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Cel˘ch ãtrnáct dnÛ mohou náv‰tûvníci Klementina obdivovat originální tisk

Z pafiíÏského ‰uplíku do Zrcadlové kaple
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âeská vefiejnost v polovinû minulého mûsíce
s napûtím sledovala, zda se podafií neãeka-
nû objeven˘ vzácn˘ rukopis získat do majet-
ku Národní knihovny âR. Vûc se podafiila,
17. bfiezna zástupci Národní knihovny a mi-
nisterstva kultury uspûli v draÏbû a za cenu
10,4 milionu korun pfiivezli do republiky cen-
n˘ dokument. Co ho ãeká nyní? Nejprve ho
ãeká digitalizace a poté ho za pfiísn˘ch bez-
peãnostních podmínek vefiejnost uvidí v Zr-
cadlové kapli Klementina, spolu s dal‰ími
obdobnû vzácn˘mi rukopisy a zlomky stejné-
ho stáfií (tj. s jejími dal‰ími ãástmi, které jiÏ
Národní knihovna vlastní). Na základû digita-
lizace vznikne kompletní dokumentace, do-
stupná ‰iroké vefiejnosti. Následnû zlomek
poputuje do speciálnû klimatizovaného tre-
zoru. Dnes totiÏ nemají k historicky cenn˘m
originálÛm pfiístup ani badatelé, také oni vyu-
Ïívají v˘sledkÛ digitalizace a kritick˘ch vydá-
ní. Rukopisy jsou zakonzervovány a uscho-
vány pfied ve‰ker˘mi negativními vlivy. 

Dalimilova kronika – dobové politikum
Neznám˘ autor, tak fieãen˘ Dalimil (kronika
mu byla pfiifiãena pfied více neÏ tfiemi sty lety
omylem), sepsal ãesky kolem r. 1310 dûjiny
na‰eho národa. Zaznamenal dobu od pfiícho-
du âechÛ do zemû – zde jiÏ i on pfiirozenû

ãerpal z povûstí, ale také z dfiívûj‰ích kronik,
pfiedev‰ím z latinské Kosmovy – aÏ po dobu
v níÏ Ïil, tedy po vládu Jana Lucemburského.
Z pohledu vzdûlaného ãlovûka blízkého ães-
k˘m ‰lechtick˘m kruhÛm komentuje tehdej‰í
dûní, vyslovuje vlastní názory, a to negativní,
na pÛsobení a vliv nûmecké a vÛbec cizí
‰lechty v âechách. Kritizuje také novoty, kte-
ré s sebou tito „cizáci“, ktefií pfiicházejí s prv-
ním Lucemburkem, pfiiná‰ejí. Obecnû lze fiíci,
Ïe propaguje zámûry domácí ‰lechty. Histo-
rická hodnota kroniky není velká, lze v ní najít
mnoho nepfiesn˘ch, autorovu zámûru pfiizpÛ-
soben˘ch informací, chyb v pofiadí panovníkÛ
ãi biskupÛ atd… Obrovsk˘ je v‰ak její v˘-
znam ve smyslu svûdectví o tehdej‰ích názo-
rech ãeské ‰lechty a o její politice, a také
umûlecká hodnota kroniky. Je to jedineãné
ver‰ované literární dílo urãené tehdej‰ím
vzdûlanûj‰ím vrstvám, které bylo záhy po
svém vzniku pfiepisováno a ‰ífieno. 

Známé zlomky a pfieklady kroniky
Dochovalo se osm úpln˘ch rukopisÛ Dalimilo-
vy kroniky a pût zlomkÛ, z nichÏ ve sbírkách
Národní knihovny v Praze jsou tfii rukopisy
a dva ãesky psané zlomky. Nejv˘znamnûj‰í
je pergamenov˘, tzv. Lobkowiczk˘ rukopis,
kter˘ obsahuje nûkolik drobn˘ch iluminací
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objednávku vyroben pro Karla IV., pfiípadnû
Jana Lucemburského. Tato domnûnka vy-
chází z toho, Ïe realizaci tak nákladnû zdob-
ného tisku si mohl dovolit jen nûkdo z nejvy‰-
‰í spoleãenské vrstvy. A v období vzniku
rukopisu pob˘vali v Itálii právû tito na‰i pa-
novníci. Je‰tû dále jde spekulace o tom, proã
není dokument zachován cel˘. Pravdûpodob-
nû se zbytek ztratil, ale co kdyÏ jeho objedna-
vatelé napfi. nezaplatili ani zálohu? MoÏná
pak práce na zakázce zcela ustala.
Zajímavé na latinském pfiekladu a doprovod-
n˘ch iluminacích je zejména to, jak byly ãeské
dûjiny interpretovány cizími umûlci, shodují se
vedoucí odborní pracovníci Národní knihovny

Zima byla letos taková trochu divná, v lednu bylo teplo, do-
konce padaly rekordy, hlásila Astronomická vûÏ v Klementi-
nu, v únoru uhodily mrazy a pfietrvávaly aÏ do poloviny bfiez-
na. Mrazy tak vá‰nivé, fiekl by Vladislav Vanãura, jako bylo
tehdej‰í kfiesÈanstvo. Sníh padal tak
hustû a tak svefiepû, aÏ si s ním veliké
mûsto Praha nevûdûlo rady. Jenom na
star˘ch fotografiích mÛÏeme si prohlí-
Ïet ledování na Vltavû a nezamûstna-
né, jak odklízejí sníh.
Ale uÏ je tady jaro! Dfievo se listím odí-
vá, slavíãek v kefiku zpívá. Máji, Ïaluji
tobû, méÈ je srdce ve zlobû. Jsem za-
milovan˘, fiíká jedna z nejstar‰ích mi-
lostn˘ch písní z poãátku 14. století
a nabízí ukázku staré poctivé rytífiské
lyriky. Tehdy víc mrzlo, urãitû, Vltava
byla zamrzlá celou zimu, pak byly po-
vodnû, skoro kaÏd˘m rokem b˘valy po-
vodnû, a proto se lidé uÏ od nejstar‰ích
dob usazovali na vy‰‰ích místech Malé
Strany, na Starém Mûstû aÏ pozdûji,
ale vÏdy s obavou pfied velkou vodou.
I na‰i pfiedkové se tû‰ili na jaro uÏ od
Vánoc. Prav˘m mûsícem jara je v‰ak
duben, latinsky Aprilis, mûsíc otevírání,

zemû se otvírá, aby pfiijala semeno, otvírají se a probouzejí
stromy a rostliny, objevují se pupeny, listy, kvûty. Prvního
dubna je dovoleno dokonce i Ïertovat, jenom v‰ak do obûda
je moÏné „vyvádût aprílem“. Fortuna hledá dobr˘ vztah k mu-
ÏÛm. Otvírá se zemû, otvírají se prameny a studánky. 
16. kvûtna, o svátku Jana Nepomuckého, ale i mnohem dfií-
ve, zdobili na‰i pfiedkové prameny, studánky a ka‰ny. Obklá-
dali je zelení, kvûtinami i velk˘mi stromky. Voda z ka‰en
a fontán tryskala radostnû vzhÛru. Karel âapek, nejen vyni-
kající spisovatel, ale i vynikající zahrádkáfi, kaÏd˘m rokem
kladl si za úkol, Ïe jaro pfiistihne, uvidí ten první pupen, první

lísteãek, první kvítek. Zase prome‰kal,
musel vÏdy pfiiznávat. PraÏská zeleÀ
stále patfií k tomu nejcennûj‰ímu, co
veliké mûsto Praha mÛÏe nabídnout.
ZeleÀ v Praze musíme opatrovat
a chránit stejnû jako staré domy, palá-
ce, stfiechy, kostely a staré kamenné
zídky. Aby nakonec zelné hlávky na
Havelkém trhu nebyly tou jedinou zele-
ní, kterou se na Starém Mûstû mÛÏe-
me potû‰it. Zelené ostrovy na Vltavû,
zelená hora Petfiín uprostfied velko-
mûsta, nádherné zahrady pod PraÏ-
sk˘m hradem a jejich zrcadlov˘ obraz
na svazích Petfiína, Královská zahrada,
zelená praÏská údolí, zahrady ‰lechtic-
k˘ch palácÛ, jejichÏ majitelé ãasto vû-
novali víc prostfiedkÛ a ãasu stromÛm
a kefiÛm neÏ vlastní domácnosti. Stro-
my vnímali na‰i pfiedkové vÏdy spí‰e
jako kamarády a pfiátele, jako Ïivé by-
tosti. PraÏské jírovce, ka‰tany, lípy,

prastaré tisy, topoly, lísky, buky, moru‰e, javory, bfieãÈany,
cypfii‰e, akáty, aleje v ulicích i na námûstích. UÏ se tû‰ím na
jerlín, kter˘ k nám doputoval z Japonska aÏ na Karlovo ná-
mûstí. Nenechme si uniknout leto‰ní jaro, dívejme se bedlivû
kolem sebe. Jaro nepotkáme v nákupních centrech, ale spí-
‰e na náplavce u Vltavy. Tû‰ím se na japonsk˘ jerlín na Kar-
lovû námûstí. A také se tû‰ím na staronovou ka‰nu v ulici
Pod Bruskou, pod My‰í dírou. Úspû‰nû tady provozují hotel
Hoffmeister synové slavného spisovatele, malífie a diplomata
Adolfa Hofmeistera. Vûfiím, Ïe nûkdy na jafie i tady z ka‰ny
pod svahem poteãe opût Ïivá voda.   

Písafi St. M. praÏského a kronikáfi praÏsk˘ A. Ederer

Unikátní objev latinského pfiekladu ãásti Dalimilovy kroniky, prvního ãesky psaného dû-
jepisného díla, dokazuje, Ïe i dávná minulost nás stále je‰tû mÛÏe pfiekvapovat. A nejen
nás, vefiejnost „neodbornou“, ale i vûdce pfiíslu‰n˘ch oborÛ, ktefií musejí b˘t z titulu své
profese k podobn˘m senzaãním nálezÛm skeptiãtí. V pfiípadû pafiíÏského zlomku v‰ak
není skepticismus na místû. Jeho objevení je pro ãeskou historii zfiejmû událostí století. 
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a je také dÛkazem volného zpÛsobu pfiepiso-
vání textÛ ve stfiedovûku. Uchovává totiÏ znû-
ní první redakce kroniky a zároveÀ i prvky re-
dakce druhé. Kroniky psané v národním
jazyce byly urãeny pfieváÏnû k pfiedãítání, je-
jich adresáti ãasto neumûli sami ãíst a psát.
Z tohoto dÛvodu jsou také zfiídka iluminovány.
Kromû ãesk˘ch textÛ existují i dva nûmecké
pfieklady kroniky. První, téÏ ver‰ovan˘, 
z r. 1389, vlastní Archiv PraÏského hradu.
Druh˘ je v próze a podstatnû mlad‰í. Jeho tfii
rukopisy se nalézají v nûmeck˘ch knihov-
nách v Lipsku a v Mnichovû. 
Unikátnost nalezeného latinského zlomku
spoãívá pfiedev‰ím v tom, Ïe je jedin˘m do-
sud nalezen˘m latinsk˘m pfiekladem Dalimi-
lovy kroniky a neexistovala dodnes ani svû-
dectví, která by na nûj byÈ jen upozorÀovala. 

Fragment z PafiíÏe 
vznikl zfiejmû v Itálii

Zlomek dosud neznámého latinského pfiekla-
du, kter˘ byl nabídnut aukãní síní Druot Ri-
chelieu v PafiíÏi, je bezesporu mimofiádn˘m
objevem. Vznikl kolem roku 1340, pouh˘ch
tfiicet let po ãeském originálu. Nemá titulní
stranu, ale je velmi bohatû iluminován. âty-
fiiadvacet pergamenov˘ch stránek obsahuje
deset nádhern˘ch celostránkov˘ch ilustrací
a je‰tû ozdobné iniciály textu. Kvalita a vyso-
ká úroveÀ provedení svûdãí o tom, Ïe dílo
vzniklo v nûkterém v˘znamném ateliéru, nej-
spí‰e v severní Itálii. Odborníci zatím mohou
vytváfiet pouhé hypotézy o tom, co stálo za
vznikem díla. Jednou z moÏností je, Ïe byl na

Zakázkové Krejãovství Praha

Ve spolupráci se společností ENTER – CENTRUM CI-
ZÍCH JAZYKŮ a nakladatelstvím CAMBRIDGE Uni-
versity Press jsme pro vás připravili  SOUTĚŽ O CE-
STU DO CAMBRIDGE. Každý měsíc na Vás čeká
jedna otázka.

První otázku, na soutěžním kuponu, najdete na straně 8
nebo v knihkupectví CAMBRIDGE v pasáži ABC. Vy-
plněný soutěžní kupon s vaší odpovědí odevzdejte
v knihkupectví CAMBRIDGE, nebo jej můžete zaslat
do redakce Listů Prahy 1 do 15. 4. 2005.

Každý měsíc losujeme malý dárek a v prosinci
vylosujeme výherce, který odletí do CAMBRID-
GE a na vlastní oči uvidí, jak vznikají světové
učebnice angličtiny, slovníky a další materiály
k výuce na jedné z nejstarších univerzit světa.

Nejen soutěžící zveme do nově otev-
řeného specializovaného knihkupec-
tví CAMBRIDGE v pasáži ABC –
Vodičkova 28, Praha 1. On-line také
na www.CAMBRIDGE.cz

3 kusy za 249 Kã

blízko Václavského nám.
Otevírací doba:  po-pá 7.00-22.00

so-ne 10.00-20.00tel.: 296 230 215

na vybrané kusy

Jejich cestovatelsk˘ poãin byl na svou dobu
a tehdej‰í pomûry neb˘val˘ a zájem vefiej-
nosti o jejich dokumenty, knihy, filmy, ale i fo-
tografie neutuchal, aÏ byl po roce 1968 uml-
ãen nucenû. Pfiesto jejich jména ze
spoleãenské pamûti nevymizela a nyní se
vzpomínka na jimi objevovan˘ svût otevírá
znovu, od 13. bfiezna do 24. dubna na PraÏ-
ském hradû. PfiestoÏe fotografie, které na
sv˘ch cestách pofiizovali, byly témûfi vÏdy
chápány jako doplnûk psaného slova, roz-
hodli se pofiadatelé v˘stavy pro jejich samo-
statnou prezentaci. Vznikl tak zajímav˘
a rÛznorod˘ celek, a i kdyÏ ani Hanzelka ani

Zikmund nebyli fotografick˘mi profesionály,
v jejich práci spatfiuje odborná vefiejnost pro-
fesionální kvality. K prezentaci byly zvoleny
pfiedev‰ím snímky, které nebyly, ãasto z poli-
tick˘ch dÛvodÛ, dosud publikovány a najdou
se mezi nimi i takové, které dfiíve nevidûli ani
sami jejich autofii. 
V Tereziánském kfiídle Starého královského
paláce bude vystaveno asi 160 snímkÛ, pa-
desát z první a 110 z druhé expedice. V ob-
jektu Písecké brány mÛÏete zhlédnout více
neÏ tfiicet zvût‰enin. Za zmínku stojí i velmi
zajímav˘ doprovodn˘ program. V jeho rámci
mÛÏete napfi. vidût v‰echny expediãní vozy.

V den v˘roãí startu obou expedic, 22. dubna,
projedou Prahou, z Opletalovy ulice, pfies
Jindfii‰skou, Václavské námûstí, Pfiíkopy,
Celetnou a na Staromûstské námûstí, kde
se tent˘Ï den bude konat i koncert etnické
hudby. Vozy mÛÏete obdivovat také prÛbûÏ-
nû na tfietím nádvofií PraÏského hradu (Tatra
87), v Písecké bránû (jedna Tatra 805)
a v pasáÏi âerná rÛÏe (druhá Tatra 805).
Souãástí projektu budou mimo jiné pravidel-
né projekce dokumentárních filmÛ z obou ex-
pedic, kaÏd˘ ãtvrtek v klubu Vagon na Ná-
rodní tfiídû.

ona

âR a Národní galerie. ZároveÀ jsou iluminace
unikátní tím, Ïe jde vlastnû vÛbec o první, nej-
star‰í vyobrazení postav a pfiíbûhÛ nejstar‰ích
ãesk˘ch dûjin, napfi. Oldfiicha a BoÏeny, za-
vraÏdûní sv. Ludmily, BofiivojÛv kfiest. 

O pravosti unikátu není pochyb 
JiÏ po prvním prozkoumání prohla‰ují odbor-
níci, mezi nimi Zdenûk Uhlífi, vedoucí oddûle-
ní rukopisÛ a star˘ch tiskÛ z Národní kni-
hovny, kter˘ jiÏ mûl moÏnost si nález pro-
hlédnout, Ïe nejde o falzifikát. PfiestoÏe se,
podle jeho vyjádfiení, kaÏdoroãnû setkává
s velk˘m mnoÏstvím falzifikátÛ a kopií, v tom-
to pfiípadû v‰echny znaky svûdãí o pravos-
ti. Pergameny nesou známky opotfiebení 
pfiimûfieného uÏívání, tj. listováním, prohlí-
Ïením. Nebude v‰ak zfiejmû tfieba ani restau-
rátorského zásahu. Iluminace budou pro-
zkoumány ãesk˘mi odborníky z Národní ga-
lerie ve spolupráci s italsk˘mi specialisty
(vzhledem k nejpravdûpodobnûj‰ímu místu
vzniku). Nad latinsk˘m zlomkem pfiekladu
Kroniky takfieãeného Dalimila se stále je‰tû
vzná‰í fiada otázek. Martina Fialková 

a Leona Hornová

Pestr˘ svût Hanzelky a Zikmunda v ãernobílé
Snad jen tûm nejmlad‰ím mohou znít jména Hanzelka a Zikmund cize. Pro ostatní mají alespoÀ pfiíchuÈ dalek˘ch krajÛ a dnes uÏ
vlastnû i ãasÛ minul˘ch. VÏdyÈ jejich Tatra ã. 87, kterou v letech 1947–1950 objeli Afriku a JiÏní a Stfiední Ameriku, uÏ sama patfií spí-
‰e mezi veterány. O pár let pozdûji, 1959–1954, je vezla Tatra ã. 805 na Blízk˘ v˘chod, do monzunové Asie, na indonéské a japonské
ostrovy a do asijské ãásti tehdej‰ího Sovûtského svazu. 

SOUTùÎ O CESTU 
DO CAMBRIDGE

Foto J. Sládeãek

Vzácn˘ rukopis bude ve dnech 1.–15. dubna (mimo 5. 4.) vystaven v Zrcadlové kapli

Cestou do nabatejské Petry 29. 12. 1959
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Kam v dubnu na procházku?

2. so. Meziváleãné Brno s náv‰tûvou vily
Tugendgat. Cena 545 Kã (ing. Jan Stûniãka).
Národní divadlo. Celková prohlídka. (stejnû
i 9. 4.) Zaãátek kaÏdou pÛlhodinu od 8.30 do
11.00 pfied vchodem. Objednané skupiny
(nad 15 osob) mají pfiednost. Max. 50 osob.
Vstup 50 Kã (prÛvodci PIS).
Národní památník na Vítkovû. Celková
prohlídka. Pofiádáno ve spolupráci s Národ-
ním muzeem. Zaãátek ve 14.00 pod sochou
J. ÎiÏky. Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
Bfievnovsk˘ klá‰ter. Celková prohlídka. Za-
ãátek  v 15.00 pfied objektem (Markétská 1,
Praha 6). Vstup 50 Kã + vstupné do objektu
50/30 Kã (PhDr. Chrastilová).
3. ne. Za umûním mistra Broggia. Litomûfii-
ce, Dolní Nezly, Srdov, Star˘ T̆ n, Ú‰tûk. Ce-
na 372 Kã (M. Gá‰ková).
Îidovské ghetto I. Maiselova a ·panûlská
synagoga. Zaãátek v 10.00 na rohu ulic Pa-
fiíÏské a Jáchymovy. Akce pokraãuje 10. 4.
a 17. 4. 2005. Omezen˘ poãet 50 osob.
Vstup 50 Kã + vstupné do objektu 50 Kã –
platí i na akci 10. 4. (ing. Kocourek). 
Rudolfinum – dnes sídlo âeské filharmo-
nie. Celková prohlídka. Zaãátek ve 14.00
pfied vchodem z Al‰ova nábfieÏí. Vstup 50 Kã
(prÛvodce PIS). 
Vy‰ehrad. (Stejnû i 10., 17. a 24. 4.) Celko-
vá prohlídka vãetnû kasemat. Zaãátek  ve
14.00 pfied kostelem sv. Petra a Pavla.
Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
4. po. Pfiedprodej na cyklus tfií vycházek
„PraÏské dvorky a dvoreãky“. Akce se
uskuteãní 7. 4. ãt (od 16.00) – staromûstské
dvoreãky, 12. 5. ãt (od 16.00) – malostranské
dvoreãky, 9. 6. ãt (od 16.00) – novomûstské
dvoreãky. Pfiedprodej pro omezen˘ poãet 30
osob pouze na cel˘ cyklus od 9.00 – 12.00

13.00 – 15.00 v kanceláfii vlast. v˘letÛ PIS, 
I. patro, Arbesovo nám. 4, P 5. Jednotná ce-
na 150 Kã – 3 x 50 Kã (Mgr. Náprstková).
Prohlídka Thunovského paláce – dnes
sídla Poslanecké snûmovny âR. Zaãátek ak-
ce ve 14.30 pfied objektem (Snûmovní  4,
Praha 1). Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS). 
5. út. Palácové malostranské zahrady. (Le-
deburská, Pálffyovská, Kolowratská a Malá
Fürstenberská). Zaãátek ve 14.00 pfied Lede-
bursk˘m palácem na Vald‰tejnském nám. 
ã. p. 3. Vstup 50 Kã + vstupné do zahrad 
69 Kã/sleva pro skupiny (E. Pike‰ová).
6. st. Historie a stavební v˘voj AneÏského
klá‰tera. S prohlídkou kostelÛ a ambitÛ. Za-
ãátek v 16.00 pfied vstupem do objektu
z AneÏské ul. Vstup 50 Kã (Milada Racková). 
7. ãt. PraÏské dvorky a dvoreãky – staro-
mûstské dvoreãky. Cyklus na pfiedprodej –
viz 4. po.
9. so. Královské mûsto âeské Budûjovice.
Hluboká nad Vltavou, âeské Budûjovice,
Kamenn˘ Újezd, KfiemÏe. Cena 520 Kã
(JUDr. Marchal).
Stavovské divadlo. Celková prohlídka. Za-
ãátek v 10.00 a 11.00 pfied vchodem. Vstup
50 Kã (prÛvodci PIS).
Kolowratsk˘ palác. Zaãátek ve 14.00 pfied
vchodem (Ovocn˘ trh 4, Praha 1). Vstup 
50 Kã (prÛvodce PIS).
Pomníky a pamûtní desky v praÏsk˘ch uli-
cích. Zaãátek ve 14.00 u sochy MojÏí‰e v Pa-
fiíÏské ulici. Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová).
10. ne. Za relikviáfiem sv. Maura. Beãov
nad Teplou, Loket. Cena 440 Kã (ing. Vûra
Grabmüllerová). Vyprodáno. V˘let mimo-
fiádnû opakujeme 18. 6. 
Îidovské ghetto II. Pinkasova synagoga,
Star˘ Ïidovsk˘ hfibitov, Klausová synagoga.

