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Pﬁedprázdninov˘ v˘let bez letenky

Vûãné léto v ﬁímské vile

Leto‰ní VII. roãník sbírky Akce cihla, zamûﬁené na podporu a v˘stavbu objektÛ
Chránûného bydlení pro lidi s mentálním
postiÏením, je oproti pﬁedchozím roãníkÛm daleko více zamûﬁen na zasaÏení nás
v‰ech. Tradiãní prodej nadaãních cihel ve
stáncích na veﬁejn˘ch prostranstvích bude letos doplnûn o mnohem vût‰í poãet
doprovodn˘ch kulturních a spoleãensk˘ch akcí, neÏ tomu bylo dﬁíve.

V˘stiÏnûj‰í a lákavûj‰í název uÏ si autoﬁi nové expozice v Trojském zámku a vedení Galerie hlavního mûsta Prahy, pod niÏ tato skvostná památka spadá, nemohli vymyslet.
Zasníte-li se trochu a párkrát si tûch nûkolik slov v duchu ﬁeknete, odnese vás fantazie
na sv˘ch kﬁídlech do renesanãní Itálie. Mezi vinicemi na svazích mírnû vyv˘‰en˘ch nad
ﬁekou zlaté slunce shlíÏí na vzdu‰n˘ zámek, pﬁipomínající luxusní antické vily jako
stvoﬁené pro bezstarostné chvíle odpoãinku a zábavy mezi umûleck˘mi skvosty. Obklopují vás nádherné obrazy, architektura, sály i zahradou zní hudba, podává se opojné víno. Do nádhern˘ch zahrad a na zelené stránû padá soumrak, zní zpûv cikád, vûãné
léto témûﬁ nekonãí. Toto v‰e najdete nyní i kousek od centra, udûláte-li si alespoÀ pÛldenní v˘let do praÏské Troje. A máte-li ãasu i víc, tím lépe.
Toto v‰e mûl na mysli i mlad˘ hrabû Václav
Vojtûch ze ·ternberka, kter˘ podnikl v letech
1663–1664 s bratrem velkou cestu po Evropû. Nejdéle se zdrÏeli právû v Itálii, která jako kolébka evropské civilizace na nûj nejvíce
zapÛsobila. Po návratu se tento pﬁíslu‰ník
jednoho z nejstar‰ích a nejv˘znamnûj‰ích
ãesk˘ch ‰lechtick˘ch rodÛ rozhodl postavit
obdobu italsk˘ch vil v ﬁímském stylu právû
v Trojské kotlinû. I samotné jméno Troja, pﬁipomínající staroﬁeckou legendu, vzniklo
v dobách v˘stavby zámku, dﬁíve se místo naz˘valo Ovenec.
¤eka se tu vine v meandru pod vinicemi, v dohledu je silueta PraÏského hradu podobnû jako ze známé ﬁímské vily Frascati obrysy blízkého ¤íma. Také klimatické podmínky jsou tu
ideální, vinice sv. Kláry v létû sálají teplem. Nová stavba se mûla stát pﬁístﬁe‰ím urozen˘m
honcÛm v ãele s císaﬁem Leopoldem pﬁi lovech ve Stromovce. NeÏ v‰ak byla stavba dokonãena, nastoupil na trÛn jeho syn Josef, kterého zde také ·ternberk v roce 1702 pﬁivítal.

olympsk˘ch bohÛ s Titány. Pﬁímé propojení
s velkoryse komponovanou barokní zahradou podtrhuje hlavní poslání vily jako místa
slavností a odpoãinku. K nûmu slouÏilo i nûkolik ãínsk˘ch komnat s nástûnn˘mi vedutami ãínské krajiny, jejichÏ pﬁedlohou byla skuteãná místa v âínû, známá tehdy z ãínsk˘ch
cestopisÛ a nauãné literatury.

Vrchol baroka v âechách

Pﬁedev‰ím je to nápaditû zdokumentovaná
historie zámku (pﬁipravil Richard Biegel).
Druh˘m lákadlem jsou jiÏ zmínûné ãínské
komnaty, vyzdobené unikátními nástûnn˘mi
malbami. Provázejí je pﬁehledné texty, vykládající jejich jednotlivé sloÏky. Prostory jsou
doplnûné orientálnû stylizovan˘m historick˘m mobiliáﬁem. Autorkou této koncepce je
Lucie Olivová.
Ze ‰lechtick˘ch rezidencí – to je název nejrozsáhlej‰í ãásti. Pﬁedstaví se zde historická
vyobrazení psÛ, koní a dal‰ích zvíﬁat – tak
oblíbená v 17. a 18. století. Pﬁi pﬁípravû expozice byli pﬁizváni napﬁíklad i odborníci
z ﬁad kynologÛ, kteﬁí rozeznali na nûkter˘ch
plátnech pÛvodní podobu prvních pﬁíslu‰níkÛ

Samotná vila – z na‰eho hlediska naz˘vaná
spí‰e zámkem, je architektonick˘m skvostem. Dílo francouzského stavitele Matheyho
pozvedlo domácí tvorbu na evropskou úroveÀ a zásadnû se odli‰uje od star‰ích zámeck˘ch staveb v âechách. Stavba byla realizována v letech 1678–1695, v˘zdoba pak
aÏ do roku 1703. Hlavní sál, naz˘van˘ Habsbursk˘, s jedineãnou nástropní malbou antverpsk˘ch bratﬁí GodynÛ, znázorÀuje alegorii
habsbursk˘ch vítûzství nad Turky, pﬁed nimiÏ
právû Leopold Evropu definitivnû uchránil.
Je umístûn na ose areálu a vstupuje se do
nûj pﬁímo ze zahrady honosn˘m schodi‰tûm.
Na nûm se odehrává kamenn˘ souboj

Nová expozice ctí prostﬁedí
Galerie hlavního mûsta Prahy pﬁedstavila jiÏ
poãátkem dubna v Trojském zámku novou
expozici o nûkolika svébytn˘ch ãástech.
V‰echny do prostﬁedí skvûle zapadají a jsou
nûãím unikátní. Inspirujícím momentem, jak
potvrdili v‰ichni kurátoﬁi, byl vlastní pﬁíbûh
stavby – návrat k vile samotné, k její historii
a grácii. Jednotlivé celky jsou vystaveny nikoli podle galerijních zvyklostí, ale spí‰e jako
zámecké interiéry. Nejcennûj‰ím exponátem
je podle Olgy Malé, autorky celé koncepce
a hlavní kurátorky, samotn˘ zámek.

Co tedy uvidíte v nov˘ch expozicích?

Richard Pe‰ek v Plat˘zu
Malíﬁ, grafik, sochaﬁ a ilustrátor Richard Pe‰ek (roãník 1954),
pracoval v Orlické galerii (1979–1981), poté jako v˘tvarník Ro‰kotova divadla v Ústí nad Orlicí. Od roku 1980 nav‰tívil vícekrát
USA – zdej‰í krajina a dûjiny se staly Ïivotním tématem jeho tvorby, pob˘val v Itálii,
Nûmecku, ·védsku, ¤ecku, ·panûlsku,
Africe a v Asii.
Jeho tvÛrãí invence i velkorysost je znaãná,
pouze tedy nûkolik údajÛ. Po draÏbû dvou obrazÛ v galerii Christies v New Yorku (1990) vûnuje ãástku Nadaci Olgy Havlové na JedliãkÛv
ústav v Praze. Ilustruje úplné vydání E. R.
Burroughse Tarzan pro nakladatelství Paseka
(1991–1996). „Îivot a dílo Richarda Pe‰ka“
je maturitní otázkou ‰kol v Austrálii – druh˘
âech po Josefu ·kvoreckém (1996). Se
Chantal Poullain draÏí obrazy a v˘tûÏek vûnuje Dûtské chirurgii Fakultní nemocnice v Hradci Králové a pro úãely likvidace povodní na
Moravû a v Ústí nad Orlicí (1997). Za finanãní

novû vy‰lechtûn˘ch psích plemen. Podobné
je to i s koÀmi – nacházíme zde vyobrazení
staro‰panûlsk˘ch typÛ s kupírovan˘mi ocasy
a u‰ima. Zajímavá jsou i jiná zvíﬁecí záti‰í ãi
lovecké v˘jevy, kdysi zdobící sídla ãeské
‰lechty, dnes v majetku Galerie hl. m. Prahy
ãi zapÛjãená dlouhodobû pro zdej‰í expozici
z jin˘ch zámkÛ ãi sbírek (ãernínská). Zde díla
odpoãívala vût‰inou v depozitáﬁích, takÏe
v nové trojské expozici zaãala svÛj nov˘ Ïivot. Koncepci pﬁipravili Kvûta KﬁíÏová a Vladimír Novotn˘.
Poslední ãástí je pak Obrazárna Galerie hl.
m. Prahy, která zde prezentuje nejv˘znamnûj‰í obrazy ze sv˘ch sbírek ãeského malíﬁství
19. století. StûÏejními tématy jsou zde ãlovûk
a pﬁíroda. Krajiny, lesní scenérie, zﬁíceniny
hradÛ – to v‰e odráÏí touhu po návratu k pﬁírodû, projevujícím se jiÏ v 19. století jako následek pﬁekotného technického pokroku. Setkáme se s pÛsobiv˘mi soubory obrazÛ
V. BroÏíka, J. âermáka, s tvorbou J. Navrátila,
A. Kosárka, J. Maﬁáka, A. Chitussiho, F. Îení‰ka ãi M. Al‰e, J. Schikanedra a dal‰ích.
V neposlední ﬁadû zde vyniká i originál tajuplného Olivova obrazu Piják absintu, znám˘ pÛvodnû z kavárny Slavia, kde nyní visí jeho kopie. Autorkou koncepce je Marie Raku‰anová.

Nejen zámecké interiéry
Kromû prohlídky sbírek mÛÏete nav‰tívit
i ﬁadu zajímav˘ch pﬁedná‰ek – o architek-

podpory vydavatelství OFTIS a Hillary a Billa Clintonov˘ch vydává se
spoluautory knihu obrazÛ, básní a fotografií pod názvem Yippee
(1998) – dva obrazy zÛstávají ve sbírkách Bílého domu ve Washingtonu. V roce 2002 vûnuje G. Bushovi Jr. a R. Giulianimu obrazy s námûtem W. T. C. za âeskou republiku, v roce 2004 zahajuje v˘stavou
v Rabatu spolupráci mezi âeskou republikou a Marock˘m královstvím. Reprezentuje Evropskou unii a âR tﬁemi kolekcemi tvorby na
velvyslanectvích v zahraniãí. V roce 2005 pﬁiváÏí z Mezinárodního
kulturního festivalu Goree Diaspora Festival
v Senegalu hlavní cenu za kulturu a ãestné
obãanství z rukou prezidenta Me.Abdulaya
Wade. Má za sebou ﬁadu v˘stav doma a po
celém svûtû, organizaci a úãast na v˘znamn˘ch mezinárodních sympoziích. Zastoupen
je ve státních a v soukrom˘ch sbírkách, a to
domácích, evropsk˘ch, asijsk˘ch, africk˘ch
a zámoﬁsk˘ch.
Obrazy tvoﬁí vlastní technikou v kombinaci
sádry, dﬁeva, textilu a barev (snad proto jim
nedává názvy). Jsou symbiózou jeho grafick˘ch, malíﬁsk˘ch i sochaﬁsk˘ch zku‰eností
a nabízejí nám prostor ke spoluúãasti na dotváﬁení v˘tvarné my‰lenky.
Richard Pe‰ek vystavuje v kvûtnu a ãervnu
v praÏské Galerii Plat˘z a v Parlamentu âR.
Olga Szymanská

âím Ïije Sokol Kampa
Aã má ve svém jménû tato ãást sokolské organizace malostranskou Kampu, od roku
2002 kvÛli reorganizacím, které si vynutila povodeÀ, trénují nûkteré oddíly na praÏském
ÎiÏkovû. Sice by se na Kampu v‰ichni rádi vrátili, ale zatím není jasné, zda se to podaﬁí.
Oddíly gymnastiky a rokenrolu, které se usadily v novém sportovním centru na Balkánû,
jsou zde ale spokojené. O Velké cenû Sokola v rokenrolu, kterou Sokol Kampa poﬁádá,
jsme se zmiÀovali v ãísle 4/2005. Oddíly v‰eobecné gymnastiky pro dospûlé v‰ak stále
pÛsobí v Tyr‰ovû domû a vede je pan Vladimír Dostál, jinak téÏ starosta Sokola Kampa
Praha.
Jan Haupt, metodik odboru sportu, informuje o pestrém dûní v ãervnu, neÏ vypukne
XIV. v‰esokolsk˘ slet: „Sokol Kampa spolu se
Sokolem Vr‰ovice v rámci pﬁedletov˘ch akcí
poﬁádají mezinárodní soutûÏ v gymnastice
(24.–25. 6.) na ÎiÏkovû. Ve dnech 2. a 3. 7.
pak v Tyr‰ovû domû probûhne turnaj ve

Leteck˘ pohled na Troju

streetballu, kter˘ je otevﬁen˘ pro veﬁejnost
a hráãi (roã. narození 88–94) se mohou je‰tû
registrovat na âeské obci sokolské u pí Blandové (bblandova@sokol-cos.cz).
Urãitû zajímavá pro obyvatele Malé Strany,
ale i pro kohokoli, kdo se ocitne ve dnech
28.–30. ãervna ve stanici metra Malostranská, budou pódiová cviãení domácích i zahraniãních úãastníkÛ sletu. PÛjde o ukázky
z aerobiku, rokenrolu, tance, stepu, historického ‰ermu, ale i footbagu, moderní gymnastiky, okoﬁenûno folklorem a Ïivou hudbou.
V‰e se bude odehrávat pﬁímo na prostranství pﬁed Vald‰tejnskou jízdárnou mezi 16:00
a 18:00. Podobná vystoupení pak mÛÏete vidût i pﬁímo v Tyr‰ovû domû ve dnech

2. – 4. 7., zkou‰ky zaãínají ve 13 hodin, „naostro“ pak také od 16:00. Jan Haupt dodává:
„Bude nás tû‰it, kdyÏ se do na‰ich ﬁad pﬁihlásí na základû zhlédnutí nûkterého z programÛ i noví zájemci – a to do kteréhokoli
z mnoha na‰ich oddílÛ, aÈ uÏ na ÎiÏkovû, nebo tady v Tyr‰ovû domû.“ Podrobnûj‰í informace o nich si v‰ak necháme na záﬁí, kdy to
bude aktuálnûj‰í.
A pak uÏ nezb˘vá neÏ pozvat v‰echny zájemce o krásnou podívanou pﬁímo na
slet, kter˘ probíhá ve dnech 5.–6. ãervence na Strahovû. Novinkou je, Ïe letos bude
zahájen 1. ãervence v Sazka Arénû, kde bude veãer následovat program Sokol Gala
pouze pro úãastníky sletu.
Vstupenky na hlavní sletové dny jiÏ nyní
mÛÏete sehnat v síti Sazka, tûsnû pﬁed
sletem a bûhem nûj pak i v Tyr‰ovû domû
a na stadionu EvÏena Ro‰ického. Sletov˘m cviãením bude pﬁedcházet v nedûli
2. 7. slavnostní prÛvod Prahou, kter˘ zaãne v 10:00 na Václavském námûstí a pÛjde dále Národní tﬁídou, zahne k Rudolfinu a skonãí na Staromûstském námûstí.

Foto Galerie hl. m. Prahy
tuﬁe zámku a zahrady (8. 6.), Restaurátorské práce v zámku (21. 6.) ãi prezentace
nové expozice (27. 6.). Zaãátky jsou vÏdy
v 16 hodin.
Vystoupat mÛÏete do novû zpﬁístupnûné vûÏe zámku s krásn˘m v˘hledem na Prahu,
rozsáhl˘ barokní park láká k odpoãinku.
V provozu je i zámecké obãerstvení v hospodáﬁsk˘ch budovách vãetnû venkovního
posezení na nádvoﬁí. Samostatnou kapitolou by byla zdej‰í nová vinotéka a muzeum
vína. Expozici o ãeském vinaﬁství najdete
v pÛvodních zámeck˘ch sklepeních. Rekonstruuje se i zámecká oranÏérie, kde se poãítá s poﬁádáním spoleãn˘ch akcí s nedalek˘mi spﬁíznûn˘mi institucemi ZOO Praha
a Botanickou zahradou.

Trojská karta
Informace o této velmi v˘hodné moÏnosti jiÏ
v tisku probûhly. Zopakujme jen, Ïe zakoupením zv˘hodnûné karty mÛÏete aÏ do
30. záﬁí nav‰tívit v‰echny tﬁi zmínûné instituce za cenu jednoho vstupu. Vstupy nemusí
b˘t uskuteãnûny v jeden den, ale kdykoli
v dobû platnosti karty. Dospûlí zaplatí pouh˘ch120 Kã, dûti polovic a rodinné vstupné
pro 2 + 2 je za pouh˘ch 270 Kã. Sen o vûãném létû v ﬁímské vile lze tedy poﬁídit spolu
s cestou za poznáním do ZOO ãi do botanické opravdu velmi snadno.
Martina Fialková
PLACENÁ INZERCE

Doprovodn˘ch akcí na stáncích se jiÏ tradiãnû zúãastní ﬁada znám˘ch osobností, které
Akci cihla veﬁejnû podporují. Letos k nim patﬁí napﬁíklad herci AÀa Geislerová, Tatiana
Vilhelmová, Pavel Li‰ka, Jan Budaﬁ, Zuzana Stivínová, Klára Issová a dal‰í. Patrony
akce jsou hereãky paní Simona Sta‰ová
a Hana Maciuchová a houslista pan Jaroslav Svûcen˘.
Prodej speciálních benefiãních cihel na
ãtyﬁech stanovi‰tích v centru Prahy – Na
Pﬁíkopech, ve Franti‰kánské zahradû, na
Hradãanském námûstí PraÏského hradu
a na Novém Andûlu – bude letos základním
pilíﬁem tradiãní Akce cihla. KaÏd˘, kdo si nadaãní cihliãku zakoupí, pﬁispûje stokorunou
na v˘stavbu chránûného bydlení pro handicapované spoluobãany. Prodej cihel probíhá od 9. kvûtna do 17. ãervence.
Od kvûtna do ãervna si navíc kaÏd˘ majitel
nadaãní cihly mÛÏe pﬁímo na stánku svou
cihliãku pod vedením v˘tvarného lektora
vlastnoruãnû pomalovat. A svou pomalovanou cihlu si kaÏd˘ mÛÏe pﬁihlásit do soutûÏe
o nejlep‰í v˘tvarn˘ poãin na cihle. SoutûÏ
bude vyhodnocena porotou a tﬁi vybraní cihlomalíﬁi budou odmûnûni na slavnostním zakonãení Akce cihla. Ceny budou skuteãnû
lákavé. Jednou z tûch nejzajímavûj‰ích bude
sklenice plná nakládan˘ch hermelínÛ, vyrobená pﬁímo v chránûné dílnû na Slapech.
V rámci kampanû se letos uskuteãní i dobroãinné divadelní pﬁedstavení. Nezávislá divadelní a umûlecká spoleãnost Studio Dva
uvede na podporu Akce cihla 11. ãervence
2006 v 19:30 na vy‰ehradské Letní scénû
v ãeské premiéﬁe hru Peter Quiltera „Na konci
duhy“. V hlavní roli se divákÛm pﬁedstaví patronka leto‰ní Akce cihla Hana Maciuchová.
Cihlu na podporu chránûného bydlení pro
mentálnû postiÏené obãany bude moÏné zakoupit i prostﬁednictvím moderních informaãních technologií, a to buì zakoupením virtuální Internetové cihly ve webové aplikaci na
www.portus.cz nebo zasláním dárcovské
sms – dms ve tvaru DMS CIHLA na ãíslo
87777. K tarifní cenû sms bude pﬁipoãteno
30 Kã, z toho 27 Kã obdrÏí Akce cihla.
■

STALO SE V âERVNU

■

● 1. 6. 1956 na Václavském námûstí
v Praze byl otevﬁen DÛm módy – 50 let
● 2. 6. 1541 na Malé Stranû v Praze vypukl poÏár, kter˘ se roz‰íﬁil i na PraÏsk˘
hrad a Hradãany, shoﬁely zemské desky a bylo zniãeno 200 domÛ – 465 let
● 7. 6. 1781 poloÏen základní kámen
k Nostickému národnímu divadlu
(dne‰ní Stavovské), divadlo bylo slavnostnû otevﬁeno v roce 1783 – 225 let.
● 9. 6. 1896 v Praze Vysoãanech byla zaloÏena ing. E. Kolbenem elektrotechnická továrna Kolben a spol. – 110 let
● 11. 6. 1881 operou B. Smetany Libu‰e
bylo v Praze slavnostnû otevﬁeno Národní divadlo – 125 let
● 19. 6. 1991 byl ukonãen odsun sovûtsk˘ch vojsk z území âSFR – 15 let
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V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS

Kontejnery na Praze 1

Kam v ãervnu na procházku?

