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Technicky unikátní dílo zÛstane utajeno
Kdo chce vidût jednu z nejzajímavûj‰ích staveb souãasnosti, nemá uÏ mnoho ãasu. Ano, jde o unikátní protipovodÀové zábrany na
Kampû, které jsou fakticky dokonãené. Po jejich odzkou‰ení zÛstanou v dobû, kdy Vltava nebude hrozit stoupající hladinou, zcela
skryté na‰im oãím. V úseku âertovka – KarlÛv most – ¤íãní ulice se na jejich v˘stavbû v rámci komplexních protipovodÀov˘ch opatﬁení v Praze podílí jako generální dodavatel firma Subterra.
Systém protipovodÀov˘ch opatﬁení na zhruba 30 kilometrech vodního toku sice zaãal
vznikat uÏ koncem 90. let, ale aÏ tragické povodnû v srpnu 2002 se staly hnacím motorem urychlení celého procesu. Dle slov primátora Pavla Béma by kompletní projekt
mohl b˘t hotov do konce roku 2005. ZtíÏené
podmínky jejich v˘stavby na Kampû umocÀoval fakt, Ïe ve‰keré související práce probíhají v památkovû chránûné oblasti.
Ochrana pﬁed velkou vodou je v této lokalitû
zaji‰tûna nûkolika rÛzn˘mi zpÛsoby. Bezesporu nejnároãnûj‰í ãástí projektu je mobilní
uzávûr âertovky, kter˘ v pﬁípadû avizované
povodnû pﬁehradí pojízdnou stûnou pﬁítok
Vltavy do âertovky. Jedná se o stavbu, jejíÏ
spodní uzávûra je tvoﬁena základovou deskou zakotvenou do povrchu skalního podloÏí, podzemní stûnou a systémem vrtan˘ch
pilot. Vlastní uzávûr tvoﬁí svaﬁovaná nosníková konstrukce opatﬁená pojezdem.
Osvûdãen˘m zpÛsobem, jak udrÏet ﬁeku
v korytû a ochránit tak ãást mûsta pﬁed záplavou, je mobilní hliníkové hrazení, jeÏ dokonale poslouÏilo pﬁi mnoha povodních v Evropû. Základem hrazení jsou Ïelezobetonové
prahy se zabetonovan˘mi kotevními deska-

mi. Jsou umístûné podle charakteru podloÏí
na vrtan˘ch pilotách, doplnûn˘ch tryskovou
injektáÏí, ‰tûtovnicové stûnû nebo mikropilotách a jejich kombinaci. Ve vût‰inû pﬁípadÛ
na této etapû protipovodÀov˘ch opatﬁení bylo tﬁeba provést speciální zakládání do
hloubky sedmi aÏ osmi metrÛ pod povrchem.
Do horní ãásti pﬁipravené kotevní desky jsou
osazeny slupice, které slouÏí v pﬁípadû povodnû k zasunutí hliníkov˘ch hradidel. Povrchovou úpravu takto pﬁipravené konstrukce
tvoﬁí Ïulov˘ pás pﬁeru‰ovan˘ právû kotvícími
slupicemi. Mobilní hrazení pﬁedstavuje nejvût‰í ãást ochrany a táhne se od uzávûru
âertovky k druhému nábﬁeÏnímu pilíﬁi Karlova mostu, dále pﬁes Kampu k Lichten‰tejnskému paláci. Odtud pokraãuje parkem
Kampa k mateﬁské ‰kole, kde je ukotveno do
stávajícího ochranného zdiva. Zbytek hrazení pokraãuje napojením z druhé strany
ochranné zdi aÏ k ¤íãní ulici.
Bûhem zakládání spodní stavby, kotevních
desek a dosedacího Ïulového prahu pro mobilní hrazení bylo díky husté technické infrastruktuﬁe v oblasti nezbytné na nûkolika místech pﬁeloÏit kanalizaci vãetnû veﬁejn˘ch
ãástí pﬁípojek (vodovod, veﬁejné osvûtlení,

slaboproudé kabely âeského Telecomu
a Ministerstva vnitra, kabely nízkého napûtí
a rozvody plynu). Pouh˘m okem neviditeln˘
problém pﬁi zv˘‰ené hladinû ﬁeky jsou spodní vody, které zpÛsobují pomalé, zato v‰ak
rozsáhlé eroze, které jsou pﬁíãinou moÏného
po‰kození objektÛ a komunikací v chránûném území. V dÛsledku toho je projektem
navrÏeno zmínûné speciální zaloÏení s funkcí statickou a hydroizolaãní. Poslední ãást
protipovodÀové ochrany se nachází v úseku
kolem budovy rybáﬁského svazu a mateﬁské
‰koly. Zde bylo nutno na Ïádost orgánÛ památkové péãe zdivo zpevnit pomocí injektáÏí
a v úseku od budovy rybáﬁského svazu
k ¤íãní ulici vystavût zeì novou dle pﬁesné
repliky pÛvodní stavby.
Dne 3. 1. 2005 bylo zahájeno pﬁejímací ﬁízení dokonãené stavby, které konstatovalo, Ïe
stavby jsou zpÛsobilé k zadanému úãelu. Je
v‰ak je‰tû nutné provést provozní zkou‰ky
a odstranit drobné nedodûlky, které se t˘kají
zejména úpravy povrchÛ, parkové úpravy,
v˘sadby náhradní zelenû a rekultivace území. V bﬁeznu – dubnu 2005 probûhnou za
úãasti veﬁejnosti komplexní provozní zkou‰ky. Bude sestavena ãást hrazení a také bude

ProtipovodÀová uzávûra âertovky
provedena ukázková manipulace s posuvnou stûnou na toku âertovka.
Obû tyto zkou‰ky budou jistû zajímavou podívanou a zároveÀ poslední moÏností, kdy
budeme moci spatﬁit technicky nároãné dílo
dﬁíve, neÏ bude skryto na‰im oãím a bude
ãekat, pﬁijde-li opût stoletá ãi jiná velká povo-

V refektáﬁi klá‰tera Panny Marie SnûÏné na Jungmannovû námûstí byla nedávno zahájena v˘stava fotografií, umûlecky zobrazujících nejodlehlej‰í a dosud panenská
místa na‰í planety. Na vernisáÏi se trochu roztûkanû prodíral hust˘m davem zvûdav˘ch náv‰tûvníkÛ ‰lachovit˘, bohémsky vyhlíÏející muÏ s del‰ími na‰edivûl˘mi vlasy,
na zádech s batohem. Podle tohoto kusu horolezecké v˘stroje, na vernisáÏi v‰ak trochu pﬁekvapivého, se dalo soudit, Ïe jde o samotného autora, Ladislava Kamaráda.

Foto: Ladislav Kamarád

deÀ. Doufejme, Ïe tak jako nezklamal technick˘ um na‰ich pﬁedkÛ, jehoÏ stalet˘m dÛkazem je stále pevnû rozkroãen˘ KarlÛv
most, nezklamou ani tato tolik diskutovaná,
pokud jde o jejich vzhled, av‰ak tolik potﬁebná opatﬁení.
·tûpán Sedláãek,
úprava pro Listy Prahy 1 Martina Fialková

Velké turné praÏsk˘ch
symfonikÛ po USA

Mezi zemí a nebem

Gasherbrum IV, 7925 m (Karakorum, Pákistán)

Foto: ·tûpán Sedláãek

V opaãném poﬁadí, neÏ byste ãekali podle ustáleného rãení, je pojmenována v˘stava velkoformátov˘ch fotografií horolezce a fotografa Ladislava Kamaráda, kter˘ v posledních letech posbíral nûkolik cen Czech Press Photo. Titulem fotografická publikace roku byl ocenûn i jeho ãernobíl˘ kalendáﬁ Velehory 2001 a stejnû tak i kalendáﬁ pro rok 2004.
Opaãn˘ slovosled v názvu snad vyjadﬁuje fotografovo úsilí, které musí nejprve vynaloÏit
k pﬁekonání zemské tíÏe, stoupaje s aÏ 30 kg techniky, chce-li poﬁídit unikátní zábûry horsk˘ch scenérií v nûkolikatisícov˘ch nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách. Se stﬁedoformátovou fotografickou v˘zbrojí takto jako jedin˘ na svûtû zdolal bez kyslíku i dva osmitisícové vrcholy,
Cho Oyu (8201 m), Gasherbrum II (8034 m).
Druhé v poﬁadí je tedy nebe, z nûjÏ záﬁí slunce a v nedotãen˘ch horsk˘ch ãi pou‰tních krajinách vytváﬁí neopakovatelné scenérie, zachycené fotografov˘m objektivem. Vznik kaÏdé
jednotlivé fotografie je od samého zaãátku aÏ do jejího vystavení Kamarádov˘m autorsk˘m
vkladem. Tak jako na sv˘ch dobrodruÏn˘ch cestách nevyuÏívá pomocníkÛ nebo nosiãÛ,
i pﬁi následném zpracování pomocí digitalizace aÏ do finále spoléhá pouze na svoji invenci.
Pro závûreãn˘ tisk na vlastním plotru vyuÏívá tzv. high-end technologii se stoletou trvanlivostí finálních obrazÛ. Dokonalost ovládnutí nejmodernûj‰ích postupÛ tak umoÏní vzniknout
v˘jimeãnû pÛsobiv˘m fotografiím, z nichÏ bylo pro prÛﬁezovou v˘stavu vybráno 42, v‰echny ve formátu 150 x 150 cm. Premiérovû se zde pﬁedstavují zábûry z poslední Kamarádovy cesty do Namibie, v dokonalej‰ím zpracování tu najdete jiÏ dﬁíve vystavované zábûry
z posledních nedotãen˘ch míst na‰í planety – z And, ale tﬁeba i velmi neobvyklé a pÛsobivé snímky z Krkono‰. V˘stava trvá do 16. 3. 2005.
Na otázky tûch, kteﬁí se domnívají, Ïe neskuteãnû pÛsobivé fotografie jsou pﬁíli‰ ovlivnûné
a dotváﬁené moderní technikou, Ladislav Kamarád odpovídá: „Mûjte ale na pamûti, Ïe technika je poﬁád jen a jen nástrojem. Není a nikdy nebude v‰espasitelná. Dobr˘ snímek neudûláte bez rozvahy a potﬁebného klidu v du‰i.“
Maf

Symfonick˘ orchestr hl. m. Prahy odcestoval v lednu na nároãné turné po
USA, kde se bûhem témûﬁ tﬁí mûsícÛ
pﬁedstaví v 49 koncertech. Zahajovací
koncert turné byl otevﬁen tóny Smetanovy Vltavy, Dvoﬁákovy Symfonie ã. 9
a klavírního koncertu v sobotu 15. ledna ve Fort Myers.
Orchestr vystoupí pod dirigentsk˘m vedením P. Altrichtera, R. ·túra a pochopitelnû
i ‰éfdirigenta praÏsk˘ch symfonikÛ Serge
Baudo. Jako sólisté se na turné s orchestrem pﬁedstaví pianisté M. Kasík a N. Perlman, v polovinû zájezdu se k FOK pﬁipojí
na koncertû 12. února 2005 v New Yorku
i skvûlá mezzosopranistka D. Graves.
Orchestr vystoupí v nejvût‰ích a nejznámûj‰ích koncertních halách USA – v Atlantû, Houstnu, Palm Beach a na koncertû
13. 2. ve Washingtonu v Kennedy Concert Hall. Hudebníci nacestují více neÏ 13
000 km autobusem a absolvují nûkolik
pﬁeletÛ, aby mohli vystoupit ve v‰ech státech v˘chodního pobﬁeÏí. Turné vyvrcholí
na západním pobﬁeÏí nûkolika koncerty
v Kalifornii. Po 14 letech se tak orchestr
FOK vrací do USA, aby znovu získal sv˘m
umûním zdej‰í posluchaãe. V Praze se
publikum na jeho dal‰í koncerty mÛÏe tû‰it
v druhé polovinû dubna ve Smetanovû síni Obecního domu.
ap

PLACENÁ INZERCE

Povûsti, historie i naplnûní osudu Jana Masaryka po únoru 1948

âernínsk˘ palác – osudové místo
Podle víry star˘ch ¤ímanÛ mûlo kaÏdé místo svého genia loci – ochránce dobrého ducha. Jsou v‰ak nûkterá
místa, pro nûÏ to neplatí, ba dokonce pﬁiná‰ejí sv˘m obyvatelÛm ne‰tûstí.
âernínsk˘ palác vedle starobylého sídla ãesk˘ch králÛ, paláce Albrechta z Vald‰tejna a Klementina, patﬁí k nejvût‰ím
v Praze pﬁesnû tak, jak si to pﬁedstavoval ten, kdo se rozhodl
jej vybudovat – Humprecht Jan z âernína, císaﬁsk˘ vyslanec
v Benátkách 17. století. Údajnû se tam spﬁátelil s v˘znamn˘m italsk˘m architektem G. L. Berninim a právû od nûho má
pocházet první skica podoby honosného sídla starobylého
ãeského rodu âernínÛ z Chudenic. Pozemek, na kterém stojí
palác, je o 18 metrÛ v˘‰ neÏ podlaha Svatovítské katedrály.
Jeho prÛãelí je se sv˘mi 135 metry a ãlenûné 30 polosloupy
vskutku nepﬁehlédnutelné. Je opakem kﬁehké krásy jedné
z mnoha ãesk˘ch loret stojících proti nûmu. Budovaly ho ãtyﬁi generace rodu âernínÛ od 17. aÏ po zaãátek 18. století. Vystﬁídala se i ﬁada architektÛ. První z nich Francesco Caratti
vedl stavbu aÏ do své smrti. Zapoãata ve stylu raného baroka byla dokonãena v roce 1720 nejvy‰‰ím ãesk˘m královsk˘m a pozdûji i císaﬁsk˘m stavitelem F. M. KaÀkou. Ten vytvoﬁil v paláci reprezentaãní schodi‰tû a komfortnû upravil
interiéry. Pomûrnû záhy ve válkách o rakouské dûdictví v po-

lovinû 18. století byl palác vyplenûn francouzsk˘mi vojsky.
Oprav se ujal A. Lurago, kter˘ vybudoval nové vstupní portály, balkony a zahradní pavilon. Za 100 let v polovinû 19. století âernínové pustnoucí palác prodali Vojenské císaﬁské
správû a pro ni jej architekt A. Wolf pﬁestavûl na kasárna. Ze
zahrady se stalo místo vojensk˘ch nástupÛ, pﬁibyly kolny na
píci pro konû a dal‰í nevzhledné pﬁístavky. Zdálo se, Ïe osud
sídla vybudovaného pro vût‰í slávu rodu je zpeãetûn. Po
vzniku âSR bylo rozhodnuto v roce 1924 palác pﬁebudovat
pro potﬁeby ministerstva zahraniãí. Prací se ujal pﬁední ãesk˘
architekt Pavel Janák. Podle zachovan˘ch plánÛ se mu podaﬁilo rozlehlou budovu citlivû rekonstruovat. Pochvaly ani
ocenûní se mu v‰ak nedostalo. Souãasníci mu vyãítali pﬁístavbu v moderním konstruktivistickém stylu urãenou rostoucímu poãtu úﬁedníkÛ. Dnes je pﬁestavba brána jako poãátek
nov˘ch smûrÛ v památkové péãi.
Místo, na kterém palác dodnes stojí, je opﬁedeno ﬁadou dosti
ponur˘ch povûstí. K nejstar‰ím patﬁí vyprávûní o smrti matky
svatého Václava knûÏny Drahomíry. Kdysi v tûchto místech
stával kostelík zasvûcen˘ sv. Matou‰ovi, ostatnû obrysy jeho
základÛ jsou tu vyznaãeny dodnes. Jednoho dne kolem nûho
v povozu taÏeném bujn˘mi koÀmi jela knûÏna Drahomíra.
Náhle se rozeznûly zvony, knûz slouÏil m‰i, a proto vozka
slezl a zaãal se modlit. KnûÏna ve zlosti proklela nejen jeho,

a odûvÛ z kÛÏí, koÏe‰in
za staré ceny
Foto: Jiﬁí Sládeãek
ale v‰echny kﬁesÈany. Poté se pﬁed ní náhle otevﬁela zemû,
vy‰lehly plameny a ona i s povozem v nich zmizela. Místo bylo nejprve ohrazeno plotem, pozdûji tam stál kamenn˘ sloup
zvan˘ Drahomíﬁin. Za husitsk˘ch válek byl kostel vypálen husity. Pozdûji na jeho místû stál dÛm U zlaté koule, neboÈ podle povûsti byla v jeho základech byla nalezena hrouda zlata.
DÛm byl pﬁi stavbû âernínského paláce zbourán. Za bouﬁliv˘ch nocí se pr˘ tudy knûÏna Drahomíra projíÏdí v ohnivém
voze taÏeném ãern˘mi koÀmi a na kaÏdého volá: „Zle bude,
zle.“ Spatﬁit ji mÛÏete od pÛlnoci do jedné, kdy se opût vrací
do pekla. Má to blízko, neboÈ podle jiného vyprávûní se pﬁímo
pod palácem nachází jedna z dvanácti bran do pekel.
Pokraãování na stranû 8

Karoliny Svûtlé10, Praha1
tel. 224 222 957

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

âi‰tûní rizikov˘ch materiálÛ!
Pﬁijímáme i platební karty
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V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS

Kam v únoru na procházku?
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.
3. ãt. B˘val˘ „PraÏsk˘ Jeruzalém“ (místo
pozdûj‰ího Konviktu). Prohlídka s pﬁedná‰kou v historickém sále Konviktu. Sraz
v 16:00 na rohu ul. Bartolomûjské a Per‰t˘na. Vstup 50 Kã (Milada Racková).
5. so. Národní divadlo. Celková prohlídka.
(Stejnû i 27. 2.) Sraz kaÏdou pÛlhodinu od
8:30 do 11:00 pﬁed vchodem. Objednané
skupiny mají pﬁednost (skupina je nad 15
osob). POZOR – max. poãet úãastníkÛ je 50.
Vstup 50 Kã (prÛvodci PIS).
Národní památník na Vítkovû. Celková
prohlídka. Poﬁádáno ve spolupráci s Národním muzeem. Sraz ve 14:00 pod sochou
J. ÎiÏky. Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
K Jezulátku a do okolí. Sraz ve 14:00 pﬁed
kostelem P. Marie Vítûzné v Karmelitské ulici. Vstup 50 Kã (Eva Sokolová).
6. ne. Po stopách rodiny BrokoffÛ v Praze. Sraz ve 14:00 na rohu Nerudovy ul.
a Malostranského nám. (u lékárny U âerného orla). Vstup 50 Kã (Hedvika âenková).
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kasemat. (Stejnû i 13., 20. a 27. 2.) Sraz ve
14:00 pﬁed kostelem sv. Petra a Pavla.
Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
7. po Osada Nebovidy a osudy jejího farního kostela sv. Vavﬁince. S prohlídkou
kostela, kter˘ slouÏí jako koncertní síÀ (v zimû vyhﬁívaná). Sraz v 15:00 na rohu ulic
Hellichovy a Karmelitské. Vstup 50 Kã (Milada Racková).
8. út. Ze Strahova na Nov˘ svût. Sraz
v 16:00 na koneãné stanici aut. MHD ã. 176
„Stadion Strahov“ (jede z Karlova nám.).
Vstup 50 Kã (ing. Bohumil Kocourek).
Prohlídka salesiánského centra v Kobylisích. Sraz v 16:00 pﬁed kostelem na Kobyliském nám. (spojení trasou metra C). Vstup
50 Kã (ing. Jan Stûniãka).
9. stﬁ. Malostransk˘ hﬁbitov – celková pro■ ■ ■

