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PRODÁME
i PRONAJMEME
Váš byt, dům nebo
nebytový prostor!
Přijďte se poradit.
Otevřeno po-pá 8:00–20:00
Realitní kancelář
Happy House Rentals
palác Langhans, Vodičkova 37

Vše o nás a našich nabídkách najdete na
WWW.NEJBYTY.CZ 

Volejte makléře
prodeje 777 222 890
pronájmy 777 236 863
nebo zelenou linku 
800 800 505

Jen málokdo má to ‰tûstí vystoupat po pfiíkr˘ch schodech jednoho ze star˘ch domÛ na
Uhelném trhu, kde vítá své pfiátele a samozfiejmû také tvofií Jan Brabenec. Jeho ateliér
v podkroví nevoní barvami, ale kÛÏí – a také se tu vzná‰í jakési duchovno. A i to jaksi
„voní“.  AlespoÀ se mi to tak zdá, kdyÏ prohlíÏím nezvyklé obrazy, reliéfy ãi plastiky z kÛ-
Ïe a Jan Brabenec je komentuje. 

Tento ne úplnû bûÏn˘ materiál si vybral uÏ dávno. V jeho zpracování je opravdu mistrem a ta-
ké o nûm právû pí‰e knihu Co kÛÏe mÛÏe (letos vydá nakladatelství Grada). 
Dfiíve, neÏ se roku 1978 podílel na projektu Husova domu v Kostnici. A dávno pfiedtím, neÏ
v roce 1980 ode‰el i s manÏelkou do Rakouska. PÛvodnû si myslel, Ïe pÛjdou dál a VídeÀ pro
nû bude jen jakousi pfiestupní stanicí. Nebyla, zakotvili, a snad pro tu historickou blízkost a ti-
síce spoleãn˘ch maliãkostí si „V˘chodní zemi“ neboli Österreich zamilovali. Vtipnû to Jan Bra-
benec zaznamenal ve své nedávno vydané kníÏce Cesta na v˘chod. „Rozhodli jsme se, Ïe
odejdeme na západ a do‰li jsme na v˘chod. Prchali jsme pfied srpem a kladivem a usadili se
v zemi, kde je srp a kladivo souãástí státního znaku. Odcházeli jsme ze socialistické normali-
zace a pfii‰li do krajiny, kde je socialismus normální…“ 

Dnes tvofií Jan Brabe-
nec ve Vídni, kde má
ateliér na Spittelberg-
gasse, i v Praze. Jeho
Ïena, také v˘tvarnice,
pr˘ tvrdí, Ïe hezãí vûci
se mu dafií dûlat v Pra-
ze. Kromû kÛÏí voní-
cích obrazÛ a jin˘ch
dekorativních prvkÛ
k zavû‰ení na zeì (tfie-
ba koÏen˘ch hodin) tu
trÛní nádherné dfievû-
né Ïidle, jejichÏ koÏe-
né sedáky i opûradla
jsou prav˘mi umûlec-
k˘mi skvosty. Prohlí-
Ïím také náramky
a náhrdelníky vynalé-
zav˘ch tvarÛ, koÏené

spony, opasky, ta‰tiãky a diáfie s koÏen˘mi deskami. Nejvíc mne ale zaujme cyklus stfiednû vel-
k˘ch obrazÛ, na nichÏ poznávám nûkteré biblické v˘jevy, pravda, trochu umûlecky pfietvofiené
– nezakr˘vají erotick˘ podtón. Podle v˘tvarníkov˘ch slov jiÏ v‰ak mnoho náv‰tûvníkÛ po disku-
zi s autorem usoudilo, Ïe v té bibli snad mohou b˘t i docela zajímavé vûci a Ïe se na to tedy bu-
dou muset podívat. 
Kromû kÛÏe se Jan Brabenec v posledních letech s oblibou vûnuje také studiu historie, pfiede-
v‰ím habsburské dynastie a jejího vztahu k âechám. A krásnû o tom vypráví. Jeho neklidn˘ tvÛr-
ãí duch jej ãasto pfiivádí i k organizování nejrÛznûj‰ích ãesko-rakousk˘ch kulturních projektÛ
(o Mozartovi v Praze). Pfiátelé i zákazníci Jana Brabence, ktefií pro‰li vídeÀsk˘m nebo praÏsk˘m
ateliérem, jsou obohaceni nejen o zakoupenou koÏenou krásu, ale i jinak. A tak uÏ chápu, co se
tu vzná‰í ve vzduchu. Radost z tvorby, úcta k dûjinám a ãlovûãina.  
Obrazy a dal‰í koÏené v˘robky Jana Brabence pro vefiejnost vystavuje a prodává nedaleká
Galerie Ostrov v Michalské ulici. Maf

Foto: Jifií Sládeãek

Ateliér s vÛní kÛÏe

V Krkono‰ích
se bájeãnû lyÏuje!
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tu také velká pohovka s pol‰táfiky a Veãer-
níãkovy pohádky z obrazovky. Dûtsk˘ koutek
je vyzdoben i pohádkov˘mi rekvizitami. 
Tento sál a jeho uspofiádání umocÀuje pocit
v‰eprostupující síly a vlivu médií v na‰em Ïi-
votû. Nemá v‰ak ãlovûka odradit a vydûsit,
ale naopak hravou formou pomoci získat
nadhled ve vztahu k médiím a záplavû jejich
produkce, pochopit, jak vzniká zpráva.
Funkãní techniku zapÛjãila souãasná média. 

Citát z v˘stavy: 
„Problém nespoãívá v tom, Ïe televize nabí-
zí zábavná témata, n˘brÏ Ïe jakákoli témata
pfievádí na zábavu.“ 

Neil Postman, Ubavit se k smrti

Dûjiny tvofiila (a tvofií) i média 
To lze zjistit po prohlídce druhého sálu s ex-
pozicí historie domácích médií. Zde se odvíjí
zmínûn˘ pfiíbûh, kter˘ poãíná postiliónovou

trubkou a konãí digitalizací signálu (zatím). 
Zapadá do nûj m˘tus Krameriov˘ch novin
a Karla Havlíãka Borovského. 
Uvûdomíme si, Ïe klíãové vynálezy telegrafu
a telefonu pomohly mnoha dûjinn˘m zvra-
tÛm a vedle tisku byly nejdÛleÏitûj‰ími nosiãi
informací pfii vzniku nového âeskosloven-
ska. (Krásn˘ exponát nástûnného telefonu
s psacím pultíkem je jak vystfiiÏen˘ z filmu
o dobrém vojáku ·vejkovi.)
V˘znamn˘m datem se v tomto svûtle jeví
i 29. fiíjen 1918, kdy den po vzniku republiky
vznikla i âTK. Tisk je v ní vÛbec fenomén.
B˘t Ïurnalistou je koneãnû opravdov˘m a vá-
Ïen˘m povoláním, za nûÏ se nestydí ani ta-
koví velikáni jako âapek, Langer ãi Poláãek.    
UÏ tehdy ale bulvár vystrkuje rÛÏky a dokon-
ce je parodován! Ironick˘ Pfií‰ern˘ veãerník si
jej po tfii roky dovolil na vysoké úrovni ze-
smû‰Àovat. Smích ale ÏurnalistÛm mrzne na
tváfii se vzrÛstajícím nebezpeãím nacismu

a pak v protektorátu. S pfiicházející cenzurou
se tûÏko vyrovnávají. Na sto ãesk˘ch noviná-
fiÛ zemfielo v koncentraãních táborech nebo
na následky vûznûní, hlásá v˘stavní panel.
Poslouchat se nesmí ani zahraniãní rozhlas,
kter˘ se jiÏ pfied válkou stal v˘znamn˘m zdro-
jem informací. Dobov˘ radiopfiijímaã ve vitrínû
je oznaãen originální v˘hrÛÏnou cedulkou,
hrozící smrtí za neuposlechnutí zákazu. Ty
tam jsou idylické doby zaãátkÛ rozhlasového
vysílání z provizorního stanu ve Kbelích. 
Pováleãná léta pfiinesla nejen novou cenzuru,
komunistickou, ale také nové médium, televizi. 
A nové vtipy: Doãkej ãasu, jako âetka TASSu
(rozumûj âeskoslovenská tisková kanceláfi
zpráv tiskové agentury Sovûtského svazu).
Prohlédnout si mÛÏeme desítky novinov˘ch
a ãasopiseck˘ch titulÛ, jejichÏ úvodníky hlá-
sají budování míru, socialismu a hledí z nich
rozjásané mladé tváfie ãi traktoristé s oãima
vizionáfiÛ. V normalizaãní televizi bûÏí pofiad
Zpívá celá rodina a v nûm vystupuje malá
Bára Basiková s culíãky. Televize se obarvi-
la. Je tu ale také samizdat a exilov˘ tisk.
A to uÏ cinkají klíãe a vznikají nové noviny,
obnovují se Lidovky. Cenzura koneãnû zmi-
zela. (Ale kam se schovala?) Vstupujeme do
digitálního vûku, vûku sítí, které nás chytí.
Dnes a dennû nás chytají na své zprávy a in-
formace. Vûfite – nevûfite. Ale pfiedev‰ím se
jdûte (na v˘stavu) podívat. 
K v˘stavû se váÏe bohat˘ doprovodn˘ pro-
gram. Vidût ji mÛÏete do 31. 3. 2006. Komi-
safiem je Martin Sekera.

Martina Fialková
Foto: M. Sekera

Zlaté ãasy médií aneb 
Národní muzeum jde s dobou
Právû ãtete na‰e leto‰ní první noviny. Pfied chvilkou jste moÏná v autû vypnuli rádio
a veãer doma usednete u televize. Nebo u poãítaãe. A napojíte se na svûtovou síÈ.
Vzpomenete si ale, kdy jste naposledy dostali od nûkoho po‰tou dopis? I to je médium.
Îe se dnes zprávy pfiená‰ejí i pfies celou zemûkouli mnohem rychleji neÏ dopisem?
PouÏíváme zkrátka pro ‰ífiení informací média jiná, neÏ vãera a pfiedevãírem.

KaÏdodennímu útoku desítek televizí, stovek
rozhlasov˘ch stanic a tisícovek novinov˘ch
a ãasopiseck˘ch titulÛ je jen tûÏko moÏné se
vyhnout. Proto je lépe, pochopíme-li jejich
funkci, poznáme-li, jak˘mi prostfiedky na nás
pÛsobí a jak se jejich síla vyvíjela. Lépe se
pak moÏná ubráníme nechtûnému vlivu, kte-
r˘ na nás bezesporu mají, kromû toho chtû-
ného – b˘t pravdivû informován. MoÏnost
k takovému poznání nám dává i multimediál-
ní (a to rovnou dvakrát) v˘stava v Národním
muzeu. Proã dvakrát multimediální? ProtoÏe
jednak mapuje v˘voj mnoha rÛzn˘ch médií
na na‰em území, jednak to dûlá mnoha rÛz-
n˘mi zpÛsoby, s vyuÏitím moÏností vizuál-
ních, sluchov˘ch i hmatov˘ch. 

Expozice s pfiíbûhem 
Národní muzeum jde skuteãnû s dobou, tato
v˘stava není první svého druhu. Podobnû ja-
ko Zlat˘mi ãasy médií se pokou‰elo vtáhnout
do dûní a zainteresovat v‰emi moÏnostmi jiÏ
párkrát. A opût se to dafií v˘teãnû. PfiestoÏe
NM nemá vlastní sbírkovou a badatelskou
základnu pro studium souãasnosti médií,
a muselo si tedy mnoho exponátÛ vypÛjãit
odjinud, v˘sledkem je opravdu zajímavá
a sdûlná expozice. Mapuje v˘voj a pÛsobení
médií a má navíc pfiíbûh. Povedlo se i díky
spolupráci s fiadou institucí, napfi. s Národ-
ním archivem âR, s Fakultou sociálních vûd
UK, Národním technick˘m muzeem ãi Po‰-
tovním muzeem âeské po‰ty.    

Zabydlete si svoje studio
V˘stava má dvû ãásti. Uvítá vás on-line zpra-
vodajstvím âTK. Vstupujete pak do ob˘váku
se zapnutou televizí a rozloÏen˘mi ãasopisy.
Vedle na WC je také poliãka s kníÏkami a tis-
kovinami. Jako doma… 
Zato naproti v kadefinictví, tam se povaluje
jen sam˘ bulvár! A móda! A pofiád tu breben-
tí rádio. To naproti u novinového stánku mají
slu‰n˘ v˘bûr v‰eho moÏného tisku, i zahra-
niãního. Nejvíc je ale Hospodáfisk˘ch novin,
které k v˘stavû vytiskly dokonce zvlá‰tní vy-
dání. Pfied hospodou stojí cedule, Ïe dnes se
tu sleduje hokej. Pokraãujeme ale dál, jsme
v éfie internetu, takÏe nav‰tivme sousední
funkãní internetovou kavárnu. Po vyfiízení své
po‰ty uÏ mÛÏeme vstoupit do hlavního sálu.
A napadne nás, jak moc jsme médii obklope-
ni v soukromí, jak moc se jim podfiizujeme
a jak nám organizují Ïivot. 
V prvním sále tedy nejprve nav‰tivme redakci
novin. V protûj‰í vitrínce si mÛÏeme porovnat
pracovní pomÛcky novináfie dnes s tûmi pfied
tfiiceti nebo sto lety. Kalamáfi, dfievûn˘ penál
a psací stroj znaãky Royal. Pak si mÛÏeme
sednout k redakãnímu poãítaãi a vytisknout si
novinovou stránku se svou vlastní tváfií. Stej-
nû tak si lze vyzkou‰et televizní studio, sed-
nout si za „zprávafisk˘“ stÛl nebo se projít le-
sem ãi nad mapou republiky. To v‰e kamery
pohotovû zachytí a pfienesou na zavû‰ené
monitory. Pro unavené malé náv‰tûvníky je

PF 2006 Všem čtenářům přejeme do nového roku hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti. Rádi vás budeme provázet i v roce 2006 a dou-
fáme, že LISTY PRAHY 1 budou i vaším oblíbeným médiem.

NAKLADATELSTVÍ JALNA A ŠÉFREDAKTORKA MARTINA FIALKOVÁ
Pan Jindfiich Hou‰ka, jehoÏ povídání Malostran‰tí mu‰ket˘fii jste si mohli
pfieãíst v prosincovém ãísle, má narozeniny ve stejn˘ den s na‰í republikou.
Ale narodil se o ãtyfii roky dfiív. Pfii‰el na svût v prvním roce první svûtové
války, 28. 10. 1914. ZaÏil tedy je‰tû jako dûcko poslední váleãná léta rakous-
ko-uherského mocnáfiství, pováleãnou bídu, ale také vznik âSR a rÛst nadû-
jí a pozdûj‰í prosperity. Loni v fiíjnu tedy oslavil 91. narozeniny a nedlouho
potom jsem mûla moÏnost se s ním setkat. Jak k tomu do‰lo? Ozvala se mi
na‰e ãtenáfika, která má galerii kousek od jeho rodného domu. Pan Hou‰ka,
kter˘ dnes sice bydlí na Smíchovû, na svoji Malou Stranu nedá dopustit a té-

mûfi dennû sem chodí na procházky a za pfiáteli. A tak se s ním, jako s velk˘m pamûtníkem a vy-
pravûãem, seznámila i paní Veselá z Galerie Eclectic na Jánském vr‰ku. Nûjakou dobu jeho vy-
právûní, k nûmuÏ jej ve své útulné galerii pobízela, sama poslouchala a obãas nûco zapsala. A pak
ji napadlo zavolat do na‰í redakce. První pfiíspûvek byl jiÏ témûfi hotov a mohli jste si jej pfieãíst mi-
nule. A protoÏe vzbudil pozornost i zvûdavost (ãemuÏ jsme rádi), pokraãujeme ve vyprávûní pana
Hou‰ky – tentokrát formou rozhovoru, kter˘ vznikl v loÀském listopadu na Jánském vr‰ku. 

Vzpomínky pana Jindfiicha Hou‰ky na Malou Stranu
Pane Hou‰ko, kde jste se tedy
narodil a jak to tady vypadalo
tenkrát, za první republiky?
Tyhle roky, kdyÏ vám mohlo b˘t
tak ãtyfii, pût, ‰est let, si uÏ kaÏ-
d˘ mÛÏe vybavovat z vlastních
vzpomínek…
UÏ moje babiãka bydlela na Malé
Stranû, v Nerudovû ulici. Její sna-
cha, moje maminka, se pak pfie-
stûhovala na ãas na Staré Mûsto,
blízko Rottova domu. Ale já se
narodil uÏ zase tady na Jánském

Pokraãování na stranû 8



Kam v lednu na procházku?
7. so. Národní památník na Vítkovû. Celková
prohlídka. Pofiádáno ve spolupráci s Národ-
ním muzeem. Zaãátek ve 14.00 pod sochou 
J. ÎiÏky na Vítkovû. Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
Muzeum Antonína Dvofiáka. Zaãátek ve
13.30 pfied Lékafisk˘m domem (metro C sta-
nice „I. P. Pavlova“). Vstup 50 Kã + vstupné
do objektu 40/20 Kã (B. ·vejnohová).
Procházka Letenskou plání a okolím. Za-
ãátek akce ve 14.00 na stanici tram. ã. 18, 20
„Chotkovy sady“. Vstup 50 Kã (H. âenková). 

8. ne. Kolem sv. Juliány do Statenic. Za-
ãátek na stanici aut. ã. 312 „Pfiední Kopani-
na“, kter˘ odjíÏdí v 9.30 ze stanice metra
A „Dejvická“. Trasa cca 5 km. Vstup 50 Kã
(Ing. Kocourek). 
Církevní architektura na Novém Mûstû –
s náv‰tûvou kostelÛ sv. Václava na Zderaze
a sv. Ignáce. Zaãátek ve 14.00 u kostela sv.
Václava v Resslovû ul. Vstup 50 Kã (PhDr.
Chrastilová).
Kostel sv. Jakuba Star‰ího ve StodÛl-
kách. Zaãátek ve 14.00 pfied objektem, Ko-
váfiova 21, Praha 5 (spojení aut. ã. 130 jede
od metra B „Na KníÏecí“ ve 13.12 nebo aut.
ã. 174 jede od metra A „Hradãanská“ ve
13.05 – v˘stup na stanici „Kováfiova“). Vstup
50 Kã (Ing. Pelzbauerová). 
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kase-
mat. (Stejnû i 15., 22. a 29. 1.) Zaãátek ve
14.00 pfied kostelem sv. Petra a Pavla.
Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).

9. po. Pfiedprodej na akci dne 12. 1. a 19. 1.
a na cyklus, kter˘ zaãíná 27. 1. 2006. Pfied-
prodej od 13.00 do 16.00 na Arbesovû nám.
4, Praha 5 – I. patro (zvonek bude oznaãen).
Zbylé vstupenky se budou doprodávat na
stejné adrese po tel. dohodû na ãísle 221
714 151. 
Praha astronomie a matematiky – po sto-
pách v˘znamn˘ch osobností a za zajímav˘-
mi objekty. Zaãátek v 15.00 u Pra‰né brány.
Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová). 

10. út. Okolí Branického námûstí. Zaãátek
v 15.00 u kostela sv. Prokopa (Branická
479/21, Praha 4). Vstup 50 Kã (J. Bondyová). 

11. st. Od Strahovské k Oujezdské bránû.
Zaãátek ve 13.30 na stanici tram. ã. 22, 23
„Pohofielec“. Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová). 

12. ãt. Literární pozÛstalosti v Knihovnû
Národního muzea. Ojedinûlá moÏnost se-
známit se se zajímav˘mi exponáty, bûÏnû
vefiejnosti nedostupn˘mi. Akce na pfiedpro-

V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS

S L O V O  M A J Í  â T E N Á ¤ I■  ■  ■ ■  ■  ■

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).
Z Pankráce do Michle. Zaãátek ve 14.00 na
stanici metra C „Pankrác“. Vstup 50 Kã (Ing.
Kocourek). 

22. ne. Procházka Bubenãí – po místech
pobytu v˘znamn˘ch osobností od kostela sv.
Gotharda aÏ k legendárnímu hostinci Slam-
ník. Zaãátek ve 14.00 na stanici metra
A „Hradãanská“. Vstup 50 Kã (A. Truplová). 

23. po. BoÏena Nûmcová a její pobyty
v Praze. K v˘roãí úmrtí spisovatelky. Zaãátek
v 15.00 u Novomûstské radnice na Karlovû
námûstí. Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová). 

24. út. Lichten‰tejnsk˘ palác – celková pro-
hlídka s v˘kladem o historii a jeho souãas-
nosti (dnes sídlo AMU). Zaãátek akce v 16.00
pfied vchodem do objektu (Malostranské
nám. ã. 13). Vstup 50 Kã (M. Racková). 

25. st. Îeny kolem prezidentÛ – pokraãová-
ní. Pfiedná‰ka se koná od 17.00 v sále ÚVL
PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5 – pfiízemí.
Vstup 50 Kã (Mgr. Náprstková).

26. ãt. Za Svatou holãiãkou na Malostran-
sk˘ hfibitov. Zaãátek v 15.00 pfied hfibito-
vem (stanice tram. ã. 4, 7, 9, 10 „Bertram-
ka“). Vstup 50 Kã (Mgr. Tlá‰ková). 

27. pá. âtyfii P aneb Páteãní povídání
v praÏsk˘ch pasáÏích. Po ãtyfii mûsíce se
budeme vûnovat praÏsk˘m pasáÏím. Projde-
me místa známá, ménû známá i utajená. Do-
zvíme se mnoho z historie pasáÏí i jejich
Ïhavé souãasnosti. Akce se uskuteãní vÏdy
v pátek od 16.00 v následujících termínech:
27. 1., 24. 2., 31. 3., 28. 4. 2006. Akce na
pfiedprodej, max. 35 osob. Pouze cel˘ cy-
klus, zlevnûná jednotná cena 40 Kã/akce –
tedy 160 Kã (Mgr. Náprstková). 