– svoz objemného odpadu

3. so. Národní divadlo. Celková prohlídka
(stejnû i 10. a 18. Zaãátek kaÏdou pÛlhodinu
od 8:30 do 11:00 pﬁed vchodem. Objednané
skupiny (nad 15 osob) mají pﬁednost. Vstup
50 Kã (prÛvodci PIS).
Národní památník na Vítkovû. Celková
prohlídka. Zaãátek ve 14:00 pod sochou
J. ÎiÏky na Vítkovû. Vstup 50 Kã (prÛvodce
PIS).
Je‰tû jednou procházka Bubenãí – volné
pokraãování vycházky z 30. 4., tentokráte
severní Bubenãí smûrem k Podbabû. Zaãátek akce ve 14:00 na stanici aut. ã. 131 „Sibiﬁské námûstí“ (jede od metra A „Hradãanská“). Vstup 50 Kã (H. âenková).
Malostranská stra‰idla – vycházka pro dûti
i jejich rodiãe. Zaãátek akce v 18.00 pﬁed
chrámem sv. Mikulá‰e na Malé Stranû. Baterky a obrázky stra‰idel s sebou. Nejlep‰í
budou vystaveny na Bludi‰ti. Vstup 50 Kã,
dûti 10 Kã (V. Králová).
4. ne. Za Otou Pavlem – za historií a památkami, s náv‰tûvou pamûtní sínû O. Pavla.
Zaãátek v 9:30 na autobusovém nástupi‰ti linek na Evropské (spojení trasa metra
A „Dejvická“, aut. do Bu‰tûhradu odjíÏdí
v 10:00, návrat ve 12:58). Vstupné 50 Kã +
vstupné do pamûtní sínû (Ing. Kocourek).
Kostel sv. Václava na Smíchovû. Zaãátek
akce ve 14:00 pﬁed kostelem (nám. 14. ﬁíjna,
Praha 5). Vstup 50 Kã (Ing. Pelzbauerová).
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kasemat (stejnû i 11., 18. a 25. 6.). Zaãátek ve
14:00 pﬁed kostelem sv. Petra a Pavla.
Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
Po stopách Franze Kafky. Zaãátek v 15:00
na nám. F. Kafky u jeho pamûtní desky (za
staromûstsk˘m kostelem sv. Mikulá‰e).
Vstup 50 Kã (Mgr. Tlá‰ková).
6. út. Pojìte s námi na Cibulku. Náhrada
za zru‰enou akci z dubna. Zaãátek v 16:30
na stanici tram. ã. 7, 9, 10 „Po‰tovka“. Vstup
50 Kã (PhDr. Havlovcová).
7. st. PraÏské mosty – pokraãování. Zaãátek v 16:00 u sochy Karla IV. na KﬁíÏovnickém nám. Vstup 50 Kã (Mgr. Tyslová).
8. ãt. Praha z ptaãí perspektivy aneb Pohledy z praÏsk˘ch vûÏí. Nov˘ cyklus vycházek, které pﬁedstaví Prahu z jiného úhlu pohledu. Zaãátek v 16:00 pﬁed ÎiÏkovskou
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vysílací vûÏí. Vstup 50 Kã + vstupné do objektu 60/30 Kã (J. BuÀatová).
10. so. Hostivické rybníky. Zaãátek na koneãné stanici tram. ã. 9, 10 „Sídli‰tû ¤epy“
v 8:45. Odsud odjedeme ze Ïelezniãní stanice Praha – Zliãín v 9:12 do stanice Hostivice.
Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek).
Palácové malostranské zahrady (Ledeburská, Pálffyovská, Kolowratská a Malá Fürstenberská). Zaãátek ve 14:00 pﬁed Ledebursk˘m palácem na Vald‰tejnském nám.
ã. p. 3. Vstup 50 Kã + vstupné do zahrad
79 Kã/ sleva pro skupiny (E. Pike‰ová).
Procházka Kinského sady aÏ ke kostelu
sv. Michala – s náv‰tûvou expozice Etnografického muzea. Zaãátek ve 14:00 u vchodu do zahrady Kinsk˘ch (z nám. Kinsk˘ch na
Smíchovû). Vstup 50 Kã + vstupné do muzea (PhDr. Chrastilová).
11. ne. Vald‰tejnská zahrada a Vojanovy sady. Zaãátek akce ve 14:00 v atriu metra A „Malostranská“. Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová).
Královskou oborou aÏ k Císaﬁskému ml˘nu. Zaãátek v 15:00 pﬁed V˘stavi‰tûm u prostﬁední ka‰ny. Vstup 50 Kã (Eva Sokolová).
12. po. Dejvické usedlosti. Zaãátek v 16:00
na stanici tram. ã. 2, 20, 26 „Boﬁislavka“.
Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek).
13. út. Dendrologická zahrada. Zaãátek na
stanici aut. ã. 325 „âestlice – Global“ (jede
od metra C „Opatov“ – ve 13:25 a 13:40).
Odchod po pﬁíjezdu pozdûj‰ího autobusu.
Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
Zanikl˘ Zderaz. Zaãátek v 15:30 u Památníku heydrichiády pﬁed kostelem sv. Cyrila a
Metodûje. Vstup 50 Kã (PhDr. Dvoﬁáãková).
14. st. Riegrovy sady. Zaãátek v 16:00 u sochy
Riegra v sadech. Vstup 50 Kã (J. Bondyová).
15. ãt. Architektura nábﬁeÏí – pﬁed Národním divadlem a Tanãícím domem s nahlédnutím do vestibulÛ a dvorkÛ Vojtû‰ské ãtvrti.
Zaãátek v 16:00 u sochy Znovuzrození na
terase dostavby Národního divadla. Vstup
50 Kã (Ing. Stûniãka).
17. so. Vrtbovská zahrada – jedna z nejkrásnûj‰ích praÏsk˘ch zahrad. Zaãátek
v 10:00 pﬁed hl. vchodem do Vrtbovského
paláce (nároÏí Karmelitské a TrÏi‰tû). Vstup
50 Kã + vstupné do zahrady 40/25 Kã (PhDr.
Chrastilová).

P R O VA · E Z D R AV Í
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Slunce budiÏ pochváleno!
Je tady jaro, a to v plném proudu. Dlouhá, vytrvalá a urputná paní Zima se na ãas vzdala své vlády a my mÛÏeme ãerpat sluneãní svûtlo a energii v pﬁírodû. Jak jsme se tû‰ili!
I to krásné opálení, které nám tak slu‰í, je zase na dosah ruky. Ale právû v tom opálení
je trochu háãek. Lékaﬁi varují, a tak ãasto nevíme, jak s touhou po bronzové barvû naloÏit. Ono ale opalování je sloÏit˘ proces a není za ním skryta jen ta bronzová barva pokoÏky. ·kodlivé ultrafialové paprsky, souãást sluneãního svûtla, vyvolávají v na‰em tûle v˘razné zmûny. Jednak mohou kÛÏi popálit aÏ chronicky po‰kodit, zpÛsobují
pﬁedãasné stárnutí kÛÏe a mohou odstartovat její závaÏné onemocnûní. Tyto zmûny
zpÛsobují tzv. volné radikály, jejichÏ zv˘‰enou tvorbu ultrafialové záﬁení zpÛsobuje.
Jak se chránit a pﬁitom si opálení neodepﬁít?
A to chránit nejen pokoÏku, ale také oãi, které jsou na tuto sloÏku sluneãního svûtla také
velmi choulostivé?
1/ MÛÏeme se pﬁipravit tím, Ïe uÏíváme nûkolik t˘dnÛ pﬁed oãekávanou expozicí sluncem nûkter˘ z produktÛ s obsahem beta karotenu. Ukládá se do podkoÏí a zpÛsobuje
pomalé a trvalej‰í opálení. Chrání pﬁed úãinky voln˘ch radikálÛ. Nûkteré produkty obsahují kombinaci beta karotenu s aktuálními
antioxidanty. Ty potom uÏíváme i pﬁímo pﬁi
opalování anebo pobytu na slunci vÛbec.
2/ Pﬁi opalování pouÏíváme dobré krémy
s ochrann˘m faktorem potﬁebn˘m pro ná‰
typ pokoÏky. Je jich na trhu opravdu ‰irok˘

v˘bûr. Já mám ráda krémy, které obsahují
beta karoten. Jsou s bronzov˘m nádechem
krému a zdá se mi, Ïe pomáhají více k té
hezké bronzové barvû… víte, Ïe existují ãe‰tí v˘robci, kteﬁí vyrábûjí skuteãnû kvalitní krémy s farmaceutickou kvalitou?
3/ V této sezonû módní návrháﬁi vybízejí
k nákupu co nejvût‰ích sluneãních br˘lí. A to
v jásav˘ch barvách. Máme tedy moÏnost si
vybrat opravdu ze ‰iroké palety nabídky. Postupujme tedy opatrnû a vÏdy se pﬁesvûdãme, Ïe br˘le spolehlivû ochrání na‰e oãi
a ultrafialové záﬁení odfiltrují.
Pﬁeji vám krásné a veselé léto plné radosti
a spokojenosti s bronzov˘m opálením.
RNDr. Marie Holá

Linka dÛvûry pro seniory
Potﬁebujete poradit, postûÏovat si nebo jen popovídat o problémech, které vás tíÏí? Právû
pro vás jiÏ témûﬁ ãtyﬁi roky funguje Zlatá linka seniorÛ Nadaãního fondu Elpida. Od svého
vzniku uskuteãnila na 33 tisíc hovorÛ. Jaké bude léto na Zlaté lince? „Budeme tu pro seniory v obvyklém ãase, to znamená kaÏd˘ v‰ední den od 8 do 20 hodin. Hovor je nebude stát
ani korunu, protoÏe na‰e linka je bezplatná,“ ﬁíká vedoucí Zlaté linky seniorÛ Michal HoraÏìovsk˘. Na ãíslo 800 200 007 mÛÏete zavolat i bez pﬁedstavení. To abyste se tﬁeba nemuseli stydût mluvit o choulostiv˘ch tématech. Jediná akreditovaná linka dÛvûry pro seniory
v âR ﬁe‰í v poslední dobû také problémy lidí po povodních. „Na ãlovûka ta tíha dopadne
i nûkolik t˘dnÛ poté, co voda zmizí,“ vysvûtluje Michal HoraÏìovsk˘ a dodává, Ïe na rozdíl
od povodÀov˘ch linek je Zlatá linka seniorÛm stále k dispozici.
Nadaãní fond Elpida vznikl v ãervnu roku 2002 a jeho zﬁizovatelem je mezinárodní farmaceutická spoleãnost s vlastním v˘vojem a v˘zkumem originálních lékÛ GlaxoSmithKline
(GSK). Tento nadaãní fond byl zﬁízen za úãelem podpory ãeského zdravotnictví, zlep‰ení
kvality Ïivota seniorÛ prostﬁednictvím konkrétních projektÛ a v neposlední ﬁadû pak podpory mlad˘ch ãesk˘ch vûdcÛ v oblasti molekulární biologie.
Pro více informací kontaktujte: Jiﬁí Hrabû, e-mail: jirihrabe@cmail.cz, Nadaãní fond Elpida, Bartolomûjská 11, Praha 1, tel.: 777 620 281

Poboãka HRADâANY, Pohoﬁelec 25, Praha 1 poﬁádá v úter˘ 20. 6. 2006

DEN DùTÍ se ãtením a prodejní v˘stavou obrázkÛ
LUCIE SEIFERTOVÉ (autorky knih – leporel Tajemná Praha a Tajemn˘ Golem). Pﬁijít
mÛÏe kdokoliv v otevírací dobû knihovny: 9.00–15.00 hod.
Akce se spoluzúãastní Základní ‰kola Pod Marjánkou.

Kresba C. Stohr

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.

Po stopách staveb minulosti – Staré Mûsto. Zaãátek ve 14:00 u sochy Mistra J. Husa
na Staromûstském námûstí. Vstup 50 Kã
(P. Kuãera).
Zahrady PraÏského hradu (Královská,
Rajská, Na Valech). Zaãátek ve 14:00
pﬁed Královsk˘m letohrádkem (tram. ã. 22,
23 „Královsk˘ letohrádek“). Vstup 50 Kã
(B. ·vejnohová).
18. ne. Josef Hlávka – mecená‰ umûní
a vzdûlanosti. Zaãátek ve 14:00 pﬁed Gynekologicko-porodnickou klinikou v Apolináﬁské
ul. ãp. 441/18. Vstup 50 Kã (H. âenková).
Nov˘ Ïidovsk˘ hﬁbitov. Zaãátek v 15:00
pﬁed vchodem. Vstup 50 Kã (Mgr. Tlá‰ková).
19. po. Jak to bylo v letech 1618–1621
– po stopách stavovského odboje na Hradãanech a Malé Stranû. Zaãátek v 16:30 u sochy T. G. Masaryka na Hradãanském námûstí. Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová).
20. út. Jak to bylo v letech 1618–1621
– pokraãování na Starém Mûstû. Zaãátek akce v 16:30 u sochy Karla IV. na KﬁíÏovnickém
námûstí. Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová).
21. st. Historie Stﬁe‰ovic. Zaãátek v 16:00
na stanici tram. ã. 1, 2, 18 „Vojenská nemocnice“. Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek).
22. ãt. Palácové malostranské zahrady
(Ledeburská, Pálffyovská, Kolowratská a Malá Fürstenberská). Zaãátek v 16:00 pﬁed Ledebursk˘m palácem na Vald‰tejnském nám.
ã. p. 3. Vstup 50 Kã + vstupné do zahrad
79 Kã/sleva pro skupiny (E. Pike‰ová).
24. so. Hradãanská procházka. Zaãátek ve
14:00 u Mariánského sloupu na Hradãanském námûstí. Vstup 50 Kã (D. Budinská).
Bílkova vila – ateliér a vila v˘znamného
ãeského sochaﬁe Franti‰ka Bílka. Zaãátek
v 15:00 pﬁed objektem (Mickiewiczova 1,
Praha 6). Vstup 50 Kã + sníÏené vstupné do
objektu 20 Kã (PhDr. ·kochová).

SLOVO
MAJÍ âTENÁ¤I
…líbil se mi ãlánek na poslední stranû
minulého ãísla… byl upﬁímn˘ a ze Ïivota.
Já sama jsem o tro‰ku mlad‰í neÏ paní
Puldová, ale zaÏila jsem jako malé batole
konec války vãetnû náletu. Bydleli jsme
tehdy na Vinohradech. Na ná‰ dÛm
spadla bomba. Zatímco tatínek pr˘ bránil
rozhlas, maminka v oãekávání dal‰ího
potomka spûchala se mnou ze tﬁetího
patra dolÛ do sklepa. V m˘ch dûtsk˘ch
oãích zÛstala vzpomínka na to, jak na‰e
„zlá“ domovnice vzala do sv˘ch siln˘ch
rukou schod a hodila jej mamince na nohu. Ve skuteãnosti se schody sypaly shora dolÛ samovolnû. Maminka se zlomenou nohou byla posléze dopravena do
nemocnice, kde porodila mou sestru, zatímco mne pr˘ odfoukla silná tlaková vlna
a pﬁistála jsem kdesi na vedlej‰í ulici.
Tam se mne ujali hodní lidé a vzali mne
do krytu. Babiãka mne pak na‰la asi po
dvou dnech. Zkrátka, ta doba byla opravdu velmi dramatická a v‰ichni byli nakonec ‰Èastni, Ïe válka skonãila…
Paní Emili Puldové bych ráda poslala
hezk˘ pozdrav a vyjádﬁila ocenûní za její
vlastenectví i pûkné vyprávûní.
E. S.

25. ne. Bertramka – památník W. A. Mozarta a manÏelÛ Du‰kov˘ch. K pﬁíleÏitosti oslav
Mozart Praha 2006. Zaãátek ve 14:00 pﬁed
objektem (Mozartova 169, Praha 5). Vstup
50 Kã + zlevnûné vstupné do objektu 50 Kã
(E. Sokolová).
Minulost a souãasnost VII. praÏského obvodu – s náv‰tûvou nûkter˘ch objektÛ. Zaãátek v 15:30 u kostela sv. Klimenta v Kostelní ul. (blízko Strossmayerova nám.).
Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová).
26. po. Námûstí a námûstíãka – z Maltézského námûstí pﬁes Velkopﬁevorské námûstí
a k námûstíãku na Kampû. Zaãátek v 16:30
pﬁed Nostick˘m palácem na Maltézském námûstí. Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová).
27. út. ·pitály a nemocnice v praÏské historii. Zaãátek v 15:30 u sochy B. Roezla na
Karlovû námûstí. Vstup 50 Kã (PhDr. Dvoﬁáãková).
28. st. Od Toulcova dvora a meandrÛ Botiãe k Hostivaﬁské pﬁehradû. Zaãátek
v 15.00 na stanici aut. ã. 177 „Chudenická“
(jede od metra C „Opatov“ ve 14:16 a 14:24).
Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
29. ãt. Kolem Strahova. Zaãátek akce
v 16:00 na stanici aut. ã. 143, 149 a 217 „Koleje Strahov“. Vstup 50 Kã (J. Bondyová).
Vycházky se konají, sejde-li se nejménû
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 kapacita sálu PIS – do 50 osob.

PRAÎSKÁ UNIVERZITA PRO KAÎDÉHO
Od záﬁí 2006 opakujeme první roãník cyklu
vzdûlávání „PraÏská univerzita pro kaÏdého“ pod názvem „Praha v toku dûjin“.
Na první roãník naváÏou dal‰í, do kter˘ch bu■ ■ ■

V úter˘ 27. ãervna (pﬁistavení v úter˘
ráno, 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

dou pﬁednostnû zaﬁazováni úãastníci roãníkÛ
pﬁedchozích.
Cyklus obsahuje dvû dvouhodinové akce mûsíãnû – pﬁedná‰ku (ãtvrtek) od 17:00 do 19:00
hod a vycházku (sobota). Úãastníci se budou
ve dvou skupinách stﬁídat tak, Ïe jedna bude
mít akci od 10:00 do 12:00 hod., druhá odpoledne 14:00 –16:00 hod., tyto skupiny si ãas
pﬁí‰tí mûsíc vymûní. Vycházka koresponduje s tématem. Cel˘ první roãník bude rozdûlen na dva semestry: záﬁí – prosinec 2006
(400 Kã) a leden – ãerven 2007 ( 600 Kã).
Celkov˘ poãet: I. semestr: 4 pﬁedná‰ky
+ 4 vycházky, II. semestr: 6 pﬁedná‰ek
+ 6 vycházek.
Kontakt pro závazné potvrzení va‰í úãasti:
221 714 152, 221 714 151 (i fax), 221 714 155,
e-mail: vlastiveda@pis.cz.

EKORUBRIKA
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Co se zmûnilo oproti 80. letÛm?
KdyÏ si moji rodiãe poﬁizovali na zaãátku osmdesát˘ch let automatickou praãku, moc na v˘bûr nemûli. ·li do obchodu, koupili jeden ze
tﬁí ãtyﬁ dostupn˘ch modelÛ, naloÏili ji
do embéãka a jelo se domÛ. Praãka nedávno doslouÏila. Bûhem jejího Ïivota
u ní byl nûkolikrát opraváﬁ a dal ji
vÏdycky do kupy, ale tohle uÏ bylo definitivní.

Poradna pro integraci
pomáhá cizincÛm
„Do ãeské spoleãnosti azylanti jiÏ neodmyslitelnû patﬁí. Nyní právû realizujeme projekt,
kter˘ zlep‰í postavení azylantÛ a cizincÛ na trhu práce v Praze,“ ﬁíká Edita Minaﬁíková
z Poradny pro integraci na SenováÏném námûstí. Cílem je posílit pozice cizincÛ pﬁi
vstupu na trh práce, zv˘‰it jejich zamûstnatelnost a sníÏit riziko sociálního vylouãení.
Poskytneme jim individuální konzultace, tréninkové kurzy, v nichÏ se nauãí napﬁ. napsat
strukturovan˘ Ïivotopis ãi si nacviãit komunikaci s budoucím zamûstnavatelem. Kurzy
odbornû povedou erudovaní lektoﬁi z Univerzity J. E. Purkynû v Ústí nad Labem. Se samotn˘mi klienty, kteﬁí se do projektu dobrovolnû pﬁihlásí, se zaãne pracovat od ãervna.
Zúãastnit se mohou azylanti nebo cizinci s trval˘m pobytem, kteﬁí jsou evidovaní na úﬁadû práce a mají trvalé bydli‰tû v Praze, pﬁípadnû pﬁechodn˘ pobyt v Praze del‰í neÏ
pÛl roku. Na závûr Edita Minaﬁíková ﬁíká:
„Nejde nám o to, abychom cizincÛm na‰li
práci, chceme jim naopak pomoci, aby se ji
nauãili aktivnû hledat sami.“
Poradna pro integraci je nevládní nezisková
informace, pomáhající azylantÛm a trvale nebo dlouhodobû usazen˘m cizincÛm v âeské
republice se zaãlenit do ãeské spoleãnosti.
Poskytuje sociální a právní poradenství a poﬁádá nebo spolupoﬁádá multikulturní aktivity,
jako jsou veãírky, oslavy svátkÛ rÛzn˘ch komunit, koncerty apod. Má svá centra v Pra-

VÍKENDOV¯ SVOZ Z 19 MÍST NA ÚZEMÍ PRAHY 1 BUDE 8. – 11. âERVNA.
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

ze, v Ústí nad Labem a v Brnû, ov‰em v‰ichni sociální pracovníci jsou pracovníky terénními, takÏe pomáhají cizincÛm i v integraãních azylov˘ch stﬁediscích nebo v bydli‰tích
klientÛ. Sociální poradenství se zamûﬁuje
hlavnû na poskytnutí psychosociální pomoci,
vysvûtlení systému úﬁadÛ, ‰kolství, zdravotnictví v âechách, na doprovody na úﬁady,
pomoc pﬁi hledání bydlení a zamûstnání.
Právní poradenství pomáhá se v‰emi právními problémy cizincÛ, zejména pomáhá pﬁi
slouãení rodin, zastupování klientÛ, jsou-li
poru‰ována jejich práva, poskytuje konzultace i doprovod právníka pﬁi i bûhem podání
Ïádosti o ãeské obãanství.
Kontaktní adresa
na Poradnu pro integraci:
SenováÏná 2, 110 00 Praha 1.
Tel.: 224 216 758, 603 281 269,
fax: 224 213 426
www.p-p-i.cz
Pro zájemce je otevﬁeno ve v‰ední dny
od 8:00 do 16:00, v pátek do 14:00.

Vyrazili jsme do obchodÛ. Oproti osmdesát˘m letÛm se leccos zmûnilo. Kromû prostého faktu, Ïe bylo opravdu z ãeho vybírat, je podstatná zmûna v tom, Ïe je i podle
ãeho.
Na bûÏn˘ch domácích spotﬁebiãích totiÏ
mÛÏete nalézt tzv. energetické ‰títky. K ãemu slouÏí? Prostﬁednictvím jednoduché grafické informace se na první pohled dozvíte,
jak moc je dan˘ spotﬁebiã úsporn˘ ve své
spotﬁebû elektrické energie. A pﬁi bliÏ‰ím
zkoumání ‰títku mÛÏete zjistit i nûjaké údaje
navíc. U ledniãky napﬁíklad, jak je hluãná,
u myãek na nádobí a praãek spotﬁebu vody
atd. Nejúspornûj‰í jsou spotﬁebiãe, které
spadají do tﬁídy A. (Ale aby to nebylo tak
snadné, u ledniãek je je‰tû lep‰í A+ a vÛbec
nejlep‰í A++.) Na energeticky úsporn˘ch
spotﬁebiãích je zajímavé to, Ïe co je ekologické, mÛÏe b˘t i ekonomické. Poﬁizovací
cena úsporného spotﬁebiãe sice mÛÏe b˘t
vy‰‰í, ale investice se ãasem vrátí v tom, co
u‰etﬁíte na spotﬁebované energii.
V obchodech nám prodavaãi pﬁedvádûli jeden model praãky za druh˘m, a kaÏd˘
s nûjak˘m vylep‰ením, Ïe jsme pak ani nevûdûli, co vlastnû chceme. Chtûli jsme
obyãejnou praãku, nejlépe „áãko“ a malou
spotﬁebu vody. Zaãali jsme vybírat podle
informací na energetick˘ch ‰títcích. Nakonec jsme vybrali, koupili a dokonce s prodavaãem dohodli, Ïe nám praãku dovezou
domÛ. Îádn˘ ﬁecko-ﬁímsk˘ zápas s praãkou pﬁi nakládání do auta.
Oproti osmdesát˘m letÛm jsme zaznamenali je‰tû jednu zmûnu: souãasní prodejci
se totiÏ mají postarat o staré elektrospotﬁebiãe, které jsou na vyhození. Ze zákona
mají povinnost spotﬁebitele informovat
o tom, kam mohou odloÏit své staré pﬁístroje, aby bylo moÏné následnû zajistit jejich recyklaci. Tu sice nyní zaplatíte v cenû
nového spotﬁebiãe, ale aÈ. Tﬁeba to povede
k tomu, Ïe nebudeme vyhazovat staré pﬁístroje do ‰karpy, ale necháme je zrecyklovat, kdyÏ uÏ jsme si to zaplatili.
Pokud rádi nakupujete pﬁes internet, podívejte se na stránky Stﬁediska pro efektivní
vyuÏívání energie, www.uspornespotrebice.cz. Najdete zde pﬁehledy spotﬁebiãÛ do
domácností: praãek, ledniãek, elektrick˘ch
trub a myãek nádobí. MÛÏete si „vyfiltrovat“
spotﬁebiãe dané kategorie (tﬁeba jen „áãka“) a pak si vybrat podle dal‰ích parametrÛ, coÏ pomÛÏe pﬁi rozhodování.
Martin Mach/Zelená domácnost
www.ekolist.cz
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Mûstská knihovna v Praze
Existence této uÏiteãné instituce se do povûdomí veﬁejnosti vryla v nedávném roce
2002 hned dvakrát. Nejprve pﬁipomenutím tehdej‰ího 111. v˘roãí knihovny, které bylo
v médiích dobﬁe vidût a sly‰et, krátce nato opravdu nezapomenutelnou událostí v moderní historii knihovny, kdyÏ ji zasáhly povodnû.
nej‰ir‰í spektrum ãtenáﬁÛ od tûch dûtsk˘ch,
pﬁes studenty stﬁedních ‰kol, pﬁes v‰echny
dal‰í vûkové kategorie, aÏ po seniory a sociálnû i zdravotnû hendikepované. Právû ti
nejmlad‰í a nejstar‰í jsou tûmi ãtenáﬁi, kteﬁí
sluÏeb MKP vyuÏívají asi nejvíce. DÛraz je
kladen zejména na dostupnost a ‰íﬁi sluÏeb
a co nejniÏ‰í finanãní nároky, coÏ zejména
ãtenáﬁÛm z okrajÛ spektra právû vyhovuje.
VÏdyÈ v automatizovan˘ch knihovnách je
roãní registraãní poplatek pouh˘ch 60 Kã +
20 Kã za vystavení prÛkazky, dûti do 15 let
v MKP neplatí vÛbec. U dosud neautomatizovan˘ch poboãek je zápisné za jeden kalendáﬁní rok dokonce jen 40 Kã pro dospûlé.