hlídka. Sraz v 15:30 u vchodu na hﬁbitov
(stanice tram. ã. 4, 7, 9, 10 „Bertramka“).
Vstup 50 Kã (PhDr. Eva Havlovcová).
10. ãt. Hostivaﬁsk˘m lesoparkem. Sraz ve
14.00 na stanici aut. ã. 154, 271 „¤epãická“
(jedou od metra C „Háje“, „Chodov“ a metra
A „Skalka“). Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
11. pá. Spoleãná prohlídka v˘stavy „Emil
Králíãek – zapomenut˘ mistr secese a kubismu“ v Galerii Jaroslava Fragnera. Sraz
v 17:00 pﬁed objektem galerie, Betlémské
nám. 5, Praha 1. Vstup 50 Kã + jednotné sníÏené vstupné na v˘stavu 10 Kã (ing. Jan
Stûniãka).
12. so. Zajímavosti Smíchova. Sraz ve
14:00 pﬁed kostelem sv. Václava na nám. 14.
ﬁíjna. Vstup 50 Kã (PhDr. Jiﬁina Chrastilová).
Dolní ·árkou do Lysolají. Sraz ve 14.00 na
stanici aut. MHD ã. 160 „Bﬁetislavka“ po pﬁíjezdu spoje, kter˘ odjíÏdí ze stanice metra
A „Dejvická“ ve 13.40. Trasa cca 5 km. Vstup
50 Kã (ing. Bohumil Kocourek).
13. ne. Stavovské divadlo. Celková prohlídka. Sraz v 10:00 a 11:00 pﬁed vchodem.
Vstup 50 Kã (prÛvodci PIS).
Kolowratsk˘ palác. Sraz ve 14:00 pﬁed vchodem (Ovocn˘ trh 4, Praha 1). Vstup 50 Kã
(prÛvodce PIS).
PraÏské mosty a nábﬁeÏí. Sraz ve 14:00
pﬁed Podskalskou celnicí na V˘toni (Ra‰ínovo
nábﬁ. 412, Praha 2). Vstup 50 Kã + vstupné
do objektu celnice (PhDr. Jiﬁina Chrastilová).
14. po. Bedﬁich Smetana a Praha. Vycházka po místech, která jsou v Praze spojena
s osobností tohoto v˘znamného hudebníka.
Sraz v 15:30 na rohu ulice Îelezné a Staromûstského nám. (u domu U bílého koníãka).
Vstup 50 Kã (Jana Bondyová).
Stﬁípky z dûjin Prahy. Co je‰tû nevíte o domovních znameních a ãíslování domÛ, o osvûtlení mûsta a dal‰ích zajímavostech. Pﬁedná‰ka se koná od 17:00 v sále ÚVL PIS,
Arbesovo nám. 4, Praha 5. Vstup 50 Kã
(Drahomiﬁ Budinská).
15. út. KﬁiÏovatka u Pra‰né brány – jedna
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PouÏití inhalací u infekãních
onemocnûní d˘chacích cest
Pﬁi infekãních onemocnûních d˘chacích cest, kdy je zánûtem postiÏena zejména oblast nosu
a vedlej‰ích nosních dutin, mohou b˘t velmi prospû‰né inhalace – léãebné vdechování par.
Nejznámûj‰ími látkami, které se za tímto úãelem pouÏívají, jsou rostlinné silice oznaãované
také jako éterické oleje. Silice pﬁímo dezinfikují d˘chací cesty, dráÏdûním jejich sliznic zvy‰ují
vyluãování sekretu a aktivací ﬁasinkového epitelu ulehãují odstranûní hlenu. Tento úãinek je
vyuÏíván zejména u silice eukalyptové, borovicové, kosodﬁevinové, mátové, tea tree, hﬁebíãkové, citronelové, fenyklové, an˘zové nebo tymiánové. PouÏívají se buì pﬁímo k inhalacím,
nebo jako sloÏky nosních kapek a mastí (napﬁ. Pinosol), ale b˘vají i souãástí prsních mastí
(Broncho balsam). Hotovou smûs nûkolika silic najdeme v lékárnû pod názvem Amol. Oblíbené jsou praktické nosní inhalátory (Humex, Hap-ãi, Cetix), které se vejdou do kapsy a jsou
hned k dispozici. Rychl˘m „inhalaãním" pomocníkem mÛÏe b˘t i kapesník, na kter˘ nakapeme
pár kapek silice a vdechujeme. Dal‰ími látkami, které jsou ãasto obsaÏeny v pﬁípravcích pro
inhalace, jsou mentol, kafr a metylsalicylát.
Inhalované silice je tﬁeba správnû naﬁedit, neboÈ ve vy‰‰ích koncentracích mohou zvy‰ovat
suchost sliznic a zhor‰ovat obtíÏe nemocného. Vût‰inou se inhalaãní roztoky pﬁipravují pﬁidáním asi 10 – 15 kapek silice do 1 litru vroucí nebo horké vody. Není-li po ruce ãistá silice, mÛÏeme pouÏít napﬁ. lÏiãku prsní masti pﬁidanou do vroucí vody nebo podobnû i nosní kapky Pinosol. Silice se uvolÀují i z bylin, které je obsahují, jejich pﬁelitím vﬁelou vodou (napﬁ. naÈ máty,
naÈ tymiánu, kvût heﬁmánku).
Pﬁi nejjednodu‰‰ích domácích inhalacích (tj. bez inhalaãních pﬁístrojÛ) postupujeme tak, Ïe
nakapeme silici do ‰ir‰í nádoby – misky s horkou vodou, sedneme si s osu‰kou pﬁehozenou
pﬁes hlavu nad miskou a vdechujeme v˘pary. KvÛli dráÏdûní radûji zavﬁeme oãi, pozor i na
opaﬁení. Inhalujte maximálnû 10 minut a ne ãastûji neÏ dvakrát dennû.
Pﬁed vlastní inhalací vyãistûte sliznice nosu a krku. Inhalace nosem se doporuãují u v‰ech nemocí postihujících nosní dutinu, vãetnû alergické r˘my a zánûtÛ vedlej‰ích dutin nosních, ve
v‰ech ostatních pﬁípadech je lépe inhalovat ústy. Toãení hlavy nebo závratû pﬁi inhalacích nás
upozorÀují na to, Ïe se nadechujeme moc hluboce a rychle. K rychlé úlevû postaãí na chvíli
zadrÏet dech. Pﬁíli‰ hluboké vdechování mÛÏe vyvolat také ka‰el, proto se nadechujme i vydechujme pﬁirozenû.
Blahodárného úãinku je dosaÏeno i pﬁi pouÏití koupelov˘ch olejÛ s obsahem silic, kdy jsou silice vdechovány a zároveÀ pﬁispívají k relaxaci celého tûla. Stejnû tak mÛÏe pﬁíjemná vÛnû silic pﬁispût k zlep‰ení atmosféry doma i na pracovi‰ti, pﬁidáme-li je do odpaﬁovaãÛ nebo aromalamp. Inhalaãní terapií s vyuÏitím minerálních vod se budeme zab˘vat pﬁí‰tû.
ms

Kresba Inka Delevová
z hlavních tepen v historii Prahy. Zajímavé
budovy, které uÏ nestojí, osudy lidí, jejichÏ
jména jsou s tímto místem spojena (náhrada
za neuskuteãnûnou vycházku z prosince
2004). Sraz v 15:30 u Pra‰né brány. Vstup
50 Kã (PhDr. Eva Havlovcová).
16. stﬁ. F. Kafka a jeho pﬁátelé. Pﬁedná‰ka
se koná od 17:00 v sále ÚVL PIS, Arbesovo
nám. 4, Praha 5. Vstup 50 Kã (ing. B. Kocourek).
17. ãt. Kostel sv. Jana Kﬁtitele Na prádle
a Galerie historick˘ch ﬁemesel. Spojeno
s procházkou po ostrovû Kampa a v˘kladem
o jeho zajímavé historii. Sraz v 15:30 pﬁed
kostelem v ¤íãní ulici na Malé Stranû (spojení tram. ã. 22, 23 na Újezd). Vstup 50 Kã
(PhDr. E. Havlovcová).
19. so. Pamûtní desky a pomníky v praÏsk˘ch ulicích. Sraz ve 14:00 u sochy sv.
Václava na Václavském nám. Vstup 50 Kã
(PhDr. Jiﬁina Chrastilová).
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Z Malvazinek na Paví vrch. Sraz ve 14:00
na stanici aut. ã. 137 „Urbanova“ (jede od
metra B „Na KníÏecí“). Vstup 50 Kã (BoÏena
·vejnohová).
20. ne. Kostel sv. ·tûpána na Novém Mûstû. Celková prohlídka. Sraz ve 14:00 pﬁed
vchodem do objektu (·tûpánská ul.). Vstup
50 Kã (ing. Vûra Pelzbauerová).
Vinohradské hﬁbitovy. Sraz ve 14:00 na
stanici tram. ã. 11, 19, 26 „Vinohradské hﬁbitovy“. Vstup 50 Kã (ing. Bohumil Kocourek).
21. po. A Prahou znûly tóny (Pagannini,
Berlioz aj.). Pﬁedná‰ka s pouÏitím hudebních
ukázek se koná od 17:00 v sále ÚVL PIS,
Arbesovo nám. 4, Praha 5. Vstup 50 Kã
(Mgr. Jaroslava Náprstková).
22. út. Vojanovy sady a blízké okolí – spojeno s v˘kladem o historii klá‰tera karmelitek.
Sraz v 15:00 v atriu stanice metra A „Malostranská“. Vstup 50 Kã (Emílie Pike‰ová).

SLOVO MAJÍ âTENÁ¤I

Nedávno jsme dostali do redakce e-mail,
kter˘ dává moÏnost vzniku zajímavého
ãlánku do nûkterého z pﬁí‰tích ãísel
ListÛ Prahy 1. Tû‰í nás kladné reakce
na na‰e ãlánky. Pi‰te v‰ak, i kdyÏ máte
dojem, Ïe v Listech Prahy 1 nûco chybí,
nebo máte-li dal‰í zajímavé námûty. Tû‰íme se na va‰e dal‰í reakce.
VáÏená paní ‰éfredaktorko,
zaujal mne vá‰ úvodník v ãísle 1/2005.
Jako dobrovolnické centrum HESTIA pÛsobíme v Praze od roku 1998, na Praze 1
sídlíme od roku 2000. V minul˘ch letech
jsme kromû ãistû praÏsk˘ch dobrovolnick˘ch programÛ zrealizovali i ﬁadu dal‰ích
po celé republice. Kromû toho na‰ím

■ ■ ■

centrem kaÏdoroãnû „projde“ nûkolik set
dobrovolníkÛ, kteﬁí pak pÛsobí v mnoha
desítkách praÏsk˘ch organizací.
Právû nyní pﬁipravujeme pomûrnû rozsáhl˘ projekt pro Prahu v rámci JPD 3 ze
strukturálních fondÛ EU, zamûﬁen˘ na nezamûstnané ãi ohroÏené nezamûstnaností – zejména absolventy ‰kol, Ïeny na mateﬁské dovolené a také na nezamûstnané
ve vûku 50 a více let. Uvítali bychom, kdybychom mohli va‰ím prostﬁednictvím oslovit potenciální zájemce o spolupráci na
na‰em projektu a seznámit s ním ãtenáﬁe
ListÛ Prahy 1.
Jiﬁí To‰ner,
Národní dobrovolnické centrum HESTIA,
Na Poﬁíãí 12, Praha 1

Jak budou Listy Prahy 1 vycházet v roce 2005
Prosincové ãíslo bylo poslední, které vy‰lo první úter˘ v mûsíci. Od leto‰ního roãníku vycházejí LP1 vÏdy 1. den v mûsíci. âeská po‰ta je do va‰ich schránek (domácích i firemních) doruãí
v následujících pûti dnech. V˘jimkou je letní dvojãíslo (ã. 7/8), které vychází 27. ãervna 2005.

UPOZORNùNÍ REDAKCE
ProtoÏe âeská po‰ta povaÏuje zásilky typu ListÛ Prahy 1 za reklamní, doruãovatelé je nevhazují do schránek oznaãen˘ch nálepkami „Nevhazovat reklamní letáky“ a podobnû. Pﬁejete-li si Listy Prahy 1 dostávat, vyznaãte to prosím na své schránce. Nedostáváte-li Listy
Prahy 1 z jiného dÛvodu, kontaktujte redakci.

KLUB RODIâÒ MAL¯CH DùTÍ

(do 3 let vûku), Praha 1, Karlova 8,
Unitaria, zve na besedu s psycholoÏkou ve ãtvrtek dne 10. 2. 2005 od 16:30 do 18:00 hod.
O dûti se po dobu besedy starají zku‰ené vychovatelky. Téma: Zlozvyky u mal˘ch dûtí.
Vstup voln˘.

Dvanáct˘ roãník literární soutûÏe SPUSA

·ance pro mladé talenty
Spoleãnost pﬁátel USA – SPUSA – je nezisková organizace, která vznikla po druhé
svûtové válce jako reakce na osvobození ãásti území âeskoslovenska americkou armádou. Po roce 1948 byla její ãinnost zakázána a nûkolik zbyl˘ch ãlenÛ uchovávalo
spoleãnost inkognito. Po roce 1989 byla obnovena a její poboãky pÛsobí v mnoha
mûstech âeské republiky. V Praze jsou hned dvû, poboãka SPUSA – Praha hlavní
mûsto, která se soustﬁeìuje na spoleãenskou ãinnost, a SPUSA – vzdûlávací stﬁedisko, zab˘vající se v˘ukou jazykÛ, hlavnû angliãtiny, a poﬁádáním vzdûlávacích programÛ pro veﬁejnost. Tato poboãka vyhla‰uje kaÏdoroãnû velmi zajímavou soutûÏ.
JiÏ podvanácté vyhla‰uje SPUSA literární
soutûÏ pro Ïáky a studenty do vûku 26 let,
tento rok na téma When I was lost/ Jak
jsem se ztratil. Pﬁíspûvky v angliãtinû mohou mít podobu povídky, eseje, básnû i jiného literárního útvaru, hodnotí se pﬁede-

PLACENÁ INZERCE

ÎALUZIE, ROLETY
SÍTù PROTI HMYZU

!! vykupujeme staré Ïaluzie na protiúãet !!

v‰ím originalita a kvalita my‰lenky. Porota
literární soutûÏe je opût vedena panem Jiﬁím Stránsk˘m, prezidentem âeského PEN
klubu, a i dal‰í její ãlenové jsou v˘znamn˘mi individualitami znám˘mi z oblasti obchodní, politické, vzdûlávací i z oblasti literatury.Téma je kaÏdoroãnû voleno tak, aby
podpoﬁilo tvoﬁivost a fantazii mlad˘ch
úãastníkÛ a pﬁimûlo je vyjádﬁit se ke svûtu,
v nûmÏ Ïijí, v ‰ir‰ích souvislostech. Úãast
v soutûÏi dává téÏ moÏnost vstoupit do svûta literatury, diskutovat a radit se s jeho
osobnostmi. Jak ﬁekl Jiﬁí Stránsk˘ pﬁi loÀském vyhla‰ování vítûzÛ, je jisté, Ïe úroveÀ
zasílan˘ch pﬁíspûvkÛ v posledních letech
v˘raznû stoupla. Porota se tedy jiÏ nyní tû‰í
na leto‰ní roãník a doufá, Ïe i z nûj vzejde
nûkolik mlad˘ch literárních talentÛ, schop-

n˘ch se kultivovanû vyjadﬁovat i v cizím jazyce. Jejich práce vÏdy otisknou i nûkterá
média.
Uzávûrka soutûÏe je 28. února. Vítûzové
v‰ech tﬁí vûkov˘ch kategorií získají plnû zaplacen˘ mûsíãní studijní pobyt ve Velké Británii v International House. Kromû toho jsou
pﬁipraveny i dal‰í ãetné ceny. Slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ a setkání s ãleny poroty i dal‰ími zajímav˘mi hosty probûhne 3. 6. v budovû Radio Free Europe a moderovat je
bude Martin Dejdar.
SoutûÏ doporuãuje M· âR, podporuje MZV
âR, velvyslanectví USA v Praze a Radio
Free Europe / Radio Liberty. Adresa pro za-

slání soutûÏních prací: SPUSA Education
Center, Na Poﬁíãí 6, Praha 1
Pro v‰echny, kdo se uãí anglicky: Ve vzdûlávacím stﬁedisku SPUSA mÛÏete kaÏd˘ t˘den vÏdy v pondûlí od 15 nebo 18 hodin nav‰tívit zdarma promítání filmÛ v angliãtinû
s anglick˘mi titulky. Tzv. Movie Monday
pﬁedstavuje sérii semináﬁÛ klasick˘ch i souãasn˘ch filmÛ s úvodním slovem. Dal‰í cyklus
semináﬁÛ o hvûzdách Hollywoodu s ukázkami filmÛ je pojmenován Hvûzdy amerického
filmu a probíhá v ãe‰tinû. Tﬁetí cyklus je
o anglickém jazyce, nejoblíbenûj‰í je English
around the World. Pﬁedná‰ejí rodilí mluvãí
z rÛzn˘ch anglicky mluvících zemí.
Maf

23. stﬁ. Z Pﬁední Kopaniny do âerného Vola. Sraz na stanici aut. ã. 254 „Pﬁední Kopanina“ (jede od stanice metra A „Dejvická“ ve
14.10). Vstup 50 Kã (BoÏena ·vejnohová).
24. ãt. Staromûstská radnice – celková
prohlídka. Sraz v 15:00 pﬁed objektem. POZOR – v pﬁípadû primátorské akce nelze
uskuteãnit. Vstup 50 Kã + jednotné sníÏené
vstupné do v‰ech ãástí radnice 40 Kã (Jana
BuÀatová).
26. so. Po smíchovské stráni nejen kolem
b˘val˘ch usedlostí. Sraz ve 14:00 na stanici aut. ã. 176, 217 „Stadion Strahov“ (aut. ã.
217 jede z Dejvické, ã. 176 jede z Karlova
nám.). Vstup 50 Kã (Hedvika âenková).
Do star˘ch Bohnic za selsk˘m barokem.
S procházkou ke hﬁbitovu drobn˘ch zvíﬁat.
Sraz v 15:00 na koneãné aut. ã. 102 „Staré
Bohnice“ (jede od metra C „NádraÏí Hole‰ovice“). Vstup 50 Kã (Eva Sokolová).
27. ne. Bﬁevnovsk˘ klá‰ter. Celková prohlídka. Sraz v 15:00 pﬁed objektem (Markétská 1, Praha 6). Vstup 50 Kã + vstupné do
objektu 50/30 Kã (PhDr. Jiﬁina Chrastilová).
28. po. Hádanky na‰í minulosti – pokraãování. Pﬁedná‰ka se koná od 17:00 v sále
ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5. Vstup
50 Kã (PhDr. Jiﬁina Chrastilová).
Vycházky se konají, sejde-li se deset
úãastníkÛ. Studentské a dÛchodcovské
slevy, není-li uvedeno jinak.
Prodej vlastivûdn˘ch v˘letÛ na cel˘ rok
2005 bude zahájen 21. 2. v informaãních
stﬁediscích PIS na Staromûstské radnici
a Na Pﬁíkopû 20. Pﬁí‰tí program PIS bude
k dostání od 28. 2. tamtéÏ a v objektech
v památkové péãi PIS.

PRAVIDELNù P¤ÍSTUPNÉ
PAMÁTKY VE SPRÁVù PIS
Staromûstská radnice
Stoková síÈ v pﬁízemí vûÏe Staromûstské
radnice.
Staromûstská mostecká vûÏ
Malostranská mostecká vûÏ, Pra‰ná brána a VûÏ kostela sv. Mikulá‰e, Koãárovna
v areálu zámku ve Ctûnicích (Praha 9 – Vinoﬁ) – v zimním období uzavﬁeny.
Bludi‰tû a rozhledna na Petﬁínû – otevﬁeno so + ne, o jarních prázdninách 5.–13. 2.
dennû 10–17.
wi

Kontejnery na Praze 1
– svoz objemného odpadu

v úter˘ 8. a 22. února (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 )
Víkendov˘ svoz z 19 míst na území
Prahy 1 bude 7. – 10. dubna. Stanovi‰tû kontejnerÛ oznámíme v bﬁeznovém ãísle ListÛ Prahy 1.