Bohatství slovní zásoby v rÛzn˘ch jazycích
závisí na mnoha faktorech. Jedním z nich je
i frekvence urãit˘ch pojmÛ. Konkrétnû fieãeno,
aã v ãesk˘ch vodách nepluje tolik druhÛ ryb
jako v holandsk˘ch (na‰ím handicapem je, Ïe
nemáme mofie), i tak máme pfiehr‰li úsloví
s tímto Ïivoãi‰n˘m druhem obecnû spojen˘ch
a s holand‰tinou spoleãn˘ch, napfiíklad:
je nûm˘ jako ryba, plave jako ryba, není
ryba jako ryba, je jako ryba ve vodû / je
jako ryba na suchu, má rybí krev, je zdra-
v˘ jako ryba, není ani ryba ani rak... 
Holandsk˘ jazyk (kdyÏ uÏ je v‰ude kolem to-
lik vody) se ale logicky zab˘vá rybami po-
drobnûji. 
My fiíkáme nosit dfiíví do lesa, Holanìané
(ne)chodí chytat ryby u rybáfie. KdyÏ u nás,
a zÛstaÀme je‰tû u dfieva, i mistr tesafi se
utne, u nich je to zase voda: i dobrému ry-
báfii  ryba vyklouzne.
My (a nejen ve sportu) s obavou voláme: ne-
fiíkej hop! dokud jsi nepfieskoãil, Holanìa-

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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dej. POZOR – omezen˘ poãet osob na 25.
Pfiedprodej dne 9. 1. Akce se uskuteãní v po-
zdních odpoledních hodinách. Opakuje se 
19. 1. 2006. Vstup 50 Kã (PhDr. Muchka). 

14. so. Zajímavosti Nerudovy ulice – do-
movní znamení, zajímavé osobnosti aj. Za-
ãátek ve 14.00 na rampû PraÏského hradu.
Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová). 
DÛm U Zlatého prstenu – expozice Galerie
hlavního mûsta Prahy. S prohlídkou v˘stavy
A. Mucha a noãní feérie na Vltavû a dal‰í v˘-
stavy v tomto domû. Zaãátek v 15.00 pfied
objektem (T̆ nská 6, Praha 1 – Staré Mûsto).
Vstup 50 Kã + poloviãní vstupné do objektu
(PhDr. ·kochová). 

15. ne. Lesem do Klánovic. Zaãátek na Ïe-
lezniãní stanici Praha – Bûchovice po pfiíjez-
du vlaku, kter˘ odjíÏdí z Prahy – Masarykova
nádraÏí ve 13.38. Trasa cca 6 km. Vstup 
50 Kã (Ing. Kocourek). 
Smetanovo muzeum. Zaãátek ve 14.00 na
Novotného lávce u sochy B. Smetany (pfied
muzeem). Vstup 50 Kã + vstupné do objektu
50/20 Kã (E. Sokolová). 

16. po. Po stopách sv. Jana Nepomucké-
ho v Praze. Zaãátek v 15.00 u kostela sv. ·i-
mona a Judy na Starém Mûstû. Vstup 50 Kã
(J. Bondyová). 

17. út. Staromûstská radnice – celková
prohlídka (podzemí, sály, kaple). Zaãátek
v 15.00 pfied objektem. POZOR – v pfiípadû
primátorské akce nelze uskuteãnit. Vstup 
50 Kã + jednotné sníÏené vstupné do objek-
tu 40 Kã (J. BuÀatová).

18. st. Franz Kafka a nûmecky pí‰ící literár-
ní okruh. Pfiedná‰ka se koná od 17.00 v sále
ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5 – pfiíze-
mí. Vstup 50 Kã (Ing. Bohumil Kocourek). 

19. ãt. Literární pozÛstalosti v Knihovnû Ná-
rodního muzea. Ojedinûlá moÏnost seznámit
se se zajímav˘mi exponáty, bûÏnû vefiejnosti
nedostupn˘mi. Akce na pfiedprodej. POZOR –
omezen˘ poãet osob na 25. Pfiedprodej dne 
9. 1. Uskuteãní se v pozdních odpoledních ho-
dinách. Vstup 50 Kã (PhDr. Mucha). 

21. so. Národní divadlo. Celková prohlídka.
(Stejnû i 28. a 29. 1.) Zaãátek kaÏdou pÛlho-
dinu od 8.30 do 11.00 pfied vchodem. Objed-
nané skupiny mají pfiednost (objednáváme
skupiny nad 15 osob). Poãet úãastníkÛ ve
skupinách je max. 50 osob. Vstup 50 Kã
(prÛvodci PIS).

nÛm je vlastní zas jejich opatrná politika: ne-
kfiiã ryba! dokud jsi ji nechytil.  
KdyÏ Holanìan loví mimo síÈ, ãi za sítí,
pfiijde âech s kfiíÏkem po funuse nebo,
s prominutím, utfie hubu. A kdyÏ je nûkdo fa-
le‰n˘ / mazan˘ jako li‰ka, tak pro nûj Ho-
lanìané mají stejné pfiívlastky, av‰ak je jim
bliÏ‰í jin˘ Ïivoãi‰n˘ druh: fale‰ná /mazaná
kreveta, stejnû jako pokud je nûkdo lev˘ ja-
ko ‰avle, tak je nakfiivo jako krab.
KdyÏ my posíláme nûkoho k ãertu, oni ho
posílají ke ÏralokÛm. 
A kdyÏ HolanìanÛm nûco nestojí ani za Ïra-
loãí ploutev, nám to nestojí ani za... ehm,
doplÀte si sami.
Ale ohlednû ryb skórujeme aspoÀ v jednom
pfiípadû (viz v˘‰e): my fiíkáme ani ryba, ani
rak, ale v Holandsku jde o v‰eobecnûj‰í zá-
bûr: ani maso, ani ryba.
Touto úvahou nehodlám rybafiit, ãili usilo-
vat o pochvalu, ale i malé ryby jsou sladké
ryby, ãesky si to snadno domyslíte.

Rybí pozdrav z Holandska
Aãkoli ãlánek pfii‰el tûsnû po uzávûrce vánoãního ãísla, redakce se domnívá, Ïe se ho-
dí otisknout jej i v lednu. Rybí polévku, smaÏeného kapfiíka ãi jeho kost mají moÏná
mnozí ãtenáfii je‰tû v Ïivé pamûti. Pozdrav nám poslala paní Michaela Swinkels-Nová-
ková z Holandska,  ãtenáfika internetov˘ch ListÛ Prahy 1, jinak bohemistka vyuãující
donedávna na belgické univerzitû v blízkosti holandsk˘ch hranic. Porovnání holand‰ti-
ny s ãe‰tinou je zajímavé i úsmûvné a vychází z její Ïivotní i pracovní praxe. 

âimick˘m hájem do Troje. Zaãátek ve
13.30 na koneãné stanici tram. ã. 10, 14 „Vo-
zovny Kobylisy“ (jedou od metra C „Kobyli-
sy“). Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová). 
Bfievnovsk˘ klá‰ter – celková prohlídka.
Zaãátek akce v 15.00 pfied objektem (Mar-
kétská 1, Praha 6). Vstup 50 Kã + vstupné
do objektu 50/30 Kã (PhDr. Chrastilová).
Zkáza staré Prahy aneb Stinné stránky
praÏské památkové péãe. Architektonick˘
v˘voj na území praÏské památkové rezerva-
ce v 90. letech. Zaãátek ve 14.00 u sochy 
J. Jungmanna na Jungmannovû nám. Vstup
50 Kã (P. Kuãera). 
Umûlecká abeceda milovníkÛ Prahy – re-
nesance. Zaãátek ve 14.00 na rohu ul. Lore-
tánské a Hradãanského nám. Vstup 50 Kã
(E. Sokolová). 
Chotkovy a Letenské sady. Zaãátek ve
14.00 na stanici tram. ã. 22, 23 „Královsk˘
letohrádek“. Vstup 50 Kã (E. Pike‰ová). 
Od kostela sv. Matûje na Babu. Zaãátek ve
14.00 na stanici aut. ã. 131 „U Matûje“ (jede
od metra A „Hradãanská“). Vstup 50 Kã 
(H. âenková).

30. po. âe‰i ve svûtû aneb Co daly âechy
svûtu (pokraãování). Pfiedná‰ka se koná od
17.00 v sále ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4,
Praha 5 – pfiízemí. Vstup 50 Kã (PhDr.
Chrastilová). 

31. út. StrakÛv palác – dnes konzervatofi
pro zrakovû postiÏenou mládeÏ. Celková
prohlídka. Zaãátek v 16.00 na Maltézském
nám. pfied objektem ãp. 14. Vstup 50 Kã 
(M. Racková). 

Vycházky se konají, sejde-li se nejmé-
nû deset úãastníkÛ. Maximální poãet
je 80 úãastníkÛ ve skupinû (není-li
uvedeno jinak). Pfiednost mají ti, ktefií
pfiijdou dfiíve. Vstupné do objektu si
hradí úãastníci sami. Slevy pro dûti,
studenty a seniory. Maximální kapaci-
ta sálu PIS – do 50 osob.

P ¤ I P O M E ≈ M E  S I  V  L E D N U■  ■  ■ ■  ■  ■

Kontejnery na Praze 1
– svoz objemného odpadu

VÍKENDOV¯ SVOZ Z 19 MÍST NA ÚZE-
MÍ PRAHY 1 BUDE 12.– 15. LEDNA. 
Stanovi‰tû kontejnerÛ:
MALÁ STRANA A HRADâANY:
Besední (ã. 2) – roh parãíku
Hellichova kfiiÏ. s Nebovidskou
U LuÏického semináfie (ã. 7)
Vald‰tejnské nám. (ã. 4) na parkovi‰ti
Malostranské nám. horní (ã. 11)
Klárov – U Îelezné lávky
Pohofielec (ã. 26)
NOVÉ MùSTO A STARÉ MùSTO:
Vojtû‰ská a Na Struze na ostrohu
u stanice metra Národní, kfiiÏovatka ulic
Charvátova a Vladislavova
roh Vodiãkovy a Navrátilovy
za kostelem sv. Jindfiicha 
·tûpánská pfied ã. 25 u kfiiÏ. s ¤eznickou
roh Havelské a Rytífiské
Betlémské nám. kfiiÏ. s Náprstkovou 
·iroká (ã. 10)
Ha‰talská pfied ã. 2
roh Masné a Malé ·tupartské
Dlouhá (ã. 48)
Petrské nám. u Lodecké

V úter˘ 24. ledna (pfiistavení v úter˘ rá-
no, odvoz ve stfiedu ráno) na tûchto
místech:
1. u stanice metra Národní, kfiiÏovatka

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

Zdroj: OÚ Mâ Praha 1

● 1. 1. 1866 po mnohalet˘ch rekonstrukcích
byl uveden do provozu Staromûstsk˘ or-
loj, pÛvodní orloj byl doplnûn so‰kami
dvanácti apo‰tolÛ s Kristem a kalendáfiní
deskou J. Mánesa – 140 let

● 2. 1. 1791 v Praze na Karlovû námûstí by-
la otevfiena první vefiejná obecní nemocni-
ce, v budovû b˘valého ústavu ‰lechtiãen –
215 let

● 4. 1. 1896 první koncert âeské filharmonie
pod vedením A. Dvofiáka se uskuteãnil
v Rudolfinu – 110 let

● 5. 1. 1866 v Prozatímním divadle v Praze
byla uvedena první opera B. Smetany Bra-
nibofii v âechách – 140 let

● 15. 1. 1921 byla zaloÏena âeskosloven-
ská obec legionáfiská, sdruÏení b˘val˘ch
pfiíslu‰níkÛ ãeskoslovensk˘ch legií za 
1. svûtové války – 85 let 

● 28. 1. 1956 první pfiím˘ pfienos âeskoslo-
venské televize ze zahraniãí (ze 7. olym-
pijsk˘ch her v Cortinû d`Ampezzo) – 50 let 
31. 1. 1846 zahájila ãinnost Mû‰Èanská
beseda v Praze – 160 let 

Co nabízí Obãanské sdruÏení ÎIVOT 90 a DÛm PORTUS

Procházka po domû plném Ïivota
V ulici Karoliny Svûtlé (mezi Betlémsk˘m námûstím a Lávkou) najdete ro-
hovou budovu Domu PORTUS. UÏ od roku 1996 zde sídlí obãanské sdru-
Ïení ÎIVOT 90. V jeho prostorách, ale i mimo vlastní dÛm, provozuje nej-
rÛznûj‰í sociální a zdravotní sluÏby, ale pfiipravuje také mnoÏství kulturních
a vzdûlávacích programÛ. A to v‰e pro seniory, kter˘ch ve spoleãnosti stá-
le pfiib˘vá a pfiib˘vat bude. My zdraví a mlad‰í si ãasto neuvûdomujeme,
jak musí b˘t pro na‰e nejstar‰í, na které máme málo ãasu nebo k nim má-
me daleko, tûÏká samota, pocit nemohoucnosti nebo dokonce bezcennos-
ti. DÛm PORTUS a obecnû sdruÏení ÎIVOT 90 v‰ak nabízejí mnoho moÏ-
ností, jak osamûní ãi naléhavou potfiebu nejrÛznûj‰í pomoci fie‰it. 

Procházku po domû, kter˘ nabízí mnoho-
strannou pomoc seniorÛm, zaãneme v pfií-
zemní vstupní hale. Zde si mÛÏete na mnoha
nástûnkách pfieãíst nejrÛznûj‰í pozvánky na
kulturní akce, besedy, v˘lety. Také zde najde-
te nabídky cestovních kanceláfií, orientujících
se na seniory, dodavatelÛ zdravotních pomÛ-
cek ãi poskytovatelÛ rÛzn˘ch sluÏeb. Najdete
tu i inzertní nástûnku, kterou mÛÏe zdarma
vyuÏít kaÏd˘. V recepci naproti vchodu si pak
mÛÏete koupit nové ãíslo ãasopisu Generace
a Seniofii – Zpravodaj Domu PORTUS (pfie-
hled v‰eho, co se zde kaÏd˘ mûsíc dûje).
Ochotnû vám také poradí, kde v Domû POR-
TUS najdete to, co hledáte.
Ale nejenom, poradí vám i mnoho dal‰ích
vûcí. Seniofii se mohou obracet s nejrÛznûj‰í-
mi dotazy, napfiíklad kde si zajistit pomoc
s úklidem, na kter˘ uÏ nestaãí, kam zajít na
rehabilitaãní masáÏ a podobnû, i na SENIOR
TELEFON. To je bezplatná linka, která pra-
cuje 24 hodin dennû i o víkendech na bez-
platné lince 800 157 157. Na této lince vám
nejen poradí s praktick˘mi problémy, ale mÛ-
Ïete si zde i pohovofiit o sv˘ch starostech,
smutcích, cítíte-li se sami. 
V pfiízemí je také situováno Divadlo U Val‰Û,
které je souãástí Domu PORTUS. V jeho
krásném sále se hraje v dobu vhodnou pro
seniory. Pfiedstavení zde vût‰inou zaãínají jiÏ
odpoledne, od 15, 16  nebo 17 hodin, aby ne-
bylo nutné vracet se domÛ pozdû veãer. Dne 
30. ledna tu probûhne benefiãní pfiedstavení
Stará bába tanãí ve prospûch sdruÏení ÎIVOT
90. V hlavní roli vystupuje bájeãná Luba Sko-
fiepová. (Program divadla zvefiejÀujeme pravi-
delnû na str. 4 na‰ich novin.) 
Vydejme se ale do prvního patra. V‰ude se
s nûk˘m potkáváte, s usmûvav˘m personá-
lem i s náv‰tûvníky Domu PORTUS. Pfiíjem-
nû si tu mÛÏete poklábosit v kavárniãce
U Eli‰ky nad levnou kávou ãi ãajem. Na její
prostory navazují v˘ukové a spoleãenské
prostory, kde se mÛÏete nauãit práci s poãí-
taãem, pfiijít si zacviãit nebo se vûnovat kera-
mice a jin˘m pfiíjemn˘m ãinnostem. Probíhají
tu také oblíbené Hovory pod lampou –
o v‰em moÏném, co seniory trápí i tû‰í, pro-
bírají se rodinné situace, mezigeneraãní
vztahy.) Na v‰e tu mají kvalifikované dobro-
volné lektory z fiad seniorÛ, ale i mlad˘ch.

A o zmínûn˘ poãítaãov˘ kurz a také o moÏ-
nost nav‰tívit zdej‰í internetovou kavárnu,
odkud si mÛÏete posílat e-maily nebo hledat
informace, je obrovsk˘ zájem.  Zafiízení ka-
várny bylo pofiízeno z dotace EU a program
„Let’s go for it“  je program internetové komu-
nikace pro seniory. 
Dal‰í uÏiteãnou sluÏbou pro ty, ktefií pouÏíva-
jí mobilní telefon, je poradna, kde vám jed-
nou t˘dnû pomohou vyfie‰it pfiípadné potíÏe
s va‰ím mobilem ãi poradí s jeho obsluhou. 

Druhé patro Domu PORTUS je zase jiné. Na-
chází se zde prostory pro tzv. respitní, rozu-
mûj odlehãovací péãi. Co si pod tímto slovem
pfiedstavit? Je to zdravotní a rehabilitaãní pé-
ãe, kterou zde poskytují lidem napfiíklad po
operacích nebo po nemoci, pfiípadnû po nûja-
ké zvlá‰tní Ïivotní situaci, a jejím úãelem je
znovunabytí sil a rekonvalescence. Ta v‰ak
vÏdy lépe probíhá v pfiíjemném prostfiedí a ve
spoleãnosti dal‰ích lidí. Seniofii tak nejsou na
svoje slabosti a smutky sami. V období, kdy si
nemohou dojít nakoupit a i doprava na rehabi-
litace mimo domov je pro nû obtíÏná, zajistí
zdej‰í zdravotní personál v‰e potfiebné v mís-
tû. Potfiebnou péãi, stravu i vycházky pro ty,
co je zvládnou.V létû lze vyuÏít krásnou tera-
su ãi zahrádku ve dvofie. Prostory v‰ak v Ïád-
ném pfiípadû nemají nemocniãní charakter,
v pokojích i na svûtl˘ch vyzdoben˘ch chod-
bách si tu pfiipadáte jako doma, nebo je‰tû lé-
pe, jako na dovolené v pfiíjemném hot˘lku. Ja-
ko podpora rekonvalescence seniorÛ tu ‰vitofií
i barevné andulky v kleci, stejnû jako o patro
níÏ v prostorách kavárniãky najdete i pfiíbytek
pro domácího u‰áka ãi morãe, s nimiÏ se lze
pomazlit. Respitní péãe je vÏdy krátkodobá,
jen na nejnutnûj‰í dobu, a placená. Vzhledem

k mnoÏství a kvalitû poskytovan˘ch sluÏeb lze
v‰ak fiíci, Ïe poplatky jsou únosné. 
Procházku Domu PORTUS zakonãíme pod
stfiechou, kde se v podkrovních prostorách
nachází zajímavá místnost. Není pfiístupná
vefiejnosti, ale je velmi dÛleÏitá. Jde o dispe-
ãink sluÏby tísÀové péãe AREÍON. Tato sluÏ-
ba byla ocenûna Ministerstvem zdravotnictví
âR cenou Makropulos, coÏ je cena pro nej-
lep‰í projekt osvûdãen˘ v praxi. Jako první
nestátní nezisková organizace obdrÏelo tuto
cenu letos právû o. s.  ÎIVOT 90. 
V ãem spoãívá v˘znam sluÏby tísÀové péãe? 
AREÍON nepfietrÏitû pohlídá prostfiednictvím
prostorov˘ch ãidel v bytû, spojen˘ch s nároã-
n˘m technick˘m a audio zafiízením, v‰echny
kroky obyvatele bytu. Pfiípadnou pomoc si se-
nior pfiivolá tísÀov˘m tlaãítkem, které zároveÀ
umoÏÀuje i oboustrannou verbální komunika-
ci. Tlaãítko má neustále u sebe, nejpohodlnûj-
‰í zpÛsob je nosit tísÀové tlaãítko zavû‰ené
na krku. Na dispeãinku jsou monitorovány po
dobu, kterou si klient pfieje, ve‰keré pohyby
v bytû, odchody, pfiíchody, je moÏné se kdy-
koli spojit s jeho obyvatelem hlasovou sluÏ-
bou bez telefonu. Takto, tedy hlasov˘m kon-
taktem, se provádûjí i psychoterapeutické
telefonní hovory dle potfieb klienta. 
Klient se díky hlasové sluÏbû necítí zcela
sám a ví, Ïe se na AREÍON mÛÏe plnû spo-
lehnout. V okamÏiku, kdy je nutná rychlá po-
moc, dispeãink okamÏitû reaguje zaji‰tûním
záchranky, policie nebo hasiãÛ, v ménû zá-
vaÏn˘ch pfiípadech vyjíÏdí zdravotník. Po-
tfiební klienti jsou vytipováváni v Praze ve
spolupráci s mûstsk˘mi ãástmi, sluÏba je pfií-
stupná i mimopraÏsk˘m klientÛm a klient do
ní mÛÏe vstoupit, kdykoli to potfiebuje. BliÏ‰í
informace o sluÏbû AREÍON mÛÏe zájemce
získat na tel. ãíslech 222 333 540-1, 544, 546
nebo na e-mailu: ivana.ãerna@zivot90.cz.
Je toho je‰tû mnoho, co mÛÏe ÎIVOT 90
v Domû PORTUS i mimo nûj nabídnout.
V‰ichni zájemci o jeho sluÏby mají dvefie
otevfiené, dotazovat se mohou i v Informaã-
ním centru na tel.: 222 333 500 nebo ve Zpra-
vodaji SENIO¤I Domu PORTUS. Ten zde
mohou zakoupit za cenu 10 Kã nebo si ho
pfiedplatit. Ti, kdo mají internet, se pak mohou
podívat na www.zivot90.cz. DÛm PORTUS
se tû‰í i na va‰i náv‰tûvu. maf

Mûstská knihovna
v Praze, 
POBOâKY ·KOLSKÁ 
A HRADâANY, pfieje
sv˘m ãtenáfiÛm hodnû
‰tûstí a úspûchÛ 
v novém roce 2006.

