
Ačkoliv čas adventní již nadešel, naše 
kroky i mysl zaměstnávají převážně 
věci světské – jako ostatně každý rok. 
Pohled do rušných ulic – ráno, v poled-
ne, večer, ba i v noci, nás o tom denně 
přesvědčuje. Každý spěchá. Honem do-
dělat poslední práce, dokončit zakázky 
rozdělané, naplánovat projekty na rok 
další a k tomu všemu se sejít se všemi 
blízkými i vzdálenějšími, něčím je obda-
rovat a na nikoho nezapomenout. Inu, 
doba je rychlá, času není nazbyt. A jak 
říká klasik: „Pořád se něco děje“.

I v roce právě končícím se toho stalo 
tolik. Jen si v uspěchaném světě má-
lokdo vůbec vzpomene, co všechno. 
Možná, že po Vánocích, až všechen 
shon utichne a na plotně zbude jen ta 
poetická purpura, usadíme se v kruhu 
rodinném, či později, na Silvestra, v kru-
hu širším, vybavíme si pár momentů 
z roku právě proběhlého.

Výhodou dnešní doby, přetechnizo-
vané a informacemi přesycené, je, že 
mnoho věcí nám média nejen přinesou 
a vzápětí odnesou, ale též připomenou. 
Obzvlášť, když nemají co jiného vysílat. 
To se pak pár ohlédnutí v duchu „také se 
stalo“ hodí. Proloží-li se takovýto koktejl 
„veselými scénkami z natáčení“ a pár 
přežblebty hlasatelů, moderátorů a po-
litiků, máme rázem „nej“ silvestrovský 
program v dějinách.

I já si dovolím pár věcí připomenout. 
Ani tak nepůjde o koktejl s přežblebty, 
jako spíš o ilustraci, kolik se toho událo, 
byť se jistě nám všem dávno z hlavy „vy-
kouřilo“. Případně, díky rychlému běhu 
současnosti, se zdá jako dění málem 
prehistorické.

Vzpomenete si například na to, že na 
přelomu března a dubna projelo naším 
územím v rámci Operace Dragoon Ride 
přes sto vozidel armády USA? Že hned 
poté byly na lince A otevřeny nové sta-
nice? Kdo vyhrál 79. mistrovství světa 
v ledním hokeji, které se u nás v květnu 
konalo?

Je až k nevíře, jak jedna zpráva, resp. 
událost, vytlačuje druhou. A čím tragič-
tější, tím rychleji. Na ty pozitivní se zapo-
mene hned. Uvažte: Když v červenci ve 
Studénce došlo na přejezdu k nehodě, 
byly toho plné noviny. Ač šlo o neštěstí 
velkého rozsahu, navíc u nás, tragic-
ké události spojené s blízkovýchod-
ním konfliktem zcela další vyšetřování 
a uskutečněné opravné kroky z pozor-
nosti vytlačily. Migrační vlna vytlačila 
blízkovýchodní konflikt, který byl zase 
„přebit“ nedávným tragickým děním 
v Paříži.

Věnujme v čase Adventu tichou vzpo-
mínku věcem tragickým a nahlas zmiň-
me věci pozitivní. Doba si to žádá a my 
to potřebujeme.

Ondřej Sedláček
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PLACENÁ INZERCE

Je tak trochu neobvyklá. Připravilo ji od-
dělení starých tisků knihovny Národního 
muzea a je vlastně prezentací ukončeného 
projektu „PROVENIO“. Jde o utřídění kniž-
ního fondu podle původu (tedy vlastnictví), 
čili takzvané „provenience“. Rozhodně ale 
nebude šustit nudou. Naopak ukázkami 
z knihoven slavných osobností poodhaluje 
momenty z jejich života a doplňuje je i dal-
šími sbírkovými předměty. A tak můžete 
spolu s knihami vidět například i archeolo-
gické kladívko Joachima Barranda, který 
mimochodem četl i česky, nebo vějíř Emy 
Destinnové. Obsah zajímavých knihoven 

doplňují i hudební ukázky a mluvené slovo. 
U založení muzea v roce 1818 stála sku-

pina osvícenských šlechticů v čele s hra-
bětem Šternberkem. Do sbírek se knihy 
dostávaly zpočátku především dary těch-
to mecenášů, kteří muzeu věnovali i řadu 
cenných rukopisů a starých tisků. Později 
přibývaly fondy z pozůstalostí osobností 
české vědy, kultury, i politiky, jejichž rodi-
ny si pokládaly za čest darovat svoji knižní 
sbírku. Často velice cenné byly i menší dary 
od venkovských učitelů či farářů, kteří také 
mívali hodnotné knihovny, a dary z jiných 
slovanských knihoven v Evropě. 

Co četli spisovatelé a co vědci?
Výstava je rozdělena do osmi celků, které 

přibližují knihovní fondy z různých pohledů. 
Co měli například ve svých knihovnách na-
kladatelé, spisovatelé, ilustrátoři či tiskaři? 
Ale objevuje se i druhá strana, která často 
zasahovala do osudů knih a knihoven – in-
kvizice i cenzoři. A tak zde najdeme ukázky 
cenzorských zásahů různých období (včet-
ně proslulého pátera Koniáše) či ukázky 
samizdatu. Oddíl Učenci a knihy představí 
knihy patřící vědcům jako každodenní pra-
covní nástroj. Do muzea přicházely často 
i s dalšími sbírkami těchto vědců – arche-
ologickými, zoologickými. Lékaři a lékárníci 
doplňovali své knihovny preparáty tkání a 
orgánů, ale také částmi těl exotických zvířat 
a minerály, které používali jako suroviny pro 
přípravu léků. 

Na křídlech múzy – neboli knihy umělců. 
Často sdílely bouřlivé osudy svých majitelů, 
kteří knihy dostávali, ztráceli, četli – nebo 
i nečetli, což dokazují nerozřezané tituly. 
V knihách umělců lze také možná častěji 
než v jiných nalézt různé vpisky včetně ne-
lichotivých poznámek na adresu čteného 
autora či někoho úplně jiného.

Ženy, politici, knihomolové a další 
Vdovy po význačných mužích často byly 

těmi, kdo věnoval manželovu knihovnu do 
muzejních sbírek. Jiné ženy zase formovaly 
postavení a životní styl vrstevnic, pozvedaly 
úroveň české literatury. A tak se zde setká-
váme s knihami z majetku Boženy Němco-
vé či Dobromily Rettigové, ale i s knihami 
– dárky, které věnovali známí muži svým 
ženám a naopak. Co vše o dárcích i obda-

Krize současného světa by nás neměly 
vést k tomu, abychom strčili hlavy do pís-
ku, ale abychom přišli s nápady na to, jak 
negativním trendům čelit. Právě tahle my-
šlenka stála na počátku projektu jménem 
FUTUREPERFECT – příběhy z celého 
světa. Ten již druhým rokem sbírá a vypráví 
neobvyklé poutavé příběhy, které ukazují, 
že to s naším světem ještě není tak špatné, 
jak by se nám někdy mohlo zdát. Celosvě-
tový projekt sbírání dobrých příběhů probí-
há již ve dvou desítkách zemích, od Chile 
až po Japonsko. Řízen je přitom z Prahy 1, 
přesněji z Masarykova nábřeží 32, ze sídla 
Goethe-Institutu.

O včelách i o tygru
• Včely, usazené v kopuli Berlínského 

chrámu, vyrábí med přímo z parků němec-
ké metropole.

• Dva američtí mladíci staví skateboardy 
ze starých rybářských sítí.

• Staré budovy v jednom z brazilských 
slumů se stávají komunitními centry.

• Německá návrhářka otevřela krejčov-
skou dílnu v Augsburgu a dokáže konku-
rovat nízkým výrobním cenám čínského 
zboží.

• Česká zpěvačka Ida Kelarová jezdí na 
Slovensko vzdělávat děti z romských ghett. 

• V sociálně vyloučené osadě při maďar-
ské obci Szakácsi vyrostla originální socha 
tygra, která pomohla najít tamním obyvate-
lům vlastní identitu.

To jsou jen některé z mnoha desítek příbě-
hů, které Goethe-Institut spolu s berlínskou 
nadací FUTURZWEI vyhledává, věnuje jim 
pozornost a zveřejňuje na webových strán-
kách www.futureperfectproject.org. Proč? 
Protože tomu, co se ve světě daří, většinou 
„běžná“ média příliš prostoru nevěnují. To, 

že o dobrých nápadech, angažovaných li-
dech a úspěšných projektech nevíme, ale 
ještě neznamená, že neexistují.

„Svět potřebuje nápady pro lepší zítřky, 
ale jen nápady samy nestačí“, vysvětlil ře-
ditel Goethe-Institutu v ČR Berthold Franke: 
„FUTUREPERFECT vypráví příběhy jednot-
livců, iniciativ, organizací či podniků, kteří 
dokázali přejít od myšlení k činům, vytvořili 
nové modely pro práci či pro život nebo se 
inspirovali minulostí a beze všeho patosu 
nám ukazují, jaká by mohla být ta (perfekt-
ní) budoucnost“.

Webové stránky jsou jakousi kronikou, ar-
chivem budoucnosti. Zdejší příběhy (v ang-
lické a německé verzi) zachycují inspirativní 
nápady, předávají atmosféru angažovanosti 
a informují o tom, proč právě ten či onen 
příběh je výjimečný, proč právě jeho nositeli 
se podařilo vyniknout nad ostatními, přinést 
pozitivní změnu. Vše je přitom tvořeno pod 
volnou, tzv. „cc“ licencí: texty i fotografie je 
tedy možné po libosti přebírat, přetiskovat, 
rozšiřovat. 

Pokud si i vy chcete rozšířit obzory v tom, 
co nového (a dobrého) se ve světě děje, za-
čtěte se na www.futureperfectproject.org. 

Svět lepších příběhů

Návštěvou u slavných osobností aneb Komu asi patřila?

Také se stalo…

Jde o knihu, milý čtenáři. Jednotlivý svazek, více knih nebo celé osobní knihovny, 
které patřily některé z postav naší historie. Nebo i dávno zapomenutému, obyčejnému 
čtenáři, ale jsou pozoruhodné zase jinak. Protože i knihy mají svou historii – a často 
velice pestrou, a jejich cesty jsou spletité a doprovázené mnoha příběhy. Také osob-
ními vpisky s poznámkami, zajímavými exlibris i zásahy cenzury. A s jejich pomocí lze 
nahlížet na naše dějiny zcela novým pohledem, který poodhaluje výstava zahájená 
(4. 12.) v Českém muzeu hudby. 

rovaných mohou vypovídat věnování i zcela 
soukromé přípisky? 

Veřejnosti na očích byly osobnosti činné 
politicky i společensky. Miroslav Tyrš vlastnil 
množství cestovatelských příruček a slovní-
ků. Nahlédneme do knihovny revolucionáře 
J. V. Friče a dalších. Tyto knihovny spojoval 
ještě jeden důležitý atribut, a to zvýšený po-
díl knih věnovaných jinými veřejně činnými 
osobami, s nimiž majitel knihovny přicházel 
do styku, často se speciální dedikací. 

O zájmech bibliofilů vypovídá oddíl Vášeň 
a posedlost. Knihomilové hromadí nejrůz-
nější zvláštnosti a opatřují je nejroztodivněj-
šími exlibris (včetně erotických) či poznám-
kami. Najdeme tu knihy z majetku Josefa 
Váchala i Bohuslava Jiruše, jehož tajemná 

bedna musí ještě několik desetiletí čekat na 
rozpečetění v Národním muzeu.

Příběhy knih
Některým lze těžko uvěřit – třeba tomu 

o „zastřelené knize“. Naštěstí je tu důkaz 
– svazek ze zámecké knihovny v Mimoni 
s kulkou ve hřbetě. Nebo kniha z Madagas-
karu s nádhernou dedikací, jak se tady vza-
la? A české „špalíčky“, ručně doma sešíva-
né sešitky, z nichž pak vznikla tlustá knížka 
pro celou rodinu, předávaná po generace? 
Výstava v mnohém inspiruje k úklidu vlastní 
knihovny, výrobě vlastních exlibris i k obda-
rování těch nejmilejších knihou k Vánocům. 

České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, 
Praha 1, do 6. března 2016

 Maf

Luxusní textilní vazby knih z osobní knihovny Emy Destinnové

Příjemné prožití adventních 
dnů, krásné vánoční svátky  

a úspěšné vykročení  
do roku 2016  

přeje svým čtenářům  
redakce Listů Prahy 1. 
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2. st Dvory, dvorky, dvorečky a praž-
ská zakoutí – Malá Strana III.* Na Ma-
lé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákou-
tí i romantické dvorečky, které nejsou příliš 
známé, ačkoliv byly v poslední době zkul-
tivovány. Začátek v 15.30 na rohu Vlašské 
a Šporkovy ul. (M. Racková)
4. pá Za pražskými strašidly.* Pojďte 
se trochu bát a trochu smát při procház-
ce za strašidly, která se prý objevovala 
na cestě od Karlova mostu až ke kostelu 
sv. Jakuba! Začátek v 16.00 u sochy Karla 
IV. na Křižovnickém nám. (D. Kratochvílová)
5. so Mikulášská nadílka ve Zlaté kap-
ličce.*. Na děti čeká prohlídka divadla 
a vyprávění o tom, jak bylo těžké ho vybu-
dovat (a to hned dvakrát). Začátek v 18.00 
ve slavnostním vestibulu historické budo-
vy. /140/100 Kč/, (průvodce PIS – PCT)
Barrandov – splněný sen. 
O snu V. M. Havla i o architektech M. Urba-
novi a V. Grégrovi, kteří pomáhali tento sen 
naplňovat, si budeme povídat mezi unikát-
ními vilami na skalnatém ostrohu nad Vl-
tavou. Začátek ve 14.00 na zastávce auto-
busu č. 105 Filmové ateliéry. (S. Micková) 
Večerní Národní divadlo. (stejně i 26. 12.) 
Prohlídka vybraných prostor divadla nás 
zavede k jeho základním kamenům, do 
hlediště i hlavního foyer.. Začátky v 18.00 
prohlídka určená dětem, 18.30 a v 19.00 
ve slavnostním vestibulu historické budo-
vy. /140/100 Kč/, (průvodci PIS – PCT)
Večerní prohlídka Staroměstské radni-
ce.* (stejně i 19.a 25. 12.) Začátek ve 20.00 
před věží, vstup vedle Staroměstského or-
loje. /160 Kč/, (průvodce PIS – PCT)
6. ne Za apoštoly na Staroměstskou 
radnici.* Děti se mohou těšit na prohlídku 
apoštolů zblízka. Prohlédnou si starodáv-
né síně a také sestoupí do podzemí rad-
nice. Začátek ve 14.00 před vstupem do 
turistického informačního centra radnice. 
(průvodci PIS – PCT)
Strahovská knihovna.* Prohlídka historic-
kých sálů Strahovské knihovny premonst-
rátského kláštera, vč. Teologického a Filo-
sofického sálu a kabinetu kuriozit. Začátek 
v 11.30 před knihovnou na Strahovském 
nádvoří. /100/70 Kč + do objektu 100 Kč/, 
(S. A. Marchal)