Trocha zajímav˘ch ãísel
Nelekejte se, nebudete zavaleni statistikami,
vybíráme jen pro ilustraci: v letech 1891– 2005
nav‰tívilo knihovnu 101, 5 mil. náv‰tûvníkÛ (!)
a vypÛjãeno bylo cca 317,5 mil. knihovních
jednotek. Ke konci loÀského roku ãítal fond
MKP 2 205 783 titulÛ a bylo uãinûno pﬁes 7 milionÛ v˘pÛjãek. Pﬁedstavte si tedy, Ïe kdyby
kaÏd˘ PraÏan chodil do knihovny, pﬁipadalo by
na nûj témûﬁ sedm vypÛjãen˘ch knih roãnû.

Ze souãasnosti do historie

Dnes tedy Mûstská knihovna v Praze, kterou
tvoﬁí kromû ústﬁedí je‰tû 45 poboãek a tﬁi
bibliobusy, nabízí ‰iroké spektrum moderních
knihovnick˘ch sluÏeb. Obsluhuje ãtenáﬁe
hlavního mûsta jiÏ 115. rokem, její souãástí
je i Lidová univerzita, naplÀující funkci kulturního a vzdûlávacího centra MKP.
âím se úloha Mûstské knihovny v Praze odli‰uje od Národní knihovny? Zamûﬁením na

PﬁedchÛdkyní dne‰ní MKP byla Veﬁejná
obecní knihovna královského hlavního mûsta Prahy, zﬁízená vyhlá‰kou mûstské rady
v roce 1891. Na poãátku mûla nûco pﬁes
3000 knih, které se pÛjãovaly v knihovnû
a ãítárnû Na Zderaze. Po nûkolikerém stûhování roku 1903 na‰la útoãi‰tû v dne‰ních
místech. Její ãinnost velmi ovlivnil dlouholet˘
ﬁeditel Antonín Sova, v˘znamn˘ básník.
Uplatnil zde znalosti tehdy progresivního
amerického a nûmeckého knihovnictví, zaloÏil prvních ‰est poboãek a zaãal budovat
systém katalogÛ. Za zmínku v‰ak stojí, Ïe
v nûkter˘ch praÏsk˘ch obcích (Smíchov,
Karlín, Vr‰ovice) existovaly veﬁejné knihovny
jiÏ dﬁíve. AÏ zákon, spojující Prahu a dal‰ích
38 mûst a obcí a znamenající vznik tzv. Velké Prahy (1922), zapﬁíãinil vytvoﬁení centralizované Knihovny hlavního mûsta Prahy.
Krátce poté pﬁestala vyhovovat pÛvodní
ústﬁední budova a z prostﬁedkÛ PraÏské
mûstské poji‰Èovny (!) byla postavena v letech 1925 –1928 budova dne‰ní. ·lo o první
úãelovou knihovnickou stavbu v âeskoslovensku, jednu z nejmodernûj‰ích v Evropû,
dnes památkovû chránûnou. Architektem byl
Franti‰ek Roith. DÛleÏité je, Ïe kromû knihovnick˘ch sluÏeb jiÏ bylo pamatováno na
ãinnosti osvûtové, koncertní i v˘stavní, kromû pÛjãovny, studoven a ãítáren vzniklo téÏ
oddûlení hudební, pozdûji i divadelní a filmové, slepecká knihovna a dal‰í…
Nová knihovna mûla i dostateãné a velmi
moderní skladi‰tní zázemí. Dobové zaﬁízení
a vybavení (nábytek) bylo bohuÏel vût‰inou
odstranûno pﬁi necitlivé pﬁestavbû v 50. a 60.

letech. Jak nacistická okupace, tak 50. a také 70. léta minulého století pﬁinesly siln˘
ideologick˘ tlak, kter˘ se projevil nejen ve vyﬁazování zakázan˘ch knih, ale i v úplném
zmrazení mezinárodní spolupráce a ve stagnaci knihovny. AÏ po roce 1989, a zejména
1993, kdy vzniklo oddûlení automatizace, se
pí‰í nové dûjiny MKP. S generální rekonstrukcí budovy Ústﬁední knihovny v letech 1996–
1998 byla spojena i celková automatizace
agend a nové, moderní pojetí knihovnick˘ch
sluÏeb. O funkci MKP nejlépe vypovídá ãást
jejího motta: …MKP je veﬁejnou univerzální
knihovnou pro kaÏdého, kdo se snaÏí porozumût svûtu i sám sobû…

Logo, idiom, bibliobus
První dvû cizí slova tak trochu s nadsázkou
charakterizují dne‰ek MKP. Nové logo pouÏívané od roku 2004 vzniklo mezi studenty grafického designu V·UP. Vítûz soutûÏe Libor
Jelínek vytvoﬁil i grafiku webov˘ch stránek
knihovny ãi polep nového bibliobusu.
Idiom, to je jméno pro úÏasn˘ monument,
stvoﬁen˘ z tisícÛ knih, kter˘ stojí jiÏ nûkolik let
nad hlavním schodi‰tûm na Mariánském námûstí. Jeho autorem je Matej Kren, kter˘ své
dílo pÛvodnû vystavoval v Galerii Jiﬁí ·vestka. Náhoda spatﬁeného chtûla tomu, aby se
symbol poznání, uloÏeného v knihách, pﬁesunul tam, kam vlastnû pﬁirozenû patﬁí. Krenovo
dílo, vystavené v mnoha zemích a institucích,
definitivnû splynulo s architekturou rozloÏitého schodi‰tû Ústﬁední knihovny MKP.

A bibliobus?
Pojízdné knihovny v autobusech obsluhují
ãtenáﬁe ve vzdálenûj‰ích praÏsk˘ch ãtvrtích,
pﬁímûstsk˘ch oblastech ãi po povodni v Karlínû. S bibliobusy má MKP zku‰enosti jiÏ od
roku 1939, respektive 1949, odkdy slouÏí nepﬁetrÏitû. Dnes kromû dvou Karos jezdí i jedno Iveco, prototyp vytvoﬁen˘ speciálnû pro
potﬁeby knihovny. Má napﬁ. sociální zázemí,
zdvihací plo‰inu, umoÏÀuje pﬁístup k internetu. Knihy v bibliobusech jsou pravidelnû doplÀovány novinkami a obmûÀovány, samozﬁejmû si lze tituly i objednat.

Poboãky – práce pro nad‰ence
Sepûtí ãtenáﬁÛ s knihovnou se asi nejvíc projevuje na jednotliv˘ch poboãkách. Knihovníci, kteﬁí zde pracují, nejsou zdaleka jen tûmi,
kdo objednávají a doporuãují knihy. Se sv˘mi
ãtenáﬁi, zejména s tûmi nejmlad‰ími, pracují
i mnoha jin˘mi zpÛsoby. V poboãkách se

odehrává
ﬁada
událostí, s knihami tak ãi onak
spojen˘mi – autogramiády, autorská ãtení, besedy
se spisovateli ãi
ilustrátory, ale také drobné v˘stavy
ãi divadelní pﬁedstavení. To v‰e si od zamûstnancÛ knihovny Ïádá spoustu energie,
vlastní iniciativy, nápadÛ.
Jedním z nich byl i ten, Ïe v˘sledky leto‰ní
vûdomostní soutûÏe pro dûti s názvem 7 klíãÛ pro Karla IV. a její v˘tvarné ãásti Praha –
mûsto Karla IV. budou vyhlá‰eny pﬁímo ve
Svatováclavské kapli v Chrámu sv. Víta.
A je‰tû za úãasti kardinála – tedy Ïádné malé cíle! Pﬁes ﬁadu pÛvodních pochybností bude nápad opravdu 5. ãervna zrealizován.

a odûvÛ z kÛÏí, koÏe‰in
a rizikov˘ch materiálÛ

Zajímavosti v nabídce MKP
Îe v knihovnû nejsou jen knihy, to uÏ dnes
nikoho moc nepﬁekvapí. Moderní knihovnické sluÏby zahrnují v MKP i pÛjãování not,
map, CD a MC, prezenãní poslech zvukov˘ch materiálÛ ãi pÛjãování gramofonov˘ch
desek a CD ROMÛ. Zajímavou moÏností je
i vyuÏití sluÏeb tzv. artotéky, oddûlení zamûﬁeného na v˘tvarné umûní. Artotéka je souãástí knihovny Opatov, nejvût‰í poboãky
MKP. PÛjãit lze jak knihy a ãasopisy o v˘tvarném umûní, tak hlavnû v˘tvarná díla samotná – reprodukce ãi grafické listy, a to aÏ na
26 t˘dnÛ. SluÏeb vyuÏívají jak jednotlivci, tak
firmy a instituce.
Co je je‰tû dÛleÏité? MoÏnost bezdrátového
WI-FI pﬁipojení k internetu v Ústﬁední knihovnû, nabídka nûkolika elektronick˘ch databází informací (âTK, TamTam, Newton, ASPI
a jiné), pﬁístup k on-line databázím z domova
a ﬁada dal‰ích moderních sluÏeb. Souhrnné
informace nejlépe najdete na pﬁehledném
webu knihovny.
S nabídkou Lidové univerzity MKP, která doplÀuje knihovnické sluÏby tûmi vzdûlávacími
a jejíÏ program je pﬁipravován vÏdy na pololetí, vás seznámíme v záﬁí. Dnes by se nám jiÏ
neve‰la a se zaãátkem ‰koly bude mnohem
aktuálnûj‰í. Pﬁipravují se zde totiÏ cenovû dostupné kurzy, pﬁedná‰ky, besedy a dal‰í kulturní akce, na které se uÏ nyní mÛÏete tû‰it.
Více informací o Mûstské knihovnû v Praze
a jejích poboãkách najdete na www.mlp.cz.
Martina Fialková
Foto archiv MK
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Po – Pá 7:30 – 19:00
VYâI·TùNO
DO 24 HOD. EXPRES
BEZ P¤ÍPLATKU
PLACENÁ INZERCE

Pro knihovnu, v jejímÏ ãele stál teprve nûkolik mûsícÛ nov˘ ﬁeditel (RNDr. Tomá‰ ¤ehák,
ve funkci dodnes), to byla ve zpûtném pohledu pﬁelomová doba. Snad v‰echny její pracovníky totiÏ události spojené se záchranou
knih – vãetnû vzácn˘ch tiskÛ – a odstraÀováním ‰kod, pﬁesvûdãily o tom, jak tûsn˘ a dÛvûrn˘ je kontakt ãtenáﬁÛ se svojí knihovnou.
Lidé nabízeli nezi‰tnou okamÏitou pomoc,
která byla koordinována z provizorního informaãního stﬁediska v poboãce ·kolská. Stovky brigádníkÛ, také skautÛ, pracovalo pak
v holínkách a rukavicích v blátû a napﬁíklad
zachraÀovalo mokré a zablácené vzácné tisky ze zatopené hole‰ovické poboãky. K povodÀové vzpomínce je‰tû dodejme, Ïe kromû dvou totálnû vyplaven˘ch poboãek
v Hole‰ovicích a v Karlínû poniãila voda také oba suterénní multifunkãní sály na Mariánském námûstí, které slouÏí ke kulturním
úãelÛm. Ty pak musely projít generální rekonstrukcí a byly více neÏ rok uzavﬁené.

JIÎ 8. ROK JSME TU PRO VÁS

KLUB POHYBU A KRÁSY
SLUNEČNICE

19 DRUHŮ CVIČENÍ: ZÁPIS DO ZÁŘIJOVÝCH
KURZŮ PRO DĚTI: KLASICKÝ BALET,
MODERNÍ TANEC, ANGLIČTINA HROU

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

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

■
■

Jaro v Z· na Uhelném trhu
Co v‰e stihli na‰i Ïáci se sv˘mi pedagogy
vedle vyuãování letos na jaﬁe? Ve dnech
11. a 12. kvûtna probûhl na na‰í ‰kole turnaj ve vybíjené 6. tﬁíd v Praze 1. Mohli jste
b˘t svûdky urputného zápolení, které rozhodãí i pﬁihlíÏející hodnotili jako velmi vyrovnané a v duchu fair play.
Dne 24. kvûtna probûhl jiÏ 4. roãník Filmového festivalu, na kterém s laskav˘m dovolením na pÛdû AV âR na Národní tﬁídû pﬁedstavili mladí filmaﬁi své celoroãní snaÏení.
Festival je pod garancí filmového reÏiséra
F. A. Brabce a krouÏku SAFF pod vedením
p. uã. Kamenické. Na 27. ãerven plánujeme
tradiãní PouÈ, urãenou nejen ÏákÛm, ale
i uãitelÛm, rodiãÛm a hostÛm. Na hﬁi‰ti ‰koly
budou uspoﬁádány akce, ve kter˘ch soutûÏí
v‰ichni pﬁítomní a provûﬁují se nejen znalosti
z jednotliv˘ch uãebních pﬁedmûtÛ, ale i sportovní zdatnost. Pokud byste se chtûli akcí zúãastnit, srdeãnû vás zveme.
Závûrem bych je‰tû chtûla pﬁedstavit v˘znamnûj‰í akce ‰kolní samosprávy, která pracuje
pod vedením p. uã. Roãkové. V jednotliv˘ch
akcích podporujeme ekologickou v˘chovu,
úãastníme se dobroãinn˘ch akcí. Fond pro

pomoc nemocn˘m dûtem organizoval akci
„SlÛnû“, na které se vybralo od na‰ich ÏákÛ
pﬁes 4500 Kã. Tato ãástka pﬁispûla k zakoupení pﬁístroje slouÏícího k v˘zkumu leukémie
a byla pﬁedána Klinice dûtské hematologie
a onkologie FN v Motole a UK 2. LF v Praze.
Odmûnou byl dobr˘ pocit v‰ech, kteﬁí se zúãastnili. Od organizátorÛ dostala na‰e ‰kola
dûkovn˘ dopis a CD ukázku s dûtmi, které léãením s úspûchem pro‰ly. Pro pomoc opu‰tûn˘m zvíﬁatÛm uspoﬁádala ·S finanãní sbírku
a dûti samy finanãní dar ve v˘‰i 3500 Kã pﬁedaly Azylu pro opu‰tûná zvíﬁata v Komoﬁanech a pﬁesvûdãily se, jak zaﬁízení funguje
a jak je o opu‰tûné psy postaráno.

Z· námûstí Curieov˘ch
KaÏd˘ den 1 hodinu anglicky – bez stresu
a nervování do 3. roãníku s v˘bûrem dvou
jazykÛ – 3+2 hodiny angliãtiny a konverzace. To je nabídka na‰í ‰koly.

Pﬁijìte se podívat na v˘stavu v˘tvarn˘ch prací na‰ich ÏákÛ. Uvidíte pﬁedev‰ím keramiku, ale mÛÏete se tû‰it
i na dal‰í v˘tvarné práce.

VernisáÏ je 12. 6. ve 13:30 hodin.
V˘stava probíhá vÏdy od 8:00 do 16:30.
V˘stava konãí 16. 6. 2006 v 15:00.

CO UVIDÍTE?

Masky, reliéfy, ozdobné podloÏky pod
hrnce, zvíﬁata z ﬁí‰e fantazie, voÀavého
zajíãka, krmítko, dﬁevûná autíãka, nástûnku z korkov˘ch ‰puntÛ a mnoho dal‰ích pûkn˘ch v˘robkÛ.

Základy podnikání v 6. tﬁídû
Vybírat si povolání, sestavit profesní Ïivotopis, naplánovat si svÛj rozpoãet – to
v‰echno si mohou zkusit dûti na základní
‰kole na nám. Curieov˘ch naneãisto. Jak?
V rámci programu nadace Junior Achievement, nejstar‰í a nejrozsáhlej‰í neziskové
vzdûlávací organizace na svûtû.

V˘stava KERAMIKY
KAM…·kola Jaroslava JeÏka
Loretánská 19, Praha 1
JAK…..Tramvají 22, 23 st. Pohoﬁelec,
smûr PraÏsk˘ hrad
KDY….12. 6. 2006 – 16. 6. 2006

nit pﬁedãasnému oddûlování nadanûj‰ích ÏákÛ od prÛmûrn˘ch. Pﬁirozenû tak dochází
k integraci ÏákÛ se specifick˘mi poruchami
uãení s ostatním kolektivem. Zmûna vede
k vût‰í spokojenosti a spolupráci dûtí v tﬁídním kolektivu.
VyuÏití na‰eho programu nabízíme nejen
dûtem z Prahy 1, ale i v‰em ostatním, které se k nám chtûjí pﬁidat. Na náv‰tûvu do
‰koly zveme v‰echny zájemce.
P¤IJETÍ bez pﬁijímacích zkou‰ek.
KaÏdému, kdo projeví zájem a splní kritéria,
dáme ‰anci.
a) chování – pouze jedniãka
b) prospûch – maximálnû dvû dvojky, ale ne
z matematiky, z ãeského jazyka a psaní
c) doporuãení tﬁídního uãitele
Tû‰íme se na nové Ïáky,
Mgr. Libu‰e Vlková, ﬁeditelka ‰koly,
tel. 602 278 082, www.zscurie.cz

Máte strach ze zkou‰ek? Chcete, aby va‰e
dítû podalo co nejlep‰í v˘kon, ale bojíte se,
Ïe nervozita ovlivní kvalitu jeho v˘konu? Tomu a mnoha dal‰ím problémÛm jsme se pokusili pﬁedejít.
Z· pﬁi PedF UK nám. Curieov˘ch 2 s roz‰íﬁenou v˘ukou jazykÛ nabízí ve ‰kolním roce
2006/07 uplatnûní v‰em ÏákÛm leto‰ních
druh˘ch roãníkÛ – program s roz‰íﬁenou v˘ukou jazykÛ. Stres, obavy z pﬁetíÏení nervové
soustavy odstraní volné utváﬁení kolektivu
tﬁídy s roz‰íﬁenou v˘ukou jazykÛ. V˘uka angliãtiny je obohacena o konverzaci s rodil˘m
mluvãím. Volba druhého cizího jazyka je
dobrovolná. Cílem této kombinace je zabrá-

Nenásilnou formou zvaÏují pﬁíleÏitosti, které
se nabízejí k dosaÏení osobního úspûchu a finanãního zabezpeãení, poznávají ﬁadu povolání a profesí. Zkou‰ejí si jak sestavení Ïivotopisu, tak pﬁijímací pohovor v zamûstnání
z hlediska uchazeãe i zamûstnavatele, dokonce si malují nápadité vizitky. Zakládají
vlastní rÛznorodé firmy. NáplÀ programÛ zaji‰Èují vybraní pedagogové a dobrovolní konzultanti. Projekt má ﬁadu kapitol, napﬁ.: motivace k zámûru zaloÏit vlastní podnik, pÛvodní
my‰lenka a cílov˘ stav, anal˘za trhu, Ïivotopis a popis vlastních dovedností a zku‰eností, v˘robní program, strategick˘ marketing,
strategie rozvoje, operaãní marketing, zákazník (pﬁístup, jednání), plán prodeje, právní
statut, prostﬁedky podmiÀující zaloÏení podniku (technologie, finance, pracovní síly apod.),
finanãní plán, závûreãná syntéza…
Zajímavostí programu BaÈa – Junior Achievement je skuteãnost, Ïe jde o studentské fiktivní
firmy, které pracují jako skuteãné firmy a hospodaﬁí se skuteãn˘mi penûzi. MÛÏe tedy pﬁi
dobré práci dosáhnout skuteãného zisku, naopak pﬁi problémech i skuteãné ztráty. Obec-

ná znalost, jak hospodaﬁit a obchodovat, je
jednou ze zásadních podmínek, na kter˘ch
mÛÏe budoucí generace mlad˘ch podnikatelÛ
budovat svÛj úspûch a úspûch celé spoleãnosti.
Pﬁihlá‰ky do ‰estého roãníku najdete
na www.zscurie.cz

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
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âALOUNICTVÍ VÁVRA

ÚKLID

Ve‰keré ãalounické práce
v˘bûr z 1200 potahov˘ch látek, kÛÏe,
ekokÛÏe, koÏenky.
Tel. 241 414 147, 603 301 565

administrativních objektÛ, domÛ, chodníkÛ, kanceláﬁí, bytÛ, objektÛ po rekonstrukci, vyklízení, ãi‰tûní kobercÛ a dal‰í úklid spolehlivû zaji‰Èuje firma

CHRPA

KU¤ÁCI-ODVYKNETE!

tel.: 224 914 001
www.chrpauklid.cz

Telefon: 224 214 617 Mobil: 604 207 771

STK • EMISE

BEZ
ÁNÍ
E
J
B
O DN

HOROMù¤ICE

♦

motocykly ♦ osobní ♦ nákladní ♦ autobusy ♦ traktory ♦ IDV - dovozy, pﬁestavby
po - pá 6.15 - 18.00

