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J. Seifert: „MuÏi a chlapci, co jste dali mûstu,
bude s tímto mûstem vûãnû stát…“

Kvûten v pûtaãtyﬁicátém
Slu‰í se zaãít ver‰i vyprávûní o událostech v kvûtnu 1945. Pﬁed dlouh˘mi ‰edesáti léty
v mûsíci máji, naz˘vaném tak krásnû ãasem lásky, se jeho první dny zmûnily v ãas násilí, krutosti a smrti. ·est let teroru, útisku, v‰eobjímajícího strachu vyvrcholilo povstáním – kde jinde neÏ v matce mûst – Praze.
Na mnoha místech okupované zemû 5. 5.
o sobotním poledni bylo náhle vysílání protektorátního rozhlasu pﬁeru‰eno vzru‰en˘m
hlasem, kter˘ ãesky, anglicky a rusky Ïádal
o pomoc povstalé Praze. Mnoh˘m se zastavil dech leknutím i radostí. Koneãnû! âasto
úzkostí sevﬁen˘ hlas reportérÛ provázel posluchaãe dlouh˘ch pût dní. V‰ichni si vydechli, kdyÏ koneãnû dorazily první tanky
Rudé armády na kraj Prahy. Unavení, zaprá‰ení vojáci si po pﬁestálém boji koneãnû
mohli odpoãinout. V ulicích je vítaly slzy
i úsmûvy a kytice rozkvetl˘ch ‰eﬁíkÛ. Lidé
pochopitelnû cítili vdûãnost k tûm, s nimiÏ
pﬁi‰el konec války, okupace – a svoboda.
V dûjinách a nakonec i v osudech jednotlivcÛ, má v‰e svÛj konec, ale i zaãátek. Zaãátek 2. svûtové války byl nenápadn˘. Ve 30.
letech Nûmecko poraÏené v 1. svûtové válce bylo svûdkem vzniku nacionalistického
hnutí, z nûhoÏ pozdûji vznikla nacistická
strana a jejím heslem bylo: „Jedna vlast, jeden národ, jeden vÛdce.“ Jednoduché, líbivé. Zanedlouho heslo nenechalo klidn˘mi
ani Nûmce, kteﬁí od 13. století osídlovali
okolní státy. Z pÛvodních ostrÛvkÛ byly ve
20. století nûkolikamilionové men‰iny. Pût
let po zvolení Adolfa Hitlera ﬁí‰sk˘m kancléﬁem v záﬁí 1938 se koná konference v bavorském Mnichovû. V na‰ich dûjinách je charakterizována lakonickou vûtou: „O nás bez
nás.“ Vûta preciznû vystihuje pozici velk˘ch
státÛ v novodob˘ch dûjinách. Málokdo si

uvûdomuje, Ïe moÏnost samostatné politiky
znamená mít finanãní prostﬁedky, a ty zpravidla malé státy nemají. Osudy na‰í zemû
jsou toho záﬁn˘m pﬁíkladem. Ale vraÈme se
zpût k historii. Jeden z úãastníkÛ Mnichovské konference, britsk˘ premiér N. Chamberlain, v dopise z 28. záﬁí 1938 Adolfu Hitlerovi napsal: „V‰e podstatné mÛÏete dostat
bez války…“. Mûl na mysli ãeskoslovenské
pohraniãní území osídlené pﬁeváÏnû nûmeck˘m obyvatelstvem. Pﬁedstavovalo jednu
tﬁetinu plochy âSR. V tomto duchu ãtyﬁi státy – Anglie, Francie, Itálie a Nûmecko –
v Mnichovû jednaly. âeskoslovenské delegaci, ãekající v pﬁedpokoji, nad ránem oznámily v˘sledky. Územní poÏadavky následnû
vzneslo je‰tû Maìarsko a Polsko. 30. záﬁí
1938 obyvatelé âSR vyslechli z rozhlasu
následující oznámení: „…zÛstali jsme sami,
sami, stra‰livá pﬁevaha vojenská, hospodáﬁská a finanãní nás nutí…“ Mnozí plakali,
zatínali pûsti, muÏi hanbou, Ïeny lítostí.
M. Chamberlain, vysok˘, such˘ Angliãan pﬁi
v˘stupu z letadla hrdû prohlásil: „…pﬁivezl
jsem mír pro na‰e ãasy…“ trval jedenáct
mûsícÛ. 1. záﬁí 1939 byla Anglie ve válce.
Jeden z mála politikÛ, sir W. Churchill, kter˘
byl nedávno právem oznaãen za nejvût‰ího
Brita, s ním ostﬁe nesouhlasil.
V r. 1940, kdy Anglie osamocena ãelila v letecké bitvû Nûmecku, ﬁekl: „Bitva, kterou
Británie bojuje, je také bitvou ãeskoslovenského lidu. V dûjinách neprokázal Ïádn˘ ev-
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ropsk˘ národ vût‰í Ïivotaschopnost neÏ
vá‰…“ Zkuste se nûkdy podívat na politickou
mapu Evropy, milí ãtenáﬁi. Uvidíte. Pak se
události ‰esti let valily vlna za vlnou, jak praví básník. A zas byla jedna v˘znamná konference – místem konání v roce 1945 byla Jalta na Krymu. Tﬁi velmoci reprezentované za
Británii W. Churchillem – muÏem pevn˘ch
zásad, pevné vÛle, za Sovûtsk˘ svaz J. V.
Stalinem – modlou, muÏem postrádajícím
jak˘koli charakter, a F. D. Roosveltem za
USA – tehdy uÏ velmi nemocn˘m. Dohodli
rozdûlení Evropy, sféry vlivu. O âSR se nemluvilo, byla ãlenem vítûzné koalice, obnova
její nezávislosti tak byla stvrzena. Velící generálové D. Eisenhover a sovûtsk˘ generál
Antonov se dohodli pﬁenechat osvobození
âSR Rudé armádû, demarkaãní ãára byla
vedena napﬁíã územím svobodného státu.
Vojenská situace na konci války se vyvinula
tak, Ïe americk˘ generál Patton „enfant terrible“ americké armády se díky sv˘m schopnostem ocitl na poãátku kvûtna na území
Protektorátu âech a Moravy a pomûrnû
snadno mohl postoupit aÏ k hranicím se Slovenskem. Dohody se musejí dodrÏovat. Podle mého názoru pouze v pﬁípadû ãestn˘ch
a slu‰n˘ch partnerÛ na obou stranách, a tím
komunistick˘ Sovûtsk˘ svaz v ãele s J. V.
Stalinem bezesporu nebyl. Ov‰em USA potﬁebovaly spojence k ukonãení války s Japonskem, bály se poru‰it dohodu mezi generály a ‰etﬁily Ïivoty sv˘ch vojákÛ. A tak se
stalo, Ïe skupina americk˘ch vojákÛ se od
hranic Prahy musela vrátit. A tak nakonec
srdce Evropy, o nûmÏ jeden nûmeck˘ generál ﬁekl: „Kdo je pánem âech, je pánem Evropy,“ osvobodila Rudá armáda.
V boji umírali obyãejní vojáci, o nichÏ se
v moderních válkách cynicky ﬁíkalo, Ïe jsou
„potravou pro dûla“, a proto ãest jejich památce i památce tûch, po nichÏ zbyly lakonické nápisy na pamûtních deskách v ulicích
Prahy, zpravidla zaãínající Zde padl, padli,
nûkdy jméno, nûkdy slÛvko neznám˘, vzali
zbranû a ‰li… vzpomeÀte na nû, zemﬁeli,
abychom my mohli Ïít…
Jana Volfová, historiãka

Svût knihy – veletrh nejen pro v‰echny ãtoucí PraÏany
âím dál v˘‰e si staví laÈku jiÏ po jedenácté organizátor mezinárodního kniÏního veletrhu Svût knihy. Spoleãnost stejného jména vede jiÏ deset let PhDr. Dana Kalinová. Byla
jiÏ u zrodu veletrhu v r. 1995, ale pouze jako vystavovatel. Tehdy se konaly hned dva veletrhy. První ve VeletrÏním paláci v reÏii britské spoleãnosti, druh˘ – ve stejnou dobu
a jen o kousek dál na V˘stavi‰ti – v péãi Svazu knihkupcÛ a nakladatelÛ. âeská verze
nového veletrhu byla úspû‰nûj‰í a to rozhodlo. Dal‰í rok byla Dana Kalinová získat zku‰enosti ve Frankfurtu, dûji‰ti nejvût‰ího evropského kniÏního veletrhu. Roãník tﬁetí jiÏ
organizovala v ãele nové spoleãnosti Svût knihy, která akci pﬁevzala do své péãe.

Oslavy 60. v˘roãí osvobození – nûkteré akce v Praze
5. kvûtna – 12:33 – Pietní akt u âeského rozhlasu
7. kvûtna – 10:00 – Albatros 1945 – historická akce ãetnické pátrací stanice Chodov
– 15:00 – Rekonstrukce boje o rozhlas na Vinohradské a Balbínovû ulici
8. kvûtna – 10:00 – Pﬁehlídka na Letné – tentokrát vojenskohistorická
– 12:00 – Demarkaãní zóny, velk˘ kulturní program na Dejvické
– 13:00 – Velk˘ kulturní program na Letenské pláni
– 14:00 – Spanilá jízda veteránÛ, zastávka na Staromûstském námûstí
– 15:00 – Barikáda 2005 – bojová ukázka v Braníku – ostrov ã. 5, ul. U kempinku
– 20:00 – Slavnostní koncert na Staromûstském námûstí

ãany. Obû sdruÏení sv˘m tlakem urychlují
jednání úﬁadÛ. Ne vÏdy to v‰ak jde lehce.
SdruÏení Nového Mûsta praÏského se proklamovalo nejprve tiskovou konferencí na téma vym˘cení prostituce z Václavského námûstí, intenzivnû se v‰ak zab˘vá i dal‰ími
tématy, chystanou v˘stavbou garáÏí a pﬁeloÏky magistrály, své ne vyslovuje i tramvajím. Vojtûch ·torkán, pﬁedseda, je v‰ak pﬁe-

svûdãen, Ïe pﬁedev‰ím prostituce je tím negativním jevem, kter˘ by mûl z centra vymizet nejdﬁíve. Na Václavském námûstí lze napoãítat kolem patnácti podnikÛ, které
otevﬁenû ãi skrytû – jako herny – podporují
tento byznys. Nejkritiãtûj‰í stav je v pﬁilehlé
ulici Ve Smeãkách, kde za úãelem hodinov˘ch hotelÛ byly pﬁestavûny dokonce dvû
nemovitosti v soukromém vlastnictví. Obû
v tûsné blízkosti divadla… NahánûãÛm
a prostitutkám v noci Václavské námûstí patﬁí nejvíce. Odehrávají se zde i bitky a protikonkurenãní akce mezi jednotliv˘mi podniky,
vãetnû uloÏení náloÏe pod limuzínu jednoho
z nevûstincÛ na podzim minulého roku.
Odkud se v‰ak bere tak velká poptávka po
tûchto sluÏbách? Jde hlavnû o krátkodobé,
tzv pivní turisty, nejãastûji z Velké Británie,
ale i odjinud. Na druhou stranu sdruÏení upozorÀuje na negativní reakce ze strany jin˘ch
náv‰tûvníkÛ Prahy, kteﬁí skuteãnû pﬁijíÏdûjí
za turistikou, o PraÏanech ani nemluvû.
Problém tkví, jak známo, v nedostateãné, te-

dy spí‰e neﬁe‰ené právní úpravû jevu prostituce. SdruÏení Nového Mûsta praÏského se
aktivním jednáním se zastupitelstvem, magistrátem i poslanci zasazuje o co nejrychlej‰í ﬁe‰ení a pﬁijetí zákona, kter˘ prostituci vymezí
jasné mantinely. Na svou stranu získává také
majitele nemovitostí a veﬁejnost. V jednom
pﬁípadû, kdy v budovû banky bez povolení
vznikl stripbar, se sdruÏení jiÏ podaﬁilo pﬁesvûdãit dotyãnou banku, Ïe takov˘to nájemník v objektu úctyhodné finanãní instituce nepÛsobí nejlépe.
„VyuÏíváme osobního nasazení a zájmu obãanÛ, podnikatelÛ a vlastníkÛ nemovitostí,“
ﬁíká Vojtûch ·torkán. „Na‰imi ãleny je pﬁibliÏnû tﬁicet fyzick˘ch a stejnû právnick˘ch
osob, jeÏ jsou schopny zajistit celkovou nezávislost sdruÏení. Rozhodli jsme se pﬁevzít
zodpovûdnost za své okolí a namísto diskuzí
bez v˘sledku se zamûﬁit na dÛrazné prosazování práv obãanÛ i náv‰tûvníkÛ na klidné,
bezpeãné a kvetoucí Václavské námûstí
a Nové Mûsto.“
maf

Ve spolupráci se spoleãností ENTER – CENTRUM CIZÍCH JAZYKÒ a nakladatelstvím
CAMBRIDGE University Press pro vás pﬁipravujeme SOUTùÎ O CESTU DO CAMBRIDGE.
KaÏd˘ mûsíc na vás ãeká jedna otázka.
Druhou otázku, na soutûÏním kuponu, najde-

te na stranû 8 nebo v knihkupectví CAMBRIDGE v pasáÏi ABC. Vyplnûn˘ soutûÏní kupon s va‰í odpovûdí odevzdejte v knihkupectví CAMBRIDGE, nebo jej mÛÏete zaslat do
redakce LISTÛ PRAHY 1 do 16. 5. 2005.
KaÏd˘ mûsíc losujeme mal˘ dárek a v prosin-

ci vylosujeme v˘herce (ze správn˘ch odpovûdí v‰ech kol), kter˘ odletí do CAMBRIDGE
a na vlastní oãi uvidí, jak vznikají svûtové
uãebnice angliãtiny, slovníky a dal‰í materiály k v˘uce na jedné z nejstar‰ích univerzit
svûta.

Doãkáme se zlep‰ení uÏ letos?
O neutû‰eném prostﬁedí na Václavském námûstí byly jiÏ popsány stohy papíru. I my
jsme se situaci nedávno vûnovali. Pﬁed nastávající letní turistickou sezonou se k tématu vracíme, ale z trochu jiného zorného úhlu. Je to úhel pohledu dal‰ího, zjara vzniklého obãanského sdruÏení, kterému rovnûÏ není toto klima lhostejné. SdruÏení Nového
Mûsta praÏského si jako hlavní pﬁedmût svého zájmu vzalo na mu‰ku kvetoucí prostituci na Václavském námûstí a v jeho okolí.

SOUTùÎ O CESTU
DO CAMBRIDGE

Prezident Dr. E. Bene‰ vítá na Staromûstském námûstí v Praze amerického generála Harmona pﬁi slavnostním
odevzdání 1. ãs. tankového sboru do
svazku ãeskoslovenské armády.
Foto: Karel Hájek

sv˘ch dal‰ích dimenzích. Právû Svût knihy
ve filmu se stal jiÏ pevnou souãástí veletrhu
a o projekce zpracování zajímav˘ch literárních dûl je velk˘ zájem. Partnery jsou kina
Evald, Ponrepo a Pallace Cinema. Se vstupenkou do kina na tyto filmy získává náv‰tûvník automaticky 50% slevu na veletrÏní
vstupenku. Stejnû tak i pﬁi náv‰tûvû nûkterého z divadelních pﬁedstavení v rámci pﬁehlídky Svût knihy na jevi‰ti.
A prozradíte nakonec svÛj tip na pár veletrÏních specialit?
Velmi si váÏím v˘stavy autorsk˘ch knih Kvûty Pacovské, náv‰tûvy autorÛ z Francie, Loty‰ska, Portugalska, Velké Británie, ·panûlska. Doporuãuji projekt Berliner Zimmer,
kter˘ pﬁedstaví 12 spisovatelÛ. Urãitû hodnû
zajímav˘ch besed pﬁipomene 60. v˘roãí konce války. Ruská úãast pﬁipravuje setkání
s A. Kala‰nikovem, pﬁijede i Jeffrey Clarke,
historik US Army Center of Military History
z Washingtonu D.C. Tématem budou vojenské operace v âechách pﬁed koncem války.
Za rozhovor dûkuje Martina Fialková

z fondÛ UNESCO. V posledních
letech se – aÏ do obﬁích rozmûrÛ
– rozrÛstají i doprovodné akce
k veletrhu. Na‰e spoleãnost má
i úkoly v zahraniãí. Nabízíme pomoc a zaji‰Èujeme kompletní
servis ãesk˘m nakladatelÛm,
kteﬁí se chtûjí pﬁedstavit a navázat kontakty se zahraniãními
partnery, na v‰ech velk˘ch svûtov˘ch veletrzích vût‰inou za
podpory Ministerstva kultury âR
a hlavního mûsta Prahy.
Co je tématem leto‰ního Svûta knihy?
âestn˘m hostem veletrhu je Slovinsko
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a v této souvislosti bychom rádi upozornili
i na ostatní slovanské literatury. Dal‰ím tématem jsou knihy o cestách a na cesty.
Zjistili jsme, Ïe se v posledních letech zájmu
orientovaného pﬁedev‰ím na západní literatury nevyznáme pﬁíli‰ v tom, co nového pﬁinesli
slovan‰tí sousedé. A Ïe je co objevovat, dosvûdãí mnohé besedy i odborné diskuze. Pro
veﬁejnost bude nejspí‰ atraktivní ãtení úryvku
z Ha‰kova ·vejka v nûkolika slovansk˘ch jazycích, s nímÏ nám pomohou studenti slavistiky z UK. Slovinské literatuﬁe se vûnuje i velká celomûsíãní v˘stava na Portheimce.
Knihy o cestách a na cesty reprezentuje ﬁada
autogramiád a besed o cestopisech, mapách, ale také napﬁíklad setkání cyklospisovatelÛ se sv˘mi cykloãtenáﬁi.
Jak vypadá letos nabídka doprovodn˘ch
akcí v Praze?
Kromû nûkolika stovek stánkÛ jednotliv˘ch
nakladatelÛ domácích i zahraniãních mohou
zájemci nav‰tívit ﬁadu besed, v˘stav, promítání i hudebních a filmov˘ch i divadelních
produkcí. Literatura se tak pﬁedstaví ve

Patﬁí noãní kluby na Václavské námûstí?

Vytvoﬁení kulturního prostﬁedí klidové zóny
metropole z místa, které má v˘znamnou historii, ale ztratilo svoji dÛstojnost, to je cíl mnoha zainteresovan˘ch subjektÛ. Poãínaje magistrátem a Mûstsk˘m úﬁadem Prahy 1 pﬁes
obû obãanská sdruÏení, která se tímto prostorem zab˘vají (v LP1/3 zmínûné SdruÏení
pﬁátel Václavského námûstí a nyní SdruÏení
Nového Mûsta praÏského) aÏ po bûÏné ob-

Láskyplné horrory
– povídka
SoutûÏe

Výstaviště Praha – Průmyslový palác

PLACENÁ INZERCE

Since 1974

Zakázkové Krejãovství Praha

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

Jak to bylo dál? Takov˘ nov˘
veletrh je tﬁeba profilovat…
Mûli jsme tehdy ‰tûstí, Ïe ve Finsku právû byla velvyslankyní
Markéta Hejkalová, dnes havlíãkobrodská nakladatelka, spisovatelka a pﬁekladatelka. Ta nám
v r. 1997 pomohla získat finské
nakladatele a autory, kteﬁí pﬁijeli
do Prahy, a dodali tak mladé akci mezinárodní punc. I v následujících roãnících jsme se snaÏili
vyhledávat zajímavé hosty a témata. Velmi úspû‰n˘ byl i rok 2003 s tematikou Afriky, na nûjÏ jsme získali podporu

2. 5. – 1. 6. 2005

11. mezinárodní knižní veletrh a literární festival
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3 kusy za 249 Kã
na vybrané kusy

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

Správná odpovûì 1. kola je za b)
Raymond Murphy.
V˘hercem prvního kola se stal pan
Jaroslav Barták z Prahy 5 a získal
„Cambridge Learner’s Dictionary
s CD“.