Otevírací doba pro pfielom
roku 2005/2006 a pro rok
2006 zÛstává nezmûnûna.

KNIHOVNA ·KOLSKÁ:
Po Zavfieno
Út 09:00 - 19:00
St 09:00 - 19:00
ât 09:00 - 19:00
Pá 09:00 - 19:00
So 09:00 - 15:00

KNIHOVNA HRADâANY:
Po 12:00 - 18:00
Út 09:00 - 15:00
St 12:00 - 18:00
ât 12:00 - 18:00
Pá 09:00 - 15:00
So Zavfieno

KURZY PRO PRÒVODCE PRAHOU 
A KURZY CESTOVNÍHO RUCHU

PIS pfiipravuje samostatné kurzy pro prÛvod-
ce Prahou i kurzy s propojením studijních
plánÛ kurzÛ pro obecn˘ cestovní ruch i pro
Prahu. Nová nabídka kurzÛ bude k dispozici
na studijním oddûlení nebo na internetov˘ch
stránkách na zaãátku roku 2006. Kurz pro
Prahu: 7. 3.–11. 6. 2006
Spojen˘ kurz pro Prahu a obecn˘ cestovní
ruch: 7. 3.–29. 6. 2006

Od 2. ledna 2006 probíhá mûsíãní kurz ang-
liãtiny pro prÛvodce Prahou. Kurz je zamû-
fien na specifickou prÛvodcovskou terminolo-
gii, pojmy z historie a umûlecké historie a na
nejãastûj‰í chyby v cizojazyãném v˘kladu.
BliÏ‰í informace o kurzech a prodej studij-
ních materiálÛ: Arbesovo nám. 4, Praha 5,
studijni@pis.cz tel. 221 714 158, tel./fax: 
221 714 159
úfiední hodiny: pondûlí, stfieda 8.00–16.00,
pátek 8.00–12.00
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Kresba Karel Trinkewitz
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PLACENÁ INZERCE

Triglav páka
Zajímavou soutûÏ chystá pro v‰echny

zájemce ze základních ‰kol 36. PS Triglav.  

Stále se roz‰ifiující sport páka, tj. pfietláãení
rukou, se letos v její organizaci stane poprvé
v historii oficiální soutûÏí Ïákovsk˘ch katego-
rií. Na návrh âeské asociace pfietláãení ru-
kou pfiestala b˘t jiÏ dfiíve organizovaná sou-
tûÏ TRIGLAV PÁKA obyãejnou místní
soutûÏí a po dvou letech se zafiadila do pres-
tiÏního âeského poháru. 
Kde se TRIGLAV PÁKA koná a jak se jí
zúãastnit? 
● Místem dûje bude Základní ‰kola Laudo-

va, Praha 6, termín je stanoven na 14. led-
na 2006.

● SoutûÏit se bude v kategoriích Ïák, Ïáky-
nû, junior, juniorka, ale i muÏi a Ïeny. 

● Nejlep‰í tfii z Ïákovsk˘ch a juniorsk˘ch ka-
tegorií si pak zajistí nominaci na mistrov-
ství republiky, které se koná v dubnu.

● Pravidla, podrobnosti a informace pro no-
vé zájemce o seznámení s tímto sportem
ãi dal‰í úãastníky soutûÏe: Lubo‰ Kubík,
tel.: 604 102 302, lubos@pstriglav.cz,
www.pstriglav.cz. 

Co je to páka? 
Páka – Armsport – Armwrestling – sportovní
pfietláãení rukou ãi kanadsk˘ zápas  jsou ná-
zvy pro zajímav˘, rychl˘ a dynamicky se roz-
víjející sport, mnoh˘m znám˘ pouze v zábav-
né formû z klukovské páky ãi z amerického
filmu se S. Stallonem – Over Top. 
Kofieny oficiální sportovní páky s pevn˘mi pra-
vidly, váhov˘mi kategoriemi, pfiedpisy pro or-
ganizaci soutûÏí, rozhodãími i registrovan˘mi
závodníky v‰ak sahají aÏ do roku 1967, kdy
byla ve svûtû zaloÏena první novodobá svûto-
vá organizace „páky" – WAF. V souãasné do-
bû sluãuje témûfi osmdesát zemí v‰ech konti-
nentÛ. Napfiíklad v Gruzii patfií tento sport k
vÛbec nejpopulárnûj‰ím sportovním odvûtvím.
âeská asociace pfietláãení rukou (âAPR)
je jedinou oficiální organizací sdruÏující zá-

VÁÎENÍ 
RODIâE,

blíÏí se den, kdy Va‰e dítû udûlá první
váÏn˘ krok do Ïivota – zaãne chodit do
‰koly.

Chcete vûdût, co Va‰e dítû ãeká? Co bude
potfiebovat na vyuãování? Jak funguje ‰kolní
druÏina? Zveme Vás dne 26. ledna 2006
v 16 hodin na schÛzku s vedením ‰koly 
i s vyuãujícími. Seznámíte se s projektem
pro nadané dûti, (angliãtina, etika, asi-
stent v hodinách, skupiny podle nadání,
odborná garance). 
Zodpovíme Va‰e otázky, kter˘ch bude zcela
jistû dost. Tû‰íme se na Vás i Va‰e dûti u zá-
pisu dne 2. aÏ 3. února 2006 od 14 hodin do
17 hodin.                                                    

Mgr. Libu‰e Vlková, fieditelka 
Základní ‰kola nám. Curieov˘ch 

110 00 Praha 1, námûstí Curieov˘ch 2, 
tel.: 222 319 932, fax: 224 817 979 

e-mail: info@zscurie.cz
webové stránky: http://www.zscurie.cz

Antarktida 15 500 kilometrÛ
MÛj tatínek pocházel ze Skfiivan, kde jeden vûdûl o druhém, jak
uÏ to tak v mal˘ch obcích b˘vá. Z na‰eho bydli‰tû sem bylo, co
by kamenem dohodil. O jeho dûtství a mládí toho pfiíli‰ nevím,
ãasto jsem v‰ak sl˘chávala jméno, které se pozdûji spojilo s bí-
l˘mi dálkami a dobrodruÏstvím. Václav Vojtûch. TatínkÛv vrstev-
ník, skfiivansk˘ rodák, první âech v Antarktidû. Zasutou vzpo-
mínku mi znovu vrací v˘stava nazvaná âe‰i v Antarktidû, která
je v Národním muzeu otevfiena do 31. ledna. 

VÏdycky je nûkdo první. Václav Vojtûch byl první âech, kter˘ vstoupil na
pÛdu daleké Antarktidy, tehdy teprve sto let známého kontinentu. Stalo
se tak na 78° 30’ jiÏní ‰ífiky a 163° 53’ západní délky ve velrybím zálivu
Rossova mofie, kde polární v˘prava admirála Richarda Evelyna Byrda
ob˘vala tábor Malá Amerika. Byl 27. leden roku 1929. Tímto dnem se
zaãala psát kapitola ãeské úãasti na dob˘vání a prÛzkumu Antarktidy.
Na dal‰í âechy si v‰ak ledov˘ kontinent musel poãkat dal‰ích 28 let. 
V období hledání, v letech 1957 aÏ 1970, „se zde dvanáct lidí, dvanáct
apo‰tolÛ prÛkopníkÛ uãilo dûlat vûdu v tûch nejtvrd‰ích podmínkách“,
uvádí autor v˘stavy RNDr. Hynek Adámek. V˘ãet zaãíná Antonínem
Mrkosem a konãí jménem Josef Sekyra, kter˘ jako první âech stanul
na jiÏním pólu. O historickém datu 26. 12. 1969 fiíká: „NeÏ jsem odle-
tûl, pfiibil jsem na sloup s cedulemi tu svoji s nápisem Praha 15 560
km. Tolik to bylo ke Geologickému ústavu na Malostranském námûs-
tí.“ KaÏd˘ z ãesk˘ch polárníkÛ zanechal svou stopu. Ve vydan˘ch kni-
hách a publikovan˘ch ãláncích a také pfiímo na mapû Antarktidy, kde
jejich jména pfiipomínají názvy hor, doliny, pobfieÏí i celého masivu. 

V˘stava vrcholí dne‰ním dûním na studeném kontinentu, realizací
my‰lenky, jejíÏ zrod se datuje do 80. let minulého století. Na ostrovû
Jamese Rosse byla na jafie 2005 vybudována první ãeská vûdecká
stanice. Pfiiná‰í uÏ své v˘sledky – odbûry mechÛ, li‰ejníkÛ, geologic-
ké vzorky, klimatická mûfiení. Sen souãasn˘ch ãesk˘ch polárních ba-
datelÛ se stal skuteãností.
Téma v˘stavy vzbuzuje hrdost na odvahu, pracovitost a vytrvalost na-
‰ich krajanÛ, na schopnost malé zemû prosadit se v mezinárodní
konkurenci. Vhodné je pouãení o legislativû Antarktidy z hlediska me-
zinárodního i ve vztahu k âeské republice. Polárníci jsou urãitû tvrdí
chlapi. Ne tak ale v‰ichni náv‰tûvníci v˘stavy. Ke ãtení dlouh˘ch tex-
tÛ by moÏná uvítali pár Ïidlí. 

StáÀa Wildová

Ledová Praha 2006
Prázdniny b˘vají obvykle spojeny s v˘lety. O pololetních prázdninách ve dnech 
3.–5. února je moÏnost se úãastnit 6. roãníku akce Ledová Praha. Pofiadateli jsou ob-
ãanské sdruÏení Pion˘r a Nadace Dûtem 3. tisíciletí.

Jarní prázdniny pro dûti, dûtské lyÏafiské a snowb. tábory

Krkono‰e – tel.: 222 782 931

KLUB POHYBU A KRÁSY 
SLUNEČNICE

TĚLOCVIČNA 17 DRUHŮ CVIČENÍ PRO
DĚTI, TĚHOTNÉ, DOSPĚLÉ I STARŠÍ 
+ KOMPLETNÍ SLUŽBY PRO KRÁSU

Maiselova 7, Praha 1, metro Staroměstská
inf. 222 232 490, 721 215 204 www.klub-slunecnice.cz  

KLUB RODIâÒ MAL̄ CH DùTÍ Praha 1, Karlova 8 – Unitaria, zve na besedu ve
ãtvrtek 12. 1. 2006, v dobû od 16:30 do 18:00 hodin. Téma: Îárlivost mezi sou-
rozenci. Bûhem besedy si dûti hrají v pfiilehlé místnosti se zku‰en˘mi dospûl˘mi.
V‰ichni noví zájemci o tuto bezplatnou poradnu jsou i se sv˘mi ratolestmi vítáni. 

EUROCENTRUM 
Praha

Vegetariánská kuchyně, 
jak ji ještě možná neznáte 
bohatá, chutná a zdravá! 

Místo k sezení a ochutnání 
Vám nabízíme v ãajovnû V síti, 

Jana Masaryka 46, Praha 2.
Jídlo Vám také dovezeme. 

Rozvoz jídel po Praze, catering 

www.zelenakuchyne.cz
775 580 088, 736 109 966

Pûveck˘ sbor seniorek Îivota 90 
hledá schopného pianistu, 

nebo pianistku.
inf. na tel. 222 564 167, pí. Îáková.

snaÏit zájem o EU probouzet. DÛleÏité je,
aby lidé vûdûli, Ïe se mají kam obrátit. Jsme
rádi, Ïe si k nám nacházejí cestu i ‰koly, kte-
ré do v˘uky zafiadí tfieba besedu s pracovní-
ky Eurocentra nebo pfii v˘letu do Prahy, po-
kud jsou mimopraÏské, nás prostû jen
pfiijdou nav‰tívit a podívat se, co zde dûláme. 
A jaké jsou nejãastûj‰í dotazy, na které
v Eurocentru nebo na Eurofonu odpoví-
dáte?
Pfiedev‰ím jsou to nejrÛznûj‰í dotazy na
moÏnosti a podmínky pro práci v EU, dále se
t˘kají i rÛzn˘ch nejasností ohlednû cestování
mezi státy EU, ale hodnû obãany zajímají ta-

ké sociální záleÏitosti (dÛcho-
dy v rámci EU, sociální
a zdravotní poji‰tûní). 
Firmy se zajímají o strukturál-
ní fondy EU, o danû v unii,
mladí lidé zase o moÏnosti
studia ve státech EU. V ne-
poslední fiadû poskytujeme
mnoÏství konzultací ohlednû
podmínek pro podnikání.
Z tûch obecn˘ch, nebo fiek-
nûme právnû-politick˘ch, do-
tazÛ jsou to pfiedev‰ím dota-
zy na Smlouvu o Ústavû pro
Evropu, na pfiijetí eura a také
na legislativu (právo) v EU. 
Procházím kolem stolkÛ s po-
ãítaãi, kde je moÏné zdarma

neomezenû dlouhou dobu surfovat po inter-
netov˘ch stránkách EU a hledat pfiesnû ty in-
formace, které potfiebujete. Tuto sluÏbu
v kombinaci se zdej‰í knihovnou vyuÏívají
dennû desítky lidí. Za pfiepáÏkou je vidût nû-
kolik pracovi‰È pro telefonistky, které jsou
v kontaktu s volajícími na Eurofon. Se slu-
chátky na u‰ích a s pomocí internetu okamÏi-
tû poskytují základní odpovûdi na pestré do-
tazy, navigují tazatele na dal‰í zdroje
informací a pohotovû reagují na upfiesÀující
dotazy. V‰ichni zamûstnanci Eurocentra pro-
‰li bezpoãtem sloÏit˘ch ‰kolení, absolvovali
stáÏe v institucích EU, a jsou tudíÏ pfiipraveni
odpovûdût na ‰irokou ‰kálu dotazÛ. A co
byste rádi vûdûli o Evropské unii vy? 
Eurocentrum Praha, Jungmannova 24,
Praha 1, otevírací doba: po-pá 10:00-18:00

Bezplatná telefonní linka Eurofon: 
800 200 200 – po-pá 10:00-18:00,  

Martina Fialková
Foto: Jifií Sládeãek

publikace o Evropské unii, disponuje pre-
zenãní i absenãní knihovnou, voln˘m pfiístu-
pem na internetové stránky o EU a slouÏí ta-
ké jako klíãové kontaktní místo pro dal‰í
vyhledávání údajÛ z jin˘ch, specializovanûj-
‰ích zdrojÛ. V rámci Eurocentra Praha fun-
guje bezplatná informaãní linka Eurofon 800
200 200 a internetové stránky o Evropské
unii www.euroskop.cz.
Eurocentrum Praha chystá na jaro 2006 cy-
klus semináfiÛ, debat a besed s vefiejností,
pfiedná‰ky pro studenty základních a stfied-
ních ‰kol, spolupracuje s institucemi, ‰kolami
a vystupuje jako spoluorganizátor akcí za-
mûfien˘ch na EU a evrop-
skou integraci.
V ãem jsou va‰e sluÏby
dnes ‰ir‰í oproti dfiívûj‰ím? 
SluÏby se roz‰ífiily pfiedev‰ím
slouãením informaãních zdro-
jÛ. Zájemce o informaci mÛÏe
pfiijít osobnû do Eurocentra
Praha, zavolat si bezplatnû
na Eurofon 800 200 200 ne-
bo najít odpovûì na www.eu-
roskop.cz.
V roce 2006 budou postupnû
vznikat dal‰í Eurocentra v re-
gionech tak, aby byla vytvo-
fiena konzistentní propojená
síÈ informaãních Eurocenter,
která budou sdílet znalostní
databázi, spoleãnû organizovat semináfie
a v˘stavy, distribuovat publikace atd.  
A kdo jsou nejãastûj‰í náv‰tûvníci Euro-
centra?
Do Eurocentra Praha pfiichází v souãasnosti
cca stovka zájemcÛ za den a na Eurofon
800 200 200 dennû zavolá kolem 300 lidí.
Îádná konkrétní skupina náv‰tûvníkÛ v Eu-
rocentru nepfievládá.
Na jakou skupinu ãi skupiny se chcete
v budoucnu je‰tû více zamûfiit? S jak˘mi
institucemi napfiíklad  spolupracujete? 
Eurocentrum Praha je plnû otevfieno pro ‰i-
rokou vefiejnost, od studentÛ, pfies zamûst-
nance, dÛchodce i podnikatele. KaÏdé skupi-
nû se snaÏí nabídnout maximum informací,
odpovûdût na jak˘koliv dotaz t˘kající se Ev-
ropské unie nebo alespoÀ pomoci s nasmû-
rováním na správn˘ zdroj informací. Euro-
centrum Praha se bude do budoucna
zamûfiovat na v‰echny, co mají chuÈ dozvû-
dût se více o Evropské unii,  a u ostatních se

PraÏské centrum není jediné. Podobná Euro-
centra právû vznikají v dal‰ích regionech po
republice a zafiadí se mezi asi 320 podob-
n˘ch evropsk˘ch informaãních center ve 42
zemích, a to jak ve v‰ech ãlensk˘ch a kandi-
dátsk˘ch státech EU, tak v jin˘ch zemích Ev-
ropy a Stfiedomofií. Co Eurocentrum Praha
poskytuje obãanÛm, ktefií se zajímají o rÛzné
moÏnosti, které nám ãlenství v EU pfiiná‰í?
Ptáme se Lucie Horové, vedoucí Eurocentra.  
Mohla byste ve struãnosti popsat historii
vzniku va‰í instituce, která pro‰la jiÏ nû-
kolika organizaãními zmûnami, z nichÏ ta
nedávná je koneãnû definitivní? 
V roce 1998 zahájilo ãinnost Informaãní cent-
rum Evropské unie (ICEU) v Rytífiské ulici
a stalo se souãástí komunikaãní strategie De-
legace Evropské komise v âR. JelikoÏ finan-
cování ICEU bylo zaji‰tûno z pfiedvstupního
fondu Phare, ze kterého po vstupu âeské re-
publiky do EU nemohlo b˘t nadále ãerpáno,
pfie‰lo od 1. ledna 2005 ICEU pod Minister-
stvo zahraniãních vûcí âR. Z usnesení vlády
bylo k 1. 6. 2005 Informaãní centrum pfieve-
deno pod Odbor pro informování o evrop-
sk˘ch záleÏitostech pfii Úfiadu vlády âR.
V Jungmannovû ulici tak vzniklo nové Euro-
centrum Praha, které bylo slavnostnû otevfie-
no v pátek 18. listopadu 2005.
Jaké sluÏby obãanÛm tedy nabízíte nyní,

po pfiestûhování se do nového objektu
a pfiechodu pod Úfiad vlády?
Eurocentrum Praha je snadno pfiístupné mís-

Novû otevfiené Eurocentrum najdete v Jungmannovû ulici 24.  Sídlí nyní v pûkné klasi-
cistní budovû v pfiízemí tak, aby bylo co nejblíÏe a nejsnáze pfiístupné zájemcÛm. Po-
dobnû tomu bylo i dfiíve v Rytífiské ulici, odkud se sem teprve nedávno pfiesunulo. Dfií-
vûj‰í informaãní centrum podléhalo ministerstvu zahraniãí, toto nové v‰ak jiÏ pfiímo
Úfiadu vlády. To je, kromû adresy, hlavní zmûna. Informace o Evropské unii, vzhledem
k na‰emu jiÏ rok a pÛl starému ãlenství, pfiestaly b˘t zahraniãnûpolitick˘m tématem
a staly se záleÏitostmi  vnitfiními, vlastními.

to pro obãany âeské republiky, ktefií mají zá-
jem získat informace t˘kající se Evropské
unie. Hlavním cílem je podporovat informova-
nost ãeské vefiejnosti a podnûcovat zájem
a vefiejnou debatu o tématech Evropské unie. 
Poskytuje informaãní sluÏby jak pro ‰irokou,
tak odbornou vefiejnost, nabízí nejrÛznûj‰í

Pfied vybudováním polární stanice „bydleli“ ãe‰tí polárníci
ve stanovém tábofie.

Ledová Praha je urãena pro dûti z celé re-
publiky, pro kolektivy ze základních ‰kol,
dûtsk˘ch domovÛ, domÛ dûtí a mládeÏe, ob-
ãansk˘ch sdruÏení, ale i pro rodiny s dûtmi. 
KaÏdoroãnû vyuÏije nûkolik tisíc úãastníkÛ
nabídku nav‰tívit známá a v˘znamná místa,
která souvisí s minulostí i souãasností Prahy.
(V loÀském roce to bylo pfiibliÏnû 6000 dûtí.)
Ledová Praha nabízí dûtem aktivní vyuÏití
volného ãasu a díky spolupráci s celou fiadou
institucí mají moÏnost na vlastní oãi vidût to,
co znají pouze z uãebnic. V této dobû jsou
pro nû pfiipraveny volné vstupy, pfiípadnû
velmi zv˘hodnûné vstupné do celé fiady ob-
jektÛ. K tradiãním patfií Národní muzeum,

PraÏsk˘ hrad, Îidovské muzeum, Muzeum
hl. m. Prahy, Muzeum policie, Petfiínská roz-
hledna, Botanická zahrada UK, ale také ÎiÏ-
kovská vûÏ, Muzeum voskov˘ch figurín ãi
Bobová dráha. Úãastníci Ledové Prahy mají
také moÏnost volného vstupu na republikové
finále Dûtské porty, které je souãástí Pion˘r-
ského sedmikvítku. Úãastnit se mohou také
benefiãního koncertu Dûti dûtem, kter˘ je po-
fiádán v Kongresovém centru Praha. 
Dal‰í informace najdete na internetové adre-
se: www.ledovapraha.zde.cz. Pfiípadné foto-
grafie jsou ke staÏení na www.pionyr.cz/le-
dovapraha.

vodníky v tomto sportu v âR. Jako samostat-
n˘ subjekt je zaãlenûna pod âASPV – âes-
ká asociace Sport pro v‰echny (stejnû jako
napfiíklad Aerobic, Sportovní tance a dal‰í).
Od roku 1996 se pravidelnû koná domácí
‰ampionát a od tohoto roku se také na‰e re-
prezentace kaÏdoroãnû úãastní mistrovství
Evropy a svûta. Nutno podotknout, Ïe ús-
pû‰nû. VÏdyÈ z posledního mistrovství svûta
konaného v listopadu loÀského roku  se ães-
k˘ v˘bûr vrátil domÛ se sbírkou dvou zlat˘ch
a tfií stfiíbrn˘ch medailí!