Suchdolská ul.
252 62 Horomûﬁice
PRAHA – ZÁPAD, na hranici Prahy 6

HLEDÁME BYDLENÍ
NA PRAZE 1,
NEJLÉPE MALÁ STRANA,
STARÉ MùSTO
Tel.: 257 314 901, 605 470 210

so 8.00 - 12.00

☎ 220 970 079, 220 970 080
e-mail: stk@jistab.cz
www.jistab.cz

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

Rok s Ïidovskou kulturou
Téma holocaustu se dnes objevuje na veﬁejnosti pomûrnû ãasto. V dokumentárních filmech, knihách, tematika byla zaãlenûna do ‰kolních osnov, realizují se projekty, jejichÏ
pﬁedmûtem je pátrání po zmizel˘ch sousedech, kteﬁí v prÛbûhu druhé svûtové války
zmizeli z mûst a obcí, kde jejich pﬁedci celá staletí Ïili.
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United Islands
16.– 25. ãervna budou opût „kolonizovány“ tﬁi
praÏské ostrovy, kde se toho jinak pﬁes rok
mnoho nedûje. V tûchto dnech zato bude
poﬁádnû Ïivo! Nekonvenãní hudební festival
je Ïánrovû rozdûlen na Blue Island (Îofín –
jazz, blues, groove) Red Island (Branická
louka – rock, ostatní) a Green Island (Stﬁeleck˘ o. – world, ethno, folk).
Na vltavsk˘ch ostrovech (jak˘ to skvûl˘ nápad!) se vystﬁídají domácí i zahraniãní hudební formace zvuãn˘ch jmen, nûkteré jsou
v Praze vzácn˘mi hosty. Z mnoÏství vybíráme: jeden z nejvyhledávanûj‰ích hudebníkÛ
keltské hudební ﬁí‰e Michael McGoldrick
a moskevská etnoambientní skupina soustﬁedûná kolem v˘borné, charismatické zpû-
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pondělí – pátek 9–20 hod.
Praha 1, Liliová 7
tel.: 222 221 726

V ¯ S TA V Y
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PraÏské ghetto v obrazech
V˘stava ke 100. v˘roãí zaloÏení Îidovského
muzea v Praze
V Muzeu hl. m. Prahy se pﬁedstavuje na 200
cenn˘ch obrazov˘ch dokumentÛ z 18. aÏ
20. století, které zpﬁítomÀují hlavní památky
praÏského Îidovského Mûsta. V˘stava je
ãlenûna do tﬁech základních tematick˘ch oddílÛ. První ãást je vûnována ukázkám rabínsk˘ch a rodinn˘ch podobizen obyvatel ghetta. Hlavní pozornost je v‰ak soustﬁedûna na
nejv˘znaãnûj‰í památky ghetta, tedy pﬁedev‰ím na Staronovou synagogu a Star˘ Ïidov-

VETERINA

sk˘ hﬁbitov. Samotné Îidovské Mûsto zachytili praÏ‰tí malíﬁi pﬁedev‰ím v dobû jeho pﬁestavby, která také vedla ke vzniku Îidovského muzea.
Muzeum hlavního mûsta Prahy, Na Poﬁíãí
52, 180 00 Praha 8, dennû mimo pondûlí
9–18 hod, kurátor v˘stavy: PhDr. Arno Paﬁík.
Neztratit víru v ãlovûka
Protektorát oãima Ïidovsk˘ch dûtí
Nedávná léta byla jak˘msi psychologick˘m
pﬁelomem pro ty, kteﬁí hrÛzy holocaustu zaÏili osobnû: nûkteﬁí z nich zaãali vzpomínat,
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vydávat svûdectví, úãastnit se besed se ‰kolami, vedeni jedin˘m motivem: Aby se TO
nezapomnûlo, aby se TO jiÏ nikdy nemohlo
opakovat. Îe jde o tematiku aktuální, dokazují i souãasné snahy popíraãÛ, kteﬁí na podzim roku 2005 zaãali rozesílat do ãesk˘ch
‰kol broÏuru popírající holocaust, vãetnû existence plynov˘ch komor.
Zámûrem nového vzdûlávacího projektu je
zprostﬁedkovat pﬁedev‰ím ÏákÛm a studentÛm základních a stﬁedních ‰kol seznámení
s Ïidovskou men‰inou, Ïijící na na‰em území v dobû pﬁed vypuknutím druhé svûtové
války a pﬁiblíÏit ji nároãné téma holocaustu.
V˘stava a bohaté doprovodné programy dûtem a mlad˘m lidem pﬁedstaví rÛzné aspekty
Ïivota ÎidÛ v Protektorátu âechy a Morava,
a to z pohledu jejich tehdej‰ích vrstevníkÛ.
V˘stava je otevﬁena do 18. 6. 2006 v KﬁíÏové
chodbû Karolina v Praze, Ovocn˘ trh 3, 116 36
Praha 1 dennû kromû pondûlí 10 –18 hodin.
Vstupné 20 Kã a 10 Kã pro ‰kolní skupiny.
Kurátorkou v˘stavy je Marie Zahradníková.

K U LT U R A B E Z K R A VAT Y
vaãky Eleny Belayevy – Ethnica jsou lahÛdkami, které nabízí Stﬁeleck˘ ostrov. Hlavní
ozdobou scény Red Island jsou brit‰tí Placebo. Slavní mladí jazzmeni z USA, trio Medeski, Martin & Wood zahrají na Îofínû
v rámci Blue Island festivalu 20. ãervna veãer. Chystá se na nû bez nadsázky celá Evropa, protoÏe extravagantní hudebníci patﬁící
mezi jednu z maximálnû tﬁí nejÏádanûj‰ích
jazzov˘ch formací svûta do Evropy jen tak
nejezdí.

Studio PamûÈ
V Soukenické ulici 29 najdete Studio PamûÈ.
Jde o místo setkávání nejrÛznûj‰ích hudebníkÛ, v˘tvarníkÛ, literátÛ a dal‰ích umûlcÛ znám˘ch, ale i tûch, o nichÏ na titulních strán-
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kách zdaleka neãteme. Název zvolilo studio
symbolicky – hlavní náplní jeho ãinnosti je
záchrana kulturních hodnot v‰eho moÏného
druhu prostﬁednictvím pﬁeváÏnû men‰inov˘ch ÏánrÛ, jde o kulturní pamûÈ národnostních, názorov˘ch i jin˘ch men‰in. Útoãi‰tû tu
nachází napﬁíklad nadûjné Romské trio muzikantÛ z Bruntálu – studentÛ JeÏkovy konzervatoﬁe (K. Kováã, M. BaláÏová, T. Îida),
kteﬁí dokáÏou nadchnout posluchaãe svojí
pﬁirozeností a neokázalostí. AÏ tu zase budou hrát, jdûte si je poslechnout. Aktuálnû se
ve studiu PamûÈ otevírá zajímavá v˘stava
Pavla Rúta s názvem Genrebild, Journalblatt. PÛjde o posbírané umûlcovy poznámky,
odkazy, ilustrace a obrazy. V˘stavu zahájí
5. ãervna v 18 hod. Z. Fr˘bort, speciálním
hostem je Tomá‰ Míka and his Despotick˘,
sektáﬁsk˘ klub Johnyho Cashe. Otevﬁeno je
od úterka do pátku od 14 do 18:00.
Maf
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Patriot-X
O restauraci Patriot-X jsme uÏ jednou psali. K pﬁíjemnému leno‰ení svádûjící interiér, kter˘ se vyznaãuje vkusn˘m historizujícím nábytkem, inspirující ãervenou na
stûnách a promûnliv˘mi v˘stavami na‰ich pﬁedních v˘tvarníkÛ, je tu stále. A stále se zde mÛÏete oddávat poÏitkÛm z v˘borné kuchynû, ãerpající z nejkvalitnûj‰ích tradiãních ãesk˘ch receptÛ. Zmínûnou restauraci najdete
v suterénu. V horní ãásti podniku, dﬁíve klasické kavárnû
kombinované s barem, se v‰ak odehrály velké zmûny.
Od 25. kvûtna je zde otevﬁeno zcela novû vybavené Gourmet
centrum, nebo chcete-li, Gastroboutique, ãesky snad vybrané lahÛdkáﬁství. Pﬁiléhav˘ název je‰tû hledá i sama majitelka, jejíÏ sen se zde otevﬁením zrealizoval.
O ãem byl ten sen, o ãem je nyní skuteãnost? O tom, Ïe
v centru Prahy zcela chybûlo jakékoli vybrané lahÛdkáﬁství,
které by se specializovalo v˘hradnû na ãeskou kuchyni a vyuÏívalo ãeské suroviny. A o tom, Ïe taková nabídka zákazníky jistû pﬁíjemnû pﬁekvapí. Restaurací i prodejen s lahÛdkami
rÛzn˘ch zahraniãních kuchyní je v Praze uÏ pﬁehr‰el, ale na
nejlep‰í a nejvybranûj‰í ãeské kulináﬁské tradice se zapomíná. A pﬁitom je z ãeho ãerpat! Cílem je oÏivit v centru hlavního mûsta ãeskou historickou gastronomii. VÏdyÈ kuchynû
ãeské ‰lechty, mû‰ÈanÛ, ale i prostého lidu byla velice chutná

a bohatá a staﬁí Slované a posléze âe‰i ve stﬁedovûku i v období renesance ãi baroka byli známí jako v˘borní hostitelé,
kteﬁí hostinami o mnoha chodech a nabídkou lahodn˘ch nápojÛ ohromovali své pﬁátele i nepﬁátele.

Co tedy v PATRIOT-X nabízejí?
Bude toho hodnû!
Zaãneme vstupem, kde vás pﬁivítá lahodná zmrzlina ãi ovocné
sorbety – moÏno koupit u okénka a pokraãovat v cestû. Kdo

SLEVY pro drÏitele
ZTP, auto‰koly, TAXI,
záchr. sluÏbu
V areálu moÏnost ãerpat PHM (benzin speciál, natural, naftu).
Kompletní sluÏby autoservisu. Prodej produktÛ ÖMV.
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¤ Á D K O VÁ I N Z E R C E
TEL.: 257 533 280-1
■ OPRAVY – PSACÍ STROJE, KALKULAâKY, tel.:
241 412 507.
■ Koupíme pﬁedváleãné zajímavé drobnosti: v˘vrtku, kap. nÛÏ, taneãní poﬁádek, pohlednice, dóziãku
na tabák a léky atd. Pavel Koneãn˘ – staroÏitnosti,
Dlouhá 22 (!!), P-1, tel: 222 320 993.
■ KOUPÍM BYT nebo rod. dÛm jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlouvu, i v domû
s majitelem, podnikov˘ apod. I zdevastovan˘,
v soudní Ïalobû, neoprávnûnû obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem ãi s jakoukoli právní vadou.
Ve‰keré formality zajistím, zaplatím stûhování
i pﬁípadné dluhy na nájemném, privatizaci atd. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeãek mimo
Prahu apod. a dát ãas na vystûhování. Seriozní
jednání, platba v hotovosti. Tel: 222 712 015 nebo
603 420 013.
■ Zajistíme správu, pronájem… va‰eho domu ãi
nemovitosti, spolehlivû – úspornû – v˘hodnû.
RK JS Real SenováÏné námûstí 6, Praha 1, telefon/fax: 224 230 944, mobil: 777 612 613,
e-mail: jsreal@volny.cz
■ Malíﬁské a lak˘rnické práce. Tel.: 602 945 537.

âeská mykologická spoleãnost
poﬁádá pro houbaﬁskou veﬁejnost jarní cyklus pﬁedná‰ek.
VÏdy v pondûlí 19:00–21:00 v budovû V·UP
nám. Jana Palacha 80, posluchárna ã. 23, 1. patro
5. 6. Houby a moderní technika
12. 6. Zajímavosti okolo hub
19. 6. Jehliãnaté stromy a houby 2
26. 6. Pﬁíroda Kanársk˘ch ostrovÛ

DOMÁCÍ KINO
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Filmy Ingmara Bergmana
V dne‰ní rubrice si v‰imneme filmÛ ‰védského reÏiséra Ingmara Bergmana, jednoho
z klasikÛ severské filmové vlny, jehoÏ témûﬁ celé dílo je dnes k dispozici na DVD s ãeskou podporou.
Filmovou událostí se v roce 1953 stalo uvedení filmu Léto s Monikou, milostného pﬁíbûhu dvou mlad˘ch lidí. V˘znamn˘ film s náboÏensko-filozofickou tematikou Sedmá peãeÈ
natoãil Bergman jiÏ v roce 1956. Aãkoliv se
alegorie na téma Ïivota a smrti odehrává ve
ãtrnáctém století, jsou otázky, které jeho
hlavní hrdina, rytíﬁ, vracející se z války domÛ,
zkoumá, ryze dne‰ní. Lesní jahody (1957),
pﬁíbûh starého lékaﬁe, ve kterém se prolínají
sny a pﬁání s realitou, je meditací nad tématem úãtování se Ïivotem, smíﬁením a naplnûním lidského osudu.
Kontroverzním Bergmanov˘m filmem je
Mlãení (1963). Svobodomyslné ztvárnûní
sexuality vedlo k tomu, Ïe tento film byl povaÏován za pornografick˘ a málem byl v nûkter˘ch zemích zakázán. V komorním psychologickém pﬁíbûhu dvou charakterovû velmi
odli‰n˘ch sester jsou se syrovou otevﬁeností

zobrazeny velmi silnû odcizené mezilidské
vztahy i tíÏivá osamûlost individua. ·epoty
a v˘kﬁiky (1972), drama tﬁí sester, z nichÏ jedna umírá, je dal‰ím filmem, ve kterém reÏisér
zkoumá nalomené Ïenské nitro. Scény
z manÏelského Ïivota (1973), kter˘ je vedle
Mlãení nejpopulárnûj‰ím Bergmanov˘m filmem, sleduje a rozebírá Ïivot zdánlivû ideálního manÏelského páru v 70. letech. Fanny
a Alexander (1982), reÏisérÛv poslední hran˘
film, je „milostn˘m vyznáním Ïivotu“. V pﬁíbûhu dûtství dvou sourozencÛ jsou znovu obsaÏena témûﬁ v‰echna témata Bergmanov˘ch
filmÛ: láska k divadlu, vztahy mezi pohlavími
a sexualita, umírání a smrt, sen a skuteãnost.
Základní tón filmu je ale na Bergmana nezvykle vesel˘. V‰echny Bergmanovy filmy
vzbudily velkou pozornost a získaly také
mnoÏství cen na prestiÏních filmov˘ch festivalech.
Michal Kotík

Letní festival Stﬁelák
1. 6.–17. 9. 2006
Tento rok jiÏ podesáté nabídne letní festival Stﬁeleck˘ ostrov v Praze pestr˘ program filmÛ, koncertÛ a divadel.
Filmoví diváci se mohou tû‰it na speciální dramaturgické linie: nedûle budou patﬁit ãeskoslovenské a svûtové klasice, pondûlky jsou vyhrazeny pro leto‰ní nabídku ojedinûlé pﬁehlídky Projekt 100, úterky pak ovládnou animované filmy nebo snímky s v˘raznou v˘tvarnou koncepcí. Stﬁedy, pátky a soboty pak doplÀuje to nejlep‰í z distribuãní nabídky. Pﬁed
kaÏdou projekcí bude uveden krátk˘ film studentÛ FAMU nebo VO·F Zlín.
âtvrtky budou patﬁit hudbû. V prÛbûhu celého festivalu se na pódiu vystﬁídají ‰piãky na‰í
hudební scény. Dne 3. záﬁí bude Stﬁeleck˘ ostrov zaplnûn divadelníky. V rámci akce
Vzpomínka na Divadelní pouÈ vystoupí mladé souãasné divadelní spolky spolu s pamûtníky legendárních divadelních poutí, které se na ostrovû odehrávaly na konci osmdesát˘ch
a na poãátku devadesát˘ch let. KaÏdou první nedûli v mûsíci budou od 15:00 hod. probíhat
divadelní pﬁedstavení pro dûti. Podrobn˘ program na stranû 6 nebo: www.strelak.cz

P¤ÍJEM VA·Í INZERCE
Tel.: 257 533 280 • listyprahy1@jalna.cz

■ ■ ■

v‰ak vstoupí dovnitﬁ, nebude litovat. Hned u vchodu láká pult
s dortíky ãi podomácku vyroben˘mi pralinkami – v‰e originál
staroãeské receptury s vyuÏitím medu, pﬁírodních sirupÛ ãi zavaﬁenin, ovocn˘ch ‰Èáv, oﬁechÛ atd… Originální dort si mÛÏete
i objednat do krabice domÛ. Dal‰í pult nabízí ãerstvé, voÀavé,
na místû pﬁipravované pekaﬁské v˘robky, opût s vyuÏitím tradiãních domácích surovin a receptur.
A zb˘vá tu dost místa i na dal‰í lahÛdky ze studené kuchynû –
zde se urãitû nadchnete pro skvûlou praÏskou ‰unku od nejznámûj‰ího a nejuznávanûj‰ího dodavatele, pana Petráka
z Dobﬁichovic. Bude tu i ‰unka su‰ená. Vyzkou‰et mÛÏete
i staroãeské s˘ry, mezi mnoha druhy i s˘ry kozí ãi v kvalitû bio,
vynikající klobásky, zeleninové i jiné saláty, ãesk˘ chﬁest ãi
ãeské hlem˘Ïdû. Ano, proã je dováÏet do Francie? Jsou-li
dobﬁe pﬁipravení, je to skuteãná lahÛdka a historicky do ãeské
kuchynû také patﬁí, stejnû jako losos, kter˘ch kdysi b˘valy plné ﬁeky, pstruh ãi úhoﬁ.
V‰echny lahÛdky, ãerstvé, v nejlep‰í kvalitû, si mÛÏete buìto
odnést s sebou, nebo si na nich pochutnat na místû. Stoleãky
ãi barov˘ pultík jsou k dispozici. Na pﬁípravu svého pokrmu se
mÛÏete zároveÀ i dívat. Prostory jsou vyﬁe‰eny tak, Ïe poklidnûj‰í kavárna plynule pﬁechází v Ïivou prodejnu s pultíky
pro rychlou konzumaci. V pﬁíjemném, svûtlém a zajímavû ﬁe‰eném prostﬁedí vám bude urãitû chutnat. (Zvednete-li hlavu,
potû‰í vás pestrobarevné kvûtiny ve folklorním stylu, jimiÏ je
ruãnû dekorován dﬁevûn˘ strop, v létû jsou pﬁíjemn˘m doplÀkem stoleãky na malé terásce.) Mlsné jaz˘ãky tedy mají svÛj
nov˘ cíl – a díky dobrému nápadu má Praha koneãnû svou
lahÛdkovou vizitku.
Foto M. Kotík

TIP NA KNÍÎKU
Jaroslav PíÏl

Sbûratelé knih
KníÏky ver‰Û tohoto zajímavého básníka,
herce i hudebníka, vycházely poslední
dobou v nedávno zaniklém nakladatelství
Petrov. Stejnû tak i poslední dílo, na rozdíl od básnick˘ch sbírek v próze. Kniha
vy‰la sice uÏ v roce 2004, rozhodnû v‰ak
stojí za to sehnat si ji i teì.
Básník se nezapﬁe ani v detektivním a je‰tû
k tomu sci-fi Ïánru. Pﬁíbûh samotáﬁského
mladého muÏe, kter˘ podlehl kouzlu star˘ch
opu‰tûn˘ch domÛ, z nichÏ po nocích odná‰í
knihy, a prodává je pﬁekupníkÛm, se brzy
zaãne prolínat s pﬁíbûhem podobnû samotáﬁského mladíka – literární postavy. Tristan Ab
je hrdina jedné z uloupen˘ch knih, která Jiﬁího
Rysku zaujme. Jeden ze dvou pﬁekupníkÛ,
s nimiÏ Ryska obchoduje, se v‰ak rozhodne
knihu Voln˘ pád na Tahulú získat za kaÏdou
cenu, i kdyÏ Ryska zatím nechce. Potﬁebuje
si jen zajímav˘ pﬁíbûh doãíst a pﬁitom pﬁem˘‰lí, o co jeho pronásledovatelÛm jde. Dostává se totiÏ do spárÛ nasazeného komanda, které bÛhvíproã o knihu usiluje. Oba
pﬁíbûhy se neustále prolínají a napûtí graduje.
Ti, kdo nemusí pﬁi ãetbû dostat odpovûì na
kaÏdou otázku, si poãtou.
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âeské centrum Praha – OTEV¤ENO
Foto Lenky Reinerové – M. Svolík

Úctyhodná ﬁádka ãesk˘ch center, která propagují ãeskou kulturu a âeskou republiku
v zahraniãí, se rozrostla v dubnu na jednadvacítku. Po nedávno otevﬁeném âC v Madridu a ¤ímû do‰lo k zahájení ãinnosti nového ãeského centra v samém srdci Prahy. Proã
zrovna „doma“, kdyÏ úkolem ãesk˘ch center je roz‰iﬁovat povûdomí o âR ve svûtû?
Na tuto otázku odpovídali novináﬁÛm jejich
ﬁeditel Ing. Jan Bondy, kter˘ také shrnul úspûchy ãesk˘ch center v zahraniãí, a nová ﬁeditelka âC Praha Dana Brabcová shodnû.
O ãinnosti zahraniãních ãesk˘ch center, která se v prÛbûhu uplynul˘ch let dobﬁe etablovala v zemích, kde pÛsobí, se u nás doma
mnoho neví. Pﬁitom v nich probûhly jiÏ desítky ãi stovky velmi zajímav˘ch kulturních událostí. âeská centra spolupracují jak s umûlci
a institucemi z domova, tak s tûmi v hostitelské zemi, dochází v nich ãasto k propojování
kultur, k prezentaci dûl ãesk˘ch umûlcÛ Ïijících v zahraniãí. Ve vût‰inû âC se konají
i kurzy ãe‰tiny. Jejich aktivity jsou ale je‰tû
pestﬁej‰í, ãasto zasahují i do oblasti ekonomické – pomoc pﬁi navazování kontaktÛ tuzemsk˘ch se zahraniãními firmami, poﬁádání
firemních ãi regionálních prezentací.
Veﬁejnost v âeské republice tak bude mít
v novém âC Praha pﬁíleÏitost dozvûdût se,
co ãeská centra v zahraniãí nabízejí – aÈ jiÏ
obyvatelstvu té které zemû, nebo krajanÛm,
kteﬁí jsou také jejich ãast˘mi náv‰tûvníky,
protoÏe zde mohou navázat kontakt s kulturou rodné zemû i s dal‰ími âechy. Praha bude pﬁebírat nûkteré úspû‰né projekty a v˘sta-

vy, bude pﬁedstavovat naopak umûlce z dal‰ích zemí, v nichÏ ãeská centra pracují, hodlá
téÏ spolupracovat s podobnû zamûﬁen˘mi
kulturními instituty jin˘ch zemí, které vyvíjejí
svoji ãinnost v Praze a âR (Goethe-Institut,
Francouzsk˘ institut, Britská rada atd…)
Dal‰í podstatnou ãást náplnû âC Praha by
mûl tvoﬁit program zamûﬁen˘ na pﬁedstavení
zajímav˘ch osobností z ﬁad krajanÛ.
âeské centrum Praha má k dispozici novû
zrekonstruované prostory v Rytíﬁské ulici,
kousek od Stavovského divadla. Jde o pﬁibliÏnû 100 m2 v˘stavních prostor s malou kavárnou a pﬁilehl˘ multifunkãní sál, kter˘ lze
vyuÏít k poﬁádání besed, tiskov˘ch konferencí, pﬁedná‰ek a rÛzn˘ch setkání. V suterénu
se pﬁipravují dal‰í prostory, které rovnûÏ mohou slouÏit jako v˘stavní.
Prvními akcemi, kter˘mi âC Praha vstoupilo
do kulturního dûní v Praze, byly v˘stava Odlet
a happening pro ‰irokou veﬁejnost Noc literatury, kdy probíhalo scénické ãtení na devíti
místech v centru Prahy. Probûhla i pﬁedná‰ka
Lenky Reinerové o praÏsk˘ch nûmecky pí‰ících spisovatelích a chystá se v˘stava fotografiíPetra Na‰ice a primabaleriny Darii
Kliment, baletky, modelky a fotografky ãeské-

âeské muzeum hudby zve
– sobota veãer 17. ãervna vstup zdarma
I letos probûhne v âeském muzeu hudby na Újezdû oblíbená muzejní noc. A protoÏe pomûrnû nové prostory Národního muzea ve velmi zajímavé budovû, nedávno
pro tyto úãely rekonstruované, se je‰tû pﬁíli‰ do povûdomí PraÏanÛ nevtiskly, rádi
pﬁedáváme informace o jejím prÛbûhu. Pﬁijìte se podívat do muzea, které není strnulou institucí, ale naopak jeho expozice jsou Ïivé, nápadité a interaktivní. Hudba tu
zní v‰ude, mÛÏete se jí nechat cele prostoupit, a strávit tak tajemnou noc v zajetí
mnoha star˘ch i moderních melodií, rytmÛ a krásn˘ch historick˘ch nástrojÛ. Procházka po noãním Petﬁínû, pﬁi níÏ necháte v du‰i doznít sly‰ené, je potom nasnadû.

