jeho dílu, představuje ho jako geniálního

Knihovna, návrh

NA HRADĚ…
Výstava Marilyn se prodlužuje do
13. října 2013.
…I V PODHRADÍ
Historický záznam Václava Havla
a Jana Třísky komentujících dramatické události srpna 1968 převzala z rukou
generálního ředitele Českého rozhlasu
D. Havlová. Unikátní nahrávku, léta považovanou za ztracenou, nabídl rozhlasu po
45 letech syn libereckého posluchače Vladimíra Berana.
NÁRODNÍ GALERIE
Výstava jediného monumentálního
obrazu malíře Jana Pištěka (*1961) Pod
povrchem. Dílo vznikalo v letech 2012
až 2013 a má rozměry 390 x 1380 cm.
Vzhledem k dimenzím je v běžných galeriích České republiky téměř nevystavitelné.
Shlédnout je můžete od 12. září do 5. ledna
2014, NG, Veletržní palác, Malá dvorana.
Otevřené výtvarné herny pro rodiny
s dětmi ve Veletržním paláci začínají 2. října. Objevte společně prostor, kde se budete bavit vy i vaše děti. Hernu vedou lektorky/maminky T. Beranová, K. Hušková Smyczková a M. Trpišovská. Koná se pravidelně ve st od 16–17.15, ve čt dopoledne od
10.15–11.30 a nově také ve čt odpoledne
od 14.15–15.30. Galerie je bezbariérová, se
zázemím pro kočárky.
NÁPRSTKOVO MUZEUM
Po stopě Karla Maye – výstava z cyk
lu Monarchie připomene život autora „Mayovek“, jeho stopy u nás, představí reálné
předměty indiánských kultur i orientálního
světa, seznámí s postavami Mayových románů a pobaví vtipy na mayovská témata
i bizarními projevy kultu v 60. a 70. letech
20. století. Návštěvníci si budou moci zahrát na stopaře nebo vyzkoušet znalost díla
K. Maye. Otevřeno do 27. 10.
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
	Vášeň, sen a ideál / Česká secesní plastika. Nová expozice v Zámku Troja
provází návštěvníky příběhem secesní plastiky počínajícím neoklasicistními díly Josefa
Václava Myslbeka (1848–1922) přes práce
jeho nejvýznamnějších žáků, jakými byli
Josef Mařatka (1874–1937), Quido Kocian
(1874–1928), Bohumil Kafka (1878–1942) a
Jan Štursa (1880–1925). Výstava zahrnuje
také jeho neprávem zapomenuté žáky, které se snaží uvést zpět do kontextu doby.
Otevřeno do 3. 11., lektorské prohlídky: ne
13. 10., 27. 10. v 16.00. Benátské hutně
tvarované a české řezané sklo ze sbírek
Uměleckoprůmyslového musea v Praze
(16.–19. století). Výstava skla na Zámku
Troja se zaměřuje na benátské, hutně tvarované sklo 16.–18. století a české řezané
sklo z období konce 17. do 1. pol. 19. věku.
Největší slávy benátské sklo dosáhlo v 16.
a 17. st. – artefakty renesanční technikou
millefiori a nitkováním (vetro a filigrana).
Rozmach produkce barokního řezaného
skla v českých zemích spadá do období
1710–1750. Otevřeno do 3. 11., lektorské
prohlídky: ne 13. 10., 27. 10. v 16.00.
Jan Kotěra a jeho muzeum v Hradci Králové – přednáška Ing. Jany Růžičkové, út
22. 10. v 17.00 (omezená kapacita – nutná
rezervace na pr@ghmp.cz, vstupné 40 Kč).
František Bílek a portrét – vybraný
soubor sochařských portrétů a několika
kreseb, které vytvořil v letech 1895–1921.
Sochař František Bílek, symbolista, který
je vnímán veřejností především jako velký
mystik a tvůrce spirituálního monumentálního díla, se tentokrát představuje svou méně
známou, komorní tvorbou, jako vynikající
portrétista. Od 10. 5. 2012, lektorské prohlídky: st 9. 10. a 23. 10. v 16.30. Znovu
zpřístupněná Bílkova vila nabízí kromě
ateliéru Františka Bílka výstavu sestavenou
z několika raných prací a soubor knižní tvorby. Cílem expozice je ukázat na vybraných
dílech Františka Bílka (volné sochy, reliéfy,
kresby, grafiky, nábytek, keramika) celkový
charakter jeho umění a poskytnout tak divákovi výstižný názor na osobní přínos Bílka
českému a světovému modernímu umění.
Mickiewiczova 1, Praha 6 – Hradčany. Otevřeno út–ne 10–18.00.
GALERIE SPZ
	Výstava Model pocitu / Schema
emoce – Silvia Krivošíková a její host Violeta Borboleta. Objekty referují o osobním,
vnitřním či spíše zvnitřněném rozměru
geometrické formy. Dělení a prolamování
plochy a členění prostoru jako hlavní tvaroslovné momenty díla jsou analogonem
k bezprostřední žité zkušenosti autorky.
Výstava trvá do 18. 10., otevřeno vždy v sobotu 14–18 hod., jinak je ke zhlédnutí přes
výlohu.
NEBE NAD HLAVOU
	Venuše večer nízko nad jz přechází
ze souhvězdí Vah do Štíra. Mars najdeme
ráno vysoko na v ve Lvu, poblíž Měsíce
bude 30.10. Jupiter svítí kromě večera po
většinu noci v Blížencích, v blízkosti MěsíMěsíc bude
ce bude 25. 10. po 23. h.
v novu 5. 10. Při úplňku proběhne nepříliš
výrazné polostínové zatmění se středem
v 0.50h (vstup do polostínu 18. 10. ve
22.51h, výstup 19. 10. ve 2.50h).Slunce
V nevstupuje do znamení Štíra 23.10.
děli 27. 10. končí letní čas, hodiny si ve 3h
SELČ posuneme na 2h SEČ.
Ondřej Sedláček
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stavitele a zároveň vizionáře a budovatele
„socialistické“ architektury. Představena
bude většina jeho děl formou původních
nákresů a modelů staveb, včetně těch
nerealizovaných, se kterými se účastnil
veřejných soutěží. K vidění bude – kromě
výše zmíněných – projekt Ústavu makromolekulární chemie ČSAV, areálu staveb
v Emauzích, Matematicko-fyzikální fakulty
UK, rekonstrukce Rudolfina či obytného
souboru U kříže, ale také studie, na jejichž
stavbu nikdy nedošlo (např. Superstruktury
nad Košíři, státní divadlo v Brně nebo budova rozhlasu a televize na Pankráci). Kromě
plánů a modelů z architektovy pozůstalosti
si budete moci prohlédnout také fotografie
jeho staveb od Pavla Friče.
Podívat se o něco dále než od Federálního shromáždění k Nové scéně, zjistit,
jak monumentální stavby vznikaly a nalézt
skrytou krásu „socialistického“ stavitelství
můžete až do 5. ledna ve Veletržním paláci každý den kromě pondělí od 10 do
–KH–
18 hodin.

PLACENÁ INZERCE

:

:

:

Centrum KraKov
Jedinečné místo pro váš náKup!
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Otevíráme již 1. listOpadu v praze 8 - bOhnicích

www.centrumkrakov.cz
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