
Trávníky po mnoha místech v Praze i po 
celé republice jsou nyní žluté jako staré 
fotografie. Jakoby se připojovaly k histo-
rickým snímkům, které jsou s ohlédnutí-
mi v letošním roce s osmičkou na konci 
spojeny. Jmenovat je asi nemusím, staří 
si pamatují sami a mladí jsou letos, v rám-
ci kulatých výročí, masivně informováni 
masovými (i nemasovými) médii. Popří-
padě výstavami, happeningy či artefakty 
porůznu rozmístěnými. Ať již celoročně 
– k výročí republiky, nebo nedávno – k ji-
nému „výročí“. Třeba výstava v zahradách 
pod Pražským hradem, v Galerii Jazzové 
sekce na Kolowratském nádvoří nebo 
„dočasně“ umístěným torzem tanku na 
náměstí Kinských.

Starých fotografií se však nyní do no-
vin dostalo více. Nejen kvůli letopočtům 
a výročím. Mě zaujaly fotografie tramvají 
jezdících „pod vocasem“ Svatého Václava 
ještě koncem roku 1980. O pár let později 
koleje zmizely a na náměstí zbyly jen staré 
vozy přestavěné na kavárnu. Ovšem vy-
padá to, že s vrcholící rekonstrukcí Národ-
ního muzea, plánovanou dokončit z větší 
části symbolického 28. října, a s dalšími 
úpravami našeho významného náměstí, 
se opět s tramvajemi setkáme. Asi spíše 
jako s turistickou atrakcí a záložní smyč-
kou pro MHD, ale proč ostatně ne. Nechť 
si místní, přespolní i turisté prohlédnou 
z historických vozů, kudy naše historie krá-
čela. A to v barvách, ne na zažloutlých fo-
tografiích. Jak jsem teď někde četl trefnou 
poznámku: vždyť budova Muzea pamatuje 
všechny zásadní momenty našich moder-
ních dějin – od konce monarchie přes Sa-
metovou revoluci po letošní živé dění.

A ještě k tomu Václavovi: protože to 
není úplně známo, dovolím si ocitovat, 
že první jezdeckou sochu našeho patro-
na na tomto místě vytvořil Jan Jiří Bendl 
z žehrovického pískovce ve druhé polo-
vině 17. století. Tenkrát stála uprostřed 
Koňského trhu a už tehdy se u ní kona-
la shromáždění lidu. Až v roce 1913 zde 
byl odhalen současný pomník od Josefa 
Václava Myslbeka. To však již mělo místo 
svůj nynější název. V jednom z dalších vý-
znamných osmičkových let – 1848, jej prý 
navrhl Karel Havlíček Borovský.

A protože 28. září se blíží, přeji všem 
Václavům dobré vůle, minulým i budou-
cím, vše nejlepší!

Ondřej Sedláček

PLACENÁ INZERCE

�� 1.�9.�1598 Rudolf II. povýšil Hradčany 
na královské město – 420 let

�� 2.�9.�1938 * Zdeněk Thoma, fotograf, 
publicista a cestovatel – 80 let 

�� 4.�9.�1723 korunovace Karla VI. (II.)  
za českého krále – 295 let

�� 6.�9.�1673 položen základní kámen  
k chrámu sv. Mikuláše v Praze 
na Malé Straně stavba započata 
1704–1711 – 345 let

�� 12.�9.�1688 * Ferdinand Maximilián 
Brokof sochař († 8. 3. 1731) – 330 let

�� 13.�9.�1868 * Otokar Březina, básník 
(† 25. 3. 1929) – 150 let

�� 17.�9.�1873 * Max Švabinský,  
významný český malíř a grafik  
(† 10. 2. 1962) – 145 let

�� 22.�9.�1998 provoz zahájilo nové 
centrum veletržních akcí v Praze – 
Výstaviště v Letňanech – 20 let

�� 27.�9.�1953 byl otevřen Letenský 
tunel, jehož výstavba začala 28. 9. 
1949 – 65 let 

�� 28.�9.�1898 vyjela v Praze po trati 
koňky první elektrická tramvaj  
z náměstí Republiky do Královské 
obory – 120 let

PŘIPOMEŇME SI V ZÁŘÍ

V�Uměleckoprůmyslovém museu�až�do�ledna�příštího�roku�ožívá�jedna�z�legend�první�
Československé�republiky,�Hana�Podolská�(1880�–�1972).�Výstava�připomene�formou�
procházky� módním� ateliérem� dámu,� která� se� stala� na� dlouhá� desetiletí� symbolem�
české�oděvní�kultury.�Její�proslulý�oděvní�salon�patřil�k�nejvyhledávanějším�v�Praze,�
dokázal� držet� krok� se� světem� módy� v� Paříži� a� jeho� zákaznicemi� byly� ženy� dodnes�
zvučných�jmen.�

U Podolské šily tehdejší divadelní i filmo-
vé hvězdy – herečky Růžena Nasková, Olga 
Scheinpflugová, Adina Mandlová, Nataša 
Gollová, ale i operní pěvkyně Jarmila No-
votná nebo automobilová závodnice Eliška 
Junková. Služby módního závodu Podol-
ské využívala i manželka prezidenta, paní 
Hana Benešová. Také proto se stala vzorem 
dobře a vkusně oblečené dámy i pro další 
ženy z vyšší společnosti i středních vrstev. 
I z nich si řada žen příležitostně dovolila 
u Podolské svůj šatník doplnit. Jak legen-
dární módní závod vznikl? Pojďme se podí-
vat na výstavu anebo začíst do knihy, která 
k ní během podzimu vychází. Její autorkou 
je kurátorka výstavy PhDr. Eva Uchalová, 
která se módou první republiky dlouhodo-
bě zabývá. 

Hana Podolská se narodila jako Johanna 
do rodiny architekta Vošahlíka, který však 
předčasně zemřel. I proto se asi brzy osa-
mostatnila. Vyučila se v Celetné ulici u Anež-
ky Fischerové a pak šila podomácku. Roku 
1905 ohlásila živnost šití dámských a dět-
ských oděvů v Nuslích, ve Vratislavově uli-
ci, kde i bydlela. Po svatbě s akademickým 
malířem Podolským (1907) si už zařídila 
dílnu s jednou švadlenou. Po sedmi letech 
si mohla dovolit přenést svoji rozrůstající 
se živnost do Vodičkovy ulice a následně 
i do nového paláce Lucerna (1914). Začala 
1. světová válka, ale Podolské se i přesto 
dařilo. Šilo se z předválečných zásob firmy 
i zákaznic a podnik kvetl. V roce 1917 se 
zapisuje do obchodního rejstříku jako Han-
na Podolská, módní síň pro dámy. A brzy na 

to je zvolena do Ústředního výboru svazu 
majitelů živností módních. Je také váženou 
spoluzakladatelkou spolku Pražská Móda. 
V Praze je mezi prvními realizátory módních 
přehlídek po francouzském vzoru (v Lucer-
ně). 

Mezi�PraHOU a�Paříží�
Obdivujeme-li například tyrkysové ve-

černí šaty pošité tisíci korálky, s vpletený-
mi secesními motivy z nich (model 1927), 
inspirace pařížskou módou se nezapře. 
Do Mekky tehdejší i dnešní světové módy 
jezdila Hana Podolská pravidelně, refero-
vala o tamních přehlídkách v českém tisku. 
Jejich vzory si ale dokázala přizpůsobit čes-
kému prostředí, takže doma pak dobový 
tisk například upřednostnil módní přehlíd-
ku Podolské před jinou módní show Paula 
Poiretta, dovezenou sem z Paříže. Referáty 
z přehlídek doplňovaly fotografie. Přehlídky 
i další propagaci pro Podolskou fotili ti nej-
lepší. V časopise Elegantní Praha například 
najdeme skvělé fotografie ve stylu art deco 
od Františka Drtikola. V pražských exte-
riérech vznikla série vrcholných fotografií 
Františka Vobeckého, fotografa, malíře a 
střihače. Výběr skic z přehlídek i fotografií 
najdeme na výstavě. 

Atmosféra v podniku Hany Podolské byla 
zřejmě, díky přívětivé a optimistické povaze 
majitelky, velice přátelská. Podolská sama 
vytvářela styl své firmy. Výtvarný talent, 
odborné znalosti a získaná praxe ji vedly 
k úspěchu. Musela mít i výborné organi-
zační schopnosti, byla zdatnou obchodnicí. 
O tom svědčí i expanze do zahraničí, módní 
přehlídky prováděné ve Švédsku, Norsku, 
Anglii i Holandsku. 

Lidé kOLeM�
S většinou zákaznic se majitelka osobně 

znala, blízké přátelství ji pojilo s Hanou Be-
nešovou. Dámy, které přicházely do podni-
ku, obsloužila prodavačka se střihačkou, 
která přizpůsobila model z vybrané látky 
individuální potřebě zákaznice. Paní Podol-
ská se však vždy také dostavila. V saloně 
pracovali špičkoví odborníci – návrhářky a 
kreslířky, někteří sem přešli z jiných zavede-
ných salonů jako geniální střihač Vobecký. 
Zapojeni byli i členové rodiny – syn Viktor 
a snacha Věra, zdatná kreslířka, která mj. 
zručně skicovala nové modely na paříž-
ských přehlídkách. Syn Miloš vedl kožeš-
nickou výrobu. V roce 1938 závod zaměst-
nával na 120 lidí. 

V roce 1931 se modelový závod Podolské 
přestěhoval do nového paláce (dnes Adria) 
na rohu Jungmannova náměstí. V té době 
už Podolská spolupracovala i s filmovými 
ateliery na Barrandově, její kostýmy se ob-

jevily v řadě filmů ze současnosti i s histo-
rickou tematikou. Ty z nejluxusnějších ve 
slavném Kristianovi. S kostýmy od Podol-
ské objela svět i proslulá sopranistka Jarmi-
la Novotná, vystupovala v nich i v La traviatě 
v Metropolitní opeře. Některé z nich můžete 
obdivovat na výstavě. 

Těžké rOky�
Úspěchy Podolské však provázely životní 

ztráty – brzké úmrtí manžela (1926) a poz-
ději také syna Miloše (1936). I dobu II. svě-
tové války firma Hany Podolské přestála. 
Vypomáhala si šitím pro divadelní i filmové 
výpravy včetně těch německých. To však 
nezabránilo, aby gestapo Hanu Podolskou 
nezatklo pro podezření z podloudného 
obchodu s kožešinami, po čtyřech dnech 
však byla propuštěna. I po válce cestuje do 
Paříže, doma předvádí na Týdnu českoslo-
venské módy v Mariánských Lázních. Salon 
byl tehdy zařazen do I. A třídy mezi dám-
skými modelovými domy. Již se ale schylu-
je k převzetí moci komunisty v únoru 1948. 
Těžko si představit, jak se Podolská cítila, 
když byla nucena léta budovaný skvělý 
podnik předat do správy národního správ-
ce, kterým byl jmenován dílenský mistr. Vy-
hláškou znárodněný podnik přešel pak do 
tzv. národního podniku Oděvní tvorba spo-

lečně s dalšími tehdejšími módními salony. 
Později byla samostatná firma přejmenova-
ná na Modelový dům Eva a začleněná do 
Módních závodů Praha. 

Přes tyto změny v ní mohli zůstat bývalí 
pracovníci, a proto si zachovala velmi dob-
rou kvalitu i v následujícím období. Změni-
la se klientela, mezi zákaznice se zařadily 
i manželky tehdejších politických funkcio-
nářů včetně Marty Gottwaldové. Hana Po-
dolská přesto ve „svém“ módním závodě 
pracovala až do roku 1954, kdy byla ode-
slána do důchodu. Kontaktu se zaměstnan-
ci podniku, zejména se švadlenami, se však 
nevzdala a dění v módě stále sledovala. Ze-
mřela 15. února 1972 ve věku nedožitých 
dvaadevadesáti let.

Jméno Hany Podolské však zůstalo do-
dnes v povědomí veřejnosti jako legenda 
o meziválečné eleganci a o statečné, pod-
nikavé a mimořádně schopné ženě, zosob-
ňující společnost založenou na demokratic-
kých principech a slušných vztazích mezi 
lidmi. 

Výstava�v�Uměleckoprůmyslovém�
museu�trvá�do�20.�ledna�2019

Martina�Fialková�(dle publikace  
Evy Uchalové Pražské módní salony) 

Každého někdy přepadne silná potřeba 
zastavit se, nespěchat, spočinout. Nejlépe 
na krásném místě a s šálkem či sklenicí 
něčeho lahodného. Nebo ve spojení s dob-
rým jídlem a v dobré společnosti. Čas se 
tak trochu zastavil v budově Uměleckoprů-
myslového musea. Nejen v jeho sbírkách, 
ale i v přízemní kavárně a restauraci Času 
dost, která byla otevřena spolu s muzeem 
po rekonstrukci letos na jaře. Čas má být 
v kavárně jiným pojmem než mimo ni – a 
tady to opravdu platí. V zahradě s výhledem 
na pražské panorama či tryskající fontánu 
je klid, přitom jste jen kousek od ruchu Pa-
lachova náměstí. Příjemná atmosféra panu-
je i v interiéru podniku. 