V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS

P R O  V A · E  Z D R A V Í■  ■  ■ ■  ■  ■

Podobnû nátlakové b˘vají rÛzné „draÏby“
nebo „v˘hry“ zájezdÛ nebo napfi. nabídky na
„v˘hodn˘“ pronájem apartmánÛ u mofie. Ve
v‰ech tûchto pfiípadech není radno cokoli
na místû podepisovat bez dÛkladného pro-
studování smlouvy a zejména podmínek
pro odstoupení z ní. A pozor, radí Mgr. Pic-
ková, taktika firem, pofiádajících tyto akce,
se mûní. Zákazník mÛÏe odstoupit od
smlouvy o prodeji do 7 dnÛ pouze v pfiípa-
dû, probûhl-li prodej v místû, které není ob-
vyklé pro podnikání – tedy napfi. u vás do-
ma (pokud si obchodníka nepozvete, to
byste mûli smÛlu) nebo v pronajaté restau-
raci apod. Firmy v‰ak nyní ãasto vyuÏívají
k prodeji napfi. rÛzná kulturní stfiediska ve
mûstech, kam smûrují své v˘lety, a v tûchto
objektech mají zároveÀ i poboãku, byt‘ tfie-
ba jen na papífie. Jakmile v‰ak uzavfiete
smlouvu s firmou v místû, kde je i zapsána
v rejstfiíku, od smlouvy odstoupit nelze!  
A dal‰í problémy, se kter˘mi v poradnû
sdruÏení radí? Jde o postupy pfii reklama-
cích, v nichÏ vedou jednoznaãnû boty.
U zboÏí ze stánkÛ je ãasto potíÏ prodejce
vÛbec najít. I stánkafii jsou ale povinni vám
na poÏádání vystavit paragon, ale opût je

tfieba dát si pozor na to, aby obsahoval
v‰echny údaje o firmû, tj. adresu firmy,  ná-
zev zboÏí, datum prodeje a cenu. 
Poradenská práce v‰ak není zdaleka jedi-
nou ãinností, kterou toto obãanské sdruÏení
provozuje. Tím hlavním je spí‰e osvûta a v˘-
chova spotfiebitelÛ. Máme totiÏ jako zákaz-
níci stále nízké sebevûdomí, málo víme
o sv˘ch právech a naopak o povinnostech
prodejcÛ. Sami se ãasto spotfiebitelsk˘ch
práv vyloÏenû zbavujeme zbyteãnou tole-
rancí k neochotn˘m prodavaãÛm, nedÛsled-
ností v poÏadování plného zákaznického
servisu tím, Ïe si neschováváme paragony
nebo je vÛbec nevyÏadujeme, Ïe u levnûj‰í-
ho zboÏí na reklamaci z pohodlnosti rezig-
nujeme. Málokdo napfiíklad ví, Ïe spotfiebitel
má nárok na úhradu nutn˘ch nákladÛ spo-
jen˘ch s reklamací. Toho v‰eho vyuÏívají
prodejci náleÏitû ve svÛj prospûch, fiíká Mgr.
Ivana Picková.
Aby se situace zmûnila k lep‰ímu, SdruÏení
obrany spotfiebitelÛ vydává broÏury a ná-
vodné materiály pro spotfiebitele (k dostání
v poradnû). Úãastní se také evropsk˘ch
projektÛ, v souãasnosti zejména toho s ná-
zvem Seniofii a evropská práva, protoÏe

právû star‰í lidé jsou nejohroÏenûj‰í a nej-
bezbrannûj‰í skupinou, díky níÏ nekal˘m
obchodníkÛm kvetou zisky. Mgr. Picková
potvrzuje, Ïe pfii besedách v rámci tohoto
projektu se sama pfiesvûdãila, jak mnoho li-
dí má doma nepotfiebné ãi nefunkãní zboÏí,
za které pfii nûjaké fantasticky v˘hodné akci
zaplatili mnoho set aÏ tisíc korun.
Kromû Prahy provozuje sdruÏení dal‰ích
17 poraden v 10 krajích. BohuÏel stále je‰tû
nejsou pokryty kraje Vysoãina a Karlovar-
sk˘, kde zatím chybí jak vhodné prostory,
tak hlavnû nad‰ená osoba, která by byla
ochotna rozjet dal‰í poboãku této uÏiteãné
instituce. Co v‰ak mohou vyuÏít v‰ichni ti,
kdo mají do poradny daleko, ale mají pfiístup
na internet, to jsou dobfie zpracované inter-
netové stránky sdruÏení, kde najdete nejen
mnoÏství dobr˘ch rad, jak postupovat, kon-
takty na potfiebné instituce, elektronickou
poradnu, ale i znûní zákonÛ a vyhlá‰ek,
upravujících vztahy obchodník – zákazník. 

Mgr. Picková také tvrdí, Ïe pokud ãlovûk na-
kupuje opatrnû, nemusí se obávat ani inter-
netov˘ch prodejcÛ. Vûc si napfied mÛÏete
vyhlédnout a pak mnohdy levnûji a pohodl-
nûji po internetu koupit. Ale i moÏnost vel-
kého v˘bûru v rÛzn˘ch obchodech na inter-
netové síti se nedá srovnat s nároãností
bûhání po bûÏn˘ch obchodech. ZboÏí vám
navíc dovezou vût‰inou aÏ domÛ a do 2
t˘dnÛ lze bez udání dÛvodÛ od smlouvy od-
stoupit. Solidní firmy poznáte na internetu
podle loga Asociace pro elektronickou ko-
merci. 
Co fiíci na závûr? Nedejme se, záleÏí pfiede-
v‰ím na nás, jak s námi budou obchodníci
jednat. 
Provoz osobní poradny: 
Pondûlí 14–18 hodin, stfieda 9–13 hodin
KaÏd˘ pracovní den mezi 8.–17. hodinou
funguje i poradenská linka SOS na ãísle
900 08 08 08 za dotovanou cenu 8 Kã/min.
Více najdete na www.spotrebitele.info. Maf

Pokraãování akce z 3. 4. 2005.  Zaãátek
v 10.00 u Pinkasovy synagogy (vchod z ·i-
roké ulice ã. 3 – za Filosofickou fakultou).
Vstup 50 Kã + platí vstupenka z 3. 4. 2005
do objektu (ing. Kocourek).
Kostel sv. Jakuba Star‰ího na Zbraslavi.
Zaãátek ve 14.00 pfied objektem U Národní
galerie 472, Praha 5 – Zbraslav (spojení –
aut. ã. 129 jede od stanice metra B „Smí-
chovské nádraÏí“ ve 13.27 do stanice „Zbra-
slavské námûstí“). Vstup 50 Kã (ing. Pelz-
bauerová).
11. po.  KarlÛv most v povûstech a legen-
dách. Pfiedná‰ka se koná od 17.00 v sále
ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5. Vstup
50 Kã (D. Budinská). 
12. út. Vrtbovská zahrada – jedna z nej-
krásnûj‰ích praÏsk˘ch zahrad. Zaãátek
akce v 16.00 pfied hl. vchodem do Vrtbovské-
ho paláce (nároÏí Karmelitské a TrÏi‰tû).
Vstup 50 Kã + vstupné do zahrady 40/25 Kã
(PhDr. Chrastilová). 
13. st. Klá‰ter a kostel na Slovanech
(Emauzy) – celková prohlídka. Zaãátek
v 15.30 pfied vchodem do areálu z Vy‰ehrad-
ské ul. Vstup 50 Kã + vstupné do objektu
30/20 Kã (M. Racková). 
14. ãt. Maltézské námûstí a okolí. Zaãátek
v 16.00 u kostela Panny Marie pod fietûzem
(LázeÀská ul., Praha 1 – Malá Strana).
Vstup 50 Kã (J. Bondyová). 
16. so. Památky pod Kru‰n˘mi horami.
KadaÀ, Hasi‰tejn, âerven˘ Hrádek. Cena
429 Kã (ing. Kocourek).
Od sv. Matûje na Babu. Zaãátek ve 14.00
na stanici aut. ã. 131 „U Matûje“ (jede od sta-
nice metra A „Hradãanská“). Vstup 50 Kã 
(H. âenková). 
Zahrady PraÏského hradu. (Královská,
Rajská, Na Valech). Zaãátek ve 14.00 na
stanici tram. ã. 22, 23 „Královsk˘ letohrá-
dek“. Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
PraÏské souostroví I. – Císafiská louka. Za-
ãátek akce v 15.00 na stanici tram. ã. 12, 14,
20 „Lihovar“. Vstup 50 Kã (E. Sokolová). 
17. ne. „Kdyby byl Bavorov, co jsou Vod-
Àany…“ Blatná, Strakonice, Bavorov, Vod-
Àany. Cena 436 Kã (B. ·vejnohová).
Îidovské ghetto III.  Staronová synagoga.
Zaãátek akce v 10.00 pfied objektem Staro-
nové synagogy. Vstup 50 Kã + vstupné do
objektu (ing. Kocourek).
Vald‰tejnská zahrada a Vojanovy sady.
Zaãátek ve 14.00  pfied vchodem do Vald-
‰tejnského paláce z Vald‰tejnského nám.
Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová). 
18. po. Pod pokliãkou literatury – zajíma-
vosti a omyly literárního svûta. Pfiedná‰ka se
koná od 17.00 v sále ÚVL PIS, Arbesovo nám.

Vnímavost k infekci je v‰eobecná. Onemoc-
nût mÛÏe kaÏd˘ ãlovûk, kter˘ nemá ochran-
né protilátky, a je tedy k nákaze vnímav˘.
Nejvíce jsou ohroÏeni lidé, ktefií se pohybují
ve volné pfiírodû a vstoupí do míst, kde se vy-
skytují infikovaní Ïivoãichové, jako jsou hlo-
davci, lesní zvûfi a jejich „hostující“ klí‰Èata.
Mezi tûmito zvífiaty a klí‰Èaty probíhá kolobûh
viru a ãlovûk pak vytváfií poslední ãlánek 
celého fietûzce. Riziko nákazy je nejvy‰‰í
v povodí Vltavy, Sázavy, Berounky, na Kfiivo-
klátsku, Opavsku, v jiÏních âechách, na 
Brnûnsku a Jihlavsku.
Zaãínající onemocnûní ãasto pfiipomíná
chfiipku. Poté mÛÏe následovat ãtyfi aÏ dese-
tidenní období klidu bez v˘raznûj‰ích obtíÏí.
Druhé stadium b˘vá provázeno horeãkou,
bolestmi hlavy, závratûmi, zvracením, svûtlo-
plachostí a poruchami vûdomí. V nejtûÏ‰ích
pfiípadech viry postihují Ïivotnû dÛleÏitá moz-
ková centra a mÛÏe dojít k úmrtí.  
PrÛbûh nemoci mÛÏe b˘t lehk˘ aÏ po Ïivot
ohroÏující. U star‰ích osob má klí‰Èová ence-
falitida závaÏnûj‰í prÛbûh neÏ u mlad˘ch lidí.
VyÏaduje del‰í hospitalizaci, dlouhou rekon-
valescenci a rehabilitaci. I pfies kvalitní péãi

mÛÏe mít dlouhodobé následky, napfi. boles-
ti hlavy, únavu, nespavost, závratû, podráÏ-
dûnost a dal‰í nespecifické pfiíznaky.
Zatím neexistuje lék proti klí‰Èové encefaliti-
dû, ale existuje úãinné oãkování. Zimní mûsí-
ce jsou nejvhodnûj‰ím obdobím k oãkování.
Lze v‰ak oãkovat po cel˘ rok! Kompletní oã-
kování zahrnuje celkem tfii dávky. První dvû
dávky se podávají v odstupu 14 dnÛ aÏ 
3 mûsícÛ, tfietí dávka se aplikuje za 9 aÏ 
12 mûsícÛ po druhé dávce. Po 3 aÏ 4 letech
je nezbytné pfieoãkování. 
Osobní ochranu doplníme o repelenty. Po
návratu z pfiírody je tfieba prohlédnout nepfií-
stupná místa tûla. Klí‰tû mÛÏe putovat po tû-
le i nûkolik hodin. Pfiisáté klí‰tû potfieme
dezinfekãním roztokem, pinzetou jej uchopí-
me tûsnû nad úrovní kÛÏe a k˘váním do
stran ãi otáãením odstraníme. Místo uvolnû-
né po zákusu opût vydezinfikujeme. Zásad-
nû nepouÏíváme na odstranûní klí‰tûte mast-
né krémy, sádlo apod.
Pokud víme, jak se chránit, mÛÏeme v˘raznû
sníÏit riziko nákazy virem klí‰Èové encefalitidy.

MUDr. Alena Luke‰ová, epidemiolog
www.ockovani-praha.cz

Klí‰Èová encefalitida
Klí‰Èová encefalitida je závaÏné onemocnûní mozku virového pÛvodu, pfiená‰ené klí‰Èa-
ty, s lehk˘m aÏ velmi tûÏk˘m prÛbûhem. V roce 2004 bylo zaznamenáno v âR 507 pfiípadÛ.

Kontakt pro dal‰í informace: PraÏská informaãní sluÏba, tel.: 221 714 152, 221 714 151
(pro skupiny) a 221 714 173 (zájezdy) www.pis.cz.
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Kontejnery na Praze 1
– svoz objemného odpadu
v úter˘ 26. dubna (pfiistavení v úter˘ rá-
no, odvoz ve stfiedu ráno) na tûchto mís-
tech:
1. u stanice metra Národní, kfiiÏovatka

ulic Charvátova a Vladislavova 
2. Ha‰talská ulice 2
3. Malostranské námûstí 11 (horní)

Víkendov˘ svoz z 19 míst na území Pra-
hy 1 bude 9.–12. ãervna 
Stanovi‰tû kontejnerÛ oznámíme v kvût-
novém ãísle ListÛ Prahy .

Zdroj: OÚ Mâ Praha 1

SdruÏení obrany spotfiebitelÛ najdete Ve Smeãkách ã. 7

¤adu lidí nárÛst reklamy vhazované do jejich schránek obtûÏuje. Zákon o regulaci reklamy
ã. 40/1995 Sb., § 2, odst. 1, písm. e) dává spotfiebitelÛm siln˘ nástroj, jak se letákÛm ve
schránkách vyhnout. Staãí, pokud na schránku jasn˘m zpÛsobem uvedou, Ïe si nepfiejí
pfiíjem reklamy. Jde totiÏ o nevyÏádanou reklamu, která vede k v˘dajÛm adresáta nebo ho
obtûÏuje, a její distribuce je zakázána. SdruÏení obrany spotfiebitelÛ âR vydalo samolepky,
které je moÏné na schránky nalepit. KaÏd˘ mÛÏe samolepku získat v poradnách SOS âR.
Pro jejich zaslání po‰tou nám po‰lete ofrankovanou obálku s uvedenou zpáteãní adresou
na SdruÏení obrany spotfiebitelÛ âR, Ve Smeãkách 7, 110 00 Praha 1.

Program festivalu je rozloÏen novû do dva-
nácti sálÛ multiplexu Village Cinemas na
Praze 5, a dále do kina Konvikt (Ponrepo).
Videoprojekce budou tentokrát k vidûní v Ná-
rodním muzeu tak jako loni zdarma. Probûh-
ne celkem 63 pfiedstavení dennû, po skon-
ãení budeme moci napoãítat úctyhodné ãíslo
504 projekcí. V této sumû jsou zahrnuta
i pfiedstavení Febiofestu Junior, coÏ je sou-
ãást festivalu, kterou tvofií dopolední pfied-
stavení pro dûti a mládeÏ. 
Leto‰ní festival se bude vûnovat nejen filmo-
v˘m velmocím – USA, Nûmecko, Francie,
Velká Británie, ale i takov˘m oblastem jako
jsou zakavkazské zemû, Palestina, Írán atd.
Na Febiofestu se také opût pfiedstaví v pfied-
premiérách distribuãní novinky pro jaro 2005.
Jednotlivé sály budou, jako tradiãnû, vymeze-
né geograficky (Asijské kino, Americké kino,
Evropské kino apod.) nebo tematicky (Novin-
ky svûtové tvorby, Gay a lesbické kino). 
Letos se také poprvé realizuje jiÏ vloni ohla-

‰ované KINO OSOBNOSTÍ, ve kterém se
kaÏd˘ den osobnû pfiedstaví jedna zajímavá
reÏisérská nebo herecká osobnost (v malém
mini portrétu 3 aÏ 5 filmÛ) a setká se v disku-
si s diváky. Z nejzajímavûj‰ích jmenujme
Carlose Sauru, Andreje Michalkova, Istvána
Szabó ãi Milana KÀaÏka. Dal‰í novinkou bu-
de v˘raznûj‰í mapování nezávislé americké
filmové scény, která se v USA tû‰í vzrÛstající
popularitû, ale do Evropy se tyto snímky vût-
‰inou vzhledem k dominanci Hollywoodu ne-
dostanou.
Jako doprovodná akce, jejíÏ rozsah opro-
ti loÀsku v˘raznû narostl, probûhne opût 
Febiofest Music festival, zamûfien˘ na  world
a ethno music,  téÏ v prostorách multiplexu
na Andûlu.
Vstupenky v cenû 69 Kã jsou v pfiedprodeji
v pokladnách Village Cinemas Andûl, video-
sál a Juniorfest mÛÏete nav‰tívit za cenu
pouh˘ch 39 Kã, videoprojekce v Národním
muzeu jsou zdarma. Maf

Febiofest 2005 má novou tváfi
JiÏ XII. mezinárodní pfiehlídka filmu, televize a videa Febiofest probûhne letos v Praze
ve dnech 31. 3.–8. 4.

27. st. Tradice, zvyky a svátky v Ïivotû Îi-
dÛ. Pfiedná‰ka se koná od 17.00 v sále ÚVL
PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5. Vstup 50 Kã
(ing. Kocourek).
28. ãt. Zahrady PraÏského hradu. (Jelení
pfiíkop). Zaãátek v 15.00 pfied Jízdárnou
PraÏského hradu (spojení tram. ã. 22, 
23 stanice „PraÏsk˘ hrad“). Vstup 50 Kã 
(B. ·vejnohová).
30. so. Ve stopách praotce âecha. ¤íp,
Roudnice nad Labem, Doksany, Nelahoze-
ves. Cena 345 Kã (PhDr. J. ·kochová).
Na Bílou Horu. Zaãátek ve 14.00 na koneã-
né stanici tram. ã. 22 „Bílá Hora“. Vstup 50
Kã (H. âenková). 
Královskou oborou k Císafiskému ml˘nu.
Zaãátek v 15.00 pfied V˘stavi‰tûm u pro-
stfiední fontány (tram. ã. 5, 12, 15, 17 „V˘sta-
vi‰tû“). Vstup 50 Kã (E. Sokolová). 

Vycházky se konají, sejde-li se deset
úãastníkÛ. Maximální poãet je 80 úãastní-
kÛ ve skupinû (není-li uvedeno jinak).
Pfiednost mají ti, ktefií pfiijdou dfiíve. Vstup-
né do objektu si hradí úãastníci sami. Dû-
tem do patnácti let, studující mládeÏi, seni-
orÛm a invalidÛm poskytujeme slevu. 

Vlastivûdné v˘lety v kvûtnu 
1. ne. Západoãeská zastavení. KynÏvart,
Cheb, Star˘ HrozÀatov. Cena 501 Kã (E. So-
kolová).
7. so. Do nejmen‰ího mûsta v Rakousku.
Riegersburg, Hardegg, Retz, Pulkau. Cena
633 Kã (JUDr. Marchal).
„Nova domus“ VítkovcÛ z Prãic aneb
mûsto na Vajgaru. De‰tná, JindfiichÛv Hra-
dec, Klá‰ter u Nové Bystfiice, Land‰tejn. Ce-
na 459 Kã (Mgr. Náprstková).
8. ne. Do Libice za Slavníkovci. Podûbra-
dy, Libice, Velk˘ Osek. Cena 337 Kã (Irena
Tyslová).
14. so. Okolo Hradce. Hrádek u Nechanic,
Nov˘ BydÏov, Chlum, Smifiice, Tfiebechovice
pod Orebem. Cena 423 Kã (E. Pike‰ová).
15. ne. Do centra astronomie a dále kolem
Prahy. Kostelec nad âern˘mi lesy, Ondfie-
jov, L‰tûní, T̆ nec nad Sázavou, Jílové u Pra-
hy. Cena 345 Kã (M. Abrahámová).
21. so. Za premonstráty do Nové ¤í‰e.
Kostelní Vydfií, Daãice, Nová ¤í‰e. Cena 
482 Kã (S. Nachmilnerová).
22. ne. Pálavské vrchy. Mikulov, Dûviãky.
Cena 587 Kã (ing. Kocourek).
Fr˘dlantské cimbufií. Fr˘dlant, Hejnice,
Fr˘dlantské cimbufií. Cena 469 Kã (J. Urba-
nová).
28. so. Po stopách SchwarzenbergÛ –
s plavbou po Orlické pfiehradû. Zvíkov, Or-
lík nad Vltavou. Cena 409 Kã (ing. Grabmül-
lerová).
29. ne. Za vlãnovsk˘m králem. Vlãnov, Mi-
lotice. Cena 810 Kã – vãetnû vstupenky na
vlãnovské slavnosti (PhDr. Havlovcová).