OKÉNKO K SOUSEDÒM

Rodiãe stále bojují
V prostorách ‰koly pro nadané dûti Pod
Marjánkou 2 v Praze 6 informovali zástupci obãanského sdruÏení ·kola dûtem
o prÛbûhu projednávání Ïádosti o zaﬁazení první základní ‰koly pro nadané dûti do
sítû ‰kol âR.
PﬁestoÏe sdruÏení splnilo v‰echny poÏadavky ministerstva ‰kolství a ãeské legislativy,
vydalo ministerstvo jiÏ podruhé zamítavé rozhodnutí s odÛvodnûním, Ïe ‰kol je v âR dost.
Îádná se v‰ak cílenû nevûnuje vzdûlávání
a v˘chovû dûtí, které pro nadprÛmûrné nadání v urãitém smûru vynikají nad sv˘mi vrstevníky, z ãehoÏ ãasto plynou jejich problémy
jak se spoluÏáky, tak i s pedagogy v klasick˘ch tﬁídách. PhDr. Tyl, psycholog a místopﬁedseda sdruÏení, vysvûtlil v˘znam individuálního pﬁístupu k nadan˘m dûtem se
speciálními vzdûlávacími potﬁebami, kter˘
bûÏné ãeské státní ‰koly nejsou zcela
schopny, a ãasto ani ochotny zajistit.
Dr. Ing. Svoboda, pﬁedseda sdruÏení, informoval o souãasné situaci, kdy ‰kola od loÀského roku fakticky existuje a její provoz
zcela financují rodiãe ÏákÛ, které vyuãuje.
Místopﬁedsedkynû sdruÏení JUDr. Veselá-Samková seznámila pﬁítomné s právním
rozkladem zamítavého rozhodnutí ministerstva, své stanovisko pﬁednesl i pﬁední pedagogick˘ odborník Prof. PhDr. R˘dl, CSc.
Od února 2004 nav‰tûvuje ‰kolu s názvem
Cesta k úspûchu ‰est dûtí ve vûku 5 aÏ 8 let,
kaÏdé jinak nadané a zároveÀ s jin˘mi problémy. Dûti i rodiãe jsou velmi spokojení s individuálním zpÛsobem v˘uky, pﬁi níÏ Ïáãci nemusejí sedût v lavicích, dodrÏovat pﬁesné ãasové
limity vyuãovacích hodin, mohou pﬁecházet
z jedné oblasti do druhé, bez obav komunikovat s uãitelkou. S její v˘raznou pomocí se kaÏdé dítû mÛÏe vûnovat individuálnû svému
oblíbenému pﬁedmûtu zájmu, kter˘m je u nûkoho tﬁeba zemûpis ãi matematika, a naopak
není nucené napﬁíklad malovat, kdyÏ je to
opravdu vÛbec nebaví. SdruÏení ·kola dûtem
doufá, Ïe neustálá mediální pozornost a tlak
veﬁejnosti mÛÏe pﬁinést naru‰ení monopolu
státu v oblasti základního ‰kolství a zajistit rodiãÛm ústavou zaruãené právo rozhodovat
o v˘chovû a vzdûlávání jejich dûtí.
Maf
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couz‰tí umûlci pracují na spoleãné téma, nebo sami v˘tvarníci mají k Francii siln˘ vztah.
V kavárnû institutu naopak vÏdy dostávají
pﬁíleÏitost ãe‰tí umûlci, mnohdy se jedná
o jejich první moÏnost k vystavování.
Jedním z ﬁady zahraniãních stﬁedisek sídlících v Praze 1 je institut, kter˘ má v na‰em
hlavním mûstû uÏ opravdu hluboké koﬁeny. Je jím Institut francouzsk˘ pÛsobící v Praze
v nejrÛznûj‰ích obmûnách uÏ po desetiletí. A zájem âechÛ o francouzskou kulturní
a my‰lenkovou tradici neutuchá ani dnes.

Z bohaté historie
Se základním úmyslem ‰íﬁit v âechách francouzsk˘ jazyk pﬁichází do Prahy roku 1886
Alliance Française. Její zaloÏení se setkalo
se znaãn˘m ohlasem, vÏdyÈ Francie byla pro
probouzející se ãesk˘ národ velk˘m vzorem
– politick˘m i kulturním. Alliance Française
vedle jazykové v˘uky poﬁádala ﬁadu pﬁedná‰ek, organizovala nejrÛznûj‰í pﬁedstavení,
udûlovala stipendia. Napﬁíklad v roce 1905
zaplatila zápisné na Sorbonnu chudému
ãeskému studentovi Eduardu Bene‰ovi. ZásluÏnou ãinností bylo také zaloÏení knihovny,
jeÏ se pozdûji stala základem pro knihovnu
souãasného Francouzského institutu.

v‰tûvnost knihovny. Institut neumlãela nacistická okupace, ale byl násilnû uzavﬁen v jiném vypjatém období na‰í historie – 1. kvûtna 1951.
I pﬁes ãetné snahy nebyl Francouzsk˘ institut obnoven po více neÏ jedno desetiletí. Jeho budova slouÏila potﬁebám velvyslanectví,
bydlili zde jeho zamûstnanci. Hlavním dÛvodem byla obava z konfiskace objektu.
V roce 1965 je ve ·tûpánské otevﬁeno Francouzské kulturní stﬁedisko, rok poté pak
Francouzská knihovna, ãítající v té dobû
dvacet pût tisíc svazkÛ. Za rok na to i do prostor Francouzského institutu zavál pﬁízniv˘

k˘ prezident, setkal 9. prosince s Françoise
Mitterrandem znovu, aby spoleãnû slavnostnû otevﬁeli obnoven˘ Francouzsk˘ institut.

Pestrá nabídka dne‰ních dnÛ
Po mnoha svízeln˘ch letech, ba desetiletích, setrvává Francouzsk˘ institut i nadále ve sv˘ch prostorech ve ·tûpánské
35. Za souãasn˘ch pﬁízniv˘ch podmínek
má moÏnost rozvíjet svou nabídku, zab˘vat se svobodnû nejrÛznûj‰ími oblastmi
kultury i politiky.
Jeho cíl zÛstává stejn˘ – seznamovat ãeskou veﬁejnost s francouzskou kulturou, pohledem na svût a zpÛsobem my‰lení a upozorÀovat na vzájemné souvislosti s ãesk˘m
prostﬁedím. Samozﬁejmû institut slouÏí také
FrancouzÛm pob˘vajícím v Praze. Zakoﬁenûná pﬁedstava, Ïe jsou jeho brány otevﬁeny

Institut Ernesta Denise
První svûtová válka a její ukonãení posunuly
ãesko-francouzské vztahy opût kupﬁedu
a odrazem ve spoleãenském Ïivotû bylo mimo jiné v roce 1920 zaloÏení Institutu Ernesta Denise. Také on nabízel v˘uku francouzského jazyka a literatury a dûjin
francouzské filozofie. Navíc zprostﬁedkovával informace a byl centrem francouzské kultury v âeskoslovensku. V záﬁí 1930 uÏ se
otevírala v˘uka ve ãtyﬁech sekcích: literární,
historické a filologické; právnické a ekonomické; vûdecké a technické a v sekci urãené
ãesk˘m pedagogÛm pro roz‰íﬁení znalostí
o francouzsk˘ch dûjinách, legislativû apod.
Rozmachu institutu uÏ se nedokázala pﬁizpÛsobit budova v Ostrovní ulici, a tak jeho
vedení zrealizovalo v˘stavbu budovy, která
splÀovala dávn˘ sen, umoÏÀovala shromáÏdit ve‰keré aktivity na jedno místo. Sedmdesát ãtyﬁi let, od roku 1930, tedy Francouzsk˘
institut pÛsobí ve ·tûpánské 35.

TûÏké roky
Slibn˘ rozvoj Francouzského institutu nemohl trvat déle neÏ do roku 1938. Pozice Francie byla v ãesk˘ch oãích váÏnû otﬁesena
a od bﬁezna 1939 byla pﬁirozenû ohroÏena
i ãinnost institutu samého. Je aÏ s podivem,
Ïe v období nacistické okupace se podaﬁilo
udrÏet objekt ve ·tûpánské, a dokonce zachovat knihovnu pﬁístupnou veﬁejnosti. Ani
po skonãení války v‰ak nenastaly lep‰í roky.
âesko-francouzské vztahy byly poznamenány a obecnû sílily tlaky k orientaci v˘chodním
smûrem. âást budovy musel institut vyklidit
a klesl také zájem o probíhající kurzy a ná-

Socha na prahu, Galerie ·tûpánská 35
vítr „praÏského jara“, kter˘ pﬁinesl do âeskoslovenska ﬁadu zajímav˘ch francouzsk˘ch
osobností, uskuteãnilo se mnoho spoleãn˘ch
akcí a vzniklo nemálo velkolep˘ch plánÛ do
budoucna. Jak v‰e nakonec skonãilo, je nasnadû. V nastalém „období dusna“ i nadále
fungovala knihovna a ãítárna, k jejich náv‰tûvû bylo v‰ak tﬁeba jisté dávky odvahy.
Teprve osmdesátá léta pﬁinesla jisté uvolnûní a ve ·tûpánské zaãaly napﬁ. opût oficiální
jazykové kurzy, uvolnila se povolená témata
v˘stav a vzrostl jejich poãet. Vrcholem postupného uvolÀování reÏimu byla roku 1988
spoleãná praÏská snídanû tehdej‰ího francouzského prezidenta Françoise Mitterranda
s pﬁedstaviteli ãeského disentu. O pût let pozdûji se Václav Havel, tentokrát uÏ jako ães-

Starobylé kultury Persie
Dnes jiÏ nemusíte cestovat tisíce kilometrÛ za starobyl˘mi kulturami Íránu, Afgánistánu a TádÏikistánu. âesko-íránská spoleãnost, sdruÏující zájemce o starobylé
kultury Persie, Íránu a pﬁilehl˘ch oblastí, sídlí jen pár desítek metrÛ od malostranské vûÏe Karlova mostu.
V ulici U LuÏického semináﬁe 18 vzniká také velmi zajímav˘, i kdyÏ skromnû vyhlíÏející
ãtvrtletník Bústán (persky zahrada), kter˘ nese název po básnické sbírce geniálního
básníka a filozofa Sádího ze 13. století. Spoleãnost svojí pﬁedná‰kovou ãinností i vydáváním ãasopisu navazuje na dlouhou tradici a vysokou úroveÀ ãeského poznávání a vûdeckého bádání o tûchto kulturách v˘chodu. (Napﬁíklad obsáhlá kniha ãeského badatele Jana Rypky z r. 1952 Dûjiny perské a tádÏické literatury byla pﬁeloÏena do ‰esti
evropsk˘ch jazykÛ, ale také tﬁikrát do per‰tiny!)
V âasopise Bustán lze najít pﬁíspûvky skuteãnû velice pestré a zajímavé. Kromû mnoÏství pﬁekladÛ staré poezie, bajek, pﬁísloví i povídek z této oblasti s natolik odli‰nou kulturou, vybíráme namátkou z loÀsk˘ch ãísel:
Vzestup a pád Talibánu, Ver‰e afghánsk˘ch Ïen, Írán ve starém ãeském tisku, O lékaﬁství v pﬁedislámském Íránu, Perské koberce, Írán‰tí, tádÏiãtí a afghán‰tí uãenci v Praze…
âasopis i spoleãnost se svojí ãinností snaÏí o zpﬁístupnûní zajímavé kultury této ãásti svûta, a tím i o pﬁekonání bariér v jejím vnímání u ãeské veﬁejnosti.
Maf

PLACENÁ INZERCE

Perliãka Ïivota

Melasa
V dne‰ním zastavení v pﬁírodû se setkáme s melasou. Ta vzniká jako plnohodnotn˘ produkt pﬁi v˘robû cukru. Speciálnû zajímavá pro nás je melasa
tﬁtinová, která obsahuje neuvûﬁitelné mnoÏství ãlovûku prospû‰n˘ch elementÛ. Rozli‰ujeme tﬁi
typy melasy. Nejkvalitnûj‰í
vzniká pﬁi první extrakci cukru
z tﬁtiny, není síﬁená. Druhou
extrakcí z ní vzniká druh˘
typ, jiÏ síﬁen˘, a dal‰í, tedy
tﬁetí extrakcí tﬁetí typ, tzv.
black strap.
Pokud bychom chtûli vyuÏít zku‰enosti z dﬁívûj‰ích
dob, mohli bychom pouÏívat melasu jako sladidlo. Obsahuje vût‰inu
glukózy a fruktózy, které
mají vût‰í sladivost neÏ
sacharóza. Melasa tak
dodá daleko ménû kalorií
neÏ jiná sladidla (má polovinu kalorické hodnoty ﬁepného cukru, dvû tﬁetiny medu…). Dále obsahuje i minerály a vitaminy skupiny B.
Melasa je harmonizovanou
soustavou pro lidsk˘ organiz-

mus nezbytn˘ch stopov˘ch prvkÛ a organick˘ch látek spoleãnû s enzymy, aminokyselinami a dal‰ími látkami. V˘bornû pÛsobí na
cel˘ organizmus, zvlá‰tû pak na krvetvorbu,
ãinnost srdce, nervov˘ systém, zaÏívací pochody, ãinnost Ïláz s vnitﬁní sekrecí – prostû
pomáhá regeneraci celého organizmu. Není
proto Ïádn˘ div, Ïe se stala pﬁirozenou a trvalou souãástí lidové medicíny. Tak se dostala melasa i do star˘ch kuchaﬁsk˘ch receptÛ. Ti z vás, kter˘m melasa pﬁipomíná lak
na plot nebo nûco podobného, zkuste
ochutnat melasu prvního typu, Vital
MELASU, která má zajímavou karamelovou chuÈ, pﬁíjemnou konzistenci
a je v pûkné lahviãce, ze které se
dobﬁe dávkuje. MÛÏe b˘t ve va‰í
kuchyni dokonal˘m kulináﬁsk˘m
doplÀkem – aÈ uÏ na zmrzlinu
místo karamelu, tak do jídel ãesk˘ch i exotick˘ch, kde potﬁebujete získat pokrm s nasládlou
chutí. Vynikající je do marinádov˘ch omáãek nejen na
maso, ale i zeleninu, nebo
do tûstovin. Pokud vás zajímají recepty tohoto druhu, mÛÏete se podívat na
televizní program Primy,
Tescoma Prima Vaﬁeãka
28. února 2005, kde se dva
zajímavé recepty objeví
v soutûÏi.
MoÏná pro zaãátek péãe
o své zdraví zkusíme do
svého stravovacího schématu zakomponovat Vital
MELASU. âtyﬁi kávové lÏiãky
dennû jsou pro nás základní
dávkou.

jen tûm, kteﬁí vládnou jazykem francouzsk˘m, je mylná, je vÏdy dÛslednû dbáno
o dvojjazyãnost. Tzn. Ïe vítán je kaÏd˘, koho
tﬁeba i namátkou zaujme vybrané téma diskuze ãi promítan˘ film. Filmov˘ sál nabízí nejen filmy francouzské. Pro zájemce o francouz‰tinu bude jistû zajímavá i nabídka
ãesk˘ch filmÛ doplnûn˘ch francouzsk˘mi titulky. âasto jsou uvádûny pﬁedpremiéry, a to
v‰e za rozumné vstupné.
Ve ·tûpánské 35 najdete samozﬁejmû také
místa vyhrazená umûní v˘tvarnému. V galerii dostávají prostor témûﬁ v˘hradnû umûlci
francouz‰tí, v˘jimkou byly v minulosti osobnosti s Francií úzce spjatí – jako napﬁ. Jiﬁí
Koláﬁ. Ale ãeská jména se objevují také v pﬁípadû umûlecké spolupráce, kdy ãe‰tí i fran-

Hudba, divadlo, tanec
Neménû zajímav˘ program nabízí Francouzsk˘ institut v oblasti hudební. AÏ do dubna
pokraãuje v sále ·vandova divadla poutav˘
cyklus pﬁedstavující soudobé hudební formy
Krása dne‰ka. Francouzsk˘ institut ho pﬁipravuje spoleãnû s PraÏskou komorní filharmonií. Program sestavil souãasn˘ hostující
dirigent PraÏské komorní filharmonie Michel
Swierczewski a cílem celého cyklu by mûlo
b˘t seznámení posluchaãÛ s cestami hudební moderny dvacátého století. Samozﬁejmû
institut hostí bûhem roku také ﬁadu francouzsk˘ch hudebních souborÛ.
Zatímco hudba promlouvá bez bariér k posluchaãÛm v‰ech národností, divadlo má cestu
sloÏitûj‰í. I pﬁesto se institut snaÏí postihnout
také tuto kulturní oblast. Francouzské divadelní hry jsou tlumoãeny ãi doplÀovány titulky, ale
nejsnáze pﬁístupné jsou samozﬁejmû divadelní formy, v nichÏ mluvené slovo stojí spí‰e
v pozadí. Letos napﬁíklad mÛÏete na Letenské
pláni nav‰tívit ‰apitó spoleãnosti Cirque baroque. Neménû pﬁitaÏliv˘ je z tohoto hlediska
tanec, hosty sezony budou namátkou tﬁeba
soubory Pal Frenak ãi Myriam Gourfink.
Diskuze, vzdûlávací programy, knihovna
Souãástí ãinnosti institutu byly od nepamûti
také pﬁedná‰ky a veﬁejné diskuze s nejrÛznûj‰ími odborníky. Série leto‰ních pﬁedná‰ek
bude vûnována velk˘m francouzsk˘m intelektuálÛm, pﬁedstaví Jeana Geneta, Jaquesa
Derridu, Michela Foucaulta a dal‰í. Úspû‰n˘
cyklus diskuzí Rozumût dne‰nímu svûtu pokraãuje setkáními na téma Válka diplomacie
a Spoleãnost v konfliktu. Úãastní se vÏdy jeden ãesk˘ a jeden francouzsk˘ odborník a ke
slovu se dostane samozﬁejmû i publikum.
Samozﬁejmou ãástí nabídky Francouzského
institutu, která ho také doprovází od jeho
vzniku, jsou jazykové kurzy mnoha typÛ, jejichÏ nejv˘raznûj‰í pﬁedností jsou jejich vyuãující – rodilí mluvãí. K institutu neodmyslitelnû patﬁí také knihovna, v níÏ najdete knihy,
periodika, hudební CD-ROM atd., dohromady asi padesát tisíc dokumentÛ. Vût‰ina
z nich je ve francouz‰tinû, ãást tvoﬁí ale
i ãeské pﬁeklady.
Aãkoli jsme se v pﬁedchozích ﬁádcích snaÏili
postihnout program Francouzského institutu
v celé jeho ‰íﬁi, není v na‰ich silách zmínit
v‰e. Pokud si pozornû prohlédnete kulturní
program institutu, kter˘ mÛÏete získat pﬁímo
v budovû nebo v kulturních pﬁehledech nebo
na www.ifp.cz, zjistíte moÏná s pﬁekvapením,
Ïe budova ve ·tûpánské 35, kolem níÏ chodíme dennû bez pov‰imnutí, nabízí neskuteãnû
‰irok˘ a rozmanit˘ program, z kterého si mÛÏe vybrat opravdu kaÏd˘. Leona Hornová

TEREZA zapojuje dûti do mezinárodních projektÛ

Ekologie – vûda pro kaÏdého z nás
V minulém ãísle jsme pﬁedstavili obãanské sdruÏení TEREZA, které se jiÏ
od roku 1979 zasazuje o ekologickou v˘chovu, nejprve v Praze, pozdûji, po roz‰íﬁení aktivit, i v celé republice. Psali jsme o domu s názvem
Labyrint svûta a ráj srdce v Ha‰talské 17, kde má dnes sdruÏení základnu. Kromû dílen a knihovny pro veﬁejnost a vzdûlávacího stﬁediska pro pedagogy, jehoÏ ãinnost jsme jiÏ pﬁiblíÏili,
zde vznikají pﬁedev‰ím v˘ukové programy a ‰kolní projekty,
které TEREZA pﬁipravuje jiÏ od roku 1991.
Programy a projekty se nauãila v prÛbûhu let vyuÏívat ﬁada ‰kol jako v˘born˘ doplnûk v˘uky, kter˘ dûti nejen baví,
ale hlavnû je nenásilnou formou uvede do
svûta ekologie, nauãí je myslet nejen na sebe, ale i na jiné, nejen na to, co proÏívají teì,
ale i na to, co bylo, a hlavnû co bude. A Ïe
dûtem není budoucnost na‰í pﬁírody, ale i celé planety lhostejná, dokazuje velk˘ zájem
jak o úãast ve ‰kolních projektech, tak na akcích, které sdruÏení TEREZA poﬁádá pro veﬁejnost v pﬁírodû (Den Zemû na jaﬁe a Slavnost padajícího listí na podzim, obojí
v Prokopském údolí.).
Ale zpût ke ‰kolním programÛm. Pod vedením zku‰en˘ch lektorÛ se dûti tvÛrãím
zpÛsobem seznamují s rÛzn˘mi tématy – poznávání pﬁírody a její ochrana, jednotlivé
ekosystémy, problematika hospodaﬁení s odpady a energií, historie, stará ﬁemesla aj.
·kolní v˘ukové programy poskytují velk˘
prostor pro samostatnou práci, spolupráci
i hru. Jsou oblíbené u dûtí, ale i u uãitelÛ,
protoÏe kvalitnû doplÀují ‰kolní v˘uku základních a stﬁedních ‰kol. Mezi nejoblíbenûj‰í patﬁí napﬁ. Papírování, coÏ je historie v˘roby papíru, jeho souãasná recyklace, ale
hlavnû moÏnost vyrobit si vlastní ruãní papír.
Cesta za pﬁedky pouãí hravou formou zase
o tom, co je genealogie, jak vytvoﬁit rodokmen, osvûtlí i vznik ãesk˘ch jmen a pﬁíjmení, program lze vyuÏít i jako prvek v˘chovy
proti xenofobii. Program Energie pﬁiblíÏí, co
v‰e se musí stát, neÏ rozsvítíte Ïárovku,
umyjete si ruce nebo uvaﬁíte ‰álek ãaje. ProgramÛ je ale celá ﬁada, jsou odstupÀovány
podle nároãnosti pro rÛzné vûkové kategorie
a tvoﬁí dva aÏ tﬁi hodinové celky, které mohou ‰koláci proÏít jak v klubovnách v Ha‰talské ulici, tak v pﬁírodû.
·kolní projekty jsou vy‰‰í formou zapojení
dûtí do poznávání a zpracování ekologick˘ch
jevÛ. Probíhají dlouhodobû a jsou vlastnû
ucelenou v˘ukovou metodou, která vede
k pochopení zásad udrÏitelného rozvoje spoleãnosti.
Jana Popoviãová, PR manaÏerka TEREZY,
pﬁedstavuje dva zajímavé projekty z mnoha:
Îivá voda pro obec – úspû‰n˘ projekt vyvrcholil ãtrnáctidenní studijní cestou ÏákÛ ze
zúãastnûn˘ch ‰kol do Velké Británie. Zamûﬁil se na ochranu kvality vody v okolí ve spo-

lupráci s obcí a nyní se roz‰iﬁuje do dal‰ích
‰kol v âR.
Kysel˘ dé‰È – projekt probíhá jiÏ více neÏ 12
let, studenti pﬁi nûm mûﬁí kyselost sráÏek
a hledají pﬁíãiny zneãi‰tûní pÛdy ve svém
okolí. Ve spolupráci s âesk˘m hydrometeorologick˘m ústavem pak vypracovávají závûreãnou zprávu.
Co v‰ak povaÏujeme za nejvût‰í úspûch
sdruÏení TEREZA, ﬁíká Jana Popoviãová,
to je koordinace celosvûtového Programu
GLOBE v âeské republice. Je zamûﬁen na
podrobné sledování Ïivotního prostﬁedí na
místní i globální úrovni a úãastní se ho studenti z více neÏ 100 zemí na svûtû. V˘sledky
pozorování odesílají po internetu do databáze v USA a porovnávají s profesionálními v˘sledky ze satelitÛ i od jin˘ch úãastníkÛ programu. Na projektu spolupracují rovnûÏ
vûdci z NASA a jeho v˘sledky jsou skuteãnû
vyuÏívané a pﬁístupné komukoli na adrese
www.globe.gov
âe‰tí úãastníci projektu se mají moÏnost kaÏdoroãnû setkávat na nûkteré ze ‰kol, která je
do GLOBE zapojena, na tzv. GLOBE GAMES. Své v˘sledky a znalosti k nám jiÏ pﬁijeli
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pﬁedstavit i mladí z Dánska, Norska ãi Polska.
Program GLOBE je roz‰íﬁen po celém svûtû, ale GLOBE GAMES je ãeská „specialita“.
A protoÏe soutûÏní klání ve vûdomostech
oslovilo i zahraniãní ‰koly, pro pﬁí‰tí rok TEREZA pﬁipravuje v âeské Tﬁebové úplnû
první Evropské GLOBE GAMES. „Bude to
velké sousto“, ﬁekla Jana Popoviãová, ale
chtûli bychom podporovat setkávání aktivních studentÛ z celé Evropy, aby mohli porovnat své zku‰enosti z projektu pﬁímo v terénu, v ãeské pﬁírodû a zúãastnit se spolu
s ãesk˘mi dûtmi i doprovodn˘ch akcí. „Doufáme, Ïe v‰e organizaãnû zvládneme a Ïe
se úãastníkÛm u nás bude líbit.“
SdruÏení TEREZA by svoje rozsáhlé celorepublikové a mezinárodní aktivity nemohlo
rozvíjet bez vydatné pomoci dobrovolníkÛ
a nad‰en˘ch spolupracovníkÛ, pﬁeváÏnû
z ﬁad vysoko‰kolsk˘ch studentÛ, protoÏe má
pouh˘ch ãtrnáct zamûstnancÛ. Finanãní prostﬁedky na ãinnost získává jednak z grantÛ
M·MT, MÎP a Státního fondu Ïivotního prostﬁedí, jednak od desítek mal˘ch sponzorÛ,
firem a od institucí. Pomocnou ruku podávají
také Magistrát hl. mûsta Prahy, Mûstská ãást
Praha 1, 2 a Praha 5.
DrÏme tedy TEREZE palce, uãí na‰e dûti,
a jejich prostﬁednictvím i nás, tomu nejdÛleÏitûj‰ímu – úctû k pﬁírodû, Ïivotnímu prostﬁedí a ãlovûku, kter˘ je chrání.
Maf

Foto: archiv o.s. Tereza
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JAZYKOVÉ KURZY V CENTRU PRAHY – 55 Kâ/h
INDIVIDUÁLNÍ A FIREMNÍ V¯UKA – 7 JAZYKÒ

Antény a
satelitní technika

únor 2005

ÚâETNICTVÍ a DANù
vyzvedávání podkladů u klienta

MontáÏe, opravy a nastavení

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

individuálních a spoleãn˘ch systémÛ

ÚKLID

HBO, MAX, Hallmark ze satelitu.

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

● 1 MĚSÍC ZDARMA ●

10x + 1x zdarma = 11 Kã/min.
PasáÏ Hybernia, Hybernská 24
SALON VISAGE, tel. 222 125 216

Novosuchdolská 23, Praha 6
Tel.: 723 363 355, 220 921 724
www.volny.cz/vas.ucetni/

âALOUNICTVÍ VÁVRA

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

pﬁíjem digit. sat. programÛ.

KLUB POHYBU A KRÁSY
SLUNEČNICE

CHRPA

603 245 895
Petr Slavík, Bûlohorská 187, Praha 6

CVIČENÍ + KOMPLETNÍ SLUŽBY
TĚHOTENSKÝ PROGRAM

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

tel.: 224 914 001, www.chrpauklid.cz
teletext TV NOVA str.610/1

233 358 364

Na Poﬁíãí 12, Praha 1

Ve‰keré ãalounické práce
v˘bûr z 1 200 potahov˘ch látek,kÛÏe,
ekokÛÏe, koÏenky.
Tel. 241 414 147, 603 301 565

VETERINA
Nabízíme preventivní, léčebné
i chirurgické zákroky,
laboratoř, RTG, ultrazvuk, sono,
čipování do zahraničí
+ vydávání europasů,
prodej krmiv a veterinárních diet.
pondělí – pátek 9–20 hod.

e-mail: antena@volny.cz

INTERNATIONAL SCHOOL

TURBO SOLÁRIUM
ERGOLINE – VERTIKÁL

ITS

(palác YMCA, 1. patro)

● SEMESTRÁLNÍ KURZY AJ A NJ (od 21.2.)
● P¤ÍPRAVA PET, FCE, CAE, CPE
● AJ PRO PRÒVODCE

Praha 1, Liliová 7
tel.: 222 221 726

www.its-jazyky.cz

Tel., Fax 224812821, 777131167

HLEDÁME

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

v historickém centru Prahy (pû‰í zóna)

prostor v pﬁízemí
o velikosti 30–100 m2

nabízí VŠ s praxí.
Osobní přístup, nízké ceny.
Telefon 608 066 088

vhodn˘ jako masáÏní salon.
Solidní jednání. Tel: 604 731 486

STK • EMISE
HOROMù¤ICE

♦

BEZ
ÁNÍ
OBJEDN

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

☎ 220 970 079, 220 970 080

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

■ ■ ■

e-mail: stk@jistab.cz
www.jistab.cz

K L U B O VÁ K I N A V P R A Z E 1

Kino Lucerna
Kino Lucerna je bezpochyby pojem. Vût‰ina lidí jej na rozdíl od ostatních kin dokáÏe pﬁesnû lokalizovat. KaÏd˘ jej zná,
kaÏd˘ o nûm ví, coÏ ov‰em neznamená,
Ïe do nûj taky kaÏd˘ chodí.
Lucerna v mnohém pﬁipomíná Národní
divadlo. Pﬁednû svojí historickou pÛsobivostí. Objevila se a ihned se stala fenoménem. Nebyla sice úplnû prvním kinem v Praze, ale mezi tûmi nûkolika
prvními mûla dÛleÏit˘ primát – byla nejvût‰í. A jistû téÏ nejhonosnûj‰í. Impozantní secesní palác se vyplatilo nav‰tí■ ■ ■

so 8.00 - 12.00

vit uÏ jen pro tu krásu, jeÏ vás obklopí ze
v‰ech stran. A vyplatí se to dodnes, coÏ
je nûkdy paradoxnû vlastnû problém Lucerny. âlovûk si tam totiÏ (stejnû jako
v Národním divadle) pﬁipadá tak trochu
jako v muzeu. Na mnohého dne‰ního diváka mÛÏe taková míra zlatavé zdobnosti pÛsobit ponûkud tísnivû a vyvolávat v nûm pocit nepatﬁiãnosti jeho
samého i toho, co probíhá na plátnû
pﬁed ním.
Nutno uznat, Ïe u nûkter˘ch typÛ filmÛ
by pocit nepatﬁiãnosti byl zcela na místû.
Akãní krvák by mezi v‰ím tím zlatem asi
nevypadal nejlépe. Aãkoli Lucerna nemá program nûjak zvlá‰È vyprofilovan˘,
promítají se zde pﬁece jen spí‰e snímky,
jaké tento prostor jakÏ takÏ snese. Nemusí to ov‰em b˘t zpÛsobeno vkusem

■ ■ ■

provozovatele jako spí‰e sloÏením náv‰tûvníkÛ kina. Nepﬁedpokládám, Ïe by
do Lucerny chodily davy teenagerÛ na
rande, i kdyby se dávaly v˘hradnû filmy
podle jejich gusta. Zkrátka pﬁíli‰ mnoho
nostalgie na v‰ední veãer.
To pro slavnostní pﬁíleÏitosti se kino Lucerna, stejnû jako dal‰í prostory paláce
Lucerna, hodí mnohem lépe, ãehoÏ se
také hojnû vyuÏívá.
A na závûr je‰tû jedno malé upozornûní:
Pokud trpíte klaustrofobií, nekupujte si
lístky do posledních pûti ﬁad. Nemûli byste nic ani z filmu, ani z kouzla interiéru.
PrÛzkum zajímav˘ch kinosálÛ na Praze 1
provádí pro Listy Prahy 1 Anna Kuãerková, studentka Literární akademie J. ·kvoreckého

LT E R Á R N Í K A VÁ R N Y / â A J O V N Y

■ ■ ■

nûco sladkého k zakousnutí. V dopoledních hodinách panuje v ãajovnû klid, kter˘ mÛÏete vyuÏít k pracovním schÛzkám, ãetbû ãi studiu.
Kter˘koli ãaj vám zachutná, mÛÏete si ho koupit i domÛ váÏen˘. âajové konvice a misky jsou zde rovnûÏ v ‰irokém v˘bûru, a pokud se
budete chtít o ãaji dozvûdût nûco více, je moÏné si zakoupit i literaturu. Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu a pﬁejeme vám v nastávajícím ãínském roce KOHOUTA hodnû ‰tûstí a ãasu na posezení u ãaje v tomto uspûchaném svûtû.

âajovna u Zlatého kohouta
Víte, kde je moÏné v Praze na Starém Mûstû posedût u krbu
s prav˘m voÀav˘m ohnûm u lahodného ãaje?
Pár krokÛ od Uhelného trhu v Michalské ulici ãíslo 3, kdyÏ vejdete do
pﬁíjemného tichého dvora, uvidíte za okny ãajové konviãky. Rázem se
ocitnete v jiném svûtû. D˘chne na vás klid, spûch a stres zanecháte
za sebou v praÏsk˘ch ulicích.
Vejdete-li, mÛÏete si vybrat posezení hned ve tﬁech rÛzn˘ch ãástech
ãajovny. Ústﬁední místnost navozuje atmosféru pﬁíjemného mû‰Èanského pokoje, z nûhoÏ se vchází do dvou men‰ích místností, vlevo
s pódiem, kde se mÛÏete i natáhnout, a vpravo se mÛÏete posadit
k ‰achovému stolku a pokochat se sálajícím krbem. Pﬁíjemná obsluha
vám nabídne vskutku bohatou nabídku ãajÛ z celého svûta.
Je tady moÏno vybrat si z nabídky 200 druhÛ ãaje od zelen˘ch, ãern˘ch,
bíl˘ch, oolongÛ pﬁes ovocné bylinné aÏ po sladk˘ koﬁenûn˘ indick˘ ãaj.
Aromatizovan˘ch ãajÛ je rovnûÏ velká nabídka. Pro dûti tu pﬁipravují
lehk˘ zklidÀující a voÀav˘ ãaj rooibos z Afriky. Jistû si k tomu vyberou

âajovna u Zlatého kohouta, Michalská 3, Praha 1, tel: 224 213 435
Otevírací doba: po - pá 10:00 – 21:30, so – ne (svátky) 14:00 – 22:30.
Nûkteré úãinky ãajÛ podle star˘ch receptur:
● âaj zahání ochablost, prodluÏuje Ïivot.
● âaj chrání proti oãním chorobám, proti zubnímu kazu.
● âaj vyvolává pocit du‰evní lehkosti, proãi‰Èuje mysl a pﬁiná‰í vysvobození od du‰evního i fyzického napûtí, zklidní Ïaludek, sniÏuje cholesterol a váhu…
Snad jeden z nejblahodárnûj‰ích úãinkÛ ãaje popisují âíÀané takto:
âaj nastoluje klid prost˘ svûtsk˘ch starostí, v nûmÏ je mysl alespoÀ
na okamÏik oãi‰tûna od v‰eho, co je v kaÏdodenním Ïivotû zneklidÀující a bolestné.

SLEVY pro drÏitele
ZTP, auto‰koly, TAXI,
záchr. sluÏbu
V areálu moÏnost ãerpat PHM (benzin speciál, natural, naftu).
Kompletní sluÏby autoservisu. Prodej produktÛ ÖMV.

¤ 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 OPùRKY NA KNIHY vyrobené
pﬁed rokem 1950, staré pﬁedmûty s erotickou tematikou, miniaturní porcelánové a kovové figurky a hrací karty. V˘kup po-pá
14-18 hod. StaroÏitnosti Koneãn˘, Dlouhá 22,
tel.: 222 320 993
■ MIMOPRAÎSK¯ ING. KOUPÍ BYT DV, OV,
platba v hotovosti. Tel. 222 325 202.
■ STAROÎITNICE hotovû vykoupí zlaté a granátové ‰perky, stﬁíbro, alpakové nádobí
a jiné. Tel. 222 313 467, 603 542 774.
■ Vymûním obecní 1+1 Praha 5 Barrandov
za vût‰í obecní na Praze 1 aÏ 7, jakékoli kategorie, tel.: 608 063 515.
■ 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.

ANTINIKOTINOVÁ PORADNA

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

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

KOSTEL SV. ·IMONA A JUDY
1. 2. – 4. koncert cyklu Komorní hudba –
19:30. Midori – housle, Charles Abramovic –
klavír. L. van Beethoven: Sonáta F dur pro
housle a klavír, I. Yun: Sonáta ã. 1, C. Debussy: Sonáta pro housle a klavír, J. Brahms:
Sonáta d moll pro housle a klavír
3. 2. – 4. koncert Populárního cyklu –
19:30. I. Bittová – housle, zpûv, ·kampovo
kvarteto. L. Janáãek: Moravská lidová poezie v písních (úprava pro smyãcové kvarteto
Vl. Godár), skladby I. Bittové
15. 2. – 5. koncert cyklu Stará hudba – 19:30.
Hilliard Ensemble, Codex Speciálník – hudba z praÏského rukopisu kolem roku 1500.
18. 2. – 3. koncert cyklu Barokní opera
a oratorium – 19:30. G. F. Händel: Izrael
v Egyptû, Musica Aeterna, Ars Brunensis
Chorus, dirigent: Roman Válek
24. 2. – 5. koncert cyklu Obrazy, hudba,
poesie – 19:30. âeské klarinetové kvarteto,
A. Gabrielli: Ricercar del nono tono,
W. Byrd: Anglická suita, B. M. âernohorsk˘: Laudetur Jesus Christus, Fuga a moll,
G. Gabrielli: Canzon, J. S. Bach: Fuga
d moll, L. Bernstein: Modlitba ze M‰e,
D. Brubeck: Blue rondo a la turk
SMETANOVA SÍ≈ OBECNÍHO DOMU
2. a 3. 2. – 6. koncert symfonického cyklu
C – 19:30. âeská filharmonie, dirigent:
Z. Mácal. F. Schubert: Symfonie ã. 1 D dur,
S. Prokofjev: Symfonie ã. 5 B dur op. 100
4. 2. – 3. koncert Varhanních recitálÛ –
17:00. B. Rabas, J. Kliãka: Legenda h moll
op. 98, P. de Maleingreau: Symphonie de la
Passion, C. Franck: Piece heroique, L. Vierne: Carillon de Westminster
16. 2. – 3. koncert symfonického cyklu
K – 19:30. Státní filharmonie Brno, dirigent:
Ch. Campestrini, sólista: I. Arda‰ev – klavír
A. Webern: Pût kusÛ pro orchestr op. 10,
W. A. Mozart: Koncert pro klavír a orchestr
d moll (ã. 20) K 466, L. van Beethoven:
Symfonie ã. 6 F dur op. 68 „Pastorální“
23. 2. – PísÀov˘ recitál – 19:30
D. Jenis – baryton, R. Schneider – klavír,
A. Dvoﬁák: Biblické písnû op. 99, P. I. âajkovskij: v˘bûr písní, G. Rossini: v˘bûr písní,
P. Tosti: v˘bûr písní
DVO¤ÁKOVA SÍ≈ RUDOLFINA
5. 2. – 5. koncert cyklu Svûtová klavírní
tvorba – 19:30. R. Buchbinder, F. Schubert:
Impromptus op.142, L. van Beethoven: Variace na Diabelliho valãík op.133
19. 2. – 6. koncert cyklu Svûtová klavírní
tvorba – 19:30. P. Anderszewsky, J. S.
Bach: Pﬁedehra ve francouzském stylu
h moll, K. Szymanowsky: Masky, ·eherezáda, Tantris, Serenáda dona Juana, Metopes, F. Chopin: Sonáta ã. 3 h moll

Praha 1

RÛÏová 8

www.pangea-tea.cz
Tel: 222 245 894, fax: 224 211 507
www.pangea-tea.cz/produkce/cestopisy.html
otevﬁeno: po-ãt 10:00–21:00, pá 10:00–22:00,
so 11:30–22:00, ne-11:30–21:00
Velkoobchod s ãajem a kosmetikou
s v˘taÏkem ze zeleného ãaje.
Poﬁady zaãínají od 18.30 hod
(není-li uvedeno jinak).
1. 2. ISLAND – zemû neobvykl˘ch krás – J. Bendová
3. 2. MEXIKO, BELIZE, GUATEMALA – F. Melichar
8. 2. LIDÉ A HORY KAMERUNU – T. Miku‰ová
10. 2. ETIOPIE jako souãást rozvojového svûta – J. ·kvor
15. 2. BUDAPE·Ë – Jan Stûniãka
17. 2. ST¤EDOAFRICKÁ REPUBLIKA oãima lékaﬁe
– M. Drlík
22. 2. SRÍ LANKA – Pavel Jone‰
24. 2. SUDÁN – dokument.film – Viliam Poltikoviã
1. 3. GRÓNSKO, ·PICBERKY – Zdenûk Strnad
V˘stava fotografií autorské dvojice MOTANI
„Kráska a zvíﬁe"
Besedy jsou doplnûny projekcí diapozitivÛ
nebo videoprojekcí. âajov˘ lístek na pﬁedná‰ky
a koncerty zahrnuje konviãku ãaje.
Doporuãujeme rezervaci lístkÛ pﬁedem.
www.pangea-tea.cz/produkce/vystava.html

Laterna magika
Národní tﬁída 4, Praha 1,
pokladna: 224 931 482
www.laterna.cz, info@laterna.cz
Od 11. 11. 2004 do 31. 3. 2005
nabízíme v˘razné slevy vstupenek na v‰echna pﬁedstavení.
10. 11. 12. 14. 15. 16. 18. 19. 2.
Argonauti
21. 22. 23. 24. 25. 26. 28. 2.
Kouzeln˘ cirkus
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.
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Co toãí Kristina Vlachová?
Nezávislá reÏisérka a dokumentaristka, která obdrÏela letos prestiÏní Stankoviãovu cenu za dosavadní filmové dílo, v souãasné dobû pracuje v bratislavském Ústavu pamûti
národa jako reÏisérka a dramaturgynû. Práci zde jí nabídl pﬁedseda jeho správní rady
Ján Lango‰. Kristina Vlachová ﬁíká: „Líbí se mi jeho v˘rok, Ïe vyrovnání se s komunistickou minulostí v postkomunistick˘ch státech je nutné pro svobodu a stabilitu celé
Evropské unie. Lidé v západní Evropû Ïili od konce války v právních státech, na‰e zku‰enosti se zloãineck˘mi reÏimy pﬁirozenû nemají. Sv˘m zpÛsobem tedy my dnes neseme zodpovûdnost i za nû – a za jejich pamûÈ.“