Co tedy v muzeu hudby pﬁipravují?
Od 19:00 to bude produkce unikátního orchestrionu Wrede, od 19:30 pak koncert
studentÛ Deylovy konzervatoﬁe a ladiãské
‰koly Praha. Na programu bude leto‰ní jubilant W. A. Mozart a dal‰í hudební velikáni. Od 20:00 zaãne komentovaná prohlídka expozice âlovûk – nástroj – hudba.
Ve 20:30 ve zdej‰í dvoranû zazní koncert
pro varhany a zpûv s programem Dvoﬁák,
Mozart, Wiedermann a dal‰í (varhany J. Mare‰ová, soprán M. Sedláková). Po koncertû
ve 21:30 pﬁedvedou posluchaãi DAMU svoji pantomimu Mimi a Lord. Ve 22:00 hodin
mohou dal‰í náv‰tûvníci absolvovat znovu
komentovanou prohlídku expozice. Muzejní
noc pak uzavﬁe opûtovná produkce orchestrionu Wrede a jazzové improvizace pro klavír a mal˘ jazzov˘ soubor. Improvizovat budou posluchaãi Konzervatoﬁe J. JeÏka.
Podrobnûj‰í informace o Muzejní noci i o expozicích najdete na webov˘ch stránkách
Národního muzea a pﬁi vstupu do budovy.
Kromû Muzejní noci se v‰ak v muzeu odehrává i ledacos jiného zajímavého. RÛzné
koncerty se tu konají nûkolikrát do mûsíce.

Z ãervnového programu
vybíráme:
V pátek 2. 6. zahraje americk˘ mládeÏnick˘ symfonick˘ orchestr (cca 58 hudebníkÛ)
ze Spartanburg High School. Na programu: Mozart, Copland, Elgar, Scott, Wicked,
Loewe, Gershwin, Bernstein, zaãátek od
19:30 hodin, vstupné dobrovolné.
Ve ãtvrtek 8. 6. se tu koná slavnostní koncert Ludus musicus. Na programu je Leo‰
Janáãek: písÀov˘ cyklus „Ukvaldská lidová
poezie v písních“, taneãní cyklus „Oﬁechovské Králky“, kantáta „Otãená‰“, sólo zpûv:
Vladimír DoleÏal, zaãátek od 19 hodin,
vstupné 100/sníÏené 50 Kã.
Ve stﬁedu 14. 6. zazní ProGuitarra 2006 –
kytarov˘ koncert Dmitrije Illarionova, Rusko, zaãátek v 19.30 hod.
Na podzim pﬁipravuje âeské muzeum
hudby v˘stavu, na kterou se opravdu mÛÏeme tû‰it. Jaroslav JeÏek bude mít
100. jubileum narození, k nûmuÏ se chystá
nová velká expozice a pochopitelnû doprovodn˘ program. O této události vás aktuálnû budeme informovat.
Maf

DIVADELNÍ PREMIÉRY V âERVNU
Divadlo Na Fidlovaãce
1. ãervna
HLEDÁ SE MUÎ. Zn: Bohat˘!
D. Scanlan – R. Morris – J. Tesori
KdyÏ se na Broadwayi roku 2002 rozdávaly
prestiÏní divadelní a hlavnû muzikálové ceny
Tony, nejvíce si jich odnesl muzikál Thoroughly Modern Millie. Vtipné libreto (D.
Scanlan, R. Morris) a strhující swingová hudba (J. Tesori) dopomohly k získání ‰esti cen
z jedenácti nominací. DobrodruÏn˘ pﬁíbûh
vypráví o Ïivotní kariéﬁe a lásce pÛvabné dívky Millie, která se bez penûz ocitá v New
Yorku. PﬁestoÏe je posedlá vidinou bohaté
manÏelské partie, dokáÏe nakonec zvítûzit
nejen nad velkomûstsk˘m podsvûtím, ale pﬁi
v˘bûru správného partnera i sama nad sebou. Po mnoha dramatick˘ch i humorn˘ch
peripetiích vyústí „newyorská love-story“ do
pﬁekvapivého rozuzlení. Tento muzikálov˘
skvost pﬁeloÏil Adam Novák právû pro Divadlo Na Fidlovaãce. âeská premiéra bude
v reÏii umûleckého ‰éfa Juraje Deáka.

Dramaturgie K. ·piãková. Scéna D. Bazika.
Choreografie P. Strouhal. Kost˘my S. Z.
Hanáková. Hudební nastudování O. Brousek. Dirigent J. Kuãera. Hrají: M. Badinková/ Z. Vejvodová, M. Hol˘, D. ·inkorová,
L. Ol‰ovsk˘, L. Molínová, S. Pogodová,
A. Minajev, Z. Palusga, M. Randová a dal‰í.

Studio Divadla Minaret
v Redutû, Národní 20, P 1
12. 6. od 17:00
CESTA KOLEM SVùTA ZA 80 DNÍ
DobrodruÏn˘ pﬁíbûh o putování P. Fogga napﬁíã zemûkoulí za pouh˘ch 80 dní. Chcete bûhem necelé hodiny nav‰tívit Egypt, Indii, âínu
i Ameriku? Chcete vûdût, zda vyhraje anglick˘ gentleman Fogg sázku a souboj s ãasem
a procestuje zemûkouli na slonu, lodí ãi vlakem za pouh˘ch osmdesát dní? V‰e se mÛÏete dozvûdût a proÏít v hravû cestopisném
leporelu, dramatizaci románu J. Verna.
Scénáﬁ R. Nechutová podle románu Julese
Verna a Josefa Mlejnka. ReÏie L. Jiﬁík.

Léto hereck˘ch osobností 2006
Pﬁedstavení se konají ve ·vandovû divadle na Smíchovû a na letní scénû Vy‰ehrad od
24. ãervna do 14. záﬁí.
Léto hereck˘ch osobností se vrací jiÏ po tﬁetí do ·vandova divadla a novû i na letní scénu na
Vy‰ehradû v Praze. Stejnû jako v minulém roce i letos pﬁipravuje poﬁadatel pﬁehlídky Studio
DVA premiéry dvou nov˘ch inscenací. Tou první je radikální komedie Patrika Hartla Klára
a Bára s Ivanou Ch˘lkovou a Evou Holubovou v titulních rolích. Jde o pﬁíbûh dvou manÏelsk˘ch krizí a jejich nekonvenãního ﬁe‰ení a partnery dámám budou Jan Holík a Mojmír Madûriã. Svûtovou premiérou 24. ãervna bude ve ·vandovû divadle zahájena celá pﬁehlídka.
Novinkou a jistû i pﬁíjemn˘m zpestﬁením leto‰ního léta bude oÏivení unikátního divadelního
prostoru pod otevﬁen˘m nebem v krásném historickém prostﬁedí Vy‰ehradu, kde bude uvedena druhá premiéra, a to tragikomedie autora Petera Quiltera Na konci duhy, vyprávûjící pﬁíbûh pûvecké legendy svûtového ‰oubyznysu Judy Garland, kterou ztvární Hana Maciuchová.
V dal‰ích rolích se pﬁedstaví Miloslav Mejzlík, Tomá‰ Petﬁík nebo Petr Bláha. ReÏie se ujal Jakub Maceãek. Inscenace Na konci duhy bude v ãeské premiéﬁe uvedena 10. ãervence 2006.
Kromû tûchto dvou novinek se budou hrát ve ·vandovû divadle i inscenace, které diváci dobﬁe znají z minul˘ch roãníkÛ. A tak se budou opût moci setkat napﬁ. s Karlem Rodenem, Danielou Koláﬁovou, Annou ·i‰kovou, Barborou Kodetovou, Janou Krausovou, Kry‰tofem
Hádkem a mnoha dal‰ími. Radûji neváhejte a rezervujte si lístky vãas. Program na stranû 6.

Motto: „Vogliam ridere e scherzar“

ho pÛvodu, Ïijící v Lond˘nû. V˘stava jiÏ probûhla v lond˘nské Royal Albert Hall. Daria
Kliment patﬁí mezi nejznámûj‰í osobnosti
v souãasné Británii. V âeském centru Praha se s její prací budete moci seznámit od
11. srpna 2006.
Martina Fialková

Jedin˘ festival staré hudby v Praze
V ãervenci a poãátkem srpna leto‰ního roku se jiÏ posedmé setkáme v historick˘ch
prostorách Prahy s Mezinárodním hudebním festivalem Letní slavnosti staré hudby.
Dramaturgie osmi koncertÛ se vztahuje pﬁedev‰ím k hudebnímu jubileu, které letos
oslavuje cel˘ svût – k 250. v˘roãí narození Wolfganga Amadea Mozarta. Mozartovo dílo
zde získá rozmûr zasazením do kontextu dûl jeho pﬁedchÛdcÛ, souãasníkÛ a následovníkÛ a prostﬁedí, v nûmÏ se Mozart pohyboval (Salcburk, VídeÀ, PaﬁíÏ, Mnichov, Praha). Pro svoji dramaturgickou náplÀ je festival zahrnut do projektu Mozart Praha 2006.
Mottem leto‰ních Letstavení v Divadle na
ních slavností staré 7. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL Vinohradech ve ãtvrLETNÍ SLAVNOSTI STARÉ HUDBY
hudby je citát z prvnítek 27. ãervence.
Praha 18. 7.–6. 8. 2006
ho dûjství Mozartovy
Francouzsk˘ taneãní
opery Don Giovanni
soubor La Compag„Vogliam ridere e scherzar“ (Chceme se
nie L’Eventail, ãesk˘ orchestr Collegium
smát a radovat). Toto dílo, které vzniklo pro
Marianum a nûmeck˘ Amphion BläserokPrahu a bylo praÏsk˘m publikem pﬁijato létett zde pﬁedstaví slavn˘ balet Don Juan
Christopha Willibalda Glucka a choreogrape neÏ kterákoli jiná Mozartova opera ve
fické ztvárnûní emotivní symfonie Les ÉléVídni, je také jedním ze dvou hlavních draments francouzského barokního skladatematurgick˘ch pilíﬁÛ festivalu. NepÛjde v‰ak
le Jeana Feryho Rebela.
o jeho scénické provedení, ale o v˘bûr ãísel
Hvûzdami festivalu budou komorní souboz opery v dobové úpravû pro dechov˘ anry a sólisté z ﬁady evropsk˘ch zemí. Masámbl. V tomto nástrojovém obsazení, tolik
ìarsk˘ virtuos na kladívkov˘ klavír Miklós
typickém pro Mozartovu dobu, zaznûjí
Spányi a finsk˘ houslista Petri Tapio Matt24. ãervence v Ledeburské zahradû v poson pﬁedstaví skvostná díla Mozartov˘ch
dání nûmeckého Amphion Bläseroktett
nûmeck˘ch souãasníkÛ pÛsobících v Paﬁíkromû Mozartov˘ch melodií také skladby
Ïi. VÛbec poprvé v Praze vystoupí HolanFranti‰ka Antonína Rösslera-Rosettiho
ìan Eric Hoeprich, velk˘ propagátor basea Ludwiga van Beethovena.
tového rohu, kter˘ patﬁil k oblíben˘m
Druh˘m pilíﬁem programu a zﬁejmû nejaMozartov˘m nástrojÛm.
traktivnûj‰ím veãerem festivalu bude pﬁed-

Tanec Praha 2006 Znáte Lapidárium Nadace âesk˘ barok?
Mezinárodní festival soudobé taneãní
tvorby a pohybového divadla Tanec Praha
2006 (od 2. do 28. ãervna 2006), volnû navazuje na âeskou taneãní platformu
a pﬁedstaví pestré podoby soudobého
tance ze 14 zemí svûta ve 30 pﬁedstaveních a doprovodn˘ch akcích, v Praze, Brnû, âesk˘ch Budûjovicích, âeském Krumlovû, Táboﬁe a Ostravû. Zahrnuje jak
známé taneãní skupiny, tak i mladé choreografické talenty. Hlavními stánky pro
pﬁedstavení budou tradiãnû divadlo Ponec a Divadlo Archa.
Program zahájí soubor Granhoj Dans v celkem ‰esti pﬁedstaveních ve v‰ech zmínûn˘ch
mûstech. Ten má nejen u nás díky zajímav˘m taneãnû-divadelním pﬁedstavením stále
více pﬁíznivcÛ, stejnû jako Delfos z Mexika.
Festival vyvrcholí v Sazka Arenû premiérov˘m pﬁedstavením profesionální ‰panûlské
taneãní skupiny Compania Nacionál de Canza (ﬁadí se mezi ‰piãky svûtové choreografie), v ãele s v˘jimeãn˘m a osobit˘m Nach
Duatem. Úãast padesátiãlenného souboru na
festivalu je skuteãnou událostí.
Festival poprvé v novém projektu Evropská
taneãní laboratoﬁ pﬁedstaví ve ãtyﬁech (respektive osmi) komponovan˘ch veãerech
12 krat‰ích dûl z Dánska, Francie, Itálie,
Nûmecka, Izraele, Kypru, Litvy, Maìarska,
Ruska, ·védska, ¤ecka a ·panûlska, v mal˘ch formách: Ïensk˘ch a muÏsk˘ch sólech,
tanci a Ïivé hudbû, v duetech a vût‰ích skupinách. Byla vybírána z evropské choreografické platformy, do níÏ se pﬁihlásilo pﬁes 300
dûl. Dramaturgie nezapomíná na ãeskou
a slovenskou taneãní tvorbu, nebude chybût
ani veãer Petry Hauerové a jejího seskupení
TOW, vytvoﬁeného právû díky Cenû Sazky
za „objev v tanci“ – dílo Turing Machin doplní
mezinárodnû velmi úspû‰ná Noãní mÛra.
Cel˘ festivalov˘ projekt kombinuje taneãní
a pohybové divadlo rÛzn˘ch stylÛ – od prolínání ÏánrÛ po „ãist˘“ tanec. Klade dÛraz na
rÛznorodost, pestrost nabídky, aby si kaÏd˘
divák mohl najít „svoje“ pﬁedstavení.
Olga Szymanská

Divadlo v Celetné
29. 6. (veﬁejná generálka 28. 6., reprízy
10.–13. a 16.–20. 7., 21.–24. a 27.–31. 8.)
CYRANO
Edmund Rostand
Pﬁedstavení nazkou‰eno speciálnû pro letní
mûsíce v Divadle v Celetné. „Cyrana jsme
v Ka‰paru hráli od roku 1991 ãtyﬁi sezony.
Bylo to slavné pﬁedstavení, oceÀované odbornou kritikou i diváky. Dnes se k textu vracím. Mám k tomu dobr˘ dÛvod – je jím Martin Hofmann. Ano, on by dnes mohl b˘t
zajímav˘ Cyrano“, ﬁíká Jakub ·palek.
Hrají M. Hofmann (Cyrano), J. âvanãarová (Roxana), F. BlaÏek (De Guiche), J. Jankovsk˘ (Kristián), Z. Onufráková, L. JÛza,
F. Kreuzmann, F. Rajmont. ReÏie Jakub
·palek.

Krásná Alegorie Trpûlivosti Matyá‰e B. Brauna vás zve k jeho náv‰tûvû na rohu ulice
Dlouhé a Rámové, na Starém Mûstû. Nadace âesk˘ barok vznikla v r. 1995, aby pomáhala v péãi o architektonické památky a jejich uchování pﬁí‰tím generacím. Pﬁedev‰ím se
zajímá o sochy umístûné v exteriéru, které jsou vystaveny nepﬁízniv˘m klimatick˘m podmínkám. Ideálem je nahradit takové plastiky kvalitními kopiemi. Veﬁejnosti pak umoÏnit
setkání s originálem ve vhodném interiéru. Takov˘ postup se podaﬁil napﬁ. ve známém
Kuksu, odkud také pochází Alegorie Trpûlivosti.
V Lapidáriu NâB v Rámové ul. ã. 6 jsou i dal‰í zajímavé sochy zdarma pﬁístupny náv‰tûvníkÛm. Lapidárium je v pﬁízemí domu s bohatou historií, sahající aÏ do konce doby
románské. Mezi jeho klenbami a sloupy se
bûhem staletí vystﬁídalo nûkolik ﬁemesel
a zanechalo po sobû osobitou dûlnou a pﬁátelskou atmosféru (také rÛzné ‰ifry a signatury na stûnách).
Prostor Lapidária âNB je vyuÏíván i k odborn˘m restaurátorsk˘m semináﬁÛm ãi v˘stavám, ale nabízí útoãi‰tû také v˘stavám souãasného v˘tvarného umûní. V konfrontaci
s originály barokních plastik je kaÏdá instalace nov˘m záÏitkem. Zajdûte si do této nenápadné uliãky, spojující Dlouhou tﬁídu s Ha‰talskou ulicí, do domu v 15. st. naz˘vaného
Luka‰ovsk˘, pozdûji U HavranÛ a U ÎaludÛ.
Urãitû vás svou atmosférou nezklame. MoÏnost prohlédnout si v klidu a opravdu zblízka
pÛvodní barokní sochy je pﬁíjemn˘m a nev‰edním momentem.
Ve dnech 6. 6.–20. 6. je v Lapidáriu instalována v˘stava s názvem Spirála autorek Sylvie a Kateﬁiny Mikulcov˘ch a Vlasty Ambro-

Ïové. V˘stava obrazÛ tﬁí Ïen, tﬁí generací pﬁíbuzensky spojen˘ch. Vstup voln˘, otevﬁeno
dennû od 11 do 19 hod.
Maf

V˘sledkem jsou znamenité taneãní grotesky... Veselé skoky
nemají chybu! Chtûjte je vidût
co nejdﬁív a nevyklánûjte se bûhem jízdy z oken, protoÏe hrozí
nebezpeãí záÏitku!“
Anna a 7 ÏelezniãáﬁÛ v taneã- Právo 3. 12. 2005 – Jiﬁí P. KﬁíÏ
ní grotesce z 2. nástupi‰tû.
Tanãí, zpívají, milují a potká- DIVADLO V CELETNÉ
vají své osudy.
11. ne 19:30 Ve stanici nelze
„Veselé skoky znovu zazáﬁily, 18. ne 19:30 Ve stanici nelze
tentokrát taneãním vyprávûním. 19. po 19:30 Na hlavu!
ORIGINÁLNÍ POHYBOVÉ
DIVADLO VESELÉ SKOKY
uvádí

VE STANICI NELZE

pﬁedprodej:
tel.: 222 326 843
www.ticket-art.cz
www.veseleskoky.cz

NEJPRODÁVANùJ·Í KNIHY V PALÁCI NEOLUXOR
V. HAVEL: Prosím struãnû (Gallery)
J. AUSTENOVÁ: P˘cha a pﬁedsudek (Academia a Palác knih Luxor)
R. FULGHUM: Tﬁetí pﬁání 3: Splnûno (Argo)
R. KHOURY: Poslední templáﬁ (Domino)
M. VIEWEGH: Bájeãn˘ rok – deník 2005
(Druhé mûsto)
Z pozvánek na ãervnové akce vybíráme:
5. ãervna (pondûlí) od 16 hodin
Eva FRANâEOVÁ a Ivana HUTA¤OVÁ ze
SdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏen˘m
pﬁedstaví knihu vûnovanou problematice
vodicích psÛ pro nevidomé „Co je vlastnû
asistenãní pes? – Japan ãin a spol. v Ïivotû
zdravotnû postiÏen˘ch“. Autorky zároveÀ
zahájí v˘stavu fotografií Emila FRANâEHO „âerná a bílá“. SDRUÎENÍ PRO POMOC MENTÁLNù POSTIÎEN¯M PRAHA 5
6. ãervna (úter˘) od 15 hodin
Americk˘ spisovatel Michael CUNNINGHAM, autor svûtového bestselleru „Hodiny“, pﬁedstaví ãesk˘m ãtenáﬁÛm svÛj poslední román nazvan˘ „Vzorové dny“.
Nakladatelství ODEON

7. ãervna (stﬁeda) od 17 hodin
Milo‰ FILIP, renomovan˘ odborník v oboru
finanãních investic, uvede svou knihu
„Osobní a rodinné bohatství“, nabízející
ovûﬁené rady, doporuãení a také nové finanãní koncepty, jak postupnû budovat rodinn˘ a osobní majetek.
Nakladatelství C.H.BECK
14. ãervna (stﬁeda) od 17,30 hodin
Spisovatelka Vûra NOSKOVÁ uvede svÛj
román „Bereme, co je“, jenÏ je sugestivní
v˘povûdí generace ‰edesát˘ch let a za
nûjÏ autorka sklidila zaslouÏen˘ úspûch
z ﬁad ãtenáﬁÛ i literárních kritikÛ.
Nakladatelství ABONENT ND
21. ãervna (stﬁeda) od 17 hodin
Ota ULâ pokﬁtí svÛj cestopis o Austrálii,
Novém Zélandu a Filipínách nazvan˘ „Klokánie a obtíÏné sousedství“. Souãástí knihy, kterou ilustroval Jiﬁí Slíva, je také 30 dokumentárních fotografií.
Nakladatelství ·ULC-·VARC
Zmûna programu vyhrazena
Palác knih LUXOR, Václavské nám. 41,
tel.: 221 111 367

Více informací najdete na www.neoluxor.cz
■ ■ ■

PO¤ADY PRO SENIORY

■ ■ ■

Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivûdného krouÏku
13. 6. Údivnosti úseku mezi dvûma „andûlsk˘mi domy“ – sraz ve 13:45 hod. za Pra‰nou
bránou.
17. 6. Opomíjen˘ svéráz DvorcÛ – sraz ve 13:45 hod. na tramvaji ã. 3, 16, 17, 21 Dvorce.
24. 6. Slavn˘ malostransk˘ mozartolog Nûmeãek – sraz ve 13:45 hod. u morového sloupu
na horním Malostranském námûstí.
Zmûna programu je vyhrazena.
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6 inzerce / kulturní programy
PLACENÁ INZERCE

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Koncerty

Slavná i méně známá díla světových
a českých skladatelů.
Od 1. 4. denně kromě úterý od 18.00.
Mozartův rok v chrámu
sv. Mikuláše na Malé Straně
3. koncert cyklu 10. 6. v 18:00
Předplatné:
1000 Kč za 10 vstupenek,
platí na všechny koncerty pořádané
spol. Psalterium do 31. 12. 2006.