Co tu nabízejí? Kávu Arabica z domá-
cí pražírny a k ní v místě vyrobené skvělé 
dorty, v čele s oblíbeným „Red velvet“. Má 
provokativně lehce slanou příchuť, krém 
je z másla a tvarohového sýru. Domácí li-
monády, víno z vinařství Kubík Velké Bílo-
vice nebo výběr vín italských, rakouských 
i francouzských. Pivo – výhradně pro tento 
podnik – vaří pivovar Kail, je tu rotující pípa 
s mikropivovary a nechybí české zlato v po-

době plzeňského Prazdroje. Široká nabídka 
alko i nealko koktejlů v příjemném babím 
létě také přijde vhod. Interiér zahrady mu-
zea, vytvořený dle návrhu z 30. let, inspiruje 
a uklidňuje. Při chladnějším počasí je uvnitř 
kapacita až 70 míst, přesto je tu, díky pro-
myšlenému designu, velice útulno. A hlav-
ně: otevírací doba je nezávislá na budově 
muzea, takže tu můžete posedět klidně až 
do 23 hodin. 

Můžete ale i zajít na oběd, nabízí se jak 
výběr z menu tak a la carte. Vládne tu zdra-
vá a lehká kuchyně, využívající mléčné pro-
dukty z farmy u Hradce Králové nebo sýry 
z farmy Heřmanice. Specialitou jsou domá-
cí čerstvé těstoviny z vlastní výrobny. Nebo 
také jehněčí koleno – už jste to někdy jedli? 
A salát z manga s uzeným pstruhem a chilli 
dressingem? Všechny ty dobroty připravuje 
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Sousedova zahrada
nakupujte od svého souseda

Procházky v září
výběr z akcí PCt
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Kde je Masarykův les
rozhovor s Michaelou Vidlákovou

Prague Sport Games
festival oslavující sport
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Kulturní přehled
programy divadel, koncertů i kina

Den Architektury
aneb Hurá dovnitř!
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Pat a Mat
a hračky první republiky na zámku

Role módy
v novém Československu

Legenda české módy, Hana Podolská

Času dost

Svatý Václave,…

a servíruje ochotný personál v čele s maji-
telem a zároveň i kuchařem, což je záru-
kou zpětné vazby. Podnik nabízí i catering, 
plusem jsou exkluzivní prostory Umělecko-
průmyslového musea. Přijďte zkusit: třeba 
po návštěvě zdejší výstavy nebo koncertu 
v protějším Rudolfinu. Vstup do restaurace 
je z boku areálu přes zahradu. Stačí jen pár 
kroků – a Času dost. 
www.casudost.cz, Široká 1, Praha 1, 
rezervace/informace na tel.: 725 822 720, 
cafe@casudost.cz 
Otevřeno denně 10–23 h. –PR– 

22. Struny podzimu
9/10—10/11 2018, Praha
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Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku, sraz vždy ve 13.45.
 1. 9.  Přemyslovka, Jerusalemská brána, Oběšárna – sraz před kostelem 
  Na Trávníčku (vedle Albertova)
 22. 9.  Dva vědci osamělci u spodku Hladové zdi – sraz na Újezdě naproti ústí 
  Plaské ulice

září POŘADY PRO SENIORY

Spotřebitelská poradna dTest
Odpovědi na časté dotazy spotřebitelů
DOTAZ: Koupil jsem si zahradní sekačku. 
Přivezl ji domů a hned jsem zjistil, že ne-
funguje. Zavezl jsem ji proto do obchodu 
a požadoval vrácení peněz. Jaké bylo moje 
překvapení, když mi prodejce řekl, že ne-
mám na odstoupení od smlouvy nárok. Se-
kačku prý opraví, na což mohu čekat až 30 
dní. Myslel jsem si, že prvních šest měsíců 
od koupě mám nárok ihned odstoupit od 
smlouvy. Jak to tedy je?
ODPOVĚĎ: Prvních šest měsíců od koupě 
má spotřebitel výhodnější postavení. Ob-
čanský zákoník říká, že pokud vady sekačky 

reklamujete v tomto období, má se 
za to, že věc byla vadná již při pře-
vzetí. Opak musí prokázat prodej-
ce, pokud by chtěl vaši reklama-
ci zamítnout. Jako spotřebitel jste 
ve výhodnější důkazní pozici. Nic 
to však nemění na tom, že délka 
reklamačního řízení je až 30 dní a že oprava 
je primárním nárokem při reklamaci. Nárok 
na odstoupení od smlouvy vám automaticky 
nevznikne jenom proto, že reklamujete zbo-
ží v prvních šesti měsících.
Kontaktovat můžete i poradenskou linku 
časopisu dTest – tel.: 299 149 009

Láká vás lokální produkce?  
Koukněte na sousedovu zahradu
Petr Skala se loni na podzim trápil s tím, co udělat s přebytky ze své zahrady. Do ře-
šení se pustil letos na jaře. Založil adresu www.sousedovazahrada.cz a nabízí ko-
mukoliv možnost nabídnout zde přebytky ze své zahrady či zahrádky. A samozřej-
mě také nabízí lidem možnost nakoupit si ve svém okolí lokální potraviny.
Aktuálně je na webu zaregistrováno 430 
uživatelů, bylo zveřejněno 251 inzerátů, 
z toho je 163 aktuálních. Kolik obchodů 
už se podařilo uzavřít, P. Skala ale přesně 
neví. Nákup je totiž možné dokončit přímo 
přes web pomocí platby PayPal, ale pro-
tože tuto platební možnost nemají všich-
ni, uzavírá se většina dohod telefonicky 
a platí se hotově. Původní představa byla, 
že tržiště bude sloužit malým pěstitelům, 
kteří budou mít jednou za čas nadúrodu 
a budou ji moci nabídnout pomocí tržiště 
lidem ve svém okolí.

„Tento způsob prodeje bude mít 
spoustu výhod pro oba, pěstitel za svoji 
dřinu na zahradě bude oceněn a zákazník 
získá čerstvé a zdravé produkty prakticky 
v biokvalitě,“ říká Petr Skala. „A obecný 
prospěch je, že se tyto produkty nemusí 
dovážet z druhého konce Evropy, nemusí 
se balit, nemusí se nechat dozrávat a ne-
musí se chemicky ošetřovat, aby tohle 

všechno vydržely,“ dodává Skala.
Web je primárně určen pro prodej pře-

bytků ze zahrad a zahrádek, ale zaklada-
tel tržiště nebrání, aby se připojili i malí far-
máři, kteří farmaří klasickým způsobem.

Co ještě není úplně vyřešeno, je finan-
cování tržiště. „Ideální by bylo, kdyby pro-
voz uhradili sami uživatelé formou něja-
kých dobrovolných příspěvků. Druhou 
možností je, že se podaří sehnat sponzo-
ra,“ říká Skala.

„Přemýšlím, že zkusím na financování 
použít něco, jak to funguje v lesních ba-
rech, kde se sami obsloužíte a do kasič-
ky vložíte útratu. Na webu by to fungova-
lo tak, že když prodejce prodá zboží přes 
tržiště, tak mi pošle dobrovolný příspěvek 
ve výši několika procent tržby. Bude zále-
žet na jeho ochotě a svědomí. Možná je 
to naivní, ale plánuji to zkusit,“ říká Petr 
Skala.

Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

EKORUBRIKA

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

úterý 4. 9. 
Besední č. 2 (roh parčíku), Pohořelec hor-
ní parkoviště, Široká naproti FF UK
pátek 7. 9. 
horní Malostranské náměstí
pátek 14. 9. 
Hellichova ul., Ostrovní u ZŠ naproti č. 12, 
Jeruzalémská za kostelem sv. Jindřicha
úterý 18. 9. 
Štěpánská x Řeznická, Petrské náměstí x 
Lodecká
pátek 21. 9. 
Masná x Malá Štupartská, Dlouhá 46  

 (zdroj OÚ MČ Praha 1)

KOnTEJnEry nA PrAZE 1

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

�� sídlo�Pro�s.�r.�o.,�osvč�v�Praze  
od 149 Kč/měsíc, tel.: 728 991 247 
www.SidloproFirmuPraha.cz

ŘÁDKOVÁ InZErCE
tel.: 257 533 280–1 |  listyprahy1@jalna.cz

pobočka Hradčany 
Pohořelec 25/111, po–čt 12.00–17.00 

19. 9. Kateřina Boušová  
Vzpomínání na rok 1968
25. 9. Podzimní tvořivá dílna Dagmar 
Volencové – skládání z čajových sáčků

Otevřeno v provozní době,  
začátky vždy v 17.17, vstup zdarma.

Ústřední knihovna
Mariánské nám. 1, Praha 1

22. 9. (ne)tuctový COniáš 10.00
Setkání fanoušků sci-fi a fantasy už podva-
nácté, téma: hrdinové. www.mlp.cz/conias
29. 9. Den otevřených dveří Ústřední 
knihovny - slavíme 90 let budovy! 9.00
www.mlp.cz/90let

1. so Klánovice – minulost a současnost. 
Představíme si tuto dodnes vyhledávanou 
pražskou přírodní lokalitu s nejrozsáhlej-
ším souvislým lesním komplexem na úze-
mí Prahy, kde se mezi moderní výstavbou 
dochovala do dnešních dnů řada původ-
ních vil, které jsou připomínkou lázeňské 
minulosti. Začátek ve 14.00 na železniční 
zastávce Praha – Klánovice. 
(M. Hátleová)
2. ne Malebné domy Malé Strany aneb 
kde bydlel T. G. Masaryk a další. Procház-
ka okolím Malostranského náměstí připo-
mene slavné zdejší stavby i osobnosti s ni-
mi spojené. Začátek v 16.00 na rohu ul. To-
mášské a Malostranského náměstí.
(A. Škrlandová)
4. út Dvory, dvorky, dvorečky a pražská 
zákoutí – Staré Město V.* (stejně i 17. 
a 20. 9.) Návštěva skrytých zákoutí i roman-
tických dvorečků. Začátek v 16.00 u sochy 
Karla IV. na Křižovnickém náměstí.
(M. Smrčinová)
8. so nordic walking: Trampské osady na 
hranicích Prahy.* Během vycházky mine-
me přívoz Kazín-Mokropsy a budeme dá-
le putovat po pravém břehu řeky Beroun-
ky k osadě Pod akáty a k restauraci pana 
Kubíčka. Berounku z pražské čtvrti Lipen-
ce přejdeme po lávce pro pěší do města 
Černošice a z vlakového nádraží se vrátíme 
zpět do Prahy. Začátek v 10.00 na konečné 
stanici autobusu č. 241 Lipence. 
(M. Hátleová)
Ve Strašnicích nestraší I. Ve Strašnicích 
skutečně žádná strašidla nepotkáme, ale 
můžeme se podívat, jak bydlely za první re-
publiky střední vrstvy. Začátek ve 14.00 na 
zastávce tram. č. 7, 22 Průběžná. 
(S. Micková)
9. ne Letenský Montmartre. Projdeme se 
severní částí Letné a povídat si budeme 
především o malířích a sochařích, kteří zde 
žili, studovali či tvořili. Začátek v 15.00 na 
zastávce tram. č. 1, 8, 12, 25, 26 Letenské 
náměstí. (Š. Semanová)
Strahovská obrazárna.* Prohlídka obra-
zárny zahrnuje stálou expozici s význam-
nými díly od gotiky až po romantismus 19. 
století od předních domácích a evropských 
umělců. Začátek ve 14.00 u sochy lva na 
nádvoří Strahovského kláštera. /120/80 Kč 
+ do obrazárny 20 Kč/, (S. A. Marchal)