Únor s ãeskou operou
V únoru pokraãuje 7. roãník Festivalu hudebního divadla Opera 2005 – mimo jiné nûkolika ãesk˘mi tituly. Dne 12. února bude Divadlo J. K. Tyla z Plznû v Národním divadle
dokazovat, Ïe se dnes neprávem zapomíná na Vítûzslava Nováka a Ïe je jeho Lucerna
plná lyrické poezie – pﬁiãemÏ ale nepostrádá ani tak trochu starosvûtsk˘, hladiv˘ humor.
V pohádkové inscenaci tanãí rusalky, stra‰í opentlení vodníci a kouzelná lípa chrání ráznou copatou Haniãku – mladiãkou Kláru Benedovou. Jména interpretÛ Vladimír Chmelo
ãi Richard Novák jsou snad dostateãnû v˘mluvnou pozvánkou na Smetanovy Branibory
v âechách. PﬁipomeÀme, Ïe v Brnû mají asi nejlep‰í operní sbor u nás – a 6. února to ve
Státní opeﬁe Praha jistû dokáÏou jak ve v˘bu‰né scénû „Uhodila na‰e hodina“, tak pﬁi jímavé modlitbû. A do tﬁetice: ostravská inscenace Janáãkovy Její pastorkynû, Národní
divadlo 20. února, v hlavních rolích Eva Dﬁízgová-Jiru‰ová, Agnieszka Zwierko, Luciano
Mastro a Gianluca Zampieri, pozoruhodné mezinárodní obsazení, které ale dokazuje, Ïe
i cizinci mohou zpívat perfektnû ãesky.
Jednota hudebního divadla zve také na festivalové besedy: ve zku‰ebnû v provozní budovû Národního divadla nejprve 13. února v 15 hodin zavzpomínají tﬁi emeritní tenoﬁi, pánové Lubomír Havlák, Jan Hlavsa a Zdenûk Jankovsk˘. Dne 27. února (taktéÏ v 15 hodin) pak dostanou slovo (a také zazpívají) naopak ti nejmlad‰í, kteﬁí stojí na prahu kariéry:
Veronika Hajnová, Tomá‰ Koﬁínek, Vojtûch ·afaﬁík a Martin ·rejma.
·a

Stankoviãova cena byla reÏisérce udûlena za
celé dosavadní filmové dílo, odhalující metastázy v‰eobecnû pﬁetrvávajícího komunistického cítûní a my‰lení. Kristina Vlachová se podílela napﬁíklad na scénáﬁi slavného filmu Hry
o jablko, v souãasné dobû v‰ak jiÏ toãí témûﬁ
v˘hradnû dokumenty. Mezi nimi Zpráva o králi
·umavy nebo VûÏ smrti – kapitola z novodobé
historie ãeské justice získaly ocenûní z rÛzn˘ch festivalÛ. Zdá se v‰ak, Ïe bohatá dokumentaristická ãinnost Kristiny Vlachové nachází lep‰í podmínky na Slovensku neÏ doma
v Praze nebo dokonce v Brnû. PraÏská redakce âT projevila sice zájem o nûkteré její dokumenty a pﬁislíbila, Ïe bude moÏné je natoãit,
nemá v‰ak na nû v souãasné dobû peníze. Brnûnské studio âT pro zmûnu její námûty odmítlo. V Bratislavû má v‰ak reÏisérka roztoãeno nûkolik nov˘ch filmÛ s v˘mluvn˘mi názvy
jako Leopoldov, Bartolomûjská noc a jiné.
Zeptali jsme se autorky: Kde v poslední
dobû byly k vidûní nûkteré va‰e dokumenty? BûÏn˘ náv‰tûvník kin ani televiz-

PraÏské jaro se hlásí
Rokem 2005 vstupuje Mezinárodní hudební festival PraÏské jaro do svého 60. roãníku.
„Leto‰ní festival se toãí kolem dvou pevn˘ch os. Je to koncert úvodní a závûreãn˘,“
uvádí ﬁeditel Ing. Roman Bûlor. „Na obou vystoupí v˘znamné orchestry, které patﬁí mezi prvních deset svûtov˘ch tûles.“ Tradiãní zahajovací Mou vlast usly‰íme po devíti letech v „cizojazyãném“ provedení. S jedním z nejlep‰ích britsk˘ch orchestrÛ, London
Symphony Orchestra, nastudoval Smetanovo dílo Sir Colin Davis. PraÏské jaro 2005 se
rozlouãí Dvoﬁákovou Symfonií ã. 8 G dur, kterou spolu s Beethovenovou Eroicou uvede
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks za ﬁízení Marisse Jansonse.
Bûhem festivalu se pﬁedstaví dal‰í zahraniãní
symfonické orchestry a interpreti. Napﬁ. Staatskapelle Dresden vystoupí s dirigentem B. Haitinkem, Budapest Festival Orchestra pod taktovkou I. Fischera, houslistu G. Shahama

Lyra Pragensis ve ztíÏen˘ch podmínkách
JiÏ ãtvrtou sezonu hraje Lyra Pragensis v Divadle Inspirace, scénickém ateliéru HAMU
v Lichten‰tejnském paláci. Ve svém repertoáru má zhruba osmnáct zdaﬁil˘ch pﬁedstavení, pﬁesto v souãasnosti mÛÏete vidût jen devût z nich. Jak se vlastnû daﬁí Lyﬁe Pragensis, na jejíÏ pﬁítomnost uÏ jsme si za mnohá léta zvykli?
„V roce 2001 jsme museli opustit prostor
âeské spoﬁitelny na Václavském námûstí,“
vypráví ﬁeditelka divadla Ivana Tetourová,
„a na‰li jsme útoãi‰tû v Divadle Inspirace na
HAMU.“ Zmûna jim vyhovovala, prostor ve
spoﬁitelnû neumoÏÀoval stoprocentní divadelní práci, zatímco sál v budovû HAMU je
opravdov˘m divadelním prostorem. „Sál Divadla Inspirace má úÏasné kouzlo, tkví tu jakési genius loci, které pociÈují jak herci, tak
diváci,“ ﬁíká Ivana Tetourová. „Na‰im komorním pﬁedstavením toto místo vyhovuje, hercÛm se tu dobﬁe hraje a proÏitky divákÛ se
umocÀují.“ PÛsobení v Divadle Inspirace má
ov‰em i svá úskalí. Lyra nedisponuje dostateãn˘m mnoÏstvím financí na pronájem, které by jí umoÏnily uvádût pﬁedstavení v plném
rozsahu. „Od záﬁí fungujeme v tzv. udrÏovacím reÏimu, a pevnû vûﬁím, Ïe se nám podaﬁí najít pro na‰i práci dobrého sponzora,“ vysvûtluje Ivana Tetourová souãasn˘ omezen˘
program.
PﬁestoÏe je situace Lyry svízelná, stále si
úroveÀ sv˘ch pﬁedstavení drÏí a pﬁichází do-

konce s nûkolika novinkami. V listopadu
uvedla premiéru Krása z Moulin Rouge,
inscenaci inspirovanou osudem známého
impresionistického malíﬁe H. T. Lautreca,
kterou pﬁímo pro Lyru Pragensis napsal Tomá‰ Pavlík. V hlavní roli uvidíte Jana Potmû‰ila, hereckou stálici scény Lyry Pragensis.
Na bﬁezen chystají povídkovou koláÏ s názvem Chvála temn˘ch údolí aneb Cesty trním. V dubnu pak pﬁijde na ﬁadu Don Chuan,
ne ov‰em ten klasick˘, ale inscenaci inspiroval Don Chuan Carlose Castanedy, proto
oãekávejte nûco z indiánského prostﬁedí.
Jednou mûsíãnû uvádí Ivana Tetourová veãer
s vlastním hostem v sálu Akademie vûd na
Národní tﬁídû. Pozvána je vÏdy nûjaká zajímavá osobnost, 14. února to bude kytarista ·tûpán Rak, v budoucnu by Ivana Tetourová ráda pﬁivítala také Dagmar Peckovou, Václava
Vûtviãku, Jiﬁího Pavlicu nebo dokonce Václava Havla. „Tyto veãery navazují na b˘valé Salony Lyry Pragensis, ale v daleko uvolnûnûj‰ím duchu,“ vysvûtluje ﬁeditelka divadla,
„a vÏdy je k nim vydán mal˘ grafick˘ list.“

DIVADELNÍ PREMIÉRY V ÚNORU
NÁRODNÍ DIVADLO
Petr Iljiã âajkovskij (1840–1893)
·ÍPKOVÁ RÒÎENKA
Slavná baletní pohádka o lásce, která
pﬁemÛÏe zlou kletbu
Premiéra probûhla 29. ledna ve Stavovském divadle.
Reprízy: 20. a 23. 2., 14. 3., 3. a 23. 4.
Choreografie, reÏie, úprava libreta: Jaroslav Slavick˘ podle pÛvodní pﬁedlohy
M. Petipy (1818–1910)
Scéna a kost˘my: Josef Jelínek
Asistent choreografie: Kateﬁina Slavická
Pedagogická spolupráce: Ljubov Danãenko, Nelly Danko, Marie Hybe‰ová, Alice
Kováﬁová, Olga ·ulcová, Hana Vláãilová
Tanãí: studenti Taneãní konzervatoﬁe hlavního mûsta Prahy a ãlenové baletního souboru Národního divadla
·ípková RÛÏenka patﬁí k základním kamenÛm svûtového baletního
repertoáru a je hudebníky povaÏována za nejdokonalej‰í ze v‰ech
baletních opusÛ P. I. âajkovského. Známá Parraultova pohádka
o dívce, která se píchne o trn a usne na sto let, pﬁi zachování nejkrásnûj‰ích choreografick˘ch kompozic svûtovû proslulého M. Petipy, staví pﬁed studenty Taneãní konzervatoﬁe nároãn˘ umûleck˘ úkol. Doufáme, Ïe inscenace osloví nejen dûtského diváka, ale stane se
vyhledávan˘m typem rodinného pﬁedstavení.

DIVADLO ABC
12. února – ãeská premiéra
Wilkie Colins, Alex Koenigsmark
ÎENA V BÍLÉM
Romantick˘ pﬁíbûh pln˘ nástrah, zloãinÛ a dobrodruÏství se odehrává

ní divák o nich nejspí‰e mnoho neví,
i kdyÏ by jej tﬁeba zajímaly…
Napﬁíklad na Letní filmové ‰kole v Uherském
Hradi‰ti jako ãást bloku „Svût Kristiny Vlachové a Martina ¤ezníãka“. Dále pak na podzim
v praÏském Ponrepu byly promítnuty ukázky
z VûÏe smrti, která se zab˘vá osudy vûzÀÛ v
táborech nucen˘ch prací na Jáchymovsku,
ale také ãiny a chováním jejich dozorcÛ.
V druhé ãásti filmu pak je dokumentován postoj souãasné ãeské justice ke konkrétním
pﬁípadÛm zloãinÛ, páchan˘ch na vûzních
konkrétními a znám˘mi dozorci. V‰e je promlãeno…
Co toãíte nebo pﬁipravujete nyní?
V souãasné dobû mám rozpracováno celkem
‰estnáct dokumentÛ na téma zloãiny komunismu v âSR. Na dokonãení vût‰iny z nich
v‰ak nejsou peníze. Z toho dokument âT
„Kauza Uherské Hradi‰tû“ ãásteãnû sponzoroval loni zlínsk˘m grantem sám tehdej‰í hejtman Zlínského kraje Ing. Franti‰ek Slavík.
Opût se blíÏí v˘roãí neslavného „Vítûzné-

âást praÏské veﬁejnosti má o programu Lyry
Pragensis svou zakoﬁenûnou pﬁedstavu,
která je od její náv‰tûvy odrazuje. Mnozí se
domnívají, Ïe se Lyra zamûﬁuje jen na scénické ãtení nebo dokonce pouze na pﬁednesy poezie. Není tomu tak. „Vûnujeme se
dramatizaci literatury,“ vysvûtluje Ivana Tetourová, „ale chceme divákovi nabídnout
pestﬁej‰í v˘bûr co do typu pﬁedstavení. Divadlo Inspirace nám umoÏnilo pracovat s dramatiãtûj‰ím tvarem a dovést text aÏ k novince v Lyﬁe – k divadelní inscenaci, jako je
Oceán moﬁe, Nález v krajinû srdeãní, Krása
z Moulin Rouge a jiné. Scénická ãtení typu
úspû‰ného Mostu pﬁes navÏdy v repertoáru
zÛstávají spolu s dal‰ím typem – literárnûdramatick˘m a hudebním pﬁedstavením, jako je Jedu k mámû (s Janem Kaãerem) nebo
Podoby sonetu – podoby lásky.“ Cesta k tomuto cíli se daﬁí také díky v˘razn˘m hereck˘m osobnostem, které v Lyﬁe Pragensis
úãinkují, napﬁ. Boris Rösner, Ondﬁej Vetch˘,
Josef Vinkláﬁ, Alfred Strejãek, TáÀa Fischerová, Jan Kaãer, Milena Steinmasslová a dal‰í.
Svou orientací je Lyra Pragensis opravdu
ojedinûlou praÏskou scénou a bylo by ‰koda, kdyby se jí nepﬁízeÀ osudu nepodaﬁilo
pﬁekonat.
Leona Hornová

v malebném prostﬁedí viktoriánské Anglie. Vznikl podle pﬁíbûhu, kter˘
napsal uznávan˘ zakladatel svûtového detektivního románu. Romantika se v nûm proplétá s dÛmyslnou kriminální zápletkou. S hrdiny se
ocitnete na blatech, ve slunn˘ch zámeck˘ch zahradách, na noãním
hﬁbitovû, v malém venkovském kostelíku, v opeﬁe, moÏná i v JiÏní
Americe a urãitû ve vlhk˘ch komnatách starého rodinného sídla
u mûlkého jezera, jehoÏ vlnky nápadnû pﬁipomínají lidské hlavy! Inscenaci lze oznaãit jako viktoriánsk˘ horor, ve kterém nechybí humor
ani sebeironie.
ReÏie: Jan Pecha, hrají: Zuzana Kajnarová, Lucie Pernetová, Zdenûk Hru‰ka, Otakar Brousek ml., Veronika Gajerová, Jaromír Meduna a dal‰í.

DIVADLO MINARET v Redutû
27. 2. v 15:00
KOMINÍKOVO ·TùSTÍ
âeská lidová zpûvohra o lásce a ﬁemeslech a o putování koãovn˘ch
hercÛ je urãena rodiãÛm s dûtmi (od 4 let). Nová jarmareãní roztanãená inscenace divadla Minaret pﬁipomíná krásu ãesk˘ch
lidov˘ch písniãek (na
hudební sloÏce inscenace se podíleli
Jaroslav a Josef Krãkovi) a lidové kultury (zejména v modrotiskov˘ch a lnûn˘ch
kost˘mech Ivany Kﬁivánkové). „Neváhejte! Pospíchejte! Namlouvání a Ïenûní –
v‰e tu bude ke spatﬁení! Za krejcárek maliãk˘ usly‰íte písniãky!“ Inscenace vznikla za finanãní podpory Mâ Praha 1 a Praha 7.
Scénáﬁ: Renata Nechutová, reÏie: Ludûk Jiﬁík, hudba: Jaroslav
a Josef Krãkovi, choreografie: Eva Velínská, scéna a kost˘my:
Adam Pitra a Ivana Kﬁivánková, hrají: Ale‰ ¤íha a Zuzana Pokorná
nebo Ludûk Jiﬁík a Renata Nechutová.

usly‰íme v Beethovenovû koncertu s âeskou
filharmonií. Samostatné recitály mají klavírista
A. Brendel, pûvci Anna Sophie von Otter,
M. Goerne i ãeská mezzosopranistka D. Pecková, pﬁeváÏnû pÛsobící v zahraniãí. V náplni

Madona na lvu
Sbírka starého umûní NG získala
unikátní dílo, jediné svého druhu
v âechách. Stálou expozici stﬁedovûkého umûní v âechách
a stﬁední Evropû, která je instalována v klá‰teﬁe sv. AneÏky âeské, v˘znamnû obohatila gotická socha Madona
na lvu.
Kde se vzalo spojení Madony
a lva? Podle zprávy Národní
galerie se tento typ ãasto vyskytoval ve slezském a pruském sochaﬁství 2. poloviny 14.
století. Tehdy se také vyvinul
specifick˘ styl naz˘van˘ historiky umûní styl madon na lvu.
U nás se Ïádná taková socha
aÏ do loÀského roku neobjevila. Ve vûdeck˘ch kruzích v‰ak
panoval názor, Ïe první madony tohoto typu vznikaly
právû v âechách v dobû poãátku vlády Karla IV. Dokladem správnosti my‰lenky je

MEZINÁRODNÍ âESK¯ KLUB
ve spolupráci s Lidovou
univerzitou Mûstské
knihovny poﬁádá
cyklus besed
HOVORY BEZ HRANIC.
V pátek 18. 2. od 17,00 bude hostem
reÏisérka Kristina Vlachová,
známá pﬁedev‰ím dokumentárními filmy s tematikou vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Budou promítnuty
ukázky z dvou filmÛ, Malá ryba a Mrtví
a zapomenutí. Poﬁad zpestﬁí ‰ansony
a jiné písnû z dílny folkové písniãkáﬁky
Ali Weissové.
Beseda se koná v Malém sále Mûstské knihovny, Mariánské námûstí,
Praha 1.
Vstup 20 Kã
ho února“, kvÛli ãemuÏ vlastnû také trochu tenhle krátk˘ rozhovor vznikl. Máte
nûjak˘ vzkaz pro mladé, kteﬁí uÏ pomalu
nevûdí, co se stalo 25. 2. 1948?
Je tﬁeba zajímat se o historii Evropy – svûta,
vyptávat se pamûtníkÛ, kteﬁí to zaÏili, a zkorigovat si jejich vyprávûní ãtením dÛvûryhodn˘ch knih. Neboli – nevûﬁit jen tak nûkomu, jet
do Osvûtimi, na Ostr˘ GrÛÀ a Klak nebo do
Jáchymova, zajímat se o „osvûtimskou“ nebo
„jáchymovskou“ leÏ, aby zbyteãnû nenaletûli,
jako nedávno anglick˘ princ Harry. Poznávání
je velké dobrodruÏství, které stojí za to, aby se
ãlovûk trochu namáhal. A je to jediná moÏnost, aby se v‰echno zase neopakovalo.
Za rozhovor dûkuje Martina Fialková
programu festivalu se odrazí nûkterá skladatelská v˘roãí, napﬁ. 70 let od úmrtí J. Suka nebo kulatá jubilea J. S. Bacha a G. F. Händla.
Bohatá nabídka je pﬁipravena v oblasti soudobé hudby. Zajímavá bude konfrontace zhudebnûní Janov˘ch pa‰ijí v barokní kompozici
J. S. Bacha a v souãasném pojetí Arvo Pärta.
V praÏské premiéﬁe zazní Houslov˘ koncert
Mortona Feldmana v pﬁednesu laureátky
houslové soutûÏe PJ z roku 1997 Hany Kotkové za doprovodu Janáãkovy filharmonie
Ostrava. Na scénû Národního divadla se vÛbec poprvé chystá provedení kompletní slavnostní hry Prsten NibelungÛv R. Wagnera.
Zejména mladá generace, která projevuje zájem o hudbu vzdálen˘ch kultur, jistû pﬁivítá etnomaraton v divadle Archa. V soutûÏi PJ
2005 se utkají interpreti v oborech smyãcová
kvarteta a cembalo.
wi

novû vystavená ﬁezba. Dobu jejího vzniku
urãili odborníci na léta 1440–45. Podle pÛvodu ji ﬁadí k dílÛm nejv˘znamnûj‰ího sochaﬁe 1. poloviny 14. století u nás, Mistra
Michelské madony. Zpracované téma
je pozoruhodné. Lev jako symbol královské moci byl ve stﬁedovûku spojován s trÛnem krále ·alamouna,
na jehoÏ ‰esti stupních sedí
lvi. Lev v‰ak také pﬁedstavoval poraÏeného ìábla. Takov˘ symbol je zﬁejmû ukryt
v hrozivém zvíﬁeti s obﬁími tlapami a lidsk˘ma u‰ima, kter˘
leÏí pod nohama Madony.
Sochu objevil profesor Hlobil
ve vídeÀském obchodû se
staroÏitnostmi, kam se dostala od sbûratele z Klosterneuburgu. Po nákupu na jaﬁe
2004 pro‰la procesem restaurování a dendrochronologick˘m prÛzkumem, kter˘ zjistil
dal‰í zajímavé skuteãnosti. Gotick˘ umûlec pouÏil materiál,
kter˘ je ve stﬁedoevropském
ﬁezbáﬁství velmi neobvykl˘.
Madona na lvu je vyﬁezána
z dubu, kter˘ byl poraÏen kolem roku 1330.
StáÀa Wildová

NEJPRODÁVANùJ·Í TITULY V DOMù KNIHY KANZELSBERGER
Îebﬁíãek nejprodávanûj‰ích titulÛ
5. Irena Obermannová – Matky to chtûj taky
1. Robert Fulghum – Tﬁetí pﬁání
6. Petr Hora – Hoﬁej‰í
2. Elfriede Jelinek – Pianistka
– Toulky ãeskou minulostí, 10. díl
3. Kvûta Legátová – Jozova Hanule
7. Pawlowská, Hercíková, Viewegh
4. Petr ·abach – Ramon
– Tﬁi v háji
Literární kavárna v 1. patﬁe Domu knihy Kanzelsberger na Václavském námûstí 4 (MÛstku)
vás srdeãnû zve na setkání s kníÏkami v mûsíci únoru:
PONDùLÍ 7. 2. v 18.00: âesko – Estonsko – Itálie: veãer nové prózy
Hosty budou autoﬁi a pﬁekladatelé Filadelfo Giuliano (Itálie), NadûÏda Slabihoudová, Lenka DaÀhelová, Antonín Drábek.
PONDùLÍ 14. 2. v 17.00: Milostná magie – svÛdné ãáry máry pro odváÏné ãarodûjky
Pﬁijìte soutûÏit o novinku s tímto názvem autorky Lucy Sommersové a dal‰í ãtyﬁi nové knihy z nakladatelství Metafora.
V 1. patﬁe Domu knihy Kanzelsberger mÛÏete také kromû literární kavárny objevit
ODDùLENÍ HUDEBNIN s hudebním antikvariátem, které prodává i vykupuje notové materiály, knihy o hudbû, uãebnice, audionosiãe.
Obsáhl˘ elektronick˘ katalog kniÏních titulÛ, prÛbûÏnû aktualizovan˘ program kulturních
akcí a uÏiteãné informace o nov˘ch knihách najdete na www.dumknihy.cz.