LISTY PRAHY 1

2 informace / zdraví

kvûten 2005

V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS

Kontejnery na Praze 1

Kam v kvûtnu na procházku?

– svoz objemného odpadu
v úter˘ 10. a 24. kvûtna (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)

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.

4. st. Palácové malostranské zahrady. (Ledeburská, Pálffyovská, Kolowratská a Malá
Fürstenberská). Zaãátek v 16.00 pﬁed Ledebursk˘m palácem na Vald‰tejnském nám.
ã.p. 3. Vstup 50 Kã + vstupné do zahrad
69 Kã/sleva pro skupiny (E. Pike‰ová).
5. ãt. KarlÛv most – jeho sochaﬁská v˘zdoba a historie. Zaãátek v 16.00 u sochy
Karla IV. na KﬁíÏovnickém nám. Vstup 50 Kã
(PhDr. Havlovcová).
7. so. Do nejmen‰ího mûsta v Rakousku.
Riegersburg, Hardegg, Retz, Pulkau. Cena
633 Kã (JUDr. Marchal). Vyprodáno. V˘let
opakujeme 10. 9. 2005.
„Nova domus“ VítkovcÛ z Prãic aneb
mûsto na Vajgaru. De‰tná, JindﬁichÛv Hradec, Klá‰ter u Nové Bystﬁice, Land‰tejn. Cena 459 Kã (Mgr. Náprstková).
Národní památník na Vítkovû. Celková prohlídka. Poﬁádáno ve spolupráci s Národním
muzeem. Zaãátek akce ve 14.00 pod sochou
J. ÎiÏky. Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
Vyhlídkovou cestou do botanické zahrady v Troji. Zaãátek v 15.00 na stanici aut.
ã. 144 „Dunajecká“ v Bohnicích (aut. jede od
metra C „Kobylisy“). Vstup 50 Kã + vstupné
do zahrady 40/20 Kã (E. Sokolová).
8. ne. Do Libice za Slavníkovci. Podûbrady, Libice, Velk˘ Osek. Cena 337 Kã (I. Tyslová).
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kasemat. (Stejnû i 15., 22. a 29. 5.) Zaãátek ve
14.00 pﬁed kostelem sv. Petra a Pavla.
Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
10. út. Zaniklé klá‰tery na Novém Mûstû.
Zaãátek v 16.00 u kostela sv. Václava na
Zderaze. Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová).
11. st. Kvûten láká na Petﬁín. Májová procházka po této zajímavé ãásti Prahy. Zaãátek v 16.00 na dolní stanici lanové dráhy na
Újezdû. Vstup 50 Kã (J. Bondyová).
12. ãt. PraÏské dvorky a dvoreãky – malostranské dvoreãky. Cyklus na pﬁedprodej
v dubnu (Mgr. Náprstková).
14. so. Okolo Hradce. Hrádek u Nechanic,
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Nov˘ BydÏov, Chlum, Smiﬁice, Tﬁebechovice
pod Orebem. Cena 423 Kã (E. Pike‰ová).
Kolem BﬁeÏanského potoka do Zbraslavi.
Zaãátek na koneãné stanici aut. ã. 173 „Toãná“ (jede ve 13.11 od stanice metra C „NádraÏí Modﬁany“).Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
Kostel sv. Martina ve zdi. Zaãátek ve 14.00
pﬁed objektem (Na Per‰t˘nû, Martinská ulice). Vstup 50 Kã (Ing. Pelzbauerová).
15. ne. Do centra astronomie a dále kolem
Prahy. Kostelec nad âern˘mi lesy, Ondﬁejov, L‰tûní, T˘nec nad Sázavou, Jílové u Prahy. Cena 345 Kã (M. Abrahámová).
Na hrádek krále Václava IV. Zaãátek ve
14.00 na stanici aut. ã. 114 „Zelené domky“
(jede od metra C „Kaãerov“). Vstup 50 Kã
(Ing. Kocourek).
16. po. Skandály okolo panovníkÛ – pokraãování. Pﬁedná‰ka se koná od 17.00
v sále ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5.
Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová).
17. út. Procházka pasáÏemi v okolí Václavského námûstí. Zaãátek v 16.00 pﬁed
palácem Sylva-Tarroucca (McDonald’s) v ul.
Na Pﬁíkopû (proti b˘valému Dûtskému domu). Vstup 50 Kã (H. âenková).
18. st. Zahrady Strahovského klá‰tera.
Prohlídka zásobní a opatské zahrady. Zaãátek v 15.30 na nádvoﬁí klá‰tera za hlavní branou. Vstup 50 Kã (M. Racková).
19. ãt. Vrtbovská zahrada – jedna z nejkrásnûj‰ích praÏsk˘ch zahrad. Zaãátek
v 16.00 pﬁed hl. vchodem do Vrtbovského
paláce (nároÏí Karmelitské a TrÏi‰tû). Vstup
50 Kã + vstupné do zahrady 40/25 Kã (PhDr.
Chrastilová).
21. so. Za premonstráty do Nové ¤í‰e.
Kostelní Vydﬁí, Daãice, Nová ¤í‰e. Cena 482 Kã
(S. Nachmilnerová).
Kostel sv. Tomá‰e na Malé Stranû. Zaãátek ve 14.00 pﬁed objektem kostela. Vstup
50 Kã (D. Budinská).
Bﬁevnovsk˘ klá‰ter. Celková prohlídka. Zaãátek ve 14.30 pﬁed objektem (Markétská 1,
Praha 6). Vstup 50 Kã + vstupné do objektu
50/30 Kã (PhDr. Chrastilová).
22. ne. Pálavské vrchy. Mikulov, Dûviãky.
Cena 587 Kã (Ing. Kocourek).
Fr˘dlantské cimbuﬁí. Fr˘dlant, Hejnice, Fr˘dlantské cimbuﬁí. Cena 469 Kã (J. Urbanová).
Palácové malostranské zahrady. (Ledeburská, Pálffyovská, Kolowratská a Malá
Fürstenberská). Zaãátek ve 14.00 pﬁed Le-
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Inka Delevová

3. út. Národní památník obûtem heydrichiády v Resslovû ulici. Spojeno s krátkou
prohlídkou kostela sv. Cyrila a Metodûje
a procházkou po okolí. Zaãátek v 16.00 pﬁed
objektem kostela sv. Cyrila a Metodûje
v Resslovû ulici. Vstup 50 Kã + vstupné do
památníku 50/20 Kã (Ing. Kocourek).

debursk˘m palácem na Vald‰tejnském nám.
ã.p. 3. Vstup 50 Kã + vstupné do zahrad
69 Kã/sleva pro skupiny (E. Pike‰ová).
PraÏské souostroví II – Îofín, Stﬁeleck˘
a Dûtsk˘ ostrov. Zaãátek v 15.00 u mÛstku
na Îofín. Vstup 50 Kã (E. Sokolová).
23. po. SchebkÛv palác a dílo Ignáce Ullmanna. Prohlídka vybran˘ch prostor. Zaãátek akce v 16.00 pﬁed Schebkov˘m palácem
(Politick˘ch vûzÀÛ 7). Vstup 50 Kã (PhDr.
Chrastilová).
24. út. Secesní a kubistické vily na hradãansk˘ch ba‰tách a v Bubenãi – s prohlídkou tzv. Modré vily na ·pejcharu. Zaãátek
akce v 15.00 ve vestibulu stanice metra
A „Hradãanská“. Vstup 50 Kã (Ing. Stûniãka).
25. st. Albertov – univerzitní kampus. Jeho historie a stavební v˘voj. Zaãátek v 16.00
u pﬁedmostí Nuselského mostu (v parãíku
pﬁed kostelem sv. Karla Velikého). Vstup
50 Kã (M. Racková).
26. ãt. Staromûstská radnice – celková
prohlídka (vãetnû podzemí, kaple, sálÛ a vûÏe). Sraz v 16.00 pﬁed objektem POZOR –
v pﬁípadû primátorské akce nelze uskuteãnit.
Vstup 50 Kã + jednotné sníÏené vstupné do
v‰ech ãástí radnice 40 Kã (J. BuÀatová).
28. so. Po stopách SchwarzenbergÛ –
s plavbou po Orlické pﬁehradû. Zvíkov, Orlík nad Vltavou. Cena 409 Kã – v cenû není
zahrnuta plavba lodí 80 Kã, dûti do 15 let
40 Kã (Ing. Grabmüllerová).
Na Lev˘ Hradec. Zaãátek na Ïelezniãní stanici „Roztoky – Îalov“ po pﬁíjezdu vlaku, kte-
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r˘ odjíÏdí z Masarykova nádraÏí v v 8.34.
Vstup 50 Kã (ing. Kocourek).
Men‰í okruh PrÛhonick˘m parkem. Zaãátek na stanici aut. ã. 324 a 325 „PrÛhonice“
(jedou od metra C „Opatov“ – ã. 324 ve
12.50 a ã. 325 ve 12.30). Odchod po pﬁíjezdu pozdûj‰ího autobusu. Vstup 50 Kã
(B. ·vejnohová).
29. ne. Za vlãnovsk˘m králem. Vlãnov, Milotice. Cena 810 Kã vãetnû vstupenky na vlãnovské slavnosti (PhDr. Havlovcová).
Národní divadlo. Celková prohlídka. Zaãátek kaÏdou pÛlhodinu od 8.30 do 11.00 pﬁed
vchodem. Objednané skupiny (nad 15 osob)
mají pﬁednost. Max. 50 osob. Vstup 50 Kã
(prÛvodci PIS).
Vald‰tejnská zahrada a Vojanovy sady.
Zaãátek ve 14.00 pﬁed vchodem do Vald‰tejnského paláce z Vald‰tejnského nám.
Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová).
30. po. Okolí nám. Míru. Zaãátek akce
v 16.00 pﬁed kostelem sv. Ludmily na nám.
Míru. Vstup 50 Kã (J. Bondyová).
31. út. Královská zahrada na PraÏském
hradû. Zaãátek vycházky v 16.00 pﬁed vstupem do zahrady u Královského letohrádku.
Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová).
Vycházky se konají, sejde-li se deset úãastníkÛ. Maximální poãet je 80 úãastníkÛ ve
skupinû (není-li uvedeno jinak). Pﬁednost
mají ti, kteﬁí pﬁijdou dﬁíve. Vstupné do objektu si hradí úãastníci sami. Dûtem do patnácti
let, studující mládeÏi, seniorÛm a invalidÛm
poskytujeme slevu.

Poãet melanomÛ stoupl za 30 let v âeské republice více neÏ ãtyﬁikrát. Proto se âeská republika zapojila do evropské aktivity velmi
záhy, v roce 2001, pod zá‰titou âeské dermatovenerologické spoleãnosti J. E. Purkynû
a âeské akademie dermatovenerologie.
Hlavním úãelem je zviditelnit dermatovenerologii jak mezi pacienty, tak i ostatními kolegy,
lékaﬁi. Konkrétnû je obsahem Evropského
dne melanomu 30. 5. napﬁíklad bezplatné vy‰etﬁení pigmentov˘ch znamének spoluobãanÛm, roz‰iﬁování tiskov˘ch materiálÛ s osvûtovou tematikou ochrany pﬁed sluncem,
zﬁízení bezplatné telefonní linky, na které
spoluobãané získají informace o adresách

a ordinaãní dobû dermatovenerologÛ ve
svém okolí ãi zﬁízení informaãních webov˘ch
stránek. K tématu jsou poﬁádány tiskové konference cílené k prevenci pﬁed ultrafialov˘m
záﬁením, hovoﬁí se o vztahu veﬁejn˘ch sdûlovacích prostﬁedkÛ k problému prezentace
problematiky. Probûhnou do‰kolovací akce
pro dermatovenerology a také mezioborová
konference „PraÏsk˘ den melanomu“ spolu
s onkology a chirurgy. Dermatologové ﬁíkají:
„Mûli bychom postupnû vychovávat obãany
k tomu, Ïe „zdravé opalování neexistuje“.
Více se k problematice dozvíte na www.melanoma-day.cz, nebo www.melanoma.cz
Maf

VáÏená redakce,
nadãasové poselství vlajky Vladimíra
Preclíka zvítûzilo v soutûÏi Mâ Prahy 1,
aby pﬁipomnûlo obãanÛm II. odboj. Na
druhém místû skonãil stejn˘ námût Davida âerného. Rozdíl mezi obûma návrhy je
jen v pojetí tématu. Preclík prezentuje pokroucen˘ prapor (ne vlajku!) s Ïerdí zapíchnutou do jakéhosi paﬁezu, âerného
pojetí pﬁipomíná pﬁíì lodi, jejíÏ boky tvoﬁí
ﬁada ãesk˘ch vlajek.
Oba vítûzné návrhy nejsou originální. UÏ
poãátkem 60. let stála na Dejvickém (tehdy
Leninovû) námûstí maketa navlas podobného raÏení, rud˘ prapor V. ZdrÛbeckého.
Proã nedo‰lo k realizaci ví, snad jen ãlenové tehdej‰ího stranického v˘boru (nebo
dokonce ÚV KSâ?). ObãanÛ se v epo‰e
reálného socialismu na názor nikdo neptal.

80 let Tyr‰ova domu
Sídlo âeské obce sokolské v Praze na Malé Stranû v ulici Na
Újezdû patﬁí k pÛvabn˘m a dnes jiÏ historick˘m areálÛm mûsta
Prahy. Sokolové si tuto lokalitu vybrali po první svûtové válce,
kdy poãet ãlenÛ jejich vlastenecké tûlocviãné organizace pﬁesáhl pÛl milionu. Dne 24. kvûtna si mÛÏeme pﬁipomenout jiÏ 80. v˘roãí jeho slavnostního otevﬁení.
V minulosti se na území dne‰ního Tyr‰ova
domu rozkládala smûsice budov pro rÛzná
vyuÏití, aÈ jiÏ to byl klá‰ter sv. Anny v 15. století, nebo pozdûji paláce, zahrady a hospodáﬁské budovy, kde sídlily ‰lechtické rody
MichnÛ, ChotkÛ ãi NosticÛ i majetní mû‰Èané. Nakonec zde zﬁídil vojensk˘ erár kasárna
a zbrojnici, ãímÏ budovy, zejména jejich umûlecká v˘zdoba, znaãnû
utrpûly. Po válce v roce 1918 je pﬁevzal stát ve stavu zcela neutû‰eném.
KdyÏ tento areál zakoupila na jaﬁe 1922 âeskoslovenská obec sokolská (âOS), vypracoval plány obnovy a pﬁestavby architekt Krásn˘,
kter˘ pak na celou stavbu dohlíÏel. V roce 1923 byly poloÏeny základní kameny, pﬁivezené z památn˘ch slovansk˘ch míst, a pak se
postarala bûhem dvou let stavební komise âOS o nadlidské dílo, pﬁi
nûmÏ byly nejen opraveny star‰í paláce – vãetnû restaurace architektonick˘ch památek, ale citlivû byly zakomponovány i dal‰í objekty.
Tak vznikl jedineãn˘ a neopakovateln˘ soubor budov a vnûj‰ích prostorÛ, zvan˘ Tyr‰Ûv dÛm.
Je‰tû pﬁed otevﬁením areálu nav‰tívil Tyr‰Ûv dÛm prezident T. G. Masaryk, aby si jej v klidu prohlédl. Vlastní slavnost se konala 24. kvûtna
1925 za velké úãasti sokolÛ a v˘znamn˘ch osobností.
V dobû mezi svûtov˘mi válkami, naz˘vané „zlat˘m vûkem sokolstva“,
se stal Tyr‰Ûv dÛm mekkou sokolÛ.
Za okupace byl Sokol zakázán a pﬁes 3000 sokolÛ poloÏilo své Ïivoty za ãinnost v odboji. V Tyr‰ovû domû si zﬁídila nûmecká armáda la-

Foto:
archiv âOS
zaret a po válce trvalo je‰tû dal‰í rok, neÏ byly zdej‰í prostory uvedeny do provozu.
Po roce 1948 vyuÏívalo Tyr‰Ûv dÛm ústﬁedí násilnû sjednocené tûlov˘chovy. V padesát˘ch letech se stal sídlem Fakulty tûlesné v˘chovy
a sportu Univerzity Karlovy. Po sametové revoluci v roce 1990 pﬁedala fakulta Tyr‰Ûv dÛm sokolÛm ihned, jakmile se pﬁestûhovala do objektu b˘valé Vysoké ‰koly KSâ ve Vokovicích.
V Tyr‰ovû domû se za posledních patnáct let mnoho zmûnilo. Postupnû do‰lo ke generálním opravám v‰ech sítí a rozvodÛ, stﬁech
a fasád, k renovaci vnitﬁního vybavení, vybudování integrované poãítaãové sítû a rekonstrukci bazénu. Po jeho kolaudaci v‰ak nastala katastrofa v podobû niãiv˘ch povodní v létû 2002, které zaplavily mimo
jiné i kotelnu a velkou tûlocviãnu. Dnes uÏ jsou v‰echny prostory
a zaﬁízení opraveny a symbolem tohoto nadlidského úsilí se stalo
slavnostní otevﬁení velké tûlocviãny letos 9. bﬁezna.
Zb˘vá je‰tû ﬁada úprav, které chce správa Tyr‰ova domu dokonãit do
XIV. v‰esokolského sletu 2006. Hlavnû jde o úpravu hﬁi‰tû a nádvoﬁí
vãetnû balustrád, opravu dal‰ích omítek a technická vylep‰ení. Renovovány byly i historické prostory areálu, které jsou ãasto vyhledávány
jako reprezentaãní prostﬁedí pro akce rÛzn˘ch organizací a úﬁadÛ.
Zlata Kozáková

DÁLE PIS PO¤ÁDÁ I VLASTIVùDNÉ
V¯LETY
Pﬁedprodej v informaãních stﬁediscích
PIS – Na Pﬁíkopû 20, na Staromûstské radnici a na Malostranské mostecké vûÏi.
V˘lety na ãerven: 4. 6. LubaÀ – mûsto hornoluÏického ·estimûstí, 5. 6. Do lázní Vincence Priessnitze (Láznû Lipová, jeskynû
Na ·piãáku, Jeseník, Revíz), 11. 6. Údolím
Plakánku na hrad Kost, 12. 6. Do kraje Barunãina dûtství. 18. 6. BaÈÛv kanál, Za relikviáﬁem sv. Maura do Beãova, 19. 6. Hornické
zastavení v Pﬁíbrami, 25. 6. âesk˘ Krumlov
s pohádkou I, 26. 6. Îidovskou cestou I.
(Velké Meziﬁíãí, Lomnice u Ti‰nova, Dolní
Kounice, Ivanãice).
PIS nabízí jiÏ nyní nûkolik typÛ kurzÛ na
nov˘ ‰kolní rok 2005/2006.
Kurzy pro prÛvodce Prahou, kurzy cestovního
ruchu a kombinované kurzy, které u‰etﬁí ãas
i peníze. Dotazy zodpovíme na studijni@pis.cz
nebo na tel. 221 714 158, 221 714 181 a 221
714 159, dal‰í informace na www.pis.cz nebo Arbesovo nám. 4, Praha 5.

SLOVO MAJÍ âTENÁ¤I

30. kvûten – Evropsk˘ den melanomu v âR Jak˘m pomníkem se odvdûãíme II. odboji?
My‰lenka vûnovat jeden den v roce prevenci vzniku melanomu se zrodila v Belgii
v r. 1999. O rok pozdûji nad akcí pﬁevzala zá‰titu Evropská akademie dermatovenerologie a zaãala koordinovat aktivity v evropsk˘ch zemích.