4, Praha 5. Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová).
19. út. Malostransk˘mi uliãkami II. Zaãátek
v 16.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradãan-
ském nám. Vstup 50 Kã (ing. Kocourek).
20. st. Po stopách W. A. Mozarta v Praze.
Zaãátek v 16.00 u Pra‰né brány. Vstup
50 Kã (PhDr. Havlovcová). 
21. ãt. Prohlídka Urbánkova domu (stavby
J. Kotûry). Zaãátek v 16.00 pfied objektem
(Jungmannova ul. 30). Vstup 50 Kã (ing.
Stûniãka). 
23. so. Sopeãná ãinnost v âechách. Ma-
riánské Láznû, Komorní HÛrka, Franti‰kovy
Láznû, SOOS. Cena 506 Kã (P. Le‰ovská).
Prohlídka Státní opery. Zaãátek akce ve
14.00 pfied objektem (Wilsonova 4, Praha 2).
Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová). 
Hloubûtín a Kyje. Zaãátek ve 14.00 ve  ves-
tibulu stanice metra B „Hloubûtín“. Vstup 
50 Kã (ing. Kocourek). 
24. ne. Za budyÀsk˘m drakem. Zlonice,
Budenice, Budynû, Libochovice, Házmburk.
Cena 375 Kã (PhDr. Havlovcová).
Palácové malostranské zahrady. (Lede-
burská, Pálffyovská, Kolowratská a Malá
Fürstenberská). Zaãátek ve 14.00 pfied Le-
debursk˘m palácem na Vald‰tejnském nám.
ã. p. 3. Vstup 50 Kã + vstupné do zahrad
69Kã/sleva pro skupiny (E. Pike‰ová).
Podél Vltavy z Tróje do Podhofií. Zaãátek
na stanici aut. ã. 112 „Kovárna“ (jede od met-
ra C „NádraÏí Hole‰ovice“ ve 13.15). Vstup
50 Kã (B. ·vejnohová). 
25. po. Hádanky na‰í minulosti – pokraão-
vání. Pfiedná‰ka se koná od 17.00 v sále
ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5. Vstup
50 Kã (PhDr. J. Chrastilová). 
26. út. PraÏské mosty – MánesÛv, âechÛv
a ·tefánikÛv. Zaãátek v 16.00 u sochy Má-
nesa na nábfieÏí u Rudolfina. Vstup 50 Kã
(PhDr. Havlovcová). 

Akademie vûd zve
Hloubav˘ ãlovûk, zajímající se o pfiírodní
jevy, v˘sledky bádání a vÛbec skuteãnosti
fyzického svûta, získává dal‰í vûdomosti
vût‰inou z knih. Odpovûdi na jeho otázky
v‰ak mÛÏe dát instituce, jejíÏ hlavní náplní
je právû vûda. Akademie vûd âR pravidel-
nû vítá posluchaãe rozliãn˘ch zájmÛ. Pro
dubnové pfiedná‰ky pfiipravila dvû témata,
a to z klimatologie a egyptologie. 

Problematika skleníkového efektu, klimatu
a klimatick˘ch zmûn se ãím dál více dostává
do popfiedí v‰eobecného zájmu. O dÛvodech
vzniku tohoto jevu, jeho v˘voji, nebezpeãí
a prognóze pohovofií RNDr. Radan Huth,
DrSc., pracovník Ústavu fyziky atmosféry AV
âR. Pfiedná‰ka 12. 4. zaãíná ve 14 hodin. 
Se souãasn˘m stavem egyptologického bá-
dání seznámí zájemce Dr. Jifií Krejãí z Filozo-
fické fakulty UK ve stfiedu 13. 4. od 17:30 ho-
din. Soustfiedí se na archeologické v˘zkumy
ãeské expedice pfiedev‰ím na lokalitû Abú-
sír, jedné z nejv˘znamnûj‰ích na tzv. mem-
fidské nekropoli. Pfiedstaví také ãesko-slo-
vensk˘ projekt v˘zkumu sluneãních chrámÛ
a sluneãního kultu v dobû pyramid. Nebudou
chybût ani zprávy o v˘sledku prací dal‰ích
domácích i zahraniãních expedic. Wi

Nepouãitelní spotfiebitelé?
„Na‰i obãané jsou v mnoha pfiípadech, kdy na nich stále stejné finty zkou-
‰ejí nepoctiví ,obchodníci‘, snad nepouãitelní,“ stûÏuje si Mgr. Ivana Picková
ze SdruÏení obrany spotfiebitelÛ âR. A hned vyjmenovává nejznámûj‰í triky,
které pomáhají ne‰Èastn˘m zákazníkÛm fie‰it v SOS poradnû po telefonu ne-

bo v poradnû osobní. Jsou to tzv. reklamní zájezdy, na nichÏ je pod psychologick˘m
tlakem vnucováno pfiedraÏené zboÏí, které vût‰inou zákazník ani nepotfiebuje, ale
protoÏe  neumí odmítnout, nakonec podlehne. 
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Vital VITA-SLIM
Také jste si v‰imli, Ïe na nás v‰ude kolem
vykukuje jaro? A s tím se mÛÏe objevit
staronov˘ problém – co s tûmi kilogramy
navíc? I kdyÏ je to jen bûÏn˘ pfiírÛstek po
zimním období, moÏná pouh˘ zv˘‰en˘
pohyb a práce na jarní zahrádce nebudou
tím uspokojiv˘m krokem, jak se nadváhy
zbavit. A dnes uÏ v‰ichni víme, Ïe zásad-
ní zmûny na‰í tûlesné váhy mÛÏeme do-
sáhnout jedinû zmûnami Ïivotního stylu
a jídelníãku.

K práci s nadváhou si ale mÛ-
Ïeme pfiibrat pomocníka – je
jím pfiípravek Vital VITA-SLIM.
Tenhle produkt pomáhá tûlu
zbavit se nadbyteãného tuku.
Je to moderní pfiípravek, kter˘
zlep‰uje efektivní vyuÏití ener-
gie a podporuje oãistu tûla.
Jaké jsou jeho úãinné látky?
Kelp je mofiská fiasa, jeden
z nejlep‰ích zdrojÛ jódu, kter˘
je nezbytn˘ pro normální funk-
ci ‰títné Ïlázy. Kelp pÛsobí ja-
ko pfiirozené diuretikum, dopo-
ruãuje se pro zlep‰ení ‰patné
cirkulace krve a lymfy v pfiípa-
dû retence vody v organismu,
pfii pomalém metabolismu, na-

d˘mání a zácpû. Je to vlastnû ta nejlep‰í
kombinace v‰ech minerálÛ, vitaminÛ a sto-
pov˘ch prvkÛ v bazálním harmonizujícím
mnoÏství pro ná‰ organismus.
Buchu - olej z lístkÛ kefie jménem zápa‰nice
bfiezová. Úãinné desinficiens moãov˘ch
cest, které pÛsobí preventivnû proti retenci
vody v tûle, zklidÀuje, posiluje a regeneruje
cel˘ moãov˘ systém, a tím podporuje ledviny
pfii jejich zv˘‰ené námaze pfii vyluãování to-
xick˘ch látek z tûla pfii hubnutí.
Jableãn˘ ocet obsahuje esenciální amino-
kyseliny, enzymy a vysoké mnoÏství draslí-
ku. Pomáhá pfii ãi‰tûní organismu, zlep‰uje
a zjemÀuje pokoÏku, ovlivÀuje metabolismus
tukÛ a cukrÛ. Pomáhá s ranním nastartová-
ním metabolismu a jeho rovnováhou.
Vit. B6 reguluje metabolismus bílkovin a pod-
poruje zlep‰ení nálady a podráÏdûní, která

mohou hubnutí doprovázet. 
Pfiípravek se dávkuje jedenkrát
dennû – ráno nalaãno dobfie zapít
vodou a teprve po chvíli snídat.
Opatrnû s pfiípravkem musí zachá-
zet pacienti s potíÏemi ‰títné Ïlázy
a musí konzultovat jeho pouÏití.
Obsah v‰ech úãinn˘ch látek má
harmonizující a tonizaãní efekt na
lidsk˘ organismus. TakÏe to není
zázraãná dieta – to uÏ víme, Ïe
takové neexistují. Je to efektivní
pomocník pouze v pfiípadû vyrov-
naného stravovacího reÏimu s ro-
zumnou energetickou hodnotou
stravy. MÛÏe nám pomoci rozlou-
ãit se s nadbyteãn˘mi tuky v na-
‰em tûle.

PÛvodní prostor na rohu mezi Jindfii‰-
skou ulicí a Václavsk˘m námûstím, kter˘
Polsk˘ institut ob˘val od roku 1949, mu-
sel opustit v roce 1997. DÛvodem byly ne-
vyjasnûné majetkové pomûry a ‰tûstí in-
stitutu nepfiálo ani v dal‰ím pÛsobi‰ti
pfiímo na Václavském námûstí. A tak po
sedm dlouh˘ch let doslova koãoval a rea-
lizoval své aktivity na nejrÛznûj‰ích mís-
tech v Praze. Od loÀského fiíjna uÏ ale své
stálé místo má, na Malém námûstí 1.

Nové prostory na Malém námûstí, s vcho-
dem umístûn˘m z Karlovy ulice, se zdají b˘t
odmûnou za pfiedchozí nároãné roky. Gotic-
k˘ dÛm s románsk˘m jádrem, renesanãnû
a baroknû pfiestavûn˘, má svÛj osobit˘ pÛ-
vab a ne nadarmo se v nûm kdysi fiíkalo
V Ráji. Zdafiilé architektonické fie‰ení poskyt-
lo moderní prostory, ale neopomíjí samozfiej-
mû ani pÛvodní hodnoty stavby. Hned pfii
svém vstupu se ocitnete v modernû, i kdyÏ
skromnû zafiízené recepci, kde je moÏné
prohlédnout si ãi získat nejrÛznûj‰í informace
a materiály o Polské republice. BohuÏel
znaãná ãást z nich není v ãe‰tinû, na vydá-
vání vlastních tiskovin nemá institut dostatek
financí. Pfiítomná sluÏba vám ale jistû podá
informace, o nûÏ máte zájem, a mÛÏete zde
získat samozfiejmû i aktuální program pofiá-
dan˘ch akcí. Ze vstupní haly je zajímav˘ po-
hled na ãásteãnû zastfie‰en˘ dvorek, kter˘
bude v letních dnech jistû lákat k posezení. 

Okénko do svûta
„Za posledních sedm let jsme nemûli ‰anci
získat vlastní stálé publikum,“ fiíká Beata
Szyndler, asistentka programového oddûlení,
„teì se na‰e práce teprve rozjíÏdí,“ vysvûtlu-
je, jaká je charakteristika jejich náv‰tûvníkÛ.
„VÏdy záleÏí na pofiádané akci, chodí sem
hodnû studenti, pfiekladatelé, novináfii a fiada
dal‰ích. âást na‰ich náv‰tûvníkÛ je tvofiena
stálicemi, lidmi, ktefií nás nav‰tûvují z jakého-
si sentimentu, lidmi, ktefií nás nav‰tûvovali uÏ
kdysi.“ Pfied rokem 1989 byl o ãinnost Pol-
ského institutu znaãn˘ zájem, neboÈ jeho
prostfiednictvím bylo moÏné dostat se k zá-
padnímu umûní, pfiedev‰ím literatufie a hud-
bû. Pfii institutu fungoval i obchod nabízející
desky, ãasopisy ãi u nás dosud nepfieloÏené
knihy v pol‰tinû. „âe‰i tehdy vnímali Polsk˘
institut jako okénko do svûta a náv‰tûvnost
byla opravdu velká,“ fiíká Beata Szyndler. 

Kurzy polského jazyka
Jednou z aktivit, která pfiitahuje stále velké
mnoÏství zájemcÛ, jsou jazykové kurzy.
V souãasnosti do nich dochází více neÏ ‰e-
desát studentÛ a nabídka stále je‰tû nepokr̆ -

vá poptávku. Otevfiít vût‰í mnoÏství studijních
míst neumoÏÀují prostorové podmínky. Sa-
mozfiejmostí jsou rodilí mluvãí jako vyuãující,
malé studijní skupiny (12 studentÛ) a nûkolik
úrovní od úpln˘ch zaãáteãníkÛ po konverzaã-
ní hodiny. „Po vstupu do Evropské unie zá-
jem o studium pol‰tiny stoupá,“ hodnotí Bea-
ta Szyndler. „Teì jsme souãástí jednoho
pracovního trhu a nabízejí se i pracovní pfiíle-
Ïitosti v Polsku a v polsk˘ch firmách. Lze
pfiedpokládat, Ïe stejn˘m zpÛsobem roste
v Polsku zájem o ãesk˘ jazyk,“ dodává.

Pfiedev‰ím polská kultura
Prioritou Polského institutu v Praze je propa-
gace a ‰ífiení znalostí o polské kultufie a po-
skytování informací o Polsku. Samozfiejmos-
tí je knihovna s mediatékou, pÛjãující
polskou literaturu ãi polské filmy na videoka-
zetách a DVD. K dispozici ji i polská hudba
na CD discích. Polsk˘ tisk je zastoupen ãtyfii-
ceti tituly urãen˘mi k prezenãním v˘pÛjãkám.
Pfiirozenû nemusíte umût polsky, abyste se

mohli úãastnit akcí institutu. Ve sv˘ch aktivi-
tách se institut snaÏí postihnout polskou kul-
turu v celé její ‰ífii. Zcela bez jazykov˘ch ba-
riér jsou samozfiejmû hudební produkce. Ty
se, stejnû jako besedy a konference, konají
v polyfunkãním sále s témûfi osmdesáti mís-
ty. Prostor vyhovuje spí‰e mal˘m hudebním
tûlesÛm, ãasto jsou zde uvádûny klavírní re-
citály ãi hudební dua. Pozvaní interpreti jsou
buì sami polského pÛvodu nebo za sebou
mají alespoÀ studijní pobyt v Polsku. 

Galerie a kinosál
Pfiekonávání bariér je snadné i pro umûní v˘-
tvarné. Tomu jsou urãeny architektonicky za-

jímavé prostory v pfiízemí, za jejichÏ pravdû-
podobného autora je povaÏován Matyá‰
Rejsek. Místnost tvaru kosoãtverce kryje
nádherná osmicípá hvûzdicová klenba, sou-
sední prostor je ukonãen klenbou valenou.
Zde, ale i ve venkovním atriu se budou pfied-
stavovat pol‰tí umûlci. 4.–29. dubna se mÛ-
Ïete tû‰it na v˘stavu dobov˘ch fotografií do-
kumentujících Var‰avské povstání. 
KaÏdé úter˘ od 17:30 hodin nabízí Polsk˘ in-
stitut také filmov˘ program, vÏdy s pfiekla-
dem do ãe‰tiny. Nechybí ani doprovodné be-
sedy, 27. 4. od 17:30 pfiijede pfiedstavit
cenné archiválie Národní filmotéky ve Var‰a-
vû její fieditel a filmov˘ historik Waldemar 
Piàtke. Pro uvádûní nejnovûj‰ích polsk˘ch
filmÛ nemá institut bohuÏel prozatím potfieb-
né technické zázemí, a snaÏí se tedy podpo-
rovat jejich projekce u pfiíleÏitosti jin˘ch akcí,
31. 3. aÏ 8. 4. to napfi. bude Febiofest, na
kterém uvidíte nové polské filmy a sérii sním-
kÛ s hercem Janem Nowick˘m, s nímÏ se 
7. 4. od 17:30 hod., bude konat také beseda
pfiímo v Polském institutu. 

Internetové rádio
Na základû pfiedchozích fiádkÛ by se dalo
zjednodu‰enû usoudit, Ïe ãinnost Polského
institutu v mnohém pfiipomíná aktivity jin˘ch
zahraniãních stfiedisek. Je tu ale jedna velmi
nezvyklá novinka. Polsk˘ institut provozuje
vlastní rádiové vysílání prostfiednictvím inter-
netu! Po cel˘ch ãtyfiiadvacet hodin mÛÏete
ve smyãce poslouchat ãtyfihodinové bloky
polské hudby, kulturních informací a samo-
zfiejmû aktualit z ãinnosti praÏského Polské-
ho institutu. Zprávy jsou vysílány ãesky, pol-
sky a anglicky. Hudba se pokou‰í pokr˘t
celou ‰ífii polské hudební scény, od váÏné
pfies jazz, rock, pop aÏ po hudbu alternativní.
Celé vysílací schéma se institut snaÏí stále
vylep‰ovat, v budoucnu by rád pravidelnû
vysílal literární ãtvrthodinky s ukázkami vydá-
vané polské literatury. Vysílání Polského in-
stitutu mÛÏete poslouchat pfiímo na strán-
kách institutu nebo prostfiednictvím serveru
www.abradio.cz. 
O Polsku a jeho kultufie se tak mÛÏete do-
zvûdût mnohé i doma, zajít si ale prohléd-
nout zajímavé prostory do domu V Ráji na
Malém námûstí ov‰em stojí za to.

Leona Hornová

PLACENÁ INZERCE

Perliãka Ïivota

PLACENÁ INZERCE

Ve stfiedu 20. 4. se v sále Kulturního centra ZAHRADA, Malenická  ul. 1784, Praha 4 – JiÏní
Mûsto II., uskuteãní jiÏ 9. roãník soutûÏe FIT 2000 SPECIÁL pro dûti, mládeÏ a hendikepované.
Ke zmûfiení sil úãastníkÛ v katego-
riích, které jsou rozdûleny podle roã-
níkÛ narození, chlapci a dívky zvlá‰È,
poslouÏí trenaÏéry Concept 2. Bude
se závodit na deseti strojích najed-
nou a pojede se traÈ dlouhá 500 m. 
Umístûní na prvních tfiech místech ve
v‰ech kategoriích bude ocenûno
drobnou cenou a diplomem. Zdra-
votní dozor a bezbariérov˘ pfiístup
zaji‰tûn. Organizátorem je obãanské
sdruÏení LUHARA spolu s firmou
CONCEPT – TRB, s. r. o., která za-
pÛjãila trenaÏéry. 
Zúãastnit se mohou ‰koly z celé âR,
tedy i z Prahy 1. V pfiípadû zájmu je
moÏné si domluvit bezplatn˘ t˘denní
pronájem trenaÏéru pro trénink. Pfii-
hlá‰ky zasílejte na e-mail: rkinclo-
va@concept2.cz, po‰tou: LUHARA
– obãanské sdruÏení, Láskova 1816,
148 00 Praha 4 nebo se pfiihla‰te
na telefonním ãísle 602 344 796.
Závod probûhne v ãase od  9.00  do
14.00 hodin.                                 Maf

Ukázky rÛzn˘ch tradiãních pracovních
postupÛ, které si dûti samy mohou vy-
zkou‰et a pfiípadnû si zhotovit vlastní v˘-
robek, pfiipravují v Muzeu hl. m. Prahy. 

Tyto interaktivní programy jsou sice urãeny
pfiedev‰ím ‰kolním skupinám ze Z·, S·
a SOU, zúãastnit se ale mohou i rodiãe s dût-
mi. VÏdy je v‰ak nutné se pfiedem objednat
na tel. 224 815 850 nebo 737 132 079, pfií-
padnû mailem: suska@muzeumprahy.cz.
Tak tfieba v úter˘ 5. 4. si dûti mohou vyrobit
svíãky ze vãelího vosku. V úter˘ 12., stfie-
du 13. nebo ãtvrtek 14. 4. zde budou vznikat
kováfiské a zámeãnické v˘robky, a to pod
vedením odborn˘ch historikÛ a restaurátorÛ.
Ve stfiedu 20. a ãtvrtek 21. mohou dûti nav-
‰tívit ‰kolu mlad˘ch archeologÛ – interak-
tivní program pro II. stupeÀ Z· pod vedením
odborn˘ch archeologÛ. Zaãátky vÏdy v 9:15
v RÛÏovém salonku v suterénu muzea. Maf

KLUB RODIâÒ MAL̄ CH DùTÍ
(do tfií let vûku) Praha 1, Karlova 8, Uni-
taria, zve na dal‰í besedu o psychologic-
k˘ch otázkách v˘voje a v˘chovy mal˘ch
dûtí dne 14. 4. od 16:30 do 18:00 hod. 
Téma: O trestání a odpou‰tûní. O dûti
se po dobu besedy starají zku‰ené vy-
chovatelky. Vstup voln˘.

UNITARIA ZVE 
na krátk˘ a praktick˘ úvod do otázek 
víry, filozofie a náboÏenství v pûti setká-
ních vÏdy jednou t˘dnû. Kurz pod názvem
Spirála bude zahájen ve ãtvrtek 21. 4.
a bude se konat ve dvou termínech: od
10:00 (vhodn˘ téÏ pro maminky na matefi-
ské dovolené, hlídání dûtí zaji‰tûno) nebo
od 17:00 hod. Více informací se dozvíte na
internetové stránce www.unitaria.cz/praha.

ZÁKLADNÍ UMùLECKÁ ·KOLA
Biskupská 12, Praha 1

zve zájemce o studium v oborech:
HUDEBNÍM: pfiípravná hudební v˘chova od
pûti let ● zpûv, hra na klavír, housle, violon-
cello, akordeon,klávesy, zobcovou flétnu, ky-
taru, bas. kytaru, flétnu, klarinet, trubku, lesní
roh, trombon, saxofon, bicí ● skladba, sbo-
rov˘ zpûv, houslov˘ a dechov˘ soubor
LITERÁRNù DRAMATICKÉM: pfiípravná
dramatická v˘chova od 6 let ● herectví, dra-
matická v˘chova, poetika, pohyb a umûleck˘
pfiednes
V¯TVARNÉM: pfiípravná v˘tvarná v˘chova
od 5 let ● v˘tvarná v˘chova – kresba, malba,
modelování – tradiãní i netradiãní techniky 
● intenzivní pfiíprava na S· a V· umûlecké-
ho smûru ● keramika

P¤IJÍMACÍ ZKOU·KY:
Úter˘ 19. 4. 05 od 14:00–18:00 hod.

NemÛÏete-li pfiijít v tomto termínu, nav‰tivte
nás jin˘ den v kvûtnu ãi ãervnu od 14:00 do
17:00 hodin
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Stará fiemesla 
oÏívají v muzeu

Vyzkou‰ejte si závodûní na trenaÏérech

Otevfieno od pondûlí do pátku od 9.30 do 19.00 hodin 
a v sobotu od 10.00 do 19.00 hodin

„„KdyÏ popíjíme ãaj, starosti podfiimují.“

âtyfii uãitelky v˘tvarné v˘chovy z Malostran-
ské Z· a Gymnázia v Josefské ulici pfiiví-
taly moÏnost vystavovat v prÛbûhu mûsíce
dubna v pfiekrásném prostfiedí Vrtbovské
zahrady. V˘stava není tematická, je tudíÏ
ãtyfiikrát rozmanitá. MÛÏete zde vidût rÛzná
pojetí – od realistick˘ch obrazÛ pfies lyrická
vyjádfiení aÏ k abstraktní grafice.

Obdivuhodné je, Ïe i pfii tomto nároãném po-
volání vznikla tak rozmanitá v˘tvarná díla,
která se snad i mohou stát inspirací pro Ïá-
ky. V˘stava bude zahájena 11. 4. v 16 ho-
din a potrvá do 1. 5. 2005. Vrtbovská za-
hrada, Karmelitská 25, Praha 1 je otevfiena
dennû od 10 do 18 hodin.

Na zaãátku bfiezna jsme se zúãastnili
XII. celostátní pfiehlídky v zájmové
umûlecké ãinnosti církevních ‰kol
v Odrách na Moravû. K vidûní zde by-
ly hudební a pûvecké soubory i ãísla
jednotlivcÛ. Skupinka na‰ich ÏákÛ zde
vystoupila s muzikálem – hudební po-
hádkou Perníková chaloupka. Jednalo
se vlastnû o parodii, kdy jsou na melo-
die znám˘ch populárních písní pouÏity
texty klasické pohádky. Zfiejmû se na‰e
ãíslo líbilo, kdyÏ jsme získali II. cenu
v anketû divákÛ. Pfií‰tû pojedeme zas.