Bližší informace a vstupenky:

Chrám sv. Mikuláše, Psalterium,
tel./fax/záznamník: 257 534 215,
info@psalterium.cz
www.psalterium.cz
a v obvyklých předprodejích.

LÉTO HERECK¯CH OSOBNOSTÍ 2006

·vandovo divadlo na Smíchovû,
Praha 5, ·tefánikova 57
Informace a rezervace vstupenek:
www.studiodva.cz • www.svandovodivadlo.cz.
Pﬁedprodej v pokladnû ·vandova divadla, tel.
257 318 666, pokladna otevﬁena dennû 14-19 h)
VELK¯ SÁL ·VANDOVA DIVADLA
24., 26., 27., 29., 30. 6. Klára a Bára – premiéra
25. 6. Madame Melville
28. 6. Odjezdy vlakÛ
2., 3., 4. 7. Klára a Bára
9., 10., 11. 7. Absolvent
12., 15., 18., 19. 7. Otevﬁené manÏelství
13., 14. 7. Odjezdy vlakÛ
16., 17. 7. Îeny mezi nebem a zemí
STUDIO ·VANDOVA DIVADLA
3., 4. 7. Podzimní sonáta
LETNÍ SCÉNA VY·EHRAD
10. 7. Na konci duhy – premiéra
11., 12., 13., 14. 7. Na konci duhy
Zaãátky pﬁedstavení
ve ·vandovû divadle v 19.00,
na letní scénû Vy‰ehrad ve 20.00,
není-li uvedeno jinak.

ãerven 2006

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.

DIVADLO

2. 6. Divadlo ve vûÏi Václav Procházka AÏ usly‰í‰
moﬁe 10. p. – 20:00. Îivotní pﬁíbûh geniální houslistky
a její sestry na pozadí bizarního manÏelského ãtyﬁúhelníku.
5. 6. Scéna Montmartre Ptáci na telegrafním drátû
4. p. – 19:00. Kytara, foukací harmonika, lidsk˘ hlas.
Jam-session s pﬁedstaviteli zpûvácké generace „svobody a vzdoru“ L. Cohenem, B. Dylanem, P. Simonem,
A. Garfunkelem a Donovanem.
6. 6. Lordi (The Lords) Oscar Wilde a Robbie Ross
10. p. – 20:30. Novû objevená salonní komedie Oskara
Wildea a Robbieho Rosse s jemn˘mi erotick˘mi prvky.
Lond˘n 1896 – Praha 2006.
7. 6. Scéna Montmartre Václav Procházka „Ach pryã,
ach pryã je v‰ecko“ 4.p – 19:00. Exkurz dûjinami
praÏské galerky a mûstského folkloru za Rakouska-Uherska a tzv. první republiky. Leporelo písní lidu praÏského,
slovního humoru a literárnû-historické mystifikace.
8. 6. Obãanské sdruÏení Litterula Do chladn˘ch
rÛÏí... 10. p. – 19:00. Z poezie Franti‰ka Halase.
11. 6. Obrazy ze staré ãínské literatury Kdy bude konec… – 17:30
14. 6. Zjevení sv. Jana 3. p. – 19:00. Poslední kniha
Nového zákona líãí symbolické vize evangelisty Jana
naplnûné mocnou imaginací, silou a poezií.
14. 6. Divadlo ve vûÏi Václav Procházka AÏ usly‰í‰
moﬁe 10. p. – 20:00
15. 6. Lordi (The Lords) Oscar Wilde a Robbie Ross
10. p. – 20:30
16. 6. Oldstars Dvouhra Neveux/Outratov 10. p. – 19:30.
Hra o dvou lidech v jedné hlavû a jednom ãlovûku ve
dvou tûlech. Tragická komedie? Komická tragédie?
Zbabûlost, moc, pomsta…
18. 6. Za neúrody jablek – 17:30. Milostná poezie
K. S˘se s pﬁipomenutím jeho blíÏících se ‰edesátin.
19. 6. Lordi (The Lords) Oscar Wilde a Robbie Ross
10. p. – 20:30
20. 6. Scéna Montmartre Ptáci na telegrafním drátû
10. p. – 19:00
23. 6. Oldstars Don Juan. 10. p. – 19:00
26. 6. Letem svûtem, slovem hopem 10. p. – 19:00.
Kaleidoskopická férie zapomenutelného umûlce M. Vrby. Veselá i váÏná rozvzpomínání na období na‰í nedávné minulosti, doloÏená ukázkami rÛzn˘ch umûleck˘ch a politick˘ch osobností ãeského i svûtového
formátu. Vzpomínáte na nacistické barbary, sovûtské
hrdiny, herecké bardy a jazzové velikány? Tak pﬁijìte!
Pﬁedem dûkujeme. ReÏie: I. ·orman.
27. 6. Ivan Vyrypajev Kyslík Toto je akt, kter˘ je nutné pﬁedvést tady a teì – 19:00. Svûtovû proslul˘ text
souãasného nejkontroverznûj‰ího ruského dramatika
I. Vyrypajeva je vystavûn na pÛdorysu biblického desatera.

KONCERTY

PraÏské souostroví – Îofín, Stﬁeleck˘ a Dûtsk˘ ostrov
V dal‰ím pokraãování cyklu o praÏském souostroví se projdeme
po tﬁech sousedících ostrovech, které leÏí na Vltavû v samém
centru Prahy.
Zaãneme nejpopulárnûj‰ím z nich, Îofínem, kter˘ je z praÏsk˘ch ostrovÛ, vznikl˘ch z naplavenin, tím nejmlad‰ím. Na známém vyobrazení Prahy od Jiljí Sadelera z roku 1606 není je‰tû zachycen. V první
zprávû z roku 1610 je zmiÀován jako mal˘ ostrÛvek, na nûmÏ roste
„nemnoho vrbin a jin˘ch bylinek“. Název ostrova se objevuje aÏ po
roce 1760, kdy je uvádûn jako Barvíﬁsk˘, podle barvíﬁÛ kÛÏí, kteﬁí zde
provozovali svou Ïivnost, nûkdy také jako ·ítkovsk˘ podle mlynáﬁe
Jana ·ítka. Velká voda v roce 1784 odnesla v‰echny stávající objekty, naopak ãetné naplaveniny zvût‰ily ostrov do
dne‰ní rozlohy. Následnû byl zpevnûn ohradní
zdí a bylo na nûm vysázeno stromoﬁadí. Zaãátkem 19. století tu byly otevﬁeny první primitivní
láznû, které tehdy pﬁedstavovaly koupací budky
pﬁipoutané na vorech, v jejichÏ podlaze byl proutûn˘ ko‰, ve kterém se dalo sedût. Koupající se
ale tehdy svoje lepé tvary neukazovali, prostûradlo odkládali aÏ tûsnû pﬁed vstupem do vody,
protoÏe nebylo dÛstojné a mravné pﬁedvádût se
bos a v nedostateãném odûní. V roce 1830 koupil ostrov mlynáﬁ Václav Novotn˘, postavil si na
nûm rodinn˘ dÛm a také kamenn˘ hostinec se
sálem, kter˘ se záhy stal v˘znamn˘m spoleãensk˘m stﬁediskem, kde se poﬁádaly slavné bály,
koncerty a národní slavnosti. KdyÏ v roce 1840
nav‰tívil ostrov arcivévoda Franti‰ek Karel, otec
budoucího císaﬁe Franti‰ka Josefa I., byl poÏádán, aby se ostrov mohl jmenovat podle jeho
choti Îofie. A tak se zrodil Îofín. Právû zde Praha v roce 1841 vidûla poprvé velkou technickou
atrakci – mal˘ parní vláãek, na jehoÏ lokomotivû
se skvûl honosn˘ nápis „âesk˘ lev“. Okruh byl
dlouh˘ 158 m a vlak s jedním vagonem, kam se
ve‰ly dvû osoby, se „ﬁítil“ rychlostí 11 km v hodinû. Îofín je ov‰em pﬁedev‰ím místem s velkou
hudební tradicí – od roku 1840 zde pÛsobil v˘znamn˘ hudební spolek Îofínská akademie, svou dirigentskou premiéru mûl na Îofínû Antonín Dvoﬁák a v roce 1882 zde byla poprvé soubornû uvedena Smetanova Má vlast. Spoleãnû s v˘kvûtem ãeské
spoleãnosti ji poslouchal také mlad˘ profesor T. G. Masaryk s chotí
Charlottou, která poslala do USA nad‰en˘ ãlánek o její v˘jimeãnosti.
Na Îofínû poprvé vystoupil jako desetilet˘ také Jan Kubelík – budoucí ãesk˘ Paganini. Z velk˘ch zahraniãních mistrÛ tleskala Praha na
Îofínû H. Berliozovi, F. Lisztovi, P. I. âajkovskému i R. Wagnerovi.
V roce 1884 koupila ostrov praÏská obec a nechala zde vybudovat
podle projektu arch. Jindﬁicha Fialky novou reprezentativní budovu
v novorenesanãním slohu. K pﬁejmenování ostrova na Slovansk˘ do-

‰lo v roce 1925 na pamûÈ Slovanského sjezdu, kter˘ zde byl za úãasti 400 delegátÛ uspoﬁádán v ãervnu 1848, ale star‰í název Îofín je více vÏit˘. Na ostrovû byl v roce 1955 postaven pÛvabn˘ pomník BoÏeny Nûmcové od Karla Pokorného, kter˘ pﬁipomíná, Ïe v roce 1843
zde mladá kráska tanãila na ãeském bále a byla pﬁedstavena ãeské
vlastenecké spoleãnosti. Souãasn˘ Îofín Ïije dál bohat˘m kulturním
Ïivotem a je se sousedními ostrovy zelenou oázou v ru‰né Praze.
Ale vydejme se po mostû Legií na ostrov Stﬁeleck˘. První zmínka
o nûm se váÏe k 12. století. PÛvodnû byl majetkem ﬁádu johanitÛ.
Stﬁelecká tradice ostrova zaãala brzy – luãi‰tníci a ku‰aﬁi tu mûli hlídku
a obydlí uÏ ve 14. století. V 15. století se ostrov stal majetkem Starého
Mûsta a praÏ‰tí stﬁelci dostali souhlas ke zﬁízení stﬁelnice, kde se cviãili ve stﬁelbû. Do dûjin Prahy se zapsala stﬁelecká
slavnost, kdy se z lukÛ a ku‰í stﬁílelo „ku ptáku“,
tedy na dﬁevûného opeﬁence, umístûného na vysokém bidle. V roce 1811 PraÏsk˘ ostrostﬁeleck˘
sbor zv. „·arf‰icové“ zahájil na ostrovû stavbu nové spolkové budovy s vlastním hostincem. Je to
neprávem ponûkud opomíjená empirová stavba.
S ostrostﬁelci v‰ak také byly problémy – kule obãas zalétaly aÏ nad stoly restaurace na Îofínû, ãi
ohroÏovaly dûlníky pracující na ·ítkovském jezu,
a tak musely b˘t poﬁízeny lapaãe kulí. V roce
1882 se na Stﬁeleckém ostrovû konal pod vedením dr. Miroslava Tyr‰e I. sokolsk˘ slet, kterého
se zúãastnilo 720 cviãencÛ. A v roce 1890 zde byl
poprvé slaven 1. máj, coÏ barvitû popsal Jan Neruda v jednom ze sv˘ch fejetonÛ. Budovu na ostrovû od roku 1969 vyuÏívá TJ Start Praha. Z konce ostrova je krásn˘ pohled na praÏské
panorama.
Tﬁetí ostrov, pﬁístupn˘ z Janáãkova nábﬁeÏí, se
jmenuje Dûtsk˘ – tento název dostal poãátkem
60. let minulého století, kdy zde byl zﬁízen areál
dûtského hﬁí‰tû. Ostrov je poprvé pﬁipomínan˘
v roce 1355, a tak jako jeho soused patﬁil nejprve
johanitÛm, pak Starému Mûstu. Od poloviny
18. století se jako jeho majitelé stﬁídali Ïidov‰tí
podnikatelé, proto se mu ﬁíkalo Îidovsk˘. Od konce 19. století se na ostrovû poﬁádala tradiãní svatojakubská pouÈ, jinak
zde bylo cviãi‰tû praÏského velocipedistického klubu. Na ‰piãce ostrova smûrem k mostu Legií byla v roce 1916 postavena socha Vltavy od
Josefa Pekárka. Na podstavci, kter˘ nese dívãí postavu, jsou ãtyﬁi reliéfy pﬁedstavující vltavské pﬁítoky Otavu, LuÏnici, Sázavu a Berounku.
Stalo se zvykem, Ïe staropraÏsk˘ spolek Vltavan zde kaÏdoroãnû na
Du‰iãky uctívá památku zesnul˘ch, kter˘m Vltava vzala Ïivot. K ostrovu pﬁiplouvá smuteãní loì a ãlenové spolku v tradiãních ãerveno-modro-bíl˘ch stejnokrojích poloÏí k so‰e Vltavy vûnce. Na mostû a nábﬁeÏí
je vÏdycky spousta divákÛ.
E.S.
Foto Jiﬁí Sládeãek

Letní kino Stﬁeleck˘ ostrov,
tel.: 775 194 543, 776 750 931
www.strelak.cz
2. 6. Skﬁítek
3. 6. RafÈáci
4. 6. Loutky bez hranic „Pohádka o Bubínkovi“ 15:00 – vstup voln˘
Ucho – 21:30
5. 6. Hrube‰ a Mare‰ jsou kamarádi do de‰tû
6. 6. Fimfárum 2
7. 6. Jak se krotí krokod˘li
8. 6. Indián a sestﬁiãka
9. 6. Pﬁíbûhy obyãejného ‰ílenství
10. 6. Turnaj ve stolním fotbálku – 15:00
Zlínsk˘ pes – vítûzné filmy
11. 6. Obchod na Korze
12. 6. Úãastníci zájezdu
13. 6. Sen noci svatojánské, kr. film Ruka
14. 6. ·tûstí
15. 6. Sluneãní stát
16.–19. 6. United Islands – green island – host
20. 6. Sklapni a zastﬁel mû
21. 6. Zkrocená hora
22. 6. Domino
25. 6. Red Bull – leteck˘ den – host
26. 6. AÏ pﬁijde kocour
27. 6. ·ílení, kr. film Zánik domu UscherÛ
28. 6. Legendy z Dogtownu
29. 6. VISACÍ ZÁMEK – 19:30,
pásmo krátk˘ch filmÛ 22:00
30. 6. Tráva / Refeer Madness:
The Movie Musical
Projekce zaãínají ve 21:30, není-li uvedeno jinak.

V˘stavní program

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

Po‰ta na Slovensku ve 20. století
19. 5.–24. 9. 2006
V˘stava potrvá do 24. 9. 2006

Praha 1

RÛÏová 8

www.pangea-tea.cz
Tel.: 222 245 894
http://www.pangea-tea.cz/produkce/cestopisy.html
otevﬁeno:
po-ãt 10:00–21:00, pá 10:00–22:00,
so 11:30–22:00, ne-11:30–21:00
Prodejní stánky: OD Kotva na námûstí Republiky
a Hypernova âestlice, PrÛhonice.
Pro horké letní dny jsme pro vás pﬁipravili
míchané ledové ãajové nápoje, zmrzlinové poháry
a plno dal‰ích zajímav˘ch pochutin.
RÛÏovou ãajovnu najdete mezi hlavním nádraÏím
a Jindﬁi‰skou ulicí.
Cestopisné poﬁady, zaãátek v 18.30,
není-li uvedeno jinak

vstupenky rezervujte na tel: 222 245 894
1. 6. ãt. Thajsko a KambodÏa II. – Lucie For‰tová
6. 6. út. Irán – „ãerstvé novináﬁské záÏitky z putování po záhadném Iránu“ – Bﬁetislav Tureãek
20. 6 – 2. 7. Prodejní v˘stava originální ãajové keramiky z dílny Petry Kﬁivánkové v prostorách RÛÏové
ãajovny
Proti proudu Nilu – v˘stava fotografií Jana Tilingera
http://www.pangea-tea.cz/produkce/vystava.html

4. 6. Pûtník – 20:00. âistû vokální skupina zpívající
s úsmûvem na tváﬁi jazz, swing i dal‰í Ïánry. Vstupné:
90, 50 Kã.
5. 6. Mixpopování aneb Písniãkové mixování 10.p. –
19:00. Pﬁedstavuje se oddûlení populárního zpûvu
PraÏské konzervatoﬁe. Vstupné: 50, 25 Kã.
7. 6. Studna pﬁání 10. p. – 17:00. Co si pﬁejí lidé
v Praze? Kde leÏí hranice mezi pﬁáními, sny? âím jsou
zvlá‰tní místa, kde si nûco pﬁejeme, kam chodíme snít?
9. 6. Eshavira 10. p. – 20:00. Hudba jiÏního ·panûlska v podání progresivní flamenco formace okoﬁenûná
vá‰niv˘m tancem P. ·Èastné. Vstupné: 100 Kã.
12. 6. PraÏské violoncellové duo 10. p. – 19:00. Petr
Nouzovsk˘, Ondﬁej Valenta. J. S. Bach, F. Couperin,
F. A. Kummer, R. Haas.
13. 6. Pocta Bohuslavu MartinÛ 4. p. – 19:00. S.
Hessová – housle, P. Nouzovsk˘ – violoncello, B. MartinÛ, Z. Kodály, J. Teml.
13. 6. Hirundini 10. p. – 19:00. V národním duchu
se nese koncert dûtského komorního pûveckého sboru
Hirundini.
15. 6. Veãer se soudob˘mi autory 4. p. – 19:00.
P. Nouzovsk˘, M. Kopelent, L. Matou‰ek, I. Loudová,
R. Haas, P. Tome‰, R. Fortin, J. Matys.
22. 6. Kateﬁina DoleÏalová – zpûv, harfa, Michal Hromek – kytara. 10. p. – 19:00. Repertoár dua je zaloÏen
na autorsk˘ch úpravách loutnové a harfové barokní
hudby Irska, Skotska i Anglie a je doplnûn ukázkami renesanãní hudby Itálie, Francie, sefardsk˘mi písnûmi
a lidov˘mi baladami z britsk˘ch ostrovÛ.
28. 6. Collegium musicum Modﬁany. 10. p. – 19:00.
Program: hudba 13.–17. století. Vstupné: 100, 50 Kã.

DùTI

2. 6. Popelka 10. p. – 16:00, 17:00. Asi miliontá verze
nejoblíbenûj‰í pohádky na svûtû. Vstupné: 35, 70 Kã.
9. 6. Popelka 10. p. – 16:00
16. 6. ·ípková RÛÏenka 10. p. – 15:00, 16:00
5. 6.– 30. 6. V˘stava elektrick˘ch vláãkÛ 2., 4. p.

V¯STAVY

2. 5.–3. 6. Miroslav ·ipoviã Drobnosti 2. patro. V˘stava je skromn˘m v˘bûrem témat, která autora zaujala.
8. 5.– 7. 7. âeské ex libris 3. p.
AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1, 221 111 086

2. 6. Jubileum zborcené páteﬁe
3. 6. Království
4. 6. Îivot je sen!
5. 6. Orestes
6. 6. Západní pﬁístav
7. 6. Království
8. 6. Caprichos
9. 6. Orestes
10. 6. Terorismus
11. 6. Îenitba
14.– 28. 6. Klauzury scénografie
V˘stava klauzurních prací studentÛ scénografie DAMU v rámci oslav 60. v˘roãí zaloÏení AMU. (Vstup voln˘).
STUDIO ¤ETÍZEK
– malá scéna DAMU, vstup z foyer DISKu
viz www.divadlodisk.cz
6. 6. B˘t osudovou Ïenou – 19:00
8. 6. Papírová královna – 19:00
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

STRA·NICKÉ
DIVADLO
Praha 10, ul. Solidarity 1986, rezervace:
tel. 274 815 296, www.strasnickedivadlo.cz
7. 6. Pom Poko – japonské animé
8. a 13. 6. Kosmická snídanû aneb Nebﬁensk˘
– pﬁedpremiéra
9. 6. Faust
10. 6. DAMARU
20. 6. Golem
22. 6. Létající koberec – koncert
23. 6. ·kola pro Ïeny – Moliére
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

LISTY PRAHY 1

ãerven 2006

divadlo minor

Vodiãkova 28, Praha 1
Pokladna: ☎ 224 215 943
po – so 11:00–19:00
divadlo.abc@ecn.cz,
www.divadloabc.cz.
2. 6. Veselé paniãky Windsorské
5. 6. Do hrobky taneãním krokem
6. 6. Legenda o arcidémonovi Rahoo
a zatmûní Mûsíce – thajské originální
loutkové divadlo
7. 6. Oddací list – z repertoáru Rokoka
8. 6. Arthurovo Bolero
9. 6. Tﬁi muÏi ve ãlunu a pes
12. 6. Charleyova teta
13. 6. Pﬁíli‰ poãestná Ïena
14. 6. Sestup OrfeÛv
15. 6. Ideální manÏel
16. 6. Únos Sabinek
17. 6. Veãer tﬁíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
– 17:00
18. 6. Balet Praha
– roãníkové pﬁedstavení – 19:30
20. 6. Mezinárodní festival ‰ansonu
21. 6. Mezinárodní festival ‰ansonu
22. 6. Mezinárodní festival ‰ansonu
23. 6. Mezinárodní festival ‰ansonu
28. 6. Rinceoiri – ·kola irsk˘ch tancÛ
29. 6. Rinceoiri – vystoupení taneãní skupiny
ÁBÍâKO – MALÁ SCÉNA
3. 6. ÚÏasná svatba – 20:30
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1,
Praha 1 – Staré Město

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

5. 6. Perla Hollywoodu a já
6. 6. Mathilda
7. 6. Vítej, lásko
8. 6. Perla Hollywoodu a já
9. 6. Casanova
10. 6. ¤idiã paní Daisy
11. 6. Play Strindberg
12. 6. Mathilda
Letní scéna Divadla Ungelt pod otevﬁen˘m
nebem na hradãanském Novém Svûtû
Letní scéna Divadla Ungelt se nachází ve starobylé malebné ãásti Hradãan pod Loretou na
Novém Svûtû. Ve srovnání s ostatními divadelními událostmi letní Prahy si letní scéna Divadla Ungelt, se svou kapacitou 209 míst, zachovává spí‰e komorní atmosféru. Její cíl je
jednoduch˘: nabídnout v‰em pﬁíznivcÛm divadla a kultury v˘jimeãná divadelní pﬁedstavení
a neobyãejn˘ záÏitek pﬁímo pod ‰ir˘m nebem.
V leto‰ním roce se bude na Letní scénû hrát
od 14. 6. do 6. 9.
14. 6. M. Kubi‰ová a její pﬁátelé
– host H. Vondráãková, u piana P. Vûtrovec
15.,16. 6. M. Kubi‰ová a její pﬁátelé
– host V. Neckáﬁ, u piana K. ·tolba
17. 6. M. Kubi‰ová a její pﬁátelé
– host L. Dusilová, u piana P. Vûtrovec
18. 6. M. Kubi‰ová a její pﬁátelé
– host L. Bílá, u piana P. Malásek
19. 6. M. Kubi‰ová a její pﬁátelé
– host L. Bílá a K. Gott, u piana P. Malásek
a P. Vûtrovec
20. 6. M. Kubi‰ová a její pﬁátelé
– host K. Gott, u piana P. Vûtrovec
21. 6. M. Kubi‰ová a její pﬁátelé
– host L. Bílá, u piana P. Malásek
26. a 27. 6. Láska a porozumûní
28. – 30. 6. Na ocet
Pﬁedstavení zaãínají v 19:55, 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)
3. 6. Tﬁi veselá prasátka – 15:00
12. 6. Cesta kolem svûta za 80 dní
– premiéra Divadelního studia – 17:00
Stra‰nické divadlo Solidarity
(Praha 10, Solidarity 1986/53)
6. 6. O chaloupce z perníku – 9:00
Divadelní studio Divadla Minaret – kurzy
herecké v˘chovy od 8 do 15 let (vedené herci Divadla Minaret) MoÏnost pﬁihlá‰ek nov˘ch ãlenÛ na ‰kolní rok 2006/2007 na tel.:
235 355 500.