9. st Smysl pro umění.* Prohlídka vý-
stavy s lektorkou NG, která představí sou-
bor uměleckých děl, jejichž prestiž by-
la podpořena cenou České akademie věd 
a umění v letech 1890–1952. Na dílech 
V. Hynaise, M. Alše, J. V. Myslbeka, F. Kupky 
a dalších si ukážeme, jakou proměnou v té-
to době procházela česká kultura. Začátek 
v 16.00 v pokladně NG v Salmovském palá-
ci na Hradčanském nám. /100/70 Kč + do 
paláce 100/50 Kč/, (M. Sybolová)
10. čt Johannes Urzidil a nejen praž-
ská německá literatura. Během vycház-
ky si prohlédneme barokní knihovnu a ro-
kokový refektář piaristického akademické-
ho gymnázia Na Příkopech, kde studoval 
J. Urzidil, německy píšící český humanis-
ta. Začátek v 17.00 před hotelem Palace 
v Panské ul. (L. Mandová)
12. so Za přemyslovskou princeznou 
do Anežského kláštera.* Z cyklu Děti, po-
znejte Prahu!!! Budeme vyprávět o posta-
vě budoucí světice, i o tom, jak se v tako-
vém klášteře žilo a čím se vyznačoval go-
tický sloh. Začátek ve 14.00 u vchodu do 
kostela sv. Haštala na Haštalském nám. 
(průvodci PIS – PCT)
Ořechovka. V okolí barokní usedlosti J. K. 
Bořka vznikla ve 20. století vilová čtvrť po-
dle návrhů architektů J. Vondráka a J. Šen-
kýře. Ve stylově jednotném zahradním měs-
tě byly postaveny vily B. Hypšmana nebo 
vily pro sochaře B. Kafku od P. Janáka či 
pro malíře V. Špálu od O. Novotného. Začá-
tek ve 14.00 na stanici tram. č. 1, 2, 18 Oře-
chovka,ve směru z centra. (J. Škochová)
13. ne Colloredo-Mansfeldský palác.* 
Barokní objekt v blízkosti Karlova mostu je 
spojen nejen s řadou osobností, ale také se 
zajímavými událostmi českých dějin, o kte-
rých si budeme vyprávět. Začátek ve 14.00 
u vchodu, Karlova 189/2, P 1. /100/70 Kč + 
do paláce 40 Kč/, (M. Racková)
Břevnovský klášter.* Prohlídka klášterního 
areálu vč. barokní baziliky sv. Markéty, ro-
mánské krypty a budovy prelatury. Za-
čátek v 15.00 před kostelem sv. Markéty. 
/100/70 Kč + do objektu 50 Kč/, (M. Vyma-
zalová)
Adventní koncert na Staroměstské rad-
nici.* Přijměte vánoční dárek od Pis a zpří-

jemněte si sváteční čas poslechem tradič-
ních i méně známých vánočních skladeb 
v kouzelné atmosféře Jiříkovy síně Staro-
městské radnice v Praze. Účastníkům kon-
certu bude před zahájením umožněn volný 
vstup do všech reprezentačních sálů radni-
ce. Začátek v 17.00 a v 19.00, vstup ve dru-
hém patře radnice. /90 Kč/. 
14. po Vzpomínka na Václava Havla.* 
Připomeneme si osobnost V. Havla, od je-
hož úmrtí uplynou 18. 12. čtyři roky. Zaví-
táme také do Knihovny V. Havla v Ostrov-
ní ulici. Začátek v 15.30 u pomníku sv. Vác-
lava na Václavském nám. /100/70 Kč + do 
knihovny V. Havla 100 Kč/, (J. Nováková)
Potrubní pošta.* Technický unikát může-
te zhlédnout na prohlídce v budově hlav-
ní pošty. Začátek v 16.30 u bočního vcho-
du do pošty ul. Politických vězňů, P 1. 
/150 Kč/, (Z. Dražil)
15. út Slovanská epopej.* Přiblížíme si 
historické události z dějin Slovanstva, kte-
ré si Alfons Mucha (1860 – 1939) vybral ke 
ztvárnění slavné epopeje. Začátek v 15.30 
u pokladen Veletržního paláce. / 100/70 Kč 
+ do paláce 90 Kč/, (D. Kratochvílová)
16. st Dvory, dvorky, dvorečky a praž-
ská zakoutí – Staré Město III.* Na Sta-
rém Městě jsou dosud mnohá skrytá zá-
koutí i romantické dvorečky, které nejsou 
příliš známé, ačkoliv byly v poslední době 
zkultivovány Začátek v 15.30 před domem 
UK v Celetné ul. č. 20. (M. Racková)
18. pá Lichtenštejnský palác.* Ob-
jekt na Malostranském náměstí, kdysi síd-
lo místodržícího Karla z Lichtenštejna, ale 
také štábu okupačních švédských vojsk 
v pohnutém roce 1648, v době totality pak 
sídlo Vysoké školy politické MV KSČ. Dnes 
palác užívá Hudební fakulta AMU. Začá-
tek v 15.00 před vchodem do paláce Malo-
stranské nám. 13. (M. Racková)
19. so Večerní prohlídka Staroměstské 
radnice.* (viz 5. 12.)
Od Dvou slunců ke Třem housličkám.* 
Na malé návštěvníky čeká povídání o do-
movních znameních a osobnostech v Ne-
rudově a Mostecké ulici. Vyprávět si bu-
deme o jejich zajímavé historii. Začátek 
ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hrad-
čanském nám. (průvodci PIS – PCT)
Poutní místo Loreta.* Prohlídka areálu 
ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, 
klenotnice. Začátek ve 13.30 před vchodem 
na Loretánském nám. /100/70 Kč + do Lo-
rety 110 Kč/, (A. Škrlandová)
Chrám Matky Boží před Týnem. Vstupte 
s námi do jedné z nejvýznamnějších praž-
ských svatyní a nechte se okouzlit prací Mi-
stra Týnské kalvárie či Matěje Rejska. Za-
čátek v 10.30 před vchodem do kostela. 
/100/70 Kč + na kostel 60 Kč/, (S. A. Marchal)
20. ne Vyšehradská vánoční vycház-
ka. Pojďte s námi poznávat památky vy-

šehradského areálu a interiér baziliky sv. 
Petra a Pavla. Začátek ve 14.00 u Táborské 
brány. /100/70 Kč + do baziliky 50/30 Kč/, 
(M. Smrčinová)
Kampa – ostrov za Čertovkou. Povídá-
ní o historii i známých obyvatelích tohoto ro-
mantického místa. Začátek ve 14.00 před Ma-
lostranskou mosteckou věží. (A. Plíšková)
21. po Adventní setkání u Jezulát-
ka.* Kostel P. Marie Vítězné je pozoruhod-
ný nejen jako první barokní sakrální stav-
ba v Praze, ale i okolnostmi svého druhého 
zasvěcení či obrazy Petra Brandla. Začá-
tek v 15.30 před vchodem Karmelitská ul. 
(E. Sokolová)
25. pá Večerní prohlídka Staroměst-
ské radnice. (viz 5. 12.)
26. so Slovanský betlém v kostele 
sv. Antonína v Holešovicích. Neogotic-
ký kostel sv. Antonína Paduánského krášlí 
o Vánocích Slovanský betlém, který byl ve 
20. letech zakoupený právě pro chrám sv. 
Antonína. Začátek ve 14.00 před vchodem 
na Strossmayerově nám. (A. Škrlandová)
Večerní Národní divadlo. (viz 5. 12.) 
27. ne Vánoční procházka Pražským 
hradem. Během ní si budeme povídat 
o stavbách, které se v prostoru sídla čes-
kých králů a české státnosti nacházejí. Za-
čátek ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka na 
Hradčanském nám. (M. Smrčinová)
Státní opera.* Prohlídka sídla jedné z nej-
významnějších hudebních scén Evropy. 
Začátek v 10.30 před vstupem do historic-
ké budovy Wilsonova 4. (H. Barešová)
28. po Praha v pohybu: Nordic walking 
Areálem volného času Ladronka přes 
Petřín na Malou Stranu.* Po instruktáži 
naše cesta povede parkem Ladronka ko-
lem usedlosti ze 17. století. Neopomene-
me ani na jednu z rekonstruovaných mari-
ánských kapliček a dále budeme pokračo-
vat podél Strahovského stadionu ke kom-
plexu zahrad vrchu Petřína na Malou Stra-
nu. Začátek ve 14.30 na zastávce tramvaje 
č. 22, 25 Vypich. (M. Hátleová)

29. út Ze Zadní Třebaně na Karlštejn. 
Vánoční vycházka nás povede zvlněnou kraji-
nou Českého krasu ze Zadní Třebaně do ob-
ce Karlštejn. V podhradí navštívíme Muzeum 
betlémů. Začátek cca v 11.00 na železniční 
stanici Zadní Třebaň po příjezdu vlaku, jede 
z Prahy-Hl. nádraží v 10.17. /100/70 Kč + do 
Muzea betlémů 45/30 Kč/, (P. Lešovská)
31. čt Staroměstská strašidla. Bezhla-
vý rytíř, vltavští vodníci, přízraky Židovské-
ho Města a mnoho dalších se před vámi 
vynoří ve vyprávění o staroměstských stra-
šidlech. Začátek v 16.00 před Stavovským 
divadlem na Ovocném trhu. (B. Kocourek)
Strašidla na Hradčanech a Malé Straně. 
Tradiční silvestrovská vycházka s povídá-
ním o tajemných bytostech, které se podle 
pověstí zabydlely v hradčanských a malo-
stranských ulicích. Začátek v 16.00 u po-
mníku hvězdářů na Pohořelci. 
(P. Bartásková, B. Škaroupková) 

Výběr z vlastivědných akcí PIS 

Kam v prosinci na procházku?
PIS-PCT, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5,
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu, www.prazskevychazky.cz
Vycházky se konají s maximálním počtem 60 účastníků ve skupině, přednost mají účast-
níci se zakoupenou vstupenkou. VYCHÁZKY OZNAČENÉ HVĚZDIČKOU* MAJÍ OMEZE-
NÝ POČET ÚČASTNÍKŮ, DOPORUČUJEME VYUŽÍT PŘEDPRODEJE v turistických in-
formačních centrech PIS, v recepci Arbesovo nám. 4, pouze po–čt nebo on-line na 
http://eshopprague.eu. /Vstup na akce 100/70 Kč, není-li uvedeno jinak/

Kampa (vycházka 20. 12.) 

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest 
DOTAZ: Zakoupil jsem zboží bezkontakt-
ně platební kartou v kamenné prodejně. 
Při reklamaci prodejce trval na tom, že pe-
níze může vrátit jen přes kartu na účet. Má 
na tento postup právo? 
ODPOVĚĎ: Občanský zákoník upravuje 
shodný způsob pro vrácení peněz jen při 
odstoupení od smlouvy uzavřené přes in-
ternet či po telefonu bez udání důvodu do 
14 dnů. V ostatních případech je volba sa-
motného způsobu vrácení peněz pone-
chána na tom, kdo má plnit, tj. na prodejci. 

Zákon tedy neřeší jakým způ-
sobem, hlavně když je splněno. 
Platí ovšem pravidlo, že ten, kdo 
musí plnit, musí tak činit na své 
náklady. Vám by proto neměly 
v důsledku jím zvoleného způso-
bu vzniknout nepřiměřené nákla-
dy. Zpravidla obchodníci volí stejný způ-
sob, jakým bylo zboží placeno.

Kontaktovat můžete i poradenskou linku 
časopisu dTest – tel.: 299 149 009

Na energetické štítky si spotřebitelé zvykli a při svých nákupech je využívají. 
Někdy ale matou. Příklad? Představte si, že jste si právě koupili pračku v energe-
tické třídě A+. A žijete v přesvědčení, že A+ bude asi docela úsporný spotřebič. 
Je to A+, přeci. Ve skutečnosti je to ten nejhorší na trhu. V současnosti energetic-
ká třída A+ paradoxně označuje ty nejméně účinné pračky. To samé platí pro myč-
ky nádobí (60 cm), chladničky a mrazničky. To nejlepší u těchto výrobků je A+++.
Jak je to možné? Jde o souběh dvou věcí. 
Jednou z věcí je, že kdysi padlo nešťast-
né rozhodnutí zavést nové energetické tří-
dy A+, A++ a A+++. Původní předsta-
va totiž byla taková, že až bude dostatek 
výrobků v té nejlepší skupině – původně 
třída A –, tak se prostě všechny třídy pře-
hodnotí, zpřísní, a výrobky, které splňova-
ly A, by se ocitly v nějaké méně úsporné 
třídě (například C). To se zřejmě nelíbilo 
marketérům a prosadili si vznik nových 
tříd s plusky. Tato cesta se ukázala jako 
slepá a hledá se řešení, jak se vrátit k pů-
vodní škále A až G.

Druhou věcí je, že kromě směrnice, 
která zavádí energetické štítky, existuje 
i směrnice o ekodesignu, která se snaží 
o energetické úspory z jiné strany. Zjed-
nodušeně říká, jakou největší spotřebu 
mohou mít výrobky, aby ještě mohly na 
trh. Je to ta směrnice, která „zakázala“ 
klasické žárovky. Ty prostě měly tak vel-

kou spotřebu, že je není možné uvádět 
na trh. 

To samé se týká praček, myček ná-
dobí, chladniček a mrazniček. Směrnice 
o ekodesignu v současnosti neumožňuje 
uvádět na trh tyto spotřebiče, pokud jsou 
v energetické třídě A a hůř. Pračku v ener-
getické třídě A prostě koupit nelze, nej-
hůře A+. 

Problém je, že lidé mají zažité, že 
„Áčko“ je úsporné. A když má spotřebič 
A+, tak to působí jako úsporný spotřebič.

Pokud si jdete koupit pračku, myčku, 
chladničku či mrazničku a chcete si kou-
pit pokud možno co nejúspornější, hledej-
te A+++.

U televizí je aktuálně nejúspornější tří-
dou A+, nejhorší D. U světelných zdrojů 
je škála A až D. U sušiček prádla A+++ 
až C.

Martin Mach Ondřej/Ekolist.cz

Koncert pro seniory se koná ve středu  2. prosince od 14.30 v Malostranské besedě, 
Malostranské náměstí 21, Praha 1.  

Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku, sraz vždy ve 13.45.
  5. Nové zisky poznatků ze Spálené ulice a Zderazu – sraz na rohu Národní třídy  
  a Perštýna u hodin
12.  Divné zvěsti při terasách Břežské skály – sraz v portiku chrámu sv. Ignáce  
  na Karlově náměstí

prosinec POŘADY PRO SENIORY

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

 �  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.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
tel.: 257 533 280–1 |  listyprahy1@jalna.cz
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PŘÍRODAVzhůru do strání za lesními ovcemi
Naše cesta po pražské přírodě bude tentokrát spíše kozí pěšinou, vydáme se totiž po 
stopách našich lesních ovcí – muflonů obecných (Ovis musimon).
O stádečku muflonů z Kunratického lesa, 
které přes den nachází útočiště v areá-
lu Thomayerovy nemocnice a nemocnice 
IKEM možná víte. Muflonů je ale v Praze a je-
jím okolí mnohem více. Životním prostředím 
muflona jsou především lesy. Ideální je členi-
tý kamenitý terén s příkrými svahy, kde mo-
hou často velmi početná stáda snadno unik-
nout pozornosti. Proto se můžete s muflony 
setkat také ve stráních nad Vltavou a přileh-
lých lesích, zejména v okolí Zbraslavi. Tvrdý 
kamenitý podklad je důležitý kvůli obrušová-
ní spárků, které jinak přerůstají a působí muf-
lonům značné potíže. Ve stráních si mufloni 
vytváří vlastní ochozy, po kterých se pak pra-
videlně vydávají za potravou. Nejčastěji se 
můžete setkat rovnou s celým stádem. Stá-
da vytváří samice s mladými, staří berani žijí 
buď samotářsky nebo se také shlukují v ně-
kolikačlenné tlupy. Pokud se chcete dostat 
k muflonům ve volné přírodě co nejblíže, je 
čekání u takového ochozu ideální příležitostí. 
Svoji přítomnost už z dálky ohlašují hlasitým 
bečením. O původnosti muflona v ČR není 

úplně jasno. Někde je považován za nepů-
vodní druh, zatímco podle některých zdro-
jů obýval muflon ještě ve čtvrtohorách celou 
Evropu, ale při poslední době ledové se udr-
žel pouze v horách Korsiky a Sardinie, od-
kud se k nám navrátil až během 19. století. 
Nejprve byl chován v oboře u Hluboké., ale 
postupem času se jeho početnost rozrůsta-
la a současně se ostrůvkovitě vyskytuje na 
území celého státu. 

Na závěr bych vám rád poděkoval, že 
jste rubrice o přírodě velkoměsta zachova-
li přízeň a popřál více chvil strávených v je-
jím náručí. 

 text i foto Marek Mejstřík 

Proč je pračka A+ nejhorší na trhu? EKORUBRIKA

Velkokapacitní kontejnery budou přista-
veny od 14.00 do 18.00 ukládání bude 
koordinovat obsluha. 

pátek 4. 12. horní Malostranské náměstí,  
Haštalská (č. 2)
úterý 8. 12. Besední č. 2 (roh parčíku), 
Pohořelec horní parkoviště, Široká 
naproti FF UK
pátek 11. 12. Hellichova, Ostrovní u ZŠ 
naproti č. 12, Jeruzalémská za kostelem 
sv. Jindřicha 
úterý 15. 12. Cihelná (č. 2), Štěpánská x 
Řeznická, Petrské náměstí x Lodecká 
pátek 18. 12. U Dobřenských před křižo-
vatkou s Betlémskou, Masná x Malá 
Štupartská, Dlouhá 46  (zdroj OÚ MČ Praha 1)

KONTEJNERy NA PRAZE 1

N
a Příkopě

Jindřišská
Václavské nám

.

Václavské
nám

.

Panská

Václavské
náměstí

VÍCE INFORMACÍ: 

TEL.:        (+420) 257 530 071

E-MAIL:  parking@lordship.eu

PODMÍNKY NÁJMU:

VRATNÝ DEPOSIT ZA PAGER/KARTU 500 Kč za vstupní magnetickou kartu + 2 900 Kč 

za pager na vstupní bránu do parkingu

TECHNICKÉ PARAMETRY:

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY PARKOVACÍHO MÍSTA š= 2300 mm | d= 5300 mm | v= 2000 mm

MAXIMÁLNÍ OKAMŽITÁ HMOTNOST VOZIDLA 3100 kg

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ VOZIDEL S POHONEM  LPG nebo CNG

• VOLNÁ PARKOVACÍ MÍSTA V AUTOMATICKÉM  
PARKOVACÍM SYSTÉMU K PRONÁJMU

• NÁJEMNÉ OD  3 990 Kč/ AUTO/ MĚSÍC *)

DEVELOPED BY :

P A R K I N G
MOŽNOST NEZÁVAZNÉ PROHLÍDKY

*)  VČETNĚ POPLATKŮ ZA SLUŽBY, ENERGIE, SPRÁVU PARKINGU A DPH

PLACENÁ INZERCE
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Tak se zeptám nejdřív na něco úplně ji-
ného. Kdysi jste psal populární fejetony 
do Mladého světa, které pak byly shrnuty 
do knížky Péťa Vařič. Vaříte ještě?

Víte, když jsem deset let žil v maringotce, 
musel jsem se o sebe starat – a tak umím 
základní věci. Třeba guláš od houbového 
přes další úsporné varianty. Tenkrát, na za-
čátku 70. let, neexistovalo to, co se dnes 
valí jako tsunami všemi médii. Jediný časo-
pis, kde byl sloupek o vaření, byla Vlasta, a 
tehdejší šéfredaktorka Mladého světa Olga 
Čermáková toužila, aby někdo vařil pro 
mladé lidi. Ale nikdo z redaktorů se k tomu 
nehlásil. A tak, protože jsem zrovna tehdy 
nebyl zaměstnán, byl i toto pro mne čás-
tečný zdroj obživy. Ale psal jsem fejetonky, 
v nichž jsou vždy nějaké laciné, jednodu-
ché nebo zajímavé recepty, rád a s úsmě-
vem. Knížka dostala podtitul Snadné etudy 
pro hrnec s pokličkou a obě ruce levé. 

Úsměvné jsou i vaše fiktivní rozhovory, 
které vycházejí v časopise Vital. Vedete 
je s různými postavami naší minulosti 
i kultury a dozvídáte se od nich mnoho 
zajímavého, o čem se třeba jinde ne-
mluvilo, nepsalo. Takto jste rozprávěl už 
s Tomášem Baťou, Eliškou Junkovou, ale 
i s Bedřichem Smetanou. Je ještě jiný 
skladatel, s kterým byste rád zašel na 
kávu či na pivo?

V Toulkách českou minulostí jsem s vel-
kým zaujetím napsal dvě obsáhlé kapitoly 
o Antonínu Dvořákovi. Neznám nikoho, kdo 
by se mu podobal tou božskou schopností 
plodit hudbu, spojenou s mimořádnou lido-
vou prostotou. Snad ve výtvarném umění to 
dokázal Mikoláš Aleš. Ale s Dvořákem bych 

mluvil rád. I s Janáčkem, to je zase jiný typ. 
A tam je ten velký rozdíl, protože oba do-
stali od Boha velký talent, ale Dvořák byl 
jediný náš skladatel světově známý už za 
svého života, kdežto Janáček na slávu, i na 
tu domácí, velmi dlouho čekal. Málem se jí 
nedočkal. A vlastně by se dnes asi divil – a 
o tom bych si s ním rád popovídal. 

Zajímavý „rozhovor“ na lavičce lánské-
ho parku jste vedl i s TGM. Ale postěžo-
val jste si, že se vám práce na jeho po-
stavě v Toulkách teď jaksi zadrhla. Neřekl 
vám tedy všechno?

Naprosto jsem to nečekal, ale zadrhnul 
jsem se na jeho postavě víc než u kohokoli 
jiného. Některé české figury jsou nesmírně 
složité, ale nějakým způsobem portrétova-
telné. Například Komenský nebo Valdštejn, 
to je komplikovaná napůl kladná i záporná 
postava, ale u Masaryka to platí obzvláš-
tě. Našel jsem v jeho životě věci tajemné, 
ne jinak než hypoteticky pochopitelné, ale 
i pomíjené. A zajímavé je, že jak se za ko-
munistů o Masarykovi nemluvilo, nebo jen 
výrazně negativně, tak dnes panuje v nej-
novější české literatuře jakási zdvořilost 
a tatíčkovská uctivost. A dále, že se u něj 
akcentuje, ale nikoli s dostatečnými sou-
vislostmi – jen jeho pozdní politická dráha. 
Byl první, kdo vyslovil ideu samostatného 
Československého státu, a v roce 1918 jej 
„přivezl“. Pak je tu dvacetiletá éra, kdy byl 
prezidentem, tatíčkem Masarykem. Pod-
statné ale je, že on se jako tatíček nechoval. 

Jak se tedy podle vás choval?
Tatíčka z něj udělal národ, on byl vždy 

rváč – od mládí. Zejména v době, kdy se 
z Vídně dostal jako univerzitní profesor fi-

losofie do Prahy, a ve zdejším zatuchlém 
prostředí způsobil doslova vichřici. Našel 
mladé vědce, s nimiž vytvořil novou kliku 
proti těm z předchozí doby. Několikrát se 
sám pustil do bojů, při nichž si udělal neko-
nečně nepřátel. To, že mu rozbíjeli okna za 
sporů o rukopisy nebo za hilsneriády v roce 
1899, se dnes ví. Jeho ale například nezná-
mí útočníci zmlátili v Platýzu, od těžkého 

zranění ho zachránil hostinský z blízké hos-
pody. Masaryk ale neuhnul. Jeho vlastnost, 
kdy ve jménu pravdy a poznání, které zastá-
val, byl ochoten bojovat a nakonec to vždy 
probojovat, ta byla úžasná. 

Jaká překvapení o TGM nás ještě ve 
14. díle Toulek čekají?

Je tu celá kapitola, které říkám „ponorné 
řeky“ Masarykovy, a je jich hodně, to zde 
ani nemůžeme v krátkosti popsat. Začíná to 
místem narození, které doposud není po-
tvrzené. Sám prezident nikdy neřekl, že se 
narodil v Hodoníně a měl k němu i vlažný 
vztah. Dokonce takový, že když mu tam po-
stavili pomník, tak nejen, že nepřijel, ale ani 
nepoděkoval a neudělal ani žádné prohlá-
šení. V Hodoníně byl jedinkrát v životě, když 
projížděl do Břeclavi, vystoupil na nádraží, 
pozdravil se s lidmi a odjel. Dále jeho otec. 
Pokud by jím měl být zmiňovaný kočí Mas-
zárik, byl by to genetický zázrak. Je několik 

hypotéz, kdo by skutečným otcem mohl 
být. Snad Nathan Redlich, úspěšný němec-
ko-židovský hodonínský podnikatel? Nebo 
dokonce mladičký císař František Josef I.? 
Habsburské statky, prokázaná jeho přítom-
nost v době před Masarykovým narozením 
v kraji i zvláštní poznámka v jeho deníku 
jako důkazy? Ale nejnovější odborná litera-
tura o Masarykovi to nezmiňuje. 

Dosvědčuje ty hypotézy ještě něco ji-
ného?

Ano, třeba to, že Masarykovi se vždy čas 
od času dostávalo odněkud výrazné finanč-
ní podpory, takže rozhodně nebyl chudým 
studentem. I jeho sňatek s dcerou majitele 
významné americké pojišťovny by v mých 
očích tuto domněnku dosvědčil. 

Kdybych se Masaryka opravdu mohl ptát 
na úrovni Karla Čapka, přirozeně bych se 
ho rád na tato tajná místa zeptal. A měl 
bych ještě další otázku. Proč tolik lpěl na 
nástupnictví Edvarda Beneše? Po mnoha 
stránkách si totiž nedovedu představit, jak 
oni dva si mohli být tak blízcí. Na rozdíl od 
velmi temperamentního, ohnivého Masa-
ryka byl Beneš chladný počtář, vzdělaný, 
organizačně schopný, to ano, ale nezdá se 
mi, že by oni dva byli taková politická dvoj-
čata. Ale možná bych se sotva dočkal od-
povědí, protože i v Hovorech s Čapkem se 
Masaryk některým věcem vyhýbal. 

Co ale je hlavní. Přes tyto všechny hy-
potézy je to pro mne úžasná figura obrov-
ského vzdělání, odvážná, obdivuhodně 
koncepční a v tom základním tahu jedno-
značná. A takovou jsem v našich dějinách 
dosud neobjevil. 

A Jiří z Poděbrad, nebyl on větším vi-
zionářem? Loni bylo připomínáno výro-
čí jeho velkého poselství k evropským 
panovníkům. Jim navrhoval něco, čeho 
jsme vlastně dosáhli až vstupem do 
NATO a EU, pokud to vidím správně.

Jiří z Poděbrad také patří mezi těch ně-
kolik málo významných postav našich dě-
jin. Je pravda, že jeho pokus o mírovou a 
sjednocenou Evropu nebyl úplně originální. 
A Jiří si jím řešil svoji vlastní úzkost, proto-

že byl v té době papežem dán do klatby. 
Papež chtěl, aby byla v Čechách odvolána 
kompaktáta. Ale Jiří už věděl, že to smazat 
nelze a rozdělení církve bude u nás trvalé. 
Odmítl se dát zastrašit, zůstal na svém sta-
novisku a držel. Vlastní tíživou situaci, kdy 
byl exkomunikován z církve, chtěl zaštítit 
svým konceptem obranného valu proti Tur-
kům, vzniku mírové organizace v Evropě 
a jednotné měny, jakéhosi středověkého 
eura. Sice neuspěl, ale svého plánu se 
nevzdal, i když proti němu pak přišla Kor-
vínova křižácká výprava, vzdoroval. Kdyby 
mu v tom nezabránila jeho těžká choroba, 
které podlehl, mohl ještě ledasčeho dosáh-
nout. Ale tento pokus byl nádherný a v řadě 
článků skutečně předjímal strukturou i or-
ganizaci dnešní OSN nebo i Evropské unie. 

Současná situace v Evropě vypadá 
skoro jako další „stěhování národů“. Co 
o tom soudíte?

Pojem stěhování národů, v jehož závěru 
jsme se tady zpoza Visly objevili i my, Slo-
vané, byl proces, který zdaleka nedosaho-
val rozměrů toho, co se děje nyní před na-
šima očima. Ostrogóti, Vizigóti, Vandalové, 
to byla jen několikatisícová společenství, 
nárůdky, kmeny – a přesto jejich působení 
rozložilo celou tehdejší Evropu. Takže se 
trochu bojím, co se stane teď, když nejsme 
schopni domluvy, obrany a ještě máme 
pseudohumanistická měřítka na život. Ří-
kám to proto, že 35 let píšu o českých dě-
jinách. A my jsme celou naši historii hájili 
svoje území, etnikum před nepřáteli. Svou 
práci na Toulkách jsem začal v jedné z nej-
horších dob – během okupace tohoto ná-
roda, kdy jsem si mohl myslet, že budeme 
rusifikováni. Teď někteří straší, že budeme 
arabizováni. Já si ale myslím, že k tomu ne-
dojde, protože se to nesmí stát. Kdyby čelní 
evropští politici nenašli dost soudnosti, tak 
ji později – a bohužel to bude bolet, najdou 
obyčejní lidi. A do nového roku bych této 
zemi přál, aby to nemuselo dojít tak daleko 
a objevil se časem nějaký nový politik Jiří-
kova, Masarykova či Havlova formátu.

Martina Fialková 

DesignSUPERMARKET 2015 představí 
to nejlepší z tvorby nastupující generace 
českých i zahraničních designérů.
Čtyři dny plné mladého profesionálního 
designu chystá již po deváté mezinárodní 
prodejní festival současného designu de-
signSUPERMARKET. V pěti patrech histo-
rické budovy Kafkova domu se od 10. do 
13. prosince návštěvníkům nabízí jedineč-
ná příležitost vidět pod jednou střechou to 
nejlepší z mladého designu z oblastí módy, 
šperku, produktového designu, grafického 
designu a ilustrace. Kurátorský výběr před-
staví osmdesát designérů a autorských 
projektů z Čech i hosty z Izraele, Slovinska, 
Slovenska a Maďarska. Speciálními lákadly 
budou například tři designéři prestižního ni-
zozemského festivalu Fashionclash, pásmo 
unikátních přednášek a výstava kurátor-
ského projektu European Design Stories a 

přednáška izraelské návrhářky Danit Peleg, 
která jako první vytvořila módní kolekci po-
mocí domácí 3D tiskárny. DesignSUPER-
MARKET 2015 s podtitulem „Nový design 
českých Vánoc. Vánoce českého designu“ 
každoročně vedle nákupů a předvánoční 
atmosféry nabídne také čítárnu, výstavy, 
workshopy a večírky. Více informací na 
www.designsupermarket.cz a na www.face-
book.com/designSUPERMARKET.