Páka do ‰kol
Je projekt podporovan˘ âAPR (zdarma),
kter˘ umoÏÀuje rozvoj tohoto sportu mezi
nejmlad‰ími na základních, ale i stfiedních
‰kolách. âAPR napfiíklad zapÛjãuje speciální
soutûÏní stoly, metodicky ‰kolí, pomáhá pfii
organizaci ‰kolních i mezi‰kolních soutûÏí,
pofiádá exhibiãní i náborové soutûÏe, letní
tréninkov˘ tábor pro dûti.  
Projekt nabízí mládeÏi sport místo cigaret, al-
koholu ãi drog a ostatních nástrah dne‰ního
svûta jako lep‰í, zdravûj‰í a plnohodnotnûj‰í
zpÛsob seberealizace. Páka je jedin˘ kon-
taktní sport, kde není cílem soupefie fyzicky
napadnout a ublíÏit mu (box, zápas), ale
pouze ho pfiemoci a dokázat Ïe... „já jsem
silnûj‰í, rychlej‰í…“ UmoÏÀuje tak kultivova-
nou cestou s pevn˘mi sportovními pravidly
uplatnûní soutûÏivé energie dûtí místo  klu-
kovsk˘ch ‰arvátek ãi vybíjení se jin˘mi nega-
tivními formami. 
Více informací zájemci najdou na: 
www.paka.cz, www.caspv.cz Maf 

Z· nám. Curieov˘ch

K U R Z Y   T E N I S U
pro dûti a mládeÏ od 5 do 18 let zaji‰Èuje 

T e n i s o v á   ‰ k o l a   T A L L E N T

v místû bydli‰tû (25 stfiedisek)
Od 16. ledna nové zimní ãtvrtletí. 

Zápis stále probíhá!
zápis:

telefonicky: 224 815 871
GSM: 603 527 172, 603 418 066

více info: http://www.TALLENT.cz

Agentura L + R zaji‰Èuje jazykovou v˘uku jiÏ
od roku 1989. Zpoãátku to byla stûÏejní ang-
liãtina a nûmãina, pozdûji jsme pro velk˘ zá-
jem pfiidali i dal‰í jazyky, takÏe dnes v desít-

kách kurzÛ a na nejrÛznûj‰ích úrovních mo-
hou zájemci studovat i francouz‰tinu, ital‰tinu
a ‰panûl‰tinu. Kurzy Agentury L + R jsou vy-
hledávané jak kvÛli nízkému poãtu studují-
cích (zpravidla okolo pûti), tak kvÛli zodpo-
vûdnosti lektorÛ. Vyuãují u nás kvalifikovaní
ãe‰tí lektofii s tvÛrãím pfiístupem i rodilí mluv-
ãí, ktefií jsou nasazováni do kurzÛ v pokroãi-
lej‰ích úrovních. V souãasnosti na‰e kurzy
probíhají ve tfiech ‰kolách  v centru, a to ve
·tûpánské, Jeruzalémské a Truhláfiské, v do-
poledních, odpoledních a veãerních hodi-
nách. Klienti si mohou vybrat kurz v rozsahu
2 ãi 4 hodiny t˘dnû. Kvalitní uãebnice jsou jiÏ
zahrnuty v cenû kurzovného.
Chcete se pfiijít pfiesvûdãit, Ïe víme, jak na
jazyky? Nov˘ semestr zanedlouho zaãíná. 
Nevyhovuje vám skupinová v˘uka? Pro ce-
lou fiadu firem a individuálních klientÛ agen-
tura pfiipravuje jazykové kurzy dle poÏadav-
kÛ klienta jak v na‰ich prostorách, tak
u klienta. Pomáháme s v˘bûrem uãebnic
a zdarma provádíme vstupní testy.  Mezi dal-
‰í aktivity agentury patfií zaji‰Èování pfiekladÛ
a tlumoãení. 
Sledujte Listy Prahy 1, v jejichÏ pfií‰tím vydá-
ní najdete na‰e soutûÏní otázky o zajímavé
ceny.  

Agentura L + R ví, jak na to (a pfiipravila pro vás soutûÏ)

Ach, ty jazyky!
Ach, ty jazyky, povzdechne si obãas mnoho z nás. Potfiebujeme je jako sÛl, nûkdo z nás
dennû, nûkdo obãas – v práci i v soukromém Ïivotû, v zahraniãí, ale i doma. Zvlá‰tû
v Praze, kde pÛsobí stovky zahraniãních firem a kaÏd˘ ãlovûk se chce dobfie uplatnit.
Novou motivací je práce v evropsk˘ch institucích i vût‰í moÏnost uplatnûní v zahraniãí
po vstupu do EU. 

PLACENÁ INZERCE

☎



www.pangea-tea.cz
Tel./fax: 222 245 894

www.pangea-tea.cz/produkce/vystava.html 
otevfieno: 

po-ãt 10:00–21:00, pá 10:00–22:00, 
so 11:30–22:00, ne-11:30–21:00

Prodejní stánky: OD Kotva na námûstí Republiky 
a Hypernova âestlice,PrÛhonice.

RÛÏovou ãajovnu najdete mezi hlavním nádraÏím 
a Jindfii‰skou ulicí.

Vítáme vás v novém roce 2006 
a pfiejeme ‰Èastn˘ start a plno zábavy.

ãajová „bonboniera“ 
http://www.pangea-tea.cz/produkce/novinky.html

cestopisné pofiady, zaãátek v 18.30 
není-li uvedeno jinak:

17. 1. KE≈A od jezera Victoria k Indickému oceá-
nu – J. Sobotková, M. Prynych

19. 1. Kuba – Petr TÛma
24. 1. PafiíÏ jak ji neznáte – Jan Stûniãka
26. 1. Malajsie turististická i cestovatelská 

– Irena Páleníãková
31.1. Bolívie – na stfie‰e JiÏní Ameriky 

– Luká‰ Synek 
vstupenky rezervujte na tel: 222 245 894

V˘stava:
http://www.pangea-tea.cz/produkce/vystava.html

RÛÏová 8 Praha 1

!! vykupujeme staré Ïaluzie na protiúãet !!

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

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

Telefon: 224 214 617 Mobil: 604 207 771

4   inzerce / kultura LISTY PRAHY 1

âALOUNICTVÍ  VÁVRA
Ve‰keré ãalounické práce

v˘bûr z 1200 potahov˘ch látek, kÛÏe,
ekokÛÏe, koÏenky.

Tel. 241 414 147, 603 301 565

■  ■  ■ ■  ■  ■K A V Á R N Y  /  R E S T A U R A C E

■  ■  ■ ■  ■  ■K U L T U R A  B E Z  K R A V A T Y

ÚKLID
administrativních objektÛ, domÛ,

chodníkÛ, kanceláfií, bytÛ, 
objektÛ po rekonstrukci, vyklízení, 

ãi‰tûní kobercÛ a dal‰í úklid 
spolehlivû zaji‰Èuje firma

CHRPA
tel.: 224 914 001

www.chrpauklid.cz 

leden 2006

KU¤ÁCI-ODVYKNETE!

JIND¤I·SKÁ VùÎ VÁS ZVE
Rezervace vstupenek 
na tel. ãísle 224 232 429.
Cena vstupenek: 150 Kã, 
dÛchodci a studenti 75 Kã.
Zaãátky pfiedstavení v 19:00, 
není-li uvedeno jinak.

PROGRAM
11. 1. Autorské a scénické ãtení povídek autorÛ

z totem.cz, písmák.cz, literra.cz a beseda
s cestovatelem – 18:30

18. 1. Madagaskar – laboratofi bohÛ
Agentura Koniklec pofiádá pro zájemce
o Madagaskar cyklus pfiedná‰ek a setkání
„V˘pravy do vûÏe“.

KONCERTY
11. 1. Studenti konzervatofie v Praze se pfiedstavují
D. Pokorn˘ – housle, J. Novák – viola, P. Nouzov-
sk˘ – violoncello, A. Aslamas – housle
14. 1. Trio d‘archi di Praga – 16:00

Program: VaÀhal, Jíra, Haydn, Bocherini,
Schumann

15. 1. Trio d‘archi di Praga – 16:00
Program: Beethoven, Binge, Saint-Saens,
Bizet

16. 1. Studenti konzervatofie v Praze se pfiedstavují
D. Pokorn˘ – housle, J. Novák – viola, P. Nouzov-
sk˘ – violoncello, A. Aslamas 
17. 1. Pfiedstavují se posluchaãi odd. populárního

zpûvu praÏské konzervatofie.
19. 1. Studenti konzervatofie v Praze se pfiedstavují
D. Pokorn˘ – housle, J. Novák – viola, P. Nouzov-
sk˘ – violoncello, A. Aslamas – housle

DIVADLO
6. 1. Scéna Montmartre: 

Václav Procházka: Jedna a jedna jsou tfii
Fiktivní dialog milující a milované Ïeny o milujícím
a milovaném muÏi. Anna a Josefína âermákovy
o Antonínu Dvofiákovi.
12. 1. Scéna Montmartre: 

Ptáci na telegrafním drátû
Jam-session s pfiedstaviteli zpûvácké generace
„svobody a vzdoru“ L. Cohenem, B. Dylanem,
P. Simonem, A. Garfunkelem a Donovanem.
15. 1. Obrazy ze staré ãínské literatury 

– NeohroÏen˘ opiãí král  – 17:30
Wu âcheng-en (1500-1580) napsal barvit˘ fan-
taskní  román, jedno z nejlep‰ích dûl ãínské klasic-
ké literatury. 
18. 1. Dvouhra  Neveux/Outratov
Hra o dvou lidech v jedné hlavû a jednom ãlovûku
ve dvou tûlech. 
18. 1. Evangelium sv. Jana 
22. 1. Vittoria Colonna – Michelangelo: 

Sonety – 17:30
23. 1. Scéna Montmartre: 

Ptáci na telegrafním drátû
Jam-session s pfiedstaviteli zpûvácké generace
„svobody a vzdoru“ L. Cohenem, B. Dylanem,
P. Simonem, A. Garfunkelem a Donovanem.

V¯STAVY
9. 1.– 5. 2. Vladimír Îike‰ 100 – 3. patro

Îivot a práce

Restaurace Mu‰ket˘r
Mezibranská ulice u Muzea není zrovna oázou klidu a pohody.
Kdo chce uniknout z jejích spárÛ do jiného svûta, má v‰ak dob-
rou moÏnost. Staãí jen sestoupit pár schodÛ do sklepení a ocit-
nete se v pfiíjemné restauraci, jejíÏ prostfiedí dá rychle zapome-
nout na fiítící se proudy aut a hluk magistrály. 

Restaurace Mu‰ket˘r má více tváfií. Disponuje pfiibliÏnû stovkou míst
a kaÏd˘ z jejích osmi salonkÛ vypadá trochu jinak. Díky tomu si zde
najde svoje místo jak skupinka pfiátel, která se chce dobfie bavit, tak
zamilovan˘ pár touÏící po soukromí. Vût‰í salonky se dobfie hodí i pro
podnikové akce nebo rodinné oslavy, klidné prostory tu najdete i pro
dobr˘ obûd s obchodním partnerem. Tu nejnovûj‰í tváfi vám restaura-
ce nastaví hned u vstupu. Modernû fie‰en˘ elegantní bar dobfie zapa-
dá do prostor rázu hradního sklepení. Také tu ãepují dobré pivo, v na-
bídce je samozfiejmû Kru‰ovické a nesmí chybût Mu‰ket˘r. 
Cel˘ interiér situovan˘ pod úrovní ulice ozvlá‰tÀují kamenné stûny
a dfievûn˘ nábytek, v mu‰ket˘rském salonku dojde i na meãe a jiné
rekvizity. Nápojem mu‰ket˘rÛ v‰ak b˘vá spí‰e víno. V tomto pfiípadû
jde o nabídku z moravsk˘ch vinic. Sudová vína tu mají ze Znojem-
ska, vína jakostní a pfiívlastková z oblasti Mikulova, StráÏnice a Znoj-
ma. 
Na ãem si mÛÏete pochutnat? Pfied dobrou krmí zvolte nejprve aperi-
tiv. Ve zdej‰í nabídce pochopitelnû nechybí portské. Mezi pokrmy
vládnou osvûdãené ãeské podle pocitv˘ch receptur, na jídelníãku ale
najdete i kuchyni svûtovou a také nûkolik variací na ãím dál znovu ob-
líbenûj‰í peãenou kachnu. Zkusit mÛÏete i zdej‰í speciality „Mu‰ke-
t˘r“ z kufiecího i hovûzího masa nebo staroãeskou klasiku, husí játra.
Kdo maso tolik nemusí, mÛÏe si dát nûco z pestré nabídky ryb, bez-
mas˘ch jídel, tûstovin nebo salátÛ. A nezapomeÀte ani na dobr˘
mouãník nebo pohár. 

U Mu‰ket˘ra je zkrátka moÏné bohat˘rsky pohostit své pfiátele nebo
si i jen tak dopfiát dobrého vína a oddat se snûní o dobrodruÏstvích
svûta tam venku. 
P. S. A zavítáte-li sem v zimû a bude se vám u nás líbit, nezapomeÀte
na nás do jara, kdy opût otevíráme na‰i klidnou a pfiíjemnou zahrádku. 

Restaurace Mu‰ket˘r
Mezibranská 13, Praha 1 

Otevírací doba od pondûlí do soboty 9:00 – 01:00, nedûle 11:00 – 24:00
Rezervace pro skupiny i jednotlivce: tel.: 296 220 001

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, 602 683 500.
www.lyrapragensis.cz, cizkova@lyrapragensis.cz

Divadlo Inspirace, scénick˘ ateliér HAMU, 
Malostranské nám. 13, Praha 1:
17. 1. FRIDA K.; Z. Jandová ve strhujícím pfiíbûhu
mexické malífiky Fridy Kahlo, známé u nás také
z filmu Frida. 
18. 1. Tulák po hvûzdách; A. Strejãek jako doÏi-
votnû vûznûn˘ profesor Darell Standing.
19. 1. Krása z Moulin Rouge; J. Potmû‰il v hlavní
roli smutného i veselého pfiíbûhu z konce Ïivota
francouzského malífie 19. století H. Toulouse-Laut-
reca. 
24. 1. FRIDA K.; Z. Jandová ve strhujícím pfiíbûhu
mexické malífiky Fridy Kahlo, známé u nás také
z filmu Frida.
25. 1. ·imon; jedineãná herecká pfiíleÏitost pro
Rudolfa Pellara v monodramatu izraelského autora.
Sál Akademie vûd âR, Národní 3, Praha 1
23. 1. Hosté Ivany Tetourové – Ivo ·moldas

¤ 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  

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

■ Pfiejeme v‰em na‰im zákazníkÛm úspû‰n˘ rok
2006. Dûkujeme za pfiízeÀ a dÛvûru. Tû‰íme se na
dal‰í spolupráci. Pavel Koneãn˘ – staroÏitnosti,
Praha 1, Dlouhá 22, tel.: 222 320 993.

■ MimopraÏsk˘ ing. koupí byt DV, OV, platba
v hotovosti. Tel.: 222 210 495.

■ Koupím byt s nájemníkem 2 + 1 a vût‰í, ne
panel, Praha 1 aÏ 7, umoÏním pfiestûhování
do 1 + 1 I. kategorie v Praze 5. Tel.: 608 063 515 

■ Vym. 2 + k.k. 51 m2, OV, ul. Lannova, P1, za vût‰í,
ne panel. Tel: 222 318 411.

■ Koupíme byt v OV na Praze 1-Starém Mûstû, radû-
ji pfied rekonstrukcí. Pouze pfiím˘ kontakt bez RK
a seriozní jednání. Tel.: 723 910 205.

HLEDÁME
KE KOUPI BYT

NA PRAZE 1
NABÍDNùTE

Tel.: 257 314 901, 605 470 210

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. 1. Koncert – Igor ·ebo a jeho hosté
Elzbieta Okupska, Maria Meyer
A Robert Talarczyk. – 19:00

10. 1. Rok v dopisech – 16:00
11. 1. Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ 
16. 1. Na slovíãko s Janem Kaãerem

a jeho hostem TáÀou Fischerovou 
17. 1. Stará bába tanãí 
18. 1. Premiéra mládí 
26. 1. Stará bába tanãí 
30. 1. Stará bába tanãí – 14:00
31. 1. Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ 

Zaãátky pfiedstavení v 17:00, 
není-li jinak uvedeno.

Dubové podlahy,
schody,  stupně, podstupně,

parapety a střešní okna 
– nabízíme 777 788 164

Zajímavé v˘stavy ve VeletrÏním paláci

SVùTOZOR, Praha 1, Vodiãkova 41, tel. 224 946 824,
e-mail: info@kinosvetozor.cz,www.kinosvetozor.cz
Dopolední projekce (od 11:00) za 80 Kã, bar a po-
kladna otevfieny od 10:30. 
Aktuální program na www.kinosvetozor.cz.
P¤EHLÍDKY A FESTIVALY:
12.–25. 1. PROJEKT 100 (2006)
26. 1.–5. 2. DNY EVROPSKÉHO FILMU
DOKUMENTÁRNÍ PONDùLÍ –20.00 
Pravidelné projekce dokumentárních filmÛ za
úãasti tvÛrcÛ.
9.  1. Might is Right (Belgie 2003, Jean Patric)
16. 1. 7 bratrÛ / 7 Brüder (Nûmecko 2003, Seba-

stian Winkels)
23. 1. Megacities (Rakousko/·v˘carsko 1998,

Michael Glawogger)
30. 1. Get A Life (Dánsko 2004, Michael Klint) 

+ Goatman Act (Holandsko 2004, R. Klomp)
AUDIOVISUAL –20.00 
Pravidelné setkávání s experimentálním filmem
doplnûné pfiedná‰kami. 

5. 1. Noc plná trailerÛ – filmové upoutávky od
A do Z

12. 1. Star Trek – od poboãnice ke kapitánce 
19. 1. Souãasn˘ ãesk˘ videoart – nejmlad‰í generace
26. 1. Lawrence Weiner a Dan Graham 

– konceptualismus
PROJEKCE PRO SENIORY
KaÏdou stfiedu od 11:00 za 50 Kã.

NABÍDKA INZERCE A KULTURNÍCH P¤EHLEDÒ V LISTECH PRAHY 1
■ náklad: 28 000 kusÛ ■ 8 stran ■ formát: A3 ■ barevnost: 4/2
■ novinov˘ papír: 48 g ■ distribuce: po‰tou do v‰ech schránek domác-
ností a firem na Praze 1 ■ vychází: 11 x roãnû – 1. den v mûsíci
■ redakãní uzávûrka k 20. pfiedchozího mûsíce ■ objednávku lze podat
i prostfiednictvím: www.listyprahy1.cz ■ e-mail: listyprahy1@jalna.cz
■ tel.: 257 533 280 ■ fax.: 257 533 281

■ Firma KRAFT – Správa a údrÏba nemovitostí,
úklidové práce, malování, lakování, pokládka
podlahov˘ch krytin, sklen. práce, drobné sta-
vební úpravy, údrÏba zelenû, autodoprava,
stûhování a ostraha budov a majetku. Telefon:
728 054 414, kraft@kraft-praha.cz.

Pfiejeme na‰im zákazníkÛm 
v‰echno nejlep‰í v roce 2006

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Koncerty
6. 1. Tříkrálový koncert – Organ Pas-
torale v 17:00, R. Hugo – varhany
Program: G. F. Händel., J. F. N. Seger

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

V˘stavní program

Po‰tovního muzea
Nové ml˘ny 2, Praha 1-Nové Mûsto

Fotoarchiv Ministerstva 
po‰t a telegrafÛ

V˘stava potrvá 
do 5. 2. 2006

oba jsou malífii, sochafii a tvÛrci instalací. Pí-
safiík, Ïák Kolíbalova ateliéru na Akademii
v˘tvarn˘ch umûní v Praze, pfiedstavuje v re-
spiriu mezaninu VeletrÏního paláce zejména
objekty – pfiedmûty denní potfieby (vytvofiené
z hraãek, suven˘rÛ apod.), napfi. lustry, lam-
piãky, kvûtináãe... Autor je fascinován sym-
boly dne‰ní konzumní spoleãnosti, mnoÏ-
stvím rÛzn˘ch módních, znaãkov˘ch
pfiedmûtÛ, které nás v‰echny obklopují,
i kdyÏ je vlastnû vÛbec nepotfiebujeme. Tvor-
ba Milana Periãe, kter˘ od poloviny devade-
sát˘ch let pÛsobí na AVU jako asistent ateli-
éru intermediální tvorby Milana KníÏáka,
souzní s náplní programu této ‰koly, kde „zá-
leÏí pfiedev‰ím na volbû vyjadfiovacích pro-
stfiedkÛ, ...jde zejména o jejich netradiãní v˘-
bûr, a to nejen z médií jiÏ zaãlenûn˘ch
v oblasti umûní, ale z prostfiedkÛ ve‰kerého
typu... – Hlavním (a vlastnû jedin˘m) kritéri-
em pfii v˘bûru prostfiedkÛ je snaha o maxi-
mum v˘razu a o vícepolohovost.“

·árka Mandelíãková
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MARIELIS SEYLER – INSOMNIA
V prvním patfie VeletrÏního paláce mÛÏete
je‰tû do poloviny mûsíce ledna nav‰tívit zají-
mavou v˘stavu rakouské fotografky Marielis
Seyler. Marielis Seyler se narodila v roce
1942 ve Welsu a studovala na Akademii gra-
fického umûní ve Vídni. Pracovala jako foto-
grafka v reklamní filmové agentufie v Mnicho-
vû, dále pak ve svém vlastním studiu
v Barcelonû, Ïila a pracovala také v PafiíÏi
a Kolínû nad R̆ nem. Mezi dal‰í místa pobytu
Seyler fiadí i exotické Tokio, kde se uskuteã-
nila její první v˘stava vlastních fotografick˘ch
prací. V souãasnosti fotografka Ïije a pracuje
opût v rodném Rakousku, ve Vídni. Marielis
Seyler se poprvé pfiedstavila ãeské vefiejnos-
ti jiÏ v roce 1999 v˘stavou v Domû fotografie
v Galerii u ¤eãick˘ch v Praze. Letos se do
âech vrátila se svou souãasnou tvorbou. Au-
torka do této v˘stavy zafiadila padesát foto-
grafick˘ch prací, které nazvala Insomnia. Je-
jí tvorba je organizována do cyklÛ a instalací,

z nichÏ jsou na v˘stavû zastoupeny: „Open
air pictures“ (V˘jevy z plenéru), „Grass and
dreams“ (Tráva a sny), „Fragments“ (Frag-
menty), „Transparent pictures“ (PrÛsvitné ob-
razy), „Trample pictures“ (Po‰lapané obra-
zy). Seyler osobitû zpracovává a pfietváfií
fotograficky zachycené v˘fiezy, nebo dokon-
ce pouhé fragmenty reality a vytváfií z nich
pozoruhodné artefakty. Autorka také pfiekva-
pí sv˘mi „Trample pictures“, velkoformátov˘-
mi fotografiemi umístûn˘mi na podlahu, po
nichÏ se lidé procházejí a zanechávají na
nich své stopy, otisky. Umûlkynû vystavova-
la svoje fotografie v fiadû v˘znamn˘ch galerií
v Rakousku, Nûmecku, Francii a USA. 