10. po Utajené zahrady Malé Strany IV.* 
(stejně i 18. 9.) Novinka! Tentokrát si se 
svolením bratří kapucínů prohlédneme za-
hrady a rajské dvory jejich kláštera, které 
nejsou veřejnosti běžně přístupné. Začátek 
v 15.30 před kostelem Panny Marie Anděl-
ské na Loretánském nám. /120/80 Kč + pří-
spěvek na klášter/, (M. Racková)
11. út Dvory, dvorky, dvorečky a pražská 
zákoutí – Malá Strana IV.* (stejně i 26. 9.) 
Návštěva skrytých zákoutí i romantických 
dvorečků. Tentokrát projdeme dvorky na 
trase Letenská – Cihelná – Míšeňská. Začá-
tek v 16.00 na prostranství stranice metra A 
Malostranská. (M. Racková)
Podvečerní procházka Pražským hra-
dem.* Po této procházce budete znát 
všechna nádvoří, uličky i zákoutí hradu. Za-
čátek v 18.00 u sochy T. G. Masaryka na 
Hradčanském nám. (D. Kratochvílová)
12. st Palácové zahrady pod Pražským 
hradem.* Na vycházce projdeme zahra-
dami paláců Ledeburského, Pálffyovského, 
Kolowratského a Fürstenberského. Začá-
tek v 16.00 před vstupem do zahrad z ulice 
Valdštejnské 12–14). /120/80 Kč + do za-
hrad 90/70 Kč/, (D. Kratochvílová)
17. po Dvory, dvorky, dvorečky a pražská 
zákoutí – Staré Město V.* (viz 4. 9.). 
(P. Lešovská)
18. út Utajené zahrady Malé Strany IV.* 
(viz 10. 9.) Novinka!
19. st Praha v roce 1938 – přednáška.* 
Co se v krizových dnech na sklonku zá-
ří 1938 v Praze dělo a jak probíhala cesta 
k Mnichovu? Začátek v 17.00 v sále PCT, Ar-
besovo nám. 4, P 5, v přízemí. (J. Nováková)
20. čt Do Dejvic za sv. Vojtěchem.* Na vy-
cházce zavítáme do Arcibiskupského kněž-
ského semináře, v jehož areálu navštíví-
me trojlodní baziliku sv. Vojtěcha. Začátek 
v 15.00 na zastávce tram. č. 20, 26 Tháku-
rova. (A. Škrlandová)
Dvory, dvorky, dvorečky a pražská zá-
koutí – Staré Město V.* (viz 4. 9.)
21. pá František Kaván: malíř české kra-
jiny.* Přijměte pozvání na komentovanou 
prohlídku výstavy, která představuje průřez 
tvorby F. Kavána (1866-1941) v Galerii Ko-
operativa, kde je k vidění 141 jeho děl. Jed-
ná se o jednu z největších retrospektiv od 
jeho smrti. Výstava „František Kaván, český 
rok v krajinách“ obsahuje obrazy jak z ve-

Výběr z vlastivědných akcí PCT 

Kam v září na procházku?
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 50 účastníků ve skupině, přednost mají účastní-
ci se zakoupenou vstupenkou. VYCHÁZKY OZNAČENÉ HVĚZDIČKOU* MAJÍ OMEZENÝ 
POČET ÚČASTNÍKŮ, DOPORUČUJEME VYUŽÍT PŘEDPRODEJE v turistických infor-
mačních centrech, v recepci Arbesovo nám. 4, pouze po–čt nebo on-line na 
http://eshop.prague.eu. /Vstup na akce 120/80 Kč, není-li uvedeno jinak./

řejných, tak i ze soukromých sbírek. Začá-
tek v 16.00 před výstavním sálem v 1. patře 
budovy Main Point Karlin (Galerie Koopera-
tivy), Pobřežní 21, P 8. (M. Švec Sybolová)
22. so Stavovské divadlo.* Návštěvníky 
zveme na prohlídku vybraných prostor di-
vadla, do míst, kde kdysi dirigoval své ope-
ry W. A. Mozart a kde poprvé zazněla me-
lodie naší budoucí hymny. Začátek v 11.30 
před budovou divadla, ul. Železná 11, P 1. 
/140/100 Kč/. (H. Barešová)
Hradčany a nový Svět.* Jak to bylo v mi-
nulosti se třetím z historických pražských 
měst, jehož vývoj byl předurčen blízkos-
tí královské rezidence? I císař Rudolf II. si 
uvědomoval jeho důležitost. Procházka 
nám odpoví na mnohé otázky. Začátek ve 
14.00 na tramvajové zastávce č. 22, 23 Po-
hořelec. (J. Nováková)
23. ne různé světy. Na rozhraní Břevnova 
a Střešovic uvidíme luxusní vily od předních 
architektů, kolonii úřednických rodinných 
domů pro střední vrstvy i bytové nájemní 
domy. Nahlédneme do zbytku starých Stře-
šovic a do romantických Střešoviček. Začá-
tek v 10.00 na zastávce tram. č. 1, 2 Vojen-
ská nemocnice. (S. Micková)
Od Britské ambasády k Americké.* Bude-
me si povídat o malostranských palácích, 
ve kterých dnes sídlí významné ambasá-
dy. Představíme si velvyslanectví Spojené-
ho království Velké Británie a Severního Ir-
ska, Francie nebo Spojených států americ-
kých. Začátek ve 14.00 u sochy T. G. Masa-
ryka na Hradčanském nám. (M. Smrčinová)
24. po Pražský Karlín. Současný Karlín 
je místem, kde stále vzniká moderní archi-
tektura, která překvapí. Na vycházce si při-
pomeneme Dienzenhoferovu Invalidovnu 
i mnohé klasicistní bloky domů a zastaví-
me se u zcela nové kubistické architektu-

ry současných švýcarských autorů. Začá-
tek v 16.45 na zastávce tram. č. 3, 8 Invali-
dovna. (J. Škochová)
25. út Pražské průchody a pasáže I.* 
V Praze se začaly první pasáže objevovat 
v souvislosti s přestavbou Václavského ná-
městí, kdy vznikaly místo tehdy obvyklých 
dvorků. My se jimi propleteme od horní čás-
ti Václavského náměstí až k Platýzu. Začá-
tek v 16.00 u sochy sv. Václava na Václav-
ském nám. (P. Lešovská)
26. st Dvory, dvorky, dvorečky a pražská 
zákoutí – Malá Strana IV.* (viz 11. 9.).
29. so národní divadlo. Celková prohlídka 
vybraných prostor divadla nás zavede k je-
ho základním kamenům, do hlediště i hlav-
ního foyer. Začátky prohlídek v 11.00 pro 
děti, 11.30, 12.30, 13.00 a ve 13.30 ve slav-
nostním vestibulu historické budovy, vstup 
hlavním vchodem. / 140/100 Kč/, 
(průvodci PCT)
Řevnice – městečko na svazích brdských 
hřebenů. Už v první pol. 20. stol. se Řevni-
ce staly vyhledávaným místem pro rekrea-
ci i bydlení. V tu dobu zde bylo založeno 
Lesní divadlo, kde se dodnes v létě kona-
jí festivaly. Řevnice si zamiloval i architekt 
Eduard Sochor, který zde založil novou vilo-
vou čtvrť. Žil a tvořil tu Ignát Herrmann, jez-
dila sem na letní byt Hana Benešová. S tě-
mito a dalšími zajímavostmi se seznámíme 
na procházce. Začátek v 10.15 na železnič-
ní zastávce Řevnice po příjezdu vlaku (od-
jíždí z Prahy – Hlavního nádraží v 9.37). 
(P. Lešovská)
30. ne Břevnovský klášter.* Celková pro-
hlídka klášterního areálu včetně barokní ba-
ziliky sv. Markéty, románské krypty a budo-
vy prelatury. Začátek ve 13.00 před koste-
lem sv. Markéty. /120/80 Kč + do objektu 
100/60 Kč/, (M. Vymazalová)

Ulička Nový Svět (Vycházka 22. 9.)

Přednáška pro veřejnost
Antikoncepce 
v širších souvislostech aneb skrytý vliv 
antikoncepce na rozhodování ženy stát 
se matkou

3. října v 17.00
Přednáší MUDr. Helena Máslová, lékař-
ka s praxí v gynekologicko–porodnickém 
oboru, v léčebně pro dlouhodobě ne-
mocné a dalších oborech
Městská knihovna ve spolupráci s Výborem 
dobré vůle – Nadací Olgy Havlové.

Malý sál Městské knihovny 
Mariánské náměstí 1, Praha 1

Národní třída 28, Praha 1 
221 105 225. Pokladna oteví-
rá vždy 1 hodinu před začátkem 
prvního představení.  
www.evald.cz

Kino Evald
1., 2. BIO JUNIOR Pat a Mat znovu v akci 15.00
1., 2.  Studená válka 16.30 
1., 2.  Úsměvy smutných mužů 18.30
1., 2., 4.  Jan Palach 20.30
3.  BIO SENIOR Láska bez bariér 14.30
3.  Ten pravý, ta pravá? premiéra 17.00
3.  Úsměvy smutných mužů 19.00
3.   Utøya, 22. července 21.00
4.  BIO SENIOR Muž, který zabil Dona Quijota 14.00
4., 5.  Chata na prodej 17.00
4.  Gauguin 18.30
5.  BIO SENIOR Dámský klub 14.00
5.  Jan Palach 18.30
5.  Studená válka 21.00
Další program na: www.evald.cz

kino�atlas�malý�sál

1., 2.  BIO JUNIOR Příběh koček (1.9. premiéra) 16.00
1., 2.  Jan Palach 18.00
1., 2., 4.  Upgrade 20.30
3.  Kryštůfek Robin 18.30
3.  Slender Man 20.30
4.  BIO SENIOR Mama Brasil 15.30
4.  Úsměvy smutných mužů 18.30
5.  BIO JUNIOR Planeta Česko 16.00 
5.  Ten pravý, ta pravá? premiéra 18.30
5.  Důvěrný nepřítel premiéra 20.30

kino�atlas�velký�sál

1., 2.  BIO JUNIOR Úžasňákovi 2 /předfilm: Bao/ 15.00
1., 2.  Alfa 17.30
1., 2.  BlacKkKlansman 20.00
3., 5.  Alfa  18.00
3., 4.  Jan Palach 20.00
5.  BIO SENIOR Úsměvy smutných mužů 15.00
 Další program na: www.kinoatlas.cz

GalerIe�scaraBeus
Praha 7 – Letná, Jana Zajíce 7

tel.: 603 552 578
scarabeus@galeriescarabeus.cz

www.galeriescarabeus.cz
út–pá 12.00–18.00, so–ne 11.00–18.00

Muzeum kávy Alchymista.

kÁva�a�kÁvovINy�
O historii kávy a kávových náhražek, o jejich pěstování, 

sklizni, zpracování a přípravy nápojů.

loutky�a�rodINNÁ��
loutkovÁ�dIvadla�na�letné

Expozice prvorepublikových rodinných  
loutkových divadel.  

Komentované prohlídky, případně výtvarné dílny  
loutek pro školy a skupiny nad 6 osob,  

út-pá od 9-12.00, po tel. dohodě nebo mailem.

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

17.�září�v�17.00;�vstup�volný.
Na programu jsou díla J. S. Bacha, N. Paganiniho,  

P. Ebena, J. Masseneta, A. Guilmanta, 
účinkují Pavla Tesařová – housle,  

Lukáš Dvořák – varhany.

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

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

PREMIÉRY
Studio Dva Divadlo
20. 9. v 19.00
ron Hutchinson: Moje tango
Virginie se musí rozhodnout, zda zůsta-
ne v pohodlí a bezpečí svého středosta-
vovského britského života, nebo zariskuje 
a opustí všechno, co zná, nasedne do le-
tadla, odcestuje dvanáct tisíc kilometrů do 
Buenos Aires a naučí se tango. Někdy mu-
síte následovat svoje nohy. A někdy své 
srdce, abyste zvládli nové kroky svého ži-
vota. Živá hudba, vášnivý tanec a svůdné, 
hledající a sebevědomé rytmy, které mohou 
vše změnit. Hrají J. Schneiderová, R. Zach 
a K. Mařík, režie Š. Caban a D. Abrahámová

SOUTěž O AUDIOKNIhU

Caroline Graham: Mrtví v Badgeŕ s  Drift
První díl řady detektivek Vraždy v Midsomeru, která se sta-
la předlohou televizního seriálu, vypráví v audioknižní podo-
bě Vladislav Beneš. Pod povrchem zdánlivě poklidné anglic-
ké krajiny dřímají nenávisti a vášně, které mohou leckoho stát 
život. Na smrti postarší slečny Simpsonové neshledá lékař ve 
vsi Badger’s Drift nic podivného, ale její dobrá přítelkyně s ním 
nesouhlasí a se svými pochybnostmi se svěří šéfinspektorovi 
Barnabymu, který zjistí, že šlo o promyšlenou vraždu.