JiříhO háJíčKA – ZLODěJi ZELENýCh 
KONí
Správné odpovědi na soutěžní otázky 
z Listů Prahy 1, č. 11
1) Autor získal v roce 2013 cenu Magnesia 
    Litera – Kniha roku za román Rybí krev.
2) Jiří Hájíček se narodil v roce 1967.
3) Otázkou kolektivizace vesnice 
     v 50. letech se zabývá román 
     Selský baroko.

Správně odpověděli a knihu získávají:
Jaroslav Svatek, Petronila Nováková, 
Tomáš Komárek

MěSTSKá KNihOVNA PRAhA 1
pobočka Hradčany, Pohořelec 25/111
po–čt 12.00–17.00

PROGRAM V PROSiNCi
2. 12. Veřejná vernisáž výstavy obrazů  
z artotéky MKP na Opatově – hradčany, 
Pohořelec a Malá Strana v obrazech, 
uvede přednáškou doc. P. Sládek  
z FF UK –17:17
9. 12. Špicberky cestopisná přednáška  
Simony Wagnerové s videoprojekcí – 17:17
16. 12. Vánoční koncert: na příčnou flétnu 
hraje Filip Baldík – 17:17
Otevřeno v provozní době, vstup volný

Příběh osmnáctileté Ady začíná v Anglii roku 1939. Ada pochází 
z chudých poměrů, ale díky svému talentu a cílevědomosti doufá v lep-
ší budoucnost – sní o vlastním módním salónu. Náhodné setkání se 
záhadným, ale šaramantním Stanislausem von Liebenem je jí vstupem 
do světa luxusu a romantiky. Když jí Stanislaus navrhne výlet do Paří-
že, hlavního města zamilovaných, Ada je na vrcholu blaha a zvěstem 
o nebezpečí válečného konfliktu nevěnuje nejmenší pozornost. Poté co 
je však začátek války zaskočí ve Francii, pohádka skončí, Stanislaus 
Adu po dramatickém útěku opustí v Belgii a dívka skončí jako válečná 
zajatkyně. Svůj život vykupuje tím, co jediné má pro její okolí cenu – nád-
hernými róbami jako z pařížských žurnálů. Jak se však 
ukáže, ani snaha o pouhé přežití se někdy neodpouští.

Přeložila Barbora Punge Puchalská 

Zima se nám opět přiblížila a s ní také naše oblíbená zábava – lyžování. Stejně jako již mno-
ho let, bude i v této zimní sezóně jezdit z Prahy oblíbený skibus do skiareálu Herlíkovice. 

Neunavujte se proto při cestě na lyže řízením auta a nechte se pohodlně dovézt až 
pod sjezdovku od nás! Po celou zimní sezónu odjíždějí denně pravidelné linky skibusů 
z Prahy do skiareálu Herlíkovice. Co je důležité, nic nemusíte platit předem ani stát frontu 
u pokladny. Jízdenku včetně skipasu si zakoupíte při nástupu do autobusu. Skibusy odjíž-
dějí z Černého Mostu – Chlumecké ulice, několik metrů od vstupu do stanice metra Černý 
Most. 
PRAhA (čERNý MOST) – hERLíKOViCE 
Denní lyžování pondělí–neděle odjezd:   6.35 příjezd zpět: 18.05
Večerní lyžování středa a sobota odjezd: 16.10 příjezd zpět: 23.05
Víkendová dopolední linka sobota a neděle odjezd:   8.00 příjezd zpět: 18.05
Cena (jízdenka a permanentka)
 dospělý junior + ISIC dítě
Denní po–čt 650 Kč 540 Kč 330 Kč
Denní pá–ne 690 Kč 590 Kč 390 Kč
Večerní 450 Kč 350 Kč 200 Kč

SVÉ MíSTO VE SKiBUSU Si MŮŽETE REZERVOVAT ONLINE na www.snowhill.cz NEBO 
na INFOLINCE +420 737 222 456. 
Nově je ve skiareálu Herlíkovice také možnost ubytování přímo pod sjezdovkou v hotelu 
nebo ubytovně Eden. Nabízíme i výhodné lyžařské balíčky! Více informací se dozvíte na 
infolince +420 737 222 456 nebo na www.snowhill.cz.

Petr	Hora-Hořejš		A	hlavně	mne	moc	nezkoušejte	z	dějin

Mary	Chamberlainová:	Švadlena	z	Dachau

SKIBUSY	DO	HERLÍKOVIC	opět	pojedouVánoce	českého	designu

Autor populárních Toulek českou minulostí, které se dočkaly i rozhlasové verze vy-
dané také na CD, je stále v jednom kole. Jen během našeho devadesátiminutového 
rozhovoru ho shánějí i z redakce časopisu Vital a podepisuje knížku pro známou. 
Dokončuje odloženou koncepci části expozice pro Národní muzeum, ale hlavně 14. díl 
Toulek, který se týká období vzniku první republiky. Tak významné téma ale potřebuje 
čas. „A hlavně mne moc nezkoušejte z dějin“, směje se. „Každý má představu, že 
všechno nosím v hlavě, ale ona je děravá a fakta z ní kvůli množství témat, na kterých 
pracuji, snadno prchají.“ A já se při tom objemu a obsahu práce vůbec nedivím, ale 
stejně tomu moc nevěřím.

HERLÍKOVICE / ŠACHTY / KAMENEC / MARIÁNKY / KOZINEC

ALESSI® www.billa.cz

Krásné Vánoce 
a pohodový nový rok 

Vám přeje

Alessi_vanoce_stul_snu_PRAZSKE_LISTY_227x100_PF.indd   1 24.11.15   13:35
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NÁRODNÍ DIVADLO
 1., 11., 16.  Sluha dvou pánů  Č
 2., 14.  Naši furianti  Č
 3.  LOuSkÁČek A MyšÁk PLyšÁk 1. premiéra  B
 4.  LOuSkÁČek A MyšÁk PLyšÁk 2. premiéra  B
 5.  V rytmu swingu buší srdce mé 14.00 Č
 6., 13., 20.  Adventní koncert 11.00 k
 6.  Louskáček a Myšák Plyšák 18.00 B
 7.  Jakobín  O
 8., 18., 21.  Louskáček a Myšák Plyšák  B
 9.  Carmen  O
 12., 19., 25.  Louskáček a Myšák Plyšák 14.00, 18.00 B
 13.  Strakonický dudák  Č
 15.  Tři přání Nd moravskoslezské Ostrava 20.00 O
 17.  Rusalka  O
 20., 28.  Ze života hmyzu  Č
 22.  Louskáček a Myšák Plyšák 15.30, 19.00 B
 26.  Strakonický dudák 14.00 Č
 27.  Čert a káča 11.00 O
  Prodaná nevěsta  O
 29.  V rytmu swingu buší srdce mé  Č
 30.  Příhody lišky Bystroušky  O
 31.  Louskáček a Myšák Plyšák 15.00 B
 STÁTNÍ OPeRA
 2.  Jeníček a Mařenka 11.00, 19.00 O
 3., 25.  Rusalka  O
 4., 28.  Carmen  O
 5.  Jeníček a Mařenka 11.00, 17.00 O
 6.  Norma  O
 8., 18.  La bohème (Bohéma)  O
 9.  Mefistofeles  O
 10., 27., 29., 30.  Labutí jezero  B
 11., 13.  Salome 20.00 O
 12.  Il trovatore (Trubadúr)  O
 15., 16.  La Bayadère  B
 17.  Macbeth  O
 19.  Aida  O
 20.  Die Fledermaus (Netopýr)  O
 21.  Česká mše vánoční DoP 16.00, 19.00 k
 26.  Vánoční koncert Kds 15.00 k
  Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský)  O
 31.  Die Fledermaus (Netopýr) 20.00 O
 STAVOVSkÉ DIVADLO
 1., 16.  Così fan tutte  O
 2., 28.  Don Giovanni  O
 3., 18.  Modrý pták  Č
 4.  Les  Č
 5.  1914 19.30 Č
 6.  1914 14.00 Č
 7.  Othello, benátský mouřenín  Č
 8., 26.  Audience u královny  Č
 9.  Zahradní slavnost  Č
 10.  Mikve  Č
 11.  Die Zauberflöte (kouzelná flétna)  O
 12.  Vánoční koncert Kds 11.00, 15.00, 18.00 k
 13.  Jedenácté přikázání 14.00, 19.00 Č
 15.  Le nozze di Figaro (Figarova svatba)  O
 17., 29.  kámen  Č
 19.  Othello, benátský mouřenín 14.00, 19.00 Č
 20.  Opera nás baví – Josef Mysliveček 11.00
  Don Giovanni  O
 21.  Pán z Prasečkova derniéra  Č
 22.  Chorea Bohemica
 23.  Chorea Bohemica 15.00, 19.00
 25.  Metafory tance Pražský komorní balet  B
 27.  Modrý pták 15.00 Č
 30.  Jedenácté přikázání  Č
 31.  Audience u královny 15.00 Č
 NOVÁ SCÉNA
 1.  Hovory s… Petr Zuska 16.00
 2.  Orango / Antiformalistický jarmark  O
 4., 5.  Human Locomotion Lm 20.00
 6.  Dlouhý, široký a Bystrozraký SD 17.00
  Spolu/Sami  Č
 7.  Po sametu  Č
 8.  Zemětřesení v Londýně  Č
 9.  Strasti života  Č
 10.  Ohlušující pach bílé  Č
 11., 12.  Podivuhodné cesty Julese Verna Lm 20.00
 13.  Vidím nevidím Lm 17.00
 14.  Rudá Marie 20.00 O
 15.  Blackbird derniéra  Č
 16.  Z prachu hvězd  Č
 17.  LOST OBJeCTS premiéra 20.00 O
 18.  Spolu/Sami  Č
 19.  Lost Objects 20.00 O
 20.  Máj 420PEOPLE a Činohra ND 20.00
 25., 26., 27.  kouzelný cirkus Lm 17.00
 26., 27.  kouzelný cirkus Lm 14.00
 28.  Žena za kultem DekkaDancers 20.00 B
 30.  Legendy magické Prahy Lm 20.00
 31.  Legendy magické Prahy Lm 17.00

 Č činohra, B balet, O opera,K koncert, Lm Laterna magica, 
 SD Studio Damúza, DoP-Dětská opera Praha

Kds Kühnův dětský sbor

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                                              
 6. Putování do Betléma 15.00
 7. Putování do Betléma 9.00
 13. Putování do Betléma 15.00
 14. Putování do Betléma 9.00
 15. Putování do Betléma 9.00
 16. Putování do Betléma 9.00
 20. Putování do Betléma 15.00
 21. Putování do Betléma 9.00
Divadlo u hasičů P 2, Římská 45
 3., 4. Putování do Betléma 9.30
Studio Divadla Minaret – herecké kurzy pro děti a mládež  
od 8 do 15 let se konají ve středu v ZŠ Červený vrch a ve čtvrtek 
odpoledne v Regeneračním centru Sedmikráska (Praha 6,  
Nad Bořislavkou 40). Bližší informace na tel. 730 141 693. 

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. SIMONA ŠATUROVÁ – GLORIA
  GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 
  ANTONIO VIVALDI
  JOHANN SEBASTIAN BACH
  TARQUINIO MERULA
  Simona HOUDA-ŠATUROVÁ | soprán 
  COLLEGIUM MARIANUM 
  Jana SEMERÁDOVÁ | umělecká vedoucí
 15. GABRIELA DEMETEROVÁ – SVÁTEČNÍ NALADĚNÍ
  ANTONÍN LAUBE Sinfonia in D
  JOHANN FRIEDRICH REICHARDT koncert pro housle, 

cembalo a smyčce
  JIŘÍ ANTONÍN BENDA Sinfonia in G
  JIŘÍ IGNÁC LINEK Sinfonia pastoralis in D
  Pastorella pro cembalo a orchestr
  JOSEPH HAYDN koncert pro housle, cembalo a 

smyčce F dur Hob. XVIII/6
  Gabriela DEMETEROVÁ | housle
  ENSEMBLE 18+
  Vojtěch SPURNÝ | dirigent, cembalo
 25. JAKUB J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 15.00, 18.00
  Eva FOREJTOVÁ | soprán
  Lenka KUČEROVÁ | alt
  Petr FRÝBERT | tenor
  Tomáš JINDRA | bas
  KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR
  Marek VORLÍČEK | sbormistr
  SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
  Jaroslav BRYCH | dirigent
 26. CIMBAL CLASSIC - Vánoční program  15.00
  CIMBAL CLASSIC
  Dalibor ŠTRUNC | zpěv, cimbál
  Kateřina ŠTRUNCOVÁ | zpěv, housle
  Rastislav KOZOŇ | hoboj, soprán saxofon
  Kateřina KOVAŘÍKOVÁ | viola
  Marek ŠVESTKA | kontrabas
  Martin KRAJÍČEK | mandolína
Smetanova síň, Obecní dům  19.30
 9., 10. SNOVÉ KOLEDY
  MILOŠ BOK Snové koledy
  JAN KUČERA Benedicamus Domino – šest vánočních 

písní (světová premiéra)
  LUBOŠ FIŠER Vánoční
  Barbora PERNÁ | soprán
  Aleš BRISCEIN | tenor 
  Jiří HÁJEK | baryton
  Alfred STREJČEK | recitace
  KRÁLOVÉHRADECKÝ DĚTSKÝ SBOR JITRO
  Jiří SKOPAL | sbormistr
  PRAŽŠTÍ PĚVCI
  Stanislav MISTR | sbormistr
  SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
  Jan KUČERA | dirigent
 16., 17. ADVENTNÍ KONCERT PRO UNICEF
  PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ Louskáček, suita z baletu 

op. 71a
  BOHUSLAV MARTINŮ koncertantní symfonie pro 

housle, violoncello, hoboj, fagot a malý orchestr H 322 
  ANTONÍN DVOŘÁK Symfonie č. 6 D dur op. 60
  Rita ČEPURČENKO | housle
  Miloš JAHODA | violoncello
  Liběna SÉQUARDTOVÁ | hoboj
  Luboš HUCEK | fagot
  SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
  Pietari INKINEN | dirigent
 19. Rodinný koncert 11.00
  ORCHESTR NA DOTEK - FOK+D ANEB HUDBA VE 