P. Budsk˘, ZC· Ostrovní

– ak. mal. Jaroslava ·varcová, PaedDr. Vlasta BroÏová,
Mgr. Helena Hroníková a RNDr. Tamara Hofiej‰ováFour Teachers

OâKOVACÍ ST¤EDISKO !!!
Nuselská poliklinika

Táborská 325/57, Praha 4
607 909 496

Srdeãnû vás zveme do âajového krámku na Národní 20 v Praze 1.
Pfies 200 druhÛ sypan˘ch ãajÛ ze ãtyfi kontinentÛ, 

pfies 50 druhÛ balen˘ch ãajÛ, pfiíslu‰enství a literatura.

Galerie Polského institutu v Praze



www.pangea-tea.cz
Tel: 222 245 894, fax: 224 211 507

www.pangea-tea.cz/produkce/cestopisy.html 
otevfieno: po-ãt 10:00–21:00, pá 10:00–22:00, 

so 11:30–22:00, ne-11:30–21:00
Velkoobchod s ãajem a kosmetikou 

s v˘taÏkem ze zeleného ãaje.
Nav‰tivte na‰e dal‰í prodejny s ãajem 
v OD Kotva a v Hypernovû PrÛhonice.

Pofiady zaãínají od 18:30 hod. 
(není-li uvedeno jinak).

7. 4. ST¤EDOMO¤SKÉ OSTROVY – Pavel Jone‰
12. 4. MOD¤ÍNOVÁ DU·E o Sibifii a Evencích 

– Pavlína Brzáková
14. 4. VIETNAM – Otakar Va‰ek 
19. 4. PA¤ÍÎ jak ji neznáte – Jan Stûniãka
21. 4. MAROKO – Martin Loew
26. 4. MEXIKO, JAPONSKO 

– dok. filmy V. Poltikoviãe
28. 4. MADEIRA – Jifií ·kvor

Besedy jsou doplnûny projekcí diapozitivÛ 
nebo videoprojekcí. âajov˘ lístek na pfiedná‰ky

a koncerty zahrnuje konviãku ãaje.
V˘stava fotografií Stanislavy Perlínové 
„IZRAEL – ZEMù SVATÁ a NEKLIDNÁ“

http:///produkce/vystava.html
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!! vykupujeme staré Ïaluzie na protiúãet !!

ÎALUZIE, ROLETY
SÍTù PROTI HMYZU
ÎALUZIE, ROLETY
SÍTù PROTI HMYZU

¤ Á D K O VÁ  I N Z E R C E
T E L . :  2 5 7  5 3 3  2 8 0 - 1  

SMETANOVA SÍ≈ OBECNÍHO DOMU
5. a 6. 4. – Symfonick˘ orchestr hl. m. Pra-
hy FOK – 19:30 Dirigent: S. Baudo, José van
Dam – basbaryton; W. A. Mozart: Symfonie
D dur ã. 31 K 297 „PafiíÏská“, Mentre ti lascio,
o figila – Koncertní árie K 513, Non più andrai
– Árie Figara z opery Le Nozze di Figaro
K 492, Hai gia vinta la causa – Árie hrabûte 
3 opery Le Nozze di Figaro K 492, G. Mahler:
Písnû o mrtv˘ch dûtech na texty F. Rückerta,
R. Strauss: Tanec Salome op. 54
12. a 13. 4. – 7. koncert symfonického cyk-
lu C – 19:30 Symfonick˘ orchestr hl. m. Pra-
hy FOK, dirigent: S. Baudo, sólisté: Mare‰ –
klarinet, Fojtíãek – saxofon, Marek – klarinet,
Vanûk – fagot, Sequardtová – hoboj, Likin –
hoboj; I. Stravinskij: Symfonie dechov˘ch ná-
strojÛ (Hommage à Claude Debussy), C. De-
bussy: Rapsodie pro klarinet a orchestr, 
C. Debussy: Rapsodie pro saxofon a orches-
tr, R. Strauss: Duett-concertino pro klarinet
a fagot, A. Voormolen: Koncert pro 2 hoboje
a orchestr, L. Bernstein: Symfonické tance
z West Side Story
19. a 20. 4. – 7. koncert symfonického cyk-
lu A – 19:30 Symfonick˘ orchestr hl. m. Pra-
hy FOK, dirigent: S. Baudo; Messiaen: Tu-
rangalila – symphonie
22. 4. – 5. koncert Varhanních recitálÛ –
17:00 Jaroslav TÛma; Brahms: Preludium
a fuga ã. 2 g moll, Chorálová pfiedehra a fu-
ga, Franck: Chorál ã. 1 E dur, Pärt: Mein Weg
hat Gipfel und Wellentäler, Widor: Symfonie
ã. 5 f moll
26. a 27. 4. – Symfonick˘ orchestr hl. m.
Prahy FOK – 19:30 Dirigent: Libor Pe‰ek, só-
listka: Ute Lemper – zpûv; Písnû Kurta Weilla,
generální partner koncertu – Komerãní banka
KOSTEL SV. ·IMONA A JUDY 
7. 4. – 7. koncert cyklu Obrazy, hudba, 
poesie – 19:30 DoleÏalovo kvarteto, Dvofiák–
I. housle, Aslamas – II. housle, Kroupa – vio-
la, Mayer – violoncello, Michal Rezek – klavír,
recitace: Kvíz; Beethoven: Sonáta ã. 9 A dur
pro housle a klavír „Kreutzerova“, Tolstoj:
Kreutzerova sonáta, Janáãek: Smyãcov˘
kvartet ã.1 „Z podnûtu Kreutzerovy sonáty“
19. 4. – 7. koncert cyklu Stará hudba –
19:30 Collegium Vocale, Concerto Palatino,
dirigent: P. Herreweghe; Heinrich Schütz: 
Schwanengesang / Labutí píseÀ 
DVO¤ÁKOVA SÍ≈ RUDOLFINA 
16. 4. – 8. koncert cyklu Svûtová klavírní
tvorba – 19:30 Planes; Debussy: Rytiny, Etu-
dy, Schubert: Sonáta B dur D 960

Symfonick˘ orchestr 
hl. m. Prahy FOK
Pokladna otevfiena po – pá 10–18 h, 
tel. 222 002 336, fax 222 322 501, 

www.fok.cz

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

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

PODPÒRNÉ METODY – VYSOKÉ % ÚSPù·NOSTI
Telefon: 224 214 617 Mobil: 604 207 771

Praha 1, SenováÏné nám. 6/1464, 3. patro

KLUB POHYBU A KRÁSY
SLUNEČNICE

CVIČENÍ + KOMPLETNÍ SLUŽBY
TĚHOTENSKÝ PROGRAM

Maiselova 7, Praha 1, metro Staroměstská
inf. 222 232 490, 721 215 204 www.klub-slunecnice.cz  
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âALOUNICTVÍ  VÁVRA
Ve‰keré ãalounické práce

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

Tel. 241 414 147, 603 301 565

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

K L U B O V Á  K I N A  V  P R A Z E  1■  ■  ■ ■  ■  ■

Svûtozor
Dal‰ím ze „ãtyfi praÏsk˘ch artov˘ch kin,
spojen˘ch tradicí, srdcem a tramvají ãíslo
9 “, je Svûtozor. UÏ z citovaného podtitu-
lu projektu Osa 9 lze vyãíst o zúãastnû-
n˘ch kinech mnohé. TûÏko hodnotit, kte-
ré z nich má nejvût‰í srdce, v kategorii
historie je v‰ak vítûz celkem jasn˘ – Svû-
tozor.

První filmovou projekci zaÏil uÏ na sklonku
roku 1918, poté se z nûj stal kabaret a v pa-
desát˘ch letech se vrátil k úloze kinosálu.
V letech ‰edesát˘ch zde sídlil proslul˘ Kino-
automat. Souãasné podoby nabyl Svûtozor
v kvûtnu loÀského roku. Vzniklo dvousálové

kino, kde se promítá od brzk˘ch dopoledních
hodin do pozdního veãera, coÏ, jak praví
svûtozorská selfpromotion, umoÏÀuje pro-
mítnout aÏ 14 filmÛ dennû. Ale nesmíte to
brát pfiíli‰ doslova. Ve skuteãnosti si mÛÏete
kaÏd˘ den vybrat v prÛmûru asi ze ãtyfi sním-
kÛ, takÏe dispozice kina vám spí‰e jen
umoÏní zvolit, kdy a kam na pfiíslu‰n˘ titul
zajít. Tent˘Ï film je tfieba k vidûní ve 13.15
a 18.00 ve velkém sále a v 11.00 a 21.00
v malém... nebo podobnû. Nabídka tedy není
tak ‰iroká, jak by se mohlo zdát, ov‰em Svû-
tozor ospravedlÀuje, Ïe v‰e podfiizuje dra-
maturgické koncepci. V té je moÏno nalez-
nout pfiekvapivou uspofiádanost, jaká se
u kin aÏ tak ãasto nevidí. Ve Svûtozoru se
napfiíklad mÛÏete spolehnout, Ïe pfiijdete-li
v pondûlí veãer, pobûÏí v jednom ze sálÛ do-
kumentární film, pfiijdete-li ve ãtvrtek, setkáte
se s nûjak˘m men‰inov˘m Ïánrem (jako ani-

mace, krátké filmy, experimentální filmy ãi vi-
deoklipy...) a Ïe pfiijdete-li vÛbec kdykoli, mû-
lo by b˘t to, co uvidíte, alespoÀ trochu „arto-
vé", tedy umûlecké. Posouzení umûleckosti
jednotliv˘ch dûl je ov‰em samozfiejmû velmi
subjektivní, a tak se vám i tady mÛÏe stát, Ïe
budete odcházet s poÏitkem zcela neumû-
leckého rázu. Mimo jiné i v pfiípadû nûkte-
r˘ch kouskÛ z ãeské produkce, kterou se
Svûtozor také snaÏí zafiazovat do programu.
Na ní je v‰ak zajímavé jedno – ãeské filmy
zde bûÏí s anglick˘mi titulky. A tak slouÏí ki-
no stojící v centru turistického dûní mimo jiné
pfiiblíÏení na‰í kultury tûm, kdo jsou jí daleko,
ale chtûli by se pfiiblíÏit.

PrÛzkum zajímav˘ch kinosálÛ na Praze 1
provádí pro Listy Prahy 1 Anna Kuãerko-
vá, studentka Literární akademie Josefa
·kvoreckého.

■  ■  ■ ■  ■  ■L I T E R Á R N Í  K A V Á R N Y  /  â A J O V N Y

ÚKLID
domÛ, chodníkÛ, kanceláfií, bytÛ, objektÛ
po rekonstrukci, vyklízení, ãi‰tûní kober-
cÛ a dal‰í úklid spolehlivû zaji‰Èuje firma

CHRPA
tel.: 224 914 001, www.chrpauklid.cz 

teletext TV NOVA str.610/1

■ OPRAVY – PSACÍ STROJE, KALKULAâKY,
tel.: 241 412 507.

■ KOUPÍME KERAMICKOU DÓZU ve tvaru
hlavy, postavy apod., bíloãernou keramiku,
keramické figury a zvífiátka vyrobená pfied
rokem 1950. V˘kup po-pá 14-18 hod. Sta-
roÏitnosti Koneãn˘, Dlouhá 22(!!), tel.:
222 320 993.

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

■ STAROÎITNICE hotovû vykoupí zlaté a gra-
nátové ‰perky, stfiíbro, alpakové nádobí
a jiné. Tel. 222 313 467, 603 542 774.

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

■ 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.

Laterna magika, Národní tfiída 4, Praha 1, 
pokladna: 224 931 482

www.laterna.cz, info@laterna.cz

1., 2., 4. 4. Hádanky
1. 4. Hádanky – 17:00
5., 6., 7., 8., 9., 21., 22., 23., 25., 26., 27.,
28., 29., 30. 4. Kouzeln˘ cirkus 
9., 23., 30. 4. Kouzeln˘ cirkus – 17:00
10. 4. Setkání – STUDIO OÁZA – 15:00
11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20. 4.
Graffiti 
16. 4. Graffiti –17:00

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

„Vítejte v baru jménem Krásn˘ ztráty.“
Donedávna se tato zdravice Michala Pro-
kopa t˘kala jen svûta ohraniãeného
sklem televizní obrazovky. Od poloviny
února zelen˘ neon prosvûtluje velká ka-
várenská okna v Náprstkovû ulici. Jen nû-
kolik krokÛ od Betlémského námûstí au-
torská dvojice Michal Prokop a Jan
Lacina, spoleãnû s Nakladatelstvím Lido-
vé noviny, otevfieli kavárnu, vinotéku,
knihkupectví a galerii. To, co na tomto
prostoru stojí pfiedev‰ím za pozornost,
rozhodnû není sepûtí s úspû‰n˘m a oblí-
ben˘m pofiadem âeské televize.

Velkoryse a pfiitom neokázale fie‰en˘ interiér,
ãlenitost a velikost prostoru – mÛÏete si vy-
brat místo u kavárenského stolku s v˘hle-
dem do ulice ãi do poklidného dvora Bor‰o-
va, uÏívat si pohodlí a soukromí v kfieslech,

mÛÏete pozorovat ãil˘ kavárensk˘ ruch na
sedmimetrovém dubovém baru... Otevfiete-li
nápojov˘ a jídelní lístek, pfiekvapí vás ‰irok˘
kavárensk˘ sortiment, a moÏná je‰tû o nûco
více mírné ceny. Nejedná se o trik novû otev-
fieného podniku: zámûrem je nabídnout ne-
jen vysoko‰kolsk˘m studentÛm vlídné pro-
stfiedí s dobrou kávou, ale téÏ místo
s kulturním dûním. Pfiíkladem mohou b˘t plá-
nované v˘stavy studentÛ ateliéru fotografie
praÏské V·UP, kfity knih, hudebních alb...
V knihkupectví najdete publikace o fotografii,
nûco z ãeské i svûtové prózy, které byste si
mûli pov‰imnout; knihy o vínû a ãajích. Knih-
kupectví je to malé, nabídkou zdaleka nemÛ-

Ïe konkurovat knihkupectvím bûÏn˘m, ale
zato vám poradí, doporuãí...
Kavárna otevírá v 10 hodin, od záfií pak jiÏ
v 8 hodin. ZáleÏí v‰ak jen na vás, v kolik ho-
din snídáte, obûdváte... Pfies den mÛÏete vy-
uÏít nekufiáckou místnost. Kávu dostanete
na tácku se sklenicí vody, konviãkou mléka
a sladk˘m pfiekvapením. Denní tisk je samo-
zfiejmostí, dále se mÛÏete zaãíst do ãasopisÛ
o v˘tvarném umûní, divadle, filmu... 
Slibn˘ zaãátek, snad i po roce se budete do
Náprstkovy ulice rádi vracet, pak si totiÏ
opravdu mÛÏete fiíct: Ukrátit si ãas a utratit
peníze v kavárnû, to jsou skuteãnû KRÁSN¯
ZTRÁTY!

Krásn˘ ztráty

duben 2005

Café teatr âerná labuÈ, Praha 1, Na Pofiíãí 25
www.cernalabut.cz

cernalabut@cernalabut.cz 
rezervace a prodej vstupenek v kavárnû, 
8. p. (po-pá 11-18:00), tel./ fax: 222 827 827

teatr@cernalabut.cz, SMS 732 458 668.
Zaãátek pfiedstavení 20:00,

vstup do kavárny 19:30.

5. 4. Vyuãování Dony Margaridy 
7. 4. Monology vaginy 
11. 4. Shirley Valentine 
14. 4. Rusk˘ salon 
20 a 21. 4. Zhasnûte lampiony
26. 4. Vyuãování Dony Margaridy 
27. 4. Lidsk˘ hlas 
3. a 4. 5. Zhasnûte lampiony – 20:30

V˘stava: 22. 3 - 29. 4. – Berenika Ovãáã-
ková a Petr Po‰ – grafika, Martin Po‰: di-
vadelní fotografie 

TURBO SOLÁRIUM
ERGOLINE – VERTIKÁL
10x + 1x zdarma = 11 Kã/min.
PasáÏ Hybernia, Hybernská 24

SALON VISAGE, tel. 222 125 216

Po‰tovní 
muzeum

Nové ml˘ny 2, Praha 1-Nové Mûsto
6. 4. – 5. 6. 2005 Josef Saska 
– Známková tvorba a grafika

Po‰tovní pfiíleÏitosná pfiepáÏka:
9. 4. od 9:00 –15:00. 

Autogramiáda: 9. 4. – 10:00 – 12.00. 
K v˘stavû je vydána 

1 pfiíleÏitostná po‰tovní dopisnice

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Koncerty
Slavná i méně známá díla světových

a českých skladatelů
Denně kromě úterý od 18.00

KONCERTNÍ CYKLUS
Duchovní hudba v běhu času

1. koncert 23. 4. v 18:00

Předplatné:
1000 Kč za 10 vstupenek,

platí na všechny koncerty pořádané 
spol. Psalterium do 31. 12. 2006.

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

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

www.psalterium.cz, 
a v obvyklých předprodejích.

KU¤ÁCI-ODVYKNETE!

LISTY PRAHY 1
INZERCE

tel.: 257 533 280
fax: 257 533 281

e-mail: 
redakce@listyprahy1.cz

www.listyprahy1.cz

Foto J. Sládeãek

Foto J. Sládeãek

Místo pro
vá‰ inzerát



Ladu Vale‰ovou, která absolvovala praÏskou
konzervatofi a studovala klavírní hru na HA-
MU, do Lond˘na pfiivedla pfiedev‰ím touha
po doplnûní svého hudebního vzdûlání na
prestiÏní Guidhall Scholl of Music and Drama
(GSMD). Po osmit˘denním kurzu v Lond˘nû
v r. 1994, z nûjÏ se vrátila nad‰ená, poÏádala
o dal‰í moÏnost studia na této ‰kole. V˘ho-
dou byla samozfiejmû dobrá znalost angliãti-
ny. Pokraãovala pak v Lond˘nû dal‰í tfii roky
a zároveÀ se jí podafiilo zakonãit studia HA-
MU v Praze. KdyÏ po absolutoriu Ladu Vale-
‰ovou lond˘nská GSMD poÏádala, aby se
stala ãlenem pedagogického sboru, pfiijala
a rozhodla se v Británii prozatím zÛstat. Kon-
certuje, vyuãuje i nahrává tam tedy jiÏ deset
let. Na Prahu v‰ak samozfiejmû nezanevfiela. 
Ráda bych se zeptala, co máte pfied se-
bou v leto‰ním roce, aÈ jiÏ v Lond˘nû ne-
bo jinde ve svûtû ãi v Praze?  
Po koncertû v Praze odjíÏdím do PafiíÏe, kde
budu t˘den vyuãovat na PafiíÏské konzerva-
tofii. Chystá se také sólov˘ recitál v pafiíÏ-
ském âeském kulturním centru.
V kvûtnu vystoupím spolu s Joam Fernande-
sem, pûvcem z Portugalska, na mezinárod-
ním hudebním festivalu v Burgundsku ve
Francii. Nûkolik dní poté vystoupíme s Bohu-
slavem Matou‰kem a Danielem Veisem ve
Wotton House, 300 let starém ‰lechtickém
sídle u Lond˘na, jehoÏ majitel jiÏ léta pofiádá
cyklus komorních koncertÛ se svûtov˘mi
‰piãkov˘mi interprety. Svou pfiítomnost pfiislí-
bil ná‰ pan velvyslanec ·tefan Fühle s man-
Ïelkou. Oba koncerty budou natáãeny na CD
a DVD. Pak mne ãekají mistrovské kurzy
v Itálii a Polsku, na kter˘ch budu vyuãovat po
boku sv˘ch britsk˘ch kolegÛ.
âím je pro vás Lond˘n zajímav˘ v profesi
a ãím jako místo pro Ïivot?
Lond˘n mi poskytuje mnoho pfiíleÏitostí k rÛz-
norodému uplatnûní: je to jak sólové hraní,
tak komorní hudba ãi spolupráce s pûvci. To
v‰e se dûje na mezinárodní úrovni a mám
pfiíleÏitost setkávat se a spolupracovat s v˘ji-
meãn˘mi osobnostmi. MÛj pfiínos je oceÀo-
ván kolegy a studenty a poskytuje mi pocit
uplatnûní a uspokojení z práce. Pro Ïivot je
Lond˘n mûstem pln˘m kontrastu. Uplatnit se

zde jako muzikant je tvrd˘ chlebíãek, o to víc
pak úspûchy potû‰í. Lond˘Àané své mûsto
ãasto milují a nenávidí zároveÀ. Je to opojná
smûs krásy a ‰píny, staré dobré Anglie a ba-
bylonu v‰ech jazykÛ a ras, historick˘ch tradic
a pfiistûhovalcÛ ze v‰ech koutÛ svûta, bohat-
ství a nefiku-li bídy, tak urãitû velmi skrom-
n˘ch Ïivotních podmínek. Lond˘n mne nauãil
umût se prosadit a zároveÀ mi daroval mno-
ho krásn˘ch pfiíleÏitostí a setkání s mnoha
úÏasn˘mi lidmi. Rozhodnû se tam nenudím.
Na jafie je Lond˘n nejkrásnûj‰í, ale to asi pla-
tí stejnû, nebo moÏná je‰tû víc o Praze.
Vím o va‰í ãinnosti pro britskou nadaci
Emy Destinnové, kterou zaloÏila dal‰í
lond˘nská âe‰ka, J. Karasová, a která
sdruÏuje i dal‰í na‰e krajany. âím se na-
dace zab˘vá?
Cílem nadace je udrÏovat v povûdomí a pro-
pagovat jméno nejslavnûj‰í ãeské pûvkynû
v‰ech dob a pomáhat mlad˘m pûveck˘m ta-
lentÛm pfii prvních krocích na profesionálním
poli. Nadace pofiádá benefiãní koncerty
a mezinárodní soutûÏ, která se opût usku-
teãní v roce 2006. Také dáváme pfiíleÏitost
pûvcÛm vystoupit v prestiÏních sálech a nau-
ãit se árii, roli nebo píseÀ v ãe‰tinû se zku‰e-
n˘m pedagogem.
V Praze pob˘váte docela ãasto. Znamená
to, Ïe se vám po ní v Lond˘nû st˘ská,
pfiestoÏe jste tam podle va‰ich slov velmi
spokojená?
Mám v Praze rodiãe a bratra a také mnoho
pfiátel ze studentsk˘ch let, a proto jsem tu
ráda a ãasto. Spolupracuji s ãesk˘mi muzi-
kanty a tuto spolupráci míním nadále udrÏo-
vat a rozvíjet. Jsem nejspokojenûj‰í, kdyÏ
vím, Ïe mám brzo naplánovanou zase nûja-
kou dal‰í cestu. V mém nabitém programu

vût‰inou není na st˘skání moc ãas a asi pat-
fiím k lidem, ktefií více odvozují svou identitu
od toho, ãím jsou, neÏ od toho, kde bydlí.  
A nakonec to nejdÛleÏitûj‰í pro ãtenáfie
ListÛ Prahy 1. Za nûkolik dní (7. 4.) zde
budete vystupovat v budovû HAMU na
benefiãním koncertû ve prospûch praÏ-
ské nadace LORM pro hluchoslepé. Jak
jste se k této akci dostala? 
Pfied dvûma roky mne mí kolegové poÏádali
o vystoupení na benefiãním koncertû pro tuto
nadaci. Setkání s jejími klienty a fieditelkou
paní Petrou Zimermannovou byla velmi inspi-
rující, takÏe jsem se rozhodla pfiiloÏit trochu
více ruku k dílu. Zdá se mi, Ïe klienti nadace
patfií ke skupinû lidí, která je spoleãností ãas-
to pfiehlíÏena, a Ïe si zaslouÏí více pozornosti
a pomoci. Proto jsem iniciovala koncert a po-
zvala Bohuslava Matou‰ka, houslového virtu-
osa, Christiana Sista, sólistu VídeÀské opery,
a Pavlu ·uranskou, pûvkyni, básnífiku a kli-
entku nadace, aby vystoupili jako mí hosté.
Posluchaãi se mohou tû‰it na sólové klavírní
skladby Suka, Liszta a Skrjabina, na Smeta-
novy skladby pro housle a klavír, na Schu-
mannÛv písÀov˘ cyklus Dichterliebe a také
na písnû Jaroslava JeÏka. 
Zaplnûn˘ sál v Lichten‰tejnském paláci
a hodnû úspûchÛ v dal‰í kariéfie pfiejí i Listy
Prahy 1. Martina Fialková
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MEZINÁRODNÍ âESK¯ 
KLUB ve spolupráci 
s Lidovou univerzitou 
Mûstské knihovny 
pofiádá cyklus besed 
HOVORY BEZ HRANIC.  