Na tři výherce, kteří zašlou do 14. 9. 2018 na adresu listy-
prahy1@jalna.cz nebo Nakladatelství Jalna, Mickiewiczova 17, 
160 00 Praha 6, správné odpovědi, čeká audiokniha v redakci.
OTÁZKy:
1) Které vydavatelství audioknihu vydalo?
2) Kolik detektivek napsala autorka v rámci románové  série Vraždy v Midsomeru?
3) Jak se jmenuje šéfinspektorův pomocník?                                                        redakce

Sousedské slavnosti
Sedm veřejných prostranství v Praze 1 zaplní místní obyvatelé všech generací, aby si 15. 
září užili sousedské slavnosti Zažít město jinak, tentokrát s podtitulem Město snů. Přijďte 
se pobavit a poznat lidi, kteří žijí vedle vás!
Výběr z programu lokalit:
Kampa Sousedská snídaně, výměnný obchod oblečení a doplňků, divadlo pro děti, staropraž-
ské písně, výtvarné dílny, výroba lapače snů, skákání v pytlích, slackline, tančení s Terezou, strom 
přání, soutěž Najdi mráčky, občerstvení, oheň a opékání buřtů.
Mostecká ulice Zpěv místních sborů, tahací harmoniky a kytary, výstava, jídlo, pití, ping-pong 
a vyhlídka na půlku Prahy z tajného místa! Košt domácího piva souseda Pavla.
Soukenická ulice Otevřený dvůr pod fíkovým stromem. Muzika, dobroty, divadlo, rukodělné díl-
ny, historická hudba a nástroje, netradiční pokrmy z různých krajů světa.
Vojtěšská ulice Badminton, petanque, kubb, hudba, terénní kvíz pro malé i velké, výtvarná pro-
cházka, komentovaná vycházka po stopách skladatele J. B. Foerstera, prohlídka kostela sv. Voj-
těcha, fary a Foerstrovy síně. Latinskoamerické dobroty a pivo.
Slavnosti pořádají místní obyvatelé za koordinace spolku Auto*Mat. Informace o všech lokalitách 
včetně kontaktů, pokud se chcete jakkoli zapojit, na www.zazitmestojinak.cz. 
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TIP NA KNÍŽKU

Paul Millar:
Znovu Skotsko po česku
Skotsko po česku 2 navazuje na knihu podobného jména, kte-
rá vyšla v roce 2015. Autor, který strávil většinu svého života 
ve Skotsku, a posledních dvacet let ve funkci českého hono-
rárního konzula, stále hledá nepravděpodobné spojitosti mezi 
zemí v srdci Evropy a zemí na jejím nejvzdálenějším, do Atlan-
tiku vystrčeném okraji. Knihou opět procházejí místa a lidé, dě-
jiny i současnost, kultura, umění a humor i sport, včetně his-
torek z první ruky, podaných autorovým osobitým, uvolněným 
jazykem. Knihu opět doprovází originální, „na míru šité“ ilustra-
ce Stuarta Campbella. 
Knihu pohodlně zakoupíte také  
v internetovém knihkupectví 
www.kosmas.cz.

PLACENÁ INZERCE

Sportovní festival pro širokou veřejnost
Již druhý ročník festivalu Prague Sport 
Games, který oslavuje sport a chce 
k němu zajímavým způsobem přivést 
širokou veřejnost, láká návštěvníky pře-
devším na první běžecký biatlon v Praze 
a velkou škálu aktivit, která pobaví ná-
vštěvníky všech věkových kategorií.
Akce proběhne 22. září ve sportovním are-
álu Olymp, ve kterém se běžně připravu-
jí špičkoví čeští sportovci a veřejnost sem 
nemá přístup. Tentokrát se však na místě 
sejdou amatérští sportovci, kteří mají chuť 
a energii vyzkoušet své síly v různých tur-
najích a disciplínách. Připravené jsou aktivi-
ty jak pro jednotlivce, tak turnaje v týmech. 
Najdete zde i koutek s lekcemi jógy, kde se 
mohou začátečníci i pokročilí jogíni zdarma 
po fyzicky náročném dni protáhnout.

Během celého dne si budou návštěv-
níci také moci vyzkoušet různé worksho-
py vedené profesionálními sportovci, ať už 
se jedná o biatlon, horolezectví či různé 
disciplíny atletiky. Sportovci budou mluvit 
i o svých tréninkových plánech, životosprá-
vě a motivaci. Najdete zde také fyziotera-

peutický koutek a přednášky na toto téma, 
které dnes nedílně patří i k amatérskému 
sportu. V souvislosti s tím se návštěvníci 
mohou naučit za vedení Červeného kříže 
základům první pomoci a vyzkoušet si jed-
notlivé záchranné techniky.

Na své si přijdou i nejmenší sportov-
ci, pro které pořadatelé připravili doplň-
kový program včetně náborů do sportov-
ních klubů. Vyzkoušet si budou moci třeba 
i trampolíny, slackline, ping pong nebo 
snowboarding. Cílem tohoto festivalu je 
především představit během jednoho dne 
velkou paletu možných aktivit a pomoci ná-
vštěvníkům najít v sobě nadšení pro někte-
rou z nich. Ve večerních hodinách se navíc 
jako malý bonus bude konat koncert skupi-
ny Monkey Business.

Vstup do areálu je pro všechny zdar-
ma. Do soutěžních sportovních disciplín je 
možné se předem zaregistrovat na webu  
www.praguesportgames.cz. V rámci star-
tovného je pak zajištěno občerstvení a vstu-
penka na večerní koncert.

Martina Janoušková

Michaela Vidláková – dělám, co můžu aneb vyprávění o Masarykově lese
Kromě rodinných památek a fotografií či 
obrázků zaujímá velké místo v bytě paní 
Michaely sbírka myšek a myší všeho dru-
hu (to kvůli skautské přezdívce), a také 
různě vyvěšené humorné průpovídky. 
Obojí svědčí o založení majitelky, která 
říká, že bez smyslu pro humor by to, co 
prožila, nepřežila. Prošla Terezínem, od-
kud se díky velkému štěstí ona i její rodi-
če vrátili. Otec, který už před válkou prožil 
pět let v tehdejší Palestině, kde pomáhal 
zakládat spolu s dalšími osadníky z Čes-
koslovenska kibuc Sarid, toužil po přestě-
hování celé rodiny. Byl to jeho sen už od 
mládí, na pobyt se cílevědomě připravo-
val, z nejrůznějších důvodů k přestěhová-
ní nedošlo ani po válce.
Paní Michaela vypráví: V roce 1948 byl vy-
hlášen stát Izrael a v Praze vzniklo vyslanec-
tví. Na telefonní centrále potřebovali někoho 
spolehlivého a s dobrým jazykovým vybave-
ním, a to táta byl. Vyslanectví řešilo různé úko-
ly. Zajišťovaly se přesuny přeživších z Polska 
nebo Zakarpatské Rusi přes Československo 
do Izraele, byly tu československé dodávky 
zbraní, takže tátu stále dost potřebovali. Pro-
to jsme zůstávali. Pak se ale proizraelská po-
litika Československa otočila a možnost vy-
stěhování padla. To už byl rok 1950 a začaly 
procesy – se Slánským a dalšími. Plné noviny 
protižidovské tematiky.
Také jste byli v ohrožení?
Rodiče dostali obavy. Jestliže ti, kteří neby-
li sionisté, byli obžalováni ze sionismu a po-
pravováni, což takoví opravdoví sionisté? 
Tak se v roce 1953 rozhodli, že tento komu-
nistický ráj opustíme ilegálně. Jenže se to 
nepovedlo a na hranicích nás chytili. Měli 
jsme ještě štěstí, že nás nezastřelili. Dovede-
te si představit to zklamání, ve Vídni už pro 
nás byly připravené pasy, ale skončili jsme 
v Bartolomějské a pak na Pankráci. Po půl 
roce vyšetřovací vazby odsouzení, mně bylo 
16 let. I to jsme ale přežili. Na amnestii po 
smrti Gottwalda nás propustili, ale v našem 
bytě už bydlel někdo jiný! Nejspíš nějaká es-
tébácká rodina. Neměly jsme s maminkou 
na sobě než to, v čem nás zavřeli, bydlely 

jsme po přátelích. Táta přišel z vězení až půl 
roku po nás, maminka se ale mezitím ze vše-
ho „složila“, a tak jsem já, v necelých 17 le-
tech vyběhávala po úřadech, aby nám přidě-
lili nějaký byt. Nedala jsem se, odmítala jsem 
pavlačové krcálky, až jsme dostali relativně 
slušnou garsonku.
Ani další roky asi nebyly jednoduché 
s vaší rodinnou historií?
Na francouzské gymnázium mne už zpát-
ky nepřijali. Byla jsem protisocialistický ži-
vel. Šla jsem dělat kresličku, nakonec mne 
vzali na večerní školu pro pracující. Já ale 
chtěla pokračovat na vysoké, měla jsem 
samé jedničky a to se tehdy nemusely dě-
lat přijímačky, já musela. Přesto mne nepřija-
li – pro nedostatek místa. Ale já jsem si zjis-
tila, že přijali i ty s trojkami. Tak jsem zase šla 
remcat a psala odvolání s argumentováním 
o socialistické zákonnosti. Zamítnuto. Děka-
nát, rektorát, ministerstvo školství, všude za-
mítnuto. Tak jsem napsala až do prezident-
ské kanceláře. Tam se tím nijak nezabývali, 
ale dali tam berana a poslali zpět k přezkou-
mání. To už zabralo, protože nikdo nevě-
děl, koho já tam v té prezidentské kanceláři 
znám, a po dalších přijímačkách, které jsem 
opět udělala, mne už přijali.
Takže jste se zkrátka nedala.
Nedala. Na umístěnku jsem měla v pohraničí 
vyučovat na střední škole přírodopis a che-
mii. Ale já chtěla pracovat ve výzkumu! Zná-
mý z Akademie věd mne dostal na stáž, tím 
se rušila umístěnka. Odtud pak do labora-
toře do Ústavu pro výzkum výživy lidu, jako 
řadový laboratorní pracovník. Ale laboratoř 
mne naprosto fascinovala, a v tomto ústavu, 
ze kterého se pak stal IKEM, jsem zůstala až 
do důchodu.
Rodiče se do Izraele nikdy nepřestěhova-
li, jak toužili. Jak jste se tam dostala vy?
Až v roce 1989. Už tehdy jsem se byla podí-
vat aspoň na skok v kibucu Sarid, který táta 
zakládal. To, co táta kdysi odvodňoval, baži-
ny, na kterých chytil malárii, už tam nejsou. 
Místo nich jsou krásná pole a sady. Podruhé 
jsem tam jela, když byl v Izraeli Václav Ha-
vel. Poskytl letadlo pro členy Pražské židov-

ské obce. Pak v roce 2016 jsem si řekla, že 
bych si měla něco hezkého darovat k 80. na-
rozeninám, a byl z toho říjnový pobyt v Izra-
eli. Chtěla jsem tam vidět, co je pro mne dů-
ležité, samozřejmě především Sarid. Podívat 
se do archivu a na místa, kde táta pobýval.
Jak to v kibucu dnes vypadá? Jsou tam 
ještě česky mluvící obyvatelé?
Bohužel už ne, jen jejich potomci. Sarid je 
nyní krásné místo: mají tam školku, bazén, 
tenisové, volejbalové hřiště, domov pro se-
niory. Rodiny žijí – děti už dávno pohromadě 
s rodiči – v rodinných domcích.

Našlo se něco o vašem otci v archivu?
Společně s archivářkou jsme hledaly a na-
šly fotky, kde byl můj táta, a také nějaké tex-
ty, které se o něm zmiňovaly. Z toho jsem 
byla nadšená. Pak odpoledne jsme se roz-
hodly, že navštívíme tamní hřbitov. Ten malý 
kibuc má totiž asi 19 padlých (ve třech vál-
kách za izraelskou samostatnost). A cestou 
zpátky jsme jely kolem takové jakési „džun-
gle“ a ta archivářka povídá. „Tohle je Masa-
rykův les.“ To bylo překvapení.
Kde se ten název vzal a co je to za les?
Roste přímo naproti vstupu do kibucu, za-
loženého imigranty z Československa a vý-

chodní Evropy. Voní tam borovice a cypřiše. 
Byl vysazen v roce 1930 na počest Masary-
kových 80. narozenin z prostředků vybra-
ných v Československu jako dík státníko-
vi za jeho zásluhy v boji proti antisemitismu. 
Jenže dnes je velmi zanedbaný a v Saridu 
by byli rádi, kdyby byl pěkný, udržovaný, 
aby jej i kibuc mohl využívat jako místo k vy-
cházkám. U nás doma se na jeho existenci 
úplně zapomnělo. Přitom je to kus historie. 
V Izraeli na jiném místě existuje i tzv. Čes-
ký les v Negevu, kde vysazují stromy různé 
české návštěvy, ale o Masarykově lese už ni-
kdo nevěděl.
Proč tedy kibuc nemůže zasáhnout 
a upravit ho?
Nemůže, ten les vysadil totiž židovský ná-
rodní fond KKL, který vznikl už před II. svě-
tovou válkou pro potřeby zalesnění Izraele, 
a který vysadil v průběhu dlouhých let už ti-
síce hektarů lesa, miliony stromů. Jenže oni 
vysazují, vysazují, a dál se už moc nestara-
jí. Tehdy u Saridu asi 13 000 sazenic, to je 
pěkný kousek lesa. Ale dnes je ve špatném 
stavu a roste tam spousta náletových dřevin. 
Řekla jsem si: To by byl přece krásný pro-
jekt, aby se o to fond KKL postaral v letoš-
ním výročním roce naší republiky i 60 let od 
vzniku Izraele.  S tou myšlenkou jsem se vrá-
tila do Prahy.
Co jste vymyslela?
Jsem v českém výboru KKL, který tu půso-
bil už za 1. republiky a znovu od roku 1991. 
Spolu se Zošou Vyoralovou, výkonnou ředi-
telkou, jsme zrovna skončili předchozí pro-
jekt v poušti Negev, takže se krásně hodilo, 
začít tuto novou práci. Zoša se spojila izra-
elským centrem KKL, ale oni říkali: My o ni-
čem nevíme. Já jsem se spojila znovu s paní 
archivářkou v Saridu, a ta mi našla historické 
fotky, jak se les vysazoval. Byly tam i doku-
menty, které říkaly, že slavnostního vysazo-
vání se účastnily ty a ty významné osobnosti 
právě z KKL. Také v naší prezidentské kan-
celáři se v archivu našel dokument, říka-
jící, že „naše strana souhlasí s tím, aby les 
byl pojmenován po prezidentu Masaryko-
vi“. Takže vše zapadalo dohromady. Poslali 