ZKRATCE
  OPERA
  Program připravili a uvádějí
  Lucie PERNETOVÁ a Marko IVANOVIĆ
  BALET PRAHA JUNIOR
  HUDEBNÍ KLUB FÍK
  Sóla: studenti Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy
  SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
  Marko IVANOVIĆ | dirigent
 22. VÁNOČNÍ RECITÁL ŠTEFANA MARGITY
  RICCARDO COCCIANTE, LUCIO DALLA, 
  NIKOLAJ RIMSKIJ-KORSAKOV, 
  FRANCESCO CILEA, GIUSEPPE VERDI, 
  GIACOMO PUCCINI, JOHANN STRAUSS
  Štefan MARGITA | tenor
  Anda-Louise BOGZA | soprán
  SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
  Marek ŠTILEC | dirigent
Dvořákova síň, Rudolfinum 19.30
 12. KSENIA KOGAN – klavírní recitál
  ROBERT SCHUMANN 
  Arabeska C dur op. 18
  Fantasie C dur op. 17 
  FRANZ LISZT 
  Po četbě Danta. Fantasia quasi sonata z cyklu Léta pu-

tování, část II. – Itálie S 161/7
  Ženevské zvony z cyklu Léta putování, část I. – 

švýcarsko S 160/9
  uherská rapsodie č. 2 cis moll S 244/2
Obecní dům  19.30
 1. NOVOROČNÍ KONCERT  

ANTONÍN DVOŘÁK Slovanské tance op. 46 a 72
  SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
  Jan KUČERA | dirigent

Praha 1, Opletalova 5/7 /pasáž ČTk/, metro A, C Muzeum; A, B Můstek 
www.divadlorb.cz; pokladna 224 229 445, 773 460 094,  
po-pá 11–19, so-ne 13 –19. informace a hromadné objednávky  
tel.:224 229 441, 731 456 623, obchodni@divadlorb.cz,
 2. Tančírna
 4. Deset malých černoušků (A pak už tam  

nezbyl ani jeden)
 6. Postaven(i)í mimo hru 15.00
 7., 8.  natáčení pořadu Vladimíra Hrona – Poslední 

zhasne uvádí agentura Pohoda Top Media s.r.o
 9. Dvanáct rozhněvaných mužů
 10. Tančírna
 11. Tančírna
 12. Cyrano 15.00, 19.00
 13. Vánoční koncert Ondřeje Brzobohatého 15.00, 19.00
 15. Barmanky
 16. Cyrano
 17. Postaven(i)í mimo hru
 18. Vyhazovači
 19. Sodoma Gomora 15.00
 20. Tančírna 15.00
 21. edith Piaf-Milovat k smrti
 22. natáčení pořadu Vladimíra Hrona – Poslední zhasne 

uvádí agentura Pohoda Top Media s.r.o
 27. klec bláznů 15.00
 28. Zlatý časy
 29. Vyhazovači
 30. Frida kahlo-kabaret života
 31. Cyrano 13.00, 18.00

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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

2., 21.-22.  Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 3D, ČR 
2.  Macbeth, GB/uSA
3.-9., 14., 26.-27.  Mládí, Itálie
5.-6., 12.  Mimoni 3D, uSA - česká verze
5.-7., 18.-22.  Steve Jobs, uSA
9., 20.  Ejzenštejn v Guanajuatu, Mexiko/Nizozemí
16., 18.-22., 26.-30.   
  STAR WARS: Síla se probouzí 2D/3D, uSA
18.-19.  Perleťový knoflík, Chile
18.-22.  Most špiónů, uSA
18.-22.  Room, Irsko
18.-22., 26.-30.  Rodinný film, ČR
19.-20.  Jo Nesbø: Doktor Proctor a prdící prášek, 
             Norsko - česká verze
26.-30.  Králové hor, Francie - česká verze
26.-30.  Padesátka, ČR
26.-30.  Už teď mi chybíš, GB
26.-30.  Zbrusu nový zákon, Lucembursko/Francie
30.11.–12.  Mezinárodní festival outdoorových filmů   
www.outdoorfilms.cz
1.-6.  Mittel Cinema Fest   
Přehlídka italského filmu
6. Bolšoj balet: Drahokamy 
Přímý přenos představení nejlepšího baletního souboru 
světa z Velkého divadla v Moskvě.
7.-9.  Filmasia   
Festival asijského filmu; www.filmasia.cz
10.-16.  Best Film Fest 
Přehlídka nejúspěšnějších filmů roku 2014
15.  Ladies Movie Night: Trable o Vánocích
Předpremiéra zajímavého filmu s dárky, hosty a bohatou 
tombolou.
20.  Bolšoj balet – Louskáček   
Přímý přenos oblíbeného baletu pro celou rodinu.  
PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY: 13.30
 2. Macbeth, GB/uSA/Francie /Senior Art/
 4. Mládí, Itálie/Fra/šv./GB
 7. Domácí péče, ČR
 9. Ejzenštejn v Guanajuatu, Mex/Niz/Fr. /Senior Art/
 11. Nikdy není pozdě, uSA
 14. Králova zahradnice, GB
 16. Dior a já, Francie /Senior Art/
 18. Steve Jobs, uSA
 21. Rodinný film, ČR
 28. Padesátka, ČR
 30. Králové hor, Rakousko /Senior Art/

Koncert duchovní hudby
Desátý koncert cyklu duchovní hudby

Cantate Domino Canticum Novum
v kostele Panny Marie pod Řetězem, P 1, Lázeňská ulice

v pondělí 7. 12. 2015 v 17.00; vstup volný
Program B. A. Wiedermann, J. Massenet,  

J. S. Bach, G. Ph. Telemann. 

Účinkují L. Hilscherová – mezzosoprán,  
M. Fuxová – housle, L.S ítková-Čechová – varhany. 

V rámci „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ pořádá 
Suverénní Rytířský a Špitálský řád sv. Jana z Jeruzaléma, 

Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory 
Městské části Praha 1. 

C h o d o v s k á  t v r z 
kulturní Jižní Město o.p.s.
Ledvinova 9, Praha 4, 267 914 831,  
info@chodovskatvrz.cz; www.chodovskatvrz.cz
Koncerty, začátky v 19.00, není-li uvedeno jinak

 2. MAKABARA vokální trio absolventek  
konzervatoře J. Deyla                        (100/80 kč)

 11. Vánoce od Alžbětinské renesance až po Zlatý swing  
vánoční i nevánoční zpěvy (150/100 kč) 19.30

 13. Koledníci z Dismanova rozhlasového souboru  
adventní koledy a vinšování (zdarma) 17.00

 16. Šansony na tvrzi Milan Jíra a jeho hosté
   (130/100 kč) 18.00
 18. ZŠ Campanus a Mikulova – zpívání koled  

na nádvoří Chodovské tvrze (zdarma) 16.00
  Sbor Mendy smíšený pěvecký sbor v sále  

Chodovské tvrze (50 kč) 18.00
 19. Hájíček a ZUŠ Jižní Město vánoční koncerty a koledy v sále 

a na nádvoří Chodovské tvrze  (zdarma)  16.00-18.00
 20. Jaroslav Svěcený vánoční dvojkoncert
   (290/230 kč) 17.30, 19.30

Pohádky                  (50 kč) začátky v 15.00
 6. kde se vzaly Vánoce
 13 Pohádky naší babičky
 20. Půjdem spolu do Betléma 

Výstavy                                      (50/30 kč)
 1. Tomáš Hájek plastiky a skici do 4.12.
 9. Jan Tobola obrazy do 29.1. 
 9. 1. komentovaná prohlídka (60/40 kč) 19.00
 9. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice – výběr 

z oceněných prací z let 2010-2014 (50/ 30 kč) do 8. 1.

Kurzy/dílny/ostatní                                   
 3. Dvě století kol – to to letí! přednáška a beseda
   (60/40 kč) 18.00
 11.-13., 18.-22.  Vánoční „minitrhy“ 15.00
 14. Cesta kolem světa za 75 dní  
  přednáška a beseda (60/40 kč) 18.00

  bližší informace na www.chodovskatvrz.cz,  

DNY BOHUSLAVA MARTINŮ
ke 125. výročí narození Bohuslava Martinů 
www.martinu.cz
1. 12., 19.30 Zahajovací koncert  
                    k 70. výročí Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu Lichtenštejnský palác, Sál Martinů. 
2. 12., 17.30, Cembalový recitál  Rudolfinum, Sukova síň. 
4. 12., 19.30, Orchestrální koncert cyklu „Ti nejlepší“ Lichtenštejnský palác, Sál Martinů. 
5. 12., 19.30, Koncert Českého filharmonického sboru Brno Lichtenštejnský palác, Sál Martinů. 
6. 12., 20.00, Martinů a jazz Divadlo Archa. 
7. 12., 19.30, Koncert – salon kostel sv. Vavřince. 
8. 12., 19.30, Koncert cyklu Pražského filharmonického sboru Rudolfinum, Dvořákova síň. Martinů. 
9. 12., 19.30, Koncert rezidenčního souboru sezony Českého spolku pro komorní hudbu Rudolfinum, Dvořákova síň. 
13. 12., 19.30, Závěrečný koncert 18. ročníku Mezinárodního festivalu koncertního melodramu
   Lichtenštejnský palác, Sál Martinů. 
14. 12., 19.30, Abonentní koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu Rudolfinum, Dvořákova síň. 
15. 12., 19.00, Tři přání aneb Vrtkavosti života, pohostinské představení Národní divadlo. 
16. a 17. 12., 19.30, Abonentní koncerty Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Obecní dům, Smetanova síň. 
18. 12., 19.30, 1. benefiční koncert Institutu Bohuslava Martinů, o.p.s. Lichtenštejnský palác, Sál Martinů. 
19. 12. 19.30, Sborový koncert Martinů Voices Lichtenštejnský palác, Sál Martinů. 
20. 12., 19.30, Emmanuel! Emmanuel! Abonentní koncert PKF-Prague Philharmonia Rudolfinum, Dvořákova síň. 

Alena a Vlastimil Vondruškovi
ŘEMESLA A VÝROBA
Čtvrtý díl edice Průvodce českou historií ( již vyšlo: 
Město, Vesnice, Církev) je věnován domácké, řemeslné 
a manufakturní výrobě od nejstarších dob až po nástup 
průmyslové revoluce. Seznámíme se se základními 
řemeslnickými technologiemi, s postavením mistrů 
a tovaryšů, s dobovými právními systémy a dalším. 
Knihu úspěšné autorské dvojice doplňuje několik set 
fotografií. Váz., 200 s., 398 Kč

František Nepil
VÁNOCE S FRANTIŠKEM NEPILEM
Výběr povídek s vánoční 
tematikou (od Adventu 
až po Silvestr) z knih Dobré 
a ještě lepší jitro, Dobrou 
a ještě lepší neděli plus 

ještě něco navíc. To vše v autorově neopakovatelném podání. 
František Nepil vystihuje podstatu Vánoc s jejich typickými 
znaky s neobyčejnou pravdivostí. Vánoční atmosféru této 
nahrávky umocňují melodie známých koled a zvuk varhan. 
1 CD ve formátu MP 3, 229 Kč

VYŠEHRAD
NAKLADATELSTVÍ ■ PUBLISHERS LTD.

SPOL.
S R.O.

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

VY ŠE HRAD – EX PE DI CE, Štěrboholská 44, 102 00 Pra ha 10, tel./fax: 271 961 380
e-mail: dis tri bu ce@ivysehrad.cz   PŘI NÁKUPU NA www.ivysehrad.cz – SLEVA 15 %

100 let Divadla Rokoko 
„Zahajovací představení na Boží hod vánoční roku 1915 dálo se 
v divadle dosud nehotovém, což je stará a dosud vžitá tradice 
všech nových kabaretů. V poslední chvíli se odklízely hobliny a 
Wenig dokončoval poslední práce. Poněvadž šlo o sklepní pod-
nik, byla ventilace zřízena velmi moderně a s takovou účinnos-
tí, že když o prvé přestávce kabaretního programu byla uvedena 
v činnost, tu mocný tah vzduchu vzal jednomu návštěvníku paruku 
s hlavy a přisál mu ji na skrytou ventilační plochu. Zlomyslní jazyko-
vé tvrdili, že to byl nejlepší vtip premiéry,“ popisoval J. Červený za-
hajovací večer nově otevřeného Kabaretu Rokoko. Prvním ředite-
lem se stal K. Hašler. Na jevišti se v průběhu 100 let vystřídala řada významných osobností 
českého kulturního života, F. Futurista, E. Bass, V. Burian. Konala se tu premiéra V+W Bala-
da z hadrů, J. Trnka zde poprvé představil loutku Broučka. Nezapomenutelná je i éra J. Šaš-
ka a D. Vostřela s řadou pěveckých hvězd. Ani poté, co se v polovině 70. let divadlo stalo 
součástí Městských divadel pražských, nepřestalo přitahovat velké herecké osobnosti. Na 
jevišti vystupovali například J. Adamová, E. Cupák, S. Zázvorková nebo B. Rösner. F. Krato-
chvíl tu založil unikátní Kreslené divadlo. A tak bychom mohli pokračovat až k současnosti, 
kdy v Divadle Rokoko můžete vídat V. Gajerovou, O. Víznera, P. Štěpánka, D. Batulkovou ad. 
O nejvýznamnějších kapitolách i o té stávající si můžete přečíst v publikaci 100 let Divadla 
Rokoko. Archivní fotky a zajímavosti najdete na www.DivadloRokoko.cz. 

PLACENÁ INZERCE

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 po-pá 10-22 hod.

 Studio Citadela
 6. Pohádka Pohádková, Divadlo Ančí a Fančí 15.00
  Strašnické divadlo, ul. Solidarity 1986/53, P 10
 19.  Chci, abych chtěla žít vzpomínkový večer  19.00 

na ženu spisovatelku Hanu Andronikovou
  Studio Citadela, klimentská 16, P 1
 20. Andělé ze zapomenuté skříňky, 15.00  

Divadlo Žlutý kopec
  Strašnické divadlo, ul. Solidarity 1986/53, P 10

Výstava
Ferdinad Bučina (1909–1994), fotografie z Javorníka

Pravidelné programy: info@studiocitadela.cz
Bohnická divadelní spol. čt 17.00-19.00
domluva předem na tel.: 720 331 160
Taneční ateliér - klasický indický tanec kathak 
st, čt (děti a dospělí)
tel.: 606 952 175 (www.kathak.wz.cz)
Volný ateliér pá15.00–19.00, 
domluva předem na tel.: 605 877 625
Za podporu děkujeme:  Hl. městu Praha, Městské části Praha 1, 

Ministerstvo kultury ČR, ad.

GALERIE SCARABEUS
Praha 7 – Letná, Jana Zajíce 7

tel.: 233 383 745
scarabeus@galeriescarabeus.cz

www.galeriescarabeus.cz
Otevřeno denně 11–18 hod. 

Součástí výstav je stálá expozice 
Muzea kávy Alchymista.

Tradiční vánoční zvykosloví 
 od 5. 12. do 10. 1. 2016

Předvánoční, vánoční a tříkrálové 
zvykosloví obyčeje a předměty.