V pátek 22. 4. od 17.00: beseda na 
téma literární, a sice
KAREL HYNEK MÁCHA – o Ïivotû
i smrti nejvût‰ího ãeského básníka
19. století, jehoÏ osobnost vyvolává
dodnes tajemství. 
Úãinkují: Libor Ulovec, Lucie Jan-
kovská/Michaela Formánková a Mar-
tina Bittnerová. Hudební doprovod:
Zbynûk Zeman. Co usly‰íte? Recitaci
z Máje, ukázku z dal‰í ménû známé
Máchovy poezie i z próz Veãer na Bez-
dûzu/Márinka/Cikáni. Seznámíte se
s Máchov˘mi dopisy Lori ·omkové i ne-
známé dívce. Zazní i esej o Máchovû
Ïivotû a tvorbû a fikce „¤íkal mi Lori“,
ãili Mácha z pohledu své milé.   
Beseda se koná v malém sále Mûst-
ské knihovny, Mariánské námûstí,
Praha 1. Vstup 20 Kã

■  ■  ■ ■  ■  ■P O ¤ A D Y P R O S E N I O R Y
Maìarské kulturní stfiedisko, Rytífiská 25, zaãátek ve 14:30.
27. 4. „Smaragd trio Prague“ – tento pofiad je z technick˘ch dÛvodÛ pfieloÏen z 6. 4. Petr

Matûják – housle, Marie ·inková – violoncello, Luká‰ Klánsk˘ – klavír
Malostranská beseda, Malostranské nám. 21, Praha 1
Zaãátky pfiedstavení v 15:00
13. 4. „Panova pí‰Èala“ – nejkrásnûj‰í milostné ver‰e Jaroslava Vrchlického ve v˘bûru Jaro-

slava Seiferta. Umûleck˘ pfiednes – Milan Friedl, hudební spolupráce – Petr Tvrdek
20. 4. Vokálnû instrumentální skupina „Pûtník“ – jazzové, swingové a folkové písniãky

v netradiãní úpravû
Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivûdného krouÏku
2. 4. Doména preláta Jäniga na Skalce 

Sraz ve 13:45 u Faustova domu na Karlovû námûstí
16. 4. TÛÀsk˘ kostel s okolím v rou‰e dohadÛ

Sraz ve 13:45 u nároÏí Dlouhé a Revoluãní ulice 
23. 4. Letohrádky pavovr‰ní a dojmy ze svûta umûní

Sraz ve 13:45 u na stanici autobusu ã. 137 „Santo‰ka“

Operní odkaz skladatele Richarda Wagnera patfií k nezciziteln˘m klasick˘m pokladÛm
lidstva, podobnû jako symfonická tvorba Beethovenova nebo Dvofiákova. PÛldruhé sto-
letí tvofií pátefi osobitého mistrovského hudebnû-scénického umûní, na nûÏ si mohou
troufnout jen dokonale vy‰kolení sólisté, zku‰ení reÏiséfii a umûlecky zralí dirigenti.
Hudba oper Richarda Wagnera je prostû mûfiítkem vrcholn˘ch umûleck˘ch ambicí. Pro-
to se s ní mÛÏeme setkat jen zfiídka na nejvût‰ích evropsk˘ch ãi svûtov˘ch scénách
a festivalech – a po mnoha desetiletích nyní opût i v Praze.

Vedle Wagnerova Bayreuthu si uznání za in-
terpretaci Wagnerov˘ch oper vydobyla také
por˘nská scéna v Düsseldorfu-Duisburgu. Ta-
to za války bombardováním zniãená opera
obnovila svoji éru v roce 1956 jako ústav, kte-
r˘ zve na své inscenace kvalifikované sólisty
z celého svûta. Byli mezi nimi také ãe‰tí oper-
ní sólisté jako Ludmila Dvofiáková nebo Jaro-
slav ·tajnc. Wagnerovsk˘ repertoár, jehoÏ vû-
hlas zaloÏil v Düsseldorfu první pováleãn˘
fieditel dr. Hermann Juch, pokraãuje v posled-
ním desetiletí pod vedením jeho nástupce To-
biase Richtera. Díky pochopení tohoto operní-
ho ‰éfa mohlo dojít také k realizaci odváÏného
umûleckého snu v Praze. Ze spolupráce
s Národním divadlem vze‰lo kompletní nastu-
dování Wagnerovy tetralogie Prsten Nibelun-
gÛv (zvané téÏ zkrácenû Ring). Uvedeno bu-
de koncem dubna a v kvûtnu v pohostinském
provedení Deutsche Oper am Rhein z Düs-
seldorfu. Tato chvíle se stane historick˘m
okamÏikem na‰í první scény. Bude jím splnû-
no dlouholeté pfiání pfiíznivcÛ opery vidût
a sly‰et slavnou tetralogii v Praze. Její úplné
provedení v historické budovû ND bude pro-

vázet vrcholné dny 60. v˘roãí mezinárodního
hudebního festivalu PraÏské jaro. 
V˘znam a dosah této ojedinûlé události lze
posoudit pfii uváÏení, jak se na‰emu publiku
podafiilo doposud poznat tento základní pilífi
svûtové opery. Do období druhé svûtové vál-
ky se u nás mohly realizovat celkem tfii insce-
nace kompletního „Ringu“ (Ring des Nibelun-
gen), a to v nûkdej‰ím Nûmeckém divadle
v Praze a v Zemském divadle v Brnû. Na ães-
k˘ch scénách v hlavním mûstû zaznûla pfiíle-
Ïitostnû pouze jednotlivá díla tetralogie.
A i s tûmi byl v pováleãné dobû problém.
V pohostinském zájezdu souboru z Düssel-
dorfu-Duisburgu uvítáme v Praze jak pÛvodní
umûlecké a technické vybavení Prstenu Ni-
belungova, tak sólistick˘ soubor, doplnûn˘
pouze ve Valk˘fie men‰ími rolemi osmi alter-
nujících Valk˘r z ND. V ãele kolosálního hu-
debního aparátu stane americk˘ dirigent
J. Fiore, kter˘ pro‰el fiadou svûtov˘ch scén.
V souãasné dobû ‰éfuje düsseldorfskému
opernímu divadlu. ReÏie bude v rukou nû-
meckého specialisty K. Horrese, scénu
a kost˘my pfiipravil uznávan˘ A. Reinhardt.

DIVADLO KALICH
31.  bfiezna 
Daniel Landa: TAJEMSTVÍ
Druh˘ muzikál D. Landy (po úspû‰ném Kry-
safii) je autorem oznaãován jako detektivka,
horor i romance zároveÀ. Kolem hlavní hr-
dinky se zaãínají dít nevysvûtlitelné vûci.
Stává se úãastnicí mystické hry s názvem
Tajemství, které divák odkr˘vá spoleãnû s ní.  
„Pfiál bych si, aby divák z pfiedstavení odchá-
zel naplnûn, zaãal pfiem˘‰let o tom, jak Ïije
a s ãím jednou z tohoto svûta odejde, uvûdo-
mil si, jak je na tom se sv˘mi blízk˘mi, se
svou prací, jestli dûlá v Ïivotû vûci, které
opravdu stojí za to, jestli jde za sv˘m snem,“
vysvûtluje autor zámûr, s nímÏ muzikál psal. 

V alternacích hrají napfiíklad: L. Vondráãko-
vá, Z. Norisová, M. Kuklová, J. Langmajer, 
F. BlaÏek, D. Matásek, M. Dejdar, P. Dopita,
T. Trapl, J. Vojtek, L. Finková, D. Suchafiípa,
R. Tesafiík a dal‰í. Jedin˘ ãesk˘ muzikál
v Praze, kde bude herce doprovázet Ïiv˘ or-
chestr, a to pod vedením V. Biãíka a J. Alána.
Námût, hudba, libreto, texty: D. Landa, re-
Ïie: Mirjam Landa, v˘prava: V. Mikule, hud.
nastudování: D. Landa, J. Alán, V. Biãík.

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ
10. dubna v 19:00 
Victor Lodato: POSLEDNÍ POMAZÁNKA
(THE EVICTION) – ãeská premiéra
Pfiedstavení vzniklo ve spolupráci se
SdruÏením pfiátel Eliadovy knihovny
Hra souãasného amerického básníka a dra-
matika mûla v r. 2003 svûtovou premiéru v Ma-
gic Theatre a získala cenu Roger L. Stevense. 

The Eviction, ãili soudní vystûhování, je pfií-
bûh muÏe, kter˘ musí do úsvitu definitivnû
opustit svÛj byt. Pfiíbûh bezdomovce – zaãá-
teãníka a jeho poslední konzervy. Co pfied-
cházelo této frapantní situaci a jak se s ní
ná‰ hrdina vyrovná? PomÛÏe mu záhadn˘
a trochu popleten˘ âtenáfi nebo tajemná
Koãka, zjevující se pouze ve snech? Nechte
se pfiekvapit!
Hrají: P. Li‰ka, J. Ornest a M. âechová, dra-
maturgie: Ivana Slámová, scéna: J. ·tûpá-
nek, kost˘my: K. ·tefková, hudba: K. Jas-
mín a ·. Ornest, pfieklad a reÏie: J. Ornest.

DIVADLO ROKOKO
29. a 30. dubna (1. a 2. premiéra)
Moliére: DON JUAN
Don Juan – záletník. Don Juan – Ïenich.
Don Juan – polygamista. Ale také rouhaã,
‰lechtic, vrah, zachránce Ïivota, rocková
hvûzda. Nikdy nevíte, kdo pfied vámi stojí.
Vûãn˘ pfiíbûh vzestupu a pádu Dona Juana,
jak ho napsal Moliére, v novém podání na
scénû Divadla Rokoko. 
Hrají: Don Juan – Bohumil Klepl, v dal‰ích
rolích: T. Matonoha,  H. Vagnerová, P. Lnû-
niãka, K. Hádek, V. Mare‰, D. Batulková, 
A. ·tréblová, J. Juklová, H. Chmelafi, J. Bid-
las, M. Matûjka, J. Stryková, T. Petfiík. Re-
Ïie: T. Svoboda, dramaturgie: V. âepek,
scéna: J. Bönisch, kost˘my: K. Polívková.

Vztahy R. Wagnera k Praze a ãesk˘m zemím
Zdá se b˘t paradoxní zji‰tûní, Ïe velk˘ klasik nûmecké hudby Richard Wagner patfiil ve
sv˘ch citov˘ch a estetick˘ch sklonech k vfiel˘m ctitelÛm a milovníkÛm ãeské krajiny
a na‰eho slovanského prostfiedí. Vyznavaã a hlasatel germánské mytologie a tlumoã-
ník její legendární minulosti Ïije v pfiedstavách na‰í ‰iroké hudební vefiejnosti spí‰e ja-
ko nepfiístupn˘ dogmatik a sloup onoho nepfiátelského nûmectví, jeÏ bylo v dobû na-
cismu a na‰í okupace vykládáno jednostrannû a ãasto i zneuÏíváno tendenãní
hitlerovskou propagandou.

Jin˘, objektivní pohled nabízí posluchaãské vefiejnosti Wagnerova operní tvorba a jeho sou-
krom˘ Ïivot. Mnohé souvislosti se dají vysledovat od skladatelov˘ch dûtsk˘ch let. Wagner, na-
rozen˘ 22. kvûtna 1813, se dostal do prvních kontaktÛ s na‰í zemí jiÏ jako dvouleté dítû, kdyÏ
jeho otec po napoleonsk˘ch válkách hledal jako koãující herec útulek v severoãesk˘ch Tepli-
cích. Naãas se sem uch˘lil se svou rodinou. Podruhé poznal mlad˘ Wagner âechy jako tfii-
náctilet˘, kdyÏ jeho o deset let star‰í sestra Rosalie putovala jako hereãka do angaÏmá nû-
mecké ãinohry v Praze. Na‰e metropole okouzlila nic netu‰ícího studenta od prvního kroku na
její pÛdû. Wagnera zaujala tehdy typická atmosféra s kroji Ïen, s památkami, kulturním ru-
chem, harfeníky a muzikálností obyvatel. Zvídav˘ mladík se zde seznámil se sliãn˘mi netefie-
mi hudbymilovného hrabûte Pachty, Janou a Augustou. Ty ho pak provázely na dal‰ích po-
znávacích cestách po cel˘ch âechách. ZáÏitky z tûchto cest vylíãil budoucí skladatel
v dochovan˘ch literárních ãrtách. Wagner neskr˘val svÛj obdiv ke krásám ãeské krajiny
a k sympatiím prost˘ch lidí, jeÏ potkával. Své cesty po âechách a do Vídnû spojoval pozdûji
umûlec se zastávkami v památn˘ch mûstech a na vesnicích, kde ãerpal látku k prvním skla-
datelsk˘m pokusÛm. V té dobû se také poznal s ãesk˘mi skladateli V. J. Tomá‰kem a J. B. Kit-
lem, fieditelem praÏské konzervatofie.
Do ãeské krajiny byl Wagner doslova zamilován. Naz˘val ji „zaslíbenou zemí romantismu jeho
mládí“. Kromû Prahy byly nejãastûj‰ím místem jeho pobytÛ Láznû Teplice, Karlovy Vary a Ma-
riánské Láznû. Tam navazoval pfiátelství se spoleãností kulturních pfiátel. KdyÏ zakotvil jako
kapelník v Magdeburku a pozdûji v DráÏìanech, nezapomnûl ãasto s rodinou nav‰tívit milo-
vané Teplice, Karlovy Vary a dal‰í místa, kde se uvolÀovaly jeho tvÛrãí síly. Zvlá‰È si oblíbil
hrad Stfiekov u Ústí nad Labem, kde naãrtl známé motivy z opery Tannhäuser. Zkoncipoval
zde také svÛj muÏsk˘ sbor na biblické téma „Das Liebesmahl der Apostel“. V Mariánsk˘ch
Lázních byl umûlec inspirován Eschenbachovou básní k operní povûsti o Lohengrinu. Pod do-
jmem Goethov˘ch básní zaãal zde naãrtávat jednotlivé motivy ke své opefie Mistfii pûvci no-
rimber‰tí. Inspirativní chvíle v ãesk˘ch mûstech pfiispûly rovnûÏ k fie‰ení jeho hudebních dra-
mat z tetralogie Prsten NibelungÛv (napfi. Valk˘ra, Siegfried), ale i Tristan a Isolda. KdyÏ
Richard Wagner svá díla dokonãil, pfiál si, aby je Praha vidûla dfiíve neÏ ostatní svût.
Wagnerova umûlecká povaha pevnû zakotvila v ãeském spoleãenství a ãerpala mnohé pod-
nûty z krás na‰í zemû a jejích pfiírodních jevÛ, stavebních památek i lidov˘ch tradic. Zachova-
lo se mnoho vzpomínek z jeho náv‰tûv. K tûm patfiila i premiéra Smetanova Dalibora 31. fiíjna
1863. Dr. Jifií Vitula

Zmûna programu 
je vyhrazena.

DIVADELNÍ PREMIÉRY V B¤EZNU

Oprava Minul˘ mûsíc jsme omylem
uvedli Pavla Îalmana jako

autora nové kníÏky Ráno bylo stejn˘, která
byla pfiedstavena v Malostranské besedû
16. 3. Jejím autorem je v‰ak Jan Hlaváã,
zatímco Pavel Îalman k ní vydal nov˘
singl. Obûma se omlouváme. Redakce

Wagnerova tetralogie v Praze

Pfiedzvûstí uvedení tetralogie Prsten Nibelun-
gÛv je první vydání kompletního ãeského pfie-
kladu libreta tohoto díla, jeÏ vzniklo péãí ny-
nûj‰ích ‰éfÛ praÏského Národního divadla.
Sled inscenací tvofiících tetralogii v ND:
Zlato R˘na (17. 4. a 16. 5. 2005), Valk˘ra
(23. 4. a 18. 5. 2005), Siegfried (1. 5. a 20. 5.
2005), Soumrak bohÛ (14. 5. a 22. 5. 2005).

Dr. Jifií Vitula

Dva z protagonistÛ muzikálu na tiskové
konferenci

AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1

1., 21. 4. Kyslík 
2., 11., 27. 4. OkamÏik! 
3., 8., 13. 4. Tramvaj do stanice Touha 
4., 14. 4. Plastelína 
5., 9., 25., 26. 4. Pocítûní vousÛ 
6., 7., 29., 30. 4. Její pastorkyÀa 
10. 4. Zatmûní 
15. 4. Mandragora 
16., 19., 20. 4. Jakub a jeho pán 
18. 4. Tango – taneãní pfiedstavení
23., 24., 28. 4. Îivot je sen! 

STUDIO ¤ETÍZEK 
4. 4. Vojcek 

11. 4. Mexico 
18., 19. 4. Bez kyslíku 
27. 4. Nestárnoucí mládí a nesmrteln˘ Ïivot 

Lada Vale‰ová, vynikající klavíristka, pfiijíÏdí kvÛli charitû

Konkurence v Británii mi nevadí

Charitativní 
koncert pro LORM, 
nadaci pro hluchoslepé v rámci projek-
tu âervenobílé dny
7. 4. – ãtvrtek 
Lada Vale‰ová, ãeská klavíristka pÛso-
bící v Lond˘nû a její hosté: B. Matou-
‰ek, houslov˘ virtuoz, Ch. Sist, sólista 
VídeÀské opery (bass), P. ·uranská, pûv-
kynû, básnífika.  
Program: J. Suk, B. Smetana, F. Liszt,
A. Skrjabin a J. JeÏek.
Sál Bohuslava MartinÛ v budovû HAMU
(Lichten‰tejnsk˘ palác) na Malostran-
ském námûstí, zaãátek v 19.30. 
Vstupenky v cenû 120 Kã zakoupíte pfiímo
na místû jiÏ od poãátku dubna. 

Kdo u nás z umûlecké branÏe najde odvahu opustit rodné hnízdo a vydat se za obÏivou
do svûta, musí mít odvahu. Dnes, kdy se jiÏ neodchází za svobodou, jsou pro umûlce
v‰eho druhu pfiitaÏlivé pfiedev‰ím ‰ir‰í moÏnosti uplatnûní a srovnávání sv˘ch kvalit
s ostatními, vût‰í rozhled v oboru, pro nûkoho moÏná také lep‰í finanãní podmínky. Za
to v‰e se ov‰em platí zejména v takov˘ch kulturních velmocích, jako je Británie, mno-
ho-násobnû tvrd‰í konkurencí.