jsme dokumenty do Izraele na vedení KKL. 
Hned tam poslali dendrologa, ať se na to po-
dívá, a už se to rozjelo.
Podaří se s obnovou začít ještě letos, v ju-
bilejním roce obou států?
Projekt je vypracovaný, má několik etap. 
V první části vznikne v předpolí využitelný 
lesopark, ve druhé bude obnoven les. V říj-
nu tam pojede první skupina dobrovolníků, 
budou ubytovaní v kibucu Sarid a budou 
hlavně kácet nežádoucí vegetaci. V dalších 
etapách pak začne pozvolná obnova. Dru-
há skupina by tam mohla jet někdy v únoru, 
kdy je židovský svátek „Nový rok stromů“, 
a to se sázejí stromky. Další postup záleží na 
tom, kolik se podaří vybrat peněz, kolik bude 
dobrovolníků. Rozjela se i kampaň na inter-
netu, mám z toho projektu velkou radost.
Co vás do Izraele stále přitahuje krom 
stop po vašem otci a těchto projektů?
Pocit, že tam jsem doma, je to země mých 
praotců. Země – vlast, která na rozdíl od ji-
ných zemí včetně Česka, kde jsme jen více 
či méně tolerovanými spoluobyvateli, patří 
nám, mému národu.
Vaši rodiče i s vámi se toužili přestěho-
vat do Izraele, ale nikdy k tomu nedošlo. 
Jste smířená s tím, že žijete v této zemi? 
Jaké vidíte pro sebe poslání, když už jste 
tu zůstala?
Ale ano, jsem smířená. Mám ráda Prahu, 
krásná místa zdejší přírody – a na jejich 
vyjmenování by nestačily listy vašich no-
vin. Také mám ráda češtinu, mou mateřšti-
nu, a mrzí mne, jak se stále víc a víc kazí. 
A hlavně – dnes tu žije má rodina, má své 
české partnery a já bez nich bych nechtě-
la žít někde, kde bych se už těžko mohla ně-
jak uplatnit. A jen dožívat, to pro mne není. 
Snažím se být aktivní v práci pro organiza-
ce, které něco konají aspoň pro židovství 
v diaspoře a pokud možno i pro Izrael, a tak 
ho podporovat zvenčí. A samozřejmě – mám 
ráda práci s dětmi, jsem často zvána do škol 
vyprávět o Terezíně nebo o tom, jak to bylo 
po válce – a děti ani nedutají. Není toho moc, 
co mohu docílit, ale ve svých skoro 82 dě-
lám, co můžu. Martina Fialková

pátek 7. 9., 20.00, Rudol num

ERBENOVY SVATEBNÍ KOŠILE PODLE 
DVOŘÁKA

Zahajovací koncert představí v programové řadě 
Dvořák Collection dílo dvou největších ikon české 
kulturní tradice Antonína Dvořáka a Karla Jaromí-
ra Erbena. Kantáta Svatební košile je ideální sym-
biózou strhujícího Erbenova textu a skladatelovy 
nevyčerpatelné hudební invence. Festivalové uve-
dení je svěřeno České  lharmonii s dirigentem Ja-
kubem Hrůšou, Českému  lharmonickému sboru 
Brno a špičkovým sólistům Kateřině Kněžíkové, 
Richardu Samkovi a Svatopluku Semovi.

pondělí 10. 9., 20.00, Rudol num

VE ZNAMENÍ GENIÁLNÍCH PARTITUR 
S SHARON KAM

V roli kurátorky komorní řady se historicky 
poprvé představí dáma, vynikající izraelská 
klarinetistka Sharon Kam. Těžiště zahajovací-
ho koncertu tvoří dvě mistrovská díla komorní 
hudby, klarinetové kvintety Mozarta  a Brahm-
se, které provede spolu s dalšími renomova-
nými sólisty, s  nimiž na koncertních pódiích 
často spolupracuje. Představí se Isabelle van 
Keulen, Ulrike-Anima Mathé, Volker Jacobsen 
a Gustav Rivinius.

sobota 15. 9., 17.30, nám. J. Palacha

NA VENKOVNÍ SCÉNĚ OHROMÍ 
250 SBORISTŮ

Nenechte si ujít mimořádnou událost Dvořákovy 
Prahy a oslavte s námi 100 let republiky. Už od 
17.30 je připraven atraktivní moderovaný pro-
gram s hudebními hosty, historiky a projekcemi. 
250 sboristů se ve 20.00 hodin připojí na ven-
kovní scéně u Rudol na k živému přenosu Dvo-
řákovy Svaté Ludmily z Dvořákovy síně. Přenos 
zahájíme společným zpěvem státní hymny.

čtvrtek 20. 9., 20.00, Rudol num

KRYSTIAN ZIMERMAN A POCTA 
BERNSTEINOVI

„Americký večer“ – i tak by bylo možno nazvat 
koncert, v němž vedle děl dvou předních americ-
kých skladatelů 20. století, Leonarda Bernsteina 
a Samuela Barbera, zazní zřídka uváděná kan-
táta Antonína Dvořáka Americký prapor. Hlavní 
hvězdou večera bude dnes již legendární polský 
klavírista Krystian Zimerman, který vzdá poctu 
Leonardu Bernsteinovi, jednomu z hlavních po-
kračovatelů dvořákovské americké kompoziční 
linie, provedením jeho symfonie Věk úzkosti.

                                     vstupenky na www.dvorakovapraha.czVýběr z programu

7—21/9/2018

za podpory hlavní partneři partneři koncertů generální mediální partner hlavní mediální partneři o ciální vůzhlavní mecenáš

Kontaktuje
T: 725 293 495
Michaela Masopustová

Samcova 1/1177, Praha 1, tel.: 224 247 291
otevírací doba: 9 - 17 hod.

Diamond Group
Realitní kancelář pro Prahu 1

Zjistěte zdarma
cenu Vašeho bytu.
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Z d e  m ů ž e  b ý t  v á š  i n z e r á t 
I n f o r m a c e  n a  w w w. l i s t y p r a h y 1 . c z

listyprahy1@jalna.cz nebo na tel.:  603 429 198
 11x ročně, k 1. dni v měsíci (kromě letního dvojčísla) 

distribuce: zdarma Českou poštou do všech schránek domácností  
a firem na Praze 1 a zveřejnění na internetu
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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

 10. Tančírna 1918-2018 
 11. Teror   
 12. Proč muži neposlouchají a ženy neumí  
  číst v mapách 
 13. Holky z kalendáře + prohlídka zákulisí 
 14. Pan Kaplan má třídu rád + prohlídka zákulisí 
 15. Shirley Valentine + prohlídka zákulisí 17.00
 17. I♥MAMMA 
 18. Tančírna 1918-2018  
 19. Bedřich Smetana: The Greatest Hits  
 20. Vím, že víš, že vím... + prohlídka zákulisí 
 24. Vím, že víš, že vím... 
 25. Tančírna 1918-2018 
 26. Evžen Oněgin + prohlídka zákulisí 
 27. Proč muži neposlouchají a ženy neumí  
  číst v mapách 
 28. Shirley Valentine 
 29. 60´s aneb Šedesátky 
  

 10. Premiéra mládí 
 11. Otec + prohlídka zákulisí 
 12. Noc bláznů + prohlídka zákulisí 
 13. Idiot 
 14. Oddací list 
 15. Kancl 17.00
 17. Čapek 
 19. Konkurz 
 21. Otec + prohlídka zákulisí 
 22. Hodina před svatbou + prohlídka zákulisí 10.00
 24. Oddací list  
 26. Kdo se bojí Virginie Woolfové + prohlídka zákulisí 
 27. Kdo se bojí Virginie Woolfové 
 28. Želary 
 29. Čapek 17.00

Divadlo Komedie 

 28.- 30.9.  Celodenní akce Next Wave 

Začátky představení v 19.00, není -li uvedeno jinak.

Ve Smečkách 26, Praha 1; pokladna 211 151 877, 
www.cinoherniklub.cz

 9. Kati
 10. Dámský krejčí
 11. Ptákovina
 12. Tramvaj do stanice Touha 19.00
 13. Sexuální perverze v Chicagu
 14. Ujetá ruka
 15. Americký bizon
 17. Bratři Karamazovi
 18. Bůh masakru
 19. QED (Kvantová elektrodynamika)
 20. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
 21. Léda (manželskonemanželská povídka)
 22. Maska a tvář
 23. Olgo, Olino, Olásku!!!
 24. Poutníci do Lhasy
 25. Tanec bláznů
 26. Osiřelý západ
 27. Poutníci do Lhasy
 28. Svatba pozdního léta
 29. Zrada

Začátky představení v 19.30, 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
 2. Mikulášovy prázdniny 14.00
 3. Mikulášovy prázdniny 18.00
 8. Rozmarné léto 18.00
 10. Rozmarné léto
 11. Rozmarné léto
 12. Rozmarné léto – bonus
 13. Rozmarné léto
 14. Rozmarné léto 18.00
 15. Rozmarné léto – bonus 18.00
 18. Richard III
 19. Richard III
Kašpar / KLUBOVNA   
 1. Slovácko sa nesúdí 20.00
 3. Kytice  20.00
 4. Kytice  20.00
 5. Kytice  20.00
 6. Slovácko sa nesúdí 20.00
 7. Slovácko sa nesúdí 20.00
 8. Slovácko sa nesúdí 20.00
 10. Vernisáž 20.00
 11. Vernisáž 20.00
 12. Sirotci 20.00
 13. Sirotci 20.00
 14. Červenec veřejná zkouška 20.00
 17. Kyslík 20.00
 18. Kyslík 20.00
 20. Slovácko sa nesúdí 20.00
 21. Slovácko sa nesúdí 20.00
WERICHOVA VILA 
 6. Jonáš a tingl-tangl 20.30
 7. Jonáš a tingl-tangl 20.30
 9. Jonáš a tingl-tangl 20.30
 15. Mikulášovy prázdniny 16.00
 16. Mikulášovy prázdniny 16.00
SPOLUHRA   
 22. Konec světa
 24. Konec světa
SPOLEČNOST DR. KRÁSY   
 23. Překvapení v Rusku aneb miluji tě, nenávidím tě! 
UMUM – UMĚT SE UMĚT   
 30. Heroes

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

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

29.  Pohádky pro Hurvínka 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

17. Ani za milion!
18. Hrdinové
26. Můj nejlepší kamarád
27. Úhlavní přátelé

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

STUDIO DVA DIVADLO
Palác Fénix, Václavské nám. 802/56, Praha 1
Pokladna: po–ne 11.00–19.00 (v případě pozdějšího představení 
do jeho začátku), pokladna@studiodva.cz, tel.: 222 222 598.
Informace, rezervace a on-line prodej vstupenek na  
www.studiodva.cz. Předprodej vstupenek také v běžných předprodejích.

LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD   
 1. Monika Absolonová & Boom! Band Jiřího Dvořáka  
    PŘIDANÝ KONCERT 
DIVADLO STUDIO DVA    
 1. Můj báječný rozvod  ADF Jan Balzer /exkluzivně 
 2. Kutloch aneb I muži mají své dny  
 3. Můj báječný rozvod  ADF Jan Balzer /exkluzivně 
 4. Les  
 5. Misery  
 6. Vysavač  
 7. 4 sestry  
 8. Otevřené manželství  
 9. 4 sestry  
 10. Starí majstri   Štúdio L+S /slovenské pondělky 
 11. Věra  
 12. Věra  
 13. VE DVOU TOUR 2018 - Lenka Nová & Petr Malásek  
   koncert 
 14. Vysavač  
 15. Vysavač  
 16. Kutloch aneb I muži mají své dny  
 19. Mínus dva  Divadlo Bolka Polívky a Štúdio L+S  
 20. Moje tango  česká premiéra 
 21. Moje tango  
 22. EVITA  14.00
 22. CELEBRITY  20.00
 23. Sex pro pokročilé  15.00
 23. Vše o ženách  20.00
 24. Moje tango  
 25. Misery  
 26. Můj báječný rozvod  ADF Jan Balzer /exkluzivně 
 27. Brouk v hlavě  
 28. Sex pro pokročilé  14.00
 28. Vysavač  20.00
 29. Šíleně smutná princezna  15.00
 30. Šíleně smutná princezna  11.00, 15.00
 30. Vzhůru do divočiny  20.00
   

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.