Jan Evangelista Purkyně
Jan Evangelista Purkyně – český lékař, fyziolog, anatom, bio-
log a filozof, přírodovědec a spoluzakladatel cytologie, zakla-
datel řady vědeckých oborů, na vzniku dalších se zásadní mí-
rou podílel, jiné ovlivnil.
J. E. Purkyně se narodil 18. 12. 1787 v Li-
bochovicích jako nejstarší ze tří synů úřední-
ka – správce panství šlechtického rodu Die-
trichsteinů. V 11 letech odešel studovat do 
klášterní školy k piaristům, kde se kladl důraz 
na přírodní vědy a cizí jazyky. Následně půso-
bil jako piaristický učitel na několika školách, 
z řádu v roce 1807 vystoupil a odešel studo-
vat do Prahy nejprve filozofii a pak medicínu. 
Obhájil doktorskou práci týkající se subjek-
tivních zrakových vjemů a stal se asistentem 
anatomie na lékařské fakultě v Praze. V roce 
1822 byl jmenován profesorem v tehdy prus-
ké Vratislavi, kde jako první na světě odhalil, 
že buňky mají stěžejní význam pro život.

Vratislavské období představovalo nej-
plodnější období jeho badatelské činnosti. 
S tímto jeho působením je také spojeno vy-
tvoření fyziologického ústavu, prvního své-
ho druhu v Evropě, patrně i na světě. Oženil 
s Julií Rudolphiovou, dcerou významného 
německého profesora. V manželství se na-
rodily čtyři děti. Ve Vratislavi v roce 1832 vy-
pukla epidemie cholery, na kterou zemřely 
obě dcery a tchán, který mu byl významnou 
vědeckou i společenskou oporou. Dva roky 
poté zemřela i manželka Julie. Purkyněmu 
tak z celé rodiny zůstali jen dva synové. Syn 
Karel (1834–1868) začal studovat výtvar-
né umění už ve Vratislavi, dále pak v Pra-
ze a Mnichově. Jako zastánce uměleckého 
realismu však ve své době nedošel uzná-
ní. Zemřel ve 34 letech. Druhý syn Emanuel 
(1831–1882) vystudoval přírodní jevy a stal 
se učitelem v Bělé pod Bezdězem. 

Purkyně získal profesuru na pražské uni-
verzitě roku 1850. V následujícím roce založil 
fyziologický ústav, který sídlil ve Spálené uli-
ci. Pražské období není již tak vědecky plod-
né jako vratislavské. Purkyně se více věnu-

je organizační a 
popularizační čin-
nosti. Stál u zrodu 
přírodovědecké-
ho časopisu ŽIVA, 
České lékařské 
společnosti a dal-
ších vědeckých organizací. „Věda je moc“ vy-
světloval Purkyně význam popularizace a na-
zval tak i jeden ze svých spisů. 

Byl členem londýnské královské společ-
nosti, vídeňské a pařížské akademie. Po-
slancem zemského sněmu a nositelem Le-
opoldova rytířského řádu. Purkyňovo jméno 
nese i Česká lékařská společnost J. E. Pur-
kyně. Mimořádně významné jsou jeho prá-
ce týkající se složení buněk. Je autorem slo-
va „protoplazma“, od něj je převzala světová 
věda. Velký význam mají i jeho práce týka-
jící se vidění, vnímání, mozkových funkcí a 
řada dalších. K jeho přátelům patřil napří-
klad Johan Wolfgang Goethe a Karel Havlí-
ček Borovský. Dosáhl i mnoha poct, přede-
vším v Prusku, později i v Rakousku, kde byl 
roku 1869 povýšen do šlechtického stavu. 
V letech 1861–1866 působil jako poslanec 
Českého sněmu. 

Přestože kladl důraz na experiment a ve 
jménu poznání neváhal sám na sobě testo-
vat látky ovlivňující psychiku a neváhal pou-
žít ani jedy, silné drogy jako opium či kafr, aby 
zjistil, jak se jejich účinky vzájemně ovlivňují, 
dožil se dvaaosmdesáti let v tělesné i duševní 
svěžesti. Do vysokého věku bádal a předná-
šel na univerzitě a byl studenty i kolegy velmi 
oblíben. Zemřel 28. 8. 1869 v Praze a je po-
chován na vyšehradském Slavíně.
„Věda má každému jednotlivci tolik jis-
ker rozkřísnouti, kolik síla zraku jeho snés-
ti může.“ J. E. Purkyně                          VM

Osobnosti od A do Z

   5. 12. 1880 založena Ústřední matice 
školská v Praze – 135 let

   10. 12. 1870 nar. v Brně Adolf Loos, 
architekt a teoretik (zemřel 23. 8. 
1933) – 145 let

   13. 12. 1980 byl ukončen provoz 
tramvajové dopravy na Václavském 
náměstí v Praze – 35 let

   13. 12. 1995 po rekonstrukci byl ote-
vřen Veletržní palác jako sídlo Sbírky 
moderního umění 

   20. 12. 1890 nar. Jaroslav Heyrovský, 
fyzikální chemik, tvůrce polarografické 
analytické metody, nositel Nobelovy 
ceny (zemřel 27. 3. 1967) – 125 let

PřiPOmEňmE si v PROsiNCi
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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. Vím, že víš, že vím… 15.00, 19.00
 2. V+W Revue  Farma roku  zadáno 16.00
 3. České Vánoce  zadáno 18.00
 4. Listopad
 5. Vianočná spomienka  Vánoční festival 15.00
  České Vánoce  Vánoční festival
 7. Vím, že víš, že vím… + prohlídka zákulisí
 8. Na miskách vah
 9. Holky z kalendáře
 10. V+W Revue  zadáno 18.00
 11. Dobře rozehraná partie  zadáno
 12. Shirley Valentine + prohlídka zákulisí 17.00
 13. Vánoční koncert 2015 Orchestru  

Václava Hybše  pronájem * 16.00, 19.00
 14. České Vánoce  pro školy 14.00
  Romulus Veliký
 15. Bylo nás pět  pro školy 10.00
  Bedřich Smetana: The Greatest Hits  zadáno 19.00
 16. České Vánoce  pro školy 10.00
  Pan Kaplan má třídu rád 19.00
 17. Sen čarovné noci  pro školy 10.00
  Vím, že víš, že vím… 19.00
 18. České Vánoce  pro školy 10.00
  Na miskách vah  pro KD a předplatitele za 90 Kč
 19. České Vánoce 14.00, 18.00
 21. V+W Revue  pro školy 10.00
  Shirley Valentine
 22. V+W Revue  pro školy 10.00
  Shirley Valentine
 26. České Vánoce 15.00
 27. Pan Kaplan má třídu rád
 28. Drž mě pevně, miluj mě zlehka + prohlídka zákulisí
 29. Bedřich Smetana: The Greatest Hits  

+ prohlídka zákulisí
 30. Listopad  50. repríza + prohlídka zákulisí
 31. V+W Revue 15.00, 19.00
 

 3. Tanec smrti 11.00
 15. Tanec smrti 15.00

 1. Věštkyně, vraždy a jasnovidci  pro KMD 15.00
  Věštkyně, vraždy a jasnovidci
 2. Hodina před svatbou  pro seniory 11.00
  Happy End
 3. Kdo se bojí Virginie Woolfové? + prohlídka zákulisí
 5. Štědrý den malého Jakuba  Vánoční festival 13.00
  Hej, mistře!  Vánoční festival 17.00
 7. Želary  pro školy 10.00
  Kdo se bojí Virginie Woolfové?  50. repríza
 8. Hodina před svatbou
 9. Kancl  zadáno
 10. Veterán + prohlídka zákulisí
 11. Molly Sweeney
 12. 100 let ve 100 minutách 

Oslavy 100 let Divadla Rokoko 15.00, 19.00
 13. Vánoční galavečer Coiscéím  pronájem*
 14. Důkaz
 15. Hodina před svatbou + prohlídka zákulisí
 16. Sebevrah
 17. Oddací list  zadáno
 18. Burundanga
 20. Robinson (ZŠ J. Gutha-Jarkovského)  pronájem* 18.00
 21. Kancl + prohlídka zákulisí
 22. Věštkyně, vraždy a jasnovidci  pro školy 10.00
  Romantický víkend  hostující představení
 26. Burundanga 17.00
 29. Věštkyně, vraždy a jasnovidci
 30. Oddací list
 31. Happy End 15.00, 19.00

 *tyto akce nejsou v režii MDP
Začátky představení v 19.00, není li uvedeno jinak.

Praha 1, Celetná 17, www.divadlovceletne.cz;  
Pokladna: 222 326 843, 608 327 107;  
rezervace@divadlovceletne.cz;  e-mailová rezervace se stává 
platnou po našem potvrzení.

 Kašpar 
 1. Othello
  Helverova noc / bytové divadlo
 2. Osiřelý západ
  Léčitel / bytové divadlo
 3 Růže pro Algernon
  Sirotci / bytové divadlo
 4. Mikulášovy patálie 18.00
 5. Zrada 16.30
  Něžná je noc 20.30
 7. Mrzák Inishmaanský
  Sirotci / bytové divadlo
 8. Višňový sad
  To nemá chybu / bytové divadlo
 9. Běsi 19.00
 10. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
  Audience / bytové divadlo 18.00, 20,15
 11. Kašparova sláva vánoční 18.00
 12. Kašparova sláva vánoční 15.00, 19.30
 15. Detektor lži
 16. Detektor lži
 17., 18.  Kašparova sláva vánoční 18.00
 19., 20.  Kašparova sláva vánoční 15.00, 19.30
 21., 22.  Kašparova sláva vánoční 16.30, 19.30
 28. Audience / bytové divadlo 18.00, 20.15
 29. Růže pro Algernon
 30. Silvestr od první vteřiny 20.30
 ŠÁRKA VACULÍKOVÁ
 6. Milena má problém 18.00
 TIA Production
 13. Táta 17.00
 14. Táta 19.30

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak

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

 1. Vykřičené domy  Krátká Dlouhá
 2. Mnoho povyku pro nic
 3. Jak jsem se ztratil
 4. S úsměvy idiotů
 5. Jak jsem se ztratil 17.00
 6. O statek zvířat  host Taneční divadlo BUFO 19.30
 7. Polední úděl
 8. Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách
 9. Lhář
 10. 407 gramů z Bohumila Hrabala
 11. Jak jsem se ztratil
 12. Jak jsem se ztratil 17.00
 13. Deset malých černoušků  host  

Divadelní spolek LokVar 11.00, 14,00
 13. Tři mušketýři 17.00
 14. Vlčí jáma
 15. S úsměvy idiotů
 16. Viktor aneb Dítka u moci 
 17. Lidská tragikomedie
 18. Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách
 19. Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 11.00, 14,00
 20. O líné babičce 17.00
 21. S úsměvy idiotů
 22. Jak jsem se ztratil
 28. Kabaret Kainar - Kainar
 29. 407 gramů z Bohumila Hrabala
 30. Oněgin byl Rusák
 31. Tři mušketýři  derniéra 18.00

Začátky představení v 19.00, není li uvedeno jinak.

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

 1. Sexuální perverze v Chicagu
 2. Paní Warrenová
 3. Paní Warrenová
 5. Léda 
 6. Tramvaj do stanice Touha 
 7. Bratři Karamazovi
 8. Maska a tvář
 9. Všichni, co byli při tom Vzpomínkový večer 
 10. Proměna host
 11. Osiřelý západ
 12. Zrada
 13. Ujetá ruka 
 16. Bratři Karamazovi
 17. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
 18. Glengarry Glen Ross
 19. Americký bizon
 20. Amant ČK uvádí
 22. Impresário ze Smyrny

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.

 1. A cirkus bude!? 9.30
  A cirkus bude!?  derniéra 18.00
 2. Demokracie + vzdělávací dílna Já volím! 9.30
 3. Zahrada + vzdělávací dílna  

Vzhůru do neznáma! 9.30
  O pejskovi a kočičce Malá scéna 18.00
 4. Naše rodina  9.30, 18.00
 5. O Malence Malá scéna 10.00
  Libozvuky + vzdělávací dílna Libozvuky?! 15.00
  Libozvuky 18.00
  Bubnování v kruhu (workshop)  

Malá scéna 12.30, 16.15
 6. Mami, už tam budem? Malá scéna 10.00
 7., 8. Klapzubova jedenáctka  

+ vzdělávací dílna Jsme tým! 9.30
 8. Bombaďák  křest CD Píp    

 host/ Malá scéna 16.00 + 18.00
 9. Brum (pro nejmenší medvědy)  

Barloutka 9.30, 10.30, 11.30
 10., 11. Vánoce 9.30, 18.00
 12. DÁREK aneb Zkus jít cestou necestou  

host/ Malá scéna 10.00
  Vánoce 15.00, 18.00
 13. Anežka chce tančit Malá scéna 10.00
  Robin Hood 15.00
 14. Robin Hood + vzdělávací dílna  

Tohle je Sherwood 9.30
 15. O Smolíčkovi             9.30
  Od svatého Václava do Nového roku  

a Vánoční zpěvy  host/ Malá scéna 18.00
 16. O Smolíčkovi 9.30
 17., 18.  Vánoce 9.30, 18.00
 19. Věci - přines a hrej host/ Malá scéna 10.00
  Dílna klasického animovaného filmu  

(workshop) Barloutka 9.30, 15.00
  Vánoce 15.00, 18.00
 20. Vánoce 15.00
 21., 22.  Vánoce  9.30
 25., 26.  Vánoce 18.00
 27. Vánoce 15.00
 31. Demokracie 15.00

Švandovo divadlo 
Štefánikova 57, Praha 5, www.svandovodivadlo.cz 
pokladna@svandovodivadlo.cz; pokladna: po-pá 14.00 – 20.00,  
so, ne, svátky 2 hodiny před začátkem představení, v den zahájení 
předprodeje 11.00 – 20.00; vstupenky: 257 318 666, 257 321 334

 1. Hamlet titulky pro neslyšící
  Protest/Rest
 2., 3. Bratři Ebenové koncert
  Taxistyx a Přízrak obyčejnosti  

Divadlo Letí - 8@8 20.00
 3. Maratón Divadlo Letí - 8@8 18.00
  Vánoční besídka MEANDER křest Adventního 

kalendáře/Literární kavárna 17.15
 4., 16. Popeláři
  Chaplinovy děti Divadlo Spektákl
 5. Řemeslníci
  Parchant Marilyn
 7., 19., 27. CRY BABY CRY
  Dioptrie růžových brýlí
 8. Proměna 20.00
  Šoa
 9. Idioti
  Maryšo! Evo! Dom! Divadlo Spektákl
 10. Hamlet
 11., 19. Zabít Johnnyho Glendenninga
 11., 28. Pankrác ‘45
 12. Země Lhostejnost
 13. Adventní odpoledne ve Švandově divadle 14.00
 14., 29. Kdo je tady ředitel? 
 15. MIX@ŠEJKSPÍR Divadlo Spektákl
  Soňa Červená Scénické rozhovory
 17. Misantrop
 18. Možná že odcházíme
 20. Aneta Langerová koncert 20.00
 21. Teď ne! aneb Na tohle teď není ta pravá chvíle 

Činoherní studio Bouře
 28. Kurz negativního myšlení 
 30. Ondřej Havelka a jeho Melody Makers koncert  20.00
  Just! Impro Show
 31. Teď ne! aneb Na tohle teď není ta pravá chvíle 

Činoherní studio Bouře 14.00, 17.00
 PRO DĚTI
 6., 13.  Andělíček Toníček Buchty a loutky 15.00, 17.00
 9. Kocourek Modroočko a jeho parta DDS 10.30
 10., 21. Anička a beránek Buchty a loutky 17.00
 17. Povídej DDS 19.00
 22. Andělíček Toníček Buchty a loutky 17.00

Začátky představení v 19.00, 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. Ztraceni v Mnichově (80 Kč) 16.00
  Dokonalý šéf (80 Kč) 19.00
 8. Mládí (80 Kč) 16.00
  Spectre (100 Kč) 19.00
 15. U moře (80 Kč) 16.00 
  Steve Jobs (80 Kč) 19.00
 PROJEKCE A DIALOGY FAMU velký sál
 7. Amerika (70 Kč) 19.00
 14. Rodinný film (70 Kč) 19.00
 3D PROJEKCE velký sál
 12. Snoopy a Charlie Brown.  