Dal‰í informace najdete na 224 219 214 nebo www.kanzelsberger.cz
■ ■ ■

PO¤ADY PRO SENIORY

■ ■ ■

Maìarské kulturní stﬁedisko, Rytíﬁská 25, zaãátek ve 14:30.
2. 2. Flétnov˘ recitál Jana Ostrého s klavírním doprovodem Luìka ·abaky
Malostranská beseda, Malostranské nám. 21, Praha 1
Zaãátky pﬁedstavení v 15:00.
9. 2. Setkání s hercem Otakarem Brouskem st.
16. 2. „Neváhej a Ïij!!!“, Eduard Hrube‰, moderátor a kapelník Velkopopovické Kozlovky.

Vycházky pro seniory za ztajenou historií Prahy
5. 2. Nová bizzerie zkazek kol Rudolfa II. Sraz ve 13:45 u po‰ty na III. hradním nádvoﬁí.
19. 2. Raritní sdûlení K. Svûtlé v srdci Starého Mûsta. Sraz ve 13:45 u domu Minuta pﬁi
Staromûstské radnici.
5. 3. Z nitra dómu neznámá arkana. Sraz ve 13:45 u sochy sv. Jiﬁí na III. hradním nádvoﬁí.
Zmûna programu je vyhrazena.

leden 2005

VÁŠ BEZPEČNÝ SKLEP
Nevíte kam s vánočními ozdobami?
Ježíšek vám nadělil kolo - a teď kam s ním?
Bojíte se uložit sportovní vybavení do sklepa?
Máme pro vás chytré skladovací řešení!
City Self-Storage

BYDLENÍ PRO VAŠE VĚCI

Pankrác: pankrac@cityselfstorage.com

800 10 44 44

Holešovice: holesovice@cityselfstorage.com

800 10 10 02

www.cityselfstorage.com
!!! NABÍDKA Přineste tento inzerát a dostanete první měsíc zdarma.

3 kusy za 249 Kã
na vybrané kusy

Zaﬁídíme v‰e od stavebního povolení aÏ po kolaudaci.

V¯MùNY RADIÁTOROV¯CH VENTILÒ
DLE § O ÚSPORÁCH ENERGIÍ V EU✱
TOPENÍ – VODA– PLYN – ZEDNICTVÍ,
SÁDROKARTONY, VE·KERÉ REVIZE,
Pﬁ
STROJNÍ âI·TùNÍ KANALIZACE
i

to
sle hot pﬁed
va o k loÏ ✱ POZOR – zákon platí jiÏ od 1. ledna 2005
3 % na upo ení
pr nu
ác
e

OâKOVACÍ ST¤EDISKO !!!
Nuselská poliklinika
Táborská 325/57, Praha 4
607 909 496

LISTY PRAHY 1 – INZERCE

blízko Václavského nám.
Otevírací doba: po-pá 7.00-22.00
tel.: 296 230 215 so-ne 10.00-20.00

AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1
1., 13., 16., 17., 20. 2. Pocítûní vousÛ
2., 14., 18. 2. Mandragora
3., 9., 10. 2. Jakub a jeho pán
3. 2. Zatmûní – pﬁedpremiéra – 17:00
4., 19. 2. OkamÏik!
5., 7. 2. Tramvaj do stanice Touha
6. 2. Hilda – 17:00, Tango
8., 27. 2. Plastelína
11. 2. Kyslík
12. 2. Deep space – hloubka prostoru
24. 2. Zatmûní – premiéra – 19:00
25. 2. Její pastorkyÀa – veﬁ. gen. – 11:00
26. 2. Její pastorkyÀa – premiéra
28. 2. Její pastorkyÀa
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

tel.: 257 533 280 ● fax: 257 533 281
e-mail: jalna@jalna.cz
www.jalna.cz

Toulky za pamûtihodnostmi Prahy 1
V dne‰ním putování opustíme pevninu
a vydáme se na ostrov. Kam jinam neÏ na
Kampu, jedno z nejpoetiãtûj‰ích míst Malé Strany.
Za kampsk˘m pláckem, proti Lichten‰tejnskému paláci, stojí dÛm ãp. 501, kter˘ souãasníci
znají jako WerichÛv. Zdi starobylého domu
v‰ak hostily nûkolik v˘znamn˘ch osobností.
Kampa byla rozparcelována aÏ po poÏáru
Malé Strany v roce 1541, poté, co úroveÀ ostrova, kter˘ b˘val pﬁi povodních ãasto zaplavován, byla zv˘‰ena svozem sutin z vyhoﬁel˘ch
domÛ. Proto první zpráva o pﬁípravû zástavby
zmínûného pozemku pochází aÏ z roku 1580.
V roce 1604 je zde zaznamenán mal˘ obytn˘
domek, po roce 1635 zde byla koÏeluÏna.
V r. 1798 byl domek se zahradou upraven
pro Josefa Dobrovského, v˘znamného uãen-

ce, kterého ctil i velk˘ Goethe. Dobrovsk˘ poloÏil základy bohemistiky a slavistiky a v˘znamnû pﬁispûl k rozvoji ãeské historie, literární historie a slovanské filologie. Po
studiích filozofie a teologie se mlad˘ Dobrovsk˘ stal na 11 let uãitelem a vychovatelem
ãtyﬁ synÛ hrabûte Franti‰ka Antonína Nostice
v nedalekém paláci na Maltézském námûstí.
Proslulou knihovnu svého paláce dali Nosticové k dispozici pro Dobrovského badatelské
potﬁeby. Jeho nejstar‰í svûﬁenec, hrabû Bedﬁich Nostic, v r. 1794 spolu s Dobrovsk˘m
nav‰tívil Kostnici, aby tam hledali památky na
M. Jana Husa. A právû on se o nové bydlení
pro svého nemocného uãitele postaral. Josef
Dobrovsk˘ bydlel v domku na Kampû do r.
1803 a pobyt v klidném prostﬁedí malebného
ostrova jeho zdraví prospûl. Od r. 1949 to pﬁipomíná Ïulov˘ podstavec s bystou umístûn˘

pﬁed zahradou domku. Je dílem sochaﬁe Tomá‰e Seidana, veﬁejnosti byl poprvé pﬁedstaven na Zemské jubilejní v˘stavû v r. 1891
a aÏ po 11 letech byl umístûn do mûstského
sadu vedle Národního muzea. Za praÏského
povstání v kvûtnu 1945 byl pomník po‰kozen
a po opravû na‰el místo na Kampû.
Na boãní zahradní zdi objektu, po obou stranách zelen˘ch vrat jsou osazeny dvû bysty.
Ta vlevo, od sochaﬁe A. Kuldy, pﬁipomíná pobyt akademika ZdeÀka Wirtha (1929 –1941),
ãeského historika a velkého znalce Prahy,
které vûnoval ﬁadu dûl, mj. Zmizelá Praha, ãi
Praha v obraze pûti století. Akademik Wirth
se musel vystûhovat v r. 1941, kdy si dÛm
vyhlédl nûmeck˘ lékaﬁ.
Po válce a návratu z exilu se do domu nastûhoval Jan Werich, ãesk˘ herec, dramatik
a spisovatel, spolupracovník Jiﬁího Voskovce,
s nímÏ do r. 1938 pÛsobil v Osvobozeném divadle. Werich v domû na Kampû vytvoﬁil jak˘si novodob˘ spoleãensk˘ salon, kam zejména
o Vánocích pﬁicházela ﬁada v˘znamn˘ch
osobností ãeské kultury, z nichÏ mnohé, vãetnû Wericha, byly v nemilosti. Od roku 1993 je
napravo ode dveﬁí osazena pamûtní deska
s Werichovou bystou, dílo brnûnského sochaﬁe Nikose Armutidise. Aby v˘ãet slavn˘ch
obyvatel domu byl úpln˘, pﬁipomeÀme je‰tû,
Ïe v l. 1948–1968 zde bydlel spolu s Werichov˘mi básník Vladimír Holan, neÏ se odstûhoval do ulice U LuÏického semináﬁe.
Nyní je dÛm opu‰tûn, povodeÀ v r. 2002 ho
zle po‰kodila, nájemníci dostali nové byty
a o dal‰ím osudu domu nad âertovkou se
rozhoduje. Zda dal‰í slavnou obyvatelkou bude paní Meda Mládková, která zvedla z popela Sovovy ml˘ny, zatím ví jen BÛh. E. S.
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únor 2005
Vodiãkova 28, Praha 1
Pokladna otevﬁena:
po – so 11:00–19:00
Tel. 224 215 943,
divadlo.abc@ecn.cz,
www.divadloabc.cz.
1. 2. Charleyova teta
2. 2. Ideální manÏel
3. 2. Tﬁi muÏi ve ãlunu a pes
4. 2. Frederick
7. 2. Charleyova teta
8. 2. Sestup OrfeÛv
9. 2. Cizinec
10. 2. Îena v bílém – 1. veﬁ. gen. – 11:00
10. 2. Mam’zelle Nitouche
11. 2. Îena v bílém – 2. veﬁ. gen. – 11:00
14. 2. Îena v bílém
15. 2. Tﬁi muÏi ve ãlunu a pes
16. 2. Charleyova teta
17. 2. Tﬁi muÏi ve ãlunu a pes
18. 2. Tﬁikrát Ïivot
19. 2. Frederick – 17:00
21. 2. Cizinec
22. 2. Veãer tﬁíkrálov˘
23. 2. Jak je dÛleÏité míti Filipa
24. 2. Îena v bílém
25. 2. Jezinky bezinky
26. 2. Den otevﬁen˘ch dveﬁí
27. 2. Taxmeni – koncert Country radia
28. 2. Taxi na vûãnost
ÁBÍâKO – malá scéna Divadla ABC
5. 2. Rozpaky zubaﬁe Svatopluka Nováka
19. 2. Zmatení jazykÛ – 20:30
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Kﬁesomyslova 625, Praha 4
Pokladna otevﬁena
po – pá 10–19:30 h,
so 14–19:30 h, tel. 241 404 040.
Informace a hromadné objednávky tel./fax 261 215 721,
e-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz,
http://www.fidlovacka.cz.
1. 2. Blboun
2. 2. ·umaﬁ na stﬁe‰e
3. 2. Divotvorn˘ hrnec
4. 2. Habaìúra
5. 2. Podivná paní S. – 15:00
Paní S. v rozpacích
6. 2. Blboun – 15:00
7. 2. Malované na skle – 10:00
Poprask na lagunû
8. 2. Divotvorny hrnec
9. 2. Carmen
10. 2. âerná komedie
11. 2. Balada pro banditu – 10:00 a 19:30
12. 2. Malované na skle – 15:00 a 19:30
13. 2. LoupeÏník – 15:00
14. 2. LoupeÏník – 10:00
Habaìúra
15. 2. Sladké tajemství
16. 2. Julie, ty jsi kouzelná!
17. 2. Blboun
18. 2. Poprask na lagunû
19. 2. Habaìúra – 15:00 a 19:30
20. 2. Horoskop pro Rudolfa II. – 15:00
21. 2. Horoskop pro Rudolfa II. – 10:00
Podivná paní S.
22. 2. Paní S. v rozpacích
23. 2. ·umaﬁ na stﬁe‰e
24. 2. Poprask na lagunû
25. 2. âerná komedie
26. 2. Divotvorn˘ hrnec – 15:00 a 19:30
28. 2. Balada pro banditu
Pﬁedstavení zaãínají 19:30, není-li uvedeno jinak.

Ve Smeãkách 26, Praha 1
Pokladna tel. 296 222 123.
On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz
1. 2. Správce
2. 2. Deskov˘ statek
3. 2. Impresário ze Smyrny
4. 2. Vodní druÏstvo
5. 2. Dámsk˘ krejãí
7. 2. Sex noci svatojánské
9. 2. Sexuální perverze v Chicagu
10. 2. Portugálie
11. 2. Dámsk˘ krejãí
12. 2. Návrat do pou‰tû
14. 2. Impresário ze Smyrny
15. 2. Správce
16. 2. Jak se bavil pan Sloane
17. 2. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
18. 2. Deskov˘ statek
19. 2. Osiﬁel˘ západ
20. 2. âk uvádí: âerní ‰viháci
21. 2. Portugálie
22. 2. Osiﬁel˘ západ
23. 2. Sexuální perverze v Chicagu
24. 2. âekání na Godota
25. 2. Maska a tváﬁ
26. 2. Misantrop
28. 2. Vodní druÏstvo
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

NosticÛv palác, Maltézské námûstí 3,
Praha 1 – Malá Strana.
Pﬁedprodej a rezervace vstupenek:
tel.: 233 358 806, po – pá 9:00–16:00,
vstupenky@semafor.cz, www.semafor.cz
1. 2. Zavíráme, pojìte dál
2., 3. 2. Patero dÛvodÛ pro voo doo
4. 2. Je nám pûtaãtyﬁicet
5. 2. Vãera veãer po‰tou ranní – 15:00
9., 10. 2. 80 svíãek na ztracen˘m dortu
11., 15. 2. Zavíráme, pojìte dál
12. 2. Zavíráme, pojìte dál 15:00
16. 2. Patero dÛvodÛ pro voo doo
22. 2. Je nám pûtaãtyﬁicet
25. 2. 80 svíãek na ztracen˘m dortu
26. 2. Sex + sex = 12
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.
Vodiãkova 6, 110 00 Praha 1
tel.: 222 231 351 fax: 222 232 530
e-mail: pokladna@minor.cz
www.minor.cz

Pokladna je otevﬁena
ve v‰ední dny 9–13:30 a 14:30–20 hod.,
v sobotu a v nedûli od 11 do 20 h.
3. 2. âtyﬁlístek – rodinné pﬁed.
18:00
4. 2. Karkulka a ãerven˘ balónek
– rodinné pﬁed.
18:00
5. 2. âtyﬁlístek!
15:00
6. 2. Lovci mamutÛ
15:00
8. 2. Ubu králem
19:30
10. 2. Pohádky – Noriyuki Sawa
– rodinné pﬁed.
18:00
11. 2. Kabaret Tlukot a bubnování aneb
Veliké putování – rodinné pﬁed. 18:00
12. 2. Kosmo – velk˘ boj
15:00
13. 2. Karkulka a ãerven˘ balónek
15:00
17. 2. Lovci mamutÛ – rodinné pﬁed. 18:00
18. 2. Kosmo – velk˘ boj
– rodinné pﬁed.
18:00
19. 2. Karkulka a ãerven˘ balónek
15:00
20. 2. Kabaret Tlukot a bubnování
aneb Veliké putování
15:00
22. 2. PíseÀ písní
19:30
25. 2. 2. loutkáﬁsk˘ ma‰karní bál
19:00
26. 2. âtyﬁlístek!
15:00
27. 2. 2. dûtsk˘ ma‰karní bál
15:00
28. 2. MINORmálnû hrajem DNO 12 19:30

Wilsonova 4,
110 00 Praha 1
Pokladna
tel. 224 227 266
www.opera.cz
1. 2. Cosi fan tutte
2. 2. Popelka– balet
3. 2. Dimitrij
4. 2. Tosca
6. 2. Braniboﬁi
v âechách
8. 2. Rigoletto
9. 2. La Traviata
10. 2. Turandot
11. 2. Carmen
12. 2. Aida

15. 2. Popelka– balet
16. 2. Piková dáma
17. 2. Nabucco
19. 2. Tosca
20. 2. Treemonisha
– 14:00
22. 2. Cosi fan tutte
23. 2. La Bohème
24. 2. Aida
25. 2. Carmen
27. 2. Piková dáma

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

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1,
Praha 1 – Staré Město

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

2. 2. Na ocet
3. 2. Já jsem já
5. 2. Láska
a porozumûní
7. 2. Mathilda
8. 2. Na ocet
9. 2. Mathilda
10. 2. ¤idiã paní
Daisy
11. 2. Hra
o manÏelství
13. 2. Sylvie
14. 2. Láska
a porozumûní

16. 2. Mathilda
18. 2. Hra
o manÏelství
19. 2. Play Strindberg
20. 2. Sylvie
21. 2. ¤idiã paní
Daisy
22. 2. Já jsem já
23. 2. Ráno, kdyÏ
vstávám...
24. 2. Play Strindberg
25. 2. KaÏd˘ na svou
Ïidli
28. 2. Na ocet

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

·VANDOVO DIVADLO
scéna hl. m. Prahy
·tefánikova 57, 150 00 Praha 5
e-mail: info@svandovodivadlo.cz
Rezervace a pﬁedprodej
tel.: 257 318 666 (od 14:00),
257 651 305, 257 324 219,
724 143 799 (formou SMS),
e-mailem: pokladna@svandovodivadlo.cz
nebo www.svandovodivadlo.cz.
Pokladna je otevﬁena dennû od 14:00
do 19:00 hod.
VELK¯ SÁL
1. 2. Otevﬁené manÏelství
2. 2. Pasos de tango – 20:00
3. 2. Poruãík z Inishmoru
5. 2. Îenitba
6. 2. Madame Melville – 15:00
7. 2. Zabiják Joe
11. 2. ·kola pro Ïeny – gen. zkou‰ka – 11:00
12. 2. ·kola pro Ïeny – premiéra
13. 2. Na scénu i za kulisy
– nedûlní prohlídka divadla – 16:30
Cinzano – Divad. spol. P. Bezruãe Ostrava
14. 2. ·kola pro Ïeny
15. 2. Vá‰eÀ jako led
16. 2. Oko za oko
17. 2. ·kola pro Ïeny
18. 2. Velká mela
19. 2. Malované na skle
20. 2. Othelo – Mûstské divadlo Mladá Boleslav
21. 2. Arsa y Toma – COLOR FLAMENCO – 20:00
22. 2. ·kola pro Ïeny
23. 2. ·kola pro Ïeny – 15:00
24. 2. Vá‰eÀ jako led
25. 2. Play Gorkiy alebo Letní hostia – 20:00
26. 2. Milovníci – Divadlo Astorka Korzo ’90
– 20:00
27. 2. Rozbit˘ dÏbán – Mûstské divadlo v Mostû
28. 2. Darmstadt pﬁed a poté
– Krása dne‰ka – 19:30
STUDIO
1. 2. Pﬁemysl Bukovsk˘ uvádí improvizace ã. 5
2. 2. Náv‰tûva pana Sloana – Studio Dva
3. 2. Podzimní sonáta
4. 2. Znalci
5. 2. Chtûl bych svítit lidstvu dál…
– Dûtské divadelní studio
6. 2. Îabák Valent˘n – Buchty a loutky,
Pohádkové nedûle – 15:00
Den jako stvoﬁen˘ pro lásku – Studio DVA
7. 2. Vojcek – Der Romantiker
8. 2. Emil Viklick˘ a Zuzana Lapãíková
– koncert – 21:00
9. 2. âarodûjnice – Buchty a loutky – 10:00
Znalci
10. 2. Den matky
12. 2. Otevﬁené manÏelství – Studio DVA
13. 2. Mudrochové – Dûtské divadelní studio
– 15:00
Chtûl bych svítit lidstvu dál…
– Dûtské divadelní studio
14. 2. Vojcek – Der Romantiker
15. 2. Gilgame‰ – Buchty a loutky – 10:00
Tomá‰ Koãko & orchestr – koncert – 21:00
16. 2. Pomsta aneb „jak ãetl Michal Hrabû
Monte Crista“ – Buchty a loutky
17. 2. Pomsta – Buchty a loutky
18. 2. Pomsta – Buchty a loutky
19. 2. Hadí klubko
20. 2. âerno‰ská pohádka – Divadlo Drak
– 15:00, 17:00
22. 2. Vojcek – Der Romantiker
23. 2. Pes Baskervillessk˘ – Buchty a loutky
26. 2. Znalci – 17:00
27. 2. Den jako stvoﬁen˘ pro lásku – Studio DVA
28. 2. Michal Horáãek – scénické rozhovory
DIVADELNÍ KAVÁRNA
3. 2. Palmové víno – 17:30
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.
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DIVADLO V CELETNÉ

Pokladna v prÛchodu z Celetné do ·tupartské,
otevﬁeno po – pá 10–19:30 h, so – ne 12–19:30 h,
v pﬁípadû pozdûj‰ích pﬁedstavení do jejich zaãátku,
rezervace na tel.: 222 326 843, 608 327 107,
e-mail: rezervace@divadlovceletne.cz
www.divadlovceletne.cz.