VÍKENDOV¯ SVOZ Z 19 MÍST NA ÚZEMÍ PRAHY 1 BUDE 9.–12. âERVNA.
Stanovi‰tû kontejnerÛ:
MALÁ STRANA A HRADâANY:
Besední (ã. 2) – roh parãíku
Hellichova kﬁiÏ. s Nebovidskou
U LuÏického semináﬁe (ã. 7)
Vald‰tejnské nám. (ã. 4) na parkovi‰ti
Malostranské nám. horní (ã. 11)
Klárov – U Ïelezné lávky
Pohoﬁelec (ã. 26)
NOVÉ MùSTO A STARÉ MùSTO:
Vojtû‰ská a Na struze na ostrohu
u stanice metra Národní, kﬁiÏovatka ulic
Charvátova a Vladislavova
roh Vodiãkovy a Navrátilovy
za kostelem sv. Jindﬁicha
·tûpánská pﬁed ã. 25 u kﬁiÏ. s ¤eznickou
roh Havelské a Rytíﬁské
Betlémské nám. kﬁiÏ. s Náprstkovou
·iroká (ã. 10)
Ha‰talská pﬁed ã. 2
roh Masné a Malé ·tupartské
Dlouhá (ã. 48)
Petrské nám. u Lodecké Zdroj: OÚ Mâ Praha 1

Proã ale nadãasové pojetí památníku? âeská vlajka, ta, kterou ani na 28. ﬁíjna nevystrãí
majitelé domÛ, domkÛ, chalup a chat? Co je
pﬁíãinou neteãnosti obãanÛ k symbolu státu?
Pokud se v˘jimeãnû na‰í vlajkou mává, je to
jen na mezistátních utkáních v euforii fanou‰kÛ.
Jsou jen dvû moÏnosti v˘kladu. Buì je to reakce obãanÛ na fangliãkování komunistického reÏimu, kdy uliãní v˘bory rozdávaly ãs.
a sovûtské praporky do oken a dbaly, aby je
domovní dÛvûrníci pﬁedali kaÏdému bytu.
Anebo je to daleko hor‰í dÛvod – lhostejnost
obãanÛ k oficiálním oslavám ze zklamání
z polistopadového v˘voje.
V Lond˘nû se chystá odhalení památníku
v‰em, kteﬁí se zúãastnili rozhodující bitvy
o Anglii. Budou ocenûni ãeskosloven‰tí piloti, které maketa pomníku (pﬁedaná na‰emu
velvyslanci) ztvárÀuje v bûhu ke strojÛm po
vyhlá‰ení poplachu. Zachycuje nad‰ení
a obûtavost 89 ãs. letcÛ, kteﬁí po okupaci
ode‰li do emigrace, aby bojovali za zrazenou republiku.
Byli to na‰i piloti, kteﬁí se dali k dispozici
RAF, jeÏ nemûla dost stíhacích letadel a Ïalostnû málo vycviãen˘ch letcÛ, a kteﬁí dokázali úãinnou pomocí odvrátit smrtelné nebezpeãí náletÛ na Británii. Jim patﬁí nejvût‰í
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zásluha za uznání na‰eho zahraniãního
odboje. A my chceme jako památník druhého odboje postavit plechovou vlajkoslávu! Tristním ocenûním ãs. letcÛ je trapn˘
památník na námûstí Svobody dokumentující jejich zásluhy ﬁadou zaoblen˘ch kﬁivek, které mají pﬁedstavovat vrtule letadel.
Ale války ani bitvy nevyhrávají vrtule ani
letadla, ale stateãní letci, kteﬁí u nás zÛstávají v anonymitû. Na lond˘nském památníku budou v‰ak jejich jména!
Rozhodla komise odborníkÛ u nás správnû? Vybrali pr˘ efektní aranÏmá v abstraktním vyvedení. Není té abstrakce
u nás nûjak moc? A nejen ve v˘tvarnictví?
(V˘tvarník vytváﬁí – umûlec umí!) Nemûli
bychom se je‰tû zamyslet? âasu je dost
a práce kvapná málo platná. Co tak vystavit v‰echny návrhy ve stanu na Václavském námûstí, jak je zvykem? Hodnocení
odborníkÛ nebo médií se nemusí líbit veﬁejnosti. Co by té Ïni návrhÛ ﬁekli sochaﬁi
19. a první pÛlky 20. století – Myslbek, Sucharda, Maﬁatka, Schnirch, Bílek a dal‰í?
Prosím, omluvte pﬁespﬁíli‰ argumentace,
která se mi honí hlavou pﬁi pohledu na vítûzné a nadãasové pojetí pomníku. Nebudou nad pokroucenou vlajkou V. Preclíka
kroutit hlavou zahraniãní turisté i PraÏané?
S pozdravem vá‰ ãtenáﬁ ListÛ Prahy 1
Zdenûk Du‰ek

Cena Pierra de Coubertina
pro âeskou obec sokolskou
MoÏná bychom mohli téÏ pﬁipomenout skuteãnost, Ïe v prosinci loÀského roku pﬁevzal
Jaroslav Bernard, starosta âeské obce sokolské, Cenu Pierra de Coubertina, kterou
v Aténách âeské obci sokolské udûlil Mezinárodní v˘bor pro fair play pﬁi UNESCO. Stalo se tak bûhem mezinárodní konference ministrÛ a vy‰‰ích úﬁedníkÛ pro sport. Vût‰ina
na‰ich médií tuto v˘znamnou událost bohuÏel nezaznamenala.
Tato cena se kaÏdoroãnû udûluje jiÏ od
r. 1964 v˘znamn˘m sportovním osobnostem
a organizacím. Z ãesk˘ch sportovcÛ ji v minulosti obdrÏeli legendární bûÏec Emil Zátopek, sportovní gymnastka Vûra âáslavská
a diskaﬁ Ludvík Danûk. âeská obec sokolská
cenu získala za svoji dlouholetou ãinnost, jíÏ
pﬁispívá k rozvoji sportu a zpﬁístupÀuje sport
v‰em, kteﬁí se mu chtûjí aktivnû vûnovat.
Mezinárodní ocenûní âeské obce sokolské
pﬁedstavuje víc neÏ jen uznání. Je sv˘m zpÛsobem i potvrzením toho, Ïe Sokol není pouze archaická organizace, vyÏívající se v tradicích, které souãasnost nic neﬁíká. Udûlení

Ceny Pierra de Coubertina je potvrzením toho, Ïe mnohostranná ãinnost Sokola, která
umoÏÀuje sportovní, kulturní a dal‰í vyÏití
a uplatnûní bûÏn˘ch obãanÛ, je v souãasném globalizovaném svûtû aktuální otázkou.
Je pﬁíkladem, jak mimo jiné pomoci tomu,
aby se sport nestal jen záleÏitostí stovek vrcholov˘ch, profesionálních sportovcÛ a aby
ostatní lidé byli jen jeho pasivními diváky
u televizních obrazovek nebo na stadionech,
ale aby byl dostupn˘ v‰em, kteﬁí ho chtûjí dûlat aktivnû a kteﬁí chtûjí udûlat nûco pro své
zdraví a vnitﬁní uspokojení.
Maf
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Tuto instituci najdete trochu nenápadnû umístûnou, ale pﬁesto v samém srdci centra
mûsta, na Jungmannovû námûstí 18. Rakouská kultura zde na‰la útoãi‰tû v ãásti zrestaurovaného franti‰kánského klá‰tera v r. 1996. Pﬁedtím, od roku 1993, vyvíjelo mladé
Rakouské kulturní fórum svoji ãinnost pﬁímo pﬁi Rakouském velvyslanectví v Praze 5.
JiÏ od samého poãátku bylo zámûrem nesoustﬁeìovat aktivity fóra pouze na Prahu,
takÏe rÛzné spoleãné projekty, v˘stavy, koncerty a dal‰í prezentace rakouského kulturního dûní probíhají v reÏii fóra po celé republice. Jazykové kurzy, tedy v˘uku nûmãiny,
v praÏském Rakouském kulturním fóru nenajdete. Tu má pod sebou soustﬁedûnu ve velkém Goethe-Institut, o nûmÏ jsme jiÏ psali,
a bylo by zbyteãné ji dublovat. Zato jinde po
republice, zejména v Österreich-Institut, druhém velkém stﬁedisku rakouské kultury v Brnû, je v˘uka nûmeckého jazyka jednou ze
stûÏejních ãinností. Rakouské fórum v‰ak
s Goethe-Institutem samozﬁejmû spolupoﬁádá jazykovou olympiádu.

Hudba nezná hranice
Proto se mÛÏeme tû‰it na PraÏské jaro, kdy
k nám z Rakouska zavítají zajímavé osobnosti, na jejichÏ úãasti má Rakouské kulturní
fórum také zásluhy. Napﬁíklad 17. 5. to bude
slavn˘ L’Orfeo Barockorchester, 1. 6. pak vystoupí klavírista Alfred Brendel, ale je‰tû
pﬁedtím, 29. 5., se pﬁedstaví dnes jiÏ proslul˘, aã teprve tﬁiatﬁicetilet˘ dirigent Christian
Arming. âeskému hudebnímu publiku je
znám pﬁedev‰ím tím, Ïe se zapsal do historie jako nejmlad‰í ‰éfdirigent v âesku, kdyÏ
byl jmenován jiÏ v r. 1996 (!) jako ãtyﬁiadvacetilet˘ umûleck˘m ‰éfem Janáãkovy filharmonie. Má Karajanovu ‰kolu a dnes diriguje
New Japan Philharmonic.

Divadlo v nûmãinû? Proã ne?
Rakouské kulturní fórum se kaÏdoroãnû na
podzim podílí na známém Divadelním festivalu nûmeckého jazyka, jehoÏ obliba mezi
PraÏany neustále roste. Festival je cel˘ tlumoãen˘, takÏe si na své pﬁijde i ten, kdo
nûmãinou dokonale nevládne. Hostem tohoto festivalu, kter˘ k nám kaÏdoroãnû pﬁiveze
ﬁadu zajímav˘ch inscenací rakousk˘ch divadel, byl napﬁ. i vynikající divadelní a filmov˘
herec Klaus Maria Brandauer.
Kromû samotného festivalu podporují v rakouském fóru i uvádûní her rakousk˘ch dramatikÛ (Thomas Bernhard, Werner Schwab,
Ernst Jandl…), které v poslední dobû nastudovalo vícero scén a které mûly zejména
v Divadle Komedie nebo v divadle Na zábradlí velk˘ diváck˘ úspûch. Nyní bude Praha
hostit Tanztheater Wien s jeho slavnou choreografkou Liz King, jejíÏ pﬁedstavení probûhne v Duncan Centru. Divadla, ale i hudby
a rÛzn˘ch performancí se t˘ká také jiÏ podruhé chystan˘ praÏsk˘ projekt United Islands
of Prague, oÏivující v létû praÏské ostrovy
nejrÛznûj‰ími kulturními poãiny. Zde má rakouské fórum také svá Ïelízka v ohni.

Co nabízejí Raku‰ané dal‰ího?
Podle slov kulturní ata‰é paní Andrey
Schrammel, snaÏí se zde pﬁedstavovat pﬁe-

dev‰ím rakouskou kulturu souãasnou, mladou a moderní. K pﬁiblíÏení a poznání obou
na‰ich kultur chce RKF oslovit pﬁedev‰ím také mladou generaci, studenty, aÈ jiÏ je jejich
oborem germanistika, ãi cokoli jiného.
Pﬁi obrovské kaÏdodenní nabídce kultury
v Praze to není jednoduché, a proto se daﬁí
stﬁídavû. V kaÏdém z oborÛ (v˘tvarné umûní,
hudba, film, divadlo, literatura) si v‰ak PraÏané to „svoje“ mohou najít. O divadle jiÏ ﬁeã
byla, podívejme se na to ostatní.

V˘stavy vybízejí k reflexi
Pro prezentaci v˘tvarného umûní tu mají
krásnou svûtlou v˘stavní síÀ v pﬁízemí. Právû zde skonãila v˘stava Vá‰niví pachatelé
z pﬁesvûdãení, která prezentovala fotografie
z tvÛrãí dílny skupiny G.R.A.M. Pﬁí‰tí v˘stava
bude zahájena 11. 5. pod názvem Business
as usual. Jejími autory jsou Johanna a Helmut Kandlovi. Zajímavé v˘stavy v‰ak probíhají i jinde v republice. AÏ do 19. 6. napﬁíklad
v Ostravû mÛÏete zhlédnout povûstné Ïidle
thonetky v rámci v˘stavy Michael Thonet –
Nábytek z Rakouska.

Hejbeme se na Josefské
Na‰e gymnázium leÏí v samém centru Malé Strany a prostory
pro v˘uku TV máme znaãnû omezené, zejména v zimním období. Tûlocviãna o rozmûrech 7 x 14 m, posilovna – neboli místnost o velikosti jedné tﬁídy, a dvorek s umûl˘m povrchem ve
vnitﬁním traktu budovy, to je na‰e zázemí pro sport. Srovnání
s vût‰ími sídli‰tními ‰kolami, které mají vût‰inou dvû tûlocviãny a atletické hﬁi‰tû, tedy vÛbec nepﬁichází v úvahu.

Filmové pondûlky
PﬁitaÏlivá zejména pro studenty Rakouské
‰koly v Praze, germanisty a dal‰í zájemce
b˘vají pondûlní promítání. Jednou za mûsíc
tu mÛÏeme zasednout v pûkném multifunkãním sále s v˘hledem na Jungmannovo námûstí a pocviãit se v nûmãinû a zároveÀ je‰tû v angliãtinû, v níÏ mívají filmy titulky.
Souãasná rakouská kinematografie není
u nás pﬁíli‰ známá, takÏe to mÛÏeme snadno
napravit. Doplníme si tak v‰eobecn˘ pﬁehled
o souãasném rakouském vidûní svûta.

Rakouská literatura nejen nûmecky
Rakouské kulturní fórum nabízí nejen sluÏby
knihovny s ãítárnou, kde si zdarma mÛÏeme
zapÛjãit rakouskou beletrii (kolem 4000 v˘tiskÛ), ale pﬁedev‰ím rÛznou populárnû-nauãnou literaturu (asi 8000 v˘tiskÛ). Mají tu
i bohatou videotéku a pÛjãují i CD. To v‰e je
samozﬁejmû v nûmãinû. S rakouskou literaturou se ale mÛÏete také seznámit ãesky nebo nûmecky, kdyÏ zajdete na nûkter˘ ze zajímav˘ch literárních poﬁadÛ.
Na jednom z posledních Christa Rothmeier,

nosti a s úspûchem sjíÏdûli i ãervené sjezdovky. Bûhem volného odpoledne jsme nezapomnûli ani na snûhové hrátky bez lyÏí.
V únoru jsme sníh a led vymûnili za vodu. Plaváním v bazénu Tyr‰ova
domu jsme zdokonalili plavecké styly a nauãili se i nûco nového, napﬁíklad techniku plavání pro akvabely. Také probûhly lyÏaﬁské v˘cvikové
kurzy studentÛ druhého roãníku niÏ‰ího gymnázia a ÏákÛ 7. tﬁídy Z·.
Díky snûhové nadílce a krásnému poãasí si v‰ichni poﬁádnû zalyÏovali,
po poãáteãních peripetiích zvládli základy bûÏeckého lyÏování a úspû‰nû absolvovali závod v obﬁím slalomu i závod v bûhu na lyÏích.

I proto jsme se rozhodli zaﬁadit do v˘uky nûkteré ménû tradiãní pohybové aktivity, aby studenti získali pﬁehled o ‰irok˘ch moÏnostech,
které sport sk˘tá, a mohli si ãasem najít „svÛj sport“, netrávili vût‰inu
ãasu u poãítaãe ãi televize a zjistili, Ïe pohyb dokáÏe ãlovûku pﬁinést
víc neÏ cigarety, alkohol ãi drogy.
Zaãali jsme hned v záﬁí, kdy jsme se 4. roãníkem vy‰‰ího gymnázia
absolvovali odpoledne v lanovém centru Proud, kde si v‰ichni mûli
moÏnost vyzkou‰et odvahu, obratnost i vynalézavost. Byla nutná
i komunikace, spolupráce a potﬁeba ﬁe‰it zdolávání pﬁekáÏek t˘movû, s ohledem na schopnosti druh˘ch.
SoutûÏ ve ‰plhu „V˘stup na ¤íp“ probíhala v zimû. Úkolem kaÏdé tﬁídy
bylo v co nejkrat‰ím ãase celkem stokrát vy‰plhat na tyãi nebo na lanû, a dosáhnout tak „vrcholu“ hory ¤íp, která má nadmoﬁskou v˘‰ku
456 m. Z nûkter˘ch talentovan˘ch lezcÛ stali i vynálezci nov˘ch lezeck˘ch technik, pomocí nichÏ dosahovali úÏasn˘ch ãasÛ. Rekordem
se stal v˘kon 2,17 s. V‰e probíhalo na lezecké stûnû u Andûla.
Vánoãní volejbalov˘ turnaj tﬁíãlenn˘ch druÏstev si organizaãnû pﬁipravili sami studenti a zúãastnilo se ho i nûkolik absolventÛ ‰koly. V pohodové pﬁedvánoãní atmosféﬁe sehráli nejedno dramatické utkání.
Poslední t˘den v lednu vyrazili studenti kvint do stﬁediska Aprica
v Itálii na lyÏaﬁsk˘ kurz. I lyÏaﬁi zaãáteãníci zvládli základní doved-

nejãinnûj‰í pﬁekladatelka z ãe‰tiny, pﬁedstavila svoji knihu Die entzauberte Idylle (Idyla
kouzla zbavená). Tuto antologii sestavila
z textÛ ãesk˘ch autorÛ o Vídni a uvedla vlastním obsáhl˘m historicko-literárním pojednáním. Beseda mûla mimoﬁádn˘ ohlas a náv‰tûvníci, kter˘ch pﬁi‰lo pﬁes sedmdesát, se
témûﬁ nemohli vejít do sálu.
Knihovna má samozﬁejmû k dispozici i rakousk˘ tisk od deníkÛ (k dispozici v den vydání, napﬁ. Kurier, Die Presse, Der Standard)
pﬁes t˘deníky (Profil, Falter) aÏ po mûsíãníky.
Za zmínku stojí, Ïe zde odebírají i ﬁadu ãesk˘ch ãasopisÛ, vûnujících se spoleãnosti,
umûní a kultuﬁe, takÏe zde v klidu mÛÏete
proãítat a srovnávat v‰e, co vás ve spojení
s rakouskou i ãeskou kulturou zajímá.
Zajímáte-li se o souãasnou rakouskou literaturu, nezapomeÀte si také sehnat nejnovûj‰í
Revolver Revue, která bude vûnována textÛm Thomase Bernharda.

rozdûlily je‰tû o hodnû více. A mezitím se jak
na ãeském, tak na rakouském kulturním poli
odehrálo tolik nového, Ïe je‰tû dlouho máme
z obou stran co dohánût.