K N I Î N Í  T I P Y  Z  D O M U  K N I H Y  K A N Z E L S B E R G E R
Jan Hlaváã: Ráno bylo stejn˘. Pavel Îalman Lohonka oãima Jana Hlaváãe. (Alman, Kã 198)
Josef Fousek: Andûlé s ruãením omezen˘m (Pragoline, 349 Kã)
John Galsworthy: Sága rodu ForsytÛ (BBart, 390 Kã)
Michael Sparrow: Dal‰í pfiíhody venkovského lékafie (Paseka, 249 Kã)
Petra Procházková: Fri‰ta (NLN, 219 Kã)
Michal Viewegh: Román pro Ïeny (Petrov, Kã 238)
Bludné cesty sociální demokracie (Prostor, Kã 199)
Literární kavárna Domu knihy Kanzelsberger, Václavské nám., pofiádá pravidelné autogra-
miády, autorská ãtení a jiné pofiady. V˘bûr z programu na mûsíc duben:
5. dubna od 16:30 – Pavel Îalman Lohonka – autogramiáda a kfiest nové knihy Jana Hla-
váãe. Knihu pokfití bratfii Karel a Marián Rodenovi. 
KaÏdou stfiedu od 18:00 – pravidelná autorská ãtení z knih nominovan˘ch na v˘roãní kniÏ-
ní ceny Magnesia Litera. Aktuální program spolu se ãtenáfiskou soutûÏí o nejoblíbenûj‰í kni-
hu roku 2005 sledujte na www.dumknihy.cz

Aktuální program na www.dumknihy.cz

Z opery Richarda Wagnera Valk˘ra



UÏ ve 12. století zde mezi Vltavou a Petfií-
nem stávala osada Újezd s farním kostelem
sv. Jana u vody, pozdûji, po jeho zru‰ení cí-
safiem Josefem II. a následné adaptaci na
prádelnu, zvaném sv. Jan Na Prádle.
Za Karla IV., v souvislosti s budováním no-
v˘ch hradeb v letech 1360–1362, byla ãást
Újezda pfiipojena k Malé Stranû. Do roku
1891 zde stávala Újezdská brána a proti Ví-
tûzné ulici b˘vala do roku 1932 budova
újezdsk˘ch kasáren, nepfiíli‰ pÛvabná, zato
památná skuteãností, Ïe se v ní v roce 1834
narodil Jan Neruda. Újezd samotn˘ a jeho
blízké okolí v‰ak pfiipomíná i dal‰í v˘znamné
osobnosti.V klasicistním domû ãp. 419 na ro-
hu Vítûzné ulice bydlel francouzsk˘ geolog
a paleontolog Joachim Barrande, kter˘ pfiijel
do Prahy v r. 1830 se dvorem sesazeného
francouzského krále Karla X., kde pÛsobil ja-
ko vychovatel. V Praze zÛstal prakticky do
své smrti a âechy proslavil ve svûtû sv˘mi

nálezy trilobitÛ a bádáním o ãesk˘ch prvoho-
rách. Na nároÏí domu od roku 1969 pfiipomí-
ná jeho pobyt deska s bustou od Karla Lidic-
kého. PfiibliÏnû naproti Tyr‰ovu domu, na
místû dne‰ního novorenesanãního objektu
ãp. 401, stával dÛm U Bílého orla, kde se
v roce 1810 narodil Karel Hynek Mácha.
Jednoduchá pamûtní deska byla pofiízena
zásluhou Umûlecké besedy. Hned v soused-
ním domû ãp. 400 najdeme v 1. patfie desku
pfiipomínající, Ïe se zde v 1832 narodil Ferdi-
nand Laub, slavn˘ ãesk˘ houslista. V bloku
mezi ¤íãní a Vítûznou ulicí stojí dÛm ãp. 423,
kde se v roce 1888 narodil Eduard Bass, au-
tor slavného Cirkusu Humberto. A nemÛÏe-
me nezaboãit do ¤íãní ulice, kde v domû ãp.
532/11 bydlela od roku 1907 rodina úpické-
ho lékafie Antonína âapka se syny Josefem
a Karlem, ktefií zde vytvofiili fiadu sv˘ch slav-
n˘ch dûl – LoupeÏníka, R.U.R., Ze Ïivota
hmyzu, Vûc Makropulos. V bytû v ¤íãní se
také zrodila my‰lenka budoucích „páteãníkÛ“
(pamûtní deska je ve v˘‰i 1. patra).
Ale vraÈme se na Újezd. Jeho novou domi-
nantou na úpatí Petfiína je od roku 2002 po-
mník obûtem komunismu, dílo sochafie Olbra-
ma Zoubka, jehoÏ osobité sochy zdobí fiadu
objektÛ, a architektÛ ZdeÀka Hölzela a Jana
Kerela (mj. autorÛ paláce Myslbek v ulici Na
Pfiíkopû). Pomník tvofií mohutné, zuÏující se

schodi‰tû, v jehoÏ horní ãásti stojí sedm muÏ-
sk˘ch postav, jakoby postupnû korodujících
a ub˘vajících. Mají symbolicky znázorÀovat
fyzické a psychické t˘rání muklÛ, tedy MuÏÛ
Urãen˘ch K Likvidaci, ale i morální poniãení
celé spoleãnosti komunistickou diktaturou.
Na kovové tabuli umístûné na spodním scho-
du najdeme nápis Obûtem komunismu
1948–1989 a otfiesná ãísla: 205 486 odsou-
zeno, 248 popraveno, 4500 zemfielo ve vûz-
nicích, 170 938 obãanÛ emigrovalo... V nû-
kter˘ch pramenech jsou uvádûná ãísla je‰tû
vy‰‰í, ale co se nedá vyãíslit, je utrpení tisícÛ
lidí, ktefií byli komunisty postiÏeni jinak, ãasto
neménû bolestnû – kolik rodin bylo vysl˘chá-
no a muãeno, kolik se jich nemohlo vûnovat
svému povolání a bylo odsouzeno k v˘konu
tûch nejpodfiadnûj‰ích prací, kolik dûtí bylo
vyhozeno ze ‰kol, nebo na nû vÛbec nesmû-
lo b˘t pfiijato, kolika lidem nebylo dovoleno
podívat se na západ od na‰ich hranic… Tato
ãísla by se asi neve‰la na celé schodi‰tû.
O pomníku Olbrama Zoubka bylo napsáno
mnoho slov, oslavn˘ch i zatracujících, ale
rozhodnû je dÛstojn˘ a v˘mluvn˘. Slovy
praÏského primátora „je jakoby chladn˘, ta-
jemn˘, zasazen˘ do zelenû petfiínské stránû
pÛsobí v˘straÏnû a snad aÏ provokativnû ãi
vyz˘vavû... Ale vÏdyÈ právû taková byla na‰e
minulost, takové je na‰e národní svûdomí“.

Osobní postoje pfiivedly sochafie Olbrama
Zoubka (nar. 1926) do fiad disentu – v roce
1969 snímal posmrtnou masku Janu Pala-
chovi, vytvofiil jeho náhrobek a v roce 1970
provedl náhrobek Janu Zajícovi, druhé ãeské
„pochodni“. Tato zku‰enost se jistû odrazila
i v realizaci pomníku obûtem komunismu.
A tak aÏ pÛjdete na jafie na Petfiín, zastavte
se na újezdském „schodi‰ti“, zavzpomínejte
a hlavnû nezapomeÀte! E. S.

Zafiídíme v‰e od projektu po kolaudaci.

duben 2005
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• na 400 pořadů
• setkání s literárními osobnostmi
• krásná a odborná literatura
• knihy pro děti

Svět knihyve filmu
18.4.–8.5. přehlídka filmových adaptací 
literárních děl v pražských kinech

Svět knihyna jevišti
dramatizace literárních děl 
v českých divadlech

S LE D UJTE
www.svetknihy.cz

11. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

pod záštitou ministra kultury České republiky
a primátora hlavního města Prahy

Výstaviště Praha

CENTRÁLNÍ EXPOZICE

• Slovinsko
TÉMA • Knihy o cestách 
a na cesty • Literatura 
slovanských národů

POŘADATE L: Svaz českých knihkupců a nakladatelů     S POLU POŘADATE L: hlavní město Praha      PROD U KCE: Svět knihy, s.r.o. 

Národní muzeum a Slovenské národné mú-
zeum pofiádají v˘stavu s názvem Majster Pa-
vol z Levoãe. V Hollareu Národního muzea je
otevfiena do 24. dubna 2005. Její autorkou je
PhDr. Mária Novotná, komisafikou za ãeskou
stranu PhDr. Magdalena Rychlíková.
Základem v˘stavy jsou faksimile soch, které
Mistr Pavel vytvofiil mezi lety 1506 a 1520.
Jejich kopie vznikaly postupnû od ‰edesá-
t˘ch let minulého století tak, jak probíhaly
restaurátorské práce na originálech, nej-
mlad‰í faksimile jsou ze souãasné doby.
O Ïivotû a díle Mistra Pavla se zachovala fia-
da historick˘ch dokladÛ. Zatím v‰ak není
známo nejen datum jeho úmrtí, ale nevíme
ani, kde a kdy se narodil. První zmínka
o nûm pochází z Levoãi z roku 1506. V té do-
bû uÏ byl zfiejmû dobfie znám a vedl v Levoãi
prosperující sochafiskou dílnu. Dokladem je-
ho obliby je zakázka mûsta na zhotovení
hlavního oltáfie místního farního kostela. Mis-
tr Pavel na nûm pracoval deset let. Dílo do-
konãil v r. 1517. Svou v˘‰kou 18,62 metru je
dnes nejvy‰‰ím zachovan˘m pozdnû gotic-
k˘m oltáfiním celkem na svûtû. Sochy Mado-
ny, sv. Jakuba, sv. Jana Evangelisty, souso-
‰í Poslední veãefie a reliéfy z oltáfiních kfiídel
Sv. Jan Evangelista na ostrovû Pathmos,
Sv. Jan na ostrovû Pathmos, Rozchod apo‰-
tolÛ a Stûtí sv. Jakuba pfiedstavují vrcholné
dílo sochafie, jenÏ je nûkdy naz˘ván Mistrem
Levoãského oltáfie. Také boãní oltáfie jsou je-
ho dílem. Souso‰í oltáfie Narození, sestávají-
cí z Panny Marie, sv. Josefa, past˘fiÛ a andû-
lÛ, patfií rovnûÏ mezi první Mistrovy práce.
Barevné fotografie vyvolávají touhu uvidût ol-
táfi na místû, v jeho skuteãném prostfiedí.

Velmi pÛsobiv˘ je také pohled do oãí obou
past˘fiÛ kleãících pfied Madonou. Faksimile
soch oltáfie Narození jsou podle mého názo-
ru, spolu s plastikami z hlavního oltáfie, vyvr-
cholením celé expozice. Dal‰í oltáfi, kter˘
zdobí sochy ãtyfi JanÛ – sv. Jana Evangelis-
ty, sv. Jana Kfititele, sv. Jana Zlatoústého
a sv. Jana AlmuÏníka, vznikl v roce 1520
a nese jiÏ stopy vlivu renesance. Práci ob-
jednal levoãsk˘ knûz Ján Henckel, pfiítel
Erasma Rotterdamského. K monumentálním

dílÛm prvního desetiletí Pavlovy tvorby patfií
svatá Barbora a svatá Katefiina z nedocho-
vaného oltáfie minoritského kostela v Okoliã-
ném. V dal‰ím období hovofií badatelé
o zmûnû stylu v jeho tvorbû. Nejzajímavûj-
‰ím pfiíkladem je souso‰í Kalvárie z Bardûjo-
va, patfií sem rovnûÏ UkfiiÏovan˘ z Pre‰ova.
Poslední písemná zmínka o jeho pobytu
v Levoãi pochází z roku 1537. Nakonec jsem
si nechala to, ãím jsem mûla moÏná zaãít. AÏ
vstoupíte do Hollarea, nenechte se zmámit
pouze nádherou vévodící Poslední veãefie.
Hned vlevo za dvefimi je ve vitrínû umístûno
témûfi nenápadné souso‰í z oltáfie sv. Barbo-
ry v Banské Bystrici, kter˘ je povaÏován za
vÛbec první dílo, na nûmÏ Mistr Pavel z Le-
voãi pracoval. Byl dokonãen v r. 1509. Malé
souso‰í, vysoké pouh˘ch ãtyfiicet pût centi-
metrÛ, pfiedstavuje tfii svûtice. Zastavte se
pfied nimi. A zadívejte se jim do tváfie. MoÏ-
ná, Ïe se na vás usmûjí.
Za více neÏ tfiicet let tvÛrãího Ïivota zanechal
Mistr Pavel své dílo na Spi‰i, v Banské By-
strici, Pre‰ovû, Sabinovû, Bardûjovû, Sáso-
vé, Okoliãné a v dal‰ích slovensk˘ch mûs-
tech. Dfievûné plastiky podléhají zkáze.
Levoãsk˘ oltáfi pro‰el restaurací v padesá-
t˘ch letech minulého století, v souãasné do-
bû probíhají restaurátorské práce na oltáfii
Narození. Po záchranû volají dal‰í díla, fiada
z nich má svÛj domov v mal˘ch dûdinách,
které nemají peníze na opravy. Jako pfiíklad
uvádí Dr. Novotná oltáfi sv. Margity v Mlynici
z let 1515–1520: „OhroÏeny zde jsou malby,
sochy i architektura. Oltáfi je rozeÏran˘ ãer-
votoãem, gotické malby opadaly. Ve vlhku tr-
pí i sochafiská v˘zdoba Mistra Pavla.“ Po-
tfiebná je také bûÏná údrÏba pfiedmûtÛ jiÏ
restaurovan˘ch. 
Jako v jin˘ch pfiípadech ani u Mistra Pavla
nedokáÏí dnes odborníci pfiesnû urãit podíl
autorství Mistra a podíl práce jeho dílny. Je-
jich rozpoznání je moÏná dÛleÏité pro bada-
tele, zcela jistû je v‰ak lhostejné milovníkÛm
starého umûní, slovenské gotiky zvlá‰È. MÛ-
Ïeme si jen pfiát, aby hodnoty pfiedkÛ zÛstaly
zachovány i na‰im potomkÛm. 

StáÀa Wildová

Krása pfiichází ze Slovenska
Obdivovatelé gotického umûní, ti star‰í z nás, si jistû vzpomenou na v˘stavu v Leto-
hrádku královny Anny v roce 1978, pfied témûfi tfiiceti lety. Tehdy jsme bez dechu stáli
pfied Kristem v náruãi Boha Otce, pfied Pannou Marií s JeÏí‰kem, pfied Svat˘m Josefem
a Tfiemi svûticemi, pfied celou tou vzácností pfiivezenou ze Slovenska. Ti mladí moÏná
pocítí úÏas nad krásou slovenského stfiedovûkého umûní právû teì. 

Alexandr Skalick˘:
MEGASTORE

Nekonvenãní pohled na architekturu
z pera mimopraÏského nezávislého ar-
chitekta najdete v právû vychá-
zející publikaci 
MEGASTORE.
V deseti kapitolách
– Architektura, Kon-
text, Revize, Pfiesah,
Rozhovor, Topografie
mûsta, Skicáfi, Rejstfií-
ky, Profil a Resumé – se vám pfiedstavu-
jí architektonické projekty, úvahy, vize,
pohledy a pfiehodnocení architektonické-
ho my‰lení, doplnûné biografií autora
vãetnû anglického a nûmeckého resumé.
K dostání u va‰ich knihkupcÛ a v Nakla-
datelství Jalna – www.jalna.cz

Cena publikace je 295 Kã 

Eesti Vabariigi Suursaatkond
Velvyslanectví Estonské republiky

si Vás dovoluje pozvat 
na v˘stavu fotografií 

Anti‘ho Kuus‘e 

V˘stava je otevfiena vefiejnosti
v mûsíci dubnu 2005

Otevírací doba: 
Stfieda 10:00-12:00, 13:00-15:00

Na Kampû 1, Praha 1

Îensk˘ hudební Ïivel
Rebelující dámy ãeské hudby, to jsou v˘razné Ïenské hudební osobnosti souãasnosti
a postupnû se uÏ od loÀského roku pfiedstavují v Mûstské knihovnû v Praze. Paleta je-
jich tvorby je ‰iroká, jako autorky ãi interpretky se vûnují folku, jazzu, ‰ansonu, folk-
rocku, popu i soudobé váÏné hudbû.

Bûhem loÀsk˘ch sedmi veãerÛ se pfiedstavi-
ly napfiíklad Dagmar Andrtová, Jana Koubko-
vá, Zuzana Michnová, Kaprálová kvartet, Ja-
na Uriel Kratochvílová a dal‰í. Leto‰ní ãást
projektu zaãala v bfieznu Iva Bittová a dále
vystoupí – Hana Ulrychová (14. dubna), Len-
ka Dusilová (12. kvûtna) a Aneta Langerová
(9. ãervna). Organizátofii projektu, Taktika
Muzika a Mûstská knihovna v Praze, by rádi
popularizovali tvorbu souãasn˘ch skladate-
lek a hudebních interpretek a zároveÀ by

chtûli pfiispût k diskuzi na téma „Ïensk˘ Ïivel
v soudobé ãeské hudbû“. Proto také kaÏd˘
koncert doprovází i slovo vybran˘ch hudeb-
ních odborníkÛ, ktefií komentují tvorbu rebelu-
jících dam v ‰ir‰ích souvislostech a neopo-
míjejí ani hledisko dnes aktuálních gender
studies. Zajímav˘ projekt se jarní sérií kon-
certÛ uzavírá, ale na podzim se mÛÏete tû‰it
na dal‰í, jistû neménû zajímav˘, pfii nûmÏ
bude v prostorech Mûstské knihovny zazní-
vat etno. ona

V na‰em dubnovém putování vás pozveme na Újezd. Ulice se stejn˘m názvem navazu-
je na Karmelitskou od kfiiÏovatky s Hellichovou a konãí na Smíchovû u námûstí Kin-
sk˘ch. Právû tudy vedla z Malostranského námûstí prastará dálková cesta smûfiující do
jiÏních âech nebo pfies Ko‰ífie na západ.

Evropská ústava 
na internetu
www.evropskaustava.cz

Na internetu byly nedávno spu‰tûny nové
stránky, na kter˘ch se mohou zájemci se-
známit s cel˘m textem Evropské ústavní
smlouvy v ãe‰tinû. Dále zde najdou odpovû-
di na ãasté otázky t˘kající se referenda a ta-
ké úvahy a polemiky, zda ústavu pfiijmout ãi
odmítnout a proã.
Kdokoli se mÛÏe prostfiednictvím tûchto strá-
nek zeptat na dopady schválení ãi neschvá-
lení ústavy v hospodáfiské ãi politické oblasti,
která ho zajímá, a dostane se mu srozumi-
telného vysvûtlení právníkÛ i odborníkÛ z fiad
ekonomÛ.  
V‰echny odpovûdi jsou podloÏené konkrét-
ními pfiíklady a vûcn˘mi zdÛvodnûními. 
Skuteãností je, Ïe obãané v âesku jsou
s ústavou skuteãnû minimálnû seznámeni,
polemiky v tisku i mezi politiky se vedou na
abstraktní bázi a jejich pro a proti si nemáme
kde provûfiit, protoÏe vládní osvûtová kam-
paÀ t˘kající se Evropské ústavy je v nedo-
hlednu, zato schvalování ústavy se rychle
blíÏí. A âesko stále je‰tû neví, jak bude
schvalovat. Pfiedev‰ím z tohoto dÛvodu jsou
nové internetové stránky pfiínosem.

Maf

VELK¯ JARNÍ 
KONCERT S HARFOU
14. 4. – ãtvrtek 
Gospely, spirituály, evergreeny a jiné písnû, 
a to i v netradiãních úpravách 

Vystupují Zuzana Stirská a Gospel Time,
jako host harfenistka ZbyÀka ·olcová 
Doprovázet bude orchestr ‰piãkov˘ch jazz-
manÛ, Z. ·olcová také pokfití svoji sbírku 
poezie City a pocity. Pofiadem provázejí Zu-
za Stirská a Jan Rosák.
Divadlo J. Grossmanna – zaãátek v 19:30
hod. Pfiedprodej a rezervace vstupenek v po-
kladnû divadla
Vstupné: 280 Kã, 180 Kã (studenti, seniofii)

Foto J. Sládeãek

Foto J. Sládeãek



Pokladna: 14–20 hod.
(so a ne 2 hod. pfied zaãátkem pfiedstavení) 

Rezervace vstupenek: 222 868 868, 
fax: 222 868 870, marketing@nazabradli.cz

www.nazabradli.cz.

2. 4. Perfect Days 
3. 4. Cestou k ránu – Pfií‰erné dûti/ pÛda 
4. 4. Str˘ãek VáÀa 
5. 4. Gazdina roba – pro ‰koly – 11:00
7. 4. Z cizoty 
8. 4. Gazdina roba 
9. 4. Poslední pomazánka – vefi. gen. – 11:00

Perfect Days 
10. 4. Poslední pomazánka – premiéra
12. 4. Str˘ãek VáÀa 
13. 4. Popis jednoho zápasu 
14. 4. Gazdina roba 
15. 4. Popis jednoho zápasu 
16. 4. Pan Kolpert 
17. 4. Koncert DG 307 – 20:00
18. 4. KosmonautÛv poslední vzkaz Ïenû, kterou 

kdysi, v b˘valém Sovûtském svazu, miloval 
19. 4. Ivanov 
20. 4. Z cizoty 
21. 4. Poslední pomazánka – sleva 50% pro studenty,

20% pro dospûlé
22. 4. Pod modr˘m nebem 
24. 4. W. zjistil, Ïe válka je v nûm – premiéra – 20:00
26. 4. Afterplay 
27. 4. Gazdina roba – pro ‰koly – 11:00
28. 4. Poslední pomazánka sleva 50 % pro studenty,

20 % pro dospûlé
29. 4. Ten ‰patnej – Divadlo Lucierna MB / EK 

4/05

·vandovo divadlo
·tefánikova 57, Praha 5
info@svandovodivadlo.cz
Rezervace a pfiedprodej 
257 318 666 (od 14:00), 
257 651 305, 257 324 219,
724 143 799 (formou SMS),
pokladna@svandovodivadlo.cz 
nebo www.svandovodivadlo.cz 
Pokladna dennû od 14:00 do 19:00 hod.

kulturní programy 7LISTY PRAHY 1duben 2005

Vodiãkova 28, Praha 1
Pokladna: 
po – so 11:00–19:00, 
224 215 943, 
divadlo.abc@ecn.cz,
www.divadloabc.cz.

1. 4. Tfii muÏi ve ãlunu
a pes 

2. 4. Jezinky bezinky 
– 17:00

3. 4. Pocta W. Ryvolovi 
– koncert Country 
Radia

5. 4. Jak je dÛleÏité míti
Filipa 

6. 4. Frederick 
7. 4. Charleyova teta 
8. 4. Cizinec 
9. 4. Îena v bílém 

12. 4. Ideální manÏel 
14. 4. Veselé paniãky

Windsorské 
– 1. vefi. gen.

15. 4. Veselé paniãky
Windsorské 
– 2. vefi. gen.

18. 4. Veselé paniãky
Windsorské 

19. 4. Jak je dÛleÏité míti
Filipa – pro seniory
za jednotné 
vstupné 50 Kã 

20. 4. Charleyova teta 
21. 4. Sestup OrfeÛv 
22. 4. Taxi na vûãnost 
23. 4. Tfii muÏi ve ãlunu

a pes – 17:00
25. 4. Veselé paniãky

Windsorské 
26. 4. Mam‘zelle Nitouche 
27. 4. Charleyova teta 
28. 4. Frederick 
29. 4. Tfiikrát Ïivot 
30. 4. Únos sabinek 

– 17:00

ÁBÍâKO – malá scéna
Divadla ABC 

2. 4. Rozpaky zubafie
Svatopluka Nováka
– 14:00 a 20:30

19. 4. Zmatení jazykÛ 
– 19:00

23. 4. Jepti‰ky 
– 14:00 a 20:30

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

Malá Štupartská 1, 
Praha 1 – Staré Město 

Divadlo tel./fax 224 828 081,
pokladna: po – pá 14–19 hod., tel. 224 828 082.
vstupenky@divadloungelt.cz

1. 4. Play Strindberg 
4. 4. KaÏd˘ na svou Ïidli

– host Miroslav 
Etzler

5. 4. Na ocet 
6. 4. ¤idiã paní Daisy 
7. 4. Play Strindberg 
8. 4. TrÛn milosrdenství 

– I. premiéra
9. 4. TrÛn milosrdenství 

– II. premiéra
10. 4. Sylvie 
11. 4. ¤idiã paní Daisy 
14. 4. TrÛn milosrdenství

– III. premiéra

15. 4. Mathilda 
16. 4. Mathilda 
17. 4. Sylvie 
19. 4. Ráno, 

kdyÏ vstávám... 
20. 4. TrÛn milosrdenství 
22. 4. Mathilda 
23. 4. Láska a porozumûní 
24. 4. Marta Kubi‰ová

2005 – v Divadle 
na Vinohradech

25. 4. Na ocet 
27. 4. Já jsem já 
28. 4. Na ocet 
29. 4. Hra o manÏelství 

Pokladna v prÛchodu z Celetné do ·tupartské,
po – pá 10–19:30 h, so – ne 12–19:30 h,

v pfiípadû pozdûj‰ích pfiedstavení do jejich zaãátku,
rezervace: 222 326 843, 608 327 107, 

rezervace@divadlovceletne.cz, www.divadlovceletne.cz.