Anenské náměstí 5, Praha 1, 
pokladna@nazabradli.cz, www.nazabradli.cz. 
pokladna po–pá 14.00–19.00, so, ne a svátky 2 hod. před začátkem 
představení (pokud se hraje) 
pokladna@nazabradli.cz, 222 868 868

 10. Dánská občanská válka 2018-24 
 11. Anamnéza 
 12. Krásné psací stroje! 
 13. Mýcení  
 14. Anamnéza   zadáno 20.00
 17. Velvet Havel  s anglickými titulky 
 18. Dobří chlapci  
 18. To Téma / Das Thema   host EK 21.00
 19. Zlatá šedesátá   s anglickými titulky 
 19. To Téma / Das Thema   host EK 21.00
 20. Macbeth - Too Much Blood 18.30
 21. Mýcení 
 22. Požitkáři 
 24. Dobří chlapci  
 25. Velvet Havel  
 26. Cizinec 
 27. Macbeth - Too Much Blood  
 28. Hamleti   s anglickými titulkami 
Divadelní společnost Masopust
 16. Nic ze mě  
 23. Hlad  
 29. Deník zloděje  
 28. Antieva   premiéra  21.00

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,  
rezervace on-line www.mlp.cz, pokladna po–pá 14.00–20.00

FILMOVÉ PROJEKCE
FILMOVÝ KLUB MKP  
Vstup pouze s platnou kartou FK.Cena karty 100 Kč, platí do 

31. 12. 2018, v prodeji v pokladně MKP.

11. Úsměvy smutných mužů (80 Kč)  19.00
18. Láska bez bariér (80 Kč)  19.00
19. Studená válka (80 Kč)  19.00
25. Muž, který zabil Dona Quijota (80 Kč)  19.00
FILMOVÝ KLUB – BIO SENIOR velký sál
Vstup pouze s platnou kartou FK.Cena karty 100 Kč, platí do 

31. 12. 2018, v prodeji v pokladně MKP.

18. Chata na prodej (60 Kč)  16.00
19. Escobar (60 Kč)  16.00
25. Mamma Mia! Here We Go Again (60 Kč)  16.00
BIO JUNIOR velký sál 
15. Hotel Transylvánie 3. Příšerózní dovolená (70 Kč)  15.00
SOUČASNÝ SVĚTOVÝ FILM malý sál
11. Teheránská tabu (80 Kč)  19.00
27. Sweet Counry (80 Kč)  19.00
FILM A SPIRITUALITA velký sál 
12. Mama Brasil (80 Kč)  19.00
3D PROJEKCE velký sál
Ke každé 3D projekci je třeba zakoupit v pokladně 3D 
brýle (20 Kč) určené k opakovanému použití.
15. Mission. Impossible - Fallout (100 Kč)  18.00
22. Predátor. Evoluce (140 Kč)  18.00
SOUČASNÝ ČESKÝ FILM velký sál
24. Jan Palach (80 Kč)  19.00
FILM A VÝTVARNÉ UMĚNÍ velký sál 
27. Gauguin (80 Kč)  16.00
BIO SKEPTIK aneb Večer obzvláště vytříbeného vkusu 
velký sál
27. Rocky Horror Picture Show (80 Kč)  19.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ malý sál
29. Cesta do fantazie (vstup zdarma) 15.30
KONCERTY
MEZINÁRODNÍ TROMBONOVÝ FESTIVAL PRAGUE  
BONE FEST velký sál, (250 Kč, studenti 150 Kč) 
29. Pulec octet tribute & Bart van Lier (NL) 19.00
30. Přemysl Tomšíček Sextet & Bart van Lier (NL)  
  & Zdeněk Němec 19.00

 Změna programu vyhrazena!

Klimentská 16, Praha 1, studio: 602 463 664, cafegalerie:  
776 746 838, info@studiocitadela.cz, www.studiocitadela.cz. 
Kulturní místo pro všechny kolemjdoucí. Studio s otevřeným 
chráněným programem tvůrčích dílen pro širokou skupinu kulturní 
veřejnosti a znevýhodněných klientů. Cafégalerie (www.citadela.org) 
po-pá 12.00 – 22.00, so-ne 16.00 – 22.00,. WI-FI FREE.

STUDIO CITADELA 
 21.  III. Indický večer Neha Seshadrinath  
  & Anežka Hessová 20.00
  Taneční představení klasického indického  
  tance kathak. 
 STUDIO CITADELA DĚTEM:
 23. Zlatovláska, Divadlo Liberta, 15.00
  Pohádka pro celou rodinu. Rezervace nutná.
VÝSTAVA
Fotografie Díla dětí z příměstského kreativního tábora  
ve Studiu Citadela. 
Pravidelné programy: info@studiocitadela.cz
Společné zpívání s hudebnicí A. Kutas  
(po 19.00 – 20.00), 721 739 544
Taneční ateliér (st, čt), 606 952 175, www.kathak.wz.cz
Bohnická divadelní spol. (čt 17.30 -19.00), 602 463 664
Za podporu děkujeme:  Hl. městu Praha, Městské části Praha 1, 

Ministerstvo kultury ČR, ad.

Kulturní portál.cz, s.r.o., Vodičkova 41 – pasáž Světozor, P 1 
on-line objednávky: www.divadlopohadek.cz 
222 984 272, 603 805 271, po-pá 9.00 – 19.00 
Vstupenky též v sítích TicketPro, Ticket Portal a Ticket-Art.

Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 36/31, Praha 1
15. Pat a Mat jedou na dovolenou 11.00
22. Krkonošské pohádky 11.00
29. Princové jsou na draka 11.00
Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9
2.  Princové jsou na draka 16.00

Kulturní portál.cz, s.r.o., Vodičkova 41 – pasáž Světozor, P 1 
on-line objednávky: www.kulturniportal.cz;  
222 984 272, 603 805 271, po-pá 9.00 – 19.00 
Vstupenky též v sítích TicketPro, Ticket Portal a Ticket-Art.

Divadlo Gong, Českomoravská 2420/15a, Praha 9
24. Natěrač 18.00
26. Poslední ze žhavých milenců 19.00

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, BUS 136, 125, 203 a 213 
info@chodovskatvrz.cz; www.chodovskatvrz.cz

Koncerty
11. Jedenáctého na „Jedenáctce“ aneb Barokní  
  a klasicistní kouzlo (150/100) 19.00
Ensemble Anima - soubor ve složení Monika Herianová 
– flétna, Lenka Malá – housle, Jitka Fantová – violoncello 
a Denisa Ulmanová – klavír zahrají díla J. S. Bacha,  
J. Haydna a dalších velikánů své doby. 
19. Šansony na tvrzi (130/100) 18.00
Pravidelná šansonová setkání každou třetí středu v mě-
síci tentokrát s Filipem Sychrou a Martou Balejovou, za 
klavírního doprovodu Radima Linharta. Host novinářka a 
spisovatelka Blanka Kovaříková. 
26. Jazz klub Tvrz – Lucia Radecká trio (150/100) 20.00
Slovenská zpěvačka zazpívá v komorním seskupení s 
klavíristou Jakubem Tököly a saxofonistou Štěpánem 
Markovičem. (Kapacita klubu omezena!)
Ostatní/ kurzy/ dílny
22. Mozaikování III (600) 11.00–17.00
Ateliér Chodovské tvrze nabízí možnost vyzkoušet si kla-
sickou i současnou techniku mozaiký. Návštěvníci kur-
zu mohou tvořit mozaikové obrazy, zdobit stolky, židle, 
podnosy, apod. Minimální počet účastníků 9, max. 15. 
Rezervace nutná. S sebou pohodlné oblečení a mozaiko-
vé náčiní pokud máte vlastní. 

Výstavy
Velká galerie  út – ne 13.00 – 19.00, (50/30 Kč)
6. 9. – 6. 10. Současná česká mozaika 
Výstava ukazuje díla provedená různými technikami mo-
zaiky odrážejícími aktuální dění nejen ve výtvarném umě-
ní, uměleckém řemesle, ale také v designu a dialogu 
mezi dalšími uměleckými obory. 
Připravujeme:
25. 10.  Kde domov můj? (dvojkoncert) 

(160/110)17.00, 19.30
Komponovaný pořad ke stému výročí založení republiky 
věnovaný písni ze zpěvohry Fidlovačka, pozdější české 
národní hymny skladatele Františka Jana Škroupa a dra-
matika Josefa Kajetána Tyla. 

Pantheon production s. r. o 
www.ipantheon.cz 
rezervace: tel.:  792 314 772 
ivana.pantheon@gmail.com 
hraje jako host v Divadle Palace 
Pasáž Jalta, Václavské nám. 43, Praha 1

 4. Dokud nás milenky nerozdělí  19.00
 7. Perfect Days 19.00
 21. Chvála bláznovství 19.00
 28. Chlap na zabití 19.00

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  (Praha 1,  Národní 20) 
 23. Tři veselá prasátka 15.00
ZŠ Zličín (Praha 5, Hevlínská 500)
 18. Kominíkovo štěstí  9.30

Studio Divadla Minaret – herecké kurzy pro děti a mládež 
od 8 do 15 let – zahrnují základní pohybovou a hlasovou 
průpravu i přípravu divadelního vystoupení. Zápis na škol-
ní rok 2018/19 na tel.: 730 141 693. 

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

www.veceryukapucinu.cz
ve středu 5. září od 19.00

Čas na lelky
vystoupí Šárka Krejčí.klavíristka, textařka a písničkářka

Výtěžek benefice podpoří Nedoklubko - nestátní neziskovou  
organizaci podporující předčasně narozené děti a jejich rodiny  

v České republice. www.nedoklubko.cz

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

 4. Růže pro Algernon  Divadlo Tramtárie
 5. Divoké historky  Divadlo Tramtárie
 6. Kafkárium  Herecké studio ŠD
 7., 15.  CRY BABY CRY  
 8., 13.  Kauza pražské kavárny  
 9. Radim Vizváry: VIP  Mime Prague
 10. Protest/Rest  
 11. Ztracená čest Kateřiny Blumové  
 12. Srdce patří za mříže  
 16. Vítězné svině Buchty a loutky 
 17. Hodina Lásky   Divadlo Spektákl
 20. Slušný člověk  
 21. Poslechový večer Jiřího Černého – Hana Hegerová 
 22. Just! Impro Show  Just Impro
 25. Rajče a Okurka: v Lednici 
 26. Šoa  
PRO DĚTI   
 30. Skřítek  Buchty a loutky 15.00

Začátky představení v 19.00, není- li uvedeno jinak.

Poštovní muzeum Praha
Nové mlýny 2, Praha 1,  Nové Město

(denně mimo pondělí: 9–17)

Pošli to dál!  
Pošta českých skautů a další příběhy

trvá do 28. 10. 2018

Divadlo v Řeznické, o. p. s., Řeznická 17, Praha 1 
720 993 787, divadlo@reznicka.cz; www.reznicka.cz 
pokladna po – pátek 14.00–18.00 a vždy hodinu před představením

 11. Midsummer
 13. Zavřete oči, Swing přichází…
 17. Zavřete oči, Swing přichází…
 18. Odvolání
 19. Útěky
 20. Vražedný pátek

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Rezervace vstupenek 
257 320 421 

pokladna@napradle.cz 
www.napradle.cz 

Besední 3, Praha 1

 14. Obec překladatelů – Bubeníčci 19.30
 15. S láskou 2018
 16. Mantra and Meditation 17.00
 17. Kocour v botách 9.30
 17. Kocour v botách 18.00
 24. Tick, tick...Boom! 
 25. Famílie
 30. Tomáš Vaněk  koncert 18.30

Začátky představení v 19.00, není- li uvedeno jinak.

Karolíny Světlé 18,  
Praha 1 – Dům PORTUS;  
Pokladna po–pá 8.00–16.00  
a 1 h před představením,  
222 333 999, hromadné  
objednávky a pronájem: dana.pekova@zivot90.cz  
www.divadlouvalsu.cz, provozuje ŽIVOT90, z.ú.

Pro skupiny 10 a více osob máme připraveny zajímavé slevy.

 20. Jak se hladí duše / F. Novotný      
23. Krvavé křtiny čili Drahomíra a její synové  
 24. Legendy opery / prof. J. Chvála    
 25. Potomci slavných 
   V. Ebr se svými  hosty 
 26. Filmová středa : Uloupená hranice,  film 
  Československo, 1947                                    15.30
   beseda s filmovým historikem P. Taussigem

Začátky představení v 16.00, není- li uvedeno jinak.