Peanuts ve filmu (120 Kč) 17.00
AMATÉRSKÝ FILM VČERA, DNES A ZÍTRA II. malý sál
 2. Metrofilm, Všude doma dobře nejlíp,  

Miss rock ‘n‘ roll,
  Píseň veselých, Všechno na Mars! (40 Kč) 19.00
SETKÁNÍ S KARLEM SLACHEM  
A CTIBOREM TURBOU malý sál
 9. Proměny mimů, Barvy, dialog barev, barvy  

antagonistických pocitů, Raz dva tři, film  
dva tři, Masky a tváře, Haydn (40 Kč) 19.00

KONCERTY
 ZELENÁČI velký sál
 2. Legenda české country (220 Kč, pro studenty  

a seniory 180 Kč) 19.30
 VLADIMÍR MIŠÍK & IVAN HLAS velký sál
 9. Jedinečný společný koncert rockových  

básníků (280 Kč) 19.30

Změna programu vyhrazena!

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

 1., 2., 4., 7., 8.  Hurvínkův Mikuláš 10.00
 3. Hurvínkův Mikuláš 10.00, 17.00
 5., 6. Hurvínkův Mikuláš 10.30, 14.00, 16.30
 9. Spejbl versus Drákula pro dospělé diváky 19.00
 9., 11., 14., 16., 18., 21.  Štědrý den u Spejblů 10.00
 10., 17. Štědrý den u Spejblů 10.00, 17.00
 12., 13., 19., 20.  Štědrý den u Spejblů 10.30, 14.00, 16.30
 15. Štědrý den u Spejblů 10.00, 14.30
 27. Jak s Máničkou šili všichni čerti 10.00, 14.00
 28., 29., 30. Jak s Máničkou šili všichni čerti 14.00, 16.30

Rytířská 31, Praha 1 
info@divadlovrytirske.cz, www.divadlovrytirske.cz 
Pokladna a rezervace vstupenek:. 725 830 655, pokladna@divadlovrytirske.cz,  
otevřeno po–pá 12.00–19 00, hromadné objednávky: 606 021 748 nebo 
obchodni@divadlovrytirske.cz, Vstupenky on-line: www.divadlovrytirske.cz 
nebo také v síti Ticket Art, včetně CK ČEDOK. Vybraná místa jsou k dispozici 
také v sítích Ticketpro  a Ticketportal.

 1. Úhlavní přátelé
 5. Jan Kříž Vánoční setkání 2015 17.00
 8. DASHA a Pajky Pajk Quintet
 9. SMLOUVA
 14. Ani za milion!
 15. Ani za milion!
 16. Frankie & Johnny

Začátky představení v 19.00, není  li uvedeno jinak.

Národní 25, Praha 1  
pokladna po-ne 10-20  
221 085 201 
221 085 276 
pokladna@divadlometro.cz 
divadlometro@divadlometro.cz  
www.divadlometro.cz

 ČINOHRA
 8. Drahé tety a já 19.00
 12. Na výletě v iSvětě 15.00
 17. Play Strindberg 19.00
 31. SEXTET 14.00
  ČERNÉ
 1., 2., 3., 4., 5., 6.  DEJAVU 20.00
 9., 10., 11., 12., 13.,  Life is Life 20.00
 14., 15., 16.  DEJAVU 20.00
 18., 19., 20.  DEJAVU 20.00
 21., 22., 23.  Life is Life 20.00
 25., 26., 27.  Life is Life 20.00
 28., 29., 30., 31.  DEJAVU 20.00

Nosticova 2a, Praha 1
tel. 776 447 744
www.divadlokampa.cz
info@divadlokampa.cz
pokladna: po a pá 9–13, 
út, st, čt 16–18.30. 

  Začátky v 19.30, není-li uvedeno jinak
 1. Hrabě 2.15: Bez dechu
 3. Vanilková džungle premiéra
 6. Adventní setkání
 7. Patrick Barlow: Největší příběh všech dob
 8. Na cestě
 9. Ty dvě, které obědvají
 10. BlaŽenka
 12. Přicházíme v míru  povídání nejen s autisty  

nejen o autismu
 13. Malá Vizita
 14. Vanilková džungle
 15. Jean Cocteau: Lidský hlas 
 16. Vlny
 17. Jonathan Livingston Racek 18.00
 18. Duše K  tentokrát o cranio-sacrální terapii
 19. Kino Kabaret, díl 19. 
 21. IMPRO Samé vody: Brambec a řízeček
 22. Patrick Barlow: Největší příběh všech dob
PRO DĚTI

 4 Dědeček Oge 18.00
  pro děti od 7 let a dospělé diváky
 5. Mikulášská nadílka 15.00
 11. Škola Malého stromu s tlumočením  

do znakového jazyka 18.00
 12. Vánoční pohádka o kapru Karlovi 14.00
  pro děti od 5 let
 12. Vánoční pohádka o kapru Karlovi 16.00
  pro děti od 5 let
 13. Obušku, z pytle ven! 14.00
 19. Vánoční pohádka o kapru Karlovi 14.00
  pro děti od 5 let
 19. Vánoční pohádka o kapru Karlovi 16.00
  pro děti od 5 let
 20. Vánoční pohádka o kapru Karlovi 14.00, 16.00
  pro děti od 5 let

Studio DVA divadlo
Palác Fénix, Václavské nám. 802/56, Praha 1
Pokladna: po-ne 11.00–19.00, pokladna@studiodva.cz,  
tel.: 222 222 598. Informace, rezervace a on-line prodej 
vstupenek na www.studiodva.cz. Předprodej vstupenek také  
v běžných předprodejích.

 1., 2.  Vše o mužích
 3. CELEBRITY 15.00
  Kutloch aneb I muži mají své dny 20.00
 4. Děvčátko – Vánoční příběh
 5. Děvčátko – Vánoční příběh 14.00, 18.00
 6. Děvčátko – Vánoční příběh 11.00
  Lenka Filipová  Vánoční koncert koncert 20.00
 7., 8., 9.  EVITA muzikál
 10. Hvězda
 11. Děvčátko – Vánoční příběh
 12. Divadlo pod lupou  interaktivní prohlídka divadla 11.00
  Děvčátko – Vánoční příběh 14.00, 18.00
 13. SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné  

dobrodružství 11.00, 14.00
  Szidi Tobias & band  Vánoční koncert koncert 20.00
 14. Caveman
 15. Javory - Hana a Petr Ulrychovi:  

Vánoční koncert 20.00
 16. Hlava v písku
 17. Vysavač
 18. Vánoční koleda
 19. Vánoční koleda 14.00, 18.00
 20. Vánoční koleda 11.00, 15.00
 21., 22.  Vánoční koleda
 26. Vánoční koleda 14.00, 18.00
 27. Děvčátko – Vánoční příběh 15.00
 28. Děvčátko – Vánoční příběh
 29. Hvězda
 30. Sex pro pokročilé 16.00, 19.00
 31. Sex pro pokročilé SILVESTR 14.30, 18.00, 21.30
  Půlnoční prodloužená  Silvestr 2015  23.15

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak. 
Změna programu vyhrazena.

V případě změny představení zůstávají vstupenky v platnosti 
nebo se vyměňují na jiný termín.

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

Vá c l a v  Z a p a d l í k 
 Z n á m k y  s  v ů n í  b e n z í n u

do 14. 2. 2016

Z l a t á  s t u h a  2 0 1 5 
Nejlepší české knihy pro děti

9. 12. – 20. 3. 2016

Poštovní příležitostná přepážka: 12. 12. / 9.00 – 15.00
Autogramiáda: 12. 12. / 9.00 – 12.00

K výstavě je vydána 1 příležitostná dopisnice

18. 12. Akce k výročí Poštovního muzea
V prodeji pamětní list Poštovního muzea s otiskem rytiny

Předprodej vstupenek: 222 984 272 (po-pá 9.00-19.00),  
on-line objednávky: www.divadlopohadek.cz 

  Divadlo BEZ ZÁBRADLÍ,  Jungmannova 36/31, Praha 1
 6. Princové jsou na draka 11.00
 19. Princové jsou na draka 11.00, 14.00
 27. Ať žijí duchové! 11.00
  Divadlo Metro, Národní třída 25, Praha 1
 5. Když je v pekle neděle  mikulášská nadílka 11.00
 5. Čtyřlístek v pohádce  mikulášská nadílka 15.00
 6. Pat a Mat jedou na dovolenou 15.00
 19. Rákosníček a hvězdy  novinka 16.00
 20. Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek,  

ale Kožíšek 11.00
 20. Krkonošské pohádky 15.00
 28. Pat a Mat jedou na dovolenou 15.00
 29. Zimní příhody včelích medvídků 15.00
 30. Kocourek Modroočko 15.00
DIVADLO HYBERNIA, nám. Republiky 4, Praha 1
 12. Jaroslav Uhlíř: Hodina zpívání … s kapelou 10.30
 Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1
 13. Vánoce s Dádou Patrasovou 11.00, 14.00

Jungmannova 1, 110 00 Praha
Pokladna: po-pá 12.00–19.30,
o víkendech v hrací den 2 hod. před 
představením. tel.: 224 216 015
www.divadlokomedie.eu

 3., 4. BOND MEDEA  host 22.00
 5. Úča musí pryč host
 7. Jméno host
 8. Naše třída 11.00
  Testosteron do 18 let nevhodné
 9. Maryša 11.00
  ZLOČINY ŽENY.DOC do 18 let nevhodné 19.30
 12. Scénář pro tři neskutečné, ale existující herce
 14., 15. Naše třída 11.00, 19.30
 16. The Loser(s) host
 17. Mesiáš host
 18. Komedie/Live benefiční koncert 20.00

Začátky představení v 19.30, není li uvedeno jinak.

Národní 20, Praha 1 
www.rockcafe.cz 
224 933 947, více o programu  
a předprodejích na www.rockcafe.cz. 
Začátky představení v 19.30.

Divadlo
 6. UMSKUP: MINIKAPELA feat. Ježíšek 

 20.00 (120 Kč)
 7. Divadlo Puls: Rozlučka  (150 Kč)
 8. Simona Babčáková & Ester Kočičková:  

Dámská hnízda 20.00 (200 Kč)
 10. Underground Comedy Night 20.00  (120 Kč)
 15. Divadelní improvizace: Komediomat  (200 Kč)
 18. 4taps: Kouzlení s rytmem  (180Kč)
 21. Divadelní soubor Alfréd & Doris: Komáři 2  (150 Kč)

Předprodej v Rock Café za uvedené ceny (slevy pro studenty a seniory), 
út pá 16.00 22.00, so 17.00 22.00 a v síti Ticketstream a Goout.cz

Galerie: TMBK – koláže 1.-31. 12. 2015
 Koláže ze života světa nejen politického.

Anenské náměstí 5, Praha 1, pokladna po–pá 14–19,  
so, ne 2 hodiny před představením. Vstupenky 222 868 868,  
pokladna@nazabradli.cz, www.nazabradli.cz.

 1. Ubu se baví
 2. Korespondence V+W
 4. Anna Karenina
 5. Velvet Havel
 6. Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská host
 7. Korespondence V+W
 8. Cizinec
 9. Cizinec 11.00
  Europeana anglické titulky
 10. Cizinec 
 13. Sedm samurajů EK/Masopust 21.00
 14. Buržoazie
 15. Šedá sedmdesátá
 16. Báby
  O hezkých věcech, které zažíváme EK/Masopust 21.00
 17. Korespondence V+W 11.00
  Anamnéza
 18. Hamleti 
  Koncert Miloslava Königa EK 21.00
 19. Hamleti
 20. Orlando EK /Masopust
 21. Velvet Havel 10.00
  Brněnský krajanský spolek EK 20.00
 29. Velvet Havel
 30. Báby
 31. Požitkáři (v ceně welcome drink + drobné pohoštění) 20.00

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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 
Pro skupiny 10 a více osob máme připraveny zajímavé slevy.

 3. Hodný pan doktor 19.00
 9. Lásky Ivo Šmoldase provází J. Lorman 16.00
 14. Polib tetičku aneb Nikdo není bez chyby 16.00
 15. Vánoční sešlost / Soubor Chairé 17.00 

Vokálně – instrumentální soubor dobových nástrojů

Ve č e r y  u  k a p u c í n ů
56. benefice v Praze na Hradčanech; Loretánské nám. 6a 

www.veceryukapucinu.cz
ve středu 2. prosince od 19.00

Daniel Gottlieb: Dopis pro tebe 
Čtení z pozoruhodné knihy Dopisy Samovi 

Miroslav Částek

Svým dobrovolným příspěvkem podpoříte sdružení Villa Vallila, 
které poskytuje mladým lidem s postižením službu chráněného 

bydlení v komunitním domě (www.vallila.cz).z.

DIVADLO PERŠTÝN, Na Perštýně 6, Praha 1
 7.  Monology vagíny 19.00
 31. Zdeněk Izer: Furtluftdurch tour 14.00, 17.00

DIVADLO SEMAFOR, Dejvická 27, Praha 6
 6. Pohoda Vánoc 19.00
 30. Návštěvní den u Miloslava Šimka 19.00

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. Janem Stěničkou (90 Kč)
  8.  Autorské čtení 19.00
Autorské čtení povídek nejen z kulturních severů Totem.cz, 
Pismak.cz, Literra.org. Otevřeno čtení povídek z řad  
veřejnosti!  Ve druhé půlce večera beseda s promítáním  
s cestovateli Jiřím Šizlingem a Petrem Kaštánkem 
Kouzelná Indonésie. Info: Petula Heinriche, Martin Zborník 
ctenivevezi@gmail.com. (50 Kč)
Divadlo
16.  Až uslyšíš moře… 19.30
Tradiční spojení divadelního představení s živou vážnou 
hudbou  inspirované skutečným příběhem violoncellistky 
Jacqueline du Pré na pozadí bizarního manželského  
čtyřúhelníku. (350/290 Kč)
Koncerty
6.  Vánoční koncert skupiny SVÍTÁNÍ 19.00
Tradiční koncert známé kapely z Brna, při kterém nebudou 
chybět pětihlasé vokály, skvělá sóla, dobrá nálada a před-
vánoční atmosféra. www.svitani.com. (190 Kč)
9.  RAVEN 19.30
Raven je pražský rockový šansoniér pohybující se na  
pomezí žánrů, známý z řady sólových alb a účinkování 
v progrockovém Nasycenu, folkových Neřež, v předsta-
veních RockOpery Praha apod. Zazní zejména nové pís-
ně z chystaného alba Waltz, a přijdou i zajímaví hosté. 
(Vstupné dobrovolné)
18.  Svatá noc 19.30
Vánoční koncert seskupení: J. Lesná – soprán,  
M. Bucharová – violoncello,J. Trojanová umělecký přednes 
a průvodní slovo, Š. Buchar –kytara. (250/200 Kč)

Výstavy
8. ROČNÍK TŘEŠŤSKÝCH BETLÉMŮ V JINDŘIŠSKÉ VĚŽI
Tradiční výstava do 2. 2. 2016 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.