1. 4. Pál Frenák: Fiúk 
3., 4. 4. Nickname 

10. 4. Putování za snem – 18:00
11. 4. Chat – Nebezpeãnû snadné známosti 
12., 13. 4. Apocalyptica 
15., 16. 4. Divadlo Vizita: 

Anna, co myslí‰ ty? / A na co
my, sly‰ ty!? 

18., 19. 4. Marné tázání nebes 
20. 4. Chat – Nebezpeãnû snadné známosti 
21., 22. 4. Marné tázání nebes 
23. 4. Du‰í dítû –16:00
24. 4. Du‰í dítû –19:00
25. 4. Du‰í dítû –19:00
26. 4. Du‰í dítû –20:00
24., 25. 4. K. Lhotáková a L. Soukup: 

Osoby a obsazení – 21:00
27., 28. 4. E. F. B. – Kladivo na divadlo 
30. 4. Divadlo Vizita: 

âarodûjÛv uãeÀ na pracovi‰ti

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

Na Pofiíãí 26, Praha 1
Pokladna:po – pá 10–18 hod. 
a 2 hodiny pfied zaãátkem 
pfiedstavení. Rezervace 
(nutno vyzvednout nejpozdûji 
den pfiedem) na tel. 221 716 333

Kfiesomyslova 625, Praha 4
Pokladna po – pá 10–19:30 h, 
so 14–19:30 h, 241 404 040. 
tel.:/fax: 261 215 721, 
fidlovacka@fidlovacka.cz, 
www.fidlovacka.cz.

1. 4. Divotvorn˘ hrnec 
2. 4. Blboun 
3. 4. ·umafi na stfie‰e 

– 15:00 
4. 4. Habaìúra 
5. 4. Horoskop 

pro Rudolfa II. 
6. 4. Harvey a já 
7. 4. Poprask na lagunû 
8. 4. Balada pro banditu 
9. 4. Podivná paní S. 

10. 4. Paní S. v rozpacích
– 15:00 

11. 4. Horoskop 
pro Rudolfa II. 

12. 4. Blboun 
13. 4. Funny girl  – 10:30 

Habaìúra 
14. 4. Funny girl  

– premiéra 
15. 4. Harvey a já 

16. 4. Funny girl  
– 15:00 a 19:30

17. 4. LoupeÏník – 15:00 
18. 4. LoupeÏník – 10:00 

Malované na skle 
19. 4. Malované na skle 

– 10:00
Julie, ty jsi kouzelná

20. 4. Funny girl 
21. 4. âerná komedie 
22. 4. Carmen    
23. 4. Habaìúra 

– 15:00 a 19:30
24. 4. Harvey a já – 15:00
25. 4. Divotvorn˘ hrnec  
26. 4. Balada pro banditu 
27. 4. Poprask na lagunû 
28. 4. Paní S. v rozpacích 
29. 4. ·umafi na stfie‰e 
30. 4. Funny girl 

– 15:00 a 19:30

NÁRODNÍ DIVADLO 
1. 4. Lucrezia Borgia – 19:00 B
2. 4. Lucrezia Borgia – 16:00 B

Lucrezia Borgia – 20:00 B
3. 4. Na‰i furianti – 14:00 â
7. 4. Montezuma (La Conquista) 

– 19:00 O
8. 4. Adriana Lecouvreur – 19:00 O
9. 4. Giselle – 14:00 B

Giselle – 19:00 B
10. 4. Cyrano z Bergeracu – 14:00 â
17. 4. DAS RHEINGOLD (Zlato R˘na) 

– premiéra – 19:00 O
23. 4. DIE WALKÜRE (Valk˘ra) 

– premiéra – 18:00 O
29. 4. Krvavé kfitiny aneb Drahomíra 

a její synové – 19:00 â
30. 4. Coriolanus – 14:00 â

STAVOVSKÉ DIVADLO 
1. 4. Kouzelná flétna – 19:00 O
2. 4. Romeo a Julie – 13:00 â

Lakomec – 19:30 â
3. 4. ·ípková RÛÏenka – 14:00 B

·ípková RÛÏenka – 18:00 B
4. 4. Kouzelná flétna – 19:00 O
5. 4. ·kola pomluv – 19:00 â
6. 4. Úklady a láska – 19:00 â
7. 4. TISÍC A JEDNA NOC 

– 1. premiéra – 19:00 â
8. 4. TISÍC A JEDNA NOC 

– 2. premiéra – 19:00 â
9. 4. Úklady a láska – 14:00 â

Úklady a láska – 19:00 â
10. 4. Don Giovanni – 14:00 O

Don Giovanni – 19:00 O
11. 4. Pronásledování a umuãení 

dr. ·aldy – 19:00 â
12. 4. Le nozze di Figaro – 19:00 O
13. 4. Dobr˘ ãlovûk ze Seãuanu – 19:00 â
14. 4. Tisíc a jedna noc – 19:00 â
15. 4. ·kola pomluv – 19:00 â
16. 4. Man and Boy: Dada – 19:00 O
17. 4. Tisíc a jedna noc – 14:00 â

Pokou‰ení – 20:00 â
19. 4. Man and Boy: Dada – 19:00 O
20. 4. Prvotfiídní Ïeny – 19:00 â
21. 4. Dobr˘ ãlovûk ze Seãuanu – 19:00 â
22. 4. Úklady a láska – 19:00 â
23. 4. ·ípková RÛÏenka – 14:00 B

·ípková RÛÏenka – 18:00 B
24. 4. Tisíc a jedna noc – 14:00 â

Lakomec – 20:00 â
27. 4. Pronásledování a umuãení 

dr. ·aldy – 19:30 â
28. 4. Romeo a Julie – 19:00 â
30. 4. Tance Zemû vycházejícího slunce 

– 19:00 B

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

Jungmannova 1, Praha 1. Pokladna otevfiena: 
po – pá 12:00–19:30 h; so, ne 2 h pfied zaãátkem

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

DDIVADLO V  CELETNÉ

1. 4. Stafií mistfii 
3. 4. Veãer 

Analogonu XV. 
4. 4. Alenka v kraji divÛ,

pro dûti – 10:00
Poslední 2 cigarety
– 19:30

5. 4. Stafií mistfii 
6. 4. Oliver Twist – soc.

bondage drama
7. 4. Antiklimax 
8. 4. Alenka v kraji divÛ,

pro dûti – 10:00
Arabská noc 
– premiéra
– âinoherní studio
Ústí nad Labem

10. 4. O zlatém Sidorovi

11. 4. Kanibalové 
12. 4. Tfietí ¤ím 
13. 4. Miriam 
14. 4. Klára S. 
15. 4. Tvar vûcí 
17. 4. U cíle 
18. 4. Stafií mistfii 
19. 4. Miriam 
20. 4. U cíle 
21. 4. Alenka v kraji divÛ,

pro dûti – 10:00
22. 4. Oliver Twist 
25. 4. U cíle 
26. 4. Antiklimax 
27. 4. Miriam 
28. 4. Kvartet 
29. 4. Parsifal – premiéra
30. 4. Klára S. 

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

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

Dlouhá tfiída 39, 110 00 Praha 1
Pokladna: po – pá 9:00–19:00,
221 778 629, 224 826 795, 
www.divadlovdlouhe.cz

1. 4. Obrazy z francouzské revoluce      
2. 4. Komedie s ãertem aneb Doktora

Fausta do pekla vzetí – 16:00
3. 4. Bûsi 
5. 4. Jak jsem se ztratil aneb malá 

vánoãnæ povídka 
6. 4. Soudné sestry 
7. 4. Kabaret Prévert-Bulis 
8. 4. Dámská ‰atna 

11. 4. Garderobiér 
12. 4. ·ansony a jiné odrhovaãky 
13. 4. Hrdina západu 
14. 4. Dámská ‰atna 
18. 4. Lháfi 
19. 4. Epochální v˘let pana Brouãka 

do XV. století 
20. 4. Je‰tû Ïiju s vû‰ákem, 

ãepicí a plácaãkou 
21. 4. Goldbergovské variace 
22. 4. Kabaret Vian – Cami 
25. 4. Garderobiér
26. 4. Past na my‰i
27. 4. Kabaret Prévert-Bulis
28. 4. Lháfi
29. 4. Soudné sestry
Pfiedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

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

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

LYRA PRAGENSIS

Divadlo INSPIRACE, Scénick˘ ateliér 
HAMU-Lichten‰tejnsk˘ palác, Malostranské nám. 13,

Praha 1. Pfiedprodej vstupenek: ACADEMIA, Národní 7,
Praha 1, 224 240 547, po-pá 9.00–19.00,

so 10.00–18.00, ne 12.00–18.00, prodejna VIA MUSICA,
Lichten‰tejnsk˘ palác, Malostranské nám. 13, Praha 1, 

257 535 568, dennû 10.30-12.30 a 13.00 -19.30
a hodinu pfied pfiedstavením. Informace 

na tel./fax 224 910 787, 261 220 516, 602 683500.
www.lyrapragensis.cz, cizkova@lyrapragensis.cz

Ve Smeãkách 26, Praha 1, 
Pokladna: 296 222 123.

On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz

1. 4. Podivné odpoledne
dr. Z. Burkeho 

2. 4. Maska a tváfi 
3. 4. âekání na Godota 
5. 4. Vodní druÏstvo 
6. 4. S úsmûvem 

bytového jádra 
7. 4. Sexuální perverze 

v Chicagu 
8. 4. Osifiel˘ západ 
9. 4. Impresário ze

Smyrny 
11. 4. Osifiel˘ západ 
12. 4. Sex noci 

svatojánské 
13. 4. Správce 
14. 4. Jak se bavil pan

Sloane 

15. 4. Portugálie 
16. 4. Sexuální perverze

v Chicagu 
17. 4. Racek 
18. 4. Deskov˘ statek 
22. 4. Dámsk˘ krejãí 
23. 4. Maska a tváfi 
24. 4. Koza aneb Kdo je

Sylvie? – 16:00
Koza aneb 
kdo je Sylvie? 

25. 4. Portugálie 
26. 4. Dámsk˘ krejãí 
27. 4. Misantrop 

– 20:00
29. 4. Deskov˘ statek 
30. 4. Dámsk˘ krejãí

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

Vodiãkova 6, Praha 1
222 231 351, fax: 222 232 530
pokladna@minor.cz, www.minor.cz

Pokladna: po – pá 9–13:30 a 14:30–20 hod., 
so – ne 11–20 h.

2., 3. 4. Cirkus harampádím (malá scéna) – 15:00
5. 4. Klapzubova jedenáctka – vefi. gener. – 9:30
6. 4. Klapzubova jedenáctka – vefi. gener. – 14:00
7. ,8. 4. Klapzubova jedenáctka – 18:00
9. 4. Klapzubova jedenáctka – premiéra – 18:00

10. 4. Jak si hrají tatínkové – divadlo DRAK, 
Hradec Králové – 15:00

11. 4. MINORmálnû hrajem DNO 13 – 19:30
12. 4. Cirkus harampádím – 11:30

O Malence (malá scéna) – 11:30
Princezna na hrá‰ku – DRDS – 17:30
Pfied oponou za oponou… DRDS – 19:00

13. 4. Lovci mamutÛ – 11:30
15. 4. Klapzubova jedenáctka – 11:30

Klapzubova jedenáctka – rod. pfiedst. – 18:00
16. 4. Klapzubova jedenáctka – 15:00
17. 4. O Malence (malá scéna) – 15:00
18. 4. …A je to! Divadlo Nesly‰ím – zadáno – 15:00
19. 4. Karkulka a ãerven˘ balónek – 11:30
20. 4. âesk˘ Superman – Kosmo I. – 11:30

âesk˘ Superman – Kosmo I. – 14:00
21. 4. Lovci mamutÛ – 11:30

O Malence (malá scéna) – 11:30
O Malence (malá scéna) – 14:00
Zaãarované dudy – divadlo DRAK, Hradec
Králové – 18:00

22. 4. Zaãarované dudy – divadlo DRAK, Hradec
Králové – 11:30
âtyfilístek! – 18:00

23. 4. Kocourkov sobû, divadlo Alfa, PlzeÀ – 15:00
24. 4. Kabaret Tlukot a bubnování aneb Veliké 

putování – 15:00
26. 4. PíseÀ písní – 19:30
27. 4. O Malence (malá scéna) – 11:30
27. 4. –  5. 5. Filmov˘ festival Jeden svût 2005 

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

1. 4. Nabucco 
2. 4. Tosca 
3. 4. Popelka – 14:00

Popelka 
5. 4. Popelka 
6. 4. La Bohème 
7. 4. La Roulette 
8. 4. Carmen 
9. 4. La Traviata 

10. 4. Dimitrij – 16:00
12. 4. Popelka 
13. 4. Lucia 

di Lammermoor 

14. 4. La Roulette 
15. 4. Nabucco 
16. 4. Ma‰karní ples 
17. 4. Carmen 
20. 4. Madama Butterfly 
21. 4. Rigoletto 
22. 4. Aida 
23. 4. Cosi fan tutte 
24. 4. Tosca 
25. 4. Dáma s kaméliemi 
26. 4. La Traviata 
27. 4. Carmen 
29. 4. Rigoletto 
30. 4. Piková dáma 

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

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

(po– pá 15–19 h.). 
âinnost souboru je podporována hl. m. Prahou.

www.volny.cz/minaret, minaret@volny.cz 
Reduta (Praha 1, Národní 20) – 15:00
3. 4. Tfii veselá prasátka 

10. 4. Skfiítci v údolí 
16. 4. Kominíkovo ‰tûstí 
17. 4. O chaloupce z perníku 
24. 4. My‰áci jsou ro‰Èáci! 
1. 5. O Rusalce 

Divadlo U HasiãÛ (Praha 2, ¤ímská 45) – v 9:30 
6. 4. Tfii veselá prasátka 
7. 4. My‰áci jsou ro‰Èáci! 

Divadlo Karla Hackera – Jiskra 
(Praha 8, Klapkova 26) – 15:00
2. 4. My‰áci jsou ro‰Èáci! 

23. 4. Tfii veselá prasátka 
Divadelní studio divadla Minaret pfiijímá zájem-
ce o kurzy herecké v˘chovy (vedené herci divad-
la Minaret) na 2. pololetí. BliÏ‰í informace na tel: 
235 355 500. 

6. 4. Oceán mofie
12. 4. Jonathan Livingston Racek
13. 4. Ná‰ host: Eva Josífková a Igor ·ebo
14. 4. Krása z Moulin Rouge
19. 4. Krása z Moulin Rouge
21. 4. Podoby sonetÛ – podoby lásky
26. 4. Tulák po hvûzdách
27. 4. Most pfies navÏdy
Sál Akademie vûd âR, Národní 3, Praha 1
18. 4. Hosté Ivany Tetourové – Arno‰t Lustig 

VESELÉ SKOKY
2. 4. Na hlavu! – 16:00

14. 4. Na hlavu!

THE DIVADLO 
/ âTI TO DIVADLO 
20. 4. Star Trek 
29. 4. Star Trek

RUDÁ MAGIE
27. 3. Rudá magie 

CD 2002
6. 4. V zajetí filmu 

13. 4. Tfii mu‰ket˘fii
17. 4. Lékafiem proti 

své vÛli – premiéra 
19. 4. Lékafiem proti 

své vÛli

SPOLEâNOST
DR. 4 KRÁSY
18. 4. Kaabared 

dr. Krásy 

VALMET
11. 4. Élektra 
12. 4. Élektra 

HOSTÉ: 
HADIVADLO 
27. 4. ¤editelská lóÏe 

– 16:00
28. 4. Zpátky a zase tam 

DIVADLO 
PETRA BEZRUâE
8. 4. SluÏky

KKA·PAR
1. 4. ¤ekni vût‰í leÏ – derniéra
2. 4. Helverova noc – 20:30
3. 4. Richard III. 
4. 4. Richard III. 
5. 4. KodaÀ 
7. 4. Lofter 
9. 4. RÛÏe pro Algernon – 16:00

Li‰ák – 20:30
10. 4. Garderobiér 
15. 4. Lofter 
16. 4. RÛÏe pro Algernon – 16:00

Helverova noc – 20:30
21. 4. Mrzák Inishmaansk˘ 
22. 4. Richard III. 
23. 4. Richard III. 
24. 4. Námûstíãko 
25. 4. Ornitologie 
26. 4. Garderobiér 
30. 4. Draci noci – premiéra 

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

DIVADLO U VAL·Ò
Filmová a divadelní pfiedstavení, koncerty, besedy.
Vstupenky dennû (kromû víkendÛ) v recepci Domu
Portus, od 8 do 15.30 a pfied pfiedstavením, v pro-
dejnách VIA MUSICA – Starom. nám. 14, tel. 224
826 440, Malostranské nám. 13, tel. 257 535 568
a na www.ROFRANO.cz. www.zivot90.cz. Tel. 222
333 555. Ceny vstupenek od 30 do 100 Kã. Vstup do di-
vadla z ulice Betlémská 5, Praha 1

4. 4. Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ – 17:00
5. 4. Jakoubkoviny – ‰ansony Jaroslava Jakoubka.

Zpûv Vûra Neru‰ilová – 17:00
7. 4. Legendy opery – basbarytonista 

Jifií Joran – 16:00
12. 4. Igor ·ebo: recital – 19:00
19. 4. Premiéra mládí – 17:00
20. 4. Filmová stfieda – KaÏd˘ den odvahu – 14:00
26. 4. Na slovíãko – s Janem Kaãerem a jeho pfiáteli

– 17:00
27. 4. Pokraãování cyklu „Otisky“ – FOK a Penquin

Kvarteta. – 14:00

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

Národní 25 – Palác Metro, Praha 1
Pokladna: po–so 16:00–20:00
221 085 201, 221 085 276, fax: 221 085 287
divadlometro@divadlometro.cz, www.divadlometro.cz.

âINOHRA
2. 4. Oskar 
5. 4. Pa‰kál 
8. 4. Divadelná komédia 

10. 4. Poslední ‰ance 
– 16:00

11. 4. Koãár nejsvûtûj‰í
svátosti 

16. 4. Oskar – 16:00
18. 4. Poslední ‰ance 
23. 4. Nevidím to ãernû 
24. 4. Bláhov˘ ãas – 16:00

Classics – 20:00
25. 4. Milovat k smrti 
30. 4. Tanec mezi vejci 

– 16:00
DùTEM
9. 4. Malování na tmu – 14:00

13. 4. Malování na tmu – 9:30

VELK¯ SÁL 
1. 4. Îenitba 
3. 4. Jeden den Ivana Dûnisoviãe Divadlo 7 a pÛl

– pfiehlídka âeské divadlo 2004/2005
4. 4. SCLAVI/Emigrantova PíseÀ – 20:30
5. 4. SCLAVI/Emigrantova PíseÀ – 20:30 
6. 4. Spirituál kvintet – agentura AMP –  20:00 
7. 4. Oko za oko 
8. 4. Poruãík z Inishmoru 
9. 4. Tartuffe 

10. 4. Na scénu i za kulisy 
– prohlídka divadla – 16:30

10. 4. Tristan a Isolda Naivní divadlo Liberec
11. 4. Madame Melville Studio DVA
12. 4. Ondfiej Havelka a Melody Makers – agentura

AMP – 20:00
13. 4. ·kola pro Ïeny – 11:00 
14. 4. Boufie 
15. 4. Zabiják joe 
16. 4. Poruãík z Inishmoru 
17. 4. Sugar V˘chodoãeské divadlo Pardubice

– pfiehlídka âeské divadlo 2004/2005
18. 4. Soudobá ãeská hudba  Krása dne‰ka – 19:30 
22. 4. Br˘le Eltona Johna vefi. generálka – 11:00 
23. 4. Br˘le Eltona Johna – premiéra 
24. 4. Na scénu i za kulisy 

– prohlídka divadla –16:30 
Arthurovo bolero Divadlo J. K. Tyla PlzeÀ
– pfiehlídka âeské divadlo 2004/2005

25. 4. SCLAVI/Emigrantova PíseÀ – 21:00
26. 4. Vá‰eÀ jako led 
27. 4. Br˘le Eltona Johna 
28. 4. ·kola pro Ïeny 
30. 4. Velká mela 

STUDIO 
1. 4. Rozmarné volání po intimním kfitu 

Literární veãer
2. 4. Stranou stran DDS
3. 4. Sem tam – Divadlo Nesly‰ím Brno – 15:00 

– pfiehlídka âeské divadlo 2004/2005
Pfiíbûh ??? ãlovûka Buchty a loutky

4. 4. Znalci 
5. 4. Chtûl bych svítit lidstvu dál DDS – 11:00 

Den matky 
6. 4. Shock Event SHOCK o. s.
7. 4. Shock Event SHOCK o. s.
8. 4. Rocky IX. Buchty a loutky
9. 4. Den jako stvofien˘ pro lásku Studio Dva

10. 4. Kde pfiespávají pohádky – ag. Beru‰ka 
pohád-ková nedûle – 15:00 
Podzimní sonáta Studio Dva

11. 4. Sklenûn˘ zvûfiinec 
12. 4. Hadí klubko 
13. 4. Václav Moravec Scénické rozhovory
14. 4. Rocky IX. Buchty a loutky
15. 4. Vojcek  – der Romantiker
16. 4. Náv‰tûva pana Sloana Studio DVA
17. 4. Na‰e Snûhurka  DDS premiéra – 15:00 
18. 4. Znalci 
19. 4. Pes Baskervillessk˘ Buchty a loutky
20. 4. Vojcek – der Romantiker
21. 4. Pfiemysl Bukovsk˘ uvádí improvizaci ã. 7 
22. 4. Úmrtí VIII Buchty a loutky
23. 4. Pes Baskervillessk˘ Buchty a loutky
25. 4. Chtûl bych svítit lidstvu dál… DDS – 11:00

Chtûl bych svítit lidstvu dál… DDS
26. 4. Sklenûn˘ zvûfiinec 
27. 4. Den jako stvofien˘ pro lásku Studio DVA
28. 4. URBILD remix Buchty a loutky – premiéra 
29. 4. Koncert Josef K. Buchty a loutky – derniéra 
30. 4. Hadí klubko 

DIVADELNÍ KAVÁRNA 
7. 4. Pavel Brycz – 17:30

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

❖ vycházející z tradiční vídeňské a britské střihačské
školy. Sortiment čítající přes 20 000 obleků na
každý typ mužské postavy.

❖ Pouze nejluxusnější anglické látky společnosti
Dormeuil (založené 1842 v Paříži).

❖ Každý půlrok nové kolekce hedvábných kravat
Dormeuil navržených italskými designéry. 