PETR PÍSA¤ÍK – MILAN PERIâ
Patnáctého ledna také konãí, na stejném
místû, v˘stava dvou absolventÛ AVU, Petra
Písafiíka (1968) a Milana Periãe (1957). Oba
dva umûlci, i pfies znaãnou odli‰nost tvorby,
jsou spojeni univerzálností sv˘ch talentÛ:



Radovan KREJâÍ¤ – Radovan Krejãífi (International Contracting
and Trading Corporation)
Kolektiv autorÛ – Toulavá kamera (Freytag & Berndt)
Dan BROWN – ·ifra mistra Leonarda (Metafora)
Christopher PAOLINI – Eldest (Fragment)
Terry PRATCHETT – Klobouk s oblohou (Talpress)
Tip: Maria FROYDOVÁ, Martin FROYDA – Kluci v akci (Beta
Books)

(Îebfiíãek je z prosincového t˘dne pfied uvedením nového Harry-
ho Pottera na trh.) 

Z pozvánek na lednové akce vybíráme:
9. ledna od 17 hodin
Kfiest básnické skladby „Netop˘r v podkroví“ Zdeny BRATR·OVSKÉ. Úvodní slovo pro-
nese PhDr. Jan SUK. Ukázky z knihy spolu s autorkou pfiednese Rudolf KVÍZ a na saxo-
fon k dobré pohodû zahraje Jan ·TOLBA. Nakladatelství H+H
19. ledna od 15 hodin
Darina KOP¤IVOVÁ uvede knihu pro v‰echny maminky, které daly ãi chtûjí dát Ïivot no-
vému ãlovíãku, „âesk˘ prÛvodce matefistvím aneb Péãe o matku a dítû“. Autorka vy‰la pfii
tvorbû knihy ze sv˘ch letit˘ch zku‰eností porodní asistentky. Jednotlivé kapitoly konzulto-
vala s lékafii – specialisty v daném oboru a rady, jeÏ maminkám poskytuje, zaãlenila do
prostfiedí ãeského zdravotnictví. Nakladatelství TVAROHOVÁ-KOLÁ¤
25. ledna od 17 hodin
Kfiest knihy „8. návyk – Od efektivnosti k v˘jimeãnosti“, jejímÏ autorem je mezinárodnû
uznávan˘ konzultant a viceprezident firmy FranklinCovey Stephen R. COVEY. Kmotry kni-
hy se stanou zástupci FranklinCovey a ãeského nakladatele. Nakladatelství MANAGE-
MENT PRESS
PALÁC KNIH LUXOR, Václavské námûstí 41, tel.: 221 111 367

Více informací najdete na www.neoluxor.cz
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Maìarsk˘ kulturní institut, Rytífiská 25, Praha 1, zaãátky ve 14:30
4. 1. Klavír pro ãtyfii ruce – P. Jifiíkovsk˘ a D. Wiesmer

Malostranská beseda, Malostranské nám. 21, Praha 1, zaãátky v 15:00
11. 1. Setkání s redaktorem âeského rozhlasu a televize Ale‰em Cibulkou
18. 1. Hudba na‰eho mládí v podání T. Vejvody a J. Vrátila 

Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivûdného krouÏku
14. 1. Fakta a fice o Mozartovi na St. Mûstû – sraz ve 13:45 u Stavovského divadla
21. 1. Dal‰í mozartovské domnûlosti – sraz ve 13:45 na Anenském nám. 

Zmûna programu je vyhrazena.

Barokní podveãery
6. roãník cyklu koncertÛ staré hudby. Úãinkují: COLLEGIUM MARIANUM, umûlecká ve-
doucí Jana Semerádová. PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK: Pokladna COLLEGIUM
MARIANUM otevfiena PO-PÁ od 10 do 18 hod., Melantrichova 19, Praha 1, TEL.: 224 229
462, 224 220 207, e-mail: info@collegiummarianum.cz, www.collegiummarianum.cz,
vstupné: 200 Kã.

Nedûle 29. 1. 2006, 19:30
Barokní knihovní sál Collegium Marianum – Salon praÏské hudbymilovné spoleãnosti
Mozartovy komorní skladby pro dobové smyãcové a dechové nástroje

Komorní hudba v Dvofiákovû síni
âesk˘ spolek pro komorní hudbu (âSKH) vstoupil do své 112. sezony. Komorní kon-
certy jsou opût rozdûleny do ãtyfi cyklÛ. Dvû fiady po sedmi probíhají v Dvofiákovû síni,
‰est hudebních podveãerÛ pofiádá Spolek v Sukovû síni. Velmi oblíbená je fiada osmi
sobotních dopoledních koncertÛ v Lichten‰tejnském paláci. 

„V této sezonû je zv˘‰ená úãast zahraniãních
umûlcÛ,“ uvádí dramaturg âSKH PhDr. Lud-
vík Ka‰párek. Ve zb˘vající ãásti sezony nás
ãeká mladá americká houslistka Janice Mar-
tin, která se pfiedstaví s na‰ím klavíristou Pet-
rem Jifiíkovsk˘m, z Francie k nám zavítá Trio
des Iscles a hostem Sexteta ãesk˘ch filhar-
monikÛ bude japonská pianistka Inko Ioshi-
da. Na konci sezony uspofiádá klavírista And-
rás Schiff sólov˘ beethovenovsk˘ recitál
a poté úãinkuje s Panochov˘m kvartetem,
s nímÏ rovnûÏ vystoupí violistka Yuuko Shio-
kawa. Nechybí samozfiejmû ãe‰tí sólisté –
známá jména, jako jsou houslisté Gabriela
Demeterová a Petr Maceãek nebo hráã na 
violu Jan Pûru‰ka s klavíristou Danielem 
Wiesnerem. Stálicemi mezi interprety âSKH
jsou základní komorní sestavy. Vedle Pano-
chova kvarteta usly‰íme Kvarteto MartinÛ, Fil-
harmonické kvarteto Praha a dále Spolkem
nedávno ocenûné Heroldovo kvarteto. Z trií

se mÛÏeme tû‰it na Trio MartinÛ, Smetanovo
trio nebo Moravské klavírní trio z Brna, které
do svého programu zafiadilo zajímavou Ja-
náãkovu skladbu na motivy Tolstého Kreutze-
rovy sonáty v úpravû J. Burghausera. 
Od roku 1981 udûluje âSKH v˘roãní cenu
mlad˘m umûlcÛm a sleduje jejich dal‰í v˘-
voj. Ocenûní získala pfieváÏnû kvarteta jako
nejfrekventovanûj‰í forma komorní hudby.
Posledním z 22 ocenûn˘ch je Penguin Quar-
tet, kter˘ pfii pfievzetí ceny v prosinci 2005
pfiijal nov˘ název podle skladatele Alexandra
Zemlinského. Pro pfií‰tí rok je nominováno
Haasovo kvarteto, vítûz Mezinárodní hudeb-
ní soutûÏe PraÏského jara v oboru smyãco-
v˘ch kvartet.
„Do budoucna chceme dát pfiednost jedno-
mu ‰piãkovému souboru a umoÏnit mu nûko-
lik vystoupení. V sezonû 2006/07 to bude
PraÏákovo kvarteto, ansámbl svûtové po-
vûsti.“ Wi

ORIGINÁLNÍ POHYBOVÉ DIVADLO 
VESELÉ SKOKY uvádí

NA HLAVU!
Taneãní groteska o dvou obrazech
a osmi hercích. 
OsvûÏující humorná podívaná s názvem
Na hlavu je gejzírem taneãních skeãÛ oko-
fienûn˘ch ‰petkou ironie, nûhy a jemné
nadsázky.

Inspiraãními zdroji tohoto projektu jsou:
komedie dell‘arte, nûmá groteska, balet,
folklór, pantomima, jazz, swing, step, Mr.
Bean, Monty Python a vlastní sny.

DIVADLO V CELETNÉ
12.1. 19:30 Ve stanici nelze
14.1  20:30 Na hlavu!
22.1. 19:30 Na hlavu!
www.veseleskoky.cz

15 let âeského dialogu 
V lednu 1990 vy‰lo první ãíslo nezávislé-
ho ãasopisu âesk˘ dialog. Vznikl s my‰-
lenkou vytvofiení mostu, kter˘ pomÛÏe
znovu navázat vztahy mezi námi doma
a krajany Ïijícími v exilu a emigraci.

JiÏ od poãátku se stal âesk˘ dialog tribunou
pro názory ãtenáfiÛ z celého svûta i z domo-
va. S pomocí ãasopisu bylo znovu nalezeno
mnoho pfiátel i pfiíbuzn˘ch. Dnes pfiiná‰í roz-
manité informace o Ïivotû ãesk˘ch komunit
i v˘znamn˘ch osobností v zahraniãí, komen-
táfie k domácí politice a informace z kulturní-
ho dûní doma i mezi krajany. Nejzajímavûj‰í-
mi pfiíspûvky jsou ty o pestr˘ch Ïivotních
osudech mnoha âechÛ z nejvzdálenûj‰ích
koutÛ svûta. Jako jedin˘ nezávisl˘ mûsíãník
takto specifického zamûfiení si získal uznání
a respekt krajanÛ i domácích ãtenáfiÛ. V˘-
znamn˘mi dopisovateli jsou napfi. politolog
Ota Ulã ãi historik Bofiivoj âelovsk˘, ale i Ja-
roslava Moserová a dal‰í osobnosti. 
âesk˘ dialog vydává obãanské sdruÏení Me-
zinárodní ãesk˘ klub. Obû zaloÏila nezávislá
publicistka Eva StfiíÏovská, která je po celou
dobu i ‰éfredaktorkou ãasopisu. 
Za patnáct let jeho existence získalo mnoho
ãtenáfiÛ prostfiednictvím ãasopisu nové pfiá-
tele a nov˘ pohled na Ïivot âechÛ doma a po
celém svûtû. Své narozeniny si ãasopis âes-
k˘ dialog pfiipomnûl na pfiátelském pfiedvá-
noãním setkání redakce, domácích i zahra-
niãních ãtenáfiÛ, ãlenÛ Mezinárodního
ãeského klubu a dal‰ích v srdci Prahy uÏ
v prosinci. Mezinárodní ãesk˘ klub, kter˘ pfii
ãasopisu pracuje jiÏ deset let, a tudíÏ také
slaví v˘roãí, umoÏÀuje osobní kontakty se
zajímav˘mi âechy z celého svûta, pofiádá
pravidelné besedy s názvem Hovory bez
hranic a je otevfien v‰em, kdo mají o informa-
ce tohoto druhu zájem. 
Více informací o ãasopisu i klubu najdete na:
www.cesky-dialog.net. 
Beseda s tvÛrci âeského dialogu probûh-
ne 23. 1. od 17.00 v Mûstské knihovnû
v rámci pravidelného pofiadu Hovory bez
hranic. Pfii pfiíleÏitosti jeho 15. narozenin se
mÛÏete seznámit s ãasopisem i nûkter˘mi
autory a umûlci, ktefií âesk˘ dialog provázejí
od jeho poãátku (E. StfiíÏovská – ‰éfredaktor-
ka, J. Volfová – historiãka, A. Tomsk˘ – poli-
tolog, pfiátelé z umûleck˘ch kruhÛ jako pfie-
kvapení (J. Koubková, P. Povondra…)

Maf

DIVADELNÍ PREMIÉRY V LEDNU

Pfiipravuje Jan Borna se sv˘mi stál˘mi spolu-
pracovníky, s nimiÏ uÏ nastudoval nûkolik
velmi úspû‰n˘ch titulÛ pro dûti a celé rodiny,
napfiíklad Kdyby prase mûlo kfiídla a Jak
jsem se ztratil aneb Malá vánoãní povídka. 
Pro dûti od 5 let
ReÏie J. Borna. V˘prava J. Milfajt. Hudba
a asistent reÏie J. Vondráãek. Hrají a zpíva-
jí L. Veliká, M. Zimová, â. Koliá‰, M. Matejka
a beatová kapela (M. Potoãek, P. Kuãera, 
P. Lipták a T. Rejholec).

Premiéra 12. ledna, repríza 17. ledna 
Iva Volánková
STANDA MÁ PROBLÉM ETC. 
Politika jako South Park 

Loutkové scénické ãtení se zpûvy. Nevhod-
né pro dûti, ãleny politick˘ch stran a jiné útlo-
citné osoby. Podobnost postav hry s reáln˘-
mi osobami je ãistû náhodná. Realizace
scény a loutek ve spolupráci se Studiem
âinãera (technologie v˘roby loutek a v˘pra-
vy: Jan âinãera, v˘tvarník a technolog papí-
rové tvorby).
ReÏie K. Král. Scéna, kost˘my a loutky
Z. Petráková. Hudební spolupráce V. Kaf-
ková. âtou, hrají a zpívají M. DoleÏalová,
I. Lokajová, P. Tesafi, T. Turek a M. Velik˘.

ReÏie F. Nuckolls. Hrají M. Nûmec, M. Hof-
mann, F. Kreuzmann, V. Jakoubek, F. Raj-
mont.

DIVADLO V DLOUHÉ 
21. ledna v 17 hodin
MY·KA Z B¤Í·KA
TaÈjana Lehenová – Jan Borna
Povídej, ale úplnû od zaãátku

KdyÏ maminka neví, jestli se jí narodí holãiã-
ka nebo chlapeãek, mÛÏe si s bfií‰kem poví-
dat napfiíklad jako s my‰kou. A právû tak na-
zvala slovenská básnífika T. Lehenová hlavní
postavu v dûtské kníÏce Je Mi‰ka My‰ka?
Inscenace pro nejmen‰í diváky vychází z té-
to novely a je pohádkov˘m pfiíbûhem na té-
ma, zajímající kaÏdé malé dítû: „Maminko,
jak to bylo, kdyÏ jsem byl(a) je‰tû v bfií‰ku?“

âINOHERNÍ KLUB
11. ledna 
NEBEZPEâNÉ VZTAHY 
Christopher Hampton
„Rozko‰ je jediná vûc, co svádí obû pohlaví
dohromady, a pfiesto sama nestaãí zaloÏit
nûjak˘ vztah.“

Nadãasovost Laclosov˘ch a posléze Hamp-
tonov˘ch Nebezpeãn˘ch vztahÛ tkví zejmé-
na v psychologicky pronikavém postiÏení
vûãného boje pohlaví, kter˘ se neodehrává
pouze na poli erotismu. Sebedokonalej‰í
strategie, touha po moci nad druh˘mi i hájení
osobní prestiÏe selhávají a kaÏdé spoleãen-
ské „herectví“ nakonec obnaÏí to pudové
a zranitelné v ãlovûku. „Je‰itnost a ‰tûstí se
vyluãují,“ fiíká mark˘za de Merteuil. A protoÏe
jde o vztahy skuteãnû nebezpeãné, zÛsta-
nou na bitevním poli ranûní i padlí.
ReÏie L. Smoãek. Hrají I. Ch˘lková, O. Sokol,
D. âerná, A. Vránová, I. Wojtylová, M. ·opo-
ská, J. Meduna, P. Meissel, K. Farka‰ová.

DIVADLO V CELETNÉ 
11. ledna
ROSENCRANTZ A GUILDENSTERN
JSOU MRTVÍ
Tom Stoppard 
(Máte ‰anci se dobfie bavit, pokud pfiedtím
uvidíte Hamleta.)

Hra svûtového dramatika ãeského pÛvodu
Toma Stopparda mûla pfii premiéfie v Anglii
obrovsk˘ úspûch. 
Zaujal nápad zasadit ji do dûje Hamleta a je-

ho okolí a ze dvou dvofianÛ udûlat hlavní po-
stavy. Co dûlají dva spoluÏáci Hamleta, kdyÏ
je zrovna nesledujeme na jevi‰ti? Královna
je pozvala na Elsinor a oni pfiesnû nechá-
pou, proã vlastnû...

Jan Saudek – retrospektiva
V Praze na Staromûstském nám. 15, dÛm U Bílého jednoroÏce, probíhá velkolepá
retrospektivní v˘stava fotografií J. Saudka „The Best of Jan Saudek“, pfiedstavující
na 150 stûÏejních fotografií svûtovû proslulého umûlce. Souãasnû zde byla uvede-
na na trh monografie SAUDEK z nakladatelství Slovart, shrnující 50 let Saudkovy
fotografické tvorby. 

Nejznámûj‰í souãasn˘ ães-
k˘  fotograf. ZboÏÀovan˘
i zatracovan˘, oslavovan˘
i opovrhovan˘, uctívan˘
i proklínan˘. S v˘jimeãn˘m
postavením v kontextu v˘-
voje ãeské i svûtové  foto-
grafie. NeboÈ je solitérem,
jedin˘m svého druhu. Jeho
tvorba není souãástí Ïád-
ného názorového nebo ge-
neraãního proudu, nelze ho
k nikomu pfiifiadit, nikam za-
fiadit. A i kdyÏ tak uãiníme,
zÛstane v pfiíslu‰né „kolon-
ce“ nakonec opût sám.
Jeho kontroverzní dílo – od-
váÏné ponory do lidsk˘ch
citÛ, pudÛ, vá‰ní, vûdomí
i podvûdomí – má celist-
vost velk˘ch umûlcÛ. Stylo-
vou, názorovou i v˘razo-
vou. Není období, kdy by ze
své cesty odboãil. 
Jan Saudek dokázal doko-
nale pfiedejít svou dobu. In-
scenoval dávno pfied vlnou
inscenované fotografie.
Manipuloval s obrazem
dávno pfied tím, neÏ pfii‰la
móda manipulace. Foto-
grafoval sám sebe dávno
pfied tím, neÏ tak zaãali ve
svûtû ãinit protagonisté nové vlny existencionalismu. Zab˘val se sledováním plynutí ãasu
dávno pfied tím, neÏ s tím pfii‰li ostatní. 
Celé Saudkovo dílo je velmi soukromé a on sám je v nûm velmi snadno zraniteln˘. Neu-
stále riskuje, Ïe se divák, aÈ uÏ z rozpakÛ, pruderie ãi nepochopení, mÛÏe zaãít zlobit i –
smát. A toto riziko si po cel˘ svÛj Ïivot uvûdomuje. Ale aÈ uÏ jeho fotografie pojednávají
sebechoulostivûj‰í a sebespornûj‰í stránky lidského bytí, ve svém úhrnu jsou mohutnou
oslavou lidství. A je to právû toto svéráznû dráÏdivé vz˘vání ãlovûãenství, jemuÏ nic lid-
ského není cizí, co Saudka ãiní zcela jedineãnou postavou souãasné fotografie. 

D. Mrázková

V˘stavu, která potrvá pÛl roku, pofiádá spoleãnost Saudek.com jako poctu Janu
Saudkovi k jeho 70. narozeninám. Otevfieno dennû od 10 do 20 hodin.

Sbírka hodin, jejíÏ kurátorkou je PhDr. Danie-
la Karasová, CSc., patfií k nejvût‰ím a druho-
vû i v˘tvarnû nejbohat‰ím na území celé re-
publiky. Mezi autory tûch nejmlad‰ích
exempláfiÛ, z první tfietiny 20. století, je fiada
pfiedních architektÛ, ktefií navrhovali hodiny
jako souãást dobov˘ch interiérÛ ve tvaru
i zdobení odpovídajícím pfiíslu‰n˘m umûlec-
k˘m smûrÛm. TûÏi‰tû sbírky leÏí pfiede-
v‰ím v interiérov˘ch ‰lechtick˘ch
a mû‰Èansk˘ch hodinách
z 18. a 19. století, jedno-
tlivé kusy v‰ak pochá-
zejí z doby daleko
dfiívûj‰í. VÛbec nej-
star‰ím vystave-
n˘m exponátem
jsou hodiny z 15.
století, které mají
tvar gotické vûÏe.
Mezi rarity jistû
patfií sluneãní hodi-
ny ve sklenûném
poháru, pro nûÏ fie-
meslník vyuÏil klenu-
tého tvaru vnitfiní plo-
chy. Byly vyrobeny
v 1. polovinû 18. sto-
letí dokonce jako ce-
stovní! 
Velkou pozornost
upoutá expozice 150
hodinek vystaven˘ch
na plo‰e 1 x 1 metr s vy-
uÏitím vitríny a zásuvek.
Kurátorkou, která spravuje
sbírky ‰perkÛ a drah˘ch kovÛ,
obsahující na 600 kompletních hodinek
a 300 strojkÛ, je PhDr. Petra Matûjoviãová.
O hodinkách ví v‰echno: „Nejstar‰í z nich
pocházejí ze 16., ale existovaly jiÏ koncem
15. století. Ty nejmlad‰í v na‰ich sbírkách,
kapesní, konãí svou slávu ve 30. letech 
20. století, kdy je nahrazují hodinky náram-
kové. Hodinky jsou umûleckofiemesln˘m ob-
jektem, v nûmÏ se snoubí technika a umûní,
jsou pfiedmûtem uÏitn˘m i ‰perkem. SlouÏily
také k reprezentaci nositele, proto jsou ãasto

Tik tak, tik tak, tik tak...
Hodiny a hodinky, stroje nástûnné a stojací, stolní i vûÏové, hodiny koleãkové, pérové
i sluneãní, interiérové i venkovní, hodinky závûsné nákrãní i kapesní, také ale astrono-
mické a dal‰í pfiístroje, urãené k mûfiení plynoucího ãasu. To v‰echno opatruje Umûlec-
koprÛmyslové museum (UPM) ve sv˘ch nejcennûj‰ích sbírkách. V˘bûr z nich zaãlenilo
v závûru loÀského roku do stálé expozice. 

vyrobeny ze zlata, stfiíbra a drah˘ch kame-
nÛ.“ ¤emeslníci fantazii meze nekladli. „Na
samém poãátku byla ‰kála tvarÛ a velikostí
nesmírnû pestrá. Vedle podoby vajíãka nebo
oválu se objevovaly kfiíÏe, také tvar lebky.
Téma vanitas, velmi oblíbené zejména v re-
nesanci, pfiipomínalo pomíjivost pozemské-
ho Ïivota. Ve vitrínû vystaven˘ mal˘ prst˘-
nek, to jsou hodinky z 1. poloviny 17. století!

