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28. fiíjen 1918 jak jej z uãebnic neznáte
Kdyby nabídka císafie Karla I. âechÛm „Dostanete samostatnost zemí âech, Moravy a Slezska pod podmínkou, Ïe se prohlásíte pro
fií‰i a mÛj panující rod“ pfii‰la na zaãátku 20. století, patrnû by ji poslanci a vût‰ina obyvatelstva zemí Koruny svatováclavské pfiijala
ochotnû. Ale v ãase, kdy nebylo rodiny, z níÏ by nûkdo nebyl ve válce a kde by nebylo mrtvého, v lep‰ím pfiípadû nezvûstného muÏe,
kdy nemocnice byly plny ranûn˘ch a zmrzaãen˘ch, kdy panovala v‰ude taková bída, Ïe do mouky se mlely Ïaludy, aby jí bylo aspoÀ
o trochu víc, v˘zvu 10. fiíjna 1918 císafi pronesl do prázdna. Za 18 dní po císafiském pokusu o smír, 28. fiíjna 1918, bylo pondûlí, bûÏn˘
v‰ední den se v‰edními starostmi. A jak uÏ to tak v historii b˘vá, nikdo netu‰il, Ïe veãer bude v‰echno jinak. Historie zaãala velice ne-
nápadnû. Dopoledne se na v˘vûsní tabuli na budovû redakce Národní politiky objevil plakát, na kterém byla zpráva o tom, Ïe Ra-
kousko-Uhersko uzavfielo pfiímûfií se státy Dohody. 

Franti‰ek Bílek 
KfiíÏovka
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a odûvÛ z kÛÏí, koÏe‰in
za staré ceny

Karoliny Svûtlé10, Praha1
tel. 224 222 957

Vyãi‰tûno tent˘Ï den!
Ochrana proti molÛm v cenû ãi‰tûní 

âi‰tûní rizikov˘ch materiálÛ!
Pfiijímáme i platební karty

®®
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Josef ·kvoreck˘ (* 27. 9. 1924) 
oslavil osmdesátku v rodném mûstû 
Îivotní jubileum pfiivedlo jednoho z na‰ich nejlep‰ích spisovatelÛ, Ïijícího od roku 1968
v kanadském Torontu, opût po nûkolika letech do milovaného Náchoda. Kromû pfied-
stavitelÛ mûsta a dávn˘ch tamûj‰ích pfiátel mu zde 23. 9. poblahopfiál i prezident repub-
liky Václav Klaus. O den pozdûji sloÏila hold oslavenci více neÏ stovka úãastníkÛ Kon-
ference o Ïivotû a díle Josefa ·kvoreckého, kterou zde v proslulém hotelu Beránek
uspofiádala Literární akademie, nesoucí spisovatelovo jméno. 

Tato praÏská soukromá vysoká ‰kola vzala
na sebe velk˘ úkol, dÛstojnû oslavit ·kvo-
reckého zásluhy o moderní ãeskou literaturu.
Nutno fiíci, Ïe jej splnila na v˘bornou. Tfiíden-
ní konference, jíÏ se zúãastnili bohemisté
a znalci ·kvoreckého díla z celého svûta, vy-
vrcholila spoleãensk˘m veãerem za úãinko-
vání Jifiího Dûdeãka, Michala Viewegha, Evy
Pilarové, Jifiího Suchého a dal‰ích. V jeho
závûru byl za mohutného potlesku a dojetí
mnoha zúãastnûn˘ch udûlen spisovateli
ãestn˘ titul magistr umûní. Poslední den kon-
ference byla pro úãastníky pfiipravena pro-
cházka Náchodem (kter˘ mimochodem pfied
t˘dnem rovnûÏ slavil, a to 750 let doloÏené
existence) po stopách Dannyho Smifiického,
autorova kniÏního alter ego. Její poslední za-
stávkou byl z nûkolika ·kvoreckého knih
proslul˘ bar Pearl Harbor, místo, kde cviãíval
i hrával neménû proslul˘ jazzov˘ orchestr,
a v nûm neformální posezení s jubilantem
i jeho Ïenou, spisovatelkou a nakladatelkou
Zdenou Salivarovou. 

Náchod (pod jménem Kostelec) a jeho oby-
vatelé jsou zvûãnûni hned v nûkolika ·kvo-
reckého dílech. Nejznámûj‰ím je román Zba-
bûlci (1958), vûrnû popisující chování
obãanÛ Náchoda bûhem posledních dnÛ vál-
ky, kter˘ rozpoutal obrovskou kampaÀ proti
autorovi. Následovala omezení, vyhazovy
a dal‰í zákazy, které ·kvoreck˘ ãásteãnû fie-
‰il spoluprací s Janem Zábranou, pod jehoÏ
jménem po nûjak˘ ãas publikoval – napfiíklad
detektivky. 
V emigraci, kam ode‰el po okupaci âesko-
slovenska sovûtsk˘mi vojsky, pfiedná‰el na
torontské univerzitû a vedl kurzy tvÛrãího
psaní. Dosud nedocenûn˘m poãinem ·kvo-
reckého a jeho Ïeny je zaloÏení exilového
nakladatelství 68 Publishers, v nûmÏ vydali
mnoho desítek titulÛ autorÛ, jejichÏ knihy by
v âeskoslovensku nespatfiily nikdy svûtlo
svûta. V Kanadû vznikla pak ·kvoreckého
dal‰í stûÏejní díla – a je jich poÏehnanû. Ro-
mány Mirákl, Prima sezona, Pfiíbûh inÏen˘ra
lidsk˘ch du‰í, historické Scherzo capricioso,

Nevûsta z Texasu a dal‰í, fiada povídek, de-
tektivek, ãlánkÛ, vysílání na rozhlasové sta-
nici Hlas Ameriky, pfiekladatelská práce, to
v‰e napovídá o autorovû nevysychající in-
venci. 
·kvoreckého dílo se vyznaãuje hlubok˘m
poznáním lidské du‰e, neãernobíl˘m vidû-
ním skuteãností, vynalézavostí a humorem
pfii pouÏívání ãe‰tiny. Je z nûj cítit láska k ãlo-
vûku a pokora k fiádu svûta. Stejnû tak pfii
osobním setkání pÛsobí i spisovatel sám, po-
kornû a skromnû. 
PraÏané se mohou s Josefem ·kvorec-
k˘m a Zdenou Salivarovou setkat 5. 10.
v 17 hod. v paláci knih Neoluxor na Vác-
lavském námûstí, kde probûhne jejich au-
togramiáda. maf

Kromû jarního „Kvûtinkového dne“, kdy
skauti pomáhají v boji proti rakovinû, a zimní-
ho závodu „Praha plná stra‰idel“, o nûmÏ ta-
ké chceme informovat, PraÏané nemají mno-
ho pfiíleÏitostí pfiesvûdãit se o tom, Ïe
skautské hnutí je stále Ïivé, ba dokonce vel-
mi Ïivé. Odehrává se totiÏ buì za zdmi klu-
boven, nebo mimo mûsto, v pfiírodû. Tfii jezy
jsou tedy jednou z moÏností, jak se o skau-
tech v Praze nûco dozvûdût. 
Na nûkolik otázek ohlednû minulosti i sou-
ãasnosti Tfií jezÛ odpovídá Jaroslav Veit, fie-
ditel závodu z praÏského Kapitanátu vodních

skautÛ (jinak vedoucí oddílu Rackové ve 
4. pfiístavu Jana Nerudy). 
Jak dlouho uÏ se tenhle závod jezdí? 
Panuje trochu nejasnost. Podle historie 
vodního skautingu byl 1. roãník uspofiádán 
13. oddílem vodních skautÛ v roce 1939 na
poãest otevfiení nové klubovny. Jinde v‰ak
stojí rok 1938. BohuÏel není pfiesnû známo,
pokolikáté se vlastnû letos jede, protoÏe zá-
vod se nekonal kaÏd˘ rok ani bûhem války,
v dobû komunismu vÛbec. Zajímav˘ je napfi.
údaj opût z kroniky 13. pfiístavu, kde je uve-
fiejnûno, Ïe jeden pováleãn˘ rok zapomnûli

uspofiádat závod a dostali od Hlavního kapi-
tanátu vodních skautÛ hroznû vynadáno.
Pfií‰tí rok to ale napravili, dokonce sami vy-
hráli a byli pochváleni.
Kdo se závodu úãastní a kdo jej organizuje?
KaÏdopádnû to vÏdy byli praÏ‰tí vodní skau-
ti. Novodobá historie zaãíná rokem 1991,
takÏe letos se jede od té doby poãtrnácté, 
já osobnû jej fiídím poãtvrté. Loni se zúãast-
nilo 108 posádek ve tfiech vûkov˘ch katego-
riích. Kromû praÏsk˘ch oddílÛ pfiijely dûti
je‰tû ze 22 dal‰ích mûst, i po více oddílech.
Leto‰ní úãast byla o malinko men‰í, 91 po-
sádek, závod se jel ve voln˘ den, ale upro-
stfied t˘dne. 
Kde byl start a cíl leto‰ního závodu?
Start byl na Stadionu vodních sportÛ na Cí-
safiské louce a cíl na v˘chodním cípu ostrova
·tvanice. Jelo se tradiãnû pfies tfii jezy: ·tít-
kovsk˘, Staromûstsk˘ a Helmovsk˘.
Jak je zaji‰tûna bezpeãnost dûtí?
Pod kaÏd˘m jezem je vybavené záchranné
plavidlo, letos z vlastních, skautsk˘ch fiad.
V propozicích jsou pfiedepsané bezpeãnost-
ní prvky (vesty, zabezpeãení proti potopení
lodû, vylévaãka, pûtimetrové plovoucí lano
na taÏení plavidla), které jsou kontrolovány
pfied startem. Na v‰ech pramicích s posád-
kou do 15 let musí b˘t vedoucí star‰í 18 let.

KaÏdoroãnû koncem záfií uÏ dlouho patfií Vltava v Praze skautskému závodu Pfies tfii
praÏské jezy. Mnoho pfiihlíÏejících, shlukujících se na nábfieÏích a mostech v centru,
v‰ak vÛbec netu‰í, co se to vlastnû v proudu fieky odehrává. Zvûdavû sledují úpornû
pádlující posádky, jak ze v‰ech sil fiídí své pramice vltavsk˘mi vodami, rychle se blíÏí
k jezu a pak… vût‰inou to dopadne dobfie. Nûkdy v‰ak, – ó, hrÛzo, loì se pfievrací pod
jezem a zasahuje doprovodn˘ ãlun, z nûjÏ dospûl˘ dozor vytahuje mladé závodníky
(pfiirozenû v záchrann˘ch vestách), plácající se v chladné vodû. I proto je pro diváky ta-
to podívaná, kterou si nejlépe mohou vychutnat z Karlova mostu, opravdu atraktivní.
Stejnû tak tomu bylo i nedávno, v úter˘ 28. 9.

Skautsk˘ závod Pfies tfii praÏské jezy
Jaké záÏitky máte z minul˘ch roãníkÛ? 
Nejvût‰í karambol byl v roce 1996, kdy teklo
velké mnoÏství vody a pfievrátila se asi tfieti-
na posádek. Tehdy byla objednána jedna loì
profesionální záchranné sluÏby. Záchranáfii
se v‰ak na‰tûstí asi chtûli pfiedvést nebo se
prostû na tu akci hroznû tû‰ili, takÏe pfiijeli
hned se tfiemi lodûmi. Díky tomu nedo‰lo
k niãemu váÏnému. Na pfií‰tí roãník bylo pro-
to objednáno mnoho záchranáfiÛ a zdravot-
níkÛ, to v‰ak byla malá voda a nepfievrátil se
nikdo.
Ne vÏdy se konal závod na tradiãní trati.
Z dÛvodÛ selhání mechanismu na otevírání
propusti Helmovského jezu se jelo jednou
jen pfies dva jezy. Následující roãník se jel
z dÛvodu rekonstrukce jezÛ od soutoku
s Berounkou pod Barrandovsk˘ most pouze
pfies Modfiansk˘ jez. Úãastníci dostali tehdy
pamûtní lístek s názvem závodu Napfiíã Pra-
hou pfies 3 (‰krtnuto), 2 (‰krtnuto), 1 jez
s otazníkem na konci. Dal‰í rok uÏ byly jezy
opraveny a závod se jel na tradiãní trase.
Nejkurióznûj‰í byl rok 2002 po povodni, kdy
se závod jel na Sázavû v úseku Krhanice -
Pikovice pfies 5 jezÛ a vÛbec ne v Praze. Ten
závod jsme tehdy radûji pfiejmenovali na Je-
zy 2002 – Sázava.
Co obdrÏeli leto‰ní vítûzové pfii vyhla‰o-
vacím ceremoniálu na ·tvanici? 
První tfii posádky v kaÏdé kategorii dostaly
diplom, obvyklé putovní poháry a triãka, dru-
há a tfietí místa byla odmûnûna drobn˘mi
dárky pro vodáky nebo sladkostmi. maf

Den republiky 
v Obecním domû
JiÏ tradiãnû jsou 28. 10. od 13.00 do
17.00 zdarma pfiístupny reprezentaãní
prostory jedné z nejv˘znamnûj‰ích
památek praÏské secese. 

V prÛbûhu prohlídkové trasy budou
struãn˘ v˘klad v ãeském jazyce poskyto-
vat prÛvodci. 
Publiku se pfiedstaví formou videoprojek-
ce i nov˘ umûleck˘ dokument z produk-
ce Obecního domu a BVA International,
vûnovan˘ Bedfiichu Smetanovi. 

Zanedlouho zde viselo i celé znûní nóty, kte-
rou ministr zahraniãních vûcí Gyula Andras-
sy pfiijímal ve jménu rakouské vlády podmín-
ky mírového jednání amerického prezidenta
W. Wilsona. Podle nich âechoslováci repre-
zentovaní v zahraniãí âeskoslovenskou ná-
rodní radou byli uznan˘mi spojenci Dohody. 
V fiíjnovém dopoledni pondûlního dne ãetlo
v˘vûsku pár náhodn˘ch kolemjdoucích. Ve
chvíli neznám˘ dÛstojník rakouské armády
nabídl okolostojícím vojákÛm cigarety. Sám,
asi pln radosti z pfiímûfií, si sundal z modré
oficírské ãepice rakousk˘ vojensk˘ odznak.
Jeho gesto a oznámení o uzavfiení pfiímûfií si
lidé unavení dlouhou válkou a proÏit˘mi útra-
pami vyloÏili jako konec Rakouska a události
se rozbûhly ráz na ráz. Záhy se pfied hotelem
Zlatá husa na Václavském námûstí houfoval
prÛvod a za vedení zelináfie Kopeckého se
vydal na pochod Star˘m Mûstem. ·ífiila se
radost, pfiidávali se dal‰í lidé, zpívali národní
písnû, strhávali rakouské znaky, nápisy.
Zprávy o Ïivelnû vzniklém prÛvodu jásajících
lidí záhy dorazily do Obecního domu Na 
Pfiíkopû, kde od rána zasedal Národní v˘bor
ãeskoslovensk˘, kter˘ vznikl 13. ãervence

1918 jako orgán k pfievzetí politické moci. Je-
den z jeho ãlenÛ, sociální demokrat F. Sou-
kup, mûl geniální nápad. Navrhl, aby do ulic
byly poslány kapely a pfiipojily se k obecné-
mu oslavování. Nikde se díky tomu neobjevi-
lo násilí, nanejv˘‰ padla nûjaká facka. 
Zpráva o událostech v Praze se rychle ‰ífiila
do v‰ech koutÛ âech, Moravy a Slezska. âle-
nové Národního v˘boru po zprávách o tom,
co se dûje v ulicích, nelenili a zaãali jednat.
Nûkolik se jich odebralo do Lucerny, kde sídlil
Obilní ústav, kter˘ mûl na starosti zásobování
obyvatelstva. Pfievzetí probûhlo hladce. Pfií-
sahu vûrnosti âeskoslovenskému státu sloÏili
v‰ichni úfiedníci aÏ na jednoho. Dal‰í ode‰li
do kanceláfie místodrÏitelství na Malé Stranû.
Nic netu‰ící místodrÏitel hrabû Max von Cou-
denhove odjel ráno do Vídnû, aby si vyÏádal
direktivy k uvefiejnûné vládní nótû. Jeho ná-
mûstek rozpaãitû prohlásil, Ïe podá zprávu
o událostech vy‰‰ím orgánÛm. Hrabû Cou-
denhove se druh˘ den, znaãnû pfiekvapen v˘-
vojem událostí, dohodl se ãleny delegace na
tom, Ïe „Národní v˘bor ãeskoslovensk˘ se
uznává za v˘konn˘ orgán suverenity národa
a pfiejímá spolufiízení vefiejné správy“. Sám

spolupracovat s v˘borem nechtûl a po krátké
internaci ode‰el na své statky do Bavorska.
Poslední institucí a zároveÀ nejvût‰ím ofií‰-
kem bylo vojenské velitelství Prahy. Zaãalo
se vyjednávat, ale nûkolik rakousk˘ch dÛ-
stojníkÛ pom˘‰lelo na zvrat v˘voje událostí
násilnou cestou. Chystali vyhlá‰ení stanné-
ho práva, trest smrti pro kaÏdého, kdo bude
vyz˘vat vojáky k poru‰ení pfiísahy vûrnosti
císafii. Pro v˘strahu mûl b˘t popraven jeden
setník s dal‰ími tfiemi vojáky, ktefií byli známi
sv˘m vlasteneck˘m sm˘‰lením. Ov‰em po-
sádce chybûla chuÈ a ochota vojákÛ spolu-
pracovat. V‰ichni mûli války plné zuby, takÏe
s Rumuny se âe‰i dohodli, Maìafii odhazo-
vali zbranû, Nûmci zaãali Prahu houfnû
opou‰tût a âe‰i odmítli poslu‰nost. Po tele-
fonátu jednoho ze ãlenÛ Národního v˘boru
a jeho slibu, Ïe Sokolové se postarají o klid
v ulicích, italsk˘ generál Zanatoni stáhl pfie-
váÏnû nûmecké a maìarské vojáky z ulic.
Do Vídnû ohlásil: „Tvrd˘ zákrok by patrnû
celou situaci zhor‰il.“
Ov‰em v‰ichni reprezentanti císafiské vlády
ve Vídni se domnívali, Ïe ãlenové Národního
v˘boru jednají v rámci návrhu Vídnû o vytvo-

fiení národního státu v rámci rakouské fede-
race. A tak patrnû i díky jejich omylu nepadl
v Praze ani v ãesk˘ch zemích jedin˘ v˘stfiel.
Pamûtník 28. fiíjna 1918 napsal: „Vojáci trhali
a za‰lapávali habsburské odznaky, nûmecké
firmy mizely jakoby odvanuty vichfiicí a prapo-
ry národních barev vlály v oknech a nad stfie-
chami domÛ jako nepfiehledné mofie barev bí-
lé, ãervené... a jako hromová boufie hfimûl
a znovu se opakoval hlahol národních písní…“

Veãer pohnutého dne Národní v˘bor ãesko-
slovensk˘ v Grégrovû síni Obecního domu
vyhlásil Zákon o zfiízení samostatného státu
ãeskoslovenského. Upomínkou na tento den
je bronzová deska osazená na rohu Obecní-
ho domu obráceném k Pra‰né bránû.
Za 14 dní v listopadu 1918 na zasedání Pro-
zatímního Národního shromáÏdûní poslanci
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Inka Delevová – Obecní dÛm
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Kam v fiíjnu na procházku? V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS 
Kontakt pro dal‰í informace: PraÏská in-
formaãní sluÏba, tel.: 221 714 152,
221 714 151,  www.pis.cz

7. ãt. Královská zahrada – celková prohlíd-
ka s v˘kladem o historii a zvlá‰tním dÛrazem
na Letohrádek královny Anny. Sraz v 15.30
pfied letohrádkem (stanice tram. ã. 22, 23
„Královsk˘ letohrádek“). Vstup 50 Kã (Emílie
Pike‰ová). 

9. so. Vlast. v˘let – Do Kuksu za vûãn˘m
sudiãem hrabûtem ·porkem. Kuks, 
Betlém, Jaromûfi, Velichovky. Cena 480 Kã
(ing. Bohumil Kocourek).
Národní divadlo. (téÏ 17. ne a 23. so) Cel-
ková prohlídka. Sraz kaÏdou pÛlhodinu od
8.30 do 11.00 pfied vchodem. Objednané
skupiny (nad 15 osob, maximálnû v‰ak 50).
Vstup 50 Kã (prÛvodci PIS).
Putování za usedlostmi staré Libnû. Sraz
v 15.00 na stanici tram. ã. 10, 24, 25 „Bulov-
ka“ (smûr do centra). Vstup 50 Kã (Eva So-
kolová). 
Kolem Hamerského rybníka do Toulcova
dvora.  Sraz  ve 14.00 na koneãné tram. 
ã. 11 „Spofiilov“. Vstup 50 Kã (BoÏena ·vej-
nohová).

10. ne. ·el malífi chudû do svûta – Mirotic-
ko. Mirotice, Boudy, Hrad, âimelice, Mirovi-
ce, Sedlice. Cena 470 Kã (PhDr. Jarmila
·kochová).

Vy‰ehrad. (téÏ 17. 24. a 31.10.) Celková
prohlídka vãetnû kasemat. Sraz ve 14.00
pfied kostelem sv. Petra a Pavla. Vstup 
50 Kã (prÛvodce PIS).
Podzim v Tichém údolí. Sraz na koneãné
stanici aut. ã. 355 „Únûtice“ (aut. jede ve
14.10 od stanice metra A „Dejvická“).  Vstup
50 Kã (BoÏena ·vejnohová). 