Rezervace vstupenek 
257 320 421 

pokladna@napradle.cz 
www.napradle.cz 

Besední 3, Praha 1

 1. Miluj, žij a plať – RENT!
 4. Obec překladatelů 19.30
 5. Víkend s Bohem 15.30
 6. Adventní rozjímání 15.00
  13 ženských tváří 
 8. International Choir of Prague vánoční koncert  

nejmladších zpěváků 18.00
 12. Adventní koncert Feng-yűn Song
 13. I Didn’t Think
 14. International Choir of Prague vánoční koncert  

dospělého sboru 
 15. 4am 19.30
 16. Bassett 19.30
 17. Víkend s Bohem
 20. Klukoviny vánoční koncert pro děti Hm... 16.00
  Hm... vánoční koncert 20.00
 21. Parybovka

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.
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Distribuci Listů Prahy 1 pod-
poruje Městská část Praha 1

� NA HRADĚ…  
 Alice Masaryková a podpora umě-
ní. Na vzniku sbírky uměleckých děl Praž-
ského hradu se podílela nejstarší dcera prv-
ního československého prezidenta. Díky její 
podpoře se podařilo pro Hrad získat řadu 
velmi kvalitních děl českého výtvarného 
umění 19. a 20. století. Trvá do 31. 1. 2016. 
� Vánoce s Choreou – Zahraje, zazpívá a 
zatančí soubor Chorea Bohemica. 11.–13. 
12., Míčovna. � Ivan Klánský – legenda 
českého klavíru. Na programu jsou sklad-
by R. Schumanna a F. Chopina, jejichž inte-
pretaci zasvětil celý svůj bohatý umělecký 
život. 27. 12., 19.00, Rudolfova galerie.

� ...I V PODHRADÍ  
 Muzeum HMP pořádá přednáškový 
cyklus „Street art“: 15. 12. Vandalismus 
& umění na budovách; 19. 1. 2016 De-
sign. Hlavní budova muzea, vždy od 16.30, 
vstupné 60 Kč.

� GALERIE HMP  
 Květa Pacovská / Maximum Con-
trast – výstavu koncipuje autorka jako další 
vrstvu svého díla, která jí umožňuje odkrý-
vat nové vztahy mezi již uskutečněnými 
i právě vzniklými pracemi. Do 27. 3. 2016, 
Městská knihovna, 2. patro. Denně kromě 
po od 10.00 do 18.00, čt do 20.00.

� NÁRODNÍ GALERIE  
 Budování státu: nový pohled na 
dějiny Československa prostřednictvím 
umění a designu – představuje před a po-
válečné Československo prostřednictvím 
vizuální kultury jako nástroje státní repre-
zentace. Veletržní palác, do 7. 2. 2016. � 
Zlatá dvacátá a železná třicátá – filmový 
večer: Obrazy první a druhé českosloven-
ské republiky v popkultuře. Provází: J. Pin-
kas a K. Hoření. Studio Hrdinů, Veletržní 
palác. 15. 12. v 18.00. � Skrytá řeč rostlin 
– Florální symbolika v asijském umění a její 
odraz v současném umění a designu. Do 
3. 1. 2016, Palác Kinských, Sbírka orientál-
ního umění. Bezbariérový vstup. � Víken-
dová dílna pro děti a rodiče – Zveme děti 
a rodiče mezi skvosty ze sbírky kolowratské 
obrazárny ukryté v přízemí Šternberského 
paláce. Budeme si vyprávět o Adamovi a 
Evě, Panně Marii a sv. Josefovi. Prozkoumá-
me Žehnající Jezulátko Lucase Cranacha a 
zjistíme, že obraz nemusí mít jen 2 rozmě-
ry. 13. 12., 14.00–16.00. Rezervace nutná 
14 dní předem na ssueduc@ngprague.cz 
nebo na 233 081 720 (721). Pro děti 6–12 let.

� NA VÝSTAVU  
 Zdeněk Pluhař / Fotografie – Výsta-
va je sondou do brněnského fotografického 
života meziválečné doby. Práce tehdejšího 
studenta a pozdějšího absolventa fakulty sta-
vitelství na brněnské technice se vyznačují 
přísnou kompozicí, ovlivněnou novou věc-
ností a funkcionalismem. Trvá do 29. 1. 2016. 
Galerie Josefa Sudka, st až ne 11.00–17.00.

� NA KONCERT  
 Adventní koncert pro UNICEF – 
Symfonický orchestr HMP, FOK: Petr Iljič 
Čajkovskij Louskáček, suita z baletu op. 71a, 
Bohuslav Martinů Koncertantní symfonie pro 
housle, violoncello, hoboj, fagot a malý or-
chestr H 322, Antonín Dvořák Symfonie č. 6 
D dur op. 60. Smetanova síň 17. 12. od 19.30. 
Více informací a vstupenky: www.fok.cz.

� ZA ROHEM  
 Kladenský starosta Jaroslav Hruš-
ka – výstava fotografické části stejnojmen-
né knihy. Vernisáž 3. 12., 17 hod. Sládečko-
vo vlastivědné muzeum v Kladně. � Advent 
v kladenském muzeu a skanzenu Mayrau 
– výstava ilustrací Alžběty Skálové (vernisáž 
3. 12., 17 00), čertoviny a čertovské ková-
ní (skanzen, 5. 12. 14 00–18 00), vánoční 
výtvarná dílna 12. 12., 12 00. Sládečkovo 
vlastivědné muzeum v Kladně. � Jiří Jirou-
tek: Osobnosti – Portrétní fotografie dávají 
možnost nahlédnout především do světa 
výtvarných umělců, malířů, grafiků, archi-
tektů a uměleckých sklářů. Lidická galerie, 
do 14. 2. 2016, denně: 9.00–16.00.

� NA VÝLET  
 Vánočně laděné prohlídky zám-
ku Dobříš se budou konat 5.–6., 12.–13. a 
19.–20. 12. Součástí budou jesličky spolku 
Příbramských betlémářů. Zámek Dobříš. � 
Kutná Hora – 20 let na seznamu UNESCO 
– Výstava k 20. výročí zapsání na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Součástí výstavy je i interaktivní vý-
stava pro děti – Hory Kutné známé i neznámé. 
Do 31. 12. Sankturinovský dům. Kutná Hora.

� NEBE NAD HLAVOU  
 Mars ráno zůstává ve znamení Panny, 
kam ho pomalu následuje Jupiter. Venuše 
před nimi prchá k Váhám. Koncem měsíce 
ráno nízko nad jv vyjde Saturn. Pětici pla-
net pozorovatelných pouhým okem doplní 
i Merkur, můžeme se pokusit vyhledat ho 
koncem měsíce večer nad jz. � Měsíc 
bude v novu 11. 12., úplněk prozáří vánoční 
svátky (25. 12.). Nad v vytvoří dvojici s Mar-
sem krátce po konjunkci (6. 12.). V předve-
čer Štědrého dne bude vysoko nad obzo-
rem pozorovatelný zákryt Aldebaranu (alfa 
Tau). � Slunce vstoupí do znamení Kozoro-
ha 22. 12., nastává zimní slunovrat, začíná 
astronomická zima. � Maximum meteo-
rického roje Geminid (četnost až 120/h při 
ideálních podmínkách) připadá na 14. 12.  
v 19 00, tedy do období krátce po měsíčním 
novu.                                                       wi, OS

Roku 1872 vznikla spojením strojírny 
Breitfeld a Evans (založené roku 1832 
jako jedna z prvních v českých zemích) 
a Daňkovy strojírny (založené roku 
1854), slavná „Daňkovka“. 

Sídlo měla na jižní straně dnešní Perne-
rovy ulice. Tato budova, sousedící s docho-
vanou barokní kaplí vojenského hřbitova 
dnes již neexistuje. Ale naproti firma posta-
vila roku 1857 novou továrnu. Jako skladi-
ště sloužil pro její potřebu původně obytný 
dům čp. 136 na rohu Thámovy ulice. Zá-
sadně pak budovu přestavěl – již pro Ak-
ciovou společnost strojírny, dř. Breitfeld a 
Daněk – Josef Blecha v letech 1889–1891. 
Tehdy zde byla kotlárna a strojovna s kotel-
nou. Z této fáze pochází dodnes dochova-
né průčelí do Pernerovy ulice. 

Později, ve 30. letech 20. století, byly však 
objekty příčně propojeny a vznikl jediný vel-
ký halový prostor, dlouhý 80 m a oriento-
vaný podélně s ulicí. A rozvoj socialistické-
ho strojírenství přinesl ještě další rozšíření 
o novou stometrovou halu ČKD Dukla, opět 

s průčelím do Pernerovy ulice. 
Obě propojené haly dosud stojí a neu-

pravené slouží různým kulturním účelům. 
Ve vedlejším městském bloku postavila 
společnost Breitfeld a Daněk v 60. letech 
19. století podélnou budovu čp. 237 s cha-
rakteristickým štítem do Křižíkovy ulice. Sta-
vitel Štěrba ji roku 1909 upravil na soustruž-
nu a výpravnu. Ve 30. letech 20. století byla 
část továrny ubourána a na rohu Thámovy 
ulice postavila firma Václava Nekvasila re-
prezentativní správní budovu akciové spo-
lečnosti ČKD, čp. 289. 

Útlum těžkého strojírenství v Praze po 
roce 1989 přinesl další přestavby – ten-
tokrát pro administrativní účely. V letech 
1999–2000 se stalo z někdejší soustružny 
a později střižny plechů Corso Karlín podle 
návrhu Ricarda Bofilla a Pierra Carniauxe 
a byla rekonstruována i budova správní. 
A roku 2005 proměnil Alberto di Stefano 
sousední budovu na ateliéry pro umělce, 
galerii a centrum současného umění – dnes 
tzv. Karlínská studia. 

Martina Fialková 
(podle www.industrialnitopografie.cz)

AleAle (ALEna a ALEx Chládkovi) je čes-
ká rodinná firmička z Železného Brodu, 
která už osmý rok provozuje svůj obchod 
na Malé Straně.

Nabízí zde převážně svoje vlastní výrob-
ky – ručně vinuté korálky a šperky z nich 
v kombinaci se stříbrem + další umělec-
ké ručně dělané objekty české výroby, 
jako tradiční lesní sklo, originální kerami-
ku, smaltové šperky a obrazy, vyřezávané 
předměty a další unikátní dárky.

Naší prodejní filosofií je nabízet jenom to, 
co bychom si sami rádi koupili. Ač je náš 
krámek v Lázeňské ulici více než úspěšný, 
tento prosinec bude pro AleAle na tomto 
místě měsícem posledním. Krámek se to-
tiž zalíbil jistému bohatému developerovi a 
tak se aleale musí ze své zavedené adresy 
bohužel nedobrovolně stěhovat. Ale chvála 
Bohu, podařilo se najít krámek nový.

Nachází se opět na Malé Straně v Míšeň-
ské ulici číslo 3 a už nyní je otevřený (každý 
den od 10:30 do 18:30 kromě neděle).

Jestli bude stejně úspěšný jako ten v Lá-

zeňské ulici, se uvidí, my proto uděláme 
všechno.

Tímto bychom vás do něj rádi srdečně 
pozvali a budeme doufat, že si ho oblíbíte a 
budete se k nám rádi vracet. Do budoucna 
pomýšlíme mít obchůdky dva, a proto kdy-
byste někdo z vás čtenářů o nějakém pěk-
ném prostoru pro nás věděli, budeme moc 
vděční za informaci.

S přáním krásného adventního času a na 
shledanou v AleAle se těší manželé Chlád-
kovi. www.aleale.cz  –PR–

Hlavní hvězdou druhého ročníku festivalu 
LeDní Letná, Vánočního speciálu Meziná-
rodního festivalu nového cirkusu a diva-
dla Letní Letná, je francouzský akrobatický 
soubor Akoreacro. Ve svém vytápěném ša-
pitó uvede celkem patnáctkrát představení 
Klaxon, které spojuje vrcholnou – v mnoha 
ohledech překvapivou – akrobacii s živou 
hudbou. Na jevišti se střídá šest akrobatů 
a pět hudebníků, aby s obrovskou energií, 
v neustávajícím frenetickém rytmu vytvářeli 
zábavné, lehce surreálné, od počátku do 
konce působivé představení. LeDní Letná 
proběhne na holešovickém Výstavišti 
od 3. do 31. prosince a kromě souboru 
Akoreacro k hlavním lákadlům patří český 
soubor Losers Cirque Company, který na-
bídne dvě úspěšná tanečně-akrobatická 
představení: Walls & Handbags, které bylo 
po premiéře na letošní Letní Letné bezna-
dějně vyprodané, a loňské, rovněž nadšeně 

přijaté představení The Loser(s). Na LeDní 
Letné si přijdou na své i rodiče s dětmi díky 
víkendovému programu s pohádkami, ko-
ledami a vánočními výtvarnými workshopy. 
LeDní Letná proběhne v rámci akce Advent 
na Výstavišti a kromě dvou vytápěných ša-
pitó zde návštěvníci najdou kavárnu i bar. 
Program a vstupenky na www.letniletna.cz 
nebo na místě. 

K letošnímu 125. výročí narození skladatele se v prosinci koná 21. ročník festivalu Dny Bo-
huslava Martinů, který množstvím zajímavě dramaturgicky sestavených koncertů představí 
jeho rozsáhlou tvorbu. Na některý z koncertů 5. a 19. 12. můžete vyhrát po dvou vstupen-
kách, když odpovíte na otázku: Kolik koncertů festivalu se bude konat v prosinci v sále 
Martinů v Lichtenštejnském paláci v Praze? 

Získají je první tři čtenáři, kteří odpovědí správně. Pište/volejte Listy Prahy 1:  
e-mail: listyprahy1@jalna.cz, tel.: 257 533 280, 603 429 198.

Ručně vyřezávané betlémy 
z Třeště i letos putují k nám 

do Jindřišské věže. 
 Přijďte si vychutnat jejich  

neopakovatelnou atmosféru.

V Jindřišské věži do 2. 2. 2016, 
denně 10.00–18.00,  

Jindřišská ul. 33, Praha 1 
www.jindrisskavez.cz

Soutěžní	pozvánka	na	festival	Bohuslava	Martinů

LeDní	Letná	–	nový	cirkus	na	Výstavišti	v	Holešovicích

GalealerieBretfield,	Daněk	a	spol.	–	Soustružna	v	Křižíkové	v	Karlíně

Akoreacro Klaxon (foto Niels Benoist)

Třešťské	betlémy
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Kávové kurzy
pro Baristy zdarma!

www.lucaffe.cz

Kurzgvghodnotěg15g000,-Kč
40ghodinovégškolenígzadarmo
Negprogpodnikatele
Pouzegzaměstnancigvggastro
neboglidégnagpracovnímgúřadě

Víceginformací:
lucaffe@seznam.cz