Pro úplnost informací:
Internetové stránky Rakouského kulturního
fóra v Praze najdete na adrese:
www.aussenministerium.at/pragkf
V Praze 1, v Karmelitské ulici 25 najdete téÏ
agenturu COMPRESS, mediální zastoupení
mûsta Vídnû.
Martina Fialková
PLACENÁ INZERCE

Pozvánka do Rakouska
Rakouské kulturní fórum má slouÏit, a to se
mu jistû i daﬁí, jako vizitka kultury celého Rakouska. Ve sv˘ch aktivitách z ní nemÛÏe postihnout zdaleka v‰echno, co by nás mohlo
zaujmout. Pﬁesto je jeho existence a ãinnost
velmi potﬁebná. Sousední stát, s nímÏ jsme
mûli historicky kontakty hodnû rÛznorodé, je
s námi nyní opût pod jednou evropskou stﬁechou. Kdekdo zjednodu‰uje dobu Rakouska-Uherska na ãasy, kdy byla âechÛm
v mocnáﬁství spolu s jazykem vnucována cizí kultura a kdy jsme jako národ mûli hodnû
práce s národním uvûdomûním a s vytvoﬁením kultury vlastní. Je ov‰em pravdou, Ïe se
vÏdy obû kultury obohacovaly a prolínaly. Po
váleãné odmlce múz se cesty obou zemí

Dûti a psi mohou závodit spoleãnû
Kynologick˘ klub Komoﬁany ve spolupráci s firmou Pedigree a ãasopisem Pes pﬁítel
ãlovûka poﬁádá 20. – 22. kvûtna jiÏ 12. roãník tréninkového víkendu pro dûti a mládeÏ,
kdy si dûti mohou zasoutûÏit a zatrénovat se sv˘mi psími kamarády pod vedením zku‰en˘ch instruktorÛ. Tuto zajímavou pﬁíleÏitost, jak strávit víkend na zdravém vzduchu
mimo praÏské centrum, mohou vyuÏít i dûti z Prahy 1 a dal‰ích obvodÛ.
Leto‰ní roãník se opût – po dvouleté, povodnûmi vynucené zmûnû – vrací do areálu kynologického cviãi‰tû v Praze – Komoﬁanech.
K úãasti je pﬁedev‰ím nutné platné veterinární osvûdãení ne star‰í 5 dnÛ, povinné oãkování (proti vzteklinû, psince a parvoviróze)
ne mlad‰í 1 mûsíce a ne star‰í 1 roku. Dále
poslání písemné pﬁihlá‰ky, která by mûla obsahovat jméno úãastníka, vûk, jméno psa,
plemeno, datum, kategorie, podpis úãastníka a rodiãÛ.
V‰echny dûti a mládeÏ do 18 let, kteﬁí se aktivnû se sv˘mi psy víkendu zúãastní, mají obãerstvení a stanování zdarma. Neplatí ani poplatek za závod agility. V pﬁípadû teplého
poãasí lze spát pﬁímo na cviãi‰ti ve stanech.

Úãastníci mohou pﬁijet jiÏ v pátek odpoledne.
Bûhem víkendu se zájemci mohou seznámit
s agility, flyballem, dogdancingem, v˘cvikem
poslu‰nosti i obran. Trénink povedou zku‰ení
instruktoﬁi.V sobotu probûhne (pouze pro dûti
a mládeÏ do 18 let) oficiální závod agility (A1,
A2, A3, Agility, Jumping), v nedûli zase závod
v dogdancingu (taktéÏ pouze pro dûti a mládeÏ). Pﬁipraveny jsou i dal‰í soutûÏe a olympiáda o ceny, které vûnovala firma Pedigree.
Zájemci mohou zaslat pﬁihlá‰ky do 5. kvûtna
na adresu: Antonín Grygar, Sene‰nice 24,
262 03 Nov˘ Knín, tel./fax: 318 581 848 nebo e-mail: agrygar@atlas.cz. Zúãastnit se
mohou také pouze závodu agility nebo dogdancingu.
Maf

Bájeãné volné chvíle s Bambiriádou

S pﬁíchodem jara nás opût pﬁivítalo lanové centrum PROUD, které vyhlásilo soutûÏ základních ‰kol a niÏ‰ích gymnázií Expedice Karakoram.
Úkolem soutûÏních t˘mÛ bylo zdolat co nejvíce v˘‰kov˘ch metrÛ s individuálními i t˘mov˘mi pﬁekáÏkami a zejména vyzkou‰et si obratnost,
schopnost spolupráce i poznat hranice sv˘ch moÏností. Oba na‰e t˘my
si vedly velmi dobﬁe a vûﬁíme, Ïe obsadí pﬁední pozice.
Kromû uveden˘ch akcí se studenti na‰eho
gymnázia pravidelnû úãastní soutûÏí v rámci
Poháru praÏsk˘ch ‰kol – POPRASK. Úspû‰PLACENÁ INZERCE
ní byli zejména ve stolním tenisu, úãastní se
i turnajÛ ve floorbalu, ko‰íkové, kopané, pﬁeposilující, zklidÀující a regeneraãní úãinek na
hazované ãi vybíjené. Vzhledem k omezecel˘ moãov˘ systém, zvy‰ují vyluãování kan˘m prostorov˘m podmínkám, a tím i k minipaln˘ch i pevn˘ch sloÏek moãi, podporují temální moÏnosti tréninku na regulérních
dy v˘znamnû léãbu urologick˘ch infekcí a pﬁi
hﬁi‰tích pro ten kter˘ sport, dosahují dobr˘ch
nich vyplavování ledvinového písku a urátÛ
v˘sledkÛ zejména díky nad‰ení a zápalu pro
moãí. Úãinné látky mají dále schopnost odhru.
straÀovat zbytky kyseliny moãové a tak ãistit
Jedním z opravdu palãiv˘ch problémÛ
A co pﬁipravujeme?
a tonizovat sliznici moãového ústrojí. UÏ od
medicíny jsou urologické infekce. ¤adí se
·kolní turnaj tﬁíãlenn˘ch druÏstev v malé ko16. století byl tento éterick˘ olej vyuÏíván
v˘skytem na druhé místo, za infekce horpané, letní sportovnû vzdûlávací kurzy, softk léãbû nejrÛznûj‰ích onemocnûní moãov˘ch
ních cest d˘chacích. Urologické infekce
ball na hﬁi‰ti u Tyr‰ova domu a mnoho dalcest, k léãbû dny a revmatick˘ch onemocnûpostihují v‰echny vûkové skupiny. Jád‰ích akcí. Tak neváhejte a hejbejte se
ní. V léãitelství je v‰ak sláva této rostliny prarem léãby je podání chemoterapeutika nes námi!
Mgr. Renata Turková,
stará – uvádí se na ni odkazy v ajurvédské
bo antibiotika doplnûné o dodrÏování dalkabinet TV, Gymnázium Josefská
medicínû, jejíÏ nejstar‰í texty pocházejí z ro‰ích nemedikamentózních
ku asi 2500 let pﬁ. n. l.
postupÛ, ke kter˘m patﬁí pitPﬁedpokladem dobrého úãinku
n˘ reÏim nemocného a uroproduktu Vital BUCHU s obsalogika s dezinfekãním úãinhem uveden˘ch éterick˘ch olejÛ
kem. Takov˘m rostlinn˘m
keﬁíku zápa‰nice bﬁezové je dourologikem je Vital BUCHU.
stateãn˘ pﬁíjem správn˘ch tekutin.
V dobû jarních prázdnin vût‰ina uãitelÛ poPﬁi správném pouÏívání produktu
dobnû jako jejich Ïáci odjíÏdí nûkam na hory.
Zápa‰nice bﬁezová je vÏdy zea pﬁi doporuãeném dávkování
V na‰í Církevní základní ‰kole v Ostrovní
len˘ keﬁík znám˘ pod jménem
nejsou popsána Ïádná zdravotní
jsme si ﬁekli, Ïe zmûna je Ïivot, a vyrazili
buchu. Z listÛ tohoto keﬁíku se
rizika spojená s pouÏíváním Vital
jsme spolu s dal‰ími uãiteli církevních ‰kol
v období jeho kvetení získávaBUCHU. A jak jej mÛÏeme pouÏína pouÈ do Svaté zemû – tedy do Izraele.
jí éterické oleje s obsahem sivat? V pﬁípadû prevence postaãí
Nav‰tívili jsme pochopitelnû místa, o kter˘ch
lic, tﬁíslovin, flavonoidÛ, rutinu,
dlouhodobû pouÏívat 1 tobolku
se doãítáme v Bibli – Jeruzalém, Betlém,
slizÛ a hoﬁãin, které pÛsobí jadennû, v akutních pﬁípadech oneNazaret, vylezli jsme téÏ na MojÏí‰ovu horu
ko desinficiens a antiseptikum
mocnûní aÏ 3x dennû jednu tobol– Sinaj. Dostalo se i na oddychov˘ program
moãov˘ch cest. Sbûr listÛ je
ku. Po odeznûní potíÏí pﬁejít na
– koupání v Mrtvém moﬁi (úÏasnû nadná‰í!)
pﬁísnû kontrolován, aby se kepreventivní dávku 1 tobolky dennebo procházky po orientálních trzích.
ﬁe nepo‰kozovaly.
nû.
RNDr. M. Holá
Pavel Budsk˘, CZ· Ostrovní
Úãinné látky oleje buchu mají
www.achatpharma.cz

Perliãka Ïivota

Vital BUCHU

PouÈ uãitelÛ do Izraele

Letos stejnû jako v minul˘ch letech otevﬁe na sklonku kvûtna Bambiriáda svou náruã
dûtem i jejich rodiãÛm. Tento rok sdruÏení dûtí a mládeÏe a stﬁediska volného ãasu rozbijí své stany na vrchu Vítkovû mezi 26.–29. kvûtnem.
Také ale na bﬁehu Vltavy, v podolské lodûnici Bo‰án mezi Îlut˘mi láznûmi a botelem
Racek, kde se pod kﬁídly organizace KONDOR roztoãí kolotoã her, soutûÏí a drobn˘ch
dobrodruÏství. Pokud se osmûlíte, opustíte
pevnou zemi, uchopíte pádlo, navléknete
plovací vestu a nalodíte se do plavidel rÛzn˘ch tvarÛ i velikostí, kajakem poãínaje
a plachetnicí konãe, mÛÏete sledovat pÛvaby
stovûÏaté matky mûst z perspektivy labutû.
PakliÏe patﬁíte mezi pﬁíznivce domorod˘ch
obyvatel amerického kontinentu, veãer pﬁed
spaním místo oveãek poãítáte bizony a ráno
místo make-upu naná‰íte na obliãej váleãné
barvy, ãekají na vás kouﬁem borov˘ch vûtví
provonûná t˘pí a kolem nich indiáni s korálky
kolem krku a ãelenkami s orlími pery ve vlasech, kteﬁí vás rádi zasvûtí do tajÛ Ïivota
v divoãinû. Chcete si zkusit rozdûlat oheÀ
bez sirek, vyrobit si náhrdelník podle sv˘ch
pﬁedstav ãi zakﬁepãit si kolem ohnû v rytmu
‰amansk˘ch bubnÛ? Pak opra‰te mokasíny
z hadí kÛÏe, zakopejte váleãnou sekeru a vydejte se na Bambiriádu v Podolí.

A pokud se radûji pﬁenesete do minulosti na‰í zemû, mÛÏete si vyzkou‰et v˘robu ozdob
na‰ich pﬁedkÛ, upéci si v peci vlastnoruãnû
uplácanou obilnou placku a pochutnat si na
ní, uplést si ko‰ík ãi sledovat kováﬁe, kterak
pod mocn˘mi údery kladiv mûní kousky kovu
do nejroztodivnûj‰ích podob.
Dáváte-li pﬁednost tradiãnûj‰ím zábavám, jako jsou hry na hﬁi‰ti, také si pﬁijdete na své.
A k tomu na vás ãeká mnoho dal‰ích atrakcí
a soutûÏí, vãetnû divadelního pﬁedstavení
pohádky pro malé i velké, ruãní v˘roby recyklovaného papíru a pozvánek na dal‰í akce pro dûti, které nebaví trávit víkendy s nosem pﬁilepen˘m k obrazovce televize nebo
poãítaãe.
Udûlejte si 26.–29. 5. ãas a vyraÏte se sv˘mi
dûtmi za zábavou i poznáním do lodûnice
Bo‰án v Podolí, Podolské nábﬁeÏí 5, mezi
tramvajov˘mi zastávkami Kublov a Dvorce.
Nebo se pﬁeplavte bambiriádním pﬁívozem
od Lihovaru na Smíchovû. Chcete vûdût více? Podívejte se na http://bambiriada.kondor.info. Organizátoﬁi se na vás budou tû‰it.

KLUB RODIâÒ MAL¯CH DùTÍ
(do tﬁí let vûku) Praha 1, Karlova 8, Unitaria, zve na besedu o psychologick˘ch otázkách
v˘voje a v˘chovy mal˘ch dûtí dne 12. 5. od 16:30 do 18:00 hod. Téma: Jedináãek v rodinû. Vztahy mezi sourozenci. O dûti se po dobu besedy starají zku‰ené vychovatelky.
Vstup voln˘.

KLUB RODIâÒ DùTÍ P¤ED·KOLNÍHO VùKU
(3–6 let) tamtéÏ zve na besedu o psychologick˘ch otázkách v˘voje a v˘chovy pﬁed‰kolních
dûtí dne 25. 5. od 17:00 do 18:30 hod. Téma: Co je citová inteligence? Péãe a dohled
nad dûtmi není po dobu této besedy zaji‰tûn. Vstup voln˘.

UNITARIA PRAHA 1, KARLOVA 8
zve na pﬁedná‰ku s diskusí Ctnosti a nectnosti stárnutí dne 24. 5. v 17:00 hod. Pﬁedná‰í Doc. Dr. Václav Bﬁicháãek.
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4 inzerce / kultura

STK • EMISE

BEZ
ÁNÍ
E
J
B
O DN

HOROMù¤ICE

♦

kvûten 2005

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

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

so 8.00 - 12.00

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

ÚKLID

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.

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

CHRPA

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

Praha 1, Liliová 7
tel.: 222 221 726

TURBO SOLÁRIUM
ERGOLINE – VERTIKÁL

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

Galerie ihned koupí
obrazy a staré rámy hotově
nebo i do komise, Praha 1.
Tel: 224 217 161, 728 729 564.

ÎALUZIE, ROLETY
SÍTù PROTI HMYZU

!! vykupujeme staré Ïaluzie na protiúãet !!

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

KU¤ÁCI-ODVYKNETE!
Telefon: 224 214 617 Mobil: 604 207 771

MÍSTO PRO VÁ· INZERÁT
Tel.: 257 533 280, redakce@listyprahy1.cz

■ ■ ■

K L U B O VÁ K I N A V P R A Z E 1

·ACH-MAT
Pﬁi putování po Ose 9 jsme Mat pﬁeskoãili. Po pravdû ﬁeãeno se k nûmu totiÏ lépe
dostává jin˘mi linkami neÏ devítkou, tûmi, které mají v jízdním ﬁádu zastávku
Karlovo námûstí. Fakt, Ïe z Lazarské je to
do Matu dál neÏ z Národní do kina Evald,
natoÏ pak ze stanice Václavské námûstí
do Svûtozoru, v‰ak není jedin˘, kter˘ staví toto kino tak trochu mimo Osu.
Na rozdíl od nûkter˘ch z dal‰ích zúãastnûn˘ch kino Mat nevyniká zrovna pﬁehnanû
nápaditou dramaturgií. Navíc pokud náhodou umístí do programu nûco obzvlá‰È zajímavého, musíte si toho vãas v‰imnout
a ukoﬁistit jeden z pûtaãtyﬁiceti lístkÛ, které
jsou v pokladnû na kaÏdé pﬁedstavení k dispozici. Kapacita kinosálu je opravdu maliãká,
pÛvodnû se pouÏíval jen pro pracovní projekce. Milovníky komorního prostﬁedí a uzavﬁen˘ch spoleãenství snad rozmûry prostoru
■ ■ ■

Kdo se jen trochu zajímá o architekturu,
ví, Ïe na rohu Celetné a Ovocného trhu
stojí jeden ze skvostÛ praÏského kubismu. DÛm U âerné Matky boÏí byl dokonãen podle návrhÛ skvûlého architekta
Goãára v r. 1912 jako obchodní dÛm s kavárnou Grand Café Orient v 1. patﬁe a s Tureck˘m vinn˘m sklepem, jejichÏ technické
zázemí bylo spoleãné. DÛm je unikátní uÏ
tím, Ïe i jeho pÛdorys je ve tvaru krystalu,
tvaru, kter˘ urãoval kubismus.

Grand Café Orient
Souãásti interiéru kavárny, celé rovnûÏ v tehdy velmi módním kubistickém stylu, také navrhoval Goãár.
Od r. 1994, po pﬁestavbû architektem Prágrem, která odstranila zbytky dﬁívûj‰ích
úprav (od r. 1925 zde byla banka) ale zároveÀ nepﬁíli‰ ‰Èastnû zasáhla i do vnitﬁního
prostorového ﬁe‰ení domu, sídlí v objektu
Muzeum ãeského kubismu. První patro v‰ak
donedávna zÛstávalo nevyuÏité a pouze
v pﬁízemí jste si mohli prohlédnout dobovou
fotografii, zachycující skvûl˘ interiér kavárny
pÛvodní, která zde byla v provozu je‰tû krátce po 1. svûtové válce. Tehdy neslavnû
skonãila jednak kvÛli protirakousk˘m náladám, jednak pﬁeÏitím kubismu. Ten se pouze

■ ■ ■

potû‰í, ov‰em klaustrofobici si zde zﬁejmû
moc neuÏijí...
Îe by samá negativa? Jak by mohlo takovéto
kino pﬁeÏívat a proã o nûm vÛbec psát? Odpovûì je jednoduchá. V‰echny nev˘hody totiÏ vyvaÏuje a zároveÀ vysvûtluje skuteãnost,
Ïe v Movie & TV Studiu Mat, jak zní pﬁesn˘
název instituce sídlící v domû na rohu Karlova
námûstí a ulice OdborÛ, není vlastnû kino tím
úplnû nejhlavnûj‰ím. Najdete zde také filmov˘ klub, bar, restauraci, pÛjãovnu DVD, privátní klub a v ‰estém patﬁe budovy dokonce filmové a video stﬁiÏny! Zkrátka samé uÏiteãné
vûci pro ty, kdo mají film skuteãnû rádi.
PﬁipomeÀme si je‰tû jednou podtitul projektu
Osa 9: Kina spojená tradicí, srdcem a tramvají ãíslo 9. V pﬁípadû Matu tedy snad mÛÏeme zpochybnit tramvaj, slovo kino, tradici,
pokud by nûkomu nestaãila historie sahající
do roku 1994, ale zdá se, Ïe srdce Studio
Mat má, a to srdce Ïe bije pro film.
PrÛzkum zajímav˘ch kinosálÛ na Praze 1
provádí pro Listy Prahy 1 Anna Kuãerková, studentka Literární akademie Josefa
·kvoreckého

K A VÁ R N Y / â A J O V N Y

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Koncerty

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

KLUB POHYBU A KRÁSY
SLUNEČNICE
CVIČENÍ + KOMPLETNÍ SLUŽBY
TĚHOTENSKÝ PROGRAM

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

AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1
1., 23. 5. Mandragora
2., 15., 30. 5. Jakub a jeho pán
3., 10., 24. 5. Její pastorkyÀa
4., 31. 5. Pocítûní vousÛ
5., 25. 5. OkamÏik!
6., 28. 5. Plastelína
7., 29. 5. Tramvaj do stanice Touha
8., 9., 27. 5. Îivot je sen!
13. 5. Tango – taneãní pﬁedstavení
14. 5. Kyslík
17., 18. 5. Sonáta duchÛ
19. 5. – 22. 5. ZLOMVAZ 05
– festival vysok˘ch divadelních ‰kol
STUDIO ¤ETÍZEK – malá scéna DISKu,
¤etûzová 5
4., 17. 5. DÛm na zbourání
5., 16. 5. Rozjet˘ vlak uÏ nezastaví‰!
6., 26. 5. Bez kyslíku

Slavná i méně známá díla světových
a českých skladatelů
Denně kromě úterý od 18.00

KONCERTNÍ CYKLUS
Duchovní hudba v běhu času
2. koncert 14. 5. v 18:00
Předplatné:
1000 Kč za 10 vstupenek,
platí na všechny koncerty pořádané
spol. Psalterium do 31. 12. 2006.
Bližší informace a vstupenky:
Chrám sv. Mikuláše, Psalterium,
tel./fax/záznamník: 257 534 215,
info@psalterium.cz,
www.psalterium.cz,
a v obvyklých předprodejích.