11. po. Procházka Nov˘m svûtem. Sraz
v 15.30 na rohu ul. Kanovnické a Hradãanské-
ho nám. Vstup 50 Kã (Drahomifi Budinská). 

12. út. Zajímavosti malostransk˘ch dvor-
kÛ a dvoreãkÛ – na místa, kde jste moÏná
je‰tû nikdy nebyli. Sraz v 15.30 na Malostran-
ském nám. pfied Malostranskou kavárnou.
Vstup 50 Kã (Mgr. Jaroslava Náprstková). 

13. stfi. BoÏena Nûmcová a Praha. Sraz
v 15.30 u Novomûstské radnice (pfied ka‰-
nou). Vstup 50 Kã (PhDr. Eva Havlovcová). 

14. ãt. Stra‰nick˘ hfibitov. Sraz v 16.00 na
stanici tram. ã. 11, 19 „Krematorium Stra‰ni-
ce“ (pfied vycházkou si ovûfite, zda nejsou
v˘luky, které se na podzim chystají). Vstup
50 Kã (ing. Bohumil Kocourek). 

16. so. Vlast. v˘let – Pfiíbramská hudební
a literární zastavení. Svatá hora, Vysoká
u Pfiíbrami, Dobfií‰, StrÏ u Dobfií‰e. Cena 370
Kã (BoÏena ·vejnohová).
Bfievnovsk˘ klá‰ter. Celková prohlídka.
Sraz v 15.00 pfied objektem (Markétská 1,

v 9.35. Trasa cca 6,5 km. Vstup 50 Kã (ing.
Bohumil Kocourek). 
Zahrady PraÏského hradu. (Jelení pfiíkop,
zahrada Na ba‰tû). Sraz ve 14.00 pfied Jíz-
dárnou PraÏského hradu (spojení tram. ã.
22, 23 stanice „PraÏsk˘ hrad“). Vstup 40 Kã
(BoÏena ·vejnohová).

Vycházky se konají, sejde-li se nejménû
deset úãastníkÛ. Vstupné do objektu si
hradí úãastníci sami. StudentÛm a dÛ-
chodcÛm poskytujeme slevu, není-li uve-
deno jinak. Pfii nadmûrné náv‰tûvnosti
mají pfiednost ti, ktefií pfiijdou dfiíve. 

DÁLE PIS PO¤ÁDÁ 
I VLASTIVùDNÉ V¯LETY

Katalog i prodej v˘letÛ na adr. Za Pofiíãskou
branou 7, Praha 8-Karlín, II. patro vpravo na
pavlaãi), tel. 221 714 173. 
Chystané v˘lety na listopad
6.  so.  Architektura 19. a 20. století v se-
verních âechách. Ústí nad Labem, Dûãín.
Cena 460 Kã (ing. Jan Stûniãka).
28. ne. Advent na Veselém Kopci. Vesel˘
Kopec, Hlinsko. Cena 460 Kã (ing. Vûra
Grabmüllerová).

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

Nejlevnûj‰í úvûr získáte 
pomocí kreditní karty
Skuteãnost, Ïe stále více lidí chce fie‰it své okamÏité potfieby v˘hodnûj‰ím
zpÛsobem, neÏ jak˘ nabízí splátkov˘ prodej, dokládá v poslední dobû také
zájem o kreditní karty âSOB. Její kartu, která umoÏÀuje v˘bûry ãi placení
i v pfiípadech, Ïe na úãtu nejsou peníze, vyuÏívá jiÏ dvakrát více lidí, neÏ to-
mu bylo na poãátku tohoto roku. âe‰i se tak jiÏ pomalu uãí vyuÏívat v‰ech-
ny v˘hody, které kreditní karta nabízí a pro které je tak oblíbená prakticky po
celém svûtû.
SluÏeb, jeÏ kreditní karta sv˘m drÏitelÛm pfiiná‰í, je hned nûkolik. Zfiejmû
nejzajímavûj‰í vlastností, která ji pojí s tradiãní debetní platební kartou, je
fakt, Ïe pfii platbû u obchodníka neúãtuje banka zákazníkovi Ïádné poplatky.
Oproti tomu v˘bûry hotovosti na pfiepáÏkách jsou zpoplatnûny, stejnû jako
v˘bûry z bankomatÛ. Dokonce i majitelé platebních karet ãasto nevûdí, Ïe
této v˘hody mohou hojnû vyuÏívat rovnûÏ pfii cestách do zahraniãí, protoÏe
i zde probíhají platby u obchodníkÛ bez poplatkÛ. NejenÏe tak velmi u‰etfií,
ale navíc se nemusejí starat o v˘mûnu hotovosti pfied cestou.
Dal‰í v˘hodou, která je jiÏ specifická pouze pro kreditní kartu, je pfiístup
k doãasnû bezplatnému úvûru. Hlavní funkce kreditky totiÏ spoãívá v tom –
umoÏnit svému majiteli nákup i v pfiípadû, Ïe na úãtu nemá Ïádné peníze.
Za tuto pÛjãku v‰ak, pokud je splacena do 45 dní, neplatí Ïádné úroky. „Kre-
ditní karta je díky této v˘hodû pro klienty mnohem zajímavûj‰í neÏ tfie-
ba nákup zboÏí na splátky. Pokud totiÏ vyrovnají dluh vãas, neplatí
bance ani korunu na úrocích. Lidé ji proto ãasto vyuÏívají napfiíklad
pfied v˘platou, kdyÏ sice nemají na kontû peníze, ale vûdí, Ïe jim zane-
dlouho pfiijdou. âSOB kreditní karta tak nabízí fie‰ení v‰em, kdo chtûjí
mít kdykoliv k dispozici levné a rychlé peníze,“ sdûlil Milan Tománek, fie-
ditel komunikace âSOB.
Z prÛzkumu této banky vyplynulo, Ïe kartu zákazníci vyuÏívají nejãastûji
k drobn˘m nákupÛm do pûti set korun. Nepotvrzuje se tak v‰eobecná oba-
va, Ïe ãasté vyuÏívání kreditní karty vede k nákupu drah˘ch a zbyteãn˘ch
vûcí a ãlovûk se tak zbyteãnû zadluÏuje. Naopak je zfiejmé, Ïe hlavním mo-
tivem majitelÛ kreditních karet je spí‰e potfieba mít peníze vÏdy s sebou neÏ
touha bezhlavû utrácet cizí prostfiedky. 
O zajímav˘ch vlastnostech âSOB Kreditní karty se mÛÏete informovat na-
pfiíklad na poboãkách âSOB, na bezplatné infolince 800 110 808 nebo na
internetov˘ch stránkách www.csob.cz.

Co je CLA
V poslední dobû se s tímto pojmem set-
káváme v mnoha ãasopisech zab˘vají-
cích se zdravím i v bûÏné komerãní rekla-
mû, která je doprovázena usmûvav˘mi
‰tíhl˘mi postavami. Co to vlastnû CLA je
a co od ní mÛÏeme oãekávat ?

CLA neboli konjugovaná kyselina linolenová
patfií mezi nenasycené mastné kyseliny (tu-
ky) a je obsaÏena zejména v potravinách Ïi-
voãi‰ného pÛvodu, jako je mléko nebo sko-
pové ãi hovûzí maso. Její  skuteãn˘ obsah ve
zvífiecích produktech hodnû závisí na zpÛso-
bu krmení. Velmi dÛleÏitá je „zelená“ potra-
va. PrÛmyslovû se v‰ak získává z rostlinné-
ho materiálu, protoÏe i pfies pomûrnû nízk˘
obsah CLA je tato v˘roba nejekonomiãtûj‰í.
Hlavními surovinami jsou sluneãnicov˘
a svûtlicov˘ olej.  Konjugovaná kyselina lino-
lová není ãistou látkou, je smûsí tzv. poloho-
v˘ch a optick˘ch izomerÛ. Celkovû bylo po-
psáno asi 15 izomerÛ CLA. NejdÛleÏitûj‰í
izomer se vyskytuje v mléce v mnoÏství
asi 80-90 % a silnû pfievaÏuje nad ostatními.
Jednotlivé izomery mohou mít v lidském or-
ganismu rÛzné úãinky a v˘znam. Studie na
zvífiatech napfiíklad ukázaly, Ïe jeden z izo-

merÛ sniÏuje tvorbu mléãného tuku. Studií
provádûn˘ch na lidech je zatím velmi málo
a v˘sledky jsou ãasto velmi rozporné. Obec-
nû se má za to, Ïe konzumací CLA je moÏné
sníÏit celkové mnoÏství tûlesného tuku (niko-
liv tûlesnou hmotnost!!!). V leto‰ním roce by-
la publikována studie, která se zdá velmi se-
riózní. Zdrav˘m dobrovolníkÛm s nadváhou
byly podávány 2 izomery CLA  v dávce 4,5
g dennû, a protoÏe u nich ke sníÏení mnoÏ-
ství tûlesného tuku skuteãnû do‰lo, zdá se,
Ïe studie tuto domnûnku potvrzuje. Proto se
do budoucna uvaÏuje o vhodnosti dodávat
nûkteré izomery CLA do potravin, a tím pfiíz-
nivû ovlivnit zdraví lidské populace. Vedle
nutnosti dal‰ích studií, které by definitivnû
potvrdily bezpeãnost takovéto ãinnosti, brání
tomu také vysoká cena CLA. Pokud se roz-
hodneme CLA uÏívat jako doplnûk stravy,
nakupujme ho pouze v lékárnách, kde má-
me pfiece jenom vût‰í jistotu, Ïe danou látku
pfiípravek obsahuje. Podomní prodej nelze
v Ïádném pfiípadû doporuãit. Dbejme také
na dostateãné dávkování. Osobnû bych do-
poruãil dávku 3,6 mg dennû, kterou povaÏuji
za minimální. Mûjte na pamûti, Ïe o doporu-
ãené dávce nûkdy rozhoduje úfiedník v rámci
schvalovacího fiízení, a proto se u rÛzn˘ch
v˘robcÛ mÛÏete setkat s rÛzn˘m dávková-
ním, i kdyÏ to nemá Ïádné opodstatnûní. ms

Autor pfiíspûvku je ãlenem PraÏského
sdruÏení lékárníkÛ 
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( N E ) O B Y â E J N É
R E C E P T Y

Jak jsme minule slíbili, máme tady opût je-
den docela obyãejn˘, ale pfiitom velice chut-
n˘, jednoduch˘ a rychl˘ návod, jak nasytit
rodinu, nepfiipravit se  pfiitom o víc neÏ 30 mi-
nut (a to moÏná pfieháním) a je‰tû docílit za-
ruãené pochvaly. Mnohokrát vyzkou‰eno ve
vlastní kuchyni.

Nivové karbanátky
Nelekejte se, ani ten, kdo nemá aromatickou
a slanou nivu pfiíli‰ v lásce, nemusí hladovût.
Karbanátky ãi placiãky, je jedno, jak je nazve-
me, mají chuÈ pikantní, ale pfiitom docela jem-
nou, zmûnûnou dal‰ími pfiísadami. Hodí se
nejlépe k veãefii nebo jako chuÈovka navíc, pro
náv‰tûvu nebo kdyÏ nás honí mlsná na slané.
Ale mÛÏeme je klidnû i obûdvat. A jak na nû? 
Staãí nám: 
● pfiimûfiené mnoÏství nastrouhaného s˘ru

niva, i star‰ího, okoralej‰ího nebo ménû
„plesnivého“, dle poãtu strávníkÛ (Nemá-
me-li nivy dost, nahradíme ãást jin˘m tvr-
d˘m s˘rem nebo i vafienou ãi syrovou
bramborou, v˘sledek bude jemnûj‰í.)

● pfiimûfienû strouhanky na zahu‰tûní a oba-
lení

● 1 vejce
● 1 balíãek droÏdí (KvÛli pûknému nakypfiení

smûsi – bez droÏdí získáme ploché tuÏ‰í
placiãky, ale jde to taky.)

● dle chuti majoránka a ãesnek
Suroviny v míse zpracujeme do stfiednû
hustého tûstíãka, z nûjÏ pak tvofiíme bochán-
ky – karbanátky nebo placiãky. Povrch mírnû
obalíme ve strouhance. SmaÏíme zprudka na
oleji a servírujeme buì s bramborami nebo
bramborovou ka‰í (obûd) nebo jen tak klade-
me na malé krajíãky mûkkého, pfiípadnû ope-
ãeného chleba (rychlá veãefie). K této lahÛd-
ce je dobrá i tatarská omáãka nebo keãup,
v kaÏdém pfiípadû ale spousta zeleninového
salátu. Uvidíte, Ïe nestaãíte smaÏit. maf

Klub rodiãÛ mal˘ch dûtí Praha 1, Karlova 8, Unitaria
Toto sdruÏení vzniklo pro rodiãe dûtí od novorozeneckého vûku do tfií let, ktefií mají zájem,
aby se jejich dítû dobfie du‰evnû vyvíjelo, bylo spokojené a ‰Èastné. Klub zve na setkání
kaÏd˘ druh˘ ãtvrtek v mûsíci od 16.30 do 18 hodin. Bûhem setkání probírají rodiãe s od-
borníkem rÛzné otázky v˘voje a v˘chovy mal˘ch dûtí. Dûti si pfiitom v sousední místnosti
hrají pod dohledem dospûl˘ch. Úãast je bezplatná.
První setkání na téma V˘voj fieãi u mal˘ch dûtí probûhne 14. 10.  2004 v 16.30 hod.

Je‰tû ke Karlu Ha‰lerovi…
T˘den pfied v˘roãím nejbestiálnûj‰ího tero-
ristického ãinu v historii lidstva 11. 9. 2001
v New Yorku se schází v Praze na Zlíchovû
v restauraci U Karla Ha‰lera zárodek ães-
kého terorismu – skinheadi – a pofiádají ve-
sele svÛj koncert za bezmocného pfiihlíÏení
ãeské policie. Stejnû tak pfiihlíÏí i ãesk˘ ná-
rod a spofiádan˘ ãlovûk se musí divit, jak se
tohle mohlo vÛbec stát. Napadá mû otázka,
kdo vÛbec je ten majitel. Snad nemá ani po-
nûtí, jako páni radní, kdo to byl Karel Ha‰ler,
a za jak˘ch okolností tento velk˘ syn ãeské-
ho národa zemfiel. CoÏpak nebylo v silách
státní moci zabránit takovémuto znesvûcení

Sochám na stfie‰e ND pomohou dárcovské sms zprávy
Od roku 2000 probíhá projekt Nadace Obãanského fóra, jehoÏ cílem je restaurování sochafi-
ské v˘zdoby na venkovní fasádû ND. Byly jiÏ opraveny v‰echny sochy na terase ND, nyní zb˘-
vá restaurovat ty, které jsou obrácené smûrem k Vltavû. Souso‰í je tfieba vyãistit, odstranit ne-
vhodné tmely a domodelovat postupnû ty ãásti soch, které jsou nenávratnû po‰kozeny.
Mnohé skulptury jsou totiÏ doslova v havarijním stavu. I vá‰ mobilní telefon mÛÏe pomoci
snadno a rychle zaslat 30 Kã na opravu ãasem po‰kozen˘ch soch. K tarifní cenû za va‰i sms
zprávu bude pfiipoãtena ãástka ve v˘‰i 30 Kã + DPH, z níÏ Nadace Obãanského fóra obdrÏí 
27 Kã. Dárcovské sms mÛÏete zasílat na ãíslo 87777 do konce roku. maf

této události na 117 slov a v závûru se ãistû
jen okrajovû zmínila v poãtu 48 slov o tak
v˘znamné kulturní události, jako byl „Ha‰ler
– záfií.“ Nezasvûcen˘ ãlovûk, ãtoucí podob-
né zprávy nûkde v cizinû, musí zákonitû na-
b˘t pfiesvûdãení, Ïe v této zemi snad neexi-
stuje nic pûkného, a jestliÏe ano, tak toho
musí b˘t moc málo.  
Rád bych, jako velk˘ pfiíznivec Karla Ha‰le-
ra, podûkoval prostfiednictvím va‰ich ListÛ
za tento v˘znamn˘ kulturní poãin v‰em or-
ganizátorÛm tohoto krásného dne a veãera,
kter˘ bohuÏel dokázala hrubû poskvrnit
skupina fanatick˘ch polofa‰istick˘ch extré-
mistÛ. Tímto poãinem se rozhodnû nefiadí
mezi lidi a sami patfií za ten jejich vybájen˘
„ostnat˘ plot“.
Dále dûkuji také ListÛm, Ïe vûnovaly této
akci dosti místa, aby se o koncertu vûdûlo.
Redakce ListÛ má mÛj obdiv, ponûvadÏ do-
káÏe psát i o vûcech kladn˘ch, které jistû
v té na‰í malé zemiãce také jsou. KdyÏ ãas
od ãasu pfiijíÏdím do Prahy, rád je ãtu, a také
se mi líbí grafické uspofiádání a nové barev-
né podání, které ãiní tyto noviny je‰tû více
pfiitaÏlivûj‰í. V. R. Îidek, Kolín nad R˘nem

památky zesnulého?  Kdo se tohle dovídá
a je srdcem dobr˘ ãlovûk, ten v duchu jenom
pláãe. VÏdyÈ nezamezit tûmto akcím zname-
ná ti‰e s nimi souhlasit. âesk˘ stát, kter˘ si
fiíká demokratick˘, si touto tichou podporou
sám pod sebou pomalu podfiezává vûtev.
Kdysi jeden moudr˘ ãlovûk prohlásil: „Národ,
kter˘ se neponauãí z historie, musí si ji zno-
vu zopakovat!“ BoÏe mÛj, jak je to pravdivé. 
V ten sam˘ den se v jiné ãásti Prahy, na
Ovocném trhu, pofiádá na poãest tohoto pís-
niãkáfie velice úspû‰n˘ celodenní koncert,
kde v‰ichni diváci do jednoho jsou díky pí-
sním Karla Ha‰lera sjednoceni ve ‰Èastn˘
celek. Chvílemi zpívají spoleãnû a mnozí
z nich se vÛbec nestydí za své slzy – jsou hr-
di na to, Ïe mûli takového skladatele. Tento
kulturní maratón písní trval cel˘ch 12 hodin,
a kdyÏ veãer o desáté konãil, diváci se ne-
chtûli vÛbec rozejít domÛ. 
KdyÏ jsem ãetl 5. záfií na internetu zprávu
Radia Praha o „kulturní“ akci skinheadÛ, pfie-
bûhl mi mráz po zádech. Stanice vûnovala

To tu je‰tû nebylo! Bûh kanceláfisk˘ch krys 
Kdo se v sobotu 9. 10. po 14. hodinû ocitne v centru nûkde na trase  Ovocn˘ trh – Ce-
letná – Pra‰ná brána – Na Pfiíkopû – Havífiská – Ovocn˘ trh, mÛÏe zaÏít nev‰ední podí-
vanou. Spoleãnost EXUPERY, s.r.o., jinak zfiejmû parta nad‰encÛ, ktefií mûli NÁPAD,
zde pofiádá nov˘ závod. Bude to moÏná první roãník zakládající tradici recesistického
soutûÏení v Praze. 

Praha 6). Vstup 50 Kã + vstupné do objektu
50/30 Kã (PhDr. Jifiina Chrastilová).
Karlovo námûstí – osobnosti, které se
v prÛbûhu staletí procházely po tûchto mís-
tech. Sraz v 15.00 na nám. I. P. Pavlova.
Vstup 50 Kã (Hedvika âenková). 

17. ne. Hudební ozvûny na Bene‰ovsku.
Kfiivsoudov, Mnichovice, RÛÏkovy Lhotice,
V‰ebofiice, Kali‰tû. Cena 430 Kã (Irena Ty-
slová).
Kostel Nejsvûtûj‰í Trojice v Podskalí.
Sraz v 10.30 pfied objektem (Vy‰ehradská
ul. 41, Praha 2 – Nové Mûsto).  Vstup 50 Kã
(ing. Vûra Pelzbauerová).

18. po. Byli v Praze – II. ãást. Sraz v 15.30
u pomníku J. Jungmanna na Jungmannovû
nám. Vstup 50 Kã (Eva Sokolová). 

19. út. PraÏská podzemí – podzemí Betlém-
ské kaple a stoková síÈ pod Staromûstskou
radnicí. Sraz v 15.30 pfied Betlémskou kaplí
na Betlémském nám. Vstup 50 Kã + vstupné
do objektÛ 50 Kã (Jana BuÀatová). 

20. stfi. Temn˘ stfiedovûk trochu jinak,
aneb Ïivot na královském dvofie. Pfiedná‰-
ka se koná od 17.00 v pfiedná‰kovém sále
ÚVL PIS, Za Pofiíãskou branou 7, Praha 8 –
Karlín, I. patro (POZOR – na‰e oddûlení se
má stûhovat – ovûfite si telefonicky pfied
pfiedná‰kou, zda jsme je‰tû na staré adre-
se). Vstup 50 Kã (PhDr. Dana Malá – Dvo-
fiáãková). 

21. ãt. Raná gotika na Starém Mûstû. Sraz
v 16.00 pfied domem U Kamenného zvonu
na Staromûstském nám. Vstup 50 Kã (ing.
Bohumil Kocourek). 
Kostel sv. Tomá‰e na Malé Stranû. Náhra-
da za neuskuteãnûnou vycházku ze dne 
31. 7. 04. Sraz ve 14.00 pfied objektem. Vstup
50 Kã (PhDr. Dana Malá – Dvofiáãková).
Z Toãné kolem BfieÏanského potoka do
Zbraslavi. Sraz na koneãné stanici aut. ã.
173 „Toãná“ (aut. jede ze stanice „NádraÏí
Modfiany“ ve 13.11). Vstup 50 Kã (BoÏena
·vejnohová).