❖ Košile šité na míru, luxusní pánské doplňky. 
❖ Odborné stylové poradenství pro muže
❖ Profesionální žehlení a čištění, opravy a úpravy šatů
❖ Sjednávání privátních návštěv jak v salonu, tak

u zákazníka
❖ Rozvážkový servis
Jsme tradiãní rodinou firmou, coÏ je pro Vás
zárukou kvality. Na‰ím cílem je Va‰e maxi-
mální spokojenost

RUâNÍ ·ITÍ 
PÁNSK¯CH 
OBLEKÒ 
NA MÍRU

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

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

Since 1974

Zakázkové Krejãovství Praha

D I V A D L O  M E T R O

PafiíÏská 23, Praha 1, 224 238 854, 602 171 189,
rexim@dormeuil.cz, www.dormeuil.cz

2. 4. Patero dÛvodÛ 
pro voo doo 
– 15:00

7. 4. Zavíráme! 
pojìte dál

8. 4. Zavíráme! 
pojìte dál

12. 4. …nikoho nezabije
– premiéra

13. 4. …nikoho nezabije
14. 4. …nikoho nezabije

16. 4. 80 svíãek na 
ztracen˘m dortu 
– 15:00

19. 4. Sex + sex = 12
20. 4. …nikoho nezabije
22. 4. Vãera veãer 

po‰tou ranní
23. 4. Je nám 45
27. 4. Je nám 45
28. 4. …nikoho nezabije
29. 4. Patero dÛvodÛ 

pro voo doo

NosticÛv palác, Maltézské námûstí 3, Praha 1.
Pfiedprodej a rezervace: 233 358 806, 
po – pá 9:00–16:00, vstupenky@semafor.cz,
www.semafor.cz

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

DIVADLO 
2. 4. Bez orientace – 17:00 
4. 4. Shpil zhe mir a lidele in yidish – Klezmerská

hudba a jidi‰ lidová poezie 
5. 4. Obchodník s de‰tûm 
6. 4. Bílé noci 
9. 4. Bajka o lásce, pekle a márnici 

10. 4. Shpil zhe mir a lidele in yidish – Klezmerská
hudba a jidi‰ lidová poezie – 17:00 

11. 4. Zahrádkáfii aneb Láska klíãí pod betonem 
12. 4. Hvûzdy na jitfiním nebi 
13. 4. Morgenstern a Veãernice – 17:00 
14. 4. Ko‰iãan 3 
15. 4. Beninská noc 
16. 4. Obchodník s de‰tûm 
17. 4. Hrátky s ãertem – 17:00 
18. 4. Bílé noci 
19. 4. Zahrádkáfii aneb Láska klíãí pod betonem 
20. 4. Elling a Kjell Bjarne 
21. 4. Návrat pana Leguena aneb Víkend ve v˘tahu
22. 4. V parách milionu 
23. 4. Úãtování v domû boÏím – 21:00 
25. 4. Celofán 
26. 4. Kráska z Leenane 
27. 4. Elling a Kjell Bjarne 
28. 4. Návrat pana Leguena aneb Víkend ve v˘tahu 
29. 4. Shpil zhe mir a lidele in yidish – Klezmerská

hudba a jidi‰ lidová poezie. 
30. 4. Obchodník s de‰tûm – 17:00 
DIVADELNÍ KAVÁRNA 
2. 4. ERÁRNÍ BARET aneb Zpátky na Montmartre 

– 20:00 
3. 4. Rychl˘ rande – 17:00 a 20:00 
9. 4. Afriãtí studenti v âR – P¤ED 25 LETY – 18:00 

10. 4. Jelena – 20:00 
13. 4. Zdání o ãase – 20:00 
15. 4. Komplex dobrodince – 18:00 
17. 4. Rychl˘ rande – 20:00 
18. 4. Satiricón – 20:00 
23. 4. Francouzsk˘ motiv
24. 4. Rychl˘ rande – 17:00 a 20:00 
GALERIE
Do 8. 4. – Fotopátraãka
9. 4. – 15. 4. – Afriãtí studenti v âR – P¤ED 

25 LETY – Jaroslav Balvín
20. 4. – 31. 5. – Juraj GaÏovãiak – Fotografie 

z Vietnamu

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

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



Otázka na duben: Jaké je „povolání“ Toma Cruise ve filmu Colla-
teral? Odpovûdi doruãte do 15. 4. osobnû nebo po‰tou na adresu
videopÛjãovny, nebo vyplÀte formuláfi na www.videohavir.cz. Tfii
vylosovaní ze správn˘ch odpovûdí obdrÏí videokazetu nebo DVD.
Správná odpovûì z ã.3/05: Pfiíbûh Ïraloka. Vylosovaní v˘herci:
Eugen Podafiil, Praha 1; Bohuslav Kejdana, Praha 10; Krist˘na
·pringerová, Praha 3. Z leto‰ních odpovûdí vylosujeme v˘herce
DVD pfiehrávaãe. Novému zákazníkovi, kter˘ se dostaví s v˘stfiiÏ-
kem soutûÏe, navíc zapÛjãíme dvû videokazety nebo DVD dle
vlastního v˘bûru ZDARMA.

■  ■  ■ ■  ■  ■D U B E N S V I D E E M

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

✶ VA·E PÒJâOVNA VIDEOKAZET A ✶

www.videohavir.cz

LP1 04/05

VHS: 
1. Pfiíbûh Ïraloka
2. Hellboy 
3. Svût zítfika

DVD: 
1. Vetfielec vs. Predátor
2. Lovci my‰lenek
3. Pfiíbûh Ïraloka

8   zábava / voln˘ ãas LISTY PRAHY 1
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duben 2005

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

NA HRADù...
Hodinu a pÛl vás na procházce pro-
vede lektor vÏdy od 14 hodin a se-

známí vás s tûmito tématy: 3. 4. Povûsti a le-
gendy, 9. 4. Opravdu na Hradû stra‰ívalo?
16. 4. Îivá krása zahrad, 23. 4. PH magick˘,
30. 4. Pfiíbûh PH. V Jízdárnû se otevírá první
souborná v˘stava díla Z. Buriana, v Císafiské
konírnû v˘bûr z tvorby A. Borna, zejména ilus-
trace z poslední doby. Ústfiední hudba AâR
zahraje 7. 4. v Rothmayerovû sále slavné po-
chody ãesk˘ch skladatelÛ, cyklus Jazz na
Hradû pokraãuje 24. 4. koncertem k 80. naro-
zeninám kytaristy J. Jirmala, na nûmÏ mimo
oslavence vystoupí âeské kytarové kvarteto.

...I V PODHRADÍ
V domû U Kamenného zvonu 14. 4.
zaãíná V. bienále mladého umûní

Zvon 2005. âeské muzeum v˘tvarn˘ch umû-
ní seznamuje do 10. 4. s dílem profesora Ja-
na Hendrycha, vedoucího sochafiského ate-
liéru AVU. V Náprstkovû muzeu mÛÏeme
zhlédnout hrnãífiskou tvorbu a textilní v˘rob-
ky indick˘ch fiemeslníkÛ, 14. 4. zaãíná v˘sta-
va japonsk˘ch panenek. V Galerii Hollar 
vystavují v dubnu ãtyfii grafici: Berenika Ov-
ãáãková, ·árka Trãková, Dalibor Smutn˘
a Jan Viãar. Lobkovick˘ palác koncem mûsí-
ce otevírá v˘stavu ze sbírek Knihovny NM,
nazvanou Emblemata. Muzeum Kampa
a Galerie ·tûpánská Francouzského institu-
tu vystavuje tvorbu francouzského ateliéru
Francka Bordase, jehoÏ jednotliví umûlci vy-
cházejí z techniky litografie. 

âARODùJNICE NA STRAHOVù
V podveãer pfied Prvním májem,
v ten záhadn˘ ãas pohansk˘ch kou-

zel a zaklínání, ohÀÛ a tajn˘ch ãarodûjnick˘ch
rejÛ, vystoupí soubor Svatopluka Jány‰e Gut-
ta Musicae v Galerii Miro. K tajemné atmosfé-
fie pfiispûje pofiadem, v nûmÏ zazní nejstar‰í
anonymní skladby a zpûvy, také kfiesÈanská
májová hudba, barokní písnû z ãesk˘ch kan-
cionálÛ, madrigaly Gesualda Venosy i veselá
minikantáta Franti‰ka Chauna.

ALÉN DIVI· V GALERII 
RUDOLFINUM I JINDE
Mezi obrazy zazní 7. 4. báseÀ Sva-

tební ko‰ile Karla Jaromíra Erbena, jehoÏ
ver‰i se umûlec nechal inspirovat.V˘stava,
konãí 24. 4. Kino Svûtozor promítne doku-
mentární film Martina ¤ezníãka s názvem
Sbohem, Slunce. Po premiéfie 13. 4. násle-
dují dennû projekce aÏ do 20. 4. Stanice âR
3 Vltava vysílá 16. 4. v 9 hodin pofiad o umûl-
covû Ïivotû a díle. Pro pfiedem pfiihlá‰ené
úãastníky jsou pfiipraveny dvû exkurze: do
Památníku Pankrác 14. 4. a do koncentraã-
ního tábora Vojna Pfiíbram 23. 4. 

A NA CO MYSLÍ· TY
K v˘stavû v Mûstské knihovnû nabí-
zí Galerie hl. m. Prahy odpolední

doprovodné programy. Herec Jaroslav Du-
‰ek jako host Tomá‰e Císafiovského oko-
mentuje v˘stavu 6. 4., hudební kritik Pavel
Klusák pfiipravil na 20. 4. tancovaãku-esej 
inspirovanou tvorbou Antonína StfiíÏka a na
závûr v˘stavy provede Petr Nikl divadelní
performanci 27. 4. 

HUDBA NA ZÁMKU 
Cyklus nedûlních odpoledních kon-
certÛ Národní galerie na zámku

Zbraslav pokraãuje 10. 4. vystoupením Jifiího
Stivína. Japonskou flétnu akuhaãi a japon-
skou poezii pfiedstaví 24. 4. Vlastislav, Klára
a Veronika Matou‰kovi.

BAROKNÍ PODVEâERY
V Barokním knihovním sále v Melan-
trichovû 19 pokraãuje cyklus Opus

Italicum, kter˘ pofiádá soubor Collegium Ma-
rianum. V nedûli 17. 4. uvede v 16 a ve
20 hodin komponovan˘ veãer na hudbu An-
tonia Draghiho O chamtivosti Midasovû v re-
Ïii Francouze Benjamina Lazara. Se jmény
skladatelÛ, jako byli C. Monteverdi, B. Marini,
G. B. Fontana, B. Strozzi, B. Ferrari, M. Ucel-
lini, se setkáme 1. 5. ve 20 hodin. Sólistkou
veãera je sopranistka Hana BlaÏíková. 

PRO DOSPùLÉ I PRO DùTI 
Památník národního písemnictví pfii-
pravil vzpomínkové pofiady k 60. v˘-

roãí úmrtí Josefa âapka na 12. 4. a 24. 4. od-
poledne. Dûti pobaví dopolední programy,
mezi nimi 5. 4. pfiíbûh malého Kry‰tofa,
12. 4. popletené pohádky nebo o den po-
zdûji skfiítci a jejich kamarádi. Slavnostní vy-
hlá‰ení 20 nejãtenûj‰ích dûtsk˘ch knih se
koná 6. 4. v 11 hodin. 

8. ROâNÍK NONSTOP âTENÍ
Praha zahajuje 26. 5. v 10 hodin
a pokraãuje do 27. 5. do 10 hodin.

Následuje ãtení v âesk˘ch centrech ve svûtû.
âtenáfisk˘ maratón uzavírá opût Praha, a to
28. 5. od 10 hodin do 29. 5. do 10 hodin. Le-
to‰ní téma je Svût solidarity a porozumûní,
Jedna zemûkoule – Jedno lidstvo. âtenáfi se
pfiedem pfiihlásí na Jazzové sekci ve Vald-
‰tejnské ulici ã. 14, kam si ve stanovenou do-
bu pfiinese vlastní knihu, z níÏ vybere patnácti-
minutovou ukázku. wi

®

Nové knihkupectví v pasáÏi Divadla ABC, Vodiãko-
va 28, Praha 1 jistû uvítají úplnû v‰ichni, kdo se
zajímají o angliãtinu. Potfiebné zde najdou jak úpl-
ní zaãáteãníci, tak pokroãilí studenti, ale i vyuãující
tohoto svûtového jazyka. Prodejna specializující
se na jazykové uãebnice a slovníky nabízí i uãeb-
nice dal‰ích jazykÛ, napfi. ru‰tiny, nûmãiny nebo
portugal‰tiny, ale specializuje se hlavnû na angliã-
tinu. V ní pfievaÏují publikace vydavatelství Cam-
bridge University Press. Na rozdíl od ostatních
kniÏních obchodÛ tu nevybírají tituly jen podle po-
ptávky zákazníkÛ, ale snaÏí se nabídnout i ty nejÏ-
havûj‰í novinky, které ãeská vefiejnost dosud ne-
zná. V ‰ífii a aktuálnosti sortimentu se proto tomuto
novému knihkupectví jen tak nûkdo nevyrovná. 

NEJÎÁDANùJ·Í TITULY OD 16. 1. 2004 DO 16. 2. 2005

Vylu‰tûní tajenky z minulého ãísla: Slavnostní závûr Beethoveno-
vy 9. symfonie D moll Óda na radost se stal hymnou Evropské unie.K ¤ Í Î O V K A

Soutěž o cestu do CAMBRIDGE
ve spolupráci s

Otázka na měsíc duben 2005

Jak se jmenuje autor nejslavnějších učebnic anglické gramatiky 
Essential Grammar in Use a English Grammar in Use?

a) John Doe            b) Raymond Murphy            c) Martin Hewings

Odpověď vyplňte na soutěžní kupon a do 15. 4. 2005 
odevzdejte v knihkupectví CAMBRIDGE nebo zašlete do redakce LP1.

Vaše odpověď: .......
Jméno: .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Kontakt (telefon nebo e-mail): ................................................................................................

....................................................................................................................................................

Tajenka kfiíÏovky: Jan Neruda se nikdy neoÏenil a zÛstal po cel˘ Ïivot star˘m mládencem.
Pfiesto mûl dvû velké Ïivotní lásky, jejichÏ jména se ukr˘vají v tajence.

Aprílov˘ sloupek
Îertíky si z nás dûlá kdekdo. V poslední
dobû zejména politici a pfiíroda. Jak oni,
tak ona zkou‰ejí, co my, obyãejní smrtel-
níci, vydrÏíme. V pfiípadû pfiírody jsou
kruté mrazy a vydatné denní porce snûhu
a vûtru v nedávno uplynul˘ch dnech sice
nezvyklé, nicménû zkou‰ky odstupující
paní zimy jsou na místû. Není to nic, co
by bylo nûjak v˘jimeãnû proti fiádu svûta.
Zima s námi prostû vtipkuje. âekali jste 
ji v prosinci? KdeÏe! To byla je‰tû za ho-
rama! Zato v bfieznu je jí plno nejen na
horách, ale i v‰ude jinde. A na Apríla?
Nechme se pfiekvapit, co na nás je‰tû na
odchodu vymyslí. 
Zato v pfiípadû prvém, tam uÏ jdou poma-
lu Ïerty stranou. Tady by si z nás legraci
dûlat nemûli, i kdyÏ se o váÏn˘ch vûcech
na‰í zemû rozhoduje právû ve velikonoã-
ních a aprílov˘ch dnech.
Budeme tedy doufat, Ïe nadcházející ja-
ro zavane optimismem a nov˘m elánem
nejen do na‰ich zimními depresemi a jar-
ní únavou zkou‰en˘ch du‰iãek. Snad bu-
de mít oãistn˘ vliv i ve vy‰‰ích sférách
a my se s úlevou budeme moci vûnovat
spí‰e procházkám na sluníãku, neÏ de-
monstracím pfied úfiadem vlády. A hrdû si
fiíkat, Ïe to není apríl, ale pravdivá zpráva
z âTK, Ïe Praha je nejnav‰tûvovanûj‰ím
mûstem Evropy a pfiedbûhla tfieba i ¤ím
ãi PafiíÏ. A tû‰it se na ty nové pfiívaly tu-
ristÛ z celého svûta, ktefií tak rádi brouz-
dají staromûstsk˘m a malostransk˘m
skanzenem. A nechají se vyvádût aprí-
lem tu od taxikáfiÛ, Ïe ceny u nás máme
více neÏ svûtové, tu od pouliãních proda-
vaãÛ, Ïe matrjo‰ky jsou opravdu tradiã-
ním ãesk˘m suven˘rem – a to nejen
v dubnu, ale celoroãnû!  
Ale nechme sarkasmu a zkusme se
opravdu potû‰it jarem, které uÏ je tu,
a nejen podle kalendáfie, a také krátkou
povídkou v lehkém aprílovém tónu.

Martina Fialková

Dne 4. bfiezna 2005 podlehl váÏnému onemoc-
nûní v˘znaãn˘ ãesk˘ umûlec, violoncellista Ja-
roslav Chovanec. 30. bfiezna by se doÏil 80 let. 

Po brnûnské konzervatofii absolvoval HAMU
v Praze u profesora Milo‰e Sádla. Pfies ãtyfii-
cet let byl nadmíru zodpovûdn˘m koncertním
mistrem orchestru Národního divadla. Prosa-
dil se i jako sólista doma i v cizinû, zaslouÏil se
o interpretaci novû napsan˘ch dûl, z nichÏ
mnohá uvádûl v premiéfie, nûkterá mu byla
i dedikována. Byl ãlenem v˘znamn˘ch komor-
ních tûles – Novákova kvarteta, Dvofiákova
klavírního tria, Tria d’archi, kvarteta Bohuslava
MartinÛ aj. Jeho umûní je trvale zachováno na
mnoha nahrávkách.

J ak to dûláte, lidé moudfií? Cítím se
vedle vás velmi nejistá. Doháním letící
ãas s vyplazen˘m jazykem, chci stih-

nout tisíc vûcí najednou a v˘sledky jsou ne-
valné.
Nedávno odvolala mého muÏe kyprá bohy-
nû Afrodité, aby se jí kofiil na Kypru. Hodina
osamûní nade‰la. VÏdy, kdyÏ se to stane,
pfiepadne mû blouznivá chuÈ na bramboro-
v˘ salát. Stavím brambory na sporák, a neÏ
se uvafií, nahlédnu do knihy I-t’ing. Knihy
promûn, která patfií k nejstar‰ím knihám lid-
ského rodu. Z hlubokého zaujetí mû vytrh-
ne známá vÛnû peãen˘ch brambor. Podá-
vají svûdectví o mé roztrÏitosti, pfiikrãené,
bez vody, která se s omluvou vypafiila,
v nevinném kastrÛlku se sklopen˘ma ou‰-
kama, jehoÏ dno se stalo spáleni‰tûm iluzí
o salátu. Zato vÛnû pfiipomíná podzimní
idylku na polích, kdyÏ se pálí naÈ. Kolem
pobíhá ná‰ pes a vrãí na klacek, s kter˘m
si hraje. Je to legraãní. Sypu spálené
brambory do dfiezu, kastrol cpu do praãky,
utûrku do myãky, zástûru do odpadkového
ko‰e a vracím se kolem zrcadla ke Knize
promûn.
Îasnu nad tou promûnou. VÏdyÈ je‰tû pfii
vzpomínce na oh˘nek jsem byla ‰tíhlá,
dvacet devût centimetrÛ v pase. Existuje
krejãovsk˘ dvoumetr? Vypadám jako jedna
paní. Ty kfiiklavé hadry dám do fundusu ne-
bo bezdomovcÛm, aby byli veselej‰í. Ve
skfiíni visí klobouk po babiãce. Model z Pa-
fiíÏe. Dávám si ho na hlavu. To byla doba!
Raãí polévka, nadívané sluky... Kde jsou ti
raci? Voli je vypili. Co by tomu fiíkal mÛj dû-
deãek? Byl by pro trest smrti, nebo proti?
MoÏná by chtûl radûji jezdit na labutích ja-
ko babiãka na porcinkuli ve Vopoãnû, kdyÏ
jí bylo devûtavosumdesát. Pardon, v Praze
se mluví spisounû, to jen ta vzpomínka mi
jazyk zamotala.
Chci studovat I-t’ing, av‰ak bliÏ‰í cíl je vyprat
prádlo do bûla. Beru nov˘ Persil s hloubko-
vou silou a obarvím v praãce prádlo na mod-
ro, protoÏe jsem k nûmu omylem pfiihodila
texasky, které v minulém prádle chytly barvu
od obarvené ko‰ile. Na ‰ÀÛfie pak vystavuji
modré období. Koneãnû: Picasso mûl i rÛ-

Ïové. Zrovna tak mi to jde s lidmi. Jednou
jsem...
To uÏ je tolik hodin? Je‰tû musím nakreslit
ãlánek a napsat k nûmu kresbiãku. Pr‰í
míÀ neÏ víc. Proã já si v knihách podtrhá-
vám?! MoÏná, Ïe jednou je bude ãíst moje
vnuãka a dozví se rychleji, co
je v nich podstatné. Jde jí to
dobfie. V pondûlí se propadla
do zamrzlého rybníka, v úter˘
vypadla z kolotoãe, ve stfiedu
vjela na kole pod traktor, ve
ãtvrtek bude v pubertû, v pátek
se zamiluje do nûjakého idiota.
Îivot je Bary‰nikov, vyzval nás
k tanci. Rozhazujeme nohama
sem a tam, kopeme, vzná‰íme
se na ‰piãkách.
Je noc. LeÏím na posteli s defi-
lírkou záÏitkÛ v hlavû. JakÏe to
bylo v Knize promûn? Îe soft-

warové firmy nabízejí numerologické pro-
gramy, zaloÏené na symbolické soustavû
Knihy, jejíÏ kofieny jsou staré tfii tisíce let?
Hexagram. Kchun - pfiijetí. Usínám. Bram-
bory se vafií, bublají. „P‰t, p‰t!“ napomínám
je. Uvafiila jsem si kávu, hledám drobné,

abych si ji sama sobû zaplatila.
Pr‰í víc, neÏ míÀ. Afrodité pro-
mokla. Carnegi, Carnegi, pojì
mi na pomoc!
Koneãnû se vrátil mÛj moudr˘
muÏ z Ostrova slunce. Dal mi
dárek a vyfiídil pozdrav od bo-
hynû. Zjistil, co v‰echno se mi
za jeho nepfiítomnosti podafiilo
vykonat. Od té chvíle mi trpûli-
vû vysvûtluje, jak se mají vûci
dûlat správnû a normálnû. Se-
dím a zírám jako meteorit, kte-
r˘ právû dopadl na cizí plane-
tu. A souhlasím.
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Bohatá nabídka slovníkÛ 
a uãebnic angliãtiny

Ludmila Lojdová: 
JAK TO DùLÁTE, LIDÉ MOUD¤Í?