SVùTOZOR, Praha 1, Vodiãkova 41,
tel. 224 947 566
e-mail: info@kinosvetozor.cz,www.kinosvetozor.cz
Projekce jiÏ od 11:00, bar a pokladna otevﬁeny od 10:30.
Aktuální program na www.kinosvetozor.cz
DOKUMENTÁRNÍ PONDùLKY – Pravidelné projekce
dokumentárních filmÛ, kaÏdé pondûlí od 20:30
9. 5. MÍR JEJICH DU·ÍM (Pavel ·tingl)
16. 5. DEN E (Erika Hníková, Vít Janeãek,
Ivana Milo‰eviã)
23. 5. JEDEN ROK (Bﬁetislav Rychlík) KAMENOLOM
BOÎÍ (Bﬁetislav Rychlík)
30. 5. CEIJA STOJKA (Kathrin Berger)
AUDIOVISUAL – Pravidelné setkávání s experimentálním filmem doplnûné pﬁedná‰kami, kaÏd˘ ãtvrtek
od 20:30.
6. 5. Bojoví roboti, roztomilé dívenky a monstra
se dvûma penisy
12. 5. Fúze obrazu a zvuku – Robin Fox
19. 5. Za digiobrazem – nová média v rukou
mlad˘ch umûlcÛ
26. 5. Tequila Gang

■ ■ ■

v ãesk˘ch zemích uplatÀoval
právû kromû architektury i v uÏitém umûní – designu nábytkovém, pﬁedmûtÛ denní potﬁeby
vãetnû nádobí apod. – a právû
interiér Grand Café Orient byl
vyvrcholením snahy o jednotu
a ãistotu tohoto zvlá‰tního, velmi
elegantního, ale mnohdy trochu
nepraktického stylu.
Podle nûkolika zachoval˘ch fotografií a skic (plány leÏí po povodních stále je‰tû v mrazírnách) se spoleãnosti baba s.r.o.
podaﬁilo interiér kavárny zrekonstruovat, nechat vyrobit stylov˘
nábytek a vybavení a nedávno
otevﬁít.
Foto: archiv ·tenc Praha
Ceny jsou pﬁíjemné a náv‰tûva
zde rozhodnû stojí za to.
Ocitnete se v pﬁíjemném vzdu‰ném prostoru
lené se svûtlej‰ími prouÏky. Instalována je
s maximem svûtla, pohledem obrovsk˘mi
zde i busta architekta Goãára od sochaﬁe
okny se mÛÏete pokochat krásou protûj‰ích
Laudy.
‰títÛ v Celetné. Smûrem k Ovocnému trhu je
orientován úzk˘ balkon s ﬁadou stolkÛ, stále
Po necelém mûsíci provozu lze snad ﬁíci, Ïe
obsazen˘ch. V interiéru najdete od podlahy
zájem PraÏanÛ i turistÛ o náv‰tûvu obnovenéaÏ ke stropu ukázky skvûle odvedené ﬁemeho Grand Café Orient bude trval˘. A pﬁidá-li
slné práce ãesk˘ch firem, specializujících se
se nûkolikrát v t˘dnu Ïivá hudba, jak je v plána restaurátorské práce ãi na v˘robu replik
nu, je moÏné, Ïe se tato kavárna stane dal‰í
historického nábytku a vybavení. (V‰imnûte
stálicí a zaﬁadí se mezi praÏské kavárny
si napﬁ. detailÛ na mosazn˘ch lustrech.) âaslavn˘ch jmen, jako je Slavia, Imperiál ãi
lounûní na nábytku je v pﬁíjemné lahvovû zeLouvre.
maf

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.
Nav‰tivte na‰e dal‰í prodejny s ãajem
v OD Kotva a v Hypernovû PrÛhonice.
Poﬁady zaãínají od 18:30 hod.
(není-li uvedeno jinak).
3. 5. PATAGÓNIE V SEDLECH – Daniel Hála
5. 5. MALTÉZSKÉ OSTROVY - Karel Wolf
10. 5. MAURITIUS, RÉUNION – Pavel Jone‰
12. 5. NAP¤Íâ ·UMAVOU – TáÀa Miku‰ová
17. 5. PERU – Filip Melichar
19. 5. ÎALMAN – koncert – 140 Kã
24. 5. KA·MÍR ztracen˘ indick˘ ráj
– Jana Tomí‰ková
26. 5. V¯BùR MÍST PRO ÎIVOT, CESTOVÁNÍ
A ODPOâINEK
31. 5. NORMANDIE-BRETA≈ – Jan Stûniãka
Speciální akce: doprodej keramick˘ch ãajov˘ch
souprav vysoké kvality. Besedy jsou doplnûny projekcí diapozitivÛ nebo videoprojekcí. âajov˘ lístek
na pﬁedná‰ky a koncerty zahrnuje konviãku ãaje.
V˘stava fotografií Filipa Melichara „ANDY 2004"
http://www.pangea-tea.cz/produkce/vystava.html

¤ 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 OBRAZ S NÁMùTEM LESU,
LESNÍ ZVù¤E NEBO LOVU a jiné pﬁedmûty
s tímto tématem vyrobené pﬁed rokem
1950. 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.

Po‰tovní muzeum
Nové ml˘ny 2, Praha 1 - Nové Mûsto
V˘stavní program
Po‰tovního muzea:
Právû probíhá v˘stava (do 5. 6.)
Josef Saska –
Známková tvorba a grafika
Pﬁipravujeme
Cestování s po‰tou (od 8. 6.)

JIND¤I·SKÁ VùÎ VÁS ZVE
2. roãní období s Jindﬁi‰skou vûÏí – Dûti,
pojìte si hrát!
Rezervace vstupenek
na tel. ãísle 224 232 429.
www.jindrisskavez.cz
26. 5. 9:00, 10:30, 13:00
Královská slavnost – Dûtsk˘ den
vãetnû karnevalu, soutûÏí a her pro dûti – královské masky s sebou!!!
8. 5. 14:00 O ãervené Karkulce
21. 5. 14:00 Jak pejsek a koãiãka vaﬁili dort
24. 5. 9:00 Den maminek
8. 6. 9:00 Z pohádky do pohádky
12. 6. 14:00 Konãí ‰kola, budou prázdniny!
30. 5.–12. 6. V˘stava elektrick˘ch vláãkÛ pro dûti
od 1 do 100 let!
21. 5. 15:00 PraÏská mobilní zvonkohra pﬁed Jindﬁi‰skou vûÏí
21. 5. 19:00 Koncert zvonkohry pro vnitﬁní poslech
na vyhlídce Jindﬁi‰ské vûÏe. Úãinkují: Mgr. Radek
Rej‰ek, jako hosté – pﬁekvapení!
KONCERTY
1. 5. 16:00 Smyãcové kvarteto Arco – J. Haydn,
W. A. Mozart, A. Dvoﬁák
3. 5. 19:00 Kytarov˘ koncert – Program: L. van
Beethoven, A. Piazzolla, K. Preiss, Buena vista
social club, M. Giuliani. Úãinkují: E. Balabánová,
K. Judová, M. Zítko, kytarov˘ orchestr a dal‰í.
18. 5. 19:00 Obãanské sdruÏení Litterula z cyklu
Hlasy Vladimíra Holana: Ale je hudba… recitace:
Petr Kﬁiváãek, hudba: Martin Rudovsk˘ a kol.
29. 5. 16:00 Jarní nálady – Kaspar Zehnder flétna
(CH), Ana Ioana Oltean flétna (CH), Eduard Spáãil
– klavír (CZ), Johann Sebastian Bach Triosonate
g moll (BWV 1029) pro dvû flétny a continuo, Ferdinand Weiss 5 brani svariati su un nocciolo tematico
pro dvû flétny a klavír, Franz&Karl Doppler: Fantazie na maìarské lidové melodie op. 35 pro dvû flétny a klavír, Wolfram Wagner 3 Capriccia pro flétnu,
Bohuslav MartinÛ Divertimento pro dvû flétny, Kurt
Anton Hueber Le chant des Bacchantes pro dvû
flétny, Franz&Karl Doppler: Vzpomínka na Prahu
op. 26 pro dvû flétny a klavír, Sponzor: INÖK (Zájmové sdruÏení dolnorakousk˘ch skladatelÛ)
30. 5. 19:00 J. S. Bach Suita C dur pro violoncello
/ kytaru/ sólo – Petr Nouzovsk˘ – violoncello, Patrik Vacík – kytara. Porovnání interpretace jedné
skladby na dva odli‰né nástroje.

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
SMETANOVA SÍ≈ OBECNÍHO DOMU
V 19:30 HODIN
3. a 4. 5. – Symfonick˘ orchestr hl. m.
Prahy FOK dirigent: Leo‰ Svárovsk˘, sólista: Christian Lindberg – trombon; ÎesÈov˘ kvintet: V. Kozderka, J. Fi‰er: trubky,
P. Hernych: lesní roh, J. Novotn˘: trombon,
M. Husák: tuba; Bohuslav MartinÛ: Malá
suita z Veselohry na mostû, Christian Lindberg: Condor Canyon pro trombon a ÏesÈov˘ kvintet, Helikon Wasp pro trombon a orchestr, Ludwig van Beethoven: Symfonie
ã. 8 F dur op. 93

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

Divadlo Inspirace, scénick˘ ateliér HAMU,
Malostranské nám. 13, Praha 1:
4. 5. ·imon
11. 5. Jonathan Livingston Racek
17. 5. Krása z Moulin Rouge
18. 5. Cesta pokojného bojovníka
19. 5. Podoby sonetÛ – podoby lásky
25. 5. Most pﬁes navÏdy
31. 5. Tulák po hvûzdách
Sál Akademie vûd âR, Národní 3, Praha 1
9. 5. Hosté Ivany Tetourové
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Café teatr âerná labuÈ, Praha 1, Na Poﬁíãí 25
www.cernalabut.cz
cernalabut@cernalabut.cz
rezervace a prodej vstupenek v kavárnû,
8. p. (po-pá 11-18:00), tel./ fax: 222 827 827
teatr@cernalabut.cz, SMS 732 458 668.
Zaãátek pﬁedstavení 20:00,
vstup do kavárny 19:30.

od kvûtna do srpna jsou zaãátky pﬁedstavení 20:30, vstup do kavárny 19:30
3. a 4. 5. Zhasnûte lampiony
9. a 10. 5. Shirley Valentine
12. 5. Monology vaginy
17. a 23. 5. Vyuãování Dony Margaridy
– Ester Koãiãková
18. 5. Lidsk˘ hlas
6. 6. Shirley Valentine
1. a 15. 6. Vyuãování Dony Margaridy
– Ester Koãiãková
V˘stava:
Jan Kunovsk˘ (âR) a Nina Ruecker (SRN),
ãesko-nûmeck˘ projekt „Confiteor“

Laterna magika, Národní tﬁída 4, Praha 1,
pokladna: 224 931 482
www.laterna.cz, info@laterna.cz
2., 3., 4., 6., 9., 10., 11. 5. Casanova – 20:00
7. 5. Casanova – 17:00, 20:00
12., 13., 16., 17., 18., 19., 20. 5.
Kouzeln˘ cirkus – 20:00
14., 21. 5. Kouzeln˘ cirkus – 17:00, 20:00
23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31. 5.
Argonauti – 20:00
28. 5. Argonauti – 17:00
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.
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PraÏské jaro letos jubiluje
Mezinárodní festival PraÏské jaro, vrcholná událost ãeské kultury, dospûl ke svému historickému mezníku. Oslaví letos 60 let svého trvání. Je jedním z nejstar‰ích a nejproslulej‰ích kulturních poãinÛ svého druhu v Evropû. Na prahu nového tisíciletí zaznamenává trval˘ a vyrovnan˘ umûleck˘ vzestup, kter˘ míﬁí k novému tvÛrãímu rozmachu.
PraÏské jaro jako pojem se stalo nejenom
symbolem vyvrcholení hudebního úsilí v na‰í
zemi, ale v jistém smyslu také v˘razem na‰eho národního sebevûdomí. V tomto ohledu zaujímá dnes své v˘jimeãné postavení
v rodinû evropsk˘ch hudebních, operních
a taneãních slavností, jak je sdruÏuje mezinárodní asociace v Îenevû, jejíÏ jsme dlouholet˘mi a v˘znamn˘mi ãleny.
Festival byl kdysi oznaãen jako perla na‰í
kultury. Proto se k nûmu kaÏdoroãnû upíná
zájem v‰ech umûleck˘ch kruhÛ, domácího
a zahraniãního publika. Jako kaÏd˘ renomovan˘ festival muselo PraÏské jaro projít ﬁadou etap, jeÏ utváﬁely postupnû jeho typick˘
profil a zároveÀ umoÏÀovaly, aby tyto velké
hudební slavnosti rozvíjely svou povûst, nezakrnûly a pﬁeÏily do daleké budoucnosti.
Úkolem jeho souãasn˘ch organizátorÛ je
snaha rozvíjet tvÛrãím zpÛsobem tyto umûlecké tradice dál.
Jubilejní roãník PraÏského jara je opût koncipován jako ‰iroká reprezentativní pﬁehlídka
symfonické, komorní a vokální tvorby od nejstar‰ích dob aÏ po v˘znamné tvÛrce souãasnosti.
Jako v˘znamn˘ prolog k festivalu zaznûla jiÏ
koncem dubna v Bﬁevnovském klá‰teﬁe
k nedoÏit˘m devadesátinám ãeská premiéra
duchovního oratoria nedávno zesnulého
skladatele Jana Hanu‰e „Ecce homo“, obraz
Syna – âlovûka, v nûmÏ skladatel rozvinul
apokalyptick˘ pﬁíbûh lidské budoucnosti. Tato skladba mohla b˘t pouze ãásteãnû provedena v ilegálním nastudování Václavem
Neumannem v r. 1986 ve Vídni.
Mezi 12. kvûtnem a 4. ãervnem 2005
sev Praze vystﬁídají desítky ‰piãkov˘ch hudebních tûles a témûﬁ osmdesát v˘znamn˘ch interpretaãních osobností souãasného
hudebního svûta.
Festivalové koncerty budou probíhat v tradiãních sálech, památn˘ch chrámech, divadlech i v pÛvabn˘ch kvetoucích zahradách
na‰í metropole.
Úvodní provedení Smetanovy Mé vlasti bylo
tentokrát svûﬁeno Lond˘nskému symfonickému orchestru pod vedením Sira Colina Davise, nejstar‰ímu symfonickému tûlesu britské

metropole. Závûr festivalu se skladbami Beethovena a Dvoﬁáka obstará Symfonick˘ orchestr bavorského rozhlasu z Mnichova, jehoÏ dlouholet˘m ‰éfem byl Rafael Kubelík.
Pro tento poﬁad byl tentokrát získán rusk˘ dirigent Mariss Jansons, litevsk˘ odchovanec
slavné generace Leningradské filharmonie.
V dal‰ích orchestrálních programech PraÏského jara defilují zvuãná jména zahraniãních
dirigentÛ i sólistÛ (Iván Fischer, Christian Arming, Yakov Kreizberg, Andrej Borejko), jimÏ
budou konkurovat ãe‰tí umûlci souãasné vedoucí generace. (Libor Pe‰ek, Zdenûk Mácal,
Jiﬁí Bûlohlávek, Petr Altrichter, Petr Kotík ad.)
Magnety sólov˘ch pûveck˘ch veãerÛ se nepochybnû stanou Anne-Sofie von Otterová
ze ·védska a Mathias Goerne vedle Petra
Schreiera a Dagmar Peckové.
Není náhodou, Ïe nositelem vysok˘ch umûleck˘ch kvalit PraÏského jara byli od jeho zaãátkÛ pﬁedev‰ím ãe‰tí umûlci a ãeské soubory. Jejich povûst nám uÏ po celé generace
získává pﬁíznivce nejen v Evropû, ale i v zemích Dálného v˘chodu a Ameriky. K hodnotn˘m hudebním záÏitkÛm se v Praze pojí i neopakovatelné pÛvaby na‰í metropole, jeÏ
provázejí umûlecké produkce. V poﬁadech
PraÏského jara je stále co vym˘‰let a zdravû
experimentovat.
Mezinárodní festival je nejen umûlecky, ale
i ekonomicky nároãná událost. Na jeho milionov˘ rozpoãet pﬁispívá státní pokladna, ale
celá polovina plyne ze sponzorsk˘ch darÛ.
O vstupenky v obecnû pﬁístupn˘ch cenách je
velk˘ zájem. PraÏské jaro se podílí znaãn˘mi
ãástkami také na sv˘ch instrumentálních
soutûÏích. Ty se tû‰í znaãnému zájmu zahraniãí a budou letos vûnovány cembalistÛm
a smyãcov˘m kvartetÛm. Zde se mÛÏeme tû‰it na vystoupení vynikající Zuzany RÛÏiãkové, cembalistky svûtové povûsti.
S jak˘mi pﬁedpoklady vstupuje mezinárodní
hudební festival PraÏské jaro do dal‰ích let?
Chce pﬁedev‰ím bilancovat hodnoty odcházejícího století, zdÛraznit v˘znam Prahy jako
kreativního centra Evropy ve v‰ech duchovních a umûleck˘ch proudech a zv˘raznit
my‰lenky, jimiÏ dnes lidstvo Ïije a které tvoﬁí
jeho cenné bohatství.
Dr. Jiﬁí Vitula