Jungmannova 1, 110 00 Praha 1
Pokladna otevﬁena:
ve v‰ední dny 12.00–19.30 h;
so, ne 2 h pﬁed zaãátkem pﬁedstavení,
rezerv.: 224 222 734, rezervace@prakomdiv.cz
aktuální informace: www.prakomdiv.cz

KA·PAR

1. 2. Alenka v kraji
divÛ, pro dûti
– 10:00
2. 2. Tﬁetí ¤ím
3. 2. Antiklimax
4. 2. Staﬁí mistﬁi
7. 2. U cíle
8. 2. Hamlet
9. 2. Staﬁí mistﬁi
10. 2. Kanibalové
11. 2. Klára S.
13. 2. Oslava tancem,
80. narozeniny
J. Mlíkovské,
– 19:00
14. 2. Rekonstrukce
(oheÀ v hlavû)
15. 2. Staﬁí mistﬁi

1. 2. Garderobiér
2. 2. Ornitologie
3. 2. Lofter
4. 2. RÛÏe
pro Algernon
Krása a pÛvab
perverzit
– 22:30
6. 2. KodaÀ
7. 2. RÛÏe
pro Algernon
8. 2. Mrzák
Inishmaansk˘
9. 2. Ornitologie
10. 2. Krysaﬁ
11. 2. Lofter
12. 2. Li‰ák – 20:30
13. 2. Richard III.

VESELÉ SKOKY
5. 2. Na hlavu!
– 16:00
16. 2. Na hlavu!

THE DIVADLO
/ âTI TO DIVADLO
15. 2. Star trek

RUDÁ MAGIE

28. 2. Rudá magie

CD 2002

12. 2. Tﬁi mu‰ket˘ﬁi
– 15:00
19. 2. V zajetí filmu
– 15:00
26. 2. Prokletí rodu
BaskervillÛ
– 14:00

SPOLEâNOST
DR. KRÁSY

5. 2. Hra o dorotû
– 20:30

VALMET

18. 2. Élektra – veﬁej.
gener. – 11:00

14. 2. Richard III.
17. 2. Lofter
18. 2. RÛÏe
pro Algernon
Audience
– 22:30
19. 2. Úãtování
v domû boÏím
– 20:30
20. 2. Garderobiér
22. 2. Krysaﬁ
23. 2. RÛÏe
pro Algernon
24. 2. Mrzák
Inishmaansk˘
25. 2. RÛÏe
pro Algernon
26. 2. Li‰ák – 20:30
27. 2. ¤ekni vût‰í leÏ

16. 2. U cíle
17. 2. Tvar vûcí
18. 2. Lidumor aneb
má játra beze
smyslu
20. 2. Oliver Twist –
sociální bondage
drama – svûtová
premiéra
22. 2. Co mûsíc vyprávûl, pro dûti
– 10:00
Oliver Twist – sociální
bondage drama
23. 2. Staﬁí mistﬁi
24. 2. Antiklimax
25. 2. Tﬁetí ¤ím
28. 2. Staﬁí mistﬁi

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

21. 2. Élektra
– premiéra

Besední 3, Praha 1
www.divadlonapradle.cz

POHÁDKY:
DIVADLO LOUTEK
OSTRAVA
6. 2. Princezna
Majolenka
– 15:00
SERPENS
13. 2. Brouãek
– 15:00
KVELB
20. 2. Kavkazské
pohádky
– 15:00
MATITA & EDA
27. 2. Slonovy malé
noãní pﬁíbûhy
– 15:00

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

MEJDAN:
25. 2. Mejdan
– 22:30

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
e-mailem: teatr@cernalabut.cz,
SMS 732 458 668.
Zaãátek pﬁedstavení 20:00,
vstup do kavárny 19:30.
2. 2. Vyuãování Dony Margaridy – E. Koãiãková
6. 2. Zhasnûte lampióny – premiéra!
10. 2. Rusk˘ salon
14. a 15. 2. Shirley Valentine – blázniv˘ v˘let
do krajina za stûnou!
23. 2. Vyuãování Dony Margaridy – E. Koãiãková
24. 2. Lidsk˘ hlas – slavné monodrama
25. 2. Monology Vagíny – Eve Ensler
V˘stava: 1. 2.–6. 3. V˘tvarn˘ salon – prÛﬁez

tvorbou ãesk˘ch v˘tvarníkÛ.

DIVADLO:
1. 2. Návrat pana Leguena
aneb Víkend ve v˘tahu
3. 2. Shpil zhe mir a lidele in yidish
8. 2. Vzpomínkov˘ veãer na Jiﬁího Rathouského a vernisáÏ v˘stavy v˘bûru plakátÛ
9. 2. PláÀka
10. 2. Obchodník s de‰tûm
11. 2. Zahrádkáﬁi – 1. premiéra
12. 2. Mezi nebem a zemí
13. 2. Mezi nebem a zemí – 15:00
Zahrádkáﬁi – 2. premiéra – 20:00
16. 2. Návrat pana Leguena
aneb Víkend ve v˘tahu
17. 2. Bajka o lásce, pekle a márnici
18. 2. Ultimatum
19. 2. Textulení a písnûní
20. 2. Obchodník s de‰tûm – 17:00
21. 2. Macbeth – 8:30, 10:00, 11:30
Shpil zhe mir a lidele in yidish – 19:30
22. 2. Macbeth – 8:30
Návrat pana Leguena aneb
Víkend ve v˘tahu
23. 2. Bez orientace
24. 2. Bílé noci
26. 2. Snieêka
27. 2. V parách miliónu
28. 2. Shpil zhe mir a lidele in yidish
DIVADELNÍ KAVÁRNA:
2. 2. Stand‘artní kabaret
19. 2. Textulení a písnûní – autorsk˘ veãer
s J. Skopeãkem
20. 2. Rychl˘ rande – 18:00
27. 2. Rychl˘ rande – 16:00
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

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

2/05
Pokladna je otevﬁena od 14 do 20 hod.
(so a ne 2 hod. pﬁed zaãátkem pﬁedstavení).
Rezervace vstupenek na tel.: 222 868 868,
fax: 222 868 870, marketing@nazabradli.cz
www.nazabradli.cz.
18. 2. Str˘ãek VáÀa
1. 2. Pod modr˘m
19. 2. Perfect Days
nebem
20. 2. Prohlídka
2. 2. Ivanov
divadla pro dûti
3. 2. Z cizoty
– 14:00
4. 2. Str˘ãek VáÀa
21. 2. Gazdina roba
8. 2. Pod modr˘m
– pro ‰koly
nebem
– 11:00
9. 2. KosmonautÛv
poslední vzkaz 22. 2. Gazdina roba
23. 2. Ivanov
Ïenû, kterou
kdysi, v b˘valém 24. 2. Vãas milovat
vãas umírat
Sovûtském
25. 2. Perfect Days
svazu, miloval
26. 2. Pod modr˘m
10. 2. Gazdina roba
nebem
11. 2. Perfect Days
27. 2. Cestou k ránu
13. 2. Recitál Hany
– Pﬁí‰erné dûti
KﬁíÏkové
– premiéra – pÛda
14. 2. Vãas milovat
28. 2. Poslední vzkaz
vãas umírat
Ïenû, kterou
15. 2. Afterplay
kdysi, v b˘valém
16. 2. Z cizoty
Sovûtském
17. 2. Gazdina roba –
svazu, miloval
pro ‰koly – 11:00

Rezervace na tel. 235 355 500 (i zázn.),
prodej hodinu pﬁed zaãátkem nebo
v Redutû (pondûlí aÏ pátek 15–19 h.),
âinnost souboru je podporována
hl. m. Prahou. www.volny.cz/minaret,
e-mail: minaret@volny.cz
Reduta (Praha 1, Národní 20) – v 15:00
5. 2. O chaloupce z perníku
– pohádka o mlsné jeÏibabû
6. 2. Tﬁi veselá prasátka
– pohádka s písniãkami J. Nohavici
12. 2. My‰áci jsou ro‰Èáci!
– pohádka o potrestaném kocourovi
13. 2. Skﬁítci v údolí
– pﬁíbûh ze svûta lesních skﬁítkÛ
19. 2. O Rusalce – pohádka o lásce a odpu‰tûní
26. 2. Kominíkovo ‰tûstí – pﬁedpremiéra
27. 2. Kominíkovo ‰tûstí – 1. premiéra
Divadlo U HasiãÛ (Praha 2, ¤ímská 45) – v 9:30
16. 2. Skﬁítci v údolí
17. 2. Stvoﬁení svûta
Divadelní studio nabízí kurzy herecké v˘chovy
pro dûti a mládeÏ od 8 do 14 let (vedené herci
Divadla Minaret). Informace na tel. 235 355 500.

Rezervace (nutno vyzvednout nejpozdûji den
pﬁedem) na tel. 221 716 333
ticket@archatheatre.cz ● www.archatheatre.cz.
1. 2. Oslava Roku kohouta
3. a 4. 2. Pi‰, Kafka, pi‰
6. a 7. 2. Chat – Nebezpeãnû snadné
známosti
8. 2. Pavel ·tingl: Mír jejich du‰i
9. 2. Robert Altman: Company
10. a 11. 2. Nickname
12. 2. The Frames
14. 2. Divadlo Vizita: Miss Tyãka
17. 2. Pavel Kouteck˘: Promûny (nejen)
PraÏského hradu
19. a 20. 2. Nora – Divadlo 7 a pÛl
21. 2. Divadlo Vizita: Miss Tik
22. 2. Famufest ’21
23. 2. Chat – Nebezpeãnû snadné
známosti – 19:00
23. 2. Nickname – 21:00
24. a 25. 2. K. Lhotáková a L. Soukup:
Osoby a obsazení – 21:00
26. 2. Chat – Nebezpeãnû snadné známosti
– 19:00
26. 2. Nickname – 21:00
28. 2. Divadlo Vizita: My se „s“
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

LYRA PRAGENSIS
Divadlo INSPIRACE, Scénick˘ ateliér
HAMU-Lichten‰tejnsk˘ palác,
Malostranské nám. 13, Praha 1
Pﬁedprodej vstupenek v knihkupectví
ACADEMIA, Národní 7, Praha 1,
tel.: 224 240 547, po-pá 9.00–19.00,
so 10.00–18.00, ne 12.00–18.00,
prodejna VIA MUSICA, Lichten‰tejnsk˘ palác,
Malostranské nám. 13, Praha 1,
tel.: 257 535 568, dennû 10.30-12.30
a 13.00 -19.30 a hodinu pﬁed pﬁedstavením.
Informace na
tel./fax 224 910 787, 261 220 516, 602 683500.
www.lyrapragensis.cz
e-mail: cizkova@lyrapragensis.cz

Divadlo Inspirace, Scénick˘ Ateliér
HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1:
2. 2. Podoby sonetÛ – podoby lásky
3. 2. Jedu k mámû
15. 2. Moje past
17. 2. Krása z Moulin Rouge
21. 2. Jonathan Livingston Racek
22. 2. Most pﬁes navÏdy
23. 2. Cesta pokojného bojovníka
24. 2. Tulák po hvûzdách

Sál Akademie vûd âR, Národní 3, Praha 1
14. 2. Hosté I. Tetourové – ·. Rak
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Dlouhá tﬁída 39, 110 00 Praha 1
Pokladna je otevﬁena po – pá 9:00–19:00,
tel.: 221 778 629, 224 826 795,
www.divadlovdlouhe.cz
1. 2. Hrdina západu
2. 2. Bûsi
4. 2. Je‰tû Ïiju
s vû‰ákem, ãepicí
a plácaãkou
5. 2. Ze Ïivota rackÛ
– premiéra
7. 2. Gulliverovy cesty
– 11:00
7. 2. Ze Ïivota rackÛ
(pﬁíbûhy)
9. 2. Kabaret
Prévert-Bulis
10. 2. Obrazy
z francouzské
revoluce
11. 2. Soudné sestry
12. 2. Kdyby prase
mûlo kﬁædla
– 15:00
13. 2. Dva lakomci
14. 2. Garderobiér

15. 2. Epochální v˘let
pana Brouãka do
XV. století
16. 2. Kabaret
Prévert-Bulis
17. 2. Îalozpûv
pro lehk˘ holky
18. 2. Hrdina západu
19. 2. Kabaret
Vian-Cami
21. 2. Goldbergovské
variace
22. 2. Jak jsem se
ztratil aneb Malá
vánoãnæ povædka
23. 2. Ze Ïivota rackÛ
(pﬁíbûhy)
25. 2. Past na my‰i
26. 2. Soudné sestry
– 17:00
28. 2. Kabaret
Prévert-Bulis

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

NÁRODNÍ DIVADLO
1. 2. Na‰i furianti
2. 2. Labutí jezero
3. 2. Pﬁíhody li‰ky Bystrou‰ky
4. 2. Sluha dvou pánÛ
5. 2. Labutí jezero
6. 2. Lucerna – 13:00
Krvavé kﬁtiny aneb Drahomíra
a její synové – 20:00
7. 2. Labutí jezero – 20:00
8. 2. Cyrano z Bergeracu
9. 2. Coriolanus
10. 2. Prodaná nevûsta
11. 2. Carmen
12. 2. Lucerna
13. 2. Pﬁíhody li‰ky Bystrou‰ky – 13:00
Rigoletto
14. 2. Rusalka
15. 2. Cyrano z Bergeracu
16. 2. Poslední páska
17. 2. Na‰i furianti
18. 2. La Bohème
19. 2. Krvavé kﬁtiny aneb Drahomíra
a její synové – 14:00
Sluha dvou pánÛ
20. 2. Její pastorkyÀa
24. 2. Rusalka – 20:00
25. 2. Prodaná nevûsta
26. 2. Pﬁíhody li‰ky Bystrou‰ky – 13:00
Carmen – 20:00
28. 2. Poslední páska
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STAVOVSKÉ DIVADLO
1. 2. Man and Boy: Dada
2. 2. Lakomec
3. 2. ·kola pomluv
4. 2. Pokou‰ení
5. 2. Norma
6. 2. Le nozze di Figaro – 13:00
Kouzelná flétna
8. 2. Romeo a Julie
9. 2. Kouzelná flétna
10. 2. Sluha dvou pánÛ
11. 2. Úklady a láska
Romeo a Julie – 19:30
12. 2. Miniatury
13. 2. Úklady a láska
14. 2. Pronásledování a umuãení dr. ·aldy
15. 2. Nagano
16. 2. Prvotﬁídní Ïeny
17. 2. Miniatury
19. 2. Kouzelná flétna – 13:00
Le nozze di Figaro
20. 2. ·ípková RÛÏenka – 14:00
·ípková RÛÏenka – 18:00
21. 2. Nagano
22. 2. Le nozze di Figaro
23. 2. ·ípková RÛÏenka
24. 2. BALETOMÁNIE – I. premiéra
25. 2. Falstaff
26. 2. Baletománie – 14:00
BALETOMÁNIE – II. premiéra
27. 2. ·edá my‰í opera
28. 2. Dobr˘ ãlovûk ze Seãuanu
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www.narodni-divadlo.cz
O – opera, â – ãinohra, B - balet
Pﬁedstavení zaãínají 19:00, není-li uvedeno jinak.
Národní 25 – Palác Metro, Praha 1

Pokladna:
po–so 16:00–20:00, tel: 221 085 201,
221 085 276, fax: 221 085 287
divadlometro@divadlometro.cz
www.divadlometro.cz.

âINOHRA
4. 2. Pa‰kál
5. 2. Tanec mezi vejci
7. 2. Poslední ‰ance
15. 2. Milovat k smrti
16. 2. Koãár nejsvûtûj‰í
svátosti

17. 2. Nevidím to ãernû
18. 2. Bláhov˘ ãas
– 9:30
18. 2. Tanec mezi vejci
26. 2. Poslední ‰ance

DùTEM
9. 2. Malování na tmu – 9:30
12. 2. âertÛv ‰vagr – 14:00
20. 2. Staré povûsti ãeské – 14:30
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO U VAL·Ò
Filmová a divadelní pﬁedstavení, koncerty, besedy. Vstupenky obdrÏíte dennû (kromû víkendÛ) v recepci Domu Portus, v dobû od 8 do
15.30 a pﬁed pﬁedstavením, v prodejnách VIA
MUSICA – Starom. nám. 14, tel. 224 826 440,
Malostranské nám. 13, tel. 257 535 568 a na
www.ROFRANO.cz. Program divadla také
na webov˘ch stránkách www.zivot90.cz.
Tel. 222 333 555. Ceny vstupenek od 30 do 100 Kã.
Vstup do divadla z ulice Betlémská 5, Praha 1
2. 2. „D˘mky – Filmová stﬁeda – 14:00
3. 2. Musica Picta – „Otisky“ – 14:00
7. 2. Písniãky od Seiny – Rytíﬁi ‰ansonu
a jazzu – 14:00
10. 2. Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ – 17:00
15. 2. Legendy opery – Posezení s A. Denygrovou a J. Horáãkem – 16:00
16. 2. Vlasta PrÛchová – Rytíﬁi ‰ansonu
a jazzu – 14:00
21. 2. Benefice J. Vinkláﬁe – 17:00
22. 2. Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ – 17:00
23. 2. Recital Igora ·eba – 19:00
24. 2. Oskar a rÛÏová paní – 17:00
28. 2. Pocta E. Piaf – veãer ‰ansonÛ – 17:00

LISTY PRAHY 1

8 zábava / voln˘ ãas

âernínsk˘ palác – osudové místo
Dokonãení ze strany 1
V 18. století se paláci zaãalo ﬁíkat trochu hanlivû „chalupa“.
Vyprávûlo se, Ïe jeden z âernínÛ nabídl osvícenému panovníkovi Josefu II. palác se slovy, aby veliãenstvo tu „chalupu“
ráãilo pﬁijmout. Císaﬁ odvûtil, Ïe jako hlava rakouského mocnáﬁství chalupu nepotﬁebuje a Ïe ani on jako ‰lechtic ze starého rodu by v chalupû nemûl bydlit. Tradovalo se, Ïe od té
doby hrabû do paláce uÏ nikdy nevkroãil. Lid paláci zaãal ﬁíkat od té doby „chalupa“.
Neménû ponurá je povûst o zpupné hrabûnce, která pﬁi‰la do
paláce na ples ve stﬁevíãkách udûlan˘ch z chlebového tûsta.
Záhy se jí zaãal dvoﬁit bledolící ãernovlas˘ pohledn˘ muÏ,
a ten ji z taneãního reje rovnou odvezl do palácov˘ch sklepení, kde ji roztrhali ãerti na kousky.
V dvacátém století se v paláci odehrála tragédie spojená
s osobností jednoho z nejoblíbenûj‰ích ãesk˘ch politikÛ moderní doby, ãeského diplomata, ministra zahraniãí Jana Masaryka. Narodil se v Praze 14. záﬁí 1886 v rodinû vysoko‰kolského profesora T. G. Masaryka a jeho Ïeny Charlotty Garrigue
Masarykové jako jeden ze ãtyﬁ dûtí. Zemﬁel v Praze v âernínském paláci tragicky v noci z 9. na 10. bﬁezen roku 1948. Bylo
mu necel˘ch 62 let. Traduje se, Ïe byl ponûkud neposlu‰né dítû, nav‰tûvoval staroslavné Akademické gymnázium, ale otec,
nespokojen˘ s jeho studijními v˘sledky a zpÛsobem Ïivota, ho
poslal na zku‰enou do USA. Vrátil se jako zral˘ mlad˘ muÏ.
Rodina pﬁeÏila nelehkou dobu první svûtové války. Rok po
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o nového obchodního domu v Praze
jsem vnesla nejenom svou zvûdavost,
ale také svÛj zevnûj‰ek. My na venkovû se na podzim oblékáme teple. Na hlavû
rádiovka, na krku ‰átek, vlnûné punãochy,
dlouhé kalhoty, poﬁádnû vy‰lapané pohodlné boty a nepﬁehlédnuteln˘ tﬁíãtvrÈák.
Oãima, které se diví úplnû v‰emu, pozoruji
kaÏd˘ detail a ãasto sedám ve své naivitû
na kaÏd˘ reklamní trik. Hned u vchodu mne
odhadl zku‰en˘ zamûstnanec firmy SYVAK,
kdyÏ jsem zírala na stﬁíbrné kastroly a pﬁíbory za 12 aÏ 150 tisíc korun. Ihned mne pro
v˘robky firmy zaãal získávat, lichotník: „Vy
star‰í uÏ máte peníze na na‰e skvûlé v˘robky. Jídlo námi o‰etﬁené vydrÏí tﬁikrát déle.
AÏ k vám pﬁijdou vnouãata, dostanou to ãerstvé.“ Aãkoliv zaregistroval mé rozpaky, ne-

vzniku âeskoslovenské republiky Jan
Masaryk vstoupil do diplomatick˘ch sluÏeb, nejprve jako vyslanec ve Washingtonu, pozdûji v Lond˘nû aÏ do r. 1938.
V r. 1940 se stal ministrem zahraniãí
exilové vlády v Lond˘nû a rok stál v ãele exilového ministerstva obrany. Projevy Jana Masaryka, vysílané z Lond˘na
bûhem druhé svûtové války, patﬁily
k nejsledovanûj‰ím. Byly prodchnuty
láskou k rodné zemi, bystr˘mi komentáﬁi, lehkou ironií a vtipem. Lidem v Protektorátu dávaly nadûji na konec okupace a víru v návrat svobody. Díky svému
osobnímu kouzlu, smyslu pro humor,
bystrému rozumu a v neposlední ﬁadû
i hudebnímu talentu byl v diplomatick˘ch kruzích nejen váÏen, ale i oblíben.
Pﬁi návratu do vlasti byl bouﬁlivû vítán.
Netu‰il, Ïe mu zb˘vají necelé tﬁi roky Ïivota.V osvobozeném státû se stal opût
ministrem zahraniãí. Kniha jeho projevÛ
vy‰la po válce pod názvem Volá Lond˘n a mnohé jeho v˘roky
zlidovûly. Z titulu své funkce ministra zahraniãí musel bydlet
v âernínském paláci. Podle svûdectví souãasníkÛ tam nebyl
rád a z rozlehlého ministerského bytu uÏíval jeden pokoj jako
ob˘vací a zároveÀ loÏnici. Zemﬁel takﬁka zároveÀ se zánikem
demokracie a nástupem totality.
Tento stateãn˘ a citliv˘ syn neménû stateãného otce b˘vá
obãas citován, ale ke ‰kodû nás v‰ech se nikdo neﬁídí jeho

Sprinter
Ludmila Lojdová
‰etﬁil mne: „AlespoÀ vám zmûﬁíme krevní
tlak. Ve va‰em vûku bude vy‰‰í a bude jistû
stoupat. Máte-li trému, bude to je‰tû vy‰‰í.
Mimochodem: za pût tisíc si pﬁístroj mÛÏete
ihned odnést.“
Sedím na Ïidli za ruku lapená v tlakomûru,

únor 2005
vzorem. Na lehkou ironii, vtip a lakonickou nádheru jeho projevÛ mÛÏeme jenom vzpomínat. DÛsledek událostí
února 1948, násilná smrt Jana Masaryka v chladné noci 9. 3. tohoto tragického roku, nebude patrnû nikdy zcela objasnûna. S odstupem let mám dojem,
Ïe není dÛleÏité, jak tento skvûl˘ politik,
okouzlující muÏ, citliv˘ muzikant, muÏ
v této zemi i ve svûtû váÏen˘, obdivovan˘ a oblíben˘ zemﬁel. Skuteãností
zÛstává, Ïe nezemﬁel dobrovolnû a jedin˘mi viníky jeho tragického konce
jsou komunisté, aÈ na‰i, sovût‰tí nebo
obojí dohromady. Byli to oni, kteﬁí tohoto muÏe úzkostnû ãestného a nadev‰e
milujícího svou zemi a její lidi buì dohnali k sebevraÏdû, nebo ho pﬁímo zavraÏdili. Jeho vlast v nûm ztratila politika, kter˘ pro ni chtûl, ale uÏ nemohl,
je‰tû mnoho vykonat. O to je jeho smrt
tragiãtûj‰í.
Závûrem dovolte pﬁidat charakteristiku Jana Masaryka z pera jeho pﬁítelkynû M. Devenportové: „Díval se na svût prismatem humoru, humor patﬁil mezi jeho smysly stejnû jako ãich
nebo sluch.“
Se smrtí Jana Masaryka se nelze vyrovnat a zapomenout, moÏná mohou utû‰it slova J. Drydena: „âas pﬁestane platit, smrt,
která v‰echno drtí, otevﬁe cestu lásce, která se prodere smrtí.“
PhDr. Jana Volfová, historiãka

kter˘ funí a pﬁedkládá na displeji stále nová
a nová ãísla. Cítím se jako v kleci. Nevidím
moÏnost úniku.
Koneãnû zasáhl mÛj manÏel, kter˘ tu etudu
aÏ dosud pozoroval zpovzdálí. „Spûcháme!
nemáme ãas!“ zaãal horeãnû opakovat.
„Jdeme!“ Sekal ty vûty jazykem jako kozák
‰avlí, pﬁiãemÏ na mne kulil oãi a obracel je
v sloup.
„A vy sám, pane, vaﬁíte dûtem na téhle pánvi?“ omráãila jsem v nouzi nejvy‰‰í zástupce
firmy. Nastalo ticho. Pánve, hrnce, tlakomûry ze mne s ﬁinãením spadly jako zbroj
z tûÏko-odûnce. Nastalo uvolnûní.
„Já tû nepoznával,“ ozval se mÛj manÏel.
„UÏ jsem tû v duchu sly‰el jak ﬁíká‰: ,Poãkejte, pane, do jara. V bﬁeznu prodám krávu a koupím si tu pánev.‘ Taková promûna!
To mi nemÛÏe‰ dûlat! ObraÈme list.“
V prvním podlaÏí nával. ZboÏí, lidé, vozíky.
ZboÏí, lidé, vozíky. Lidé, vozíky, Ïádn˘ kyslík. V‰echno se toãí. Vodík. Dusík.
Pulty s masem, salámy, bagetami, dalamánky, papájou, kokosem, ananasem, saláty.
Ryby v ledové tﬁí‰ti, ústﬁice, ‰keble, lastury –
jedna za 26 Kã. Lidi v ledové tﬁí‰ti, pootevﬁené pusy, oãi v sloup, z ledu ãouhající hnáty,
ejhle – ruka za 26 Kã. Prav˘ skelet.
To byl blekaut. Pult s kvûtináãi padá. V‰echno na tisíc kusÛ. Pak se v‰e zase vrací na
místo. Regál stojí nepo‰kozen˘. Na vedlej-

Vylu‰tûní tajenky z lednové kﬁíÏovky: Slovo sgrafito oznaãuje svrchní v˘zdobu omítky budov malbou. Nûkolik
takov˘ch vzniklo v Praze podle návrhÛ M. Al‰e.

K¤ÍÎOVKA

‰ím desítky televizorÛ. Vinnetou na v‰ech
obrazovkách od nejvût‰í do nejmen‰í chce
nûco prohlásit...
Ale my jsme zabloudili jako i v‰ichni ostatní.
VráÏí jeden do druhého. Jedna paní se rozplakala: „Ani pytlíky tu nedávaj.“
Na obrovském vozíku odváÏíme deset deka
su‰eného manga. Liftboy rutinovanû tluãe
do stûn nákladního v˘tahu (osobní totiÏ nejezdí), kde se v‰ichni se‰li. Po tomto jeho
odborném zásahu se skuteãnû rozjel. âtyﬁi
patra garáÏí. Venku louÏe.
Je po de‰ti. ·tûstím si pleteme noty. Úleva,
vzduch. Obchodní dÛm je za námi. Alfred
Hitchcock by se za bﬁicho popadal. Lze doporuãit.

(NE)OBYâEJNÉ
RECEPTY

BoÏí milosti
Dnes opût lovím v receptech na‰í babiãky.
Toto skvûlé kﬁehké smaÏené peãivo má starodávn˘ pÛvod i název. Nosívaly je sousedky
ãi kmotﬁiãky novopeãen˘m maminkám, rodiãkám, tzv. do kouta, aby se po porodu posilnily. V‰ak také bylo ãím, boÏí milosti nejsou
zrovna dietní pokrm, zato ale chutnají náramnû dobﬁe, takÏe to za ten hﬁích stojí, jednou
za ãas si je dopﬁát. Pﬁíprava není nijak sloÏitá
ani zdlouhavá, na‰e babiãka je zvládala sviÏnû, a tak se to mÛÏeme nauãit i my.
Potﬁebujeme: 250 g hladké mouky, ‰petku
soli, lÏíci zmûklého másla nebo Hery, 2 lÏíce
mouãkového cukru, 2 Ïloutky, 2 lÏíce bílého
vína, 5 lÏic smetany nebo mléka, citronovou
kÛru a vanilkov˘ cukr.
Mouku smícháme s cukrem, solí, zmûkl˘m tukem, pﬁidáme Ïloutky, víno, smetanu a nastrouhanou citronovou kÛru z omytého plodu
a zadûláme vláãné tûsto. Musí b˘t o nûco
mûkãí neÏ tﬁeba tûsto na nudle. Vypracováváme radûji déle, aÏ se zaãnou tvoﬁit puch˘ﬁky.
Pak rozválíme na 3 mm vysok˘ plát a rádlem
nakrájíme trojúhelníky (ty na‰e mívaly tak
5 cm stranu). KaÏd˘ uprostﬁed dvakrát nakrojíme. SmaÏíme ve vysoké vrstvû tuku, aÏ se
milosti trochu nafouknou, pûknû do zlatova.
Pak necháme okapat a posypeme vanilkov˘m cukrem. Dobrou chuÈ! (A nezapomeÀte
po svaãince na vydatnou procházku.)
Maf

UNITARIA P¤IPRAVUJE

Tajenka kﬁíÏovky: Nevíme, zda rozverná Werichova pohádka vznikla také ve vile na Kampû. Jisté je v‰ak, Ïe dala název i krásnému
animovanému filmu.
■ ■ ■

PLACENÁ INZERCE

ÚNOR S VIDEEM
✶ VA·E PÒJâOVNA VIDEOKAZET A

■ ■ ■

✶

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

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

DVD:
1. Harry Potter
a vûzeÀ z Azkabanu
2. Garfield ve filmu
3. Baba na zabití!

Otázka na únor: V únoru pﬁichází do videopÛjãoven hoﬁká komedie S. Spielberga Terminál. Kdo vytvoﬁil hlavní muÏskou roli? Odpovûdi doruãte do 15. 2. osobnû nebo po‰tou na adresu videopÛjãovny, nebo vyplÀte formuláﬁ na www.videohavir.cz. Tﬁi vylosovaní
ze správn˘ch odpovûdí obdrÏí videokazetu nebo DVD. Správná
odpovûì z ã.1/05: Ethan Coen, Joel Coen. Vylosovaní v˘herci:
D. ëurech, Husinecká 4, Praha 3, M. Stensk˘, Pod Vidoulí 6, Praha 5, K. Urbánek, Rybná 17, Praha1. Ze v‰ech leto‰ních odpovûdí
vylosujeme na konci roku v˘herce DVD pﬁehrávaãe. Novému zákazníkovi, kter˘ se dostaví s v˘stﬁiÏkem soutûÏe, navíc zapÛjãíme
dvû videokazety nebo DVD dle vlastního v˘bûru ZDARMA.

BYTY • RODINNÉ DOMY
VILY • âINÎOVNÍ DOMY
Realitní kanceláﬁ NEURA s. r. o. vznikla v lednu 1993. JiÏ 11 let realizujeme pronájmy
a prodej nemovitostí v Praze.

NEJÎÁDANùJ·Í TITULY OD 16. 12. 2004 DO 16. 1. 2005
VHS:
1. MÛj soused zabiják
2. Fahrenheit 9/11
3. Harry Potter
a vûzeÀ z Azkabanu

Pﬁedná‰ky o zajímav˘ch osobnostech
ãeské hudby probíhají v Anenské 5 v sále Dr. âapka. 15. 2. od 17:00 to bude
J. B. Foerster. Z jeho pamûtí Poutník,
kde se vûnuje A. Dvoﬁákovi, vybrala
ukázky E. ÎiÏková. V programu vystoupí hereãka Z. âerná, klavírní doprovod
J. ·kampová. Vstupné je dobrovolné.

CHCETE PRODAT âI PRONAJMOUT
VÁ· BYT NEBO DÒM?
ObraÈte se na ná‰ jedenáctiãlenn˘ t˘m, nabízíme Vám na‰e
zku‰enosti a na‰i solventní klientelu.
NEURA s. r. o. – REALITNÍ KANCELÁ¤

www.videohavir.cz

LP1 02/05

U PÍSECKÉ BRÁNY 22/255
160 00 PRAHA 6 – HRADâANY
TEL: (+420) 224 312 260
(+420) 224 312 261, (+420) 224 324 050
FAX: (+420) 224 324 052
E-mail: neura@neura.cz

Na‰i celkovou nabídku cca 350 zakázek najdete na internetu

www.neura.cz

◆ N A PÁ R ¤ Á D C Í C H ◆
PRAÎSK¯
FILHARMONICK¯ SBOR
Podle vûku není Ïádn˘ mladík. Podle v˘konÛ je v plném rozkvûtu. Sedmdesáté
v˘roãí svého vzniku oslaví na‰e pﬁední pûvecké tûleso 20. 2. v 17 hodin koncertem
v Rudolfinu, na nûmÏ se pﬁedstaví v‰ichni tﬁi
souãasní sbormistﬁi. Jan Svejkovsk˘ ﬁídí provedení nedokonãené M‰e Es dur Leo‰e Janáãka a Bernsteinovu Missu brevis, Jan Rozehnal skladbu Jana Nováka Exercitia
mythologica. V závûreãné Catulli carmina
Carla Orffa stane pﬁed sborem Jaroslav
Brych. S platnou vstupenkou na koncert mÛÏete v ten sam˘ den nav‰tívit v˘stavu Aléna
Divi‰e v Galerii Rudolfinum.
P¤ÍBùH PRAÎSKÉHO HRADU
Expozicí v gotickém podlaÏí Starého
královského paláce provádí náv‰tûvníky lektor kaÏdou nedûli v 10 hodin.
Pﬁedná‰kov˘ cyklus v únoru (vÏdy v 17 hodin) pokraãuje tûmito tématy: 10. 2. Svatojiﬁsk˘ klá‰ter ve 14. století – Umûní a Ïenská
zboÏnost (PhDr. Klára Bene‰ovská, CSc.),
22. 2. Románská katedrála sv. Víta ve svûtle
liturgick˘ch pramenÛ (Mgr. Jana Maﬁíková-Kubková, PhDr. David Eben, PhD.).
KULTURA NA HRADù V ÚNORU
Nová stálá expozice z vojensk˘ch
dûjin v Pra‰né vûÏi Mihulka zahájila
cyklus pﬁíleÏitostn˘ch v˘stav kolekcí nazvanou Od kníÏecí druÏiny k Hradní stráÏi prezidenta. Proã se na sv. Vítu stále stûhuje le‰ení a co se pod ním odehrává, pﬁibliÏuje
v pﬁíãné lodi katedrály v˘stavka, otevﬁená do
10. 5. V Císaﬁské konírnû jsou do 20. 3. vystaveny fotografie Josefa Sudka, zachycující
severozápadní âechy na pﬁelomu ‰edesát˘ch let, krajinu dnes jiÏ zmizelou. Hudební
cyklus Jazz na Hradû pokraãuje 13. 2. ve 20
hodin vystoupením Arsenalu Alexeje Kozlova ve ·panûlském sále.
CO SE DùJE V PODHRADÍ
V paláci Kinsk˘ch je v rámci dlouhodobé expozice Krajina v ãeském
umûní aÏ do bﬁezna pﬁístupná v˘stava tu‰ov˘ch kreseb, akvarelÛ a leptÛ malíﬁe Karla Postla. Do Obecního domu se po více neÏ ãtyﬁiceti letech navrátil Vlastislav Hofman, „kubista
nejtvrdo‰íjnûj‰í“. V˘stava otevﬁená do 27. 2.
pﬁedstavuje jeho tvorbu z nejrÛznûj‰ích oborÛ
v˘tvarného umûní. Podstatná ãást zápÛjãek,
mezi nimiÏ jsou exponáty ze sbírek tuzemsk˘ch i zahraniãních vãetnû zámoﬁsk˘ch, pochází z umûlcovy ﬁímské pozÛstalosti.
OLD¤ICH KULHÁNEK
PùTA·EDESÁTILET¯
K narozeninám jednoho z na‰ich
pﬁedních grafikÛ otevírá 9. 2. Galerie Hollar
v˘stavu nazvanou Figura serpentinata. Tvorba Oldﬁicha Kulhánka je poznamenána „náruÏiv˘m zaujetím figurou“, jak uvádí kurátorka v˘stavy Eva Petrová, která pﬁipomíná
souvislost s figurálním umûním man˘rismu.
Také Kulhánkovy postavy „v pohybu, postoji,
sklonu, vzepnutí mají v˘mluvnost, která pﬁesahuje slovní v˘raz“.
SYMFONICK¯ ORCHESTR
âESKÉHO ROZHLASU
Abonentní koncerty v Rudolfinu pokraãují 8. 2. Vedle hudby G. Rossiniho
a Brahmsovy Symfonie ã. 4 c moll zazní BeethovenÛv Klavírní koncert ã. 3 c moll se sólistou Jonathanem Giladem. Diriguje Vladimír
Válek. První bﬁeznov˘ den pﬁedstoupí pﬁed orchestr dirigent Yun-Sung Chang. Sólov˘ part
v Houslovém koncertu ã. 1 g moll M. Brucha
pﬁednese B. Matou‰ek. Dále je na programu
Berliozova pﬁedehra k ¤ímskému karnevalu
a Symfonie ã. 1 e moll J. Sibelia.Veﬁejná generální zkou‰ka zaãíná ve 14 hodin.
NENECHTE SI UJÍT
Co? Pﬁece Chagalla. Majitel Galerie
Miro pan Miro Smolák, Dr. A., pﬁivezl
do Prahy z Nûmecka kolekci, kterou nemÛÏete nevidût. Marc Chagall ilustroval bibli. Muzeum BŒttingerhaus Bamberg zapÛjãilo 80
exponátÛ, které budou vystaveny od 17. 2.
do 29. 5. Do 13. 2., tedy pﬁed Chagallem, zde
neobvyklé téma Návraty na severní pól pﬁedstavuje rusk˘ v˘tvarník Sergej Pantûlejev.
ALÉN DIVI· POPRVÉ
Galerie Rudolfinum otevírá 10. 2.
rozsáhlou v˘stavu z dochované
tvorby Aléna Divi‰e. Komentovaná prohlídka
je pﬁipravena na 17. 2., hudební podveãer
24. 2. nese název Divi‰ a MartinÛ. Stanice
Vltava 18. 2. vûnuje Divi‰ovi dvouhodinov˘
poﬁad. Hana Hegerová uvede 3. 3. interprety
ãeské písnû a francouzského ‰ansonu.
LETEM V¯TVARN¯M SVùTEM
Galerie âeské poji‰Èovny ve Spálené 14 pﬁibliÏuje tvorbu malíﬁe a grafika Jana Híska. Vystaveny jsou rovnûÏ kresby, které vytváﬁel spoleãnû s pﬁítelem J. Kolínsk˘m. Národní muzeum nabízí V˘let do
tﬁetihor, v Kabinetu kniÏní kultury pﬁedstavují
od 10. 2. M. D. Rettigovou. V Mûstské knihovnû od 16. 2. spolu vystavují Tomá‰ Císaﬁovsk˘, Jan Merta, Petr Nikl, Antonín StﬁíÏek.
MÁTE DOMA KAMENY?
A nevíte jaké? ObraÈte se na odborníky. Mineralogické oddûlení Národního muzea poﬁádá pravidelné urãovací besedy. V únoru pﬁipadá setkání na nedûli 6. 2.
od 9:30 hodin.
P¤EDNÁ·KY V NÁRODNÍM MUZEU
Únorová témata v hlavní budovû:
Pﬁíbramské barokní medaile (7. 2.),
âeské exlibris 2003, 2004 (14. 2.), V˘chodní
Stﬁedomoﬁí v helénismu (15. 2.) Boleslav II.
(16. 2.), Spoleãnost Ignáce Borna (17. 2.),
Globální problémy pohledem geologa (21. 2.),
PekaﬁÛv Ïivotopis F. Palackého (28. 2.), Hovory o Praze (28. 2.). V Náprstkovû muzeu je
8. 2. na programu Tabák a spoleãnost ve staré âínû, ve dnech 3., 10., 17., 24. 2. probûhne
cyklus pﬁedná‰ek k v˘stavû Abúsír.
wi
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