Dlouhá tﬁída 39, 110 00 Praha 1
Pokladna: po – pá 9:00–19:00,
221 778 629, www.divadlovdlouhe.cz
2. 6. Jak jsem se ztratil
aneb Malá vánoãnæ povædka
5. 6. Kdyby prase mûlo kﬁídla – 10:00
Hrdina západu – derniéra
6. 6. Epochální v˘let pana Brouãka
do XV. století
7. 6. Epochální v˘let pana Brouãka
do XV. století – 10:00
8. 6. Garderobiér – derniéra
9. 6. Soudné sestry
11. 6. ¤eknûte to m˘mu psovi – host
12. 6. Krajina s televízormi
13. 6. Ma‰karáda
14. 6. Ma‰karáda
15. 6. Panoãka – host
Standa má problém etc. – 20:30
– v âerné labuti
16. 6. Goldbergovské variace
17. 6. MÛj boj/Mein Kampf
18. 6. Tajbele a její démon
20. 6. My‰ka z bﬁí‰ka – 10:00
21. 6. Divoká kachna
22. 6. Je‰tû Ïiju s vû‰ákem,
ãepicí a plácaãkou
23. 6. Kdyby prase mûlo kﬁídla – 10:00
26. 6. Kabaret Prévert-Bulis
27. 6. Kabaret Prévert-Bulis
28. 6. Kabaret Vian – Cami
29. 6. Kabaret Vian – Cami
30. 6. Soudné sestry
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

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

2., 3., 4., 6., 7. 6. Rendez-vous
3. 6. Rendez-vous – 17:00
8., 9., 10., 30. 6. Kouzeln˘ cirkus
10. 6. Kouzeln˘ cirkus – 17:00
17. 6. Graffiti – 17:00
12., 13., 14., 15., 16., 17. 6. Graffiti
19., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28.,
29. 6. Argonauti
24. 6. Argonauti – 17:00
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

Ve Smeãkách 26, Praha 1,
pokladna: 296 222 123.
On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz
3. 6. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
5. 6. Impresário ze Smyrny
6. 6. Osiﬁel˘ západ
7. 6. Nebezpeãné vztahy
8. 6. Pan Pol‰táﬁ – není vhodné pro dûti
9. 6. Pan Pol‰táﬁ – není vhodné pro dûti
10. 6. Sexuální perverze v Chicagu
12. 6. Portugálie
13. 6. Rodinná slavnost
14. 6. Maska a tváﬁ
15. 6. Nebezpeãné vztahy
16. 6. Impresário ze Smyrny
17. 6. Dámsk˘ krejãí
19. 6. Maska a tváﬁ
21. 6. Sexuální perverze v Chicagu
22. 6. Vodní druÏstvo
23. 6. Koza aneb Kdo je Sylvie
– není vhodné pro dûti
24. 6. Rodinná slavnost
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

06/06
Pokladna: 14–20 hod.
(so a ne 2 hod. pﬁed zaãátkem pﬁedstavení)
Rezervace vstupenek: 222 868 868,
fax: 222 868 870, marketing@nazabradli.cz
www.nazabradli.cz.

2. 6. Záplavy
3. 6. Perfect Days
5. 6. PUSH UP 1-3
6. 6. Nám mÛÏete vûﬁit
7. 6. Gazdina roba – 11:00
Gazdina roba
8. 6. Námûstí HrdinÛ
9. 6. Perfect Days
10. 6. Fotbalov˘ turnaj osmi divadel – 9:00
Umûní prohrávat – Studio kopaná
11. 6. Pﬁeuãil nás k smíchu – Studio kopaná
12. 6. Platonov je darebák!
13. 6. Etty Hillesum
14. 6. Pod modr˘m nebem
15. 6. Pan Kolpert
16. 6. Dûjiny fotbalového úãesu
– Studio kopaná
21. 6. Zpátky na hﬁi‰tû – Studio kopaná
23. 6. Záplavy
24. 6. Perfect Days
26. 6. Poslední pomazánka
27. 6. Etty Hillesum
28. 6. Námûstí HrdinÛ
30. 6.– 4. 7. VIII. Apostrof 2006
STUDIO DAMÚZA – ELIADOVA KNIHOVNA
19. 6. Milenec – 20:00
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.
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.

2. 6. Blboun
3. 6. Hledá se muÏ. Zn: Bohat˘!
– 15:00 a 19:30
4. 6. LoupeÏník – 15:00 – derniéra
6. 6. Balada pro banditu – 10:00
Funny Girl
7. 6. Divotvorn˘ hrnec – 10:00
Divotvorn˘ hrnec
8. 6. A je to v pytli!
9. 6. Hledá se muÏ. Zn: Bohat˘!
10. 6. Julie, ty jsi kouzelná! – 15:00
12. 6. Habaìúra
13. 6. A je to v pytli!
14. 6. Horoskop pro Rudolfa II.
15. 6. Podivná paní S.
16. 6. Paní S. v rozpacích
17. 6. Hledá se muÏ. Zn: Bohat˘! – 15:00
19. 6. Funny Girl
20. 6. Jacobowski a plukovník
21. 6. Divotvorn˘ hrnec
22. 6. Kouzlo domova – 10:30
– veﬁ. generálka
Habaìúra
23. 6. Kouzlo domova – pﬁedpremiéra
24. 6. Kouzlo domova – 15:00

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 hodinu pﬁed pﬁedstavením
2. 6. VraÏda v Orient Expresu – malá scéna
4. 6. Festival spisovatelÛ
5. 6. Festival spisovatelÛ
6. 6. Festival spisovatelÛ
7. 6. Festival spisovatelÛ
Ply‰ov˘ zajíc do lesa nepatﬁí,
Teatro Ply‰elíno, Hradec Králové
– malá scéna
8. 6. Rozesnûno. Damúza – malá scéna
13. 6. VraÏda v Orient Expresu,
DAMU – malá scéna
14. 6. Sen noci svatojánské,
DRDS – malá scéna – 18:00
15. 6. Klapzubova jedenáctka – 18:00
18. 6. Klapzubova jedenáctka
(v rámci festivalu Skupova PlzeÀ)
– 10:00
21. 6. Nespavost – divadlo Stará Zagora,
Bulharsko – 18:00
22. 6. Ptá‰ se, co je láska,
recitál Ivety KuÏelové – malá scéna
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

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.
Zaãátky pﬁedstavení ve 20:30.
8. 6. RÛÏov˘ ‰ampaÀsk˘ – C. McIntyre
Hrají: M. Issová, A. Kaãerová, M. Randová
a dal‰í
12. 6. Shirley Valentine – W. Russell
Blázniv˘ v˘let do krajiny za stûnou!
One – woman – show pro Z. Kronerovou / SK
14. 6. Lidsk˘ hlas – Jean Cocteau;
hraje Zuzana BydÏovská
15. 6. Standa má problém – âesk˘ thriller,
ve kterém neteãe krev / První ãást dramatického cyklu „ Má vlast“
22. 6. Rusk˘ salon – I. Burceva a J. Klapka
zpûv, N. Schoner piano, A. Schonert housle.
V˘stava: 7. 6 – 7. 7. 2006 J. Gabler, obrazy

DIVADLO V CELETNÉ
Pokladna v prÛchodu z Celetné do ·tupartské,
po – pá 10–19:30 h, so – ne 14–19:30 h,
v pﬁípadû pozdûj‰ích pﬁedstavení do jejich zaãátku,
rezervace: 222 326 843, 608 327 107,
rezervace@divadlovceletne.cz, www.divadlovceletne.cz.
3. 6. RÛÏe pro Algernon
4. 6. Richard III.
5. 6. Hamlet
7. 6. Mrzák Inishmaansk˘
8. 6. Námûstíãko – derniéra
13. 6. Helverova noc
14. 6. Garderobiér
15. 6. Mrzák Inishmaansk˘
20. 6. Norway.today
21. 6. Mrzák Inishmaansk˘ – Ka‰parÛv dárek
24. 6. RÛÏe pro Algernon
25. 6. RÛÏe pro Algernon
26. 6. Cyrano
28. 6. Cyrano – 15:00 – veﬁ. generálka
RÛÏe pro Algernon
29. 6. Cyrano – premiéra

VESELÉ SKOKY

11. 6. Ve stanici nelze
18. 6. Ve stanici nelze
19. 6. Na hlavu!

KONZERVATO¤

12. 6. La Clemenza Di Tito
17. 6. La Clemenza Di Tito
22. 6. La Clemenza Di Tito

MEJDANY

2. 6. Závi‰
9. 6. Psí vojáci
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, 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.

6. 6. Play Czech – scénické ãtení – 16:00
7. 6. Oddací list
9. 6. Oresteia I, II, III – derniéra
11. 6. Má vlast – derniéra
12. 6. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
14. 6. Zl˘ jelen – derniéra
19. 6. Bratﬁi lví srdce – 10:00 – derniéra
20. 6. Rychlé ‰ípy 2 – Snûhová mise – 10:00
23. 6. Rychlé ‰ípy 1 – 10:00
30. 6. Návod na pﬁeÏití – 11:00
– veﬁejná generálka
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

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

KOMORNÍ FIDLOVAâKA – Boleslavova 13,
Praha 4, 140 00. Informace a hromadné objednávky:
obchodní oddûlení tel./fax: 261 215 721, tel.: 241 409 346,
e-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz,
http//www.fidlovacka.cz

Jungmannova 9, 110 00 Praha 1
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

kulturní programy 7
·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.
VELK¯ SÁL
5. 6. SCLAVI – Emigrantova PíseÀ – Farma
v jeskyni – 20:30
6. 6. Zabiják Joe
7. 6. Br˘le Eltona Johna
8. 6. NeboÏtík Henry Moss
9. 6. Îebrácká opera
10. 6. Flamenco De Colores
– koncert – 20:00
13. 6. NeboÏtík Henry Moss
15. 6. ·kola pro Ïeny – 15:00
Pﬁehlídka Léto hereck˘ch osobností
Studio DVA
24. 6. Klára a Bára – premiéra
25. 6. Madame Melville
26. a 27. 6. Klára a Bára
28. 6. Odjezdy vlakÛ
29. a 30. 6. Klára a Bára
STUDIO
2. 6. Slepice
3. 6. Znalci
5. 6. Kláﬁiny vztahy
6. 6. Tibet – Buchty a loutky
7. 6. Sedum stateãn˘ch – Buchty a loutky
8. 6. Mobile horror
9. 6. Opiãka Jenovéfa
– Buchty a loutky – derniéra – 16:00
12. 6. Kláﬁiny vztahy
13. 6. Mobile horror
14. 6. Slepice
15. 6. Vojcek
20. 6. Únos z komiksu Hana a Hana
– kﬁest knihy
PROHLÍDKY DIVADLA
úter˘ 6. 6. od 16:30 do 17:30
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

www.opera.cz

Pokladna: tel. 224 227 266
2. 6. Nabucco
3. 6. Rusalka – 14:00 a 19:00
4. 6. Candide
6. 6. Rigoletto
7. 6. Candide
8. 6. Sicilské ne‰pory
9. 6. Nabucco
10. 6. Carmen
11. 6. Popelka – balet – 14:00
Popelka – balet
13. 6. Candide – 11:00
Dáma s kaméliemi – balet
14. 6. Tosca
15. 6. Kouzelná flétna
16. 6. La Traviata
17. 6. La Bohème
18. 6. Carmen
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

LYRA PRAGENSIS
Divadlo INSPIRACE, Scénick˘ ateliér
HAMU-Lichten‰tejnsk˘ palác, Malostranské nám. 13,
Praha 1. Pﬁedprodej vstupenek: ACADEMIA, Národní 7,
Praha 1, 224 240 547, po-pá 9:00–19:00, so 10:00–18:00.
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: tel. 261 220 516, 602 683 500,
777 877 574, cizkova@lyrapragensis.cz,
tetourova@lyrapragensis.cz, www.lyrapragensis.cz

Divadlo Inspirace, scénick˘ ateliér HAMU,
Malostranské nám. 13, Praha 1:
6. 6. Krása Z Moulin Rouge – J. Potmû‰il
v hlavní roli smutného i veselého pﬁíbûhu
z konce Ïivota francouzského malíﬁe
8. 6. Frida K. – Z. Jandová ve strhujícím pﬁíbûhu mexické malíﬁky Fridy Kahlo
13. 6. JeÏkovy VWoãi; poﬁad J. M. Raka,
15. 6. RO/c/KY KARLA IV. Pokus o stﬁedovûk˘ kabaret motivovan˘ Vlastním Ïivotopisem
Karla IV.
Sál Akademie vûd âR, Národní 3, Praha 1
12. 6. Meda Mládková
Zaãátky pﬁedstavení v 19:00, 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.

3. 6. Politické hara‰ení
10. 6. Oskar – 16:00
12. 6. Monsieur Amédée
aneb Ty vraÏdy uÏ staãí, drahou‰ku!
DùTEM
21. 6. Malování na tmu – 9:30
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

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

2. 6. Mot˘li
6. 6. MÛj bájeãn˘ rozvod
7. 6. Miluju tû, ale...
8. 6. Mot˘li – 10:30
10. 6. Obchodník s de‰tûm
13. 6. Mot˘li
14. 6. MÛj bájeãn˘ rozvod
15. 6. Veãer pro pﬁátele
16. 6. Miluju tû, ale...
17. 6. Obchodník s de‰tûm
19. 6. Miluju tû, ale...
21. 6. MÛj bájeãn˘ rozvod
28. 6. Mistrovská lekce – 10:30
– veﬁ. generálka
29. 6. Mistrovská lekce – pﬁedpremiéra

2., 8., 9., 15. a 16. 6. Tajemství
3., 10., 17. 6.Tajemství – 14:00 a 19:00
4., 12., 18., 22. 6 Nahniliãko
5. 6. Drahou‰kové
11. 6. Elling a Kjell Bjarne
aneb Chvála bláznovství
13. 6. Bez pﬁedsudkÛ
14. 6. Jako jedna rodina
19. 6. Elling a Kjell Bjarne
aneb Chvála bláznovství – 19.00
20. 6. Hana Hegerová – 19:30 – koncert
21. 6. 4TET – koncert

2. 6. CRASH TEST DUMMY
5. a 6. 6. Petr Nikl – Tanec hraãek
7. 6. Veãer pro Pavla Kouteckého
9. a 10. 6. Tanec Praha 2006
Simone Aughterlony (CH)
– Performers on Trial
12. 6. Nickname
13. a 14. 6. Tanec Praha 2006
16. 6. Divadlo Vizita – Krok do svûtla
17. 6. Divadlo Vizita – Na prahu, na Prahu!
19. a 20. 6. Chat – Nebezpeãnû snadné známosti
22. a 23. 6. SenAnderSenSprejeﬁi
26. a 27. 6. SKUTR a RosÈa Novák8
– Polib prdel kosÛm
28. 6. Agon Orchestra & P. Z.

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

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

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

2. 6. Tosca
O
3. 6. Prodaná nevûsta – 14:00
O
Prodaná nevûsta
O
4. 6. Lucerna – 13:00
â
Na‰i furianti – 20:00
â
6. 6. Carmen
O
7. 6. ¤ecké pa‰ije
O
9. 6. Vladaﬁka závist aneb ZahradníkÛv pes
â
10. 6. Sluha dvou pánÛ
â
11. 6. Cyrano z Bergeracu
â
12. 6. Rusalka
O
13. 6. Krvavé kﬁtiny aneb Drahomíra a její synové â
14. 6. Rigoletto
O
15. 6. ZVONY – 1. premiéra
â
16. 6. ZVONY – 2. premiéra
â
17. 6. âert a Káãa – 11:00
O
La Traviata
O
18. 6. Zvony
â
19. 6. Sluha dvou pánÛ – 11:00
â
20. 6. Na‰i furianti – 11:00
â
21. 6. Vladaﬁka závist aneb ZahradníkÛv pes
â
22. 6. Zvony
â
23. 6. Cyrano z Bergeracu – 11:00
â
24. 6. Na‰i furianti – 14:00
â
25. 6. Vladaﬁka závist
aneb ZahradníkÛv pes – 13:00
â
Zvony
â
26. 6. Lucerna – 13:00
â
27. 6. Zvony
â
28. 6. Raymonda
B
29. 6. Raymonda
B
30. 6. Sluha dvou pánÛ
â
STAVOVSKÉ DIVADLO
2. 6. Lakomec
â
3. 6. Balet Praha Junior
B
4. 6. Don Giovanni – 14:00
O
Don Giovanni
O
5. 6. Arkádie
â
6. 6. ·kola pomluv
â
7. 6. Pygmalión
â
8. 6. Figarova svatba
O
9. 6. Mozartissimo – 17:00
K
Du‰e – krajina ‰irá
â
11. 6. Mozartissimo – 17:00
K
Romeo a Julie
â
12. 6. Arkádie
â
13. 6. Úklady a láska
â
14. 6. ·kola pomluv
â
15. 6. Don Pasquale
O
16. 6. ZLATOVLÁSKA – 1. premiéra
B
17. 6. Zlatovláska – 14:00
B
ZLATOVLÁSKA – 2. premiéra
B
18. 6. BENG! (Bu‰ení do Ïelezné opony XII.)
svûtová premiéra
O
19. 6. Pygmalión
â
20. 6. Úklady a láska
â
21. 6. Du‰e – krajina ‰irá
â
22. 6. Baletománie
B
23. 6. Mozartissimo – 17:00
K
Baletománie
B
24. 6. Absolventsk˘ koncert
B
25. 6. Zlatovláska – 11:00
B
Absolventsk˘ koncert
B
26. 6. Mozartissimo – 17:00
K
Pygmalión
â
27. 6. Kouzelná flétna
O
28. 6. Lakomec
â
29. 6. Mozartissimo – 17:00
K
Richard III.
â
30. 6. Don Pasquale
O
www.narodni-divadlo.cz
O – opera, â – ãinohra, B – balet, K – koncert
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Besední 3, Praha 1
www.napradle.cz
Rezervace vstupenek
257 320 421
pokladna@napradle.cz
18. 6. Klíãe od klavíru
5. 6. …i mot˘li
20. 6. Obchodník
jsou volní
s de‰tûm
6. 6. Shpil zhe mir
a lidele in yidish 21. 6. Yellow sisters
23. 6. Francouzsk˘
7. 6. Sebevrah
motiv
9. 6. Stalo se v zoo
25. 6. Îensk˘ boj
10. 6. Slaná voda
15. 6. …i mot˘li jsou
volní
GALERIE:
Filip Jan Zvolsk˘: Svût z vût, ãar a bodÛ (od 19. 5.
do 30. 6.) – v˘stava perokreseb, pﬁem˘‰lejících
o tom, co svût pﬁiná‰í dnes, i o tom, co nosí na
svém zaobleném povrchu dnes a dennû.
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

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 17:00.

2. 6. Îivot je náhoda v obno‰en˘ vestû
5. 6. A já sám vÏdycky sám
6. 6. Pension Rosamunda
7. 6. V‰echnopárty
8. 6. Jako kdyÏ tiskne
9. 6. Zaãalo to akordem
10. 6. Jako kdyÏ tiskne – 16:00
13. 6. V‰echnopárty
14. 6. Jako kdyÏ tiskne
15. 6. Patero dÛvodÛ pro voo doo
16. 6. Îivot je náhoda v obno‰en˘ vestû
17. 6. Sex + sex = 12
19. 6. V‰echnopárty
22. 6. Suknû smutnou jehlou spíchnutá
– pﬁedpremiéra
24. 6. Suknû smutnou jehlou spíchnutá
– pﬁedpremiéra
25. 6. A. MLINARIKOVÁ&JAZZOVÉ HOUSLE
MALÁ LETNÍ P¤EHLÍDKA POSLEDNÍCH NOVINEK
26. 6. A co kdyÏ ne?
27. 6. Îivot je náhoda v obno‰en˘ vestû
28. 6. Suknû smutnou jehlou spíchnutá
29. 6. A já sám vÏdycky sám
30. 6. A co kdyÏ ne?
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Máﬁí Mandousová

„KHALEJ DO SKOP“
———————————————————1. 6. 2006–30. 6. 2006
v˘stava obrazÛ Máﬁí Mandousové
ukázky tvorby pro dûti,
kombinované techniky, malby na sklo...
Kafárna „Na kus ﬁeãi“,
Bezruãovy sady 1, Praha 2-Vinohrady
otevﬁeno po - ne 13:00 - 01:00

LISTY PRAHY 1

8 zábava / voln˘ ãas
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◆ N A PÁ R ¤ Á D C Í C H ◆

Praho moje!
Tak se bude naz˘vat kníÏka, kterou pﬁipravuje Eva StﬁíÏovská. Tato nezávislá Ïurnalistka uÏ 15 let vydává zajímav˘ ãasopis, âesk˘ dialog. Na jeho stránkách seznamuje
domácí i zahraniãní ãtenáﬁe s tím, jak Ïijí âe‰i – krajané, rozesetí po celé zemûkouli,
a také naopak, informuje zahraniãní âechy o tom, co a jak dûláme my u nás doma. âasopis je vlastnû tribunou pro názory âechÛ z celého svûta. Rukopis kníÏky Praho moje vznikl pÛvodnû jako humorné autorãiny pﬁíspûvky do tohoto ãasopisu. âást z nich
jsme se rozhodli otiskovat i my. Vûnují se tématÛm úplnû domácím, praÏsk˘m. Vzpomínkám na autorãino dûtství, na ãasy, které jsou uÏ (zaplaÈbÛh) pryã, ale které s sebou
pﬁesto vzaly i mnoho krásného, co máme v‰ichni s dûtstvím a mládím spojeno…

Kﬁtûná Vltavou
Tak na tuhle chvíli jsem se tû‰ila. AÏ se nabaÏím v‰ech Lond˘nÛ a PaﬁíÏí a posilnûna
o tyto cestovatelské záÏitky a moÏnosti
srovnání, poohlédnu se laskav˘m okem po
svém okolí. Nebude to Ïádn˘ prÛvodce, ani
hluboká sonda do historie. Spí‰ jen pár
stﬁípkÛ ze Ïivota pozorovatelky, která tu
proÏívá své páté desetiletí.
„PromiÀ, tro‰ku se stydím za tu otázku, ale
já opravdu nevím – máte vy v Praze také
nûjakou tu ﬁeku?“ zeptal se mû v létû 1989
v PaﬁíÏi jeden francouzsk˘ kamarád.
Pominu-li dal‰í otázky podobné kvality (a to
i jin˘ch cizincÛ), napﬁíklad máme-li tu také
auta, v nichÏ spl˘vala pﬁedstava âeskoslovenska za Ïeleznou oponou s jeskyní, ch˘‰emi nebo alespoÀ hlubok˘m feudalismem,

udivilo mne, Ïe tak inteligentní ãlovûk, jak˘m se mÛj francouzsk˘ kamarád vcelku
jeví, neví, Ïe v‰echna dÛleÏitá mûsta vznikla kolem ﬁeky.
Ta moje, na‰e (a va‰e) se jmenuje Vltava.
Znal ji uÏ nejen Bedﬁich Smetana, kterého
inspirovala ke krásné a povzná‰ející symfonické básni, ale i Horymír, odsouzen˘
k smrti, a jeho kÛÀ ·emík. V kritickou chvíli
se spolu vznesli nad vy‰ehradskou skálu,
hupsli do jejích vln a posléze uprchli do
vzdálen˘ch hvozdÛ. Znala ji uÏ také na‰e
první vládkynû knûÏna Libu‰e. Pﬁes její vody hledûla do dáli a ohromovala své posluchaãe moudr˘mi vû‰tbami o mûstû, jehoÏ
sláva hvûzd se dot˘ká. Ménû pak uÏ divadélkem o „jakémsi“ Pﬁemyslovi. KaÏdému
uÏ tehdy bylo jasné, Ïe kdyÏ její kÛÀ zná tak
dobﬁe cestu do Stadic a zpût, ne‰el tudy
poprvé, a kdyÏ se knûÏna rozhodla zrovna
pro oráãe, musel mít i jiné kvality neÏ jen
umût zaboﬁit rádlo do hlíny.
U ﬁeky jsem vyrostla a bylo to bájeãné místo dûtství. Zaãalo to tím, Ïe mne a mou
sestru ná‰ skautsky zaloÏen˘ otec vhodil
jednoho dne do vody, ﬁka: Plav. Usoudil totiÏ, Ïe nauãit nás plavat bude v˘hodnûj‰í
neÏ nás stále hlídat, abychom se neutopily.
ProtoÏe to uãinil sice drsnû, leã pﬁesto láskyplnû, nepostihlo nás Ïádné psychické
trauma, naopak staly se z nás v útlém vûku
Ïáby. Vodu jsme milovaly v kaÏdém skupenství. V zimû jsme nazuly kliãkové brusle
(uÏ v pﬁedsíni) a vyrazily na vodní plochu.

PLACENÁ INZERCE

DEGR postele s.r.o.

www.degr.cz

■ UPRAVUJETE BYT?
■ Zastavte se na kus ﬁeãi.
■ Prohlídnûte si na‰e v˘robky.
■ Poraìte se s námi.
■ ZBAVTE SE
SV¯CH STAROSTÍ.
Prodejna: Pha 1, Vodiãkova 41,
pasáÏ SVùTOZOR – 1. patro
Tel.: 224 152 300, GSM: 731 151 215

NÁVRHY
NÁVRHY ➔ V¯ROBA
V¯ROBA ➔
➔ 33 roky
roky záruka
záruka ➔
➔ trval˘
trval˘ servis
servis

I kdyÏ tzv. velká Vltava zamrzala jen obãas,
v Podolí, kde jsme bydlely, v ramenech kolem ·varcenberského ostrova b˘val led uÏ
od listopadu do bﬁezna. Pravda, ne vÏdycky
na‰e krasobruslaﬁské exhibice vydrÏel.
Z toho, jsouc Ïáby, jsme si nic nedûlaly, po
ãtyﬁech se vyhrabaly z ledové díry a sportovaly dál. Z kalhot jsme se potom doma soukaly vleÏe, protoÏe byly ztvrdlé na kámen
a za kamny pak tvoﬁily postupnû potopu.
Dodnes ‰okuji v‰echny své dûti i vnouãata
umûním házet Ïabky a schopností vlézt do
ﬁeky v dubnu ãi listopadu (ne v‰ak v Praze,
stoku od ﬁeky je‰tû rozeznám).
Vltava byla spjata i s mou první tﬁídou. Kromû nezapomenutelného záÏitku, kdy jsem
na vyzvání uãitelky, kdo zná hezkou písniãku, zazpívala Okolo Suãe kulak se vleãe,
‰aty rozmáãen˘, do bot mu teãe, a paní uãitelka se promûnila v Ïenu Lotovu, na mne
mocnû zapÛsobilo vyprávûní o vûtrolamech. „Milé dûti,“ ﬁíkala tehdy rozechvûle
a s posvátnou úctou ke skvûlé budoucnosti,
„tam, co je teì obyãejná ﬁeka, obyãejné keﬁe, o‰klivé kameny, tráva a stromy, tam si
my, noví lidé, vybudujeme nûco krásného.“
Mluvila o tom, jak z ubohého Podolí vznikne
nádherné rekreaãní stﬁedisko celé Prahy.
Dokládala to i ohromná plastická maketa
budoucího díla vystavená v prvním patﬁe
‰koly. A vûtrolamy, které mne tak zaujaly, tu
byly také. Paní uãitelka vysvûtlovala, Ïe to
budou topoly, protoÏe ty jednak rychle rostou a jednak dokáÏou zadrÏet i ten nejstra‰livûj‰í vítr. Nikdy jsem si sice pﬁed tím nev‰imla, Ïe by zrovna v Podolí vál nûjak˘ vítr,
ale uãitelce jsem visela na rtech. A ãekala
jsem. Marnû. Mizely kameny, stromy, keﬁe,
tráva… buldozery zdevastovaly celé pobﬁeÏí, a vûtrolamy stále nikde. Byla postavena
nábﬁeÏní silnice zvaná betonka, kterou
jsme my, dûti, braly, protoÏe se po ní hezky
jezdilo na kole. I kdyÏ nám vzali „·varcnberák“ a udûlali z nûj tzv. plaveck˘ ostrov,
zb˘valy je‰tû skály v cementárnû (vápno se
tu tûÏilo od roku 1788, ale za mého dûtství

byla vápenice s cementárnou zru‰ena), kde
byly tajemné jeskynû, kam se dalo schovávat. Byl tu pak vybudován plaveck˘ stadion,
kter˘ reprezentuje po ãtyﬁiceti letech slibÛ
ten rekreaãní ráj. KdyÏ se mi narodily dûti,
musela jsem se odstûhovat do jiné ãtvrti,
aby si mûly kde hrát.
Vltava v‰ak za nic nemÛÏe, zrovna tak jako
za nic nemÛÏe rodina Maratova (potomci
známého rodu z Francouzské revoluce), která si zaﬁídila pﬁevoznictví Smíchov – Podolí
a vzornû se o nûj starala. Staãilo prostû na
tom jednom bﬁehu písknout a pramice tu byla na‰up. V rámci v‰eobecného vylep‰ování
praÏské dopravy v‰ak nûkdo chytr˘ na chytrém úﬁadû usoudil, Ïe toho není tﬁeba, a proto dnes místo deseti minut cestujete z Podolí na Smíchov objíÏìkou po mostech hodinu.

Z ptaãí perspektivy
Své tvrzení, Ïe jsem v minulém Ïivotû byla
ptákem, musím trochu poopravit v tom
smyslu, Ïe jsem byla moÏná tak trochu ondatrou ãi jin˘m vodním Ïivoãichem. V kaÏdém pﬁípadû jsem pﬁirozenû tíhla k obému
a své dûtství jsem stﬁídavû proÏila ponoﬁená do vln Vltavy, na vûtvích vysok˘ch stromÛ (je‰tû neÏ zaãali „budovat“ vûtrolamy)
a na kopcích. Tomu nejbliÏ‰ímu se ﬁíkalo
Kavãí hory a spolu s rodiãi jsme trénovali
úprk na jeho vrchol. To v dobû, kdy postavili Slapskou pﬁehradu a bylo propoãteno,
jak za pÛl hodiny po jejím moÏném protrÏení dostihne zkázonosná voda ná‰ dÛm.
KdyÏ se po nûkolik pﬁí‰tích let pﬁehrada neprotrhla, rodiãe to pﬁestalo bavit, ale já
jsem na kopci uÏ zÛstala. Bylo z nûj vidût
po celé Praze. Vy‰ehrad v sousedství, Braník a Modﬁany smûrem na jih, proti Smíchov, Barrandov, Zlíchov a Hluboãepy
a pod tím v‰ím se klikatila ﬁeka se sv˘mi
ostrovy pln˘mi zelenû a s Hradãany, které
v˘hled smûrem na sever uzavíraly. Bylo to
bájeãné místo pro holãiãí snûní.
Pokraãování pﬁí‰tû
Foto archiv ListÛ Prahy 1

Internet a kabelová televize v centru Prahy
V poslední dobû se do popﬁedí veﬁejného zájmu
nejen obãanÛ, ale i podnikatelÛ na Praze 1, dostává v ãím dál vût‰í míﬁe i otázka pﬁipojení k internetu. Z velkého mnoÏství firem, nabízejících rÛzné
formy pﬁipojení k internetu, jsme za vás vybrali
spoleãnost CentroNet a. s., která vlastní a provozuje stejnojmennou veﬁejnou telekomunikaãní síÈ
nové generace v centru Prahy. Na‰e otázky nám
ochotnû zodpovûdûl ãlen pﬁedstavenstva uvedené spoleãnosti Ing. Petr Kune‰.
Komu jsou urãeny sluÏby, které va‰e spoleãnost nabízí?
„CentroNet poskytuje sluÏby nejen firmám a domácím zákazníkÛm, kapacity své sítû nabízí i ostatním poskytovatelÛm internetu, kteﬁí své sítû v centru Prahy nemají. Pﬁipojení k internetu nabízíme v nûkolika tarifech, jeÏ by mûly
uspokojit v‰echny zájemce. KlientÛm vycházíme vstﬁíc
i v pﬁípadû specifick˘ch poÏadavkÛ. V tomto pﬁípadû je ale
nutné dojednat podmínky pﬁipojení s na‰ím obchodním oddûlením a uzavﬁít individuální smlouvu.“
Co získám jako bûÏn˘ zákazník pﬁipojením na va‰i síÈ?
„Jako zákazník CentroNetu jste pﬁipojen k internetu nepﬁetrÏitû, aniÏ byste se musel ohlíÏet na jakákoli ãasová omezení. To v‰e za jednotnou cenu. Pﬁipojením na na‰i síÈ tak
lze získat nejen spolehliv˘, rychl˘ a levn˘ internet, ale
i v‰echny související sluÏby, jako je registrace domén, webhosting ãi umístûní serveru klientÛ na páteﬁní síti. Krom toho poskytujeme sluÏby kabelové televize. V souãasné do-
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âERVEN S DVDpÛjãovnou

VA·E PÒJâOVNA DVD A VHS
Benediktská 7, Praha 1
(za pasáÏí Kotva)
www.videohavir.cz

■ ■ ■

Novinky na DVD: Noãní let, Most osudu, Zemû
mrtv˘ch, Mám rád Huckabees, Policajtem proti své vÛli, New Police Story, Restart, Saw II,
Îoldáci spravedlnosti, Hra s nevûrou.

HEREâKA âERVNA se narodila 10. 3. 1958 v mûsteãku Meadville
v Pensylvánii a v sedmnácti letech získala titul Miss Pensylvánie. Jak
se jmenuje?
Odpovûdi doruãte do 15. 6. osobnû nebo po‰tou na adresu videopÛjãovny nebo vyplÀte formuláﬁ na www.videohavir.cz. Tﬁi vylosovaní ze
správn˘ch odpovûdí obdrÏí film na DVD.
Správná odpovûì z ã. 5/06: Herec dubna – Robert De Niro.
Vylosovaní v˘herci: Michal Matys, Rámová 3, Praha 1, Jiﬁí Huka, Sudomûﬁská 33, Praha 3, Martina VaÀková, Odlehlá 323/63, Praha 9. Z leto‰ních odpovûdí vylosujeme v˘herce „Zlaté karty“ (v˘pÛjãky DVD
v hodnotû cca 3000 Kã zdarma).
SLEVOV¯
KUPON
âERVEN
2006:

SLEVOV¯ KUPON âERVEN 2006:
OBAL NA 1DVD ãern˘ 3,50 Kã/ks
Cena platí pouze s tímto kuponem v ãervnu 2006 do vyprodání zásob
(nad 100 ks dohodněte termín odběru na tel.: 774 843 361)

www.videohavir.cz
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bû je v na‰í nabídce více neÏ 30 programÛ, mezi
nimiÏ se nacházejí i kanály jako âT24, Óãko, Private Gold, HBO, HBO2 a Galaxie Sport.“
Jaké dal‰í sluÏby tato optická síÈ poskytuje?
„Mezi nejmodernûj‰í sluÏby, které optická síÈ CentroNetu nabízí, patﬁí moÏnost IP telefonie, díky níÏ
mohou uÏivatelé telefonovat v rámci sítû zadarmo,
mimo ni pak v˘raznû levnûji neÏ s klasick˘m telekomunikaãním operátorem.“
MÛÏete nám o va‰í optické síti prozradit víc?
„Páteﬁ optick˘ch sítí je uloÏena v takzvan˘ch kolektorech,
jejichÏ v˘stavba a provoz dnes patﬁí neodmyslitelnû ke
kaÏdému modernímu mûstu – a Praha se mÛÏe chlubit jednou z nejmodernûj‰ích a technicky nejlépe vybaven˘ch kolektorov˘ch sítí v Evropû. Optická vlákna sk˘tají velké moÏnosti. Limit je dán pouze zvolenou technologií, která je na
síti nasazena. V pﬁípadû CentroNetu se jedná o síÈ typu Ethernet ve standardu 100 Mbit/s, coÏ umoÏÀuje zákazníkÛm pﬁenosovou rychlost aÏ 100 megabitÛ za sekundu.
Budování a roz‰iﬁování systému kolektorÛ je trendem, kter˘
se v územních plánech velk˘ch mûst odráÏí stále naléhavûji. Na‰e praÏská síÈ se stále rozrÛstá. Napﬁíklad právû
v tûchto dnech se buduje nov˘ kolektor ve Vodiãkovû ulici,
coÏ pro nás pﬁedstavuje moÏnost pﬁipojení dal‰ích desítek
domÛ v centru mûsta. Aktuální stav pokrytí si mohou pﬁípadní zájemci o pﬁipojení zjistit na na‰ich webov˘ch stránkách www.centronet.cz,“ uzavírá ná‰ rozhovor Petr Kune‰.

BYTY • RODINNÉ DOMY
VILY • âINÎOVNÍ DOMY
Realitní kanceláﬁ NEURA s. r. o. vznikla v lednu 1993. JiÏ 13 let realizujeme pronájmy
a prodej nemovitostí v Praze.
GARANCE ● SOLIDNOST ● JISTOTA
Kvalitu na‰í práce mÛÏe potvrdit 3000 spokojen˘ch zákazníkÛ.
CHCETE PRODAT âI PRONAJMOUT
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.

U PÍSECKÉ BRÁNY 22/255, 160 00 PRAHA 6 – HRADâANY
TEL: (+420) 224 312 260, (+420) 224 312 261, (+420) 224 324 050, FAX: (+420) 224 324 052
E-mail: neura@neura.cz
Na‰i celkovou nabídku cca 390 zakázek najdete na internetu

www.neura.cz

NA HRADù ...
Hudba PH nabízí 4. 6. v Míãovnû
koncert souboru Capella Cracoviensis, v Jazzu na Hradû vystoupí 29. 6. v Románském sklepení John Abercrombie (kytara) a Miroslav Vitou‰ (kontrabas). Sobotní
promenádní koncerty vojensk˘ch orchestrÛ
v zahradû na Valech zaãínají v 10 hodin.
Cyklus Dialogy, kter˘ znovu zpﬁístupní prostor pod Pleãnikov˘m schodi‰tûm, zahajuje
v polovinû ãervna v˘stavou sochaﬁÛ Moniky
Immrové a Jindﬁicha Zeithammla. Pﬁedná‰ky
k Pﬁíbûhu PH pokraãují tématy Rudolf II. jako
mecená‰ (1. 6.), Kodex vy‰ehradsk˘ (15. 6.),
Pﬁíbûh stolování (27. 6.) vÏdy od 17 hodin.
... I V PODHRADÍ
V Galerii Miro je od 5. 6. instalována
v˘stava The Art of Sri Chinmoy (USA
– Indie). Památník národního písemnictví pﬁipomene tvorbu Jaroslava Seiferta (6. 6.),
75. v˘roãí narození Jana Zábrany (8. 6.), Jaroslava JeÏka a jeho pﬁátele z období DADA
(19. 6.), irská hudba je na programu letního
koncertu 22. 6. Galerie Rudolfinum nabízí komentované prohlídky v˘stavy PortrétÛ holandské fotografky Rineke Dijkstra 8. a 22. 6. a odpolední program pro seniory 27. 6. V Obecním domû probíhá Secese v Chorvatsku.
LETEM V¯TVARN¯M SVùTEM
Galerie Hollar vystavuje od 28. 6.
práce sv˘ch ãlenÛ, slovensk˘ch
grafikÛ. Galerie Josefa Sudka v Úvozu pﬁedstavuje fotografa Rudolfa Jandu, jehoÏ celoÏivotním námûtem byl prales. Galerie Vltavín
nabízí cyklus Kamily Îenaté nazvan˘ Jungle,
Galerie U Betlémské kaple tvorbu Tavíka
Franti‰ka ·imona.
PERLA EVROPSKÉHO MALÍ¤STVÍ
Národní galerie vystavuje od 21. 6.
ve Vald‰tejnské jízdárnû RÛÏencovou slavnost, kterou Albrecht Dürer namaloval právû pﬁed 500 lety. AÏ do 1. 10. zde uvidíme ﬁadu dal‰ích umûleck˘ch dûl, která
vznikla v souvislosti se slavn˘m obrazem.
Komentované prohlídky se konají 22. a 24. 6.
NÁRODNÍ MUZEUM
Na Václavském námûstí se otvírají
v˘stavy Fotografem v ZOO (7. 6.)
a Pohlednice z na‰ich karbonov˘ch pralesÛ
(16. 6.), v Náprstkovû muzeu Núbie v dobách faraonÛ (17. 6.) a Stavby MayÛ a InkÛ
(29. 6.). Program pﬁi PraÏské muzejní noci
17. 6. nabízí hlavní budova, Musaion, Lobkovick˘ palác, âeské muzeum hudby, Muzeum
B. Smetany, které jsou zdarma pﬁístupné od
19 do 1 hodiny. Náprstkovo muzeum je otevﬁeno od 19 do 24 hodin. Z historické budovy
bylo sneseno souso‰í okﬁídlen˘ch chlapeck˘ch GéniÛ Antonína Poppa. Restaurátorské
práce na nûm provede ak. sochaﬁ Petr VáÀa.
Celkové náklady na projekt dosáhnou cca
1,1 milionu korun.
VZDùLÁVÁME SE
AV âR poﬁádá na Národní 3 pﬁedná‰ky Klimatické zmûny vãetnû
skleníkového efektu (13. 6., 14 h) a Geologick˘ v˘voj území âR (14. 6.,17 h), na Florenci 3 panelovou diskusi na téma souãasné
literární produkce (29. 6., 17 h). V UPM je na
programu DruÏstevní práce (13. 6.) a Ústﬁedí
umûleck˘ch ﬁemesel (20. 6.), U Zlatého
prstenu Zdenka Braunerová a Jan Zrzav˘
(15. 6.), abstrakce (28. 6.) a 2. polovina
20. století ve sbírkách GHMP (29. 6.), U Kamenného zvonu Art brut (7. 6.).
POHLED NA OBLOHU V âERVNU
(údaje v SEâ)
Z planet mÛÏeme vidût veãer Mars
a Saturn, po vût‰inu noci kromû jitra Jupiter
a ráno nízko nad vsv obzorem Venu‰i. Jediná
konjunkce u nás viditelná bude 23. 6., kdy záﬁí Venu‰e pod Mûsícem ve 3 hodiny. Není vylouãena moÏnost spr‰ky meteorického roje
Bootid 27. 6., sice brzo veãer, ale pozorování
nebude ru‰it Mûsíc. Dne 21. 6. ve 13 h 25 min
51 s vstupuje Slunce do znamení Raka, nastává letní slunovrat, zaãíná astronomické léto. Od 31. 5. do 11. 7. se Slunce nachází ménû neÏ 18 ° pod obzorem, po celou noc tedy
trvá astronomick˘ soumrak. Mûsíc bude
v úplÀku 11. 6. v 19 h 3 min, nov nastává
25. 6. v 17 h 5 min. Men‰ími dalekohledy se
mÛÏeme pokusit vyhledat veãer kometu
41 P/Tuttle-Giacobini-Kresák, která do ãervence projde ze souhvûzdí BlíÏencÛ do Panny. Pﬁi souãasném návratu by mûla dosáhnout 10,5. aÏ 11. magnitudy. Ve dnech
24.–25. 6. poﬁádá AV âR popularizaãní akci
Vûda v ulicích. Na námûstí Míru budou pro veﬁejnost instalovány dalekohledy na pozorování Slunce.
GHMP
Vystavuje na Staromûstské radnici
fotografické práce Aleny Kotzmannové, v domû U Zlatého prstenu Abstrakci
první poloviny 20. století s kurátorskou prohlídkou 28. 6. (16 h), v domû U Kamenného
zvonu v˘stavu Art brut (zahájení je z kvûtna
pﬁesunuto na 14. 6.) s kurátorskou prohlídkou 16. 6. (16 h.) Pﬁi muzejní noci 17. 6. je
otevﬁeno od 18 do 23 hod., vstupné 10 Kã.
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
A MUZEJNÍ NOC V NG
Klá‰ter sv. AneÏky âeské: Monogramista IP, ﬁezbáﬁ pozdní gotiky (10. 6.), Po
stopách rané gotiky (17. 6.), klá‰ter sv. Jiﬁí:
Norbert Grund (7. 6.), Barokní trio ·kréta,
Brandl, Braun (17. 6.), palác Kinsk˘ch: Krajinomalba (17. 6.), ·ternbersk˘ palác: Dirck
van Delen a Johann Ulrych Mayr (obû 7. 6.),
Zastavení u obrazÛ (17. 6.), Zbraslavsk˘ zámek: Krajiny, ptáci, kvûtiny (7. 6.).
PREMIÉRY V NÁRODNÍM DIVADLE
âinohra uvádí 15. a 16. 6. premiéru
expresionistického dramatu Fráni
·rámka Zvony. Balet uvede 16. 6. ve svûtové premiéﬁe Zlatovlásku podle K. J. Erbena
na hudbu V. Franze.
wi
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