24. ne. Z Vinofie na Jen‰tejn. Sraz na stani-
ci „Vinofisk˘ hfibitov“ po pfiíjezdu aut. MHD  ã.
259, kter˘ odjíÏdí v 8.53  od stanice metra
B „âeskomoravská“. Trasa cca 5 km (Ing.
Bohumil Kocourek). 
Pamûtní desky a pomníky v praÏsk˘ch
ulicích - pokraãování. Sraz ve 14.00 u Wim-
merovy ka‰ny na Uhelném trhu. Vstup 50 Kã
(PhDr. Jifiina Chrastilová). 

25. po. Kampa a okolí – historie a zajímavé
osobnosti, které zde bydlely. Sraz v 15.00
u Malostransk˘ch mosteck˘ch vûÏí. Vstup
50 Kã (PhDr. Eva Havlovcová). 

26. út. Svérázná ãtvrÈ Na Franti‰ku – osu-
dy jejich obyvatel a historie zdej‰ích domÛ.
Sraz v 15.00 pfied hotelem Intercontinental
v PafiíÏské ul. Vstup 50 Kã (Milada Racko-
vá). 

27. stfi. Ka‰ny a fontány v praÏsk˘ch uli-
cích – Staré Mûsto. Sraz v 15.00 pfied Bet-
lémskou kaplí na Betlémském nám. Vstup
50 Kã (PhDr. Eva Havlovcová). 

28. ãt. Vrtbovská zahrada – jedna z nej-
krásnûj‰ích praÏsk˘ch zahrad – letos na-
posledy. Sraz ve 14.00 pfied hl. vchodem do
Vrtbovského paláce (nároÏí Karmelitské
a TrÏi‰tû). Vstup 50 Kã + vstupné do objektu
40/25 Kã (PhDr. Jifiina Chrastilová). 

30. so. Letohrádek Hvûzda. Celková pro-
hlídka s náv‰tûvou v˘stavy „Cesty za hvûz-
dou“. Sraz ve 14.00 pfied objektem (obora
Hvûzda, Praha 6 – Liboc). POZOR – nechte
si dostateãnou ãasovou rezervu a poãítejte
s cca 20 min. chÛzí od tramvaje. Vstup 50 Kã
+ vstupné do objektu 30/15 Kã (Mgr. Jarosla-
va Náprstková). 
Dílo Petra Brandla a V. V. Reinera. Sraz ve
14.00 u kostela sv. Jakuba na Starém Mûs-
tû. (Malá ·tupartská). Vstup 50 Kã (PhDr. Ji-
fiina Chrastilová). 

31. ne. Z Jiren do Klánovic. Sraz na stanici
„Jirny – zámek“ po pfiíjezdu aut. MHD ã. 304,
kter˘ odjíÏdí ze stanice metra B „âern˘ most“

VÏdyÈ kanceláfisk˘mi krysami, jinak tedy ma-
naÏery (junior i senior), asistentkami, refe-
renty i sekretáfikami se to v tûchto místech
dennû jen hemÏí. Ale… ve v‰ední den spû-
chají, mobilují, diskutují, pracují i na obûdû
a na ulici a fyzicky chátrají. Tomu chtûjí orga-
nizátofii závodu zabránit. Nebo alespoÀ pfii-
spût k uvûdomûní závodících, Ïe jak˘koli po-
hyb je zdrav˘.  
SoutûÏit mohou jednotlivci, ‰tafety i rÛznû
velké kolektivy. Kategorie jsou ãtyfii, úãastní-
ci musí b˘t star‰í 18 let a kaÏd˘ ‰éf mÛÏe pfii-
hlásit pouze své zamûstnance, nikoli dal‰í
osoby. 

● muÏi do ãtyfiiceti let, délka tratû 777 m
● muÏi nad ãtyfiicet let, délka tratû 777 m
● Ïeny, délka tratû 777 m
● smí‰ená ‰tafeta (musí bûÏet alespoÀ 

jedna Ïena), délka tratû 5 x 777 m

Za v‰e hovofií podmínky, které musí kaÏ-
d˘ úãastník splÀovat: 
Pfiedepsan˘ startovní úbor – muÏi: spole-
ãensk˘ oblek (sako, kravata), povolena je
sportovní obuv. Dal‰í povinná v˘bava bûÏce:
v jedné ruce mobilní telefon, v druhé aktov-
ka, spisovka, ‰anon, desky apod. 

Pfiedepsan˘ startovní úbor – Ïeny: spole-
ãensk˘ odûv dle vlastního v˘bûru (nepfiípust-
ná je jakákoli forma sportovního obleãení,
dÏíny, triãka apod.), povolena sportovní
obuv. Dal‰í povinná v˘bava bûÏce: stejnû ja-
ko muÏi. Ve‰kerou v˘bavu, s kterou bûÏec
startoval, musí také dopravit do cíle, jinak
bude diskvalifikován. 
BûÏec uvede pfied startem ãíslo mobilního
telefonu, s kter˘m pobûÏí. Tento telefon musí
mít bûhem celého závodu zapnut˘. V prÛbû-
hu závodu má moderátor právo na toto ãíslo
zavolat a udûlat s bûÏcem krátké interview.
BûÏec je povinen hovor pfiijmout, jinak bude
diskvalifikován. 
Dále jsou vyhlá‰eny tfii doprovodné dis-
ciplíny: 
● hod ‰anonem 
● jízda na kanceláfiské Ïidli 
● soutûÏ o nejlépe uvafienou kávu 

(pro sekretáfiky)
Chcete se s kolegy také probûhnout a doká-
zat svému ‰éfovi, jak jste skvûlí? Infor-
mace o zpÛsobu pfiihlá‰ení najdete na 
www.behkancelarskychkrys.cz nebo si o nû
napi‰te na info@behkancelarskychkrys.cz ãi 
zavolejte na tel.: 283 870 735. maf

Inka Delevová – âertovka
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Se zaãátkem nového ‰kolního roku se ve vedení Základní ‰koly Brána jazykÛ v Miku-
landské ulici objevila nová tváfi. Na místo dosavadní fieditelky paní Vûry Perlínové, kte-
rá si uÏívá zaslouÏeného dÛchodu, nastoupil nov˘ fieditel Martin Tlust˘. Jeho tváfi v‰ak
není v prvním praÏském obvodû tak nová, jak by se mohlo zdát.

Mohl byste struãnû popsat svou profesní dráhu a místa pÛsobení?
Od roku 1985 jsem pracoval jako uãitel nûmãiny a tûlocviku na Základní ‰kole s roz‰ífienou 
v˘ukou jazykÛ Ostrovní (pozdûji Mikulandská). V roce 1998 jsem pÛsobil jako uãitel v Grund-
und Hauptschule Lindenmattenstrasse ve Freiburgu (nûmãina pro cizince, tûlocvik), po návra-
tu jsem pokraãoval v práci uãitele v Mikulandské. Od ãervna 1999 jsem pÛsobil ve funkci fiedi-
tele na Z· námûstí Curieov˘ch. Od 1. záfií 2004 jsem byl jmenován do funkce fieditele Z· Brá-
na jazykÛ v Mikulandské.
Na které z tûchto míst rád vzpomínáte, které bylo pro vás zvlá‰È pfiínosné ãi zajímavé?
Rád vzpomínám na v‰echna místa svého pÛsobení, protoÏe v‰ude jsem zaÏil nûco zajímavé-
ho a v‰ude jsem se nûco nauãil. Zajímavé i pfiínosné pro mû jistû bylo místo je‰tû pfied nástu-
pem do zamûstnání v Odborném uãili‰ti DP v Motole, kde jsem se vyuãil elektromechanikem.
Tam jsem vlastnû poprvé a naposledy pÛsobil mimo Prahu 1 (vyjma pobytÛ v Nûmecku) a ta-
ké se setkal s odvûtvím ‰kolství, které stálo a je‰tû stojí mimo hlavní zájem médií i lidí.
Bez velké nadsázky se dá fiíci, Ïe cel˘ vá‰ Ïivot, a to doslova od narození, je spojen
s Prahou 1. âím je specifická pedagogická práce právû v této oblasti?
Právû proto, Ïe tu pÛsobím skoro cel˘ Ïivot, mohu jen tûÏko posoudit specifika Prahy 1 oproti ji-
n˘m ãástem hlavního mûsta nebo i republiky. Ze zku‰eností odjinud a z toho, „co jsem sly‰el“,
bych zmínil podporu zfiizovatele ‰kolám, která není v‰ude obvyklá, dále postupné „vymírání“ dû-
tí v obvodu a tím i nutnost „lákat“ dûti z jin˘ch mûstsk˘ch ãástí i z okolí Prahy do ‰kol v Praze 1.
Proã jste se rozhodl ucházet se o místo fieditele na Z· Brána jazykÛ?
S touto ‰kolou jsem spojen vlastnû skoro cel˘ Ïivot a mám k ní opravdu citov˘ vztah. Kromû
toho, Ïe jsem byl Ïákem ‰koly v letech 1968-1975, jsem i svou praxi na V· absolvoval na té-
to ‰kole, a kdyÏ jsem po ukonãení studia hledal místo, byla první v pofiadí. Náhodou se zrovna
v roce 1985 uvolnilo místo s kombinací nûmeck˘ jazyk – tûlesná v˘chova a byl jsem pfiijat. Ná-
vrat na „místo ãinu“ lze povaÏovat za logické vyústûní bûhu Ïivota. Leona Hornová

Nov˘ fieditel Z· Brána jazykÛ odpovídá ListÛm Prahy 1

K této ‰kole mám opravdu citov˘ vztah

Praha – vûãná inspirace (1)

âtrnáctka se pfiedstavuje dûtem 
První ãervencové dny, zaãátek ‰kolních prázdnin. Zapadlá uliãka Novoml˘nská je
svûdkem záhadného stûhování. Skupinky mlad˘ch lidí pfiená‰ejí do pfiistaven˘ch
aut neobvyklé pfiedmûty: tûÏké balíky plátna, pÛvodnû bílého, nyní vonícího kou-
fiem, pestfie malované krabice, meãe s mûkk˘m ostfiím, lana, náfiadí, kdosi z dfievû-
né truhly vytahuje Ïluté turecké kalhoty... Záhada se zaãne vyjasÀovat pfii pohledu
na dvefie domu, odkud v‰ichni vycházejí. Cedulka na nich hlásá: Klubovna – Kon-
dor, skupina âtrnáctka. Odtud pak dûti odjíÏdûjí na dobrodruÏn˘ prázdninov˘ tábor. 

Letní prázdniny jsou uÏ dávno za námi
a nám nezb˘vá nic jiného neÏ na nû vzpo-
mínat. Témûfi kaÏd˘ z vás by ‰kolu za nû
urãitû vymûnil, mûl deset mûsícÛ prázdnin
a dva mûsíce chodil do ‰koly. JenÏe v‰ich-
ni víme, jak to chodí…

Ale na‰i hrdinové, o kter˘ch byla fieã
v úvodu, se i nyní mají na co tû‰it. Tábor je
za nimi, ale cel˘ ‰kolní rok budou zaÏívat
nová dobrodruÏství, budou poznávat pfiíro-
du, zkusí si sami nûco vytvofiit a pfii tom
v‰em si zahrají i spousty her. KaÏd˘ t˘den
se totiÏ scházejí s kamarády na schÛz-
kách, vcházejí do své klubovny plné rozto-
divn˘ch vûcí, které pfiipomínají chvíle pro-
Ïité s kamarády. Zde se ponofií do
celoroãních her a oddílového Ïivota.
A coÏ teprve taková v˘prava. Zhruba jed-
nou za mûsíc vyjedou z Prahy jiÏ v pátek
odpoledne a aÏ do nedûlního veãera pro-
Ïívají nûco jako mal˘ tábor. Sami si vafií
z potravin, které si pfiivezli z domova, pfies
den si hrají po lesích nebo putují za pozná-
ním okolního kraje, aby shlédli místa plná
krásy ãi odkazy pfiedkÛ. V záfií, kdy se je‰-
tû dá pfiespat venku – je je‰tû teplo, uvidí
kfiehké nafialovûlé kvûty a dozvûdí se, Ïe
jsou to ocúny. Nauãí se jména stromÛ a ze
spadan˘ch listÛ si udûlají podzimní stro-
meãek. V zimû zase pojedou pfiespávat
do chat s bruslemi pfies ramena nebo
s bûÏkami do hor.
Je‰tû mnohem více neÏ se sem dá na-
psat, lze proÏít v turistick˘ch oddílech or-
ganizace KONDOR – skupiny âtrnáctka
na Praze 1. Kdokoliv, kdo tfieba zatouÏil vi-
dût nûco neobvyklého, ale je‰tû se mu to
nepovedlo, nebo se chce setkat s lidmi,
ktefií budou jeho opravdov˘mi kamarády,

má k nám cestu otevfienou. Pfiijìte se
k nám do oddílÛ podívat a uvidíte, Ïe vás
tento zpÛsob trávení voln˘ch chvil také na-
dchne. 
Oddíly âtrnáctky se scházejí vÏdy jednou
t˘dnû od pondûlí do ãtvrtka, odpoledne
zhruba od ãtyfi do sedmi hodin. Klubovny
mají na tfiech místech, a to na adresách:
Novoml˘nská 3, Klimentská 14 a V Jirchá-
fiích 14 na Praze 1. Pro lep‰í pfiedstavu
a pro konkrétní kontakty se podívejte na
na‰e webové stránky na adrese www.ctr-
nactka.cz. Pfiivítáme vás, nové tváfie a na-
‰e nové kamarády, s radostí, neváhejte te-
dy a pfiijìte. Kolektiv vedoucích 

skupiny âtrnáctka 

Co je 
Podzimní kafemletí?
JiÏ pát˘m rokem v období babího léta probí-
há v Praze informaãní a sbírková kampaÀ
pro vefiejnost Podzimní kafemletí. Kolem-
jdoucí, ktefií se zastaví ve stanu obãanského
sdruÏení Máme otevfieno?, dostanou zdar-
ma dobrou kávu; pfii jejím popíjení se mohou
zaãíst do informaãních materiálÛ o sdruÏení,
mohou pohovofiit a ptát se na to, co je zají-
má, prohlédnout si (a koupit) diáfi, podívat se
na fotografie. Asistenti jim poradí, kudy se
dostanou do pracovnû-tréninkové kavárny
Vesmírna v nedalek˘ch Smeãkách – tu v mi-
nul˘ch letech, i díky sbírce z Kafemletí, moh-
lo obãanské sdruÏení zrekonstruovat.  
KaÏd˘ roãník Kafemletí vÏdy pokfití nov˘ projekt
Máme otevfieno?. V minulosti to byl internetov˘
server Dobromysl.cz, jiÏ zmínûná kavárna Ves-
mírna, Tranzitní program, D. Centrum – dobro-
volnické centrum, osvûtov˘ diáfi, Klub pfiátel
Kosmos… Cíl Kafemletí je v‰ak vÏdy totoÏn˘ 
– informovat vefiejnost o problematice Ïivota li-
dí s mentálním postiÏením. 

A leto‰ní roãník 
Podzimního kafemletí?

Ve stanu na Václavském námûstí byla od
13. do 24. záfií 2004 opût podávána káva
zdarma. Labyrint pfied ním, kter˘ si mohli ko-
lemjdoucí projít a vyloÏit kamínky, které si sa-
mi namalovali, byl inspirovan˘ originálem na
podlaze katedrály v Chartes. Kamínky budou
pouÏity o. s. Máme otevfieno? v rámci sbírky
Kameny; tu pofiádá spoleãnû s organizací tu-
ristick˘ch oddílÛ ATOM.
Kromû informací o nov˘ch projektech sdru-
Ïení –  dárcovské SMS, darování po interne-
tu, zde byl opût ke koupi osvûtov˘ diáfi pro
rok 2005 s dvanácti pfiíbûhy lidí s mentálním
postiÏením a za dobrovoln˘ pfiíspûvek téÏ
pohlednice vydané sdruÏením.

Co je obãanské sdruÏení 
Máme otevfieno?

Obãanské sdruÏení MÁME OTEV¤ENO?
podporuje od svého vzniku v roce 1998 dûti,
mládeÏ a dospûlé se speciálními potfiebami
– pfieváÏnû s mentálním postiÏením a autis-
mem – v procesu integrace do spoleãnosti.
Tûmto lidem pomáhá rozvíjet se smûrem
k maximální samostatnosti, zprostfiedkovává
jim kontakt s lidmi bez postiÏení a osvûtovû
pÛsobí na celou spoleãnost tak, aby co nej-
víc z nás „MùLO OTEV¤ENO!“.
Více informací o na‰ich projektech najdete
na www.mameotevreno.cz.

MÁME OTEV¤ENO? o. s., Chodská 21, 
120 00 Praha 2, tel.: 222 511 216, 222 212 399,
e-mail: dvur@mameotevreno.cz

Z· Curieov˘ch nabízí ÏákÛm angliãtinu v Anglii
Na‰í snahou je podpofiit jazykové vzdûlání na‰ich ÏákÛ, a proto kaÏdoroãnû zaji‰Èujeme
na na‰í ‰kole (Z· nám. Curieov˘ch) studijní pobyt ÏákÛ v Anglii. Zmínûn˘ kurz je orga-
nizován ve spolupráci s britskou vzdûlávací institucí, která zaji‰Èuje kvalitní vzdûlávací
a kulturní program.

Dûti jsou ubytovány ve vybran˘ch ang-
lick˘ch rodinách, takÏe mají pfiíleÏitost
poznat Ïivotní styl a zvyky zemû, o kte-
ré se uãí. ZároveÀ získají dostatek pfií-
leÏitosti ke konverzaci s rodil˘mi mluv-
ãími a zvykají si na samostatnost
v uÏívání cizího jazyka.
Zmínûné rodiny se o ubytované dûti
peãlivû starají, zaji‰Èují jejich bezpeã-
nost, stravu, vûnují jim ãást svého vol-
ného ãasu a snaÏí se jim vytvofiit do-
mácí prostfiedí.
Bûhem kurzu je ãas rozloÏen na dopo-
lední v˘uku se zku‰en˘mi britsk˘mi
lektory a odpolední v˘lety, pfii nichÏ se
dûti seznamují se zajímav˘mi místy
v okolí pobytu. Doprava je zaji‰tûna
pohodln˘m autobusem, kter˘ je na‰í skupinû po celou dobu zájezdu k dispozici a doprovází
nás pfii bohatém poznávacím programu.
V ãervnu 2004 jsme uskuteãnili v˘jezd do Worthingu – pobfieÏního mûsta jiÏní Anglie, v tomto
‰kolním roce 2004/2005 hodláme zajistit pro na‰e Ïáky dal‰í pobyt.

Mgr. Libu‰e Petrasová

PLACENÁ INZERCE

Minicyklus medailonÛ vûnovan˘ v˘tvarníkÛm, ktefií milují 
– a také malují praÏské památky.

Inka Delevová
Usmûvavá dáma s jemn˘mi rysy a krásn˘ma hnûd˘ma oãi-
ma, malífika, ilustrátorka a nyní i básnífika Inka Delevová pro-
Ïila bezstarostné dûtství na Starém Mûstû. Se sestrou jako
malé holãiãky vycházely z Benediktské ulice, kde bydlely, na
objevitelské v˘pravy. Tajemná zákoutí, dvorky, trhy, nábfieÏí
i parky ji okouzlovaly uÏ tenkrát a inspirují dodnes. Je‰tû pfied
Vánocemi se totiÏ objeví v knihkupectvích její nová kníÏka
Praha na vlnách vûkÛ (Nakladatelství Pragoline), v níÏ se vy-
znává ze své lásky k rodnému mûstu hned dvojím zpÛso-
bem. Jemné perokresby praÏsk˘ch památek spolu s lyricko-
epick˘mi ver‰i nás provázejí mûstem a vzpomínají na
konkrétní historické události a osobnosti. V˘stiÏnû popisují
dne‰ní i dfiívûj‰í atmosféru v ulicích a v dobfie odmûfiené mífie
i osobní nálady a vzpomínky na oblíbená místa. Autorka tak
Praze skládá ãtivou poklonu, a pfiestoÏe kníÏka je‰tû nevy‰la,
uÏ nyní pfiem˘‰lí o uspofiádání v˘stavy, na níÏ by se samo-
statnû uplatnily pouÏité ilustrace.  

Malífiské zaãátky 
Inka Delevová pochází z rodiny praÏsk˘ch intelektuálÛ. Ma-
minka byla sochafikou, tatínek redaktorem. Její vlastní dráhu
nastartovala ÏiÏkovská umûlecko-prÛmyslová ‰kola s na tu
dobu bájeãn˘mi profesory. Byli to vût‰inou lidé, které komu-
nisté nestrpûli na vysok˘ch ‰kolách. Napfiíklad historik Franti-
‰ek Dvofiák zde mladou Inku natrvalo získal pro ãeské dûjiny
a architektonické památky, Richard Pípal zase pro uÏitou gra-
fiku a ilustraãní tvorbu. Figurální malbu pak studovala v kur-
zech profesora Titelbacha na Akademii v˘tvarn˘ch umûní.
Díky rodinné spfiíznûnosti s uznávan˘m malífiem A. Machour-
kem, Ïákem ·vabinského a téÏ pafiíÏské akademie, Ïijícím ve
Francii (vûnoval se nezvyklému oboru – mozaice a téÏ olejo-
malbû), se jí podafiilo odjet na del‰í studijní pobyt do PafiíÏe.
Francie velmi ovlivnila její v˘tvarné cítûní.  