NÁRODNÍ DIVADLO
 1., 8.  Marná opatrnost 14.00, 19.00 B
 2., 17.  Pýcha a předsudek  Č
 6., 27.  Maryša  Č
 7.  Rusalka  O
 9.  Madama Butterfly  O
 14.  Libuše  1. premiéra  O
 15., 18., 20.  Chvění   B
 16.  Libuše  2. premiéra  O
 19., 29.  Werther  O
 21.  Koncert ke 100. výročí vzniku  

Československé republiky  K
 22.  Sen čarovné noci  Č
 23.  Manon Lescaut  Č
 28.  Libuše 17.00 O
 30.  V rytmu swingu buší srdce mé  Č
HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN  

 12.  Romeo a Julie (Roméo et Juliette)  O
 13., 15.  Nabucco  O
 14., 26.  La traviata  O
STAVOVSKÉ DIVADLO  

 2., 10., 15., 27., 30.  Figarova svatba  O
 6., 14.  Faust  Č
 8., 18.  Krvavá svatba  Č
 9., 26.  Spalovač mrtvol  Č
 12., 25., 29.  Audience u královny  Č
 13., 20.  Noční sezóna  Č
 15.  Opera nás baví – Opera v Praze 11.00 
 16., 24.  Vítejte v Thébách  Č
 21.  Modrý pták 18.00 Č
 22.  Fidelio  1. premiéra  O
 23.  Fidelio  2. premiéra  O
 28.  Mlynářova opička  Č

Začátky představení, v 19.00, není-li uvedeno jinak.
NOVÁ SCÉNA  

 1., 26.  Cube  Lm  
 3.  Křehkosti, tvé jméno je žena  Č
 4., 5.  Podivuhodné cesty Julese Verna   Lm  
 6., 11., 12.  Slovanský temperament  B
 7., 8.  Human Locomotion   Lm  
 9.  Jsme v pohodě  Č
 10., 23.  Nová Atlantida  Č
 13., 14.  Kouzelný cirkus   Lm  
 15., 25.  Malý princ   Lm  Č
 19.  MTF Zlatá Praha – Zahajovací koncert:  

Štefan Marota a jeho hosté  
 20.  MTF Zlatá Praha – Kafka Band: 

 hudebně-divadelní inscenace Amerika 17.30 
 20.  MTF Zlatá Praha – Rusalka:  

filmové zpracování P. Weigla  
 21.  MTF Zlatá Praha – Čím lidé žijí:   

premiéra komorní opery B. Martinů 19.30 
 22.  MTF Zlatá Praha – Slavnostní předávání cen 
 29.  Gavrilo Princip  Pražské křižovatky  
 29., 30.  Cuckoo  Pražské křižovatky 

Začátky představení, ve 20.00, není-li uvedeno jinak. 

O opera, B balet, Č činohra, K koncert, Lm Laterna magica.

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

1.-2., 14.-16. Mamma Mia!: Here We Go Again, USA
1.-2. Kryštůfek Robin, USA
1., 3.-19., 23. Úsměvy smutných mužů, ČR
1.-2. Alfa, USA
1.-17.,19., 23. Jan Palach, ČR
1.-5. Důvěrný nepřítel, ČR/SR
1.-2., 5. Escobar, Španělsko/Bulharsko
1., 3., 5. Upgrade, Austrálie
2.-3. Láska bez bariér, ČR
3.-5., 12. Studená válka, Polsko/Francie/GB
5. Mama Brazil, Brazílie/Uruguay/SRN 
6.-12., 14.-15. Ten pravý, ta pravá?, USA
6.-18. Chata na prodej, ČR
6.-8. Mission: Impossible - Fallout, USA
6.-11., 13.-19. Všechno bude, ČR/Slovinsko/SR/Polsko
7., 10.-12., 21.-23. McQueen, GB
8.-9., 22.-23. Kubík hrdina, Island/Belgie
8.-9. Miss Hanoi, ČR
12. Predátor: Evoluce, USA
13. Jsem božská!, USA
13.,16.-17. Whitney, GB/USA
14.-15., 19. Muž, který zabil Dona Quijota, Španělsko/
Belgie/Portugalsko
15.-16. Pat a Mat znovu v akci, ČR
16. Já, Maria Callas, Francie
18.-19. Tísňové volání, Dánsko 
19. Muž, který zabil Dona Quijota, Španělsko/Belgie/
     Portugalsko
20.-30. Po čem muži touží, ČR
20.-24., 26.-30. King Skate, ČR
20.-26. Toman, ČR/SR
26. Léto, Rusko/Francie
27.-29. Odborný dohled nad výkladem snů, ČR
27.-30. Domestik, ČR/SR
27.-30. Beze stop, USA
28.-30. Yeti: Ledové království, USA
12. Future Night: Predátor: Evoluce 
Předpremiéra filmu a doprovodný program pod hlavičkou 
pořadatele sci-fi akcí Future Gate
18. Cestovatelské kino: Kanada 
Vewčer pro cestovatelské nadšence.
20. SmartTalk: Trendy v online marketingu 
Večer s obdorníky na téma.
25. Ladies Movie Night: Po čem muži touží
Projekce filmu s dárky, hosty a bohatou tombolou.
26. Žalman – koncert a film 
Speciální koncert skupiny Žalman & Spol. věnovaný 
oslavám 50 let Pavla Žalmana Lohonky na scéně spoje-
ný s promítáním inscenovaného dokumentu Naslouchám 
tichu země
30. Koncert Pražského filmového orchestru 
Večer filmových melodií v živém podání 50-ti členného 
orchestru
PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ 50% SLEVY PRO 
SENIORY:  začátky ve 13.30
3.  Úsměvy smutných mužů
5.  Senior Art: Mama Brazil
7.  Jan Palach
10.  Ten pravý, ta pravá?
12.  Senior Art: Studená válka
14.  Mamma Mia!: Here We Go Again
17.  Chata na prodej 
19.  Senior Art: Muž, který zabil Dona Quijota
24.  Po čem muži touží
26.  Senior Art: Léto 
28.  Po čem muži touží

Obecní dům, 
  nám. Republiky 5, Praha 1 

po–pá 10–18, 222 002 336, 
pokladna@fok.cz,  

www.fok.cz
Smetanova síň, Obecní dům  
12., 13.  ZAHAJOVACÍ KONCERT 19.30
  JOSEF BOHUSLAV FOERSTER Slavnostní  
  předehra C dur op. 70
  RICHARD STRAUSS Čtyři poslední písně
  GUSTAV MAHLER Symfonie č. 1 D dur „Titán“
  Lise LINDSTROM | soprán
  SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
  Pietari INKINEN | dirigent
26., 27.  SVATÝ VÁCLAV – FILM S ŽIVOU HUDBOU 19.30
  OSKAR NEDBAL, JAROSLAV KŘIČKA Svatý Václav
  SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
  Jan KUČERA | dirigent
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NA PÁR ŘÁDCÍCH

�	NA	HRADĚ…	 	
	 Tož	 to	 kupte!	 TGM	 a	 sbírka	 umění	
pro	 Hrad.	 Výstava seznamuje s koncep-
cí, akvizicemi a osudy sbírky, která byla 
nakupována z úroků tzv. Národního fondu 
Masarykova v letech 1920–1952. Císařská 
konírna. 12. 9. – 9. 12. Denně od 10.00 do 
18.00. � Invisible	Presence.	Autorská vý-
stava kreseb, obrazů a obrazových reliéfů 
současného umělce Jiřího Matějů. 13. 9. 
až 31. 10. Královský letohrádek. Otevřeno 
po–ne od 10.00 do 18.00. � Vinobraní	
na	 Pražském	 hradě.	 V Královské zahra-
dě se o víkendu 15. a 16. září uskuteční 
již 13. ročník a návštěvníci se mohou těšit 
na čerstvou hroznovou šťávu právě vyliso-
vanou na replice historického ručního lisu, 
opravdový moravský burčák, degustaci vín 
v Míčovně a prodejní ochutnávku českých 
potravin značek Klasa a Regionální potra-
vina. � Svatováclavský	 koncert	 Hudby	
Hradní	 stráže	 a	 Policie	 ČR.	 Cyklus du-
chovních kantát o českých patronech pro 
sóla, sbor a orchestr: J. Zástěra – České 
nebe. Účinkují M. Časarová, B. Smržová To-
manová, Collegium hortense, Komorní sbor 
Entropie, Komorní sbor Nona, L. Dvořák a 
Hudba Hradní stráže a Policie ČR. 27. 9. od 
18.00. Katedrála sv. Víta. 

�...I	V	PODHRADÍ	  
 Smutek	 těch	 dní	 –	 týden	 poté.	 Vý-
stava fotografií Václava Berdycha (1916 až 
2016), které vystihují tísnivou atmosféru 
v Praze po vstupu okupačních vojsk v srp-
nu 1968. Trvá do 12. 10. Galerie na úřadě, 
nábř. Kpt. Jaroše.

�	NA	VÝSTAVU	 	
	 Fenomén	Favorit.	Výstava mapuje fe-
nomén jízdních kol značky Favorit. K vidění 
bude mj. bicyclebalové kolo bratří Pospíšilů 
či dráhové kolo zlatého olympionika z Tokia 
J. Dalera. Výstava je součástí projektu NTM 
ke 100. výročí vzniku československého 
státu Made in Czechoslovakia – aneb prů-
mysl, který dobyl svět. NTM do 30. 9.

�	GHMP	 	
	 Keplerovo	 tajemství	 aneb	 Hudba	
sfér, přednáška astrofyzika J. Veselého, 
koncert violoncellového dua, komentovaná 
prohlídka výstavy Harmonices Mundi a ko-
mentovaná prohlídka výzdoby barokní troj-
ské zahrady. Rezervace na pr@ghmp.cz. 
Proběhne 22. 9. odpoledne. Trojský zámek. 
� Anna	Ročňová	(Start	Up).	Absolventka 
VŠUP ve svých sochách a asamblážích 
zkoumá materiální a myšlenkové vztahy 
mezi přírodními či přirozenými entitami a 
průmyslovým a intelektuálním viděním sou-
časného světa. 26. 9. – 11. 11. Colloredo-
-Mansfeldský palác – kočárovna. Otevřeno 
út–ne 10.00 – 18.00.

�	NÁRODNÍ	GALERIE	 	
	 Jacques	de	Gheyn	II	(1565−1629).	
Antverpský rodák patří mezi nejoriginálnější 
umělce z období přelomu 16. a 17. století. 
Jeho tvorba zahrnuje kromě expresívních 
kreseb také malbu a rozsáhlou grafickou 
produkci. Trvá do 23. 9. Schwarzenberský 
palác. � Antony	 Gormley:	 Sum.	 Vášní 
autora je ptát se, zda lidská forma může 
dnes sloužit jakožto téma pro kontemplaci. 
Trvá do 14. 10. Klášter sv. Anežky České. 
� František	 Kupka	 1871–1957.	 Výstava 
představí dílo v celé jeho šíři, od raných 
prací z devadesátých let 19. století až po 
abstraktní práce z padesátých let 20. stole-
tí. 7. 9. – 20. 1. 2019. Valdštejnská jízdárna. 
� Záhada	 Čapkova	 koberce.	 Orientální 
koberce zaujímaly mezi rozmanitými zá-
jmy Karla Čapka významné místo. Trvá do 
25. 11. Veletržní palác.

�	NA	KONCERT	 	
	 Prestižní	koncert	k	výročí	100	let	od	
založení	Československého	státu.	Zazpí-
vají umělci, kteří jsou nebo byli fenomény 
určitých dekád historie naší země: V. Dyk, 
D. Koller, R. Müller, D. Pecková, A. Langero-
vá a výjimečně se na pódiu objeví i M. Kubi-
šová. Doprovod orchestr P. Maláska. 30. 9., 
od 19.00. Smetanova síň Obecního domu.

�	ZA	ROHEM	 	
	 V	pohodě	na	vodě,	u	vody	i	v	ní...	Už 
po osmé se konají tradiční Slavnosti pravé-
ho a levého břehu. Děti potěší soutěže a 
tvořivé dílničky, vědecké vystoupení nebo 
cirkusová školička. Dospěláci zde najdou 
stánky s lokálními dodavateli jídla i pití. 
Vstup zdarma. 15. 9. Roztoky u Prahy.

�	NEBE	NAD	HLAVOU	 	
	 Počátkem měsíce Merkur ráno nízko 
nad v, zářící Venuše večer velmi nízko nad 
z. Mars v první půlce noci, výška stoupá, 
jasnost klesá (na –1,4 mag). Večer nad jz 
nádherný Saturn ve Střelci, nízko ve Váhách 
Jupiter. � Měsíc: nov 9. 9., úplněk 25. 9. � 
Dny se krátí. Slunce: východ 1. 9. v 6:15, 
30. 9. v 6:58, západ 1. 9. v 19:44, 30. 9. 
v 18:41. Podzimní rovnodennost 23. 9., 
Slunce vstoupí do znamení Vah (3:54), za-
číná astronomický podzim. � Večery ozdo-
bí 14. a 15. 9. seskupení Měsíce, Jupiteru, 
hvězdy Antares (Štír) a Saturnu. Poblíž Mě-
síce najdeme ráno 3. 9. a 30. 9. Aldebaran 
(Býk), 6. 9. Pollux (Blíženci), 17. 9. Saturn, 
20. 9. Mars. � Z Vozky přes Blížence do 
Jednorožce putuje kometa 21P/Giacobini-
-Zinner (7,2 mag), viditelná ráno menším 
dalekohledem.
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VYHLÍDKOVÁ VĚŽ
Téměř 70 m vysoká věž. V bývalém bytě 
věžníka si můžete prohlédnout stálou ex-
pozici o historii Nového Města a i výstavu 
v Galerii ve věži. 
VÝSTAVY	V	GALERII V	PŘÍZEMÍ		
A	VE	VĚŽI,	út–ne 10–18 h 
•	do	16.	9.	Kristian	Kodet	70 obrazy
•	5.–29.	9. Direkt	malba, sochy, box
•	4.	10.	–	4.	11.	Alžběta	Baštová / Liza	

Basta	–	Papoušci	a	ti	ostatní obrazy
•	12.	10.	–	4.	11.	Studentský	design	2018
HUDEBNÍ	FESTIVALY A	KONCERTY		

VE	VELKÉM	SÁLE
•	6.	9.,	2.	10.,	6.	12. Stylové	večery	2018 

hudební festival
•	12.	9.,	26.	9.,	9.	10.,	4.	12. Novofest	

2018 hudební festival
•	20.	10. Smyčce	PFO	na	radnici koncert
AKCE 
•	do	30.	9.	Sculpture	Line	/	Kurt		

Gebauer sochařský festival
•	1.	a	2.	9.	Bruncvík	a	lev divadelní 

představení
•	8.–16.	9.	EHD	–	Dny	evropského		

dědictví	2018 slevy
•	10.	9. Noční	pražské	věže 
•	15.	a	16.	9.	Dnes	provází	Minor divadel-

ní představení
•	28.	9.	–	28.	10.	Měsíc	věží	a rozhleden	

ČR	2018	
•	1.	10.	Komentované	prohlídky  

Novoměstské	radnice	
•	5.–6.	10.	Dny	francouzských	vín /	Naplň 

si svůj sklep!
•	8.	10.	Ryder’s	bazar charitativní módní bazar

•	13.	10.	Festival	delikátních	chutí	/	Jídla, 
pro která zahoříte!

•	23.	10.	Počítáme	s	vodou	2018 meziná-
rodní konference

•	24.	11.	–	6.	1.	Iva	Hüttnerová /  
Obrázky – oleje a grafika

DLOUHODOBÉ AKCE
Neviditelná výstava
The	Chamber	–	Tajemství	císaře dobro-
družná úniková hra

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1/23, Praha 2
www.nrpraha.cz
www.facebook.com/NRpraha
info@nrpraha.cz

–PR–	(foto David Tesař)

Přelom	září	a	října	bude	patřit	již	tradičně	DNU	ARCHITEKTURY,	který	si	letos	svým	té-
matem	„Architektura	společně“,	připomene	výročí	100	let	od	založení	Československa.

Od pátku 28. září do čtvrtka 4. října pro-
běhne v bezmála devadesátce měst po 
celé České republice a také na Slovensku 
pestrý program, který nabídne veřejnosti 
nový pohled na architekturu – od moder-
ních, odbornými cenami ověnčených bu-
dov, přes historické skvosty až po mnohdy 
opomíjené, ale o to zajímavější stavby. Celá 
řada akcí se uskuteční i na Praze 1. 

Populární akce Hurá dovnitř! každoročně 
otevírá veřejnosti budovy, které jsou pro 
ně jinak nepřístupné. Stejně tomu bude 
i letos. Zavítáme například do originálního 
bytového domu od studia DAM architekti 
ověnčený cenou Grand Prix, prohlédneme 
si Masarykův nádražní salonek s trámovým 
stropem a honosným krbem z roku 1876, 
secesní prostory Obecního domu či první 

českou kubistickou stavbu Dům U Černé 
Matky Boží.

Během setkání Praha mezi dvěma ná-
dražími se vrátíme do doby, kdy do Prahy 
začaly jezdit první vlaky. Připomeneme si 
historii pražské železnice, architektonické 
zajímavosti i honosné interiéry. S historič-
kou architektury se projdeme po pražských 
nábřežích. Hlavním tématem procházky bu-
dou prvorepublikové architektonické vize, 
které měly za cíl udělat z provinční Prahy 
velkoměsto evropského formátu. 

Den Architektury nezapomíná ani na děti. 
Chystá pro ně například řadu workshopů. 

Podrobný program na: 
   www.denarchitektury.cz

(foto René Volfík)

Na letošní rok připadá sté výročí vzniku sa-
mostatného československého státu. Jistě 
nikoho nepřekvapí, že se k oslavám tohoto 
významného jubilea připojuje i Národní pa-
mátkový ústav řadou akcí pod souhrnným 
názvem Století republiky. Součástí tohoto 
projektu bude také již IV. ročník odborné 
konference Historie odívání v českých ze-
mích na téma „Společenská role módy po 
vzniku Československé republiky“, pořáda-
ný opět Územním odborným pracovištěm 
NPÚ středních Čech v Praze ve spolupráci 
s Knihovnou akademie věd ČR za mediální 
podpory portálu PROPAMÁTKY.

První republiku máme již tradičně spoje-
nou s elegancí a pečlivým řemeslným zpra-
cováním oděvu. Pomocí módního oděvu se 
také prezentovala příslušnost ke kosmo-
politní společnosti stejně jako příslušnost 
k českému (československému) národu. 

S módou však úzce souvisí i téma ženské 
emancipace. První republika nebyla ovšem 
jen dobou elit: poprvé se objevila myšlenka 
kvalitního pracovního oděvu pro dělnictvo 
a kvalitní oděvní produkce pro nižší spole-
čenské vrstvy. Móda samozřejmě nezahr-
nuje jen oděv, ale také šperk, obuv, módní 
doplňky, klobouky atd. 

Všem těmto aspektům oděvu a módy 
v daném časovém období se budeme tra-
dičně věnovat z pohledu historiků, etnogra-
fů, památkářů, muzejníků a všech dalších 
zainteresovaných odborníků.

Konferenční sál č. 206 Akademie věd ČR, 
Národní 3, Praha 1, 9–18 hodin
Více informací naleznete na www.npu.cz	
Kontakt pro přihlášení: 
klapetkova.olga@npu.cz

Dita Roubíčková

Do	Chvalského	zámku	v	Horních	Počernicích můžete	až	do	25.	listopadu	přijít	s	dětmi	
za	oběma,	dnes	již	legendárními	poplety.	Pohrát	si,	zasmát	se,	zavzpomínat,	něco	se	
dozvědět	a	také	tvořit.	Kromě	výstavy	věnované	známým	animovaným	filmům	Lubo-
míra	Beneše	a	Vladimíra	Jiránka	o	dvou	nešikovných kutilech	Patovi	a	Matovi…a je 
to!,	tu	můžete	zhlédnout	i	druhou	výstavu.	Ta,	pod	názvem	Jak si hráli naši prarodiče,	
mapuje	uplynulé	století	prostřednictvím	oblíbených	dětských	her	a	hraček.	

Jistě jste si také tak někdy připadali, když 
se vám nedařilo zatlouct rovně hřebík, po-
věsit poličku nebo třeba nahodit spadlý 
řetěz u kola. Jsem to ale „Patka – Matka“, 
pomyslela jsem si mnohokrát i já. Zama-
zané oblečení, díra o kus výš než měla být 
nebo spousta ohnutých hřebíků někdy do-
vede přivést do varu. Lepší je se ale zasmát, 
pokrčit rameny a zkusit to znovu – a třeba 
jinak. A pozvat si k tomu kamaráda. Společ-
nými silami se všechno zvládne, a tak své 
karamboly řeší i oba nešikové Pat a Mat, 
kterým se nakonec všechno podaří. Vytrva-
lost, nezdolnost, zdánlivě nemožné nápa-
dy, které ale vždy něco dobrého přinesou, 
zaručily oběma hrdinům velkou popularitu 
mezi dětmi i dospělými, a to u nás i v řadě 
dalších zemí.

Výstava mapuje historii natáčení večer-
níčkového seriálu i dějiny animace jako 
takové. Dozvíte se, jak vznikají animované, 
kreslené nebo loutkové pohádky a jak se 
od sebe navzájem liší. Připomíná samotné 
tvůrce seriálu, výtvarníky Lubomíra Beneše 
a Vladimíra Jiránka. Víte, že původně se 
jeho hrdinové jmenovali pan Ouholíček a 
pan Sedlec a vznikli na základě prapůvod-
ních kreslených vtipů Lubomíra Beneše? To 
bylo v prvním filmu s názvem Kruťáci. Od 
roku 1979 už natáčeli tvůrci seriál „…a je 
to!“ v Krátkém filmu Praha pro Slovenskou 
televizi Bratislava. V něm si panáčci převlék-
li trička a dostali rádiovku a kulicha, později 
se již natáčelo přímo pro Krátký film Praha. 
V současné době existuje již 103 dílů seri-
álu. Posledních 13 dílů ze série „Pat a Mat 
nás baví“ produkovalo studio Patmat film 
s.r.o. Nové epizody režíroval Marek Beneš, 
syn Lubomíra Beneše. Na výstavě můžeme 

vidět originální scény a loutky z oblíbeného 
Večerníčku. 

Ale nejen to, výstava je především hravá. 
Najdete tu animační dílnu, dětskou hernu, 
fotokoutek. Pro děti jsou připraveny pra-
covní listy, které výstavou provázejí. Mohou 
zkusit skládat 3D kostky, vyluštit křížovku 
nebo si i stvořit vlastní pohyblivý obrázek. 
Součástí výstavy jsou totiž i dříve využívané 
optické hračky, které předcházely vynále-
zům vedoucím k filmovému promítání, jak 
ho známe dnes. Je tak možné vyzkoušet 
a zjistit, jak funguje thaumatrop, fenakis-
tiskop, zootrop nebo praxinoskop, a kdo 
má jejich sestrojení na svědomí. Díky nim 
totiž bylo možné postoupit od pohyblivých 
obrázků k filmovému pásu a kameře. 

Jak	si	hráli	naši	prarodiče
Druhá výstava mapuje století naší republi-

ky a vznikla ve spolupráci s Muzeem hraček 
v Rychnově nad Kněžnou. Ukazuje, jak se 
nově samostatné Československo staralo 
o svoji nejmenší generaci, která měla být 
nadějí pro budoucnost republiky. 

Pro děti vznikaly nové slabikáře a čítan-
ky s příběhy z českých dějin a ilustracemi 
Mikoláše Alše. Objevily se do té doby ne-
vídané stolní hry a hračky s vlasteneckou 
a vzdělávací tematikou. Vznikala loutková 
divadla pro domácí využití, která podporo-
vala rozvoj řeči i znalosti českých pohádek, 
pověstí i dějin. Jsou tu vystavené hry Po-
znej svoji vlast, Horymírův skok nebo Pu-
tování Československem. Uvidíte i unikátní 
puzzle z roku 1930 s mapou Čech, Moravy 
a Slezska. Děti byly cíleně vedeny k hrdosti 
na svoji zem, ke znalosti české historie i ze-
měpisným vědomostem o své vlasti. Pře-
svědčíme se i o kvalitě hraček, které u nás 
vznikaly v tomto, ale i dalších obdobích po 
válce. Na jejich výrobě se podíleli špičko-
ví výtvarníci, pedagogové, pediatři, jsou to 
dodnes vyhledávané a obdivované exponá-
ty. Druhá polovina 20. století bude na výsta-
vě zastoupena výrobky československých 
firem jako například Komenium, Igra, Igla, 
Ites, Hamiro, Kovap Náchod, Tofa nebo au-
torskou tvorbou Libuše Niklové či Heleny 
Rokytové. Jak asi dopadne u návštěvníků 
srovnání vystavených hraček s dnes dová-
ženou zahraniční produkcí? 

Obě výstavy ve Chvalském zámku jsou 
otevřeny od 1. 9. do 25. 11., denně 9–18 
hodin.  Martina Fialková

Výběr	z	programu	Novoměstské	radnice

Den	Architektury

Koncert	na	schodech	

Společenská	role	módy	po	vzniku	Československé	republiky
IV.	ročník	odborné	konference	Historie	odívání	v	českých	zemích	–	27.	září	2018

Pat	a	Mat	obydleli	zámek
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Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová 
a Střední uměleckoprůmyslová škola uvádí 
ve čtvrtek 20.	září	od 18.00 v rámci dnů žiž-
kovského kulturního dědictví. 

63.	koncert	na	schodech	
Pražské	dechové	trio

Zdeněk Rys – hoboj, Milan Polák – klarinet, 
Lukáš Kořínek – fagot
Praha 3, Žižkovo náměstí 1300/1
www.sups.cz
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OTEVŘENO DO 

22:00 
OPEN UNTIL 

servíruje chutě a vůně 4 kontinentů 
v 8 restauracích a kavárnách. Od snídaně 

přes oběd až po pozdní večeři.

8 restaurants and cafés off ering flavours from 
4 continents. Open for breakfast, lunch and dinner.

FOOD LEVEL