Zlatá Praha v nejlep‰ím vûku
Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha, soutûÏní pﬁehlídka „tvÛrãí konfrontace producentÛ, reÏisérÛ a dramaturgÛ z celého svûta“, oslaví své ãtyﬁicáté druhé narozeniny. V minulosti pro‰la ﬁadou prestiÏních sálÛ. Hostily ji
paláce Vald‰tejnsk˘ i Kaiser‰tejnsk˘, náv‰tûvníci pﬁicházeli do Savarinu, do
Paláce kultury i do Obecního domu. Letos se po tﬁech letech koná opût na
Îofínû, ve dnech 7. aÏ 11. kvûtna 2005.
Historie festivalu se zaãala psát v roce
1964. Tehdy se jeho dramaturgie zamûﬁovala na publicistiku a dramatickou tvorbu,
od roku 1974, kdy byl poprvé oslavován
Rok ãeské hudby, také na oblast hudební.
PÛvodnû ‰irok˘ zábûr v‰ech ÏánrÛ televizní tvorby se od roku 1993 zúÏil na poﬁady
s hudební a taneãní tematikou. Také skladba úãastníkÛ se v prÛbûhu let mûnila. Z poãáteãní úãasti v‰ech televizních spoleãností se pozdûji v˘bûr omezil na televize
veﬁejnoprávní. Od 90. let jsou mezi pﬁihlá‰en˘mi znovu i soukromí producenti.
„Festival je veﬁejnû pﬁístupn˘, ve velkém
sále Îofína je videotéka se v‰emi programy ve dvou kopiích, zájemcÛm je k dispozici ãtyﬁicet kabin,“ uvádí ﬁeditel festivalu Tomá‰ ·imerda. Na rozdíl od filmového
festivalu se nevybírá vstupné ani poplatek
za pÛjãení kazety. Jedinou povinností náv‰tûvníka je registrace s prÛkazem totoÏnosti. Ve ãtyﬁech kategoriích soutûÏí o 32
poﬁadÛ více neÏ v loÀském roce, coÏ pﬁedstavuje celkem 152 prací od producentÛ ze
tﬁiceti zemí v‰ech kontinentÛ. Podle statutu
festivalu se jedná o produkci po 1. lednu
2004. Snímky budou hodnotit dvû mezinárodní poroty, sedmiãlenná hlavní a studentská o pûti ãlenech.
Nejvût‰í zájem se oãekává o komentované
projekce a spoleãenské akce. Den Zlaté
Prahy 7. kvûtna je urãen ‰irokému publiku
v‰ech vûkov˘ch kategorií. „V zahradní restauraci se od 11 hodin vystﬁídají dûtské písniãky Jaroslava Uhlíﬁe s promenádním
koncertem novû vzkﬁí‰eného orchestru
Karla Valdaufa, dechovka se sólisty z na‰ich pﬁedních orchestrÛ a nejlep‰í cimbálové kapely.“ Veãerní zahajovací festivalov˘
koncert nabídne melodie ze svûtov˘ch mu-

zikálÛ v podání Velkého symfonického orchestru Paláce Îofín pod taktovkou Franti‰ka Preislera. Druh˘ den probûhne tradiãní Setkání s V˘chodem, na nûmÏ se
pﬁedstaví v˘chodní a jihov˘chodní Evropa
vãetnû b˘val˘ch sovûtsk˘ch republik. První
veãerní veﬁejná projekce – koncert AlexandrovcÛ ve Vatikánu z loÀského podzimu –
se jistû stane mimoﬁádnou událostí. Dal‰í
dny nabídnou mimo jiné koprodukãní dokument Holocaust – Hudební vzpomínka na
Osvûtim, „pozoruhodn˘ hudebnû-lékaﬁsk˘
kanadsk˘ dokument o pátrání po osudu zachované kadeﬁe Beethovenov˘ch vlasÛ
a skuteãné pﬁíãinû jeho smrti“ nebo projekci – semináﬁ o operním díle J.-Ph. Rameaua v televizi. V poslední den festivalu budou vyhlá‰eny v˘sledky soutûÏe, promítnut
snímek ohodnocen˘ Grand Prix a budou
pﬁedány ceny.
Posluchaãe âeského rozhlasu bude o prÛbûhu festivalu informovat stanice RadioÏurnál v denním zpravodajství, stanice Vltava v poﬁadech Slovo o hudbû a Mozaika.
Na tiskové konferenci k festivalu zaznûla
také odpovûì na otázku k nákupu soutûÏních poﬁadÛ âeskou televizí: „Je to otázka
vysílacího ãasu. Poãet divákÛ Zlaté Prahy
se dá, bohuÏel, vyjádﬁit velmi nízk˘mi ãísly.
Tomu musí odpovídat i frekvence vysílání
poﬁadÛ Zlaté Prahy.“
Festivalové nabídky v‰ak má moÏnost vyuÏít velk˘ poãet divákÛ, ‰iroká veﬁejnost.
Zlatá Praha není uzavﬁenou jednorázovou
akcí. Soustﬁedûní projekcí do jediného objektu je naopak v˘hodou. Nabízí v krátkém
ãase „ojedinûlou moÏnost rychlé orientace
v celosvûtovém hudebním a taneãním dûní, kterou svou ‰íﬁí nemÛÏe nahradit Ïádné
jiné médium“.
StáÀa Wildová

DIVADLO DISK
17. kvûtna v 19:30 (reprízy 18. 5. a 1. 6.)
August Strindberg
SONÁTA DUCHÒ
ReÏie: T. Pomori‰ki, dramaturgie: Z. Hoﬁínek, scéna: H. Roubíãková, kost˘my:
A. Szczepanska, hudba: M. Papalescu &
The Nihilists, produkce: M. Petrlová a T. Novotn˘. Hrají: Petr Reif, Milan Tomá‰, Svatava Milková, Jakub Slach, Dan âech, Barbora
Popelková, Miﬁenka âechová, Michal Mouãka, Martin Bohadlo, Jana ·teflíãková
TakÏe… vy chcete odejít… To není tak snadné, jak se zdá.

DIVADLO NA FIDLOVAâCE
19. kvûtna
Georges Feydeau
·AMPIONI, ANEB KDO S KOHO
âeská preméra
Tuto komedii ocení zejména diváci se zálibou pro retrostyl a pÛvabnou dobu secese.
Vedle paﬁíÏského smyslu pro galantní dobro-

Chcete vûdût, jak Ïijí âe‰i po celé zemûkouli? ãtûte nezávisl˘ mûsíãník pro
âechy celého svûta ● jiÏ témûﬁ 15 let informuje o Ïivotû krajanÛ ● podporuje
kontakty âechÛ
doma s âechy ve
svûtû ● v r. 2003 mu byla udûlena medaile
Jana Masaryka za rozvoj vztahÛ se zahraniãními âechy. Pﬁi ãasopisu vyvíjí ãinnost
Mezinárodní ãesk˘ klub, kter˘ umoÏÀuje
setkávání ãtenáﬁÛ s krajany pﬁi spoleãensk˘ch a kulturních akcích v Praze ãi v˘letech
po âR. âesk˘ dialog koupíte ve v‰ech knihkupectvích Academia na Praze 1 (Národní
7, Na Florenci 3, Václavské nám. 34) a v literární kavárnû Obratník, J. Plachty 28, P 5.

Rakousk˘ dirigent
Christian Arming
(33 let), jeden
z nejmlad‰ích
svûtovû proslul˘ch
dirigentÛ.
Foto ze zkou‰ky
v divadle Rokoko.

Pﬁedplatné 340 Kã/rok lze uhradit v redakci, Legerova 61, P 2, tel.: 224 941 149 po pﬁedchozí tel.
dohodû hotovû, sloÏenkou na vyÏádání (za‰leme
s ukázkov˘m v˘tiskem zdarma) nebo pﬁevodem
na úãet e-Banka 110 103 4001/2400.

e-mail: strizovska@seznam.cz

www.cesky-dialog.net

OdváÏné novinky Divadla Na zábradlí
Franz Kafka na jevi‰ti. Neobvykl˘ divadelní nápad, kter˘ jistû ﬁadu divákÛ pﬁiláká,
jiné snad právû Kafkovo jméno odradí z obavy pﬁed nároãností kusu. Divadlo Na zábradlí uvádí divadelní koláÏ s názvem Popis jednoho zápasu na základû textÛ tohoto
podivuhodného prozaika.
„Doufám, Ïe inscenace bude mít co ﬁíct lidem, kteﬁí o Kafkovi nevûdí zhola nic, ale
i tûm, kteﬁí ho znají zevrubnû,“ vyjádﬁil svou
pﬁedstavu jeden z autorÛ textu a reÏisér David Radok. A domnívám se, Ïe se mu tento
zámûr víceménû podaﬁil. Vzniklé pásmo
osamûl˘ch promluv i dynamick˘ch dialogÛ
má nespornou atmosféru, pﬁeváÏnû ponurou a tíÏivou, obãas v‰ak i neãekanû komickou. Cel˘ text hry sestavil David Radok
spolu s Josefem Kroutvorem na základû
textÛ Franze Kafky, dopisÛ, románÛ ba
i úﬁedních textÛ úrazové poji‰Èovny. Ti, kteﬁí
Kafku neznají, mohou sledovat v˘roky a citáty a nechat jim volnost v jejich pÛsobení,
fajn‰mekﬁi se mohou tû‰it ze znám˘ch ãi
oblíben˘ch pasáÏí literárních dûl, objevovat
je v jiném kontextu, snaÏit se je zaﬁadit.
Právû tato dostupnost pro ‰iroké spektrum

divákÛ a jistá „obojetnost“ bude autorÛm jistû vyãítána, zvykli jsme si ke jménu Kafka
ﬁadit mnohdy slova sloÏitost, nesrozumitelnost, mnohov˘znamovost... Autoﬁi si v‰ak
nekladli za cíl pﬁispût k v˘kladu Kafkova díla, ani nechtûli ztvárnit na jevi‰ti KafkÛv Ïivot, pokusili se podle vlastních slov pﬁedev‰ím zobrazit „zápasy“, které se v bûÏném
Ïivotû mohou t˘kat kaÏdého z nás. JiÏ v˘‰e
zmínûná atmosféra, zdÛraznûná pojetím
scény (David Radok) i kost˘mÛ (Katarína
Hollá), je podstatnou ãástí celé inscenace,
ov‰em je moÏná ‰koda, Ïe tok pﬁedstavení
nepohání kupﬁedu více dûjov˘ch momentÛ.
Hereck˘ potenciál by k nim jistû nechybûl,
v dramatickém dialogu otce a syna si vede
v˘bornû Oldﬁich Vlach a stejnû jako v celém
pﬁedstavení také pﬁedstavitel hlavní role
Igor Chmela. Více podobn˘ch situací by in-

scenaci dodalo dynamiku, kterou v jist˘ch
okamÏicích ztrácí.

âeskoslovenské jaro 2005
V Popisu jednoho zápasu pﬁichází na ãeské
jevi‰tû poprvé coby ãinoherní reÏisér D. Radok, kterého na‰e publikum doposud zná jen
z realizací oper. Plné novinek bude ov‰em
v Divadle Na zábradlí také âeskoslovenské
jaro 2005. V rámci tohoto odváÏného projektu oslovilo vedení divadla nûkolik souãasn˘ch tvÛrcÛ a nabídlo jim dramaturgické vedení pro vytvoﬁení divadelní hry urãené pro
jevi‰tû Divadla Na zábradlí. Vznikly tak pÛvodní divadelní hry, jejichÏ definitivní podoba
byla dotváﬁena je‰tû v prÛbûhu zkou‰ek. V˘sledky spoleãné práce autorÛ a ãlenÛ divadla
mÛÏete postupnû vidût od dubna do ãervna,
a na pﬁelomu záﬁí a ﬁíjna. ZároveÀ se mÛÏete
seznámit i s jejich rozhlasovou podobou, kterou bude uvádût v rámci svého Klubu rozhlasové hry stanice Vltava. A na co konkrétnû
se mÛÏete tû‰it? Na hru M. Horo‰ãáka
a J. Pokorného – W. zjistil, Ïe válka je v nûm,
Ply‰ M. Hvoreckého, NoÏe a rÛÏe M. Urbana,
a Barbíny I. Volánkové a V. Schulczové.
Leona Hornová

Rokoko – ztíÏené podmínky kvalitû nesmûjí vadit
Koncem loÀské divadelní sezony bylo vypsáno v˘bûrové ﬁízení na nového ‰éfa jednoho z Mûstsk˘ch divadel praÏsk˘ch – Rokoka. Nové vedení v ãele s Tomá‰em Svobodou,
umûleck˘m ‰éfem a reÏisérem, a Thomasem Zielinskim, jeho zástupcem a taktéÏ reÏisérem, nastoupilo do ãela souboru za dosti sloÏité situace. Právû tehdy zaãala probíhat
rekonstrukce Paláce Rokoko, samosebou vãetnû pasáÏe, z níÏ je do divadla vstup. Její
nádherné stylové prostory jsou v‰ak spoleãné s hotelem, kter˘ sídlí v nadzemní ãásti
paláce, ale znaãnû ovlivÀuje i chod divadla v suterénu.
„Cel˘ podzim jsme kvÛli rekonstrukci nemohli
hrát ani zkou‰et,“ ﬁíká produkãní Milan Neubauer, „omezen˘ provoz divadla zaãal aÏ
v polovinû listopadu. PﬁestoÏe nám bylo pﬁislíbeno, Ïe se divadla práce nad zemí nedotknou, nebyla to tak úplnû pravda. Museli
jsme se pﬁizpÛsobovat, vznikly nám náklady
na nûkteré neãekané úpravy, také pokladna
divadla musela b˘t pﬁemístûna do náhradních prostor. Zde nám vypomohlo nedaleké
divadlo ABC. Od 12. 4. je v‰ak jiÏ v‰e na
svém místû, Rokoko hraje opût ,na plné obrátky‘ a prÛbûÏnû obmûÀuje repertoár.“
Nové vedení prosazuje tﬁi základní linie v dramaturgii. Hodlá se zamûﬁovat na souãasné
ãeské i svûtové drama a na klasick˘ repertoár, ov‰em v novém pojetí. V konkurenci dal‰ích scén v okolí Václavského námûstí se
zdá b˘t tato cesta dobrou volbou, kterou se
Rokoko mÛÏe odli‰it. Prozatím na repertoáru
setrvávají je‰tû osvûdãené hry z ãasÛ dﬁívûj‰ího souboru, kter˘ je v‰ak dnes jiÏ znaãnû
obmûnûn. Najdeme v nûm jak v˘borné herce
z generace tûch ostﬁílen˘ch (M. Steinmasslová, B. Klepl), tak i zástupce mladé generace,
kteﬁí si jiÏ staãili získat pﬁízeÀ publika nejen
divadelního (K. Hádek, A. ·tréblová), vyuÏívají tu v‰ak samozﬁejmû i hostování. Kromû
klasické divadelní práce v Rokoku pom˘‰lejí
i na její doplnûní komponovan˘mi veãery, besedami, koncerty ãi v˘stavami. První vla‰tovkou v tomto smûru je hra britského dramatika
M. Crimpa Face To The Wall (v únoru v Rokoku ãeská premiéra), která v minimalistickém pojetí pojednává o masové vraÏdû ve
‰kole. Ke hﬁe se váÏe diskuse s odborníky na
téma kriminality a násilí pod názvem Face to
face (probûhne 10. 5., vstup je voln˘).
Z novinek jmenujme je‰tû zajímav˘ poãin
v oblasti monodramatu, hru Blb! v podání
Marka Matûjky nebo Taboriho Matãinu kuráÏ
s M. Steinmasslovou ve spolupráci s Dûtskou
operou Praha. Zajímavé srovnání se stejn˘m
pﬁedstavením nedalekého Divadla ve Smeãkách mÛÏe divák udûlat v pﬁípadû Albeeho
hry KOZA, aneb Kdo je Sylvie, kterou v Ro-

koku hrají O. Kaiser, D. Bláhová, J. Lábus
a P. Lnûniãka.
Co v‰ak celému divadelnímu ansámblu Rokoka komplikuje Ïivot, je nedostateãné zázemí. Problémy jsou se skladováním kulis
a dal‰ího zaﬁízení, pro nûÏ není pﬁímo na
Václavském námûstí místo a musí se pﬁeváÏet ze skladu v Modﬁanech. Co v‰ak Rokoko
postihlo daleko více, to byla nedávná ztráta
divadelního klubu. Prostory, které pro‰ly rekonstrukcí, získal úpravou nájemní smlouvy
zmiÀovan˘ hotel. Potﬁeba kaÏdého divadelního souboru scházet se a diskutovat i mimo
jevi‰tû ãi ‰atny se tak bude muset naplÀovat

Foto ze zkou‰ky v divadle Rokoko
pouze v nevelkém foyeru, nebo v novû vzniklé kavárnû vedle divadla. V tûchto prostorech
budou také moci pﬁed ãi po divadle posedût
i náv‰tûvníci.
Martina Fialková

NEJPRODÁVANùJ·Í KNIHY V PALÁCI NEOLUXOR
Dan BROWN: ·ifra mistra Leonarda (Metafora)
Milo‰ ZEMAN: Jak jsem se m˘lil v politice (Ottovo nakladatelství)
Dan BROWN: Pavuãina lÏí (Metafora)
John GALSWORTHY: Sága rodu ForsytÛ (BB Art)
Jan KRAUS: Tak to vidím já (XYZ)
Z pozvánek na kvûtnové autogramiády vybíráme:
J. âVANâARA (autor knihy Heydrich) a nûkolik autorÛ knih beseduje o této zmínûné dobû. Besedu doplÀuje v˘stava archivních fotografií.
11. 5. Od 15:00 – otevﬁení v˘stavy fotografií pﬁátel J. WERICHA z jeho osobního Ïivota (z archivu Werichovy rodiny zapÛjãila Dr. BùLÍKOVÁ). Do 30. 5.
Od 16:00 – Z. ·OLCOVÁ pﬁedstaví svoji kníÏku ver‰Û „City a pocity“. Doprovodí hrou na
harfu. Hostem fotograf J. LOUDA v roli kmotra. Nakl. Pragoline.
12. 5. Od 16:00 – H. JURAâÁKOVÁ, dlouholetá ostravská rozhlasová redaktorka a televizní
producentka natoãila úspû‰né filmy o krajanech za oceánem. Pro rozhlas natáãela „A léta bûÏí…„ napsala kníÏku laskav˘ch a úsmûvn˘ch fejetonÛ „Podrobinky“, kterou zde v Paláci Knih Luxor pﬁedstaví.
Od 17:00 – I. VYHNÁNKOVÁ ‰estnáctiletá autorka, studentka v˘tvarné Hollarovy ‰koly,
jiÏ ve sv˘ch ãtrnácti letech napsala a sama ilustrovala dobrodruÏnou sci-fi „Frody – pﬁítel
v pravûku“. Nakl. Portál.
23. 5. Od 16:00 – Absolvent Harvardské univerzity a odborník na anglickou a americkou literaturu Matthew PEARL osobnû pﬁijede a pﬁedstaví svoji knihu „DantÛv klub“. Jde o spojení
kriminálního thrilleru s fenoménem slavné Dantovy „BoÏské komedie, stala se svûtov˘m
bestsellerem.
30. 5. Od 16:00 – Autogramiáda nejmen‰ího slabikáﬁe na svûtû! Ilustroval jej v˘tvarník a divadelník Matûj FORMAN, v oboru scénografie získal za inscenaci opery Philipa GLASSE „Kráska a zvíﬁe“ Cenu Alfreda Radoka. Hosty budou i H. MIKULENKOVÁ (autorka uãebnic pro
Z·) a R. MAL¯, básník, kter˘ se postaral o ver‰ovanou ãást Slabikáﬁe. Nakl. Prodos.
PALÁC KNIH LUXOR, Václavské námûstí 41, tel.: 221 111 367

Více informací najdete na www.neoluxor.cz

DIVADELNÍ PREMIÉRY V KVùTNU
V‰echny postavy jsou mrtvé. Jen Student
prochází klinickou smrtí zpÛsobenou zranûním, které utrpûl pﬁi záchranû lidí ze zﬁíceného
domu. Právû tento dÛm a zloãiny, které postavy za Ïivota spáchaly, je navzájem spojují.

kultura 5

■ ■ ■

druÏství se tu navíc objevuje v hlavní roli jedna z vá‰ní moderního ãlovûka: automobil.
A jako jsou hnací silou závodních automobilÛ
z roku 1900 ﬁvoucí a kouﬁící motory, tak je
hnací silou na‰ich ‰ampionÛ za volantem –
láska. Znamenit˘ koktejl komiky, lásky, pﬁekvapení a paﬁíÏského ‰armu pod kapotou
bájeãného divadelního stroje, chystajícího se
dob˘t nejedno lidské srdce.
Pﬁeklad: Michal LázÀovsk˘, úprava: Helena
·imáãková, Juraj Deák, reÏie: Juraj Deák,
scéna: Milan David, kost˘my: Katarína Holková, hudba: Ondﬁej Brousek. Hrají: E. Balzerová, T. Bebarová, M. Randová, P. Neãas,
D. Rous, O. Nosálek, D. Klapka, J. Racek,
D. Hák, J. Z˘ka, M. KuÏel, S. Mar‰álek ad.
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Maìarské kulturní stﬁedisko, Rytíﬁská 25, zaãátek ve 14:30.
4. 5. Koncert TRIO MARTINÒ – P. Jiﬁíkovsk˘, P. ·afaﬁík, J. Matûjka

Malostranská beseda, Malostranské nám. 21, Praha 1
Zaãátky pﬁedstavení v 15:00
11. 5. Posezení s redaktorkou âs. rozhlasu S. Dufkovou
18. 5. Pavel Lohonka Îalman – písniãky s kytarou

Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivûdného krouÏku
7. 5. PÛvab horního Jeleního pﬁíkopu v literatuﬁe
– sraz ve 13:45 na stanici el. linek 22, 23; PraÏsk˘ hrad
21. 5. Mistr Gallus a jiné osobnosti západní „Obory“
– sraz ve 13:45 na stanici el. linek 22, 23; Pohoﬁelec
28. 5. Zcela neznámé domicily obraz. básníka Koubka
– sraz ve 13:45 pﬁed Stavovsk˘m divadlem

Zmûna programu
je vyhrazena.
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Leica Gallery Prague stále pﬁekvapuje

V˘stavu unikátních fotografií
mÛÏete vidût ve vlaku
Galerii Leica, která proslula vÏdy atraktivními, ale pﬁedev‰ím vÏdy velmi kvalitními ucelen˘mi projekty z oblasti svûtové i na‰í fotografie, provázejí od loÀského roku neustále
potíÏe. V rámci zmûn nájemních smluv byla nejprve vykázána z prostor PraÏského hradu, pak jí nebylo umoÏnûno setrvat ani v doãasn˘ch v˘stavních prostorách v Náplavní
ulici. Mezitím v‰ak stihla uspoﬁádat zajímavou a k zamy‰lení nad etikou umûní vedoucí
v˘stavu „Hitlerovy reÏisérky“ Leni Riefenstahl v galerii Louvre. Dnes pﬁíznivce fotografie pﬁekvapuje ojedinûl˘m krokem – v˘stavní prostorou pro její dal‰í projekt je vlak. Ve
spolupráci s âesk˘mi drahami Leica uvádí putovní v˘stavu s názvem Workers.
Projekt, kter˘ vznikal po dobu ‰esti let ve
dvaceti sedmi zemích svûta, neopakovateln˘m zpÛsobem zachytil pomalu mizející
svût manuální práce a jeho promûny. Jeho
autorem je Sebastião Salgado, fotograf
zab˘vající se dlouhodob˘mi sociologicky
orientovan˘mi cykly, které jsou vÏdy komplexnû zpracovanou studií závaÏn˘ch spoleãensk˘ch fenoménÛ. Jeho vysoce estetické zobrazení vyznívá v oslavn˘ epos
o lidech, kteﬁí odevzdanû nesou svÛj údûl,
aniÏ by ztráceli hrdost a nadûji, je to v˘povûì o lidské dÛstojnosti a pokoﬁe. Fotografie jsou svou neobyãejnou pravdivostí ‰iroce srozumitelné, kaÏdá je neokázale zobrazen˘m
osudem lidí, kteﬁí svou práci vykonávají stejnû jako po staletí mnoho generací pﬁed nimi. V‰echny mají jedno spoleãné – zachycují odcházející éru, vypovídají o promûnách pomûru manuální
práce ve svûtû konce 20. století.
Leica Gallery Prague se rozhodla uvést v˘stavu zpÛsobem, kter˘ nejen umocní vyznûní Salgadov˘ch fotografií, ale bude i hledáním nov˘ch cest, jak divákovi umûní pﬁedkládat. V pravém
slova smyslu putovní v˘stava fotografií tohoto svûtoznámého fotografa bude nainstalována do
tﬁí pro galerijní úãely speciálnû upraven˘ch po‰tovních vagonÛ. V nich bude náv‰tûvníkÛm
k dispozici na nádraÏích jednotliv˘ch mûst. âeské dráhy zapÛjãily jako doplnûk expozice DubãekÛv salonní vÛz. Náv‰tûvníci v nûm naleznou fotografie známého ãeského fotografa Jaroslava Kuãery zachycující dûlníky pﬁi rekonstrukci vozÛ pro Salgadovu v˘stavu. Tyto snímky korespondují s tématem v˘stavy a obohacují ji o dal‰í rozmûr zasazením do domácího prostﬁedí.
V salonním voze bude náv‰tûvníkÛm k dispozici prodejna s katalogy, knihami a pohlednicemi
a také malé obãerstvení. Od 2. 5. bude v˘stava pro veﬁejnost otevﬁena od 10.00 do 20.00
hodin ve vlaku na prvním nástupi‰ti Hlavního nádraÏí v Praze, kde setrvá do 8. 5. Poté
se vydá do dal‰ích dvanácti mûst âeské republiky a dále na Slovensko. Slavnostní zahájení v Praze probûhne za pﬁítomnosti autora, dﬁíve ãlena fotografické agentury Magnum, dnes tvoﬁícího ve vlastní agentuﬁe Amazonas. V˘stava se koná pod zá‰titou ministra dopravy. Dal‰í informace najdete na www.lgp.cz, spoleãnost je zatím bez stálého
v˘stavního centra.
Maf
PLACENÁ INZERCE

Antény a
satelitní technika
MontáÏe, opravy a nastavení
individuálních a spoleãn˘ch systémÛ
HBO, MAX, Hallmark ze satelitu.

Cenová dostupnost.

¤e‰ení problematick˘ch míst pﬁíjmu,
pﬁíjem digit. sat. programÛ.

603 245 895

Petr Slavík, Bûlohorská 187, Praha 6

233 358 364

e-mail: antena@volny.cz

Toulky za pamûtihodnostmi Prahy 1
V májovém ãísle ListÛ Vás nemÛÏeme pozvat jinam neÏ na Petﬁín k pomníku Karla
Hynka Máchy. UÏ v minulém ãísle jste si v na‰em putování mohli pﬁeãíst, Ïe Mácha se
narodil v roce 1810 nedaleko Petﬁína, na Újezdû, v domû ãp. 401 U bílého orla. Jeho
otec Antonín Mácha byl tehdy stárkem ve ml˘nû, matka Anna Maria byla dcerou známého hudebníka Josefa Kirchnera, kter˘ byl varhaníkem u sv. Mikulá‰e.
Kﬁest novorozence se konal v kostele Panny Marie Vítûzné v Karmelitské ulici. Rodina se v‰ak pro finanãní potíÏe musela brzy
pﬁestûhovat do chudinské ãtvrti kolem kostela sv. Petra Na Poﬁíãí, kde Mácha chodil
do svatopetrské farní ‰koly. V letech 1824 –
1830 pokraãoval ve studiích na novomûstském gymnáziu. To uÏ si jeho otec otevﬁel
v domû ãp. 551 na Dobytãím trhu (dnes
Karlovo námûstí) krupaﬁsk˘ krám, k nûmuÏ
pﬁiléhal nuzn˘ byt, kde rodina bydlela. V té
dobû mûl Mácha za sebou první básnické
pokusy v nûmãinû. Po gymnáziu se stal
studentem filozofie, nav‰tûvoval Jungmannovy ãeské pﬁedná‰ky a zaãal psát ãeské
ver‰e. V roce 1832 vstoupil na právnickou
fakultu a aktivnû se úãastnil rozvíjejícího se
ãeského spoleãenského Ïivota. K jeho pﬁátelÛm patﬁil m. j. Karel Jaromír Erben, Karel
Sabina, budoucí vy‰ehradsk˘ probo‰t Václav ·tulc nebo Antonín Strobach, pozdûj‰í
praÏsk˘ starosta.
Mácha se intenzivnû zajímal o souãasné
dûní, nepokrytû sympatizoval s povstáním,
které právû probíhalo v Polsku, mnoho ãetl,
zejména polské, nûmecké a anglické romantiky a také filozofické spisy. Rád cestoval – v duchu tehdej‰ího romantického kultu minulosti nav‰tûvoval staré hrady,
zámky a zﬁíceniny, miloval divokou, nespoutanou pﬁírodu. Dvakrát ‰el pû‰ky do
Krkono‰, pû‰ky se vydal i pﬁes Alpy aÏ do
severní Itálie. ZároveÀ hrál jako ochotník
(pod pseudonymem Miloháj) v Kajetánském divadle na Malé Stranû, vedeném Tylem. Právû tady se seznámil se sedmnáctiletou Lori (Eleonorou) ·omkovou, dcerou
knihaﬁe z Truhláﬁské ulice. V roce 1836 studoval poslední semestr práv, dopisoval Máj
a Lori ãekala jeho dítû. Pro Máchu to bylo
tûÏké období – pochyboval o svazku s Lori

INTERNET pro seniory
Internet pro seniory je Spoleãn˘ projekt obãanského
sdruÏení Îivot 90, spoleãnosti Pfizer âR a Nadaãního
fondu manÏelÛ Livie a Václava Klausov˘ch.
V‰echny zájemce z ﬁad seniorÛ zveme na první seznámení
s internetem. Organizátoﬁi projektu pﬁipravili na 10. kvûtna
toulav˘ karavan vybaven˘ poãítaãi s pﬁipojením na internet.

Foto Jiﬁí Sládeãek
i o tom, zda je skuteãn˘m otcem dítûte.
Máj, snad nejslavnûj‰í a nejvydávanûj‰í dílo ãeské literatury, vychází Máchov˘m
vlastním nákladem. Soudobá kritika ho
v‰ak odsuzuje jako nevlastenecké, neãeské, rozervané a bezobsaÏné. Po dokonãení
práv Mácha ode‰el do Litomûﬁic, kde nastoupil jako advokátní koncipient a Lori plánovala, Ïe se za ním pozdûji pﬁestûhuje.
Dne 1. ﬁíjna se jim v Jircháﬁích narodil syn
Ludvík a svatba byla stanovena na 8. listopadu. 23. ﬁíjna vypukl v Litomûﬁicích poÏár
a Mácha byl mezi prvními, kteﬁí pomáhali

Bude ãekat u Národního divadla v Praze. Vûnovat se jim
budou a pomoc poskytnou odborní lektoﬁi. V˘uku doprovodí
kulturní program. O své zku‰enosti se zaãátky na internetu
se podûlí Nina Diví‰ková, Jan Kaãer, Miroslav Moravec
a dal‰í. Projekt bude slavnostnû zahájen v Rudolfinu koncertem âeského národního symfonického orchestru pod taktovkou Paula Freemana. Karavan zÛstane na místû tﬁi dny
a poté se vydá na cestu po âeské republice. V roce 2005
nav‰tíví dal‰í ãtyﬁi mûsta – âeské Budûjovice (21. 6.), Hradec Králové (28. 6.), Ústí nad Labem (6. 9), Brno (20. 9).
Projekt bude ukonãen v roce 2006, bûhem kterého zavítá

hasit. Traduje se, Ïe se pﬁi tom napil infikované vody, coÏ mûlo za následek tûÏké
stﬁevní onemocnûní, kterému Mácha v krátké dobû podlehl. Bylo mu 26 let a 8. listopadu se místo svatby konal pohﬁeb. Syn Ludvík pﬁeÏil otce jen o nûkolik mûsícÛ. Lori se
v roce 1849 vdala za policejního úﬁedníka
Sieha a ode‰la s ním do Krakova. Do Prahy
se vrátila sama v roce 1875 a Ïila u sv˘ch
pﬁíbuzn˘ch v Karlínû. Zemﬁela v roce 1891,
je pochována na Vinohradském hﬁbitovû
a na hrobû má prost˘ nápis „Máchova Lori“. Máchovy ostatky byly po odtrÏení Sudet
z hrobu v Litomûﬁicích vyzvednuty a tajnû
pﬁevezeny do Prahy. Vzhledem k tomu, Ïe
litomûﬁick˘ hrob nebyl celá léta oznaãen˘,
vznikly pochybnosti, zda ostatky skuteãnû
patﬁí Máchovi. Proto byly prozkoumány univerzitním antropologem Jiﬁím Mal˘m, kter˘
potvrdil jejich pravost, pﬁedev‰ím na základû stop po úrazu v obliãeji a svûdky potvrzené typologie Máchovy postavy. Dne 6.
kvûtna 1939 se konal v Praze druh˘ MáchÛv pohﬁeb. Ten se zmûnil v národní manifestaci proti okupaci – básníkovy ostatky
byly vystaveny v Panteonu Národního muzea, odkud byly ve smuteãním prÛvodu za
velké úãasti obyvatel a s rozÏat˘mi svícemi
neseny na Vy‰ehradsk˘ hﬁbitov. Nad Máchov˘m hrobem byl umístûn empírov˘ náhrobek z Litomûﬁic, kter˘ nechal zhotovit
K. H. Borovsk˘. Je na nûm vytesáno známé „dalekáÈ cesta má – marné volání“.
BásníkÛv v˘znam docenila aÏ generace
Nerudova a Hálkova, která mu v roce
1858 vzdala hold almanachem vydan˘m
pﬁíznaãnû pod názvem Máj.
V roce 1912 byl na Petﬁínû odhalen MáchÛv
pomník, dílo Josefa Václava Myslbeka a architekta Antonína Bal‰ánka. Postava básníka se na nûm levou rukou, v níÏ drÏí kytici
‰eﬁíku, opírá o stûnu hradní zﬁíceniny, pravou rukou pak pí‰e Máj. Autorovi pomníku
bylo vyt˘káno, Ïe si Mácha není podoben,
v˘tka v‰ak nebyla vûcná, vÏdyÈ pﬁesná Máchova podoba se nezachovala. Myslbek pr˘
jednou ﬁekl Karlu Václavu Raisovi, Ïe tvoﬁil
Máchu jako mladého básníka jara. Pomník
se stal tradiãním symbolem Petﬁínsk˘ch sadÛ, lásky a nadûjí. Tak nezapomeÀte, v máji vzhÛru na Petﬁín!
ES

do dal‰ích ‰estnácti obcí. V prÛbûhu projektu bude vylosováno 20 studentÛ seniorÛ, kteﬁí obdrÏí osobní poãítaãe. SvÛj
zájem mohou senioﬁi dále rozvíjet studiem ve spolupracujících organizacích, jak˘mi jsou univerzity tﬁetího vûku, knihovny apod. v místû konání prezentací.
Kontakt pro dal‰í informace:
Obãanské sdruÏení ÎIVOT 90, Karolíny Svûtlé 18,
110 00 Praha 1, tel.: 222 333 581, 222 333 536
e-mail: oldrich.bubrle@zivot90.cz
hana.pometlova@zivot90.cz

LISTY PRAHY 1

kvûten 2005
Vodiãkova 28, Praha 1
Pokladna:
po – so 11:00–19:00,
224 215 943,
divadlo.abc@ecn.cz,
www.divadloabc.cz.
1. 5. Îalman a spol.
– koncert Country radia
3. 5. Frederick
4. 5. Cizinec – pro seniory 50 Kã – 11:00
Cizinec
5. 5. Tﬁi muÏi ve ãlunu a pes
6. 5. Charleyova teta
7. 5. Veãer tﬁíkrálov˘ – 17:00
9. 5. Veselé paniãky windsorské
10. 5. Charleyova teta
11. 5. Tﬁi muÏi ve ãlunu a pes
12. 5. Frederick
13. 5. Únos Sabinek
16. 5. Tﬁi muÏi ve ãlunu a pes
17. 5. Ideální manÏel
18. 5. Taxi na vûãnost
19. 5. Mam’zelle Nitouche
20. 5. Jak je dÛleÏité míti Filipa
23. 5. Îena v bílém
24. 5. Tﬁikrát Ïivot
25. 5. Jezinky bezinky
26. 5. Sestup OrfeÛv
27. 5. Veselé paniãky windsorské
29. 5. Robert KﬁesÈan, Druhá Tráva
a Peter Rowan
– koncert Country radia
30. 5. Tﬁi muÏi ve ãlunu a pes
31. 5. Veãer tﬁíkrálov˘
ÁBÍâKO – malá scéna Divadla ABC
14. 5. Zmatení jazykÛ – 17:00 a 20:30
21. 5. Jepti‰ky – 17:00 a 20:30
28. 5. Rozpaky zubaﬁe Svatopluka Nováka
– 17:00 a 20:30

Kﬁesomyslova 625, Praha 4
Pokladna po – pá 10–19:30 h,
so 14–19:30 h, 241 404 040.
tel.:/fax: 261 215 721,
fidlovacka@fidlovacka.cz,
www.fidlovacka.cz.
2. 5. Malované na skle
3. 5. Horoskop pro Rudolfa II.
4. 5. Funny girl
5. 5. Harvey a já
6. 5. Habaìúra
8. 5. Blboun
9. 5. Podivná paní S.
10. 5. Paní S. v rozpacích
11. 5. Funny girl
12. 5. Poprask na lagunû
13. 5. Julie, ty jsi kouzelná!
14. 5. Divotvorn˘ hrnec
15. 5. ·umaﬁ na stﬁe‰e
16. 5. Habaìúra
17. 5. Funny girl
18. 5. ·ampioni, aneb Kdo s koho – veﬁejná
generálka – 10:30
Divotvorn˘ hrnec
19. 5. ·ampioni, aneb Kdo s koho – premiéra
20. 5. ·ampioni, aneb Kdo s koho
21. 5. Harvey a já – 15:00 a v 19:30
23. 5. Poprask na lagunû
24. 5. Carmen
25. 5. âerná komedie
26. 5. Horoskop pro Rudolfa II. – 10:00
·ampioni, aneb Kdo s koho
27. 5. Paní S. v rozpacích
28. 5. ·umaﬁ na stﬁe‰e – 15:00
29. 5. LoupeÏník – 15:00
30. 5. LoupeÏník – 10:00
Balada pro banditu
31. 5. Balada pro banditu – 10:00
Divotvorn˘ hrnec
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1,
Praha 1 – Staré Město

Ve Smeãkách 26, Praha 1,
Pokladna: 296 222 123.
On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz
1. 5. Sexuální perverze v Chicagu
5. 5. Osiﬁel˘ západ
6. 5. Deskov˘ statek
7. 5. Maska a tváﬁ
9. 5. ZelÀaãka
11. 5. Správce
13. 5. Koza, aneb kdo je Sylvie?
14. 5. Sexuální perverze v Chicagu
16. 5. Dámsk˘ krejãí
17. 5. Dámsk˘ krejãí
18. 5. Jak se bavil pan Sloane
19. 5. Jiﬁí Such˘ & Hottentots Orchestra – 20:00
20. 5. Jiﬁí Such˘ & Hottentots Orchestra – 20:00
21. 5. Impresário ze Smyrny
27. 5. Dámsk˘ krejãí – 20:00
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

NosticÛv palác, Maltézské námûstí 3, Praha 1.
Pﬁedprodej a rezervace: 233 358 806,
po – pá 9:00–16:00, vstupenky@semafor.cz,
www.semafor.cz
5. 5. Vãera veãer po‰tou ranní
6. 5. …nikoho nezabije
10. 5. Patero dÛvodÛ pro voo doo
12. 5. …nikoho nezabije
13. 5. Patero dÛvodÛ pro voo doo
14. 5. Patero dÛvodÛ pro voo doo – TV
15. 5. Patero dÛvodÛ pro voo doo – TV
21. 5. 80 svíãek na ztracen˘m dortu
23. 5. Je nám 45
25. 5. 80 svíãek na ztracen˘m dortu
27. 5. Zavíráme!pojìte dál
28. 5. Sex + sex
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

divadlo minor
Vodiãkova 6, Praha 1
222 231 351, fax: 222 232 530
pokladna@minor.cz, www.minor.cz
Pokladna: po – pá 9–13:30 a 14:30–20 hod.,
1.–5. 5. Filmov˘ festival Jeden svût
1. 5. Cirkus harampádím – exteriérová premiéra
na Nádvoﬁí Novomûstské radnice – 15:00
6. 5. Klapzubova jedenáctka – 18:00
7. 5. Klapzubova jedenáctka – 15:00, 19:30
8. 5. Klapzubova jedenáctka – 15:00, 19:30
12. 5. Karkulka a ãerven˘ balonek – 18:00
13. 5. âtyﬁlístek! – 18:00
26. 5. Robinson – Divadlo Lí‰eÀ – 18:00
27. 5. JeÏibaby a Ïenichové – MALÉhRY – 18:00
28., 29. 5. Cirkus harampádím – nádvoﬁí
Novomûstské radnice – 15:00
31. 5. PíseÀ písní – 19:30

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

1. 5. Turandot
3. 5. La Traviata – 20:00
5. 5. Rusalka – premiéra
6. 5. Aida
7. 5. Rusalka – 2. premiéra
8. 5. Piková dáma
10. 5. Popelka – balet
11. 5. Così fan tutte
12. 5. La Bohème
13. 5. Lucia di Lammermoor
14. 5. Tosca
15. 5. Trubadúr
17. 5. Popelka – balet
18. 5. Madama Butterfly
19. 5. Rusalka
20. 5. Carmen
21. 5. Nabucco
22. 5. Treemonisha – 14:00, 17:00
23. 5. Labutí jezero
24. 5. Rigoletto
25. 5. Rusalka
26. 5. Lucia di Lammermoor
27. 5. Popelka – balet
28. 5. Aida
29. 5. Ma‰karní ples
31. 5. Rigoletto
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Divadlo tel./fax 224 828 081,
pokladna: po – pá 14–19 hod., tel. 224 828 082.
vstupenky@divadloungelt.cz
2. 5. Mathilda
16. 5. TrÛn milosrdenství
3. 5. Láska
17. 5. Ráno, kdyÏ
a porozumûní
vstávám...
4. 5. Mathilda
18. 5. Play Strindberg
5. 5. TrÛn
19. 5. ¤idiã paní Daisy
milosrdenství
20. 5. Na ocet
6. 5. Hra o manÏelství 22. 5. Sylvie
9. 5. Láska
23. 5. TrÛn milosrdenství
a porozumûní
24. 5. Na ocet
10. 5. TrÛn milosrdenství 25. 5. Play Strindberg
11. 5. KaÏd˘ na svou
26. 5. Já jsem já
Ïidli – 17:00
27. 5. TrÛn milosrdenství
12. 5. Hra o manÏelství 30. 5. ¤idiã paní Daisy
13. 5. Na ocet
31. 5. Mathilda
14. 5. Na ocet
Pﬁedstavení zaãínají v 19:55, není-li uvedeno jinak.