Velká v˘zva
Zajímavou pfiíleÏitost dostala Inka Delevová v osmdesát˘ch
letech v Bulharsku. Nejprve vystavovala na Svûtové v˘stavû
EXPO 81 v samostatné expozici o 220 m2 svoje pfiírodní mo-
tivy. Mûla mimofiádn˘ úspûch a dostala nové pozvání do
Plovdivu a nabídku namalovat k v˘roãí 1300 let bulharského
státu cyklus olejomaleb s historick˘mi námûty. 
Z této fyzicky i psychicky nároãné práce vznikla série obrazÛ
o rozmûrech 200 x 120 cm, na nûkter˘ch bylo aÏ 42 figur.
KvÛli studiu námûtÛ a poznání tamûj‰í historie projela celé
Bulharsko, mûla moÏnost vidût originály nejstar‰ích ikon
v klá‰terech, kde jsou opatrovány, také vzácné muzeální ex-
ponáty a památná bulharská místa. 
Po uspofiádání v˘stavy dostala pozvání k dal‰ímu pobytu od
státních pfiedstavitelÛ. To v‰ak tehdy odmítla na protest proti

úãasti bulharské armády na okupaci âeskoslovenska v ro-
ce1968 a jela tam znovu soukromû v doprovodu znalce bul-
harské historie. V této zemi nacestovala 5600 km. Zrealizo-
vaná plátna se po v˘stavû stala majetkem rÛzn˘ch kulturních
institucí v Bulharsku. 

„Sladk˘ Ïivot“ nezávislé umûlkynû
Inka Delevová si nikdy nestûÏovala na nedostatek práce. Pfii-
volává si ji sama svojí povûstnou pílí, nápady a neúnavn˘m
tvofiením. Nûco jiného bylo, Ïe ne vÏdy za ni dostala zaplace-
no. SvÛj Ïivotnû nejvût‰í honoráfi investovala nedávno do
malé galerie, kterou spolu s pfiítelkyní vybudovaly v ulici Ka-
roliny Svûtlé. KdyÏ v‰e po hektickém vypûtí zaãalo klapat,
pfii‰la povodeÀ… ObtíÏe svobodného Ïivota v˘tvarníka v‰ak
zakou‰ela uÏ mnohem dfiív, to kdyÏ ji v socialistické éfie razí-
tek do obãanky nechtûl Fond v˘tvarn˘ch umûlcÛ pfiijmout do
sv˘ch organizovan˘ch fiad. Kromû obav z jejích politick˘ch
postojÛ zapracovala i zá‰È kolegÛ. Ta tehdy zhatila i rozpra-
covan˘ projekt dûjov˘ch scén se zvífiaty ve velk˘ch formá-
tech pro Safari v Hradci Králové. ZdÛvodnûní v‰ak bylo, Ïe je
pro ãlenství je‰tû pfiíli‰ mladá a fond musí pfiijímat zaslouÏilej-
‰í umûlce. KvÛli chybûjícímu razítku v obãance pak mûla potí-
Ïe s vyplácením honoráfiÛ a nedostala ani porodné. Ale ne-
ztrácela kvÛli tomu hlavu, radost z tvorby vÏdy pfiinesla úlevu
a nadûji na lep‰í pfií‰tí. 

Tisíce ilustrací 
KdyÏ Inka Delevová bilancovala pfied ãasem v televizním po-
fiadu Barvy Ïivota svoji ilustrátorskou kariéru, do‰la k ãíslu sto
publikací. Dnes uÏ je to pfies 120. Kromû básnick˘ch sbírek,
pohádek, bájí a beletrie se vûnovala velkou mûrou pfiedev‰ím
odborn˘m nebo populárnû-nauãn˘m publikacím. Pro svou
pfiesnou ruku je Ïádána k ilustraci nejrÛznûj‰ích atlasÛ ãi di-
daktick˘ch plakátÛ a nástûnn˘ch obrazÛ. To vÏdy vyÏaduje
peãlivou pfiípravu a pfiedchozí studium. Nejzodpovûdnûj‰í
a velmi nároãná byla práce na anatomick˘ch plakátech pro
lékafie, ilustrovala i anatomii pro dûti, ale také publikace o ptá-
cích, dravcích, kreslila mechy, li‰ejníky, orchideje. Zku‰enosti
se zvífiecími portréty zúroãila v instruktorské publikaci pro Ïo-
keje, kde musela pfiesnû vystihnout konû a Ïokeje v nejrÛz-
nûj‰ích fázích pohybu, viditelné zmûny vzhledu kaÏdého sva-
lu a ‰lachy. Ilustrátorskou práci má Inka Delevová ráda právû
pro její v‰estrannost a moÏnost stále se nûãemu uãit. 

Nové zku‰enosti  
Novou v˘zvou byl pro Inku Delevovou svût videoklipÛ. Její pr-
votinû na tomto poli, klipu k písniãce Countrymoulové (zpíva-
ly Schovanky a Josef Zoch) se velmi dafiilo v hitparádû ESO.
âe‰tí trempové v psí podobû snící o nefal‰ované romantice
amerického Západu tfiikrát vyhráli. Znamenalo to ov‰em tfii-
ãtvrtû roku práce.   
Dal‰í zajímavou zku‰eností byla nedávná spolupráce s libe-
reck˘m divadlem. Vznikla kost˘mní v˘prava pfiedstavení 

Peer Gynt, pfii níÏ pro sebe Inka Delevová objevovala práci
s textilním materiálem a nové moÏnosti, které sk˘tá návrháfi-
ství.   
Kromû toho se v‰ak stále vûnuje figurální malbû, krajinám
i záti‰ím. Mnoho jejích obrazÛ je nezdokumentováno mezi
pfiáteli, kter˘m pfiiná‰ejí radost. Pfied tfiemi lety ji ale zakázka
pivovaru ve Vysokém Chlumci, kde byla kmotrou nov˘m dru-
hÛm piv nazvan˘m Démon a Andûl, pfiivedla na zajímavou
my‰lenku. K pÛvodním alegoriím tûchto biblick˘ch postav,
které tehdy pro pivovar namalovala, dnes pfiib˘vají dal‰í.
Vzniká tak cyklus rozmûrn˘ch olejÛ pracovnû nazvan˘ 
Slavné dvojice, kter˘ zobrazuje jako dvojakt vÏdy pár postav
patfiících k sobû. Orfeus a Euridika, Narcis a Echo a dal‰í. 
Autorka se zde pokou‰í pouze v˘razem tváfie a okolním pro-
stfiedím (jde o akty) sdûlit, koho má divák pfied sebou.  
Pro své okolí je Inka Delevová stál˘m zdrojem dobré nálady.
Emocionálnû bohat˘ Ïivot ji obdafiil osobním kouzlem, které
dokáÏe pfienést i do sv˘ch ilustrací a ver‰Û. Posuìte sami.  

…V‰ak noãní tramvaj zacinká
a kdesi hlasy zazní z ticha…

Praha i v noci laãnû d˘chá
a její puls se nezastaví,
jako proud fieky, Ïiv˘, drav˘,
kter˘ jen chvíli nad jezem se zti‰í,
aby jak sekt, nalit˘ v ãí‰i,
tak jak si noãní hosté pfiejí
vzápûtí vzkypûl v pûnu nad pefiejí… Martina Fialková

Rozhodnu o sobû sám
Je obyãejn˘ den. Na Základní ‰kole pfii Ped.
FUK námûstí Curieov˘ch v Praze 1 zaãíná
vyuãování. V gymnastickém sále se scházejí
Ïáci VI.A. V jejich oãích se zraãí oãekávání.
Zanedlouho pfiicházejí dvû paní uãitelky
a vyz˘vají dûti, aby vytvofiily krouÏek kolem
nich. Usadí se na koberec a pfiedávají si ko-
lující kouzeln˘ pfiedmût. Vyprávûjí, jak se
dnes ráno cítí, jaké pfiání by chtûly splnit. Dá-
le získávají informace o spoluÏácích, uãite-
lích. Práce ve skupinách je zajímá. Cel˘ pro-
gram konãí scénkami, pfii nichÏ se v‰ichni
dobfie baví. Ptáte se, co se dûlo?
Dûti se úãastnily projektu Rozhodnu o sobû
sám. Tento projekt se mÛÏe uskuteãÀovat dí-
ky finanãní dotaci Mâ Prahy 1. Je zamûfien
na osobnostní a sociální rozvoj ÏákÛ a na v˘-
cvik v sociálnû komunikativních dovednos-
tech. UmoÏÀuje ÏákÛm podívat se na sebe ji-
n˘ma oãima. SnaÏí se fie‰it otázku
vzrÛstajícího násilí a intolerance. Zamûfiuje
se na zvy‰ování úrovnû zdravého Ïivotního
stylu. V minulém ‰kolním roce probûhl ve
v‰ech tfiídách 6. aÏ 9. roãníku. V novém ‰kol-
ním roce 2004/2005 zaãneme druh˘ roãník
ãtyfiletého cyklu. Vûfiíme, Ïe z na‰ich ÏákÛ
vyrostou správní lidé. Mgr. Marie Pincová

Medaile cti a vdûãnosti 
pro Akademické gymnázium
V ãervnu 2004 byla Akademickému gym-
náziu ve ·tûpánské ulici pfiedána Medaile
cti a vdûãnosti Jana Masaryka. ProtoÏe
následovalo prázdninové období, které
nám neumoÏnilo se o tuto radostnou udá-
lost podûlit s vefiejností, chtûli bychom ji
pfiipomenout nyní. 

Chvíle pfiedání byla velmi slavnostní. Byla to-
tiÏ spojena se zahajovacím koncertem Ry-
benského hudebního léta konaného v kostele
sv. Jakuba v Rybné nad Zdobnicí, v krásném
mûsteãku, kde Masarykova rodina ãasto po-
b˘vala. Úãinkujícími byli tradiãnû muzikanti
z Akademického gymnázia v ãele s dirigen-
tem a organizátorem tûchto hudebních svát-
kÛ Mgr. Petrem Hlavat˘m.
Medaili pfiedávali královéhradeck˘ sídelní
biskup Dominik Duka a ãlen Spoleãnosti Ja-
na Masaryka Dr. Jakub âermín „jako  ocenû-
ní stálého zájmu vedení ‰koly, vyuãujících
a studentÛ o masarykovskou historii v rámci
na‰ich národních i svûtov˘ch dûjin i za pod-
nûtná a krásná vystoupení pûveckého stu-
dentského sboru pfii masarykovsk˘ch vzpo-
mínkách“.
Jan Masaryk se tak symbolicky vrátil do Aka-
demického gymnázia – byl totiÏ v letech
1897–1905  jeho Ïákem.

Mgr. Pavla KfiíÏová, 
Akademické gymnázium ·tûpánská



Opletalova 36, Praha 1, lite@lite.cz, www.lite.cz

Nabízíme netradiční a velice 
efektivní výuku zaměřenou
na skutečnou schopnost mluvit!

Probíhá zápis do podzimních kurzů

na bezplatnou ukázkovou hodinu 
dne 12. a 14. 10. od 18.30 hod.

Objednejte se na tel.: 222 241 500
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STK • EMISE
H O R O M ù ¤ I C E

♦ motocykly ♦ osobní ♦ nákladní ♦ autobusy ♦ traktory ♦ IDV - dovozy, pfiestavby

po - pá  6.15 - 18.00     so  8.00 - 12.00

☎ 220 970 079, 220 970 080
Suchdolská ul.

252 62 Horomûfiice
PRAHA – ZÁPAD, na hranici Prahy 6

BEZ

OBJEDNÁNÍ
SLEVY pro drÏitele
ZTP, auto‰koly, TAXI,
záchr. sluÏbu

V areálu moÏnost ãer-
pat PHM (benzin spe-
ciál, natural, naftu).
Kompletní sluÏby auto-
servisu. Prodej pro-
duktÛ ÖMV.e-mail: stk@jistab.cz

www.jistab.cz

ÚKLID DOMÒ 
A CHODNÍKÒ

spolehlivû zaji‰Èuje
firma CHRPA

tel.: 224 914 001

Antény a
satelitní technika

MontáÏe, opravy a nastavení
individuálních a spoleãn˘ch systémÛ

HBO, MAX, Hallmark ze satelitu.

Cenová dostupnost.
¤e‰ení problematick˘ch míst pfiíjmu,

pfiíjem digit. sat. programÛ.

603 245 895
Petr Slavík, Bûlohorská 187, Praha 6

233 358 364
e-mail: antena@volny.cz

ANTINIKOTINOVÁ PORADNA
KU¤ÁCI, CHCETE ZANECHAT KOU¤ENÍ?
MAGNETO-ANAL̄ ZA – 90% ÚSPù·NOST
Telefon: 224 214 617
Mobil: 604 207 771
Praha 1, SenováÏné nám. 6/1464, 3. p.

KLUB POHYBU A KRÁSY
SLUNEČNICE

CVIČENÍ + KOMPLETNÍ SLUŽBY
Maiselova 7, Praha 1, metro Staroměstská

inf. 222 232 490, 721 215 204 www.klub-slunecnice.cz  
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www. zdraveobouvani.cz

âALOUNICTVÍ  VÁVRA
Ve‰keré ãalounické práce

v˘bûr z 1 200 potahov˘ch látek,kÛÏe,
ekokÛÏe, koÏenky.

Tel. 241 414 147, 603 301 565

V & V SECURITY – PCO – 
● pult centrální ochrany 

● vlastní zásahová jednotka ● montáÏ alarmÛ
Praha 1, Štupartská ul., 

tel. 222 315 455, 602 287 316
www.vksecurity.cz

*** na opravy obuvi ***
Sleva 20 %

opravna obuvi ● v˘roba klíãÛ
Jeruzalémská ulice
30 m od zastávky

tramvaje Jindfii‰ská➜

➜

StaroÏitnosti Apollon
Pohofielec 14, Praha 1

www.antiqua-apollon.cz

Rádi od Vás vykoupíme ve‰keré
staroÏitné pfiedmûty, platíme v hoto-
vosti. Napfi. obrazy, nábytek, hodiny,

porcelán, sklo, ‰perky, hraãky.
Aj. – nábytek z chromov. trubek,

kvûtinové stojany, kompasy,
kalamáfie, lampy, lustry, svícny,
globusy, ‰pacírky, kávoml˘nky,

vánoãní ozdoby, foto, ãeské gra-
náty – ‰perky, ‰avle, deãky, pfiehozy.

235 354 844, 777 100 898
TRADICE, SOLIDNÍ JEDNÁNÍ.

TURBO SOLÁRIUM
ERGOLINE – VERTIKÁL
10x + 1x zdarma = 10 Kã/min.
PasáÏ Hybernia, Hybernská 24

SALON VISAGE, tel. 222 125 216

JAZYKOVÉ KURZY V CENTRU PRAHY – 55 Kâ/h
INDIVIDUÁLNÍ A FIREMNÍ V¯UKA – 7 JAZYKÒ

AGENTURA L + R, KARLOVO NÁM. 30, PRAHA 2
222 230 050, 723 103 000, www.jazykovaagentura.cz

Pfii pfiedloÏení 

tohoto inzerátu 

sleva 3 %

V¯MùNY RADIÁTOROV¯CH VENTILÒ
DLE § O ÚSPORÁCH ENERGIÍ V EU,

TOPENÍ – VODA– PLYN – ZEDNICTVÍ,
SÁDROKARTONY, VE·KERÉ REVIZE,

STROJNÍ âI·TùNÍ KANALIZACE

■ KOUPÍME SKLO A KERAMIKU z období 
1. republiky a star‰í. Hledáme napfi.: bílo-
-ãernou keramiku, figurky dûtí a taneãnic,
dózy, sklenice, poháry, vázy. V˘kup po– pá
13 – 18 hod. Bazar Antique Dlouhá 22 (!!),
tel.: 222 320 993.

■ OPRAVY v‰ech znaãek televizorÛ, videí, HIFI
vûÏí, NF zesilovaãÛ, audiotechniky. A. Kad-
lec, po–ãt 14–18 hod., tel. 257 921 123.

■ STAROÎITNICE hotovû vykoupí zlaté a gra-
nátové ‰perky, stfiíbro, alpakové nádobí
a jiné. Tel. 224 216 214, 603 542 774.

■ Firma KRAFT – Správa a údrÏba ne-
movitostí, úklidové práce, malování, lako-
vání, pokládka podlahov˘ch krytin, sklen.
práce, drobné stavební úpravy, údrÏba 
zelenû, autodoprava, stûhování a ostraha
budov a majetku. Tel. 728 054 414, 
kraft@kraft-praha.cz.

■ SEZNAMOVACÍ AGENTURA 1+1, PC v˘-
bûr partnerÛ z celé âeské republiky, prodej 
pobytÛ pro nezadané, Chrudimská 5, Pra-
ha 3-Flora, tel.: 272 744 340, 777 075 573
www.seznameni.info.

■ KOUPÍM v perf. stavu knihy s obálkou!
Hipman „Práce je Ïivá“ 1945 aÏ 2000,
Tmej „Abeceda du‰ev. prázdna“ 1946 aÏ 
3000 aj. knihy o fotografii, fotosoubory pfi.
„Fotografie 1928 – 58“, 1959 aÏ 5000 aj.,
avantgardu pfi. „Abeceda“ 1926, RED aj.
Veãer 281 862 243 + zázn.

■ Vytahovací stropní su‰ák prádla. MontáÏ
na míru: Tel. 602 273 584.

■ Vymûním obecní 1+1 Praha 5 Barrandov
za vût‰í obecní na Praze 1 aÏ 7, jakékoli ka-
tegorie, tel.: 608 063 515.

■ KOUPÍM BYT jakékoli velikosti, kategorie
a vlastnictví, kdekoli v Praze. MoÏno i de-
kret, nájemní smlouvu, i v domû s majite-
lem apod. I zdevastovan˘, IV. kateg.,
v soudní Ïalobû, neoprávnûnû obsazen˘,
s neÏádoucím nájemníkem ãi s jakoukoli
právní vadou.Ve‰keré formality zajistím,
zaplatím stûhování i pfiípadné dluhy na ná-
jemném, privatizaci apod. Mohu sehnat
a zaplatit i náhradní byt, domeãek apod.
a dát ãas na vystûhování. Seriózní jednání,
platba ihned a v hotovosti. Tel.: 222 712 015.

■ PRODÁM BYTOVÁ ST¤E·NÍ OKNA a du-
bovou masivní podlahu. Tel.: 602 653 294.

■ MIMOPRAÎSK¯ ING. KOUPÍ BYT DV, OV,
platba v hotovosti. Tel. 222 325 202.

■ Prodáme Vá‰ ãinÏovní dÛm po bytech.
Získáte o 50 % více neÏ pfii prodeji celé-
ho domu. 224 818 283, 608 749 490,
www.cinzovnidomy.cz  1.âeská Investiãní CZ, a.s.

V˘kup: stfieda, ãtvrtek 10.00 – 16.00

AUKâNÍ A PRODEJNÍ GALERIE
Vítûzná 11, Malá Strana

tel.: 251 512 728, po – pá   10 – 13 hod.  

602 327 669    14 – 18 hod.
fax: 251 512 726

NÁKUP – PRODEJ OBRAZÒ A STAROÎITNOSTÍ
e-mail: galerie@galeriekodl.cz, www.galeriekodl.cz

Srdeãnû zveme na Aukãní den 
v nedûli 28. listopadu tradiãnû na Îofínû.

VETERINA
Nabízíme preventivní, léčebné

i chirurgické zákroky, 
laboratoř, RTG, ultrazvuk, sono,

čipování do zahraničí 
+ vydávání europasů, 

prodej krmiv a veterinárních diet.
pondělí – pátek 9 – 20 hod.

Praha 1, Liliová 7
tel.: 222 221 726

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Koncerty
Slavná i méně známá díla světových 

a českých skladatelů.
Od 1. dubna denně 

kromě úterý od 18.00

MOZART 
A ČEŠTÍ MISTŘI

Koncert 16. 10. v 18.00 

Předplatné:
1000 Kč za 10 vstupenek,

platí na všechny koncerty pořádané 
spol. Psalterium do 31. 12. 2005.

Bližší informace a vstupenky:
Chrám sv. Mikuláše, Psalterium, 

tel./fax/záznamník: 257 534 215,
info@psalterium.cz,

www.psalterium.cz, 
a v obvyklých předprodejích.

Hned vedle mají v˘teãnou kávu! Bydlíte-li
v Mí‰eÀské ulici na Malé Stranû, je to
pravda nezvratná. A bydlíte-li o pár ulic
dál? Nebudete lháfi – jen dodat byste mû-
li, Ïe do kavárny Hned vedle cesta trvá
déle...

A ke kávû dostanete sklenici vody, konviãku
s mlékem, su‰enku; zaplatíte-li padesátiko-
runou, vrátí vám bez koruny polovic, a za mi-
nutu mÛÏete b˘t na Karlovû mostû. Av‰ak
vlídné ceny a dobrá káva nejsou jedinou
pfiedností této malé kavárny. MÛÏete pfiijít se
psem, sedût u ãaje dvû hodiny, objednat si
malé pivo, poÏádat o sklenici vody z vodovo-
du a nikdo se na vás mraãit nebude, opatr-
nûj‰í by v‰ak mûl b˘t ten, kdo místo pozdra-
vu jen utrousí: Pivo!... 
V dopoledních hodinách kavárna spí‰ pfiipo-
míná ãítárnu (denní tisk je samozfiejmostí,
krom toho se mÛÏete zaãíst do ãasopisÛ o li-
teratufie, v˘tvarném umûní, divadle...),
o slunném víkendovém odpoledni si nûkdy

pfiipadáte jak v matefiské ‰kolce a veãer jak
ve vãelím úle, nebo naopak svíãky a klidná
hudba navozují iluzi podniku pro zamilova-
né... Do deseti hodin veãer mÛÏete posedût
na zahrádce ve dvofie domu
(coÏ obzvlá‰È ocení nekufiáci),
pokud zÛstanete uvnitfi, mÛÏe-
te si prohlédnout v˘stavu ob-
razÛ, fotografií ãi rÛzn˘ch arte-
faktÛ, kavárna totiÏ funguje
i jako galerie. âasto tu vysta-
vují studenti V·UP, AVU, FA-
MU. Ostatnû i za barem pracu-
jí studenti. MoÏná vám podají
sklenici vína zleva, zato v‰ak
vût‰inou s veselostí; pivo vám
kolikrát natoãí nad míru (mají
Litovel, zejména ãerná desítka

stojí za pozornost), a pokud budete pít lah-
vovou PlzeÀ, tak jich zaplatíte tolik, kolik vy-
pijete. V nápojovém lístku sice Ïádnou spe-
cialitu nenajdete, ale ‰irok˘ kavárensk˘

sortiment vás nezklame, pfií-
kladem kromû espressa mÛÏe
b˘t rozlévané víno (pfiedev‰ím
chilsk˘ Cabernet Sauvignon
a Müller Thurgau ze Îerno-
sek), rovnûÏ tak nakládan˘
hermelín (podle receptury ka-
várny jej pfiipravují lidé s posti-
Ïením v chránûn˘ch dílnách
nadace Portus (pofiádá i bene-
fiãní akci Cihla). Ale dost fieãí!
BûÏte se sami pfiesvûdãit, zda
Hned vedle je kavárna, kam
se rádi budete vracet.

L I T E R Á R N Í  K A V Á R N Y■  ■  ■ ■  ■  ■



MEZINÁRODNÍ 
âESK¯ KLUB
ve spolupráci 
s Lidovou 
univerzitou 
Mûstské 
knihovny 
pokraãuje i v fiíjnu 
v cyklu besed 
HOVORY BEZ HRANIC.  

Hosty jsou zajímavé osobnosti ãeské
kultury, tématem pfiekraãování hranic
ve v‰ech smyslech toho slova. 

V pátek 22.10. od 17.00 bude hostem
historiãka, fieditelka knihovny Náprstko-
va muzea, PhDr. Milena Secká, CSc.

Téma besedy:
AMERICK¯ KLUB DAM, osobnost Voj-
ty Náprstka, emancipace Ïen v 19. stol.
i dnes. 

Besedy se konají vÏdy v Malém sále
Mûstské knihovny, Mariánské ná-
mûstí, Praha 1.
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Divadlo v Celetné takfika k nepoznání
Zaãátek nové sezony pfiivítala domácí scéna divadelního spolku Ka‰par s novou tváfií.
PfiestoÏe v hledi‰ti tohoto divadla nebyla o diváky nikdy nouze, rozhodlo se jeho vede-
ní star˘ interiér trochu oprá‰it. Teì by se v nûm mûli cítit lépe nejen diváci, ale i herci
a personál. A co se vlastnû v pfiíjemném prostfiedí Divadla v Celetné zmûnilo?

Nejprve je tfieba pfiipomenout, Ïe leto‰ní
prázdninová rekonstrukce nebyla tou první.
JiÏ od loÀského roku mohou díky provede-
n˘m úpravám pfiedstavení snadno nav‰tívit
i tûlesnû handicapovaní obãané. A letos si
Spolek Ka‰par splnil i dal‰í své, moÏná zdán-
livû nesplnitelné pfiání – vût‰í a lep‰í prostor
pro diváky. Jedin˘m fie‰ením bylo témûfi v‰e
zbourat a zaãít znovu. „S architektem (Da-
vid Matásko) jsme chtûli odstranit v‰ech-
ny – byÈ drobné – nedostatky, protoÏe Di-
vadlo v Celetné je skvûl˘ prostor
a takovouhle péãi si jistû zasluhuje,“ fiekl
je‰tû pfied slavnostním otevfiením fieditel di-
vadla Jakub ·palek. „Architekt navrhl úpl-
nû novou podobu interiéru, já se toho bál,
zdálo se mi to aÏ moc moderní, ale dokon-
ãovací práce ukazují, Ïe to bude krásné.“

Není asi tfieba dodávat, Ïe novinky nás neãe-
kají jen ve formálních zmûnách prostoru diva-
dla. V rámci projektu 12 a dost, kter˘ láká od
loÀského roku diváky na pouh˘ch dvanáct
pfiedstavení vÏdy zajímavé, moderní hry, se
v záfií objeví jméno Alexandra Minajeva. Ten
bude reÏisérem hry Alexandra Jevgeniãe
Stroganova s názvem Ornitologie. âerná ko-
medie s prvky thrilleru si spolu se sv˘m reÏi-
sérem na‰la do Celetné vlastnû cestu sama.
„Sa‰a Minajev vystudoval v Rusku herec-
tví, hrál v moskevském divadle, pak se za-
miloval do jedné ãeské hereãky a od té
doby tady Ïije. Hru mi oni dva nabídli jako
ãerstv˘ pfieklad a mû po pfieãtení napadlo,
Ïe by to mûl reÏírovat Sa‰a sám, protoÏe
zná tu zemi i lidi,“ vzpomíná Jakub ·palek.
TvÛrce hry, souãasn˘ rusk˘ autor A. J. Stro-
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NEJPRODÁVANùJ·Í KNIHY V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA

Maìarské kulturní stfiedisko
6. 10. Smyãcové kvarteto – 14.30 hod. 

Malostranská beseda
13. 10. Dr. Franti‰ek Novotn˘ – beseda – 15 hod. 
20. 10. Eva Svobodová – jazz – 15 hod. 

VYCHÁZKY PRO SENIORY ZA UTAJENOU HISTORIÍ PRAHY
16. 10. Pavovr‰í villegiatury

Sraz ve 13.45 hod. na zast. BUS ã. x14 – Îenské domovy
23. 10. Pitoresknosti o stráÏském zámeãku

Sraz ve 13.45 hod. na zast. tram. ã. 10, 15, 24, 25 – Bulovka 
6. 11. Hrabovka, Halovka, Krenovka

Sraz ve 13.45 hod. pod viaduktem vedle b˘v. ÏiÏk. lázní – zast. BUS ã. 133, 207 –
U Památníku

1. Rouãka Z. - Tenkrát na ·umavû
2. Coelho P. - Alchymista
3. Cernan E., Davis D. - Poslední muÏ na Mûsíci
4. Mi‰kovsk˘ P. - Na‰e rozhledny
5. Woolfová V. - Paní Dallowayová
(Ïebfiíãek je z prodejny na Václavském námûstí 34)

Aktuálnû: 
Na Václavském nám. 21. 10. v 17
hodin probûhne v 1. patfie v Literární
kavárnû kfiest knihy Tomá‰e Kulky
Umûní a falzum. 
Zajímavost: 
TamtéÏ se 29. 9. konala – pod zá
‰titou doc. Heleny Illnerové, pfied-
sedkynû AV âR – i mimofiádnû 
nav‰tívená autogramiáda a beseda 
s E. Cernanem, americk˘m astro-
nautem ãeského pÛvodu. Jeho kni-
hu Poslední muÏ na Mûsíci vfiele do-
poruãujeme pozornosti ãtenáfiÛ. 

☛ Knihkupectví Academia
kromû kvalitní beletrie a po-
pulárnû nauãné literatury

nabízí pfiedev‰ím odbornou lite-
raturu, univerzitní tisky a regio-
nální literaturu. V tûchto oborech
má v‰ech pût knihkupectví Acade-
mia (Václavské nám, Florenc, Ná-
rodní tfiída v Praze, Brno a Ostrava)
v˘sadní postavení mezi dal‰ími vel-
k˘mi knihkupci. Na Václavském námûstí najdou zájemci i koutek s odbornou literaturou
ze Slovenska. Sítû knihkupectví se úspû‰nû rozvíjí pfiedev‰ím díky neskonalé podpofie
Akademie vûd âR. Stálé slevy poskytujeme studentÛm stfiedních a vysok˘ch ‰kol.

Knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, tel.: 224 223 511

Více informací najdete na www.academia.cz

NA ZÁBRADLÍ 
9. fiíjna 
Ellen Maddow
MALOVAN¯ HAD 
V NAMALOVANÉM K¤ESLE
âeská premiéra scénického ãtení hry
souãasné americké autorky 
Kfiehká hra o kfiehk˘ch vztazích ‰esti pfiátel
s písnûmi a hudbou autorky.
Pfiedstavení se uskuteãní v Eliadovû knihov-
nû DNZ za její úãasti. 
Vzniklo v rámci projektu vzájemné v˘mûny di-
vadelních her ãesk˘ch a americk˘ch autorÛ.
Pfieklad: Jifií Popel, dramaturgie: Ivana Slá-
mová, reÏie: Thomas Zelinski, hrají: Kristina
Madûriãová, Zdena Hadrbolcová, Ladislav
Hampl, Natálie Drabi‰ãáková, Jifií Ornest
a Pavel Li‰ka. 

16. fiíjna 
Ernst Jandl 
Z CIZOTY
Inscenace vznikla ve spolupráci s Rakous-
k˘m kulturním fórem v Praze.
Prchavost lidského Ïivota a osamûlost v nás

vyvolávají melancholii; stárnutí a ubohost
ãlovûãí tûlesnosti v nás naopak mohou budit
zoufalství, útoãnost a vztek. Souãasn˘ ra-
kousk˘ autor Ernst Jandl v‰ak v‰echna tato
témata zpracovává nanejv˘‰ artificiálními ja-
zykov˘mi prostfiedky, ãímÏ komiku promûÀu-
je v tragédii a zkomiãÈuje tragiãno.
Pfieklad: Jifií Stach, dramaturgie: Ivana Slá-
mová, scéna: Jan ·tûpánek, kost˘my: Ja-
na Preková, reÏie: Jan Nebesk˘, hrají: Alois
·vehlík, Marie Málková a David ·vehlík.

DISK
31. fiíjna 
Mircea Eliade
OKAMÎIK!
Ve hfie OkamÏik! je Bukure‰È mûsto plné nej-
rÛznûj‰ích znamení, ulice ukr˘vají pradávné
záhady a zalidÀují je postavy, které jsou ne-
vûdomky a ãasto i proti své vÛli nositeli sta-
r˘ch m˘tÛ, aãkoli skálopevnû vûfií v napros-
tou normalitu své existence.
ReÏie: Jifií Ondra, pfieklad: Jifií Na‰inec,
dramatizace: Iva Machaãová, Jifií Ondra,
podle povídky U Cikánek, dramaturgie: Iva

Machaãová, scéna a kost˘my: Jana Sme-
tanová, hudba: Marko Ivanoviã, pohybová
spolupráce: Michaela Doláková, hrají stu-
denti IV. roãníku KALD: Anna Bubníková,
Richard Fiala, Václav Jiráãek, Martina Sºú-
ková, Pavol Smolárik, Klára ·tûpánková,
Pavlína ·torková, Josef Wiesner

âINOHERNÍ KLUB
27. fiíjna 
Carlo Goldoni
IMPRESÁRIO ZE SMYRNY
Komedie o divadle a hercích. Mnoho povola-
n˘ch, málo vyvolen˘ch a loì pluje …
V Goldoniho (1707-1793) dílech jsou skrytá
a hluboká pouta mezi svûtem divadla a diva-
dlem svûta. Podobnû je tomu v Impresáriovi
ze Smyrny, do nûhoÏ Goldoni promítá zna-
lost dobov˘ch operních man˘r a kli‰é. Jád-
rem hry je komick˘ rozpor mezi nepfiimûfie-
n˘m mínûním o vlastních schopnostech
a skuteãn˘mi moÏnostmi jedince, kter˘ se
odehrává v kaÏdém oboru. Je to hra o hrdos-
ti a poníÏení, kdyÏ je ãlovûk postaven do ta-
kové Ïivotní situace, v níÏ je nucen slevovat,
aby pfieÏil.
ReÏie: Ladislav Smoãek, hrají: S. Zindulka,
O. Vetch˘, P. NároÏn˘, L. Jelínková, N. Bou-
dová, D. âerná, J. J. Dulava, P. Kikinãuk, 
J. ÎluÈák Hrub˘, M. Zelenka a S. ·tícha

DIVADELNÍ PREMIÉRY V ¤ÍJNU 

Zaujme-li vás nûkter˘ z právû inscenova-
n˘ch titulÛ irské dramatiky, máte v této diva-
delní sezonû jedineãnou moÏnost porovnat
práci jednotliv˘ch souborÛ s texty irsk˘ch
dramatikÛ. Velkou pozornost si získal jiÏ v˘-
‰e zmínûn˘ Martin McDonagh, jeho drsn˘
ãern˘ humor rozesmává i mrazí diváky napfi.
âinoherního klubu. V reÏii i pfiekladu Ondfie-
je Sokola získala inscenace Osifiel˘ západ
cenu Alfréda Radoka jako hra roku 2002. Na
jaro 2005 plánuje âinoherní klub uvedení
McDonaghovy nejnovûj‰í hry Pillowman. 
Také náv‰tûvníci Divadla v Celetné znají Mc-
Donagha z komedie Mrzák inishmaansk˘. Ja-
kub ·palek k tomuto autorovi fiíká: „Má své-
rázn˘ smysl pro humor, nabízí neotfielé
a silné situace a pfiíbûhy, dobfie napsané fi-
gury – je prostû skvûl˘. Pokud jde o mû,
mûl jsem moÏnost uvést jeho hru v ãeské
premiéfie, a to jsem si nemohl nechat ujít.“

Star‰í, ale nadãasov˘ J. M. Synge
John Millington Synge má s McDonaghem
spoleãn˘ pfiedev‰ím bfiitk˘ sarkastick˘ hu-
mor, s kter˘m dokáÏe pohlíÏet na realitu ir-
ského venkova. V Divadle v Dlouhé se reÏie
jeho hry Hrdina západu ujal Janusz Klimsza.
Není to poprvé, co se pustil do inscenování
tohoto titulu: „Je to v˘borná, velmi moder-
nû pÛsobící hra se spoustou zajímav˘ch
postav pln˘ch napûtí,“ vysvûtluje. Znovu
ho láká na ní pracovat a jednotlivé verze se
rodí postupnû pod vlivem okolí a ãasu.
„Z první verze Hrdiny západu v ostravské
ãinohfie si uÏ pamatuji jen stfiípky, mám od

té doby za sebou tfiicet jin˘ch inscenací.
Druhá verze na polské scénû Tû‰ínského
divadla byla charakteristická tím, Ïe v ní
hrála spousta mlad˘ch absolventÛ. Její
tvar byl velmi expresivní, coÏ bylo dáno
jejich vûkem a mal˘mi zku‰enostmi. Herci
v Dlouhé jsou zku‰ení a mají daleko vût‰í
volnost, inscenace se snaÏí o vût‰í auten-
ticitu a zlid‰tûní postav a v˘klad smûfiuje
více k vyhrocení absurdnosti jednotliv˘ch
situací,“ charakterizuje Janusz Klimsza své
poslední pojetí Hrdiny západu.
Prostor obûma zmínûn˘m autorÛm vûnuje
i ·vandovo divadlo na Smíchovû, které na
svém jevi‰ti zinscenovalo McDonaghova Po-
ruãíka z Inishmoru a Studnu svûtcÛ J. M.
Syngeho. 

V˘hody pro diváky
Rozhodnete-li se zapojit do spoleãného pro-
jektu jmenovan˘ch divadel Irská sezona, zís-
káte po zakoupení vstupenky na nûkterou
zmínûnou hru irského dramatika nárok na
dvacetiprocentní slevu na inscenace v dal-
‰ích divadlech. Souãástí v˘hod je i nûkolik
slev na koncerty, knihy ãi jazykové kurzy.
Osloví-li vás irská dramatika natolik, Ïe nav-
‰tívíte její inscenace ve v‰ech ãtyfiech diva-
dlech, budete odmûnûni moÏností úãasti na
slavnostním zakonãení celé akce v záfií 2005
v Divadle v Celetné. Irská hudba, irské tance
a závûreãné slosování o ceny jsou samo-
zfiejmostí. Nejzajímavûj‰í ov‰em bezesporu
je ona v˘zva k náv‰tûvû nûkolika v˘born˘ch
inscenací. ona

Nebe‰tí jezdci opût spolu
Jeden z prvních filmÛ o ãeskoslovensk˘ch
letcích na západní frontû se po tfiiceti pûti
letech vrací na vefiejnost. Stane se tak
prostfiednictvím v˘stavy Setkání Nebes-
k˘ch jezdcÛ, která se pro vefiejnost otev-
fiela 23. záfií 2004 v Muzeu hlavního mûs-
ta Prahy.
Setkání Nebesk˘ch jezdcÛ, jak zní název
celé akce, nabízí náv‰tûvníkÛm ohlédnutí
za filmem reÏiséra Jindfiicha Poláka Ne-
be‰tí jezdci prostfiednictvím fotografií, do-
kumentÛ, plakátÛ, rekvizit a dal‰ích arte-
faktÛ.V expozici nebude chybût ani
vzpomínka na autora knihy, b˘valého pfií-
slu‰níka 311. bombardovací perutû Royal
Air Force a 3. ãeskoslovenského bitevní-
ho pluku, Richarda Husmanna, kter˘ na-
psal Nebeské jezdce pod pseudonymem
Filip Jánsk˘.
Vzhledem k dobû, kdy film vzniknul (pr˘
byl dokonãen pfiesnû 19. 8. 1968), byl
v kinech promítán necel˘ rok a jeho pre-
miéry se musely odehrát mimo Prahu.
Jedna z tûchto premiér se uskuteãnila 
15. 11. 1968 v Kolínû. Se‰la se pfii ní ne-
jen vût‰ina hercÛ a realizaãního t˘mu, ale
i mnozí ãeskosloven‰tí pfiíslu‰níci Royal
Air Force. Snad i proto patfií mezi nejlépe
zdokumentované premiéry. 
V následujících letech ãekaly na mnohé
tvÛrce filmu ãasto spletité osudy. Pfiedsta-
vitelka Patricie Jana Nováková byla zane-
dlouho po slavnostním setkání v Kolínû
zavraÏdûna. Skladatel filmové hudby Ev-
Ïen Illín emigroval, stejn˘ osud zvolil
i pfiedstavitel stfielce Jimmyho, architekt
Jan Kaplick˘, do vlasti se vrátil pfiedstavi-
tel radisty Tomíka, dnes profesor na Uni-
verzitû sv. Tomá‰e v Minnesotû v USA. 
Jifií Hrzán zahynul za doposud ne úplnû
vyjasnûn˘ch okolností. Hlavní architekt fil-
mu Karel âern˘ získal za film Amadeus fil-
mového Oskara. Filip PROCHÁZKA

V˘stava potrvá do 31. fiíjna

Svatováclavské slavnosti
Nev‰ední dramaturgie Mezinárodního festivalu duchovního umûní vychází
z tradic kfiesÈansk˘ch i Ïidovsk˘ch. Nabídka je kaÏdoroãnû velmi pestrá. „Církev má d˘-
chat obûma plícemi – v˘chodní i západní“, uvádí pfiedseda pofiádající Spoleãnosti pro
duchovní hudbu dr. Eliá‰. „Od zaãátku se do programu zafiazovala hudba rÛzn˘ch pro-
veniencí, festival má rozmûr ekumenick˘.“ 

Také leto‰ní 13. roãník Svatováclavsk˘ch slavností, jejichÏ trvání je orámováno svátky dvou
svat˘ch – Ludmily a Václava, nabídl v˘bûr z duchovní tvorby rozliãn˘ch období a pfiinesl kul-
turní záÏitky z rÛzn˘ch oborÛ umûní. JiÏ provedení zahajovacího varhanního koncertu k 75. v˘-
roãí narození Petra Ebena v Bazilice sv. Jakuba pojali interpreti velmi netradiãnû. Program
z jubilantov˘ch skladeb provázely taneãní kreace v choreografii Petra Tyce. Do Zrcadlové ka-
ple Klementina bylo umístûno vystoupení souboru Bremer Barock Consort s hudbou z pfielo-
mu renesance a baroka. Pravoslavné zpûvy Gruzie, Polska a Ruska zní jiÏ tradiãnû v kated-
rálním Chrámu sv. Cyrila a Metodûje, tentokrát polsk˘ muÏsk˘ sbor Oktoich pfiiblíÏil období 
10. aÏ 20. století. Kostel U Salvátora tvofiil rámec anglikánské hudbû 17. století pro muÏské
hlasy a nástroje, s níÏ vystoupil britsk˘ soubor Charivari Agréable, spirituály a gospely v oso-
bitém podání souboru QVOX sly‰eli náv‰tûvníci Arcibiskupského paláce. Pro extrémní obtíÏ-
nost zfiídka provozovaná Responsoria Dona Carla G. da Venosy se stala velk˘m ozvlá‰tnûním
festivalu. Uvedl je rakousk˘ soubor Vienna Vocal Consort v kostele Panny Marie SnûÏné
s ãesk˘mi interprety Markem Ebenem (recitace) a Jifiím Hodinou (zpûv). Smetanova síÀ uvíta-
la Tchaj-pejsk˘ filharmonick˘ orchestr pfii jeho jediném koncertu v âR na turné po Evropû.
Hold ãeské hudbû vzdala ve Staré Boleslavi Hudba Hradní stráÏe a Policie âR. Matou‰kova
Fanfára 17. listopadu v premiéfie, NovákÛv Svatováclavsk˘ triptych a Dvofiákovo Te Deum
provedla Filharmonie Hradec Králové a PraÏsk˘ smí‰en˘ sbor se sólisty Evou Dfiízgovou-Jiru-
‰ovou a Romanem Janálem ve Vladislavském sále bûhem závûreãného svatováclavského
veãera. Tradiãní polední koncerty v Chrámu Matky BoÏí pfied T̆ nem roz‰ífiily i leto‰ní progra-
movou nabídku. Samozfiejmou duchovní náplní festivalu jsou slavnostní m‰e svaté a ne‰pory
ke svátkÛm sv. Ludmily a sv. Václava. KaÏdoroãní v˘let spojen˘ s koncertem byl tentokrát in-
spirován 360. v˘roãím narození v‰estrannû nadaného ãeského barokního umûlce, skladatele
a poustevníka Karla Václava Holana Rovenského. Cesta po jeho stopách vedla na hrad Vald-
‰tejn, na Hrubou Skálu a do Rovenska pod Troskami. 
Po del‰í dobû byl do programu festivalu zafiazen film. U nás poprvé uveden˘ pfiíbûh reÏisérky
A. Holland Tfietí zázrak pojednává o hledání pravdy v souãasné církvi. Îidovskou tematiku
zpracovává elektroakustická opera Jaroslava Krãka Nevûstka Raab napsaná v letech 1968 aÏ
1969 ve vymy‰leném jazyce. V˘tvarnû festival doprovodila v˘stava obrazÛ Romana Brichcína
v Galerii Sedmi. wi 

ganov (* 1961), je ve skuteãnosti lékafiem-
psychiatrem. Vedle své obãanské profese,
i kdyÏ spí‰e spolu s ní, se je‰tû vûnuje psaní
divadelních her a básní. „Je zcela v˘jimeã-
n˘ a nepfiedvídateln˘,“ tvrdí o nûm Alexan-
dr Minajev. âeská premiéra nabídne herec-
kou pfiíleÏitost Franti‰ku Kreuzmannovi, Jitce
Nerudové a Jakubu ·palkovi.
V fiíjnu se na repertoár divadla vrátí inscena-
ce Li‰ák v reÏii Jaroslavy ·iktancové a s ním
i Barbara Kodetová a Marek Taclík, spolu s ni-
mi hraje stálá ãlenka souboru Milena Stein-
masslová. Na listopad se chystá premiéra
hry Gunthera Weisenborna Lofter aneb Ztra-
cená tváfi a na bfiezen Helverova noc od Ing-
mara Willqista. Je tedy na co se tû‰it a vûfiit,
Ïe Divadlo v Celetné si udrÏí svou vysoko
nastavenou laÈku i v nov˘ch moderních pro-
storech. Leona Hornová

Jitka Nerudová v nejnovûj‰í inscenaci 
divadelního spolku Ka‰par

Foto Michal Hladík

PraÏská divadla na‰la zalíbení v tvorbû pocházející z Irska

Nahlédnutí do irské du‰e
Na scénách hned nûkolika praÏsk˘ch divadel defilují v poslední dobû hry irsk˘ch dra-
matikÛ. Oblíben˘ je pfiedev‰ím souãasn˘ autor M. Mc Donagh, jehoÏ drsn˘ humor oce-
Àují diváci Divadla v Celetné, âinoherního klubu i ·vandova divadla na Smíchovû. Také
hry jeho pfiedchÛdce J. M. Syngeho na‰ly prostor ve ·vandovû divadle i v Divadle
v Dlouhé. A tady také vznikla my‰lenka na uspofiádání projektu Irská sezona.

V minulém roce se pravidelní náv‰tûvníci Galerie Hollar seznámili na
úspû‰né v˘stavû s grafick˘mi technikami tisku z v˘‰ky (dfievofiez,
dfievoryt a linoryt). Leto‰ní pfiehlídka pokraãuje v plánovaném cyklu
v˘stav a pfiedstavuje umûnímilovnému divákovi první ãást grafick˘ch
technik, pfii nichÏ se vyuÏívá tisku z hloubky.
V˘stava se uskuteãÀuje za podpory Hlavního mûsta Prahy a Nadace
âesk˘ fond umûní. Zahájil ji pfiedseda SâUG HOLLAR Vladimír Su-
chánek, kter˘ v úvodu podûkoval Památníku národního písemnictví
za zapÛjãení dûl jiÏ neÏijících ãlenÛ Hollaru ze své umûlecké sbírky.
Tato kolekce byla doplnûna tvorbou souãasn˘ch hollaristÛ, z nichÏ
kaÏd˘ nabízí to nejlep‰í ze svého díla. Kurátorem leto‰ní v˘stavy je
Tomá‰ Ludvíãek. 

Galerie Hollar, Smetanovo nábfieÏí 6, Praha 1, otevfieno dennû
mimo pondûlí 10–13 a 14–18 hodin.

SEZNAM VYSTAVUJÍCÍCH AUTORÒ
Z. Braunerová, O. Janeãek, J. KonÛpek, A. Moravec, K. Mıller, 
J. Stretti-Zamponi, T. F. ·imon, M. ·vabinsk˘.
A. Antonová, M. Blabolilová, A. Born, J. Bouda, J. Brázda, H. âápo-
vá, K. âerná, K. Demel, M. Filippovová, D. Greãner, E. Ha‰ková, 
P. Herel, J. Hladík, X. Hoffmeisterová, H. Horálková, T. Hfiivnáã, 
J. Chudomel, Z. Kabátová-Táborská, J. Kaiser, J. Kavan, A. Khuno-
vá, J. Kornatovsk˘, M. Králová, L. Kuklík, A. Laufrová, M. Lesafiová-
Roubíãková, P. Melan, J. MÏyk, F. Oberfalcer, A. Odehnal, R. Ondrá-
ãek, J. Otava, E. Ovãáãek, B. Ovãáãková, J. Pe‰icová, L. Pfiibyl, 
D. Puchnarová, P. Rouãka, J. Saska, J. Slíva, H. Storchová, Z. Strou-
hal, P. Sukdolák, N. Synecká, K. ·afáfi, M. M. ·echtlová, J. ·er˘ch,
M. ·evãík, A. Tachezyová, V. Tesafi, ·. Trãková, Z. Vesel˘, L. Vilhel-
mová, E. Vlasáková, B. Votavová, M. Vovsová, O. Vychodilová, 
K. Vysu‰il, B. Waageová, K. Zeman, K. Îenatá.

Grafické techniky II. v Galerii Hollar
lept – akvatinta – kombinovaná technika – 29. 9. – 24. 10. 2004 

Foto Petr Bonûk
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Bernard˘n BOHOU· vystfiídal psa Nováka
Ve Vladislavovû ulici, pfiesnû na opaãném konci, neÏ kde jsme byli zvyklí na novác-
kého maskota, byla otevfiena nová prodejna lahÛdek, oznaãená bernard˘nem a ry-
biãkou na v˘vûsním ‰títû. Kdo jsou její zákazníci? Dle názvu se dá snadno uhod-
nout, Ïe jimi jsou na‰i chlupatí, ale i opefiení a jinak obleãení ãlenové domácnosti. 

Co v novém „lahÛdkáfiství" najdou? Pfiede-
v‰ím neãekanû ‰irok˘ sortiment ve‰keré
základní potravy v dobré a je‰tû lep‰í kvali-
tû, a to pro v‰echny vûkové i váhové kate-
gorie. Kromû toho ale také nejrÛznûj‰í 
pochoutky, volnû prodejné veterinární pfií-
pravky, vitaminy a tak dále. Své oblíbené
menu si tu vyberou ‰tûnûcí mlsoun, kocou-
fií dûdeãek, papou‰ãí donchuan i akvarijní
plavec ãi terarijní lezec. 
Nabídku krmiva i ostatních dobrot, která je
tak ‰iroká, Ïe pfiekonává v‰echny super-

i hypermarkety, doplÀuje velk˘ sortiment
dal‰ího zboÏí, které na‰i zvífiecí pfiátelé po-
tfiebují. Pelí‰ky, obojky, klece, stelivo, to
v‰e v mnoha variantách, korunováno po-
sledními modely psí módy, téÏ ve velkém
v˘bûru stfiihÛ, materiálÛ i barev. 
Dle slov majitele pana VaÀka, jinak téÏ ús-
pû‰ného chovatele dostihov˘ch chrtÛ whip-
petÛ, je prvofiad˘m cílem nabídnout zákaz-
níkÛm pfiedev‰ím kvalitu. MÛÏete se
pfiesvûdãit i v jiÏ dobfie zavedené prodejnû
v Rumunské ulici na Vinohradech a nyní

i ve Vladislavovû. Co nej‰ir‰í sortiment od
osvûdãen˘ch dodavatelÛ, pfiíjemn˘ vzhled
prodejny, pfiehledné uspofiádání zboÏí,
ochota prodávajících a jejich schopnost
poradit a pomoci s v˘bûrem, to jsou zása-
dy, které uplatní i zde. Osvûdãují se mu jiÏ
více neÏ 12 let, po které v tomto oboru pÛ-
sobí. 192 druhÛ lahÛdkov˘ch pa‰tik, ragú
a masov˘ch konzerv pro mlsné ãíãi (od 35
v˘robcÛ!) a témûfi 100 druhÛ pro pejsky
v novém obchodû ZOO Bohou‰ hovofií za
v‰e. TakÏe kdo nevûfií, aÈ tam bûÏí. 

CHOVATELSKÉ 
POT¤EBY

ZOO BOHOU·
Vladislavova 6

Praha 1
Tel.: 604 804 042

V letech 1908 – 1914 zde bydlela v prostor-
ném bytû ve 2. patfie svûtovû proslulá ãeská
pûvkynû Ema Destinnová. Pfiipomíná to pa-
mûtní deska z rÛÏového mramoru s bronzo-
vou bystou sochafie Jana Simoty, která sem
byla umístûna k 100. v˘roãí jejího narození.
Budoucí operní diva spatfiila svûtlo svûta
v Katefiinské ulici na Novém Mûstû, v zá-
moÏné rodinû, jako Emílie Pavlína Kittlová.
Otec Emanuel byl velmi spoleãensk˘, umû-
nímilovn˘ muÏ, znám˘ mecená‰, podporující
m. j. Václava BroÏíka a Jana Nerudu. Z Emy
chtûl mít houslistku, uãila se od útlého vûku,
ale zku‰en˘ hudebník dr. Procházka, kter˘ ji
jako ãtrnáctiletou náhodou sly‰el zpívat, pro-
nesl osudnou vûtu: „Bude to zpûvaãka.“
Zaãala tedy studovat zpûv u Marie Loewy-De-
stinn, která dlouho úspû‰nû vystupovala ve
Dvorní opefie ve Vídni a podle níÏ pozdûji pfii-
jala umûleck˘ pseudonym. Otec ji dal zapsat
také do dramatické ‰koly Národního divadla
k vynikající hereãce Ot˘lii Sklenáfiové–Malé.
V r. 1897 se pokusila o pfiijetí do Národního
divadla. Zazpívala pfied jeho fieditelem dr.
·ubrtem, ale popudliv˘ pán jí doporuãil, „aby
se tolik nerozãilovala a brala studené koupe-
le“. Zkusila tedy ‰tûstí v DráÏìanech, ale ani
tam neuspûla. Pfiesto se nevzdala, zkusila
je‰tû berlínsk˘ Theater des Westens, ale ta-
ké odtud ode‰la s kritikou. Je pfiekvapivé, Ïe
tfii neúspûchy za sebou ji neodradily a ‰la
zazpívat je‰tû do Dvorní opery v Berlínû. By-
la pfiijata a císafi Vilém II. ji potvrdil jako první
dramatick˘ soprán. Zaãala úÏasná umûlecká
dráha Emy Destinnové – Berlín, Bayreuth,
DráÏìany, PafiíÏ, lond˘nská Covent Garden
s Enricem Carusem, kter˘ ji pozdûji neús-
pû‰nû poÏádal o ruku.
KdyÏ si v roce 1908 pofiídila byt v malostran-

ském paláci, byla na vrcholu slávy. S Caru-
sem a Toscaninim vystoupila poprvé v Me-
tropolitní opefie v New Yorku, následující rok
spolu s Gustavem Mahlerem prosadila
v MET uvedení Prodané nevûsty. Zpívala
snad v‰echny v˘znamné role tehdej‰ího
operního repertoáru, vystoupila také pfii ko-
runovaci anglického krále Jifiího V.
Byla známá také svou ponûkud dekadentní
povahou a bizarním vkusem. V malostran-
ském bytû plném staroÏitností, s napoleon-
sk˘m pokojem se sbírkou pfiedmûtÛ váÏících
se k muÏi, kterého velmi obdivovala, mûla
také legendární „ãernou loÏnici“ s postelí
v podobû katafalku a s kostlivcem Ivánkem,
kter˘ jí mûl pfiipomínat pomíjivost pozemské-
ho Ïivota. DomÛ se vracela vÏdy ráda, 
v r. 1914 si koupila zámek ve StráÏi nad Ne-
Ïárkou, kde po roce 1916 strávila domácí vû-
zení pro své protirakouské sm˘‰lení a údaj-
nou spolupráci s mafií.
Po válce znovu navázala zahraniãní kontak-
ty, podnikla je‰tû nûkolik úspû‰n˘ch turné,
ale doma o ni zájem, o kter˘ tolik stála, upa-
dal. V roce 1923 se provdala za leteckého
poruãíka Josefa Halsbacha, ale manÏelství
s mnohem mlad‰ím muÏem nebylo ‰Èastné.
TouÏila po místû profesorky zpûvu na praÏ-
ské konzervatofii, ale nebylo jí nabídnuto.
Jmenování fiádnou ãlenkou Národního diva-
dla se nedoãkala. Je‰tû zkusila dávat sou-
kromé hodiny zpûvu, ale chybûly kontakty.
Byla zklamaná, mûla finanãní potíÏe.
28. ledna 1930 odjela k lékafii do âesk˘ch
Budûjovic, pfii o‰etfiení byla ranûna mrtvicí
a po pár hodinách zemfiela. Richard Strauss
o ní tehdy napsal: „S Emou Destinnovou
ode‰la jedna z nejvût‰ích pûvkyÀ a jeden
z nejkrásnûj‰ích hlasÛ tohoto století.“ -ES-

Na v˘chodní stranû Malostranského námûstí stojí Kaiser‰tejnsk˘ palác (ãp. 37/23) vy-
budovan˘ kolem roku 1700 na základech dvou stfiedovûk˘ch domÛ Kry‰tofem Dien-
tzenhoferem (patrnû podle plánÛ G. B. Alliprandiho), pro svobodného pána Helfrida
Franti‰ka z Kaiser‰tejnu, hlavního vojenského velitele Prahy. Ve 2. polovinû 19. století
byl palác upraven v nájemní dÛm.

Toulky za pamûtihodnostmi Prahy 1

Tip na v˘stavu
Ateliér Josefa Sudka srdeãnû zve na v˘-
stavu „Josef Sudek – tanec“. Fotografie
tance, dosud neznámá kapitola pfiedního

ãeského fotografa, se poprvé objevily 
v r. 2002 v Ostravû. 
V˘stava bude otevfiena v termínu 17. 9. aÏ
7. 11. 2004 dennû mimo pondûlky od 
12 do 18 hodin. Zajímavé informace nejen
o této v˘stavû najdete téÏ na nov˘ch we-
bov˘ch stránkách www.sudek-atelier.cz.wi 

LISTY PRAHY 1 – INZERCE
tel.: 257 533 280 ● fax: 257 533 281

e-mail: jalna@jalna.cz
www.jalna.cz
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6.10. NíÏina 
7.10. Lucia di Lammermoor 
8.10. La Traviata
9.10. Carmen

10.10. Nabucco
13.10. Kouzelná flétna 
14.10. Rigoletto
15.10. Aida
16.10. Carmen
17.10. NíÏina – 16:00 
19.10. Labutí jezero – balet
20.10. Lucia di Lammermoor 
21.10. Tosca
22.10. Kouzelná flétna 
23.10. Rigoletto
24.10. NíÏina – 14:00
26.10. Dáma s kaméliemi – balet
27.10. Madama Butterfly
28.10. Ma‰karní ples 
29.10. Turandot
30.10. La Traviata
31.10. NíÏina – 14:00 

Pfiedstavení zaãínají 19:00,
není-li uvedeno jinak.

Pokladna otevfiena: 
po – so 11:00 – 19:00
Tel. 224 215 943, 
e-mail:
divadlo.abc@ecn.cz,
www.divadloabc.cz.

5. 10. Mam‘zelle 
Nitouche

6. 10. Jak je dÛleÏité
míti Filipa

7. 10. Tfii muÏi ve ãlu-
nu a pes 
– 1. vefiejná ge-
nerálka –11:00

7. 10. Ideální manÏel 
8. 10. Tfii muÏi 

ve ãlunu a pes 
– 2. vefiejná ge-
nerálka –11:00

8. 10. Charleyova teta
9. 10. Tfii muÏi ve 

ãlunu a pes –
premiéra 
(zadáno)

11. 10. Tfii muÏi ve 
ãlunu a pes

12. 10. Tfiikrát Ïivot 
13. 10. Sestup OrfeÛv 
14. 10. Tfii muÏi 

ve ãlunu a pes
15. 10. Charleyova teta 
16. 10. Jezinky bezinky

– 17:00

17. 10. ·ansonem proti
domácímu násilí

18. 10. Cizinec 
19. 10. Taxi na vûãnost
20. 10. Frederick
21. 10. Sestup OrfeÛv 
22. 10. Bez obfiadu 

– derniéra
23. 10. Jak je dÛleÏité

míti Filipa – 17:00
25. 10. Únos Sabinek 
26. 10. Veãer tfiíkrálov˘
27. 10. Mam‘zelle 

Nitouche
28. 10. Frederick 
29. 10. Tfii muÏi 

ve ãlunu a pes
30. 10. Charleyova teta

– 17:00
31. 10. Petr Kocman

a Allan Miku‰ek
– koncert Country radia

ÁBÍâKO
23. 10. Jepti‰ky – 14:00

a 20.30

Symfonick˘ orchestr 
hl. m. Prahy FOK

Pokladna otevfiena po – pá 10 – 18 h,
tel. 222 002 336, fax 222 322 501

www.fok.cz

Rezervace na tel. 235 355 500 (i zázn.),
prodej hodinu pfied zaãátkem nebo 

v Redutû (pondûlí aÏ pátek 15–19 h.), 
také v síti Ticketpro. 

âinnost souboru je podporována 
hl. m. Prahou. www.volny.cz/minaret, 

e-mail: minaret@volny.cz 
Reduta (Praha 1, Národní 20) – v 15:00

9. 10. Stvofiení svûta 
10. 10. O Rusalce 
16. 10. My‰áci jsou ro‰Èáci! 
17. 10. Tfii veselá prasátka 
23. 10. Skfiítci v údolí 
24. 10. Stvofiení svûta 
30. 10. My‰áci jsou ro‰Èáci! 
31. 10. O chaloupce z perníku 

Divadlo U HasiãÛ 
(Praha 2, ¤ímská 45) – v 9:30
11. 10. Tfii veselá prasátka 
13. 10. My‰áci jsou ro‰Èáci! 
Divadelní studio Panáãek – kurzy herecké
v˘chovy pro dûti a mládeÏ od 8 do 14 let.,
kaÏdé pondûlí v 15.30, Praha 7, Nad ·tolou 1,
uã.115. BliÏ‰í informace na tel.: 235 355 500.

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1, 
Praha 1 – Staré Město 

Divadlo tel./fax 224 828 081, pokladna otev-
fiena po – pá 14 – 19 hod., tel. 224 828 082.

6. 10. Já jsem já 
7. 10. Na ocet 
8. 10. Láska 

a porozumûní 
11. 10. Play 

Strindberg
12. 10. Láska 

a porozumûní 
14. 10. Na ocet
15. 10. ¤idiã 

paní Daisy
16. 10. ¤idiã 

paní Daisy
17. 10. Sylvie
18. 10. Láska 

a porozumûní 

22. 10. Mathilda 
– 1. premiéra

23. 10. Mathilda 
– 2. premiéra

24. 10. Play Strindberg
– 19:00 (na
scénû Divadla
v Dlouhé)

25. 10. Hra 
o manÏelství

26. 10. KaÏd˘ na svou 
27. 10. Mathilda 

– 3. premiéra
29. 10. Láska 

a porozumûní

SMETANOVA SÍ≈ OBECNÍHO DOMU 
6. 10. Symfonick˘ orchestr hl. m. Prahy FOK
Serge Baudo – dirigent, Paata Burchuladze – bas
S. Prokofjev: Plukovník KiÏé, A. ·nitke: Ritual, P. I.
âajkovskij, A. S. DargomyÏskij, S. Rachmaninov, M.
P. Musorgskij: Árie z oper

8. 10. 1. koncert Varhanních recitálÛ – Franti‰ek
Vaníãek – 17:00
F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonáta pro varhany 
ã. IV B dur op. 65, Ch. M. Widor: Symfonie ã. 2 D dur
op. 13 ã. 2, B. A. Wiedermann: Impetuoso, Chorál
„Hlas pfiísn˘ po temnostech zní“, P. Eben: Dvû slav-
nostní preludia, Fantasia I z Nedûlní hudby, F. Pee-
ters: Toccata, Fugue et Hymne op. 28

12. 10. Slavnostní koncert k 70. v˘roãní zaloÏení FOK
Serge Baudo – dirigent, sólisté – J. Tfiíska, G. BeÀaã-
ková, I. Kusnjer
Hudba z filmÛ: Mûsíc nad fiekou (Jifií Srnka), Nemoc-
nice na kraji mûsta (Jan Klusák); B. Smetana: Proda-
ná nevûsta, Furiant, Árie Mafienky, Polka, 
A. Dvofiák: Te Deum op. 103 (B 176)

20. a 21. 10. 2. koncert symfonického cyklu C
Arturo Tamayo – dirigent, 
Yvetta Tannerbergerová – soprán
Symfonick˘ orchestr hl. m. Prahy FOK
G. Ligeti: Lontano, A. Berg: Pût písní op. 4 
na texty pohlednic P. Altenberga, I Stravinskij: Pták
Ohnivák, hudba k baletu

KOSTEL SV. ·IMONA A JUDY 
12. 10. koncert cyklu Komorní hudba – Smetano-
vo trio
J. Suk: Trio c moll op. 2, B. Smetana: Salónní polky
op. 7 pro klavír, L. Janáãek: Sonáta po housle a kla-
vír, B. MartinÛ: Sonáta ã. 2 pro violoncello a klavír, 
V. Novák: Baladické trio

14. 10. 1. koncert Populárního cyklu Severní záfie
a jiÏní osvûÏení
E. H. Grieg, O. Sommerfeld, K. Vestad, J. Sibelius,
Ch. Ives, S. Barber, W. Bolcom, G. Gershwin, 
L. Bernstein 

19. 10. 1. koncert cyklu Stará hudba – Solamente
Naturali – Italské koncerty z Podolince 
A. Vivaldi: Concerto F dur „Il Ritiro“ RV 294a, T. Albi-
noni: Concerto a 4 cum Clarino, P. Pankiewicz: Con-
certo a 4, G. Telemann: Concerto G dur TWV 51:G8,
G. Torelli: Concerto F dur op. 8 ã. 1
21. 10. 1. koncert cyklu Obrazy, Hudba, Poesie
Karmína, Rosa fragrans: písnû trubadurÛ a minne-
sängerÛ

DVO¤ÁKOVA SÍ≈ RUDOLFINA
23. 10. 1. koncert cyklu Svûtová klavírní tvorba
– Ivan Moravec
L. Janáãek: Sonáta 1. X. 1905, J. Suk: PíseÀ lás-
ky, V roztouÏení, L. Beethoven: Sonáta f moll op.
57 „Appasionata“

Pokladna v prÛchodu z Celetné do ·tupartské,
otevfieno po – pá 11 – 19.30 h, so – ne 12 – 19.30 h,

rezervace na tel.: 222 326 843, 608 327 107, 
e-mail: rezervace@divadlovceletne.cz

www.divadlovceletne.cz.

KKA·PAR
5. 10. Richard III.
6. 10. Speedrun 

– derniéra
8. 10. Námûstíãko 
8. 10. Krása a pÛvab

perverzit – 22:30
9. 10. Mrzák inishma-

ansk˘ – 17:00
9. 10. Li‰ák – 21:00

10. 10. 0 baronovi
z Hopsapichu –
15:00

11. 10. Ornitologie
12. 10. Garderobiér
13. 10. Krysafi
15. 10. Námûstíãko
15. 10. Pfiekrásné dûcko

– 22:30

16. 10. RÛÏe pro 
Algernon –17:00

16. 10. Li‰ák – 21:00
18. 10. Krysafi
19. 10. Ornitologie
20. 10. Námûstíãko
21. 10. Krysafi 
22. 10. Krása a pÛvab

perverzit – 22:30
23. 10. RÛÏe pro 

Algernon –17:00
23. 10. Úãtování v domû

boÏím – 21:00
24. 10. O baronovi

z Hopsapichu 
15:00

24. 10. KodaÀ
25. 10. Richard III.
26. 10. Richard III.
28. 10. Mrzák 

Inishmaansk˘

CD 22002
7. 10. Prokletí rodu BaskervillÛ

22. 10. V zajetí filmu
31. 10. V zajetí filmu

SPOLEâNOST DDR. KKRÁSY
17. 10. BlíÏí se den, kdy Vás budu milovat - 20.30

THE DD IVADLO
29. 10. Star trek 

VESELÉ SSKOKY
14. 10. Na hlavu!

RUDÁ MMAGIE
10. 10. Rudá magie
27. 10. Rudá magie

MEJDAN
20. 10. Celetná slaví 10 let

6. 10. Contemporary Legend Theatre 
(Taiwan): Král Lear - 20:30

8.–10. 10. Datatransfer v Divadle Archa
11. 10. Dialog vûdy s umûním: Mosty

a propasti 
12. 10. Feng-Jün Song a Horská karava-

na: SONG z draãího ãlunu
13. 10. Divadlo Vizita: 

Skokanovy pololetní mezery
14.–17. 10. Nickname – premiéra
18. 10. E.F.B. - Kladivo na divadlo
19.–20. 10. Chat – Nebezpeãnû snadné

známosti
22. 10. E.F.B.- Kladivo na divadlo
23. 10. Divadlo Vizita: 

Hrom, hrob, hroch, hrot
24. 10. Divadlo Vizita: Veletuctov˘ spasitel
25. 10. Festival nûmeckého jazyka: 

Arabská noc – Divadlo F. X. ·aldy

Pfiedstavení zaãínají ve 20:00,
není-li uvedeno jinak.

Rezervace (nutno vyzvednout nejpozdûji den
pfiedem) na tel. 221 716 333 

ticket@archatheatre.cz ● www.archatheatre.cz.

Na Pofiíãí 26, Praha 1
Pokladna otevfiena
po – pá 10 – 18 hod. 
a 2 hodiny pfied zaãátkem 
pfiedstavení. Ve Smeãkách 26, Praha 1

Pokladna tel. 296 222 123.
On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz

5. 10. Podivné odpoledne 
dr. Zvonka Burkeho

6. 10. Osifiel˘ západ
7. 10. Maska a tváfi
8. 10. Vincent

13. 10. Deskov˘ statek
14. 10. Vodní druÏstvo
15. 10. Návrat do pou‰tû
16. 10. Návrat do pou‰tû
18. 10. Vincent
19. 10. Deskov˘ statek
20. 10. Sexuální perverze v Chicagu
21. 10. âekání na Godota
22. 10. Správce
23. 10. Sex noci svatojánské
25. 10. Misantrop
26. 10. Osifiel˘ západ
27. 10. Impresário ze Smyrny – premiéra
28. 10. Portugálie
29. 10. Impresário ze Smyrny 
30. 10. Vodní druÏstvo
31. 10. Goldoniáda – DS PIKI Volynû

Pfiedstavení zaãínají v 19:30,
není-li uvedeno jinak.

Národní 25 – Palác Metro, Praha 1

Pokladna: 
po - so 16:00 – 20:00, tel: 221 085 201. 

Tel.: 221 085 276, fax: 221 085 287, 
divadlometro@volny.cz, 
www.divadlometro.cz.

âINOHRA
7. 10. Tanec mezi vejci – 19:00

11. 10. Milovat k smrti – 19:00
16. 10. Milovat k smrti – 15:00
18. 10. Carmen – 19:00
26. 10. S tvojí dcerou ne! 

– slovenské divadlo – 19:00
27. 10. Pa‰kál – 19:00

PRO DùTI
15. 10. Stra‰ideln˘ ml˘n – 9:00, 10:30
20. 10. Malování na tmu – 9:30
24. 10. PraÏské povûsti – 14:30
26. 10. Pejsek a koãiãka – 9:00, 10:30

Kfiesomyslova 625, Praha 4
Pokladna otevfiena 
po – pá 10 – 19.30 h, 
so 14 – 19.30 h, tel. 241 404 040.
Informace a hromadné objed-
návky tel./fax 261 215 721, 
e-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz,
http://www.fidlovacka.cz.

5. 10. Malované na skle – 10:00
5. 10. Poprask na lagunû 
6. 10. Horoskop pro Rudolfa II.
7. 10. Balada pro banditu
8. 10. LoupeÏník – 10:00
8. 10. Blboun 
9. 10. Habaìúra – 15:00 a 19:30

10. 10. Fidlovaãka aneb Îádn˘ hnûv 
a Ïádná rvaãka – 15:00 

11. 10. Podivná paní S.
12. 10. Poprask na lagunû – 10:00 a 19:30
13. 10. âerná komedie 
14. 10. Obchodník s de‰tûm

– derniéra – 10:00 a 19:30 
15. 10. Julie, ty jsi kouzelná! 
16. 10. ·umafi na stfie‰e – 15:00 
18. 10. Carmen
19. 10. Podivná paní S.
20. 10. Paní S. v rozpacích
21. 10. Julie, ty jsi kouzelná!
22. 10. âerná komedie
23. 10. Balada pro banditu – 15:00
25. 10. Sladké tajemství 
26. 10. Balada pro banditu
27. 10. Habaìúra
28. 10. Slavnostní veãer
29. 10. ·umafi na stfie‰e 
30. 10. Blboun

Pokladna je otevfiena od 14 do 20 hod.
(so a ne 2 hod. pfied zaãátkem pfiedstavení). 
Rezervace vstupenek. na tel.: 222 868 868, 
fax: 222 868 870, marketing@nazabradli.cz

www.nazabradli.cz.
7. 10. Pan Kolpert
8. 10. Festival NEXT WAVE
9. 10. Malovan˘ had v namalovaném kfiesle –

EK
10. 10. Perfect Days
11. 10. Gazdina roba
13. 10. Námûstí HrdinÛ
14. 10. Afterplay
15. 10. Z cizoty – vefi. generálka – 11:00
16. 10. Z cizoty – premiéra
17. 10. Hra o manÏelství – Damúza/EK – 20.00
19. 10. Z cizoty
20. 10. Podzimní sonáta – Studio DVA – host
21. 10. Hromádkáfii – Damúza/EK – 20.00
22. 10. Moral Kombat – Damúza/EK – 20.00
23. 10. Hra o manÏelství – Damúza/EK – 21.00
24. 10. Recitál Hany KfiíÏkové
25. 10. Gazdina roba
26. 10. Sleãna Julie – Damúza/EK – 21.00
27. 10. Z cizoty
28. 10. Perfect Days
29. 10. Ivanov
30. 10. Perfect Days

Pfiedstavení zaãínají v 19:00, 
není-li uvedeno jinak.
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VELK¯ SÁL
8. 10. Vá‰eÀ jako led 

– vefiejná generálka – 11:00
9. 10. Vá‰eÀ jako led – premiéra

11. 10. Pocta Benny Goodmannovi – 
PraÏská komorní filharmonie – 19:30

12. 10. Vá‰eÀ jako led 
13. 10. Tartuffe 
14. 10. Poruãík z Inishmoru 
15. 10. Vá‰eÀ jako led 
16. 10. Pasos de tango 

– skupina Hora Cero – 20:00
17. 10. Na scénu i za kulisy 

– prohlídka divadla – 16.30
18. 10. Velká mela 
19. 10. Oko za oko
20. 10. Îenitba
21. 10. Poruãík z Inishmoru 
22. 10. Hlasy v˘chodu – 20:00
23. 10. Zabiják Joe 
25. 10. Boufie 
26. 10. Vá‰eÀ jako led 
27. 10. Velká mela 
28. 10. Madame Melville – Studio Dva
30. 10. Madame Melville – Studio Dva
31. 10. Na scénu i za kulisy 

– prohlídka divadla – 16.30

STUDIO
5. 10. Nuo – koncert – 21:00
7. 10. Rocky IX – Buchty a loutky
8. 10. Pes Baskervillessk˘ – Buchty a loutky

10. 10. Koãiãiny – Dûtské divadelní studio –
15:00

11. 10. Hadí klubko 
12. 10. Jifií Schmitzer – koncert – 21:00
13. 10. Pes Baskervillessk˘ – Buchty a loutky
14. 10. Libor Pe‰ek – Scénické rozhovory
15. 10. Koncert Josef K + hosté 

– Buchty a loutky – 20:00
16. 10. Den matky 
17. 10. Den jako stvofien˘ pro lásku 

– Studio dva – pfiedpremiéra
18. 10. DÛm u tonoucí hvûzdy – Divadlo u stolu
19. 10. Marcipán – koncert – 21:00
21. 10. âarodûjnice – Buchty a loutky – 10:00
21. 10. Pfiemysl Bukovsk˘ uvádí improvizaci ã. 3
22. 10. Gilgame‰ – Buchty a loutky – 10:00
22. 10. Hadí klubko 
23. 10. Znalci 
24. 10. âarodûjnice – Buchty a loutky – 15:00
24. 10. âarodûjnice – Buchty a loutky – 17:00
25. 10. Úmrtí VII. aneb du‰iãky, vûneãky 

a rakviãky v fiíji – Buchty a loutky
26. 10. Koãiãková + Nohavica – koncert – 21.00
31. 10. Den jako stvofien˘ pro lásku 

– Studio dva – premiéra

DIVADELNÍ KAVÁRNA
7. 10. Jifií âernick˘ – autorské ãtení 17:30

5. 10. Macbeth O
6. 10. Labutí jezero B
7. 10. Labutí jezero B
8. 10. Tosca O
9. 10. Macbeth O

10. 10. Labutí jezero B
11. 10. Na‰i furianti â
12. 10. Cyrano z Bergeracu â
13. 10. Lucerna â
14. 10. La Traviata O
15. 10. Coriolanus â
16. 10. Zkrocení zlé Ïeny – 16:00 B
16. 10. Zkrocení zlé Ïeny – 20:00 B
17. 10. Macbeth O
19. 10. La Giselle Rouge 

– Eifman Ballet Theatre B
20. 10. La Giselle Rouge 

– Eifman Ballet Theatre B
21. 10. Carmen O
22. 10. Sluha dvou pánÛ â
23. 10. Tosca – 17:00 O
24. 10. Na‰i furianti – 11:00 â
24. 10. Cyrano z Bergeracu â
28. 10. Rusalka O
29. 10. Mot˘lí efekt B
31. 10. Dílo â – Festival nûm. divadla 
STAVOVSKÉ DIVADLO 
6. 10. Lakomec â
7. 10. Pronásledování a umuãení 

dr. ·aldy – 1. premiéra â
9. 10. Pronásledování a umuãení 

dr. ·aldy – 2. premiéra â
10. 10. Kouzelná flétna – 13:00 O
10. 10. Le nozze di Figaro O
11. 10. Pokou‰ení â
12. 10. Kouzelná flétna O
13. 10. Don Giovanni O
14. 10. Romeo a Julie â
16. 10. Prvotfiídní Ïeny â
17. 10. MrTVá? (Bu‰ení do Îelezné 

opony) – svûtová premiéra O
18. 10. Pronásledování a umuãení 

dr. ·aldy â
20. 10. Le nozze di Figaro O
22. 10. Kouzelná flétna O
23. 10. Zpûvy zemû – 17:00 B
23. 10. Zpûvy zemû – 20:00 B
24. 10. Don Giovanni – 14:00 O
25. 10. Don Giovanni O
25. 10. Agrippina – Combattimento 

Consort Amsterdam O
26. 10. Pronásledování a umuãení 

dr. ·aldy â
28. 10. Dobr˘ ãlovûk ze Seãuanu â
29. 10. Jako naprost˘ ‰ílenci â
30. 10. Lakomec â
31. 10. Don Giovanni – 14:00 O
31. 10. Don Giovanni O

www.narodni-divadlo.cz
O – opera, â – ãinohra, B - balet

Pfiedstavení zaãínají v 19:00,
není-li uvedeno jinak.

6. 10. Zdání o ãase 
7. 10. Ultimatum 

10. 10. Kráska z Lee-
nane – 17:00

11. 10. „Bajka o lásce,
pekle a márnici“ 

12. 10. Pocta Edith Piaf 
– Div. kavárna

13. 10. Návrat pana
Leguena 

aneb Víkend ve v˘tahu 
14. 10. „Jednou veãer

v PafiíÏi…
café-concert ve fran-
couzském stylu“ 
– Divadelní kavárna
17. 10. Hvûzdy 
na jitfiním nebi – 17:00
18. 10. Bílé noci 

19. 10. „Bajka o lásce,
pekle a márnici“

20. 10. Popeleãní 
veãefie

21. 10. PláÀka 
22. 10. Loretka 
23. 10. Folklórní veãer

– Dny bulhar.
kultury – 18:00

24. 10. Snieêka 
25. 10. Bílé noci 
27. 10. Návrat pana

Leguena 
aneb Víkend ve v˘tahu 
29. 10. Loretka 
30. 10. Pozdní sbûr

2004 – 13:00
31. 10. Hvûzdy 
na jitfiním nebi – 17:00

Vodiãkova 6, 110 00 Praha 1
tel.: 222 231 351 fax: 222 232 530
e-mail: pokladna@minor.cz
www.minor.cz

Pokladna je otevfiena ve v‰ední dny 9 – 13.30 
a 14.30 – 20 hod., 

v sobotu a v nedûli od 11 do 20 hodin.

8. 10. Lovci mamutÛ – 18:00
9. 10. O hloupém Kubovi – 15:00, 17:00

10. 10. Japonské pohádky – 15:00
14. 10. MINORmálnû hrajem DNO10 – 19:30
15. 10. O hloupém Kubovi – 18:00
16. 10. Karkulka a ãerven˘ balónek – 15:00, 17:00
17. 10. Lovci mamutÛ – 15:00
23. 10. Cirkus harampádím - 15:00, 17:00
24. 10. Cirkus harampádím – premiéra – 15:00, 17:00
27. 10. PíseÀ písní – 19:30
30. 10. Cirkus harampádím - 15:00, 17:00
31. 10. Kabaret Tlukot a bubnování 

aneb Veliké putování – 15:00

Besední 3, Praha 1
www.divadlonapradle.cz

Rezervace vstupenek 
na tel.: 257 320 421 nebo
pokladna@napradle.cz

NosticÛv palác, Maltézské námûstí 3,
Praha 1 – Malá Strana. 

Pfiedprodej a rezervace vstupenek:
tel.: 233 358 806, po – pá 9:00 – 16:00, 

vstupenky@semafor.cz, www.semafor.cz

7. 10. Patero dÛvodÛ pro voo doo
8. 10. Patero dÛvodÛ pro voo doo
9. 10. Patero dÛvodÛ pro voo doo

18. 10. 80 svíãek na ztracen˘m dortu
20. 10. 80 svíãek na ztracen˘m dortu
27. 10. Patero dÛvodÛ pro voo doo
28. 10. Patero dÛvodÛ pro voo doo
30. 10. Je nám pûtaãtyfiicet 

– koncert k v˘roãí

Pfiedstavení zaãínají v 19:30

Jungmannova 1, 110 00 Praha 1
Pokladna otevfiena:

ve v‰ední dny 12.00 – 19.30 h; 
so, ne 2 h pfied zaãátkem pfiedstavení, 

rezerv.: 224 222 734, rezervace@prakomdiv.cz
aktuální informace: www.prakomdiv.cz

DIVADLO VV CCELETNÉ

5. 10. Alenka v kraji divÛ, pro dûti – 10:00
6. 10. Co Mûsíc vyprávûl – pro dûti – 10:00
6. 10. Tvar vûcí
9. 10. U cíle – ãeská premiéra

10. 10. Antiklimax
11. 10. Alenka v kraji divÛ, pro dûti – 10:00
11. 10. Rekonstrukce (oheÀ v hlavû)
13. 10. Kvartet
14. 10. Solingen (rána z milosti)
15. 10. Krev – âinoherní studio Ústí nad Labem
17. 10. U cíle
18. 10. Cie Paco Decina „Intervalle“ – ãeská

premiéra
19. 10. Co Mûsíc vyprávûl – pro dûti – 10:00
19. 10. U cíle
21. 10. Kanibalové
22. 10. Alenka v kraji divÛ, pro dûti – 10:00
22. 10. Antiklimax
23. 10. BLB! – M.U.T. 2004 
24. 10. Písek – âinoherní studio Ústí nad Labem
25. 10. U cíle
27. 10. Tvar vûcí
28. 10. Kvartet 2 in 1 (v˘hodné balení) 

– M.U.T. 2004
31. 10. ·vejk

Pfiedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Pfiedstavení zaãínají v 19:55, není-li uvedeno jinak.

Koncerty zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Pfiedstavení zaãínají v 19:30,
není-li uvedeno jinak.

Pfiedstavení zaãínají v 19:00,
není-li uvedeno jinak.

·VANDOVO DIVADLO
scéna hl. m. Prahy
·tefánikova 57, 150 00 Praha 5
e-mail: info@svandovodivadlo.cz
Rezervace a pfiedprodej
tel.: 257 318 666 (od 14:00), 
257 321 334, 257 324 219,
724 143 799 (formou SMS),
e-mailem: pokladna@svandovodivadlo.cz

nebo www.svandovodivadlo.cz. 
Pokladna je otevfiena dennû od 14:00

do 19:00 hod.

Dlouhá tfiída 39, 110 00 Praha 1
Pokladna je otevfiena po – pá 9:00 – 19:00,
tel.: 221 778 629, 224 826 795, 
e-mail: obchodni@divadlovdlouhe.cz.
5. 10. Goldbergovské variace
6. 10. Je‰tû Ïiju s vû‰ákem, 

ãepicí a plácaãkou
7. 10. Past na my‰i
8. 10. Soudné sestry

10. 10. Bûsi
12. 10. Hrdina západu – Irská sezona
13. 10. Epochální v˘let pana Brouãka 

do XV. století
14. 10. Kabaret Vian – Cami
15. 10. Komedie s ãertem aneb Doktora

Fausta do pekla vzetí
16. 10. Jak jsem se ztratil aneb 

Malá vánoãní povídka – 17:00
18. 10. Garderobiér
20. 10. Obrazy z Francouzské revoluce
21. 10. Kabaret Vian – Cami
24. 10. Play Strindberg – host
25. 10. Goldbergovské variace
27. 10. Hrdina západu – Irská sezona
28. 10. Soudné sestry
29. 10. Kabaret Vian – Cami

Pfiedstavení zaãínají v 19:00,
není-li uvedeno jinak.

Pfiedstavení zaãínají v 19:30,
není-li uvedeno jinak.

Wilsonova 4, 
110 00 Praha 1
Pokladna 
tel. 224 227 266
www.opera.cz



Kdo lu‰til správnû v minulém ãísle, dozvûdûl se jména ãtyfi ãesk˘ch svûtcÛ, stojících okolo Pomníku svatého Václava. Jsou to svat˘ Vojtûch, 
svatá Ludmila, svat˘  Prokop a svatá AneÏka.K ¤ Í Î O V K A

8   zábava / voln˘ ãas LISTY PRAHY 1

Kulturnû spoleãensk˘ mûsíãník, roãník 13 (v Nakladatelství Jalna roãník 5), ãíslo 10/2004, vychází 11x roãnû, místo vydání Praha, 5. 10. 2004. ● Vydává Daria Sládeãková – Nakladatelství Jalna, IâO 41825845,  ã.reg. MK âR E 11264 
a ÚPV ã. z. 248281 ● Redakce + inzerce: Vajd‰tejnská 4, 118 00 Praha 1, tel.: 257 533 280, fax: 257 533 281, e-mail: jalna@jalna.cz, www.jalna.cz ● ·éfredaktorka: ing. Martina Fialková, tel.: 603 930 074, e-mail: m.fialkova@centrum.cz
● Layout: Tomá‰ Kropáãek ● Technická redakce: Jifií Sládeãek ● Sazba: Noctis studio, s. r. o. ● Tisk: Libertas, a. s. ● Distribuce: âeská po‰ta, a.s. ● Za vûcnou správnost ãlánkÛ odpovídají autofii. ● Pfietisk je povolen s uvedením 
pramene. ● Mûsíãník slouÏí k informování obãanÛ Prahy 1, není periodikem Ïádného politického subjektu ● Zdarma

◆ NA PÁ R ¤ Á D C Í C H◆

fiíjen 2004

BYTY • RODINNÉ DOMY 
VILY • âINÎOVNÍ DOMY

GARANCE ● SOLIDNOST ● JISTOTA
Kvalitu na‰í práce mÛÏe potvrdit 2000 spokojen˘ch zákazníkÛ.
CHCETE PRODAT âI PRONAJMOUT

VÁ· BYT NEBO DÒM?
ObraÈte se na ná‰ jedenáctiãlenn˘ t˘m, nabízíme Vám na‰e

zku‰enosti a na‰i solventní klientelu.
NEURA s. r. o. – REALITNÍ KANCELÁ¤

U PÍSECKÉ BRÁNY 22/255
160 00 PRAHA 6 – HRADâANY

TEL: (+420) 224 312 260
(+420) 224 312 261,  (+420) 224 324 050

FAX: (+420) 224 324 052
E-mail: neura@neura.cz

Na‰i celkovou nabídku cca 350 zakázek najdete na internetu
www.neura.cz

Realitní kanceláfi NEURA s. r. o. vznikla v lednu 1993. JiÏ 11 let realizujeme pronájmy 
a prodej nemovitostí v Praze.

PLACENÁ INZERCE

PRAÎSK¯ FILHARMONICK¯
SBOR V ROCE SVÉHO 70. V¯ROâÍ
Dne 24. 10. zaãíná první ze ãtyfi

a capella koncertÛ nového sborového cyklu,
kter˘ âeská filharmonie zafiadila do leto‰ní-
ho abonomá. S PraÏsk˘mi symfoniky ve
Smetanovû síni úãinkuje sbor v fiíjnu tfiikrát.
Vyvrcholením se stane slavnostní koncert
k 70. v˘roãí zaloÏení orchestru 12. 10., na
nûmÏ sbor mj. provede Dvofiákovo Te Deum
se sólisty G. BeÀaãkovou (soprán), I. Kusn-
jerem (baryton) a Janem Tfiískou (recitace). 

NÁRODNÍ MUZEUM VYSTAVUJE
Od 20. fiíjna seznamuje Knihovna
NM se vzorkovou produkcí zahra-

niãního a jinojazyãného periodického tisku
minulosti ze sv˘ch sbírek. Na ochozu Pante-
onu vystavuje Lucie Seifertová devítimetrové
leporelo s historickou tematikou, za které
získala Cenu Litera pro dûti a mládeÏ. Holla-
reum nabízí v˘bûr z kolekce 1200 portré-
tÛ v˘znamn˘ch osobností let 1914–1965 
od Jindfiicha VaÀka, oficiálního fotografa T.
G. M. Ojedinûl˘ soubor negativÛ a pozitivÛ je
prezentován poprvé.

KREACE NA GÉNIA LOCI 
BUDOVY RUDOLFINA
Originální expozicí se v Galerii Ru-

dolfinum pfiedstaví jeden z Tvrdohlav˘ch,
Franti‰ek Skála. V˘stava je jiÏ tradiãnû spo-
jena s bohat˘m doprovodn˘m programem.
V den zahájení 14. 10. provede náv‰tûvníky
v˘stavou autor spolu s fieditelem galerie Pe-
trem Nedomou. Pofiad s názvem Svût jevÛ
a svût interpretací aneb Jak je to doopravdy
probíhá 27. 10. v Malé galerii. Koncert s tan-
cem v Dvofiákovû síni má 22. 10. od 20 ho-
din na programu v˘bûr z populární taneãní
hudby s dÛrazem na 70. a 80. léta.

ZPRÁVY Z NÁRODNÍ GALERIE
V‰echny expozice a v˘stavy jsou
otevfieny dennû mimo pondûlí od 10

do 18 hodin, dnem volného vstupu se napfií‰-
tû stává první stfieda v mûsíci od 15 do 20 ho-
din. Otevfiení v˘stavy klenotÛ sicilsk˘ch chrá-
mÛ ve Vald‰tejnské jízdárnû se posunulo ze
záfií na 20. 10. V Jifiském klá‰tefie zaãíná 
22. 10. v˘stava díla nejv˘raznûj‰í osobnosti
ãeské barokní malby, Petra Brandla. Pfiedsta-
ví dosud neznámou tváfi umûlce – malífie ne-
fiestí pozemsk˘ch. V expozici Sbírky starého
umûní ve ·ternberském paláci zazní skladby
pro sólov˘ xylofon. Neobvykl˘ koncert Beny
HavlÛ se koná 14. 10. v 19 hodin.

GALERIE HL. M. PRAHY
V Mûstské knihovnû zaãíná 15. 10.
v˘stava Karla Malicha, v domû

U Zlatého prstenu se otevírají v˘stavy dvû.
Ta první, nazvaná LibeÀsk˘ plynojem, sle-
duje vliv tfipytivé ocelové koule, tvofiící do-
minantu nad Libní, v dílech soudob˘ch foto-
grafÛ, malífiÛ i spisovatelÛ. Je spojena se
stejnojmennou publikací Nakladatelství Gal-
lery. Druhá v˘stava pfiibliÏuje pfiátelsk˘ vztah
a konfrontaci tvorby Emila Filly a Josefa
Sudka, dvou v˘razn˘ch pfiedstavitelÛ moder-
ního ãeského umûní. 

LETEM V¯TVARN¯M SVùTEM
Do 17. 10. se v Paláci Adria mÛ-
Ïeme setkat s malífiem Pavlem For-

manem, jehoÏ dílo se do Prahy dostává
z dalekého australského Brisbane. âerti
a Hastrmani Josefa Lady a Jana Kutálka
stra‰í v Galerii JBK na Betlémském námûstí
do 24. 10. V Museu Kampa vystavuje slo-
vensk˘ autor Matej Krén. V Galerii ·tûpán-
ská se v rámci Designbloku ‘04 pfiedstaví pa-
fiíÏská skupina Radi designers a kavárnu
Francouzského institutu vyzdobí od 26. 10.
soubor barevn˘ch fotografií studentky kated-
ry fotografie FAMU Veroniky Patkové.

BACH – COLLEGIUM PRAHA, 
dirigent Vladimír Novák, komorní
sbor a orchestr. Uvádí duchovní

a svûtskou tvorbu W. A. Mozarta, pro sóla,
sbor, orchestr a varhany. Missa Brevis B-dur,
KV 275. Hudební fakulta AMU, Lichten‰tejn-
sk˘ palác, Sál MartinÛ, Malostranské nám.
13, P 1. Nedûle 17. fiíjna 2004 v 19:30 hod.
Pfiedprodej vstupenek: Kulturní klub Po‰-
tovka Praha 5 âedok, Na Pfiíkopû 18, Praha 1
a pfied koncertem v Lichten‰tejnském paláci.

MUZEJNÍ PODVEâERY
Ve dnech 13., 14., 18., 20. a 21. 10.
se v Národním muzeu setkají milov-

níci historie, mineralogie i architektury. Na
programu jsou témata Hovory o Praze, Proã
rozpínání Zemû?, Kutnohorit – v˘znaãn˘
ãesk˘ minerál, Franti‰ek I. (II.) a Maxmilián
Ferdinand Brokoff.

KLAVÍR PRO âTY¤I RUCE
Podzimní veãer na Malé Stranû na-
bízí spojení poslechu hudby s ochut-

návkou vín. Francouz‰tí klavíristé Christian
Ivaldi a Jean-Claude Pennetier zahrají sklad-
by W. A. Mozarta, F. Schuberta, C. Debussy-
ho a G. Bizeta. Francouzsk˘ institut pofiádá
koncert 13.10. v budovû HAMU Lichten‰tejn-
ského paláce spolu s Burgundsk˘m domem
v Praze a Festivalem slavn˘ch burgund-
sk˘ch vín. wi

■  ■  ■ ■  ■  ■¤ Í J E N S V I D E E M

BENEDIKTSKÁ 7, PRAHA 1 (za pasáÏí Kotva)  
www.videohavir.cz

✶ VA·E PÒJâOVNA VIDEOKAZET A ✶

NEJÎÁDANùJ·Í TITULY OD 16. 8. DO 16. 9. 2004

www.videohavir.cz

LP1 10/04
®

VHS: 
1. Poslední samuraj
2. Umuãení Krista
3. KameÀák 2

DVD: 
1. Umuãení Krista
2. Poslední samuraj
3. DrÏ hubu!

Otázka na fiíjen: Jak se jmenuje tfietí ãást trilogie Pána prstenÛ?
(od záfií ve videopÛjãovnách). Odpovûdi doruãte do 15.10. osob-
nû nebo po‰tou na adresu videopÛjãovny, nebo vyplÀte formuláfi
na www.videohavir.cz. Tfii vylosovaní ze správn˘ch odpovûdí ob-
drÏí videokazetu nebo DVD. Správná odpovûì z ã.9/04: Tom
Cruise. Vylosovaní v˘herci: D. Hojdem, Praha 1, C. Regner, Pra-
ha 1, J. Tlou‰È, Praha 4. Ze v‰ech leto‰ních odpovûdí vylosuje-
me na konci roku v˘herce DVD pfiehrávaãe. Novému zákazníko-
vi, kter˘ se dostaví s v˘stfiiÏkem soutûÏe, navíc zapÛjãíme dvû
videokazety nebo DVD dle vlastního v˘bûru ZDARMA.

AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1

5., 13., 20., 26. 10. Mandragora 
6., 11., 14., 18., 23. 10.
Tramvaj do stanice Touha
7., 12., 16., 19. 10. Plastelína
8. 17., 10. Tango
9. 10. Festival… pfií‰tí vlna / next wave…
31. 10. OkamÏik! (M. Eliade)

Pfiedprodej vstupenek:
divadelní kavárna Diskafé 10–18 hod.
www.divadlodisk.cz, tel.: 221 111 086

Franti‰ek Bílek
Dne 13. fiíjna si blízcí Franti‰ka Bílka (6. 11.
1872 aÏ 13. 10. 1941) jistû vzpomenou na
svého slavného pfiedka. Jistû si jeho v˘roãí
pfiipomene alespoÀ nûkdo z umûlcÛ, nûkdo
ze vzdûlané vefiejnosti. Známe tohoto v˘-
znamného umûlce symbolismu zejména ja-
ko sochafie, av‰ak byl téÏ znamenit˘m grafi-
kem, vynikající jsou jeho práce ze dfieva,
jeho kresby i keramika. Pozoruhodné jsou
i jeho literární práce.

Narodil se v Ch˘novû u Tábora, v Tábofie cho-
dil do gymnázia, malífiství studoval na praÏské
Akademii u profesora Maxmiliána Pirnera.
K sochafiství se pfiiklonil po sv˘ch zku‰enos-
tech v Itálii (1902), ale hlavnû v PafiíÏi, kde jiÏ
v 90. letech 19. století studoval u profesora In-
jalberta. F. Bílek vytvofiil na osm set grafick˘ch
listÛ, na dvû stovky obrazÛ, asi stovku rytin,
tvofiil ze dfieva, z mramoru, z pískovce, bronzu
i pálené hlíny. Jeho Ïivot i práci ovlivnil jihoães-
k˘ venkov, kde rodiãe mûli malé hospodáfiství,
krajina, „zemû zamy‰lená“. Stejnû tak i celoÏi-
votní pfiátelství se stejnû sm˘‰lejícími umûlci
a literáty, jako byli Julius Zeyer, Otokar Bfiezina
a Jakub Deml. Vztah k náboÏenství vedl u nû-
ho aÏ k mysticismu. 
Kritika Bílkovi pfiíli‰ nepfiála, politikové mûli
k nûmu v˘hrady, praÏ‰tí radní odmítali dokonce
jeho souso‰í Komensk˘ se louãí s vlastí. Bílek
byl souzen spoleãnû s umûním, jemuÏ se z po-
ãátku pohrdavû fiíkalo secese. Doma ve vlasti
nebyl ve své dobû pfiíli‰ uznáván, ocenûní se
mu v‰ak je‰tû dostalo vãas zvlá‰tû ve Francii.
Francouzsk˘ sochafi Antoine Bourdele, Ïák
slavného Rodina, chválil Franti‰ka Bílka jako
ryzího, pÛvodního a osobitého umûlce, jenÏ
tvofií ze sebe, z domácí pÛdy, aniÏ by nûkoho
napodoboval. Teprve ãas dal velkému umûlci
za pravdu. PfiipomeÀme alespoÀ galerii soch
na hfibitovû v rodném Ch˘novû, na Vy‰ehradû,
na Ol‰ansk˘ch hfibitovech. Jeho práce, jeho
sochy jsou nejen dokonalé fiemeslo, jsou
v nich i pfiíbûhy a osudy, ãasto i osudy celého

národa: Jen nûktefií asi znají jeho návrh na Ná-
rodní pomník na Bílé hofie. V místû, kde je dnes
jen skromná mohyla, navíc stále v ohroÏení
blízké zástavby, navrhoval vybudovat velk˘
chrám, na jehoÏ stupních by jednotlivé postavy
rozvíjely ãeské dûjiny. I po Bílé hofie dûjiny po-
kraãovaly! Napsal k tomu: „Nesmíme si pfiipus-
tit, Ïe by na‰e vlast mohla b˘t jednou v hrobû.“
Bílkovi nelze upfiít celoÏivotní touhu po pozná-
vání, snahu dopátrat se poznání ãlovûka. Jeho
umûní je obsaÏeno i ve vztahu k materiálu,
s nímÏ pracoval a z nûhoÏ tvofiil: hlína, dfievo,
kov. Miloval stromy, zvlá‰tû lípy a duby. 
V Praze nám velkého Mistra pfiipomíná i jeho
vila (ãp. 233/IV) v Mickiewiczovû ulici. Také
ona má svÛj pfiíbûh spojen˘ s v˘jimeãn˘m ãlo-
vûkem. My‰lenkou stavby je Ïivot – pole plné
zral˘ch klasÛ, jeÏ poskytují v˘Ïivu bratfií na
kaÏd˘ den. PÛdorys domu pfiedstavuje stopu
kosy v obilném poli. Stavbu, dvefie, osvûtlení,
kování, ostûní, nábytek i zpÛsob vytápûní, to
v‰e spoluvytváfiel se stavitelem Antonínem Hu-
lánem Mistr Bílek. Chcete-li se alespoÀ na oka-
mÏik pfiiblíÏit opravdovému umûní, zastavte se
na chvilku pfied Bílkov˘m MojÏí‰em u Starono-
vé synagogy v PafiíÏské ulici. 

odsouhlasili text: „Habsbursko-lotrinská dynastie je zbavena v‰ech práv na ãesk˘ trÛn
a vyhla‰ujeme, Ïe ná‰ âeskoslovensk˘ stát je svobodnou âeskoslovenskou republikou.“ 
Dnes se diskutuje o tom, nebylo-li by lépe Rakousko-Uhersko zachovat. Ale ani Ïivot jed-
notlivce, ani historie neznají slovo kdyby. Události se stanou a odestát se nedají. Myslím,
Ïe bychom se mûli poctivû snaÏit o to, abychom sv˘mi ãiny byli hodni tûch, ktefií na‰li od-
vahu a sílu vzít do ruky zbraÀ, vstoupit do legií i s vûdomím toho, Ïe budou-li zajati, budou
jako zrádci okamÏitû popraveni. Ztráty v 1. svûtové válce byly obrovské. Není v této zemi
jediné obce, dokonce ani té nejmen‰í, kde by nestál pomník padl˘m. V‰ichni, ktefií se ne-
vrátili z obou válek, chybûjí nejenom na‰í, ale v‰em zemím. My Ïijící bychom nemûli nikdy
zapomenout jejich obûti.
Závûrem dovolte osobní poznámku. U nás se svátek 28. fiíjna slavil i proto, Ïe to byl den
narození mé milované babiãky – 28. 10. 1888. Trpûlivû se svou dvouletou dcerou, mou
maminkou, ãekala na svého muÏe, mého dûdeãka. âekala od 26. ãervence 1914 aÏ do
jednoho podveãera na Vánoce r. 1920. Vrátil se, kdyÏ dcefii bylo osm let a toho vysokého
muÏe s knírem a ãeskoslovensk˘m lvíãkem na baretu se bála. Douho pak trvalo, neÏ k so-
bû otec s dcerou nalezli cestu. Já jsem v‰ak jako malá jeho vzpomínkám se zaujetím na-
slouchala. Dûdeãek narukoval jako rakousk˘ voják, pfie‰el a dostal se do srbského zajetí.
Po mnoha peripetiích se pfiihlásil do francouzsk˘ch legií, v nichÏ bojoval aÏ do uzavfiení
pfiímûfií. Posléze byl mezi slavnû pochodujícími legionáfii provázejícími T. G. Masaryka
Prahou v den pfiíjezdu. Zatanãil si na slavném plese v Lucernû, ale pak je‰tû dva roky há-
jil proti nepfiátelÛm ãeskoslovenskou hranici na Slovensku. I proto je pro mû 28. fiíjen pa-
mátn˘m dnem. Jana Volfová, historiãka

Fotografie zapÛjãil Pavel Scheufler, historik fotografie

Dokonãení ze strany 1

28. fiíjen 1918 jak jej z uãebnic neznáte

·trúdl 
Nelekejte se, milí ãtenáfii, nechceme Listy Prahy 1 zmûnit
v Ïádn˘ receptáfi. To jsem si jen vypÛjãila název jedné fir-
my pro titul sloupeãku, kter˘m chci poloÏit obyãejnou
otázku v‰em provozovatelÛm rychlého obãerstvení
v centru mûsta. Nastala sezona jablek a tím pádem 
i ‰trúdlÛ. Tuto tradiãní podzimní a zimní pochoutku peãe-
me doma a dá nám to dost práce. V malém mnoÏství se
na‰e snaÏení mÛÏe jevit neekonomicky. JenÏe kdyÏ ten
‰trúdl mají v‰ichni tak rádi! 

To asi moc dobfie pochopil nûkdo z obyvatel ÏiÏkovské Jese-
niovy ulice, coÏ je ulice velmi dlouhá, ale pfiitom klidná a cel-
kem vzdálená ve‰kerému dopravnímu i obchodnímu ruchu.
Tvofií ji pfiedev‰ím bytové domy a v nich sem tam i nûjaká fir-
ma. V jednom z tûch ãinÏákÛ dole v pfiízemí mají malé prodej-
ní okénko, nad ním krásnû vyveden˘ název sestávající z ono-
ho témûfi zvukomalebného slova ·TRÚDL a vedle ãernou
tabuli se sortimentem a cenami. To je v‰e. Jak geniální a pros-
té! ·trúdly asi nûkdo peãe doma v bytû v pfiízemí v trochu vût-
‰í troubû a prodává ãerstvé, je‰tû teplé, úhlednû zabalené,
náhodn˘m kolemjdoucím, zamûstnancÛm firem v sousedních
blocích k svaãinû, domorod˘m maminkám s dûtmi na pro-
cházce. O zákazníky zfiejmû není nouze. PfiestoÏe jinak je ko-
lem ‰iroko daleko pusto a mrtvo, jak to dopoledne v obytn˘ch
ãtvrtích b˘vá, u firmy ·TRÚDL stojí malá frontiãka. Ceny jsou

celkem lidové, jednu pofiádnou ‰i‰ku jablkového, tvarohového
nebo ‰vestkového závinu si mÛÏete odnést za 35 Kã. Co jsou
importované a drahé fornetti, nyní na kaÏdém rohu v centru,
nebo takov˘ antidietní hamburger, proti pofiádnému ãeskému
‰trúdlu? A proã tenhle nápad napadl nûkoho na ÎiÏkovû a ne
v Rytífiské nebo Karlovû ulici? Hlad mají pfii pracovních i turis-
tick˘ch pochÛzkách Prahou obãas v‰ichni. Tak proã nenabíd-
nout v rychlém obãerstvení PraÏanÛm i cizincÛm nûco tak
obyãejného, ale pfiitom dobrého a ãeského, jako je ‰trúdl?
Myslím, Ïe spousta z nás vãetnû cizincÛ by si jej (ale taky kla-
sick˘ koláã nebo ãeskou buchtu, bramborák nebo opeãenou
klobásu) koupila radûji neÏ v‰elijaké mrÀavé sladké kousky,
kter˘ch se stejnû nenajíte (a turista je mÛÏe koupit úplnû stej-
né v Budape‰ti nebo v Kodani) nebo neÏ v‰udypfiítomnou piz-
zu a bagety. Na to musejí pfiijít ÎiÏkováci? Martina Fialková
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