To uÏ tehdy dokázali vyrobit tak mi-
niaturní strojek? „Ano, z dobo-

v˘ch záznamÛ víme, Ïe
uÏ v 16. století existo-

valy takové hodin-
ky. Byly pfie-

dev‰ím
‰perkem, stro-

jek v nich byl sa-
mozfiejmû velice

jednoduch˘. Byla to
taková hfiíãka fiemesl-

níkÛ na pfiání bohatého
objednavatele. Pro pfiesn˘

ãas bylo nutno vyhlédnout
z okna na vûÏní hodiny a hodin-

ky si jednou za ãas srovnat.“ A co
ten neuvûfiiteln˘ prsten s hodinami sluneãní-
mi? Jejich majitel se asi musel neustále otá-
ãet za sluncem. „A vozit s sebou kompas!“
smûje se dr. Matûjoviãová. 
Barokní hodinky b˘vají vloÏeny do dvou ko-
vov˘ch pouzder, plasticky vyzdoben˘ch scé-
nami z antické mytologie i ze Ïivota soudobé
spoleãnosti. Vystavené rokokové hodinky
nabízejí pikantní tajemství – pastorální scén-
ka se v rafinovanû zdvojeném plá‰ti mûní na

erotick˘ v˘jev. Klasicismus
a empir hodinky zplo‰til,
mûní se v˘zdoba, na zad-
ní stranû se objevuje dal-
‰í ãíselník, indikátor cho-
du, mechanická scénka.
„S 19. stoletím pfiichází

éra hodinek pfiívûskov˘ch.
Zavû‰ují se na fietûz ãi fietízek,

pánové si je pfiipínají ke knoflíãku vesty,
dámy je nosí kolem krku nebo jehlicí koketnû
pfiichycené k ÏivÛtku.“ Okouzlení pohybem,
chodem hodinkového soukolí, stojí u zrodu
hodinek transparentních. Jejich ukázkou
jsou hodinky zasazené do kfii‰Èálové koule,
která zpfiedu slouÏí jako lupa a zezadu
umoÏÀuje prÛhled do vnitfiku strojku. 
Hodinky neb˘valy bûÏn˘m zboÏím. Do jejich
v˘sledné podoby se promítaly nápady
a vkus objednavatele i fiemeslníka. Vznikaly
jako spoleãné dílo hodináfiÛ, zlatníkÛ, klenot-
níkÛ a emailérÛ. Vyrábûly se na zakázku, by-
la to záleÏitost elity. V 19. století vstoupil roz-
voj prÛmyslu a obchodu také do tohoto
oboru, aby sériovou a nakonec hromadnou
v˘robou zpfiístupnil mûfiení ãasu ‰irok˘m
vrstvám. I kdyÏ okázalost nahradila pfies-
nost, nelze nûkter˘m moderním v˘robkÛm
upfiít pÛvab, kter˘ jistû ocení dal‰í generace. 

StáÀa Wildová
Foto archiv redakce LP 1
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SEMESTRÁLNÍ KURZY
■  A, N, F, It, ·p, R, Chr, Sr, Jp, ân, Ar,

Hb, ·v, Nr a dal‰í. 

■  Konverzaãní kurzy se zahr. lektory
■  Kurzy s obchod. zamûfiením
■ Pfiípravné kurzy na KET, PET, FCE,

CAE, ZD atd. nabízí

LINGUA SANDY 

Samcova 1, Praha 1 (pokraã. Biskupské ul.)
Po aÏ ât 10-18, Pá 10-17,

www.lingua-sandy.cz
T.: 724 753 225, 602 234 674, 224 816 269-70

Skibusem do Krkono‰ 
– levnû a pohodlnû!
Z Prahy âerného Mostu budou i v leto‰ní sezonû odjíÏdût SKI-
busy hned do tfiech oblíben˘ch lyÏafisk˘ch areálÛ v Krkono-
‰ích. ZáleÏí jen na vás, zda si vyberete Herlíkovice, ·achty ve
Vysokém nad Jizerou nebo Kamenec v Jablonci nad Jizerou.
Místo odjezdu skibusÛ najdete velice jednodu‰e díky informaã-
nímu a navigaãnímu systému, kter˘ byl nainstalován pfiímo
v prostoru stanice metra âern˘ Most. VyuÏít sluÏeb skibusu je
nyní  opravdu jednoduché. Staãí si jen vybrat autobusovou lin-
ku na internetov˘ch stránkách www.herlikovice.cz a poté si te-
lefonicky rezervovat místo na infolince +420 737 222 456.
Co je dÛleÏité, nic nemusíte platit pfiedem. Pokud nemáte pfií-
stup na internet, nevadí, na infolince vám poskytnou v‰echny

potfiebné informace i o jízdních fiá-
dech. Pohodln˘ dálkov˘ autobus vás
doveze bez zastávek pfiímo do areálu
aÏ pod sjezdovku. Celková cena zahr-
nuje dopravu a skipas. Skibusy jezdí
jak na denní, tak veãerní lyÏování. Pro
kaÏdou linku je vÏdy pfiipraveno je‰tû
nûco navíc, aÈ uÏ se jedná o denní

tisk, ãasopisy, drob-
né dárky nebo ob-
ãerstvení.
Za symbolickou ce-
nu máte ve v‰ech
tfiech areálech mimo jiné moÏnost zapÛjãit si nejnovûj‰í mode-
ly kvalitního vybavení od renomovan˘ch znaãek, napfiíklad
Rossignol. Vláãet své staré lyÏe metrem uÏ tedy nemusíte! Po-
kud si i pfiesto vezmete vlastní lyÏe, zkuste si je alespoÀ jednou
nechat pfiipravit jako profesionální závodníci. FAST TUNNING
vám doladí lyÏe pfiímo dole na ãervené sjezdovce u lanové drá-
hy. Od leto‰ního roku mÛÏete vyuÏít také ‰piãkové ‰v˘carské
technologie Montana – Vancl Sport.

Odjezd – PRAHA âern˘ Most – odjezdové stání rekreaãních 
autobusÛ. Informace a rezervace na infolince +420 737 222 456

CENÍK (cena zahrnuje skibus + skipas)
Herlíkovice www.herlikovice.cz
DENNÍ – kaÏd˘ den v 6:45 – dosp. 590 Kã / dítû (do 140 cm) 450 Kã
VEâERNÍ - úter˘, ãtvrtek, sobota v 16:00 – 350 Kã

Kamenec - Jablonec nad Jizerou: www.skikamenec.cz
DENNÍ – sobota v 6:45 – dosp. 450 Kã / dítû (do 140 cm) 350 Kã
VEâERNÍ – úter˘ a ãtvrtek v 16:00 – 350 Kã

·achty – Vysoké nad Jizerou www.skisachty.cz
DENNÍ – sobota v 6:45 – dosp. 450 Kã / dítû (do 140 cm) 350 Kã
VEâERNÍ – úter˘ a ãtvrtek v 16:00 – 350 Kã

�

Nabízíme moÏnost 
pronájmu parkovacích míst v centru Prahy

v kryt˘ch garáÏích 
pod magistrálou u hlavního nádraÏí.

■  V˘hodné ceny
■  provoz NON-STOP

■  v˘hodné spojení MHD

Údaje na www.parkingpraha.cz
Kontakt: 224 226 383 

e-mail: gpkw@quick.cz

V roce 1941 byla dokonãena stavba fietûzo-
vého mostu, na jehoÏ místû dnes stojí most
Legií, a na to navázala úprava vltavského
bfiehu. Vzniklo tak první praÏské zpevnûné
kamenné nábfieÏí. Do té doby bylo volné,
písãité prostranství, které se zvolna sklánû-
lo k fiece. Rostly na nûm staré stromy
a u rybáfisk˘ch chaloupek se su‰ily sítû.
V roce 1835 zaznûl na shromáÏdûní ães-
k˘ch stavÛ návrh na vybudování pomníku
nedávno zemfielému císafii Franti‰kovi I.
Ten vstoupil do dûjin jako poslední panovník
Svaté fií‰e fiímské a jako první císafi rakous-
k˘. Vládl od roku 1792 a vládnutí nemûl leh-
ké. Po tfiiadvacet let bojoval s revoluãní

a napoleonskou Francií, aÏ po nûkolika po-
ráÏkách s ní nakonec uzavfiel spojenectví
a dal Napoleonovi svou dceru Marii Luisu za
Ïenu. Jednoduché to nemûl ani v osobním
Ïivotû. V devûtatfiiceti poprvé ovdovûl a po-
choval pak je‰tû dvû manÏelky, aÏ poslední
ãtvrtá choÈ Karolina Augusta (po ní nám zÛ-
stalo pojmenování Karlína – prvního praÏ-
ského pfiedmûstí) císafie pfieÏila. Nerozhod-
n˘ císafi, kter˘ nemûl rád zmûny, byl ve své
dobû poddan˘mi velmi oblíben – vedl spo-
fiádan˘ rodinn˘ Ïivot bez okázalostí, chodil
na procházky do Prátru a rozmlouval s Víde-
Àáky. Jednání kolem jeho pomníku byla ta-
ké nerozhodná. Vstoupil do nich i Franti‰ek
Palack˘, kter˘ chtûl mít na novém nábfieÏí
honosnou budovu pro Národní muzeum
a Spoleãnost vlasteneck˘ch pfiátel umûní,
a aby oslavû císafie bylo uãinûno zadost,
navrhl pro ni název Francisceum. Tato my‰-
lenka v‰ak byla pro velké náklady opu‰tûna
a v roce 1845 byla s architektem Josef Ond-
fiejem Krannerem, pozdûji spolutvÛrcem do-
stavby chrámu svatého Víta, a se sochafiem
Josefem Maxem, kter˘ v té dobû patfiil
v Praze k nejvyhledávanûj‰ím, podepsána
smlouva na pomník. S velkou slávou byl po-
loÏen základní kámen, vÏdyÈ pomník mûl
tvofiit dominantu první moderní praÏské pro-
menády. Byl koncipován jako ka‰na s novo-
gotickou, 29 metrÛ vysokou fialou, ozdobe-
nou sedmnácti sochami, které pfiedstavují
‰estnáct krajÛ zemû, sedmnáctá podstava
sedící ãelem k fiece, pfiedstavuje Prahu. Nad
nimi je osm alegorick˘ch soch s námûty or-
by, obchodu, prÛmyslu, umûní, vûdy, míru

a hojnosti. Ve stfiedu fialy pak mûla b˘t
umístûna jezdecká socha Franti‰ka I. Karel
Havlíãek Borovsk˘ tehdy stavbu pomníku
komentoval slovy:  „Na nábfieÏí bûÏ, gotická
se na nûm staví vûÏ. Okolo ní  ãesk˘ch sta-
vÛ chlouba a ve vûÏi bude – trouba.“ Odha-
lení pomníku, inspirovaného známou norim-
berskou ka‰nou, bylo plánované na rok
1848, také jako souãást oslav 500. v˘roãí
zaloÏení Karlovy univerzity a 200. v˘roãí ús-
pû‰né obrany Prahy pfied ·védy.
Revoluãní události ho v‰ak odsunuly a do-
‰lo k nûmu aÏ v roce 1850. Císafi shlíÏel na
PraÏany do roku 1918 – po získání samo-
statnosti byla socha odstranûna a skonãila
v lapidariu. V roce 2003 byla ka‰na rekon-
struována vãetnû sloÏitého pfiívodu vody
a ve v‰í tichosti byla do stély pomníku vrá-
cena jezdecká socha císafie Franti‰ka I.

E. S.
Foto: J. Sládeãek  
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Vûra Nosková

Bereme, co je
Mladá Pavla tvrdo‰íjnû nechce pfii-
jmout Ïivotní podmínky, které se jí
v tehdy provinãních Strakonicích pa-
desát˘ch a ‰edesát˘ch let nabízejí.
Malomûsto hledí na vzpurnou dívku –
odmala svobodomyslné stvofiení –
skrze prsty. Pavla s polovinou slo-
venské krve po nespoutaném otci,
kter˘ ode‰el, pfiipomíná jednoduché
matce, kdysi krásné, pozdûji zatrpklé
matronû, aÏ pfiíli‰ otce svÛdníka.

Znovu provdaná matka nejenÏe dcefii nerozumí, ale ani se o to ne-
snaÏí, svût se jí stejnû jako vût‰inû tehdej‰ích hospodynûk zúÏil na
pohodlí panelákového bytu a koupi auta. Do dûje ãasto zasahuje
i rázná babiãka, patronka rodiny. S dûdeãkem pfii‰li do Strakonic
z Vídnû na pováleãnou Bene‰ovu v˘zvu krajanÛm k návratu. Obãas-
né náv‰tûvy vídeÀsk˘ch pfiátel z jiného svûta, rezignující dûda (Kam
jsme to sem lezli?) s velmi praktickou babiãkou, necitlivá matka, sla-

bo‰sk˘ otãím a v‰udypfiítomná bizarnost budování socialismu vytváfie-
jí rámec Pavlin˘ch únikÛ do svûta vlastního. Proklet˘ch básníkÛ, lite-
ratury, svobody, v nûmÏ si pfiedstavuje souznûní se vzdálen˘m utajo-
van˘m otcem, studia ve vysnûné Praze, lásku pov˘‰enou nad
komické hry s místními mladíky – rádobyintelektuály a bohémy.  
Titul knihy se hodí spí‰ neÏ k filozofii hrdinky k oznaãení Ïivotního po-
stoje malomûstské spoleãnosti, kterou mladá Pavla vidí jako nepo-
chopitelnû zpitomûlou zákazy a pfiíkazy doby. Její despekt k autoritám
a neschopnost pfietváfiky jí stále více ztûÏují Ïivot. Ke konci pfiíbûhu uÏ
toto bfiímû bez opory v rodinû nemÛÏe unést a pfied úpln˘m sebezni-
ãením se utíká do útoãi‰tû psychiatrické léãebny a odtud koneãnû na
vytouÏené Slovensko. Zde nalézá rovnováhu a poznáním druhé ãástí
své dosud neznámé rodiny i sílu k dal‰ímu vzdorování.  
Pfies mnoÏství odboãek od dûje a h˘fiení postavami se pfied dílem Vû-
ry Noskové nedá neÏ smeknout. Autorãina otevfienost a filmová plas-
tiãnost popisu truchlivé socialistické reality nám pfiipomenou nedávné
doby mrazivû pfiesnû. Nezb˘vá neÏ souhlasit s renomovan˘mi kritiky
(Just, Karfík, Klusáková, Klíma…). Ti nedávno vydané dílo jiÏ stihli
zhodnotit jako podstatn˘ pfiínos ãeské literatufie zaobírající se pová-
leãn˘mi léty a zafiadit je tak k dílÛm ·abachov˘m, Vieweghov˘m ãi 
dokonce ·kvoreckého ZbabûlcÛm. DÛleÏité upozornûní: ãtivé i pro
mladou generaci! Vydalo nakladatelství Abonent (nedávno vzniklé pfii
Národním divadle).

Maf

■  ■  ■ ■  ■  ■T I P  N A  K N Í Î K U

Toulky za pamûtihodnostmi Prahy 1
S nov˘m rokem vás chceme pozvat na procházku po Smetanovû nábfieÏí. Je odsud
krásn˘ pohled na PraÏsk˘ hrad, Malou Stranu, KarlÛv most, mÛÏete zajít na Novot-
ného lávku a odtud do Smetanova muzea, mÛÏete se zastavit i u pomníku císafie
Franti‰ka I. Právû o nûm vám teì budeme vyprávût.

Tajenka kfiíÏovky: Jméno Ïeny, po níÏ nese název praÏská
ãtvrÈ? Vylu‰tûní  kfiíÏovky z ListÛ Prahy 1 ã. 9: Dívãí jméno
manÏelky prezidenta Bene‰e bylo  Anna Vlãková.K ¤ Í Î O V K A

MÍSTO PRO VÁ· INZERÁT
Tel.: 257 533 280

listyprahy1@jalna.cz

15 let
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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 20:30,
vstup do kavárny 19:30.
12. 1. Rusk˘ salon – I. Burceva a J. Klapka
zpûv, A. Schonert housle, piano: N. Scho-
nert. 
17. 1. Shirley Valentine – blázniv˘ v˘let do
krajina za stûnou! One woman show pro
Z. Kronerovou / SK
25. 1. Nepfieru‰ená píseÀ – 10 století fr. poe-
zie. Poetické pfiedstaveni hudební a herecké
sekce V. Caceres a N. Koksteinová.
26. 1. Monology vagíny, hrají: D. Blahová,
A. Polívková, M. Sajlerová
30. 1. Lidsk˘ hlas – Jean Cocteau, hraje 
Z. BydÏovská 
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Pokladna v prÛchodu z Celetné do ·tupartské,
po – pá 10–19:30 h, so – ne 14–19:00 h,

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

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

5. 1. Louskáãek – Vánoãní pfiíbûh B
6. 1. Louskáãek – Vánoãní pfiíbûh B
7. 1. Cyrano z Bergeracu – 14:00 â

Sluha dvou pánÛ – 20:00 â
8. 1. Na‰i furianti – 14:00, 19:00 â
9. 1. Lucerna â

10. 1. Coriolanus â
11. 1. Krvavé kfitiny aneb 

Drahomíra a její synové â
12. 1. Cyrano z Bergeracu â
13. 1. Vladafika závist aneb 

ZahradníkÛv pes â
14. 1. Peter Grimes – SND Bratislava O
15. 1. Eugen Onûgin – SND Bratislava O
16. 1. Na‰i furianti â
17. 1. Vladafika závist aneb 

ZahradníkÛv pes â
18. 1. Sluha dvou pánÛ â
19. 1. Cyrano z Bergeracu â
20. 1. Giselle B
21. 1. Giselle – 14:00, 19:00 B
22. 1. Lucerna – 13:00, 18:00 â
23. 1. Coriolanus – derniéra â
24. 1. Vladafika závist aneb 

ZahradníkÛv pes â
25. 1. Krvavé kfitiny aneb Drahomíra 

a její synové â
26. 1. Na‰i furianti â
27. 1. Na‰i furianti â
28. 1. Zkrocení zlé Ïeny – 14:00, 19:00 B
30. 1. Zkrocení zlé Ïeny B
31. 1. Carmen O

STAVOVSKÉ DIVADLO 
5. 1. ·kola pomluv â
6. 1. Pygmalión â
7. 1. Romeo a Julie – 13:00 â

·ípková RÛÏenka B
8. 1. Balet Praha Junior B
9. 1. Úklady a láska â

10. 1. Lakomec â
11. 1. Úklady a láska â
12. 1. Romeo a Julie â
13. 1. Du‰e – krajina ‰irá â
14. 1. ·kola pomluv – 13:00 â

Tisíc a jedna noc – 19:30 â
15. 1. Ibbur aneb PraÏské mystérium 

– 14:00, 19:00 B
17. 1. Du‰e – krajina ‰irá â
18. 1. Úklady a láska â
19. 1. Malomû‰Èáci – premiéra O
20. 1. Pygmalión â
21. 1. ·ípková RÛÏenka – 14:00, 18:00 B
22. 1. Miniatury – veãer mlad˘ch 

choreografÛ B
23. 1. Lakomec â
24. 1. Miniatury – veãer mlad˘ch 

choreografÛ B
25. 1. Sluha dvou pánÛ â
27. 1. Galakoncert – Mozart – 18:00 K
28. 1. Kouzelná flétna O
29. 1. Apollo et Hyacinthus – premiéra O
30. 1. Junior Balet du Conservatoire 

de Paris B
31. 1. ·ípková RÛÏenka B

DIVADLO KOLOWRAT 
5. 1. âerné mléko â
6. 1. Virginia â
7. 1. Prospan˘ Ïivot 

– Benefice L. Skofiepové â
13. 1. Na ústupu â
14. 1. âerné mléko – 14:00 â
15. 1. Eldorádo â
16. 1. Nebyl jen Hamlet 

– Benefice R. Lukavského â
17. 1. Tracollo e Livietta O
19. 1. Prospan˘ Ïivot 

– Benefice L. Skofiepové â
20. 1. Virginia â
22. 1. Eldorádo – derniéra â
24. 1. Na ústupu â
28. 1. Moravské dvojzpûvy / Letem 

písniãkov˘m svûtem – 17:00 O

DIVADLO V  CELETNÉ

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.

10. 1. ·umafi na stfie‰e – derniéra
11. 1. Divotvorn˘ hrnec
12. 1. Funny Girl
13. 1. Blboun
14. 1. Jacobowski a plukovník – 15:00
15. 1. nehraje se
16. 1. Habaìúra
17. 1. Komická potence aneb Nûco v ní je
18. 1. Harvey a já
19. 1. Jacobowski a plukovník
20. 1. Horoskop pro Rudolfa II.
21. 1. Podivná paní S. – 15:00

Paní S. v rozpacích
23. 1. Poprask na lagunû
24. 1. Poprask na lagunû – 10:00

Malované na skle
25. 1. Malované na skle – 10:00

·ampióni – derniéra
26. 1. LoupeÏník – 10:00

Balada pro banditu
27. 1. Balada pro banditu – 10:00

Divotvorn˘ hrnec
28. 1. Julie, ty jsi kouzelná! – 15:00
30. 1. Funny Girl
31. 1. Jacobowski a plukovník
Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Vodiãkova 28, Praha 1
Pokladna: ☎ 224 215 943
po – so 11:00–19:00 

ne 13:00–19:00 
divadlo.abc@ecn.cz,
www.divadloabc.cz.

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

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

5. 1. Kabaret Prévert-Bulis
6. 1. Kabaret Vian – Cami
7. 1. Epochální v˘let pana Brouãka 

do XV. století – 16:00 
10. 1. Lháfi
12. 1. Standa má problém – scénické ãtení –

premiéra
16. 1. Goldbergovské variace
17. 1. Standa má problém – scénické ãtení 
19. 1. ·ansony a jiné odrhovaãky
20. 1. My‰ka z bfií‰ka –vefi. generálka – 11:00

My‰ka z bfií‰ka – premiéra – 17:00
23. 1. Divoká kachna
24. 1. Je‰tû Ïiju 
27. 1. Lháfi
29. 1. My‰ka z bfií‰ka – 15:00 
30. 1. Garderobiér
31. 1. Kabaret Vian – Cami
Pfiedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

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

Vodiãkova 6, Praha 1
222 231 351, fax: 222 232 530
pokladna@minor.cz, www.minor.cz
Pokladna: po – pá 10:00–13:30 a 14:30–20 hod.,

so – ne 11:00–20:00 hod.
6. 1. Vinnetou – 18:00
7. 1. Vinnetou – 15:00

Jak Mafienka a BoÏenka koukaly 
– malá scéna – 15:00

8. 1. Kabaret Tloukot a bubnování – 15:00
12. 1. Klapzubova jedenáctka – 18:00
13. 1. Klapzubova jedenáctka – 18:00
14. 1. Vinnetou – 15:00
15. 1. âtyfilístek – 15:00

O Malence – malá scéna – 15:00
16. 1. Rozesnûno – Damúza – malá scéna

– 19:30
17. 1. Rozesnûno – Damúza – malá scéna

– 19:30 
18. 1. PíseÀ písní – 19:30
19. 1. Klapzubova jedenáctka – 18:00
20. 1. Klapzubova jedenáctka – 18:00
21. 1. Lovci mamutÛ – 15:00

Princezna Sylvestrie aneb Zápas o ne-
vûstu – divadlo Radost, Brno – 15:00

22. 1. Jak Mafienka a BoÏenka koukaly 
– malá scéna – 15:00

24. 1. Rozesnûno – Damúza – malá scéna
– 19:30

26. 1. Vinnetou – 18:00
27. 1. âesk˘ superman – Kosmo I. 

– derniéra – 18:00
28. 1. Vinnetou – 15:00
29. 1. Karkulka a ãerven˘ balónek – 15:00

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

5. 1. Piková dáma – 20:00
6. 1. Kouzelná flétna 
7. 1. Carmen 
8. 1. Lucia di Lammermoor 

13. 1. Benefiãní galaveãer TREBBIA 2005 
– 20:00

14. 1. Kouzelná flétna 
15. 1. Piková dáma 
16. 1. âas bolesti 
17. 1. Popelka 
18. 1. Lucia di Lammermoor 
19. 1. Madama Butterfly 
20. 1. Carmen 
21. 1. Koncert k 250. v˘roãí narození 

W. A. Mozarta 
22. 1. Piková dáma – 16:00
24. 1. Tosca 
25. 1. La Traviata 
26. 1. Rusalka 
27. 1. Rigoletto 
28. 1. Nabucco 
29. 1. Popelka – 14:00, 19:00
31. 1. La Traviata 

KAŠPAR
9. 1. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtví 

– vefiejná generálka – 10:30
Richard III. 

10. 1. Hamlet 
11. 1. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtví 

– premiéra 
13. 1. Námûstíãko – 18:00
16. 1. Norway.today 
17. 1. RÛÏe pro Algernon 
19. 1. Krysafi 
21. 1. RÛÏe pro Algernon – 16:00

Helverova noc – 20:30
23. 1. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtví 

– Ka‰parÛv dárek 
24. 1. Richard III. 
26. 1. Lofter (MuÏ, kter˘ se smûje) 
27. 1. RÛÏe pro Algernon – 18:00

Krása a pÛvab perverzit – 22:00
28. 1. Úãtování v domû boÏím – 16:00
29. 1. RÛÏe pro Algernon – tlumoãíme do 

znakového jazyka 
30. 1. Hamlet 
31. 1. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtví 

CD 2002
14. 1. Prokletí rodu BaskervillÛ – 16:00
15. 1. Tfii mu‰ket˘fii 
20. 1. Lékafiem proti své vÛli – 18:00

DIVADLO JEDNOHO EDY
15. 1. Jak sloni k chobotu pfii‰li 

& O nepofiádném kfieãkovi – 15:00

·VANDOVO DIVADLO
·tefánikova 57, Praha 5
info@svandovodivadlo.cz
Rezervace a pfiedprodej 
257 318 666 (od 14:00), 
257 321 334, 257 324 219, 
724 143 799 (formou SMS),
pokladna@svandovodivadlo.cz 
nebo www.svandovodivadlo.cz 
☛ NOVù – ON-LINE REZERVACE – NOVù
Pokladna dennû od 14:00 do 19:00 hod.

☛

5. 1. ·kola pro Ïeny – 15:00
8. 1. Absolvent – Studio Dva
9. 1. Velká mela 

10. 1. Sen noci svatojánské
11. 1. Îebrácká opera 
12. 1. Br˘le Eltona Johna 
13. 1. ·kola pro Ïeny
15. 1. Urvi to! – Divadlo J. K. Tyla
16. 1. Poruãík z Inishmoru 
17. 1. Nohavica – koncert 20:00
18. 1. Îebrácká opera 
19. 1. Sen noci svatojánské
20. 1. ·kola pro Ïeny – 11:00, 19:00
21. 1. Velká mela – derniéra 
22. 1. Letní salon – Mûstské divadlo Zlín 
23. 1. Poruãík z Inishmoru 
24. 1. Madame Melville – Studio Dva
25. 1. Br˘le Eltona Johna 
26. 1. Zabiják Joe 
27. 1. Sen noci svatojánské – 11:00, 19:00
28. 1. Poruãík z Inishmoru 
29. 1. Absolvent – 15:00 – Studio Dva
29. 1. Kdo se bojí Virginie Woolfové – 19:30 

– Studio Dva
31. 1. Îebrácká opera 

STUDIO
5. 1. Tfii malá prasátka – 10:00 – Buchty

a loutky
10. 1. Eva Urbanová – scén. rozhovor
13. 1. Kláfiiny vztahy 
14. 1. Vojcek 
15. 1. Na‰e Snûhurka – 15:00 – DDS
16. 1. Sedum stateãn˘ch – Buchty a loutky
17. 1. Znalci 
18. 1. Rocky IX – Buchty a loutky
19. 1. Pes baskervillesk˘ – Buchty a loutky
20. 1. Vojcek 
21. 1. Sedum stateãn˘ch – Buchty a loutky
22. 1. âarodûjnice – 15:00, 17:00 – Buchty

a loutky
23. 1. Îeny mezi nebem a zemí – Studio Dva
24. 1. Kláfiiny vztahy 
26. 1. Znalci 
27. 1. Archeologie vûdomí 

– Teatr Novogo Fronta
28. 1. Archeologie vûdomí 

– Teatr Novogo Fronta
29. 1. Tfii malá prasátka – 15:00 

– Buchty a loutky
29. 1. Podzimní sonáta – Studio Dva
30. 1. Den matky 
31. 1. Marcipán – 21:00

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
5. 1. Perlorodky a Srdcerváã – 17:30 

6. 1. Tfii králové po mexicku aneb Adoración
de los Reyes Magos
10., 17., 24., 31. 1. Arno‰t Goldflam – MASO-
CHISTA Dûtství a zmatky du‰e / Dospívání
a vzpoury / Solidní Ïivot a jeho cena / Smrti
a konce
11. 1. Taking Off Souls
13., 14. 1. Nickname
15., 16. 1. Naãeva – Slovák – Vávra – Vycho-
dilová: Pi‰, Kafka, pi‰
18., 19. 1. Deja Donné – PIOTR and the
Stars of TUT
20. 1. Divadlo Vizita – Roub, roubík, rub a rov
21. 1. Divadlo Vizita – Na dlátech kfiídel
22., 23. 1. Chat – Nebezpeãnû snadné zná-
mosti. On-line divadelní pfiedstavení pro ãtyfii
hráãe.
25. 1. âínsk˘ nov˘ rok – oslava Roku psa
26. 1. Hamsa, já jsem, 18:30
Vierka Premiéra dokumentárního filmu
27. 1. Nespatfiené – 18:30, Chaãipe
26., 27. 1. Pfiehlídka dokumentární tvorby Mi-
roslava Janka
28., 29., 30. 1. Skutr: Understand

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.

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

Od 1. fiíjna – Divadlo Semafor v sále Globus
Semafor spol. s r. o. Dejvická 27, Praha 6, 160 00

224 266 141,www.semafor.cz, pfiedprodej 
a rezervace vstupenek: 233 901 390,

vstupenky@semafor.cz, pokladna otevfiena: 
po – pá od 13.00–19.00, so od 14.00.

5. 1. V‰echno Párty – pofiad K. ·ípa
12. 1. Zavíráme, pojìte dál
13. 1. Jako kdyÏ tiskne
14. 1. Jako kdyÏ tiskne – 16:00
15. 1. Dagmar ZázvÛrková – koncert
16. 1. V‰echno Párty – pofiad K. ·ípa
17. 1. Patero dÛvodÛ pro Voo doo
19. 1. V‰echnopárty – pofiad K. ·ípa
20. 1. Zaãalo to akordem
21. 1. Pension Rosamunda – 16:00
23. 1. Gospel Time Party
24. 1. Pension Rosamunda
25. 1. V‰echno Párty – pofiad K. ·ípa
26. 1. Sex + sex = 12 
27. 1. Vãera veãer po‰tou ranní
28. 1. Jako kdyÏ tiskne – 16:00
30. 1. Václav Marek&his Blue Star – OPUS ONE
31. 1. Pension Rosamunda
Pfiedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

divadlo minor

Národní tfiída 4, Praha 1, pokladna: 224 931 482
www.laterna.cz, info@laterna.cz

5., 6., 7. 1. Argonauti
8. 1. Donaha! – Divadlo F. X. ·aldy Liberec

– 19:00

Pokladna dennû: 10:00-18:00, ve dnech, kdy je
uvádûno veãerní pfiedstavení do 20:00.
Rezervace – pokladna tel.: 296 245 311

e-mail:pokladna@kalich.cz
Hromadné objednávky: 

tel.: 296 245 307, fax: 296 245 308
e-mail: objednavky@kalich.cz

www.divadlokalich.cz

12. 1. Ivánku, kamaráde, mÛÏe‰ mluvit? 
14. 1. Co jinde neusly‰íte – zadáno
15. 1. Co jinde neusly‰íte 
16., 17. 1. Hana Hegerová – 19:30
18., 19., 20., 21., 26., 27., 28. 1. Tajemství 
21. 1. Tajemství – 14:00
22., 23. 1. Elling A Kjell Bjarne aneb Chvála
bláznovství 
24. 1. Bez pfiedsudkÛ 
25. 1. Jarek Nohavica – 19:30 koncert
28. 1. Tajemství – 14:00
29., 30. 1. Nahniliãko

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

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
8. 1. Tfii veselá prasátka 

14. 1. O chaloupce z perníku 
21. 1. Skfiítci v údolí 
28. 1. Kominíkovo ‰tûstí
Stra‰nické divadlo Solidarita 
(Praha 10, Solidarity 1986) – 9:00 
17. 1. Skfiítci v údolí 
Divadlo U HasiãÛ (Praha 2, ¤ímská 45) – v 9:30
25. 1. My‰áci jsou ro‰Èáci 
Divadelní studio Divadla Minaret – kurzy herec-
ké v˘chovy (vedené herci Divadla Minaret). Lek-
ce se konají kaÏdé pondûlí v 15.30 h. v Gymná-
ziu Nad ·tolou (P-7, Nad ·tolou 1, uã. 008).
BliÏ‰í informace na tel. 235 355 500.

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

4. 1. Mathilda 
5. 1. TrÛn 

milosrdenství 
6. 1. Láska 

a porozumûní 
7. 1. Play Strindberg 
9. 1. Mathilda 

10. 1. TrÛn 
milosrdenství 

11. 1. Véronique Olmi 
12. 1. Hra 

o manÏelství 
13. 1. TrÛn 

milosrdenství 
15. 1. Sylvie 

16. 1. TrÛn 
milosrdenství 

18. 1. TrÛn 
milosrdenství 

19. 1. Vítej, lásko 
20. 1. Na ocet 
21. 1. Perla 

Hollywoodu a já 
24. 1. Na ocet 
25. 1. Perla 

Hollywoodu a já 
27. 1. Na ocet 
28. 1. Perla Hollywoo-

du a já 
30. 1. Já jsem já 
31. 1. ¤idiã paní Daisy 

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

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

On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz
5. 1. Vodní druÏstvo
6. 1. Sex noci svatojánské
7. 1. Impresário ze Smyrny – 16:00, 19:30
9. 1. Maska a tváfi

10. 1. Impresário ze Smyrny 
11. 1. Nebezpeãné vztahy – premiéra 
12. 1. Osifiel˘ západ
13. 1. Pan Pol‰táfi – není vhodné pro dûti
15. 1. âK uvádí: âerní ‰viháci
16. 1. Nebezpeãné vztahy
17. 1. Maska a tváfi
18. 1. Deskov˘ statek
19. 1. Sexuální perverze v Chicagu
20. 1. Sexuální perverze v Chicagu
21. 1. Dámsk˘ krejãí 
22. 1. Koza aneb Kdo je Sylvie? – 16:00, 19:30

– není vhodné pro dûti
23. 1. Nebezpeãné vztahy
24. 1. Pan Pol‰táfi –  není vhodné pro dûti
25. 1. Misantrop
30. 1. Rodinná slavnost – premiéra
31. 1. Rodinná slavnost
Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

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

11. 1. Erární balet
aneb Zpátky na
Montmartre

13. 1. Hotel Pompeje 
11. 1. Erární balet

aneb Zpátky na
Montmartre

18. 1. Sleeping
around 

20. 1. Zahrádkáfii
21. 1. Ko‰iãan 3 
22. 1. Sleeping

around 
23. 1. Bílé noci 
24. 1. Blues noãní 

ãekárny 

25. 1. Obchodník 
s de‰tûm 

26. 1. Kráska 
z Leenane 

28. 1. Stalo se v zoo 
29. 1. Klíãe od klavíru

– 20:00
30. 1. Návrat pana
Leguena aneb Víkend
ve v˘tahu 
31. 1. Casanova 

GALERIE: 
Ondfiej Sekanina 
V˘stava cyklu obrazÛ
„Hotel Pompeje“.

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

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

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

Wilsonova 4, 110 00 Praha 1 www.opera.cz

Pokladna: tel. 224 227 266

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

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

Václavské nám. 38 (pasáÏ Rokoko), pokladna:
po–pá 11:00–19:00, so 14:00–19:00, ne 1 hodinu pfied
pfiedstavením;  224 217 113, www.rokoko.cz.

9. 1. Oresteia I – Agamemnón
11. 1. Don Juan
12. 1. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
16. 1. Rychlé ‰ípy 1 – 10:00
16. 1. Kabaret Rokoko
17. 1. Oddací list
18. 1. Rychlé ‰ípy 2 – Snûhová mise 
19. 1. Bratfii lví srdce – 10:00
20. 1. Zl˘ jelen
23. 1. Oresteia I – Agamemnón – 10:00,

19:00
24. 1. Don Juan
25. 1. Matãina kuráÏ
26. 1. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
27. 1. Rychlé ‰ípy 1
30. 1. Bratfii lví srdce – 10:00

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

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.

5. 1. Vûtrné ml˘ny – slavností odpoledne
– 16:00

9. 1. Pod modr˘m nebem 
10. 1. Platonov je darebák!
11. 1. W. zjistil, Ïe válka je v nûm
12. 1. Námûstí hrdinÛ
13. 1. Str˘ãek VáÀa – 11:00

Z cizoty
14. 1. Poslední vzkaz 
15. 1. Království – Damúza/EK – 20:00
18. 1. Platonov je darebák!
19. 1. VernisáÏ – Damúza/EK – 20:00
20. 1. PUSH UP 1-3

Bor‰ã – Damúza/EK – 21:00
21. 1. Str˘ãek VáÀa
22. 1. Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘ – 15:00

Námi zaváté – Krist˘na Li‰ka – Boková
Velk˘ hnûv Filipa Hotze – Damúza/EK –
21:00

23. 1. Poslední vzkaz – derniéra
24. 1. Z cizoty
25. 1. Pan Kolpert
27. 1. PUSH UP 1-3

Zatmûní – Damúza/EK – 21:00
28. 1. Perfect Days
29. 1. O nepofiádném kfieãkovi – 15:00

O âervené Karkulce a tak trochu
o leopardovi – Damúza/EK
NoÏe a rÛÏe

30. 1. Gazdina roba – 11:00
Poslední pomazánka
Stript˘z – Damúza/EK – 21:00

31. 1. Gazdina roba
Pfiedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

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

Jungmannova 9
110 00 Praha 1 

AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1,  221 111 086

disk@divadlodisk.cz   www.divadlodisk.cz

14. 1. âlovûãe, zkus to! – PREMIÉRA
15., 25., 28. 1. Terorismus 
16. 1. Jan za chrta dán
17. 1. Kapitola ã. 9 
18., 26. 1. âlovûãe, zkus to!
19., 24., 31. 1. Zazie v metru
20., 27. 1. Sonáta duchÛ
21., 29. 1. Îivot je sen! 
22. 1. Caprichos 
23. 1. Západní pfiístav 

STUDIO ¤ETÍZEK – malá scéna DAMU,
vstup z foyer DISKu
7. 1. Chryzantémov˘ slib – 19:00
8. 1. Chryzantémov˘ slib – 15:00

25. 1. Mexico – 19:00
30. 1. Bez kyslíku – 19:00
Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Divadlo METRO
Národní 25, 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.

5., 6., 7. 1. Quo Vadis 
10., 11., 12., 13., 14. 1. Classics 
17., 18., 20., 21., 24. 1. Miss Sony 
19. 1. Evergreen show Ivana Mládka 
20. 1. Malování na tmu – 9:30
25. 1. Anatomie polibku 
26. 1. Oskar
27. 1. Anatomie polibku 
28. 1. Zkrocení aneb Shakespeare to

psal pro mlad‰í – 16:00
28. 1. Anatomie polibku 
30. 1. Tanec mezi vejci
31. 1. Quo Vadis

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

01/06

13. 1. Do hrobky ta-
neãním krokem

14. 1. Charleyova teta
– 17:00

16. 1. Tfii muÏi ve ãlunu
a pes 

17. 1. Veselé paniãky
windsorské 

18. 1. Jezinky bezinky
19. 1. Tfiikrát Ïivot 
20. 1. Cizinec
21. 1. Jak je dÛleÏité

míti Filipa 
– 17:00

23. 1. Únos Sabinek
25. 1. Îena v bílém
26. 1. Pfiíli‰ poãestná

Ïena
27. 1. Frederick
28. 1. Charleyova teta

– 17:00
29. 1. Fe‰áci 
30. 1. Ideální manÏel 

31. 1. Tfii muÏi ve ãlunu
a pes 

ÁBÍâKO – malá scéna 
Divadla ABC
11. 1. Jepti‰ky 

– derniéra – 20:30
14. 1. ÚÏasná svatba 

– 14:00 a 20:30
21. 1. Rozpaky zubafie

Svatopluka 
Nováka – 14:00
a 20:30

23. 1. Lorna a Ted 
– 11: 00
– vefi. generálka

24. 1. Lorna a Ted 
– 11:00
– vefi. generálka
Lorna a Ted 
– 1. uvedení

28. 1. Zmatení jazykÛ 
– 14:00 a 20:30

VESELÉ SKOKY
12. 1. Ve stanici nelze 
14. 1. Na hlavu! 

– 20:30
22. 1. Na hlavu! 

SPOLEČNOST 
DR. KRÁSY
13. 1. Pfiítomnost 

– vefiejná 
zkou‰ka – 22:00

THE DIVADLO / ČTI
TO DIVADLO
20. 1. Star Trek 

– 22:00

ODEON ART SERVIS
25. 1. Ústa Micka 

Jaggera 

DIVADLO LETÍ OS
18. 1. BÛh je DJ 
28. 1. BÛh je DJ 

– 20:30

KVELB
22. 1. Otesánek 

– 15:00

SERPENS
29. 1. Brouãek 

– 15:00
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◆ NA PÁ R ¤ Á D C Í C H◆
JUBILANTI HOLLARU
Mezi leto‰ními nejstar‰ími jubilujícími
v˘tvarníky jsou Bedfiich Housa, Karel

Vysu‰il, Antonín Odehnal, Katefiina Víteãko-
vá, také Jifií Anderle, Eva Natus-·alamouno-
vá, Hana Storchová, a pak uÏ jsou ti mlad‰í –
od pûta‰edesáti níÏ. V˘stavy jubilantÛ pfiiná-
‰ejí rozmanitost ve stylu i technice, obraz in-
dividuálního postoje umûlecké osobnosti.

ZAJÍMAVOSTI Z NÁRODNÍHO
MUZEA
Sbírky Knihovny NM obohatilo faksi-

mile vzácného bohemikálního rukopisu
Evangeliáfi Jana z Opavy, dar nakladatelství
Bertelsmann. Dílo, vytvofiené pro arcikníÏete
Albrechta III. Rakouského, patfií k v˘znam-
n˘m v˘tvorÛm ãeské kniÏní malby druhé po-
loviny 14. století. Expozici Lapidária NM do-
kumentuje dal‰í z fiady fotografick˘ch
prÛvodcÛ na CD-ROM.

HUDBA
V Rudolfinu uvede 10. ledna Symfo-
nick˘ orchestr âeského rozhlasu

skladby Musorgského, Rachmaninova a Be-
ethovena, (dir. V. Válek, klavír M. Lap‰an-
sk˘), 24. 1. Mendelssohna a Zemlinského
(dir. E. Jaffe, sólisté Îenat˘ – housle, Gold-
stein – soprán, Albrecht – baryton). âeská fil-
harmonie zahraje 12. a 13. 1. Rossiniho,
Trojana a Beethovena s dirigentem Z. Máca-
lem, klavírista Luká‰ Vondráãek pfiednese
19., 20. a 21. 1. pod taktovkou Waltra Welle-
ra MozartÛv Klavírní koncert c moll ã. 24.
Slavnostní koncerty k 250. v˘roãí narození
W. A. Mozarta fiídí Manfred Honeck 25. 1.
v Rudolfinu a 27. 1. ve Stavovském divadle.
V Lichten‰tejnském paláci na koncertech
Pfiítomnosti vystoupí 11. 1. Duo Virtuoso
a 25. 1. Violoncelli da Camera. 

NA HRADù...
Nov˘ cyklus Novû restaurované pa-
mátky na PH zahajuje v˘stava Ranû

barokní vyfiezávané dvefie katedrály sv. Víta
od Ka‰para Bechtelera. Koná se v dosud ve-
fiejnosti nepfiístupném b˘valém Korunním ar-
chivu ve Starém královském paláci, kde své-
ho ãasu pracovali K. J. Erben a F. Palack˘.
V˘stava vojensk˘ch miniatur v Mihulce zabírá
‰irok˘ ãasov˘ úsek od stfiedovûku aÏ po 
1. pol. 20. století. Nalezneme zde historické
modely, cínové vojáãky i plastiky legionáfiÛ
z dílny O. Gutfreunda. V koncertní fiadû Jazz
na Hradû se v Nové galerii pfiedstaví Markoviã
Saxtet (19. 1., 20 hod.). Pfiedná‰ky k Pfiíbûhu
PH pokraãují 12. 1. na téma Kostel v‰ech sva-
t˘ch a 26. 1. Rudolf II. jako stavebník.

... I V PODHRADÍ
Sbírka grafiky a kresby Národní ga-
lerie pfiipravila sérii komorních v˘-

stav v grafick˘ch kabinetech. Ve ·ternber-
ském paláci nabízí kolekci prací italsk˘ch
autorÛ, souãasníkÛ Dürera, v paláci Kinsk˘ch
postupnû pfiedstaví v˘bûr z bohatého kre-
sebného odkazu rodiny MánesÛ. Galerie
âeské poji‰Èovny vystavuje obrazy Jarosla-
va Róny, âMVU v Husovû ulici Pohádkové
bytosti v dílech z pfielomu 19. a 20. století
a ve sklepení práce Jakuba ·védy vytváfiené
soudob˘mi technologiemi. V Galerii Miro za-
ãíná 15. 1. v˘stava grafického díla ãesk˘ch
autorÛ, mezi nimiÏ nalezneme jména jako
Hodonsk˘, Kornatovsk˘, Po‰vic, Rann˘,
Skalník... Památník národního písemnictví
uvede 19. 1. knihu Jifiího Pavla Blázinec
i v mé hlavû a básnickou sbírku Hugo Pavla
Vrátil jsem ãas. Mladí violisté vystoupí 11. 1.
s programem ze skladeb âajkovského, Gla-
zunova, Haydna a dal‰ích, podveãer s hud-
bou a poezií je pfiipraven na 30. 1. 

·VARCVALDKY
Na sto celodfievûn˘ch koleãkov˘ch
hodin tiká, kuká, tluãe, hraje, bou-

chá a h˘be se ve v˘stavním sále Umûlecko-
prÛmyslového musea. Hodiny z âerného le-
sa, pocházející z jiÏního Nûmecka, uvidíme
do 8. ledna. V˘stava ze soukromé sbírky pfii-
pomíná dÛleÏitou roli soukromého sbûratel-
ství, které stálo i u kolébky zaloÏení muzea
pfied 120 lety.

NÁRODNÍ MUZEUM
Hlavní budova je 22. a 23. 1. uzavfie-
na, 26. 1. má b˘t otevfieno od 9 do 15

hodin. V âeském muzeu hudby je do února
v˘stava ke 130. v˘roãí vzniku prvního ãeského
koncertního melodramu ·tûdr˘ den, jehoÏ au-
torem je Zdenûk Fibich. Náprstkovo muzeum
od 25. 1. vystavuje Umûní frankofonní Afriky.

KARL·TEJNSK¯ POKLAD
Rozsáhl˘ soubor 387 kusÛ stfiíbr-
n˘ch gotick˘ch pfiedmûtÛ byl ukryt

ve zdech hradu zfiejmû od poãátku husit-
sk˘ch válek. Po objevení v 19. století nûkoli-
krát zmûnil majitele, aÏ se dostal do Walde-
sovy sbírky. Po restitucích ho rodina darovala
UmûleckoprÛmyslovému museu, kde je nyní
vystaven jako souãást stálé expozice. 

NÁRODNÍ GALERIE HLÁSÍ
Do expozic s lektorem mÛÏete zajít
v klá‰tefie sv. AneÏky âeské 7. 1., ve

Vald‰tejnské jízdárnû 14. 1., ve ·ternberském
paláci 21. 1., v paláci Kinsk˘ch 29. 1. Pravi-
delné komentované prohlídky se konají ke
dnÛm volného vstupu (první stfieda v mûsíci
od 15 do 20 h). Pfiedná‰ky ve ·ternber-
ském paláci mají téma Jacopo Bassano 
(14. 1.), restaurování Solimenova obrazu 
Faëthon prosí Apollóna... (26. 1.)

AKADEMIE VùD âR
Historick˘ ústav a Univerzita Hradec
Králové vydaly s podporou grantu

historick˘ atlas Kladsko autorÛ Evy Semota-
nové a Ondfieje Felcmana. Sociologick˘
ústav slaví 40 let trvání. Ústav systémové bi-
ologie a ekologie je hlavním fie‰itelem pro-
jektu CzechCarbo, kter˘ se zab˘vá schop-
ností ekosystémÛ poutat CO2. Nejnovûj‰í
práce vûdeck˘ch ústavÛ jsou zvefiejnûny na
adrese http://press.avcr.cz. wi 

BYTY • RODINNÉ DOMY 
VILY • âINÎOVNÍ DOMY

GARANCE ● SOLIDNOST ● JISTOTA
Kvalitu na‰í práce mÛÏe potvrdit 3000 spokojen˘ch zákazníkÛ.
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VÁ· BYT NEBO DÒM?

ObraÈte se na ná‰ patnáctiãlenn˘ t˘m, nabízíme Vám na‰e
zku‰enosti a na‰i solventní klientelu.

NEURA s.r.o.
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vr‰ku, v ãísle 3, co je dneska ten luxusní ho-
tel Sax. (Ukazuje z okna galerie.) V rohu
Jánského vr‰ku stála pumpa, tady, co je teì
galerie, byl koloniál, vedle pekafi, dokonce
i pohfiební sluÏba tu sídlila naproti… Dole na
Malostranském námûstí pamatuju je‰tû so-
chu Radeckého. O tûch vánoãních trzích
v Nerudovce jsme uÏ psali, ale napi‰te, Ïe
i tady kousek na TrÏi‰ti pod námi se prodá-
vala v létû zase zelenina. Vozili ji sem trhov-
ci na dvoukolácích. S kamarády jsme rádi
„ochutnávali“. To byly paneãku ‰vestky! Na
TrÏi‰ti byl také italsk˘ zmrzlináfi. A v zimû tu
mûli dokonce jiÏní ovoce. Pomeranãe, man-
darinky, ale i jiné. JenÏe to nebylo pro nás
chudé kluky, to si na‰e maminka nemohla
dovolit kupovat… Pomáhali jsme aspoÀ
skládat bedniãky s fíky a datlemi z vozu a ob-
ãas nûco dostali za odmûnu.
Co vlastnû dûlala va‰e maminka? A co ta-
tínek? 
Îil jsem jenom s maminkou. MÛj o tfii roky
star‰í bratr bydlel u tatínka. Rodiãe se roz-
vedli, coÏ tenkrát neb˘valo moc zvykem, ale
to bylo tak: MÛj tatínek byl v první svûtové vál-
ce u ãeskoslovensk˘ch legií. V prvním roce
republiky ho povolali je‰tû na Slovensko, kde
byly boje o slovensko-maìarské hranice. No,
a jak byl dlouho pryã, zakoukal se tam do jiné
Ïeny, vrátil se do Prahy i s ní a s maminkou
se rozvedli. Maminka se tedy mûla co ohá-
nût. Pracovala u sázecího stroje v tiskárnû
PraÏanka v Klimentské ulici. Tiskli tam kníÏky
z âervené knihovny (pozn. red. edice románÛ
pro Ïeny se ‰Èastn˘m koncem, které opravdu
vycházely v ãervené vazbû). 
A kam jste chodil do ‰koly? Urãitû si
vzpomenete i na nûco zajímavého ze
‰kolních lavic.
Nejdfiív jsem chodil do chlapecké ‰koly v Jo-
sefské. Vedle byla i dívãí. To bylo kousek od
Jánského Vr‰ku. Krátce jsem chodil i do ‰ko-
ly na Maltézském námûstí a pak do Budov-

covy. Dnes ta budova patfií ministerstvu ‰kol-
ství. Tam jsem chodil rád, protoÏe za okny
byla Semináfiská zahrada a zpûv ptáãkÛ
ãasto ru‰il i vyuãování. Po ‰kole jsme tam
chodívali…
A pfiíhody ze ‰koly? Tûch by bylo! Jednou
mÛj kamarád Franta JuhanÛ, pozdûj‰í slavn˘
motocyklov˘ závodník, mûl svoje dlouhé no-
hy vystrãené z lavice do uliãky. Uãitel pfii v˘-
kladu chodil mezi lavicemi a o ty jeho nohy
zakopl. Rozãílil se a myslel, Ïe jsem to byl já,
kdo mu nastavil nohu. UÏ mi psal poznámku
a je‰tû mi chtûl dát pohlavek, kdyÏ jsem mu
koukal pod ruku, co pí‰e. JenÏe já mu uhnul
a on tou rozmáchlou rukou shodil kalamáfi.
Inkoust se rozprskl po celé tfiídû. No – to
jsem pak dostal rovnou dvojku z chování –
a nic nepomohlo, Ïe jsem v tom byl nevinnû. 
Nedávno byly Vánoce. Jaké b˘valy u vás
doma, kdyÏ jste chodil do ‰koly? 
Hezké, ale skromné. Maminka upekla vá-
noãku, taky byl bramborov˘ salát, ale takov˘
obyãejn˘, Ïádná majonéza. A kapr. Nerad
jsem ale mûl tu ãernou omáãku, co maminka
dûlala. Vánoãní cukroví, to uÏ byl luxus, to
jsme nemívali. Kupoval jsem ale za u‰etfiené
‰estáãky bonbony na stromeãek, po jednom.
Ty prodávali na Malostranském rynku. Ozdo-
by jsme na stromeãku mûli takové ty staro-
dávné. Pod stromeãek jsem dostával ãasto
vûci potfiebné do ‰koly. Penál, barviãky. Ne-
bo zimní boty. Tenkrát v zimû kluci nosili ãer-
né punãochy na podvazky a pfies nû tren˘r-
ky. Dlouhé kalhoty mûli aÏ velcí studenti. Na
jafie, hned jak vysvitlo slunko, uÏ jsme ale
chodili jen v tûch tren˘rkách a bosi. 
No ale v zimû, jak jsem uÏ fiíkal, to jsme sáÀ-
kovali nejradûji po zasnûÏen˘ch schodech
od nemocnice Pod Petfiínem aÏ do Karmelit-
ské. To je pofiádn˘ kopec, tam to jezdilo!
A bruslit jsme chodili ke Karlovu mostu k pa-
nu Rouskovi. Ten v noci ‰evcoval, ve dne
provozoval kluzi‰tû a v létû pÛjãoval zase na
Vltavû lodiãky. Vltava b˘vala pofiádnû zamrz-
lá, dalo se po ní bruslit aÏ tfieba do Bráníka.

Pokraãování ze strany 1:

OBAL NA 1 DVD černý 3,50 Kč/ks
Cena platí pouze s tímto kuponem v lednu 2006 do vyprodání zásob 

(nad 100 ks dohodněte termín odběru na tel.: 774 843 361)

SLEVOV¯ 
KUPON
LEDEN 

2006: 

Souãasnû zde byla slavnost-
nû uvedena na trh nová mo-
nografie „SAUDEK“ naklada-
telství Slovart, která shrnuje
50 let Saudkovy fotografické
tvorby. V˘stavu, která potrvá
pÛl roku, pofiádá spoleãnost
Saudek.com jako poctu Janu
Saudkovi k jeho 70. narozeni-
nám.

Otevfieno je dennû 
10–20 hod.

DÛm U Bílého jednoroÏce 15
110 00 Praha 1

Staromûstské námûstí

V Praze na Staromûstském námûstí 15, v Domû U Bílého jednoroÏce, probíhá vel-
kolepá retrospektivní v˘stava fotografií Jana Saudka „The Best of Jan Saudek“. Ta-
to rozsahem ojedinûlá v˘stava pfiedstavuje na 150 stûÏejních fotografií svûtovû pro-
slulého umûlce.

Galerie U Bílého jednoroÏce na Staromûstském námûstí

Galerie
U Bílého jednoroÏce

a

Slevov˘ kupón

platí pro jednu
vstupenku
pro dospûlé

150  80 Kã

01/06

www.videohavir.cz

Soutěž o cestu do CAMBRIDGE
ve spolupráci s
V˘hercem celé soutûÏe se stal pan 

FILIP KOKSTEIN, Amurská 6, Praha 10, 

kter˘ získal hlavní cenu spoleãnosti ECA ENTER – náv‰tûvu univerzity v Cambrid-

ge.Blahopfiejeme! ReportáÏ z pfiedání ceny a z cesty do Velke Britanie pfiineseme

v pfií‰tích ãíslech LP1. Cenu pfiedá spoleãnost Eca Enter, Vodiãkova 28, Praha 1.

®®

ZZIM
NÍ S

LEVY

A pak, kdyÏ tálo, to b˘valy pÛl metru tlusté
kry, co po fiece plavaly. 
A vy jste v fiece v létû asi s kamarády pla-
vali také, ne? 
No jistû, chodívali jsme se koupat Na PoráÏ-
ku, tam, co se plavili i konû. V místech, kde
jsou Sovovy ml˘ny, b˘val mal˘ ostrÛvek a na
nûj jsme vÏdycky plavali. 
Jak jinak jste se je‰tû bavili? V prvním vy-
právûní o malostransk˘ch mu‰ket˘rech
jste se zmiÀoval, jak jste rád ãetl dobro-
druÏné kníÏky, ale chodili jste tenkrát tfie-
ba uÏ také do kina? 
Jejej, to byla moje velká vá‰eÀ, kino. To mi
bylo tak dvanáct, tfiináct. (Tedy kolem roku
1928 a pozdûji, pozn. red.) KdyÏ jsem chtûl jít
v nedûli do kina Ponrepo, musel jsem nejdfiív
mamince vydrhnout podlahu v kuchyni. Pak
jsem dostal korunu a pádil pfies KarlÛv most.
Do kina se chodilo po takov˘ch Ïelezn˘ch
schodech, a jak jsme dobíhali na poslední
chvíli, ty schody se celé tfiásly. No a pod plát-
nem k nûm˘m filmÛm hrál je‰tû pán na piáno. 
Také jsme chodívali do kina Amerikán, to by-
lo na Per‰t˘nû a hráli tam samé kovbojky. To
bylo nûco! A hned naproti bylo kino Louvre,
jak je dodnes ta kavárna. Na Újezdû b˘valo
kino âechie a taky letní kino ve stráni k Petfií-
nu u Hladové zdi. No a je‰tû kino U VejvodÛ,
Olympik, Metro... Kde je jim dnes konec!
A ty kníÏky? 
Víte, kdo to byl ·váb Malostransk˘? Hrál
v prvním nûmém filmu. (Malostransk˘ nakla-
datel, kabaretní komik a písniãkáfi, zejména
v‰ak první ãesk˘ filmov˘ herec. Hrál ve fil-
mech Dostaveníãko ve ml˘nici, natoãeno
1898, V˘stavní párkafi a lepiã plakátÛ, Smích
a pláã, pfiiãemÏ tyto zároveÀ reÏíroval. Ztvár-
nil celkem na padesát vesel˘ch i váÏn˘ch
epizodních rolí. Jeho posledním filmem se
v roce 1932 stal Kantor ideál. SloÏil fiadu ku-
pletÛ a písniãek, z nichÏ mnohé se zpívaly
i za oceánem, vytvofiil mnoÏství scének a v˘-

stupÛ, pfiispíval do nûkolika humoristick˘ch
ãasopisÛ – pozn. red., zdroj âRo)
No, a tenhle ·váb Malostransk˘ v Mostecké
ulici prodával malé se‰itky, dobrodruÏné titu-
ly jako tfieba Hrabû Monte Cristo – nebo Cli-
ftonky, to byla celá série detektivek. Ty jsme
u nûj kupovali a ãetli pod lavicí ve ‰kole.
Kantofii nám je pak pfii vyuãování zabavovali.
To byla moje ãetba, no a ti Dumasovi mu‰ke-
t˘fii samozfiejmû. 
âím na‰e dne‰ní povídání zakonãit? Nej-
lépe nûjakou veselou pfiíhodou. Vidím, Ïe
jste veselá kopa, i v tomhle krásném vûku
se rád smûjete a pozpûvujete, urãitû nûja-
kou budete mít. 
No jistû, tak tfieba tu s rybiãkama. Pod pod-
loubím na Malostranském námûstí bylo vy-
hlá‰ené lahÛdkáfiství pana Stüdla. Chodili
tam nakupovat bohatí a ‰lechta – tedy spí‰
pro nû tam chodilo jejich sluÏebnictvo. Tam
bylo dobrot! No a venku stál velik˘ sud s ky-
sel˘ma rusk˘ma rybiãkama. To jsou ty malé,
naloÏené v zelí. Jednou tam bylo jenom na
dnû. Byl jsem vÏdycky drobn˘ kluk, ani pak
jsem moc nevyrostl. Kluci mû vysadili, abych
nabral ze dna toho sudu potají zbytek rybi-
ãek do ãepice, já se tam naklonil, druh˘ mû
drÏel za nohy. Ale zpozoroval to pfiíruãí a vy-
bûhl. Ten kluk, co mû drÏel, se lekl a já cel˘
spadl do sudu, jak mû pustil. To bylo nûco!
KdyÏ mû pak pfiíruãí vyklopil, nevûdûl, jestli
mû má sefiezat nebo se smát. Mûl jsem ry-
biãky a zelí v‰ude, i na hlavû ve vlasech.
Utekl jsem rychle domÛ a musel jsem jít cel˘
do necek, i v‰ecko obleãení, jak to bylo pûk-
nû cítit tûma kysel˘ma rybiãkama!
Tak dûkujeme za rozmarnou teãku za vy-
právûním – a tfieba je‰tû budeme pfií‰tû
pokraãovat. Chcete? 
Ale beze v‰eho, já na Malou Stranu a svoje
dûtství a mládí tady tuze rád vzpomínám. 

Rozhovor pfiipravila Martina Fialková
Kresba Ludmila Lojdová

Vzpomínky pana Hou‰ky na Malou Stranu

PLACENÁ INZERCE

■  ■  ■ ■  ■  ■L E D E N  S  D V D p Û j ã o v n o u
VA·E PÒJâOVNA DVD A VHS

Benediktská 7, Praha 1
(za pasáÏí Kotva)

www.videohavir.cz

V závûreãném losování roku 2005, kdy se soutûÏilo
o DVD pfiehrávaã, se ‰tûstí usmálo na pana Petra 
Buchela z Prahy 10. Blahopfiejeme. VideopÛjãovna
Benediktská 7 a Listy Prahy 1

Novinky na DVD:

Válka svûtÛ, Arséne Lupin, Sin City, Happy
Tree Friends, Kung Fu mela, Svût drakÛ,
Stealth, Trestná lavice, PfieÏít Vánoce, Major
Dandee

HEREC LEDNA se narodil se 25. srpna 1930 ve skotském Edinburghu.
VyrÛstal v obyãejné skotské rodinû a dodnes je velk˘m patriotem a ke
Skotsku se velice hlásí. NeÏ se stal hercem, pracoval napfiíklad jako
plavãík ãi model. Získal Oscara za film Neúplatní. Jak se jmenuje? Od-
povûdi doruãte do 15. 1. Osobnû nebo po‰tou na adresu videopÛjãov-
ny nebo vyplÀte formuláfi na www.videohavir.cz. Tfii vylosovaní ze
správn˘ch odpovûdí obdrÏí film na DVD. Správná odpovûì z ã.12/05:
Sin City – Mûsto hfiíchu. Vylosovaní v˘herci: Miroslav Nûmec, Jordana
Jovkova 3427/20, Praha 4, Petr ·ourek, Seifertova 87, Praha 3, Jakub
Mareãek, PafiíÏská 16, Praha 1. Z leto‰ních odpovûdí vylosujeme v˘her-
ce „Zlaté karty“ (v˘pÛjãky DVD v hodnotû cca 3000 Kã zdarma).