·VANDOVO DIVADLO
·tefánikova 57, Praha 5
info@svandovodivadlo.cz
Rezervace a pﬁedprodej
257 318 666 (od 14:00),
257 651 305, 257 324 219,
724 143 799 (formou SMS),
pokladna@svandovodivadlo.cz
nebo www.svandovodivadlo.cz
Pokladna dennû od 14:00 do 19:00 hod.
VELK¯ SÁL
1. 5. Hamlet Divadlo Drak Hr.Králové
2. 5. Br˘le Eltona Johna
3. 5. Bouﬁe derniéra
4. 5. Velká mela
5. 5. ·kola pro Ïeny
6. 5. Poruãík z Inishmoru
7. 5. Zabiják Joe
8. 5. Vi‰Àov˘ sad Jihoãeské div. âes.Budûjovice
9. 5. Br˘le Eltona Johna
10. 5. Vá‰eÀ jako led
12. 5. Arsa y Toma – Color Flamenco – 20:00
13. 5. ·kola pro Ïeny
14. 5. Zabiják Joe
15. 5. Na scénu i za kulisy
– prohlídka divadla AD divadlo – 16:30
Svaãinka generálÛ Slovácké divadlo
16. 5. Madame Melville
17. 5. Velká mela
18. 5. Br˘le Eltona Johna
19. 5. Oko za oko
21. 5. Zlomvaz 2005 – divadelní festival DAMU
22. 5. Na‰i furianti – Mûstské divadlo Zlín
23. 5. Îenitba – derniéra
24. 5. Tartuffe
25. 5. ·kola pro Ïeny – 11:00, 19:00
26. 5. Poruãík z Inishmoru
27. 5. Br˘le Eltona Johna
29. 5. Na scénu i za kulisy – prohlídka divadla
AD divadlo – 16:30
Osiﬁel˘ západ – Národní divadlo v Brnû
31. 5. Poruãík z Inishmoru
STUDIO
1. 5. Na‰e Snûhurka – DDS 15:00
2. 5. Naostro namûkko Nanohach,o.s.
3. 5. URBILD remix – Buchty a loutky
4. 5. URBILD remix – Buchty a loutky
5. 5. Rocky IX. – Buchty a loutky
7. 5. Den jako stvoﬁen˘ pro lásku – Studio DVA
8. 5. Stranou stran – DDS
10. 5. Sklenûn˘ zvûﬁinec
11. 5. Den matky
12. 5. Hadí klubko derniéra
13. 5. Shock Event – Shock, o. s.
14. 5. Shock Event –Shock, o. s.
15. 5. Tﬁi malá prasátka – Buchty a loutky
– 15:00
Pes baskervillessk˘ – Buchty a loutky
16. 5. Rocky IX. – Buchty a loutky
17. 5. Sklenûn˘ zvûﬁinec
18. 5. Milan Cais + Mardo‰a –Scénické rozhovory
19. 5. Pﬁemysl Bukovsk˘ uvádí improvizaci ã. 8
20. 5. Znalci
21. 5. Zlomvaz 2005 – divadelní festival DAMU
23. 5. Les baigneuses /Koupající se Ïeny/
24. 5. Les baigneuses /Koupající se Ïeny/
25. 5. Vojcek der Romantiker
26. 5. Tereza Duchková & Golem
– jazz, swing, ‰anson a muzikál – 20:00
27. 5. Den jako stvoﬁen˘ pro lásku Studio DVA
28. 5. Znalci
29. 5. Na‰e Snûhurka – DDS – 15:00
Den jako stvoﬁen˘ pro lásku – Studio DVA
30. 5. Den matky
DIVADELNÍ KAVÁRNA
5. 5. Radek Mal˘ – cyklus literární veãery – 17:30
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

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

KA·PAR

4. 5. Lofter
7. 5. RÛÏe pro Algernon
9. 5. Krysaﬁ
– ka‰parÛv dárek
10. 5. Námûstíãko
12. 5. Ornitologie
– derniéra
13. 5. RÛÏe pro Algernon
14. 5. Helverova noc
15., 16. 5. Richard III.
17. 5. Krysaﬁ

CD 2002

5., 19. 5. Lékaﬁem proti
své vÛli
24. 5. Prokletí rodu
BaskervillÛ
27. 5. V zajetí filmu
– 18:30

18. 5. Norway.today
– obnovená
premiéra
20. 5. RÛÏe pro Algernon
23. 5. Mrzák
Inishmaansk˘
25. 5. RÛÏe pro Algernon
28. 5. Richard III.
29. 5. Helverova noc
30. 5. Námûstíãko
31. 5. Lofter

VALMET

8. 5. Élektra

VESELÉ SKOKY

11., 26. 5. Na hlavu!

KONCERTY
A MEJDANY

6. 5. Chinaski – premiéra
20. 5. Hm… a vína
rychtaﬁík – 22:30
1. 5. BlíÏí se den kdy vás
27. 5. Triny a tﬁimy – 22:30
budu milovat
22. 5. Utrpení kníÏete s.
SHIZUMI DANCE
– premiéra
THEATER OF JAPAN
3. 5. „Gej‰a“
– pamûti ocho

SPOLEâNOST
DR. 4 KRÁSY

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

DIVADLO U VAL·Ò

kulturní programy 7
Jungmannova 1, Praha 1. Pokladna otevﬁena:
po – pá 12:00–19:30 h; so, ne 2 h pﬁed zaãátkem
pﬁedstavení, rezerv.: 224 222 734
rezervace@prakomdiv.cz, www.prakomdiv.cz
2. 5. Alenka v kraji divÛ, pro dûti – 10:00
Rekonstrukce (oheÀ v hlavû)
3. 5. Staﬁí mistﬁi
Tiché a jiné písnû – koncert – 21:00
4. 5. Parsifal
5. 5. Miriam
6. 5. Oliver Twist – sociální bondage drama,
naproti motivÛm románu Ch. Dickense
8. 5. Poslední 2 cigarety
9. 5. Tﬁetí ¤ím
10. 5. Klára S.
11. 5. Lidumor aneb Má játra beze smyslu
12. 5. U cíle
13. 5. Mûsto – koﬁist – premiéra
14. 5. Mûsto – koﬁist
17. 5. Prvotní pﬁíznaky ztráty jména,
Teatr Novogo Fronta
18. 5. HAMLET or Not to Be,
Teatr Novogo Fronta
19. 5. Petrouchka, Teatr Novogo Fronta
20. 5. Tvar vûcí – derniéra
21. 5. HaChucpa, písnû v jidi‰ a hebrej‰tinû,
klezmer – koncert
22. 5. Poslední 2 cigarety – 19:00
23. 5. Shopping and Fucking, âinoherní studio
Ústí nad Labem
24. 5. Alenka v kraji divÛ, pro dûti – 10:00
Miriam
25. 5. Klára S.
26. 5. U cíle
27. 5. Parsifal
30. 5. Antiklimax
31. 5. Kvartet

Filmová a divadelní pﬁedstavení, koncerty, besedy.
Vstupenky dennû (kromû víkendÛ) v recepci Domu
Portus, od 8 do 15.30 a pﬁed pﬁedstavením, v prodejnách VIA MUSICA – Staromûstské námûstí 14,
tel. 224 826 440, Malostranské námûstí 13, tel.
257 535 568 a na www.ROFRANO.cz. www.zivot90.cz.
Tel. 222 333 555. Ceny vstupenek od 30 do 100 Kã.
Vstup do divadla z ulice Betlémská 5, Praha 1.

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

3. 5. Lilian Malkina – kulatá a veselá… a – 17:00
17. 5. Rytíﬁi ‰ansonu a jazzu – Léãba jarem – 14:00
18. 5. Filmová stﬁeda – Údolí vãel – 14:00
19. 5. Igor ·ebo – Recital – 19:00
23. 5. Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ – 17:00

2., 3. 5. Zahrádkáﬁi
aneb Láska klíãí pod betonem
4. 5. Shpil zhe mir a lidele in yidish
5. 5. Kráska z Leenane
6. 5. Umﬁít smíchy
8. 5. Staﬁenky (Schovanky 70. let) a Mládenci
9. 5. Hvûzdy na jitﬁním nebi
10. 5. Bílé noci
11. 5. Shpil zhe mir a lidele in yidish
12. 5. Obchodník s de‰tûm
14. 5. Titanic
15. 5. Snieêka
16. 5. Elling a Kjell Bjarne
18. 5. Návrat pana Leguena
aneb Víkend ve v˘tahu
19. – 21. 5. Festival divadelních ‰kol Zlomvaz
19. 5. Mime must go on! (HAMU)
20. 5. Hra o Médei: Hra o Médeu
(FF UK, KALD DAMU)
21. 5. Rodinná oslava (JAMU)
22. 5. Pták, kter˘ nezpíval – 14:00
22. 5. Zlaté rouno (Zlaté runo)
23. 5. Elling a Kjell Bjarne
24. 5. Obchodník s de‰tûm
25. 5. VÛz se senem
26. 5. Umﬁít smíchy
27. 5. Bez orientace
31. 5. FRINGE FESTIVAL PRAHA
DIVADELNÍ KAVÁRNA:
1. 5. Rychl˘ rande – 16:00, 19:00
9. 5. La destrucción o el amor
10. 5. ERÁRNÍ BARET
aneb Zpátky na Montmartre – 21:00
25. 5. Kámasútra – 20:00
29. 5. Klíãe od klavíru – 20:00
GALERIE:
20. 4. – 31. 5. – Juraj GaÏovãiak – Fotografie
z Vietnamu
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

RUâNÍ ·ITÍ
PÁNSK¯CH
OBLEKÒ
NA MÍRU

Since 1974

Zakázkové Krejãovství Praha

PaﬁíÏská 23, Praha 1, 224 238 854, 602 171 189,
rexim@dormeuil.cz, www.dormeuil.cz
❖ vycházející z tradiční vídeňské a britské střihačské
školy. Sortiment čítající přes 20 000 obleků na
každý typ mužské postavy.
❖ Pouze nejluxusnější anglické látky společnosti
Dormeuil (založené 1842 v Paříži).
❖ Každý půlrok nové kolekce hedvábných kravat
Dormeuil navržených italskými designéry.
❖ Košile šité na míru, luxusní pánské doplňky.
❖ Odborné stylové poradenství pro muže
❖ Profesionální žehlení a čištění, opravy a úpravy šatů
❖ Sjednávání privátních návštěv jak v salonu, tak
u zákazníka
❖ Rozvážkový servis
Jsme tradiãní rodinou firmou, coÏ je pro Vás
zárukou kvality. Na‰ím cílem je Va‰e maximální spokojenost

5/05
Pokladna: 14–20 hod.
(so a ne 2 hod. pﬁed zaãátkem pﬁedstavení)
Rezervace vstupenek: 222 868 868,
fax: 222 868 870, marketing@nazabradli.cz
www.nazabradli.cz.
1. 5. Recitál Hany KﬁíÏkové
3. 5. W. zjistil, Ïe válka je v nûm – 20:00
4. 5. Poslední pomazánka
6. 5. Pod modr˘m nebem
7. 5. Perfect Days
9. 5. Str˘ãek VáÀa
8. 5. Ten ‰patnej – Divadlo Lucerna MB/EK
10. 5. Gazdina roba
11. 5. W. zjistil, Ïe válka je v nûm – 20:00
12.,13. 5. Popis jednoho zápasu
14. 5. Spiritually Incorrect – 19:00, 21:00
15. 5. Poslední pomazánka
16. 5. Z cizoty
17. 5. Pod modr˘m nebem
18. 5. Ten ‰patnej – Divadlo Lucerna MB/EK
19. 5. Poslední pomazánka
20. 5. KosmonautÛv poslední vzkaz Ïenû, kterou
kdysi, v b˘valém Sovûtském svazu, miloval
21. 5. Perfect Days
22. 5. Ply‰ – premiéra – 20:00
23. 5. Cestou k ránu – Pﬁí‰erné dûti/ pÛda
24. 5. Gazdina roba
25. 5. Ply‰ – 20:00
26. 5. W. zjistil, Ïe válka je v nûm – 20:00
27. 5. Pod modr˘m nebem
29. 5. Barbíny – premiéra – 20:00
30. 5. Str˘ãek VáÀa
31. 5. Z cizoty
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Rezervace na tel. 235 355 500 (i zázn.),
prodej hodinu pﬁed zaãátkem nebo v Redutû
(po– pá 15–19 h.).
âinnost souboru je podporována hl. m. Prahou.
www.volny.cz/minaret, minaret@volny.cz
Reduta (Praha 1, Národní 20) – 15:00
1. 5. O Rusalce – 100. repríza
4. 5. Kominíkovo ‰tûstí – 10:00
8. 5. O chaloupce z perníku
15. 5. Skﬁítci v údolí
21. 5. Tﬁi veselá prasátka
Divadlo U HasiãÛ (Praha 2, ¤ímská 45) – 9.30
11. 5. Stvoﬁení svûta
Psychiatrická léãebna (Praha 8 – Bohnice) – 17:00
29. 5. Kominíkovo ‰tûstí – Festival Mezi ploty

Divadelní studio divadla Minaret pﬁijímá zájemce o kurzy herecké v˘chovy (vedené herci divadla Minaret) na 2. pololetí. BliÏ‰í informace na tel:
235 355 500.

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

D I V A D L O

M E T R O

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

âINOHRA
2. 5. Oskar
16. 5. Oskar
5. 5. Pa‰kál
22. 5. Bláhov˘ ãas
7. 5. Poslední ‰ance
23. 5. Milovat k smrti
– 16:00
27. 5. Bláhov˘ ãas
9. 5. Lovu zdar
/ dopolední
12. 5. Tanec mezi vejci
pﬁedstavení – 9:30
15. 5. ·kola pro Ïeny
29. 5. Nevidím to ãernû
– 15:00
30. 5. Poslední ‰ance
DùTEM
3. 5. Pejsek a koãiãka – 9:00
6. 5. âertÛv ‰vagr – 9:00
10. 5. Malování na tmu – 9:30
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Na Poﬁíãí 26, Praha 1
Pokladna:po – pá 10–18 hod.
a 2 hodiny pﬁed zaãátkem
pﬁedstavení. Rezervace
(nutno vyzvednout nejpozdûji
den pﬁedem) na tel. 221 716 333.
ticket@archatheatre.cz ● www.archatheatre.cz.
4. 5. Raskolnikov – Jeho zloãin a jeho trest
5. 5. KníÏe My‰kin je idiot
6. 5. Bûsi – Stavrogin je ìábel
10. 5. Vladimír Václavek a Feng Jün-Song:
Projekt INGWE
11. 5. Chat – Nebezpeãnû snadné známosti
12.–14. 5. 3x Divadlo Vizita
15. a 16. 5. Naãeva – Slovák – Vávra – Vychodilová: Pi‰, Kafka, pi‰
17.–19. Renata Kalenská – Lidové noviny
20. 5. Chat – Nebezpeãnû snadné známosti
21. 5. Nickname – 17:00, 20:00
22. 5. Nickname – 16:30, 20:00
25. a 26. 5. Gustav Machat˘: Erotikon (1929)
28. 5. PraÏské jaro 2005 / Etnomaraton –
17:00–23:00
30. a 31. 5. E. F. B. – Kladivo na divadlo
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

1. 5. SIEGFRIED – premiéra – 17:00
2. 5. Na‰i furianti
3. 5. Rusalka
4. 5. Cyrano z Bergeracu
5. 5. Lucerna
6. 5. Rigoletto
7. 5. Balet Gala – 20:00
8. 5. Sluha dvou pánÛ – 13:00
14. 5. GÖTTERDÄMMERUNG
(Soumrak bohÛ) – premiéra – 17:00
16. 5. Das Rheingold (Zlato R˘na)
18. 5. Die Walküre (Valk˘ra) – 18:00
20. 5. Siegfried – 17:00
22. 5. Götterdämmerung
(Soumrak bohÛ) – 17:00
24. 5. Zkrocení zlé Ïeny
25. 5. Na‰i furianti
26. 5. Coriolanus
27. 5. Krvavé kﬁtiny aneb Drahomíra
a její synové
28. 5. Cyrano z Bergeracu
29. 5. Lucrezia Borgia – 16:00
Lucrezia Borgia – 20:00
30. 5. Lucrezia Borgia
31. 5. Krvavé kﬁtiny
aneb Drahomíra a její synové
STAVOVSKÉ DIVADLO
1. 5. Tance Zemû vycházejícího slunce
2. 5. Le nozze di Figaro (Figarova svatba)
3. 5. Úklady a láska
4. 5. Le nozze di Figaro (Figarova svatba)
6. 5. Dobr˘ ãlovûk ze Seãuanu
7. 5. âeské sekretáﬁky – 14:00
Tisíc a jedna noc
8. 5. Don Giovanni – 14:00
Don Giovanni
9. 5. Kouzelná flétna
10. 5. ·kola pomluv
11. 5. Pronásledování a umuãení dr. ·aldy
12. 5. IBBUR ANEB
PRAÎSKÉ MYSTÉRIUM – 1. premiéra
13. 5. Lakomec – 11:00
14. 5. Ibbur aneb PraÏské mystérium – 14:00
IBBUR ANEB
PRAÎSKÉ MYSTÉRIUM – 2. premiéra
15. 5. Tisíc a jedna noc – 14:00
Tisíc a jedna noc â4
16. 5. Prvotﬁídní Ïeny (Top Girls)
17. 5. Man and Boy: Dada
18. 5. ·kola pomluv
19. 5. Ibbur aneb PraÏské mystérium
20. 5. Pronásledování a umuãení dr. ·aldy
21. 5. Tisíc a jedna noc
23. 5. Lakomec
24. 5. ·kola pomluv
25. 5. Pokou‰ení
26. 5. Koncert Vesseliny Kasarové
27. 5. Úklady a láska
28. 5. Romeo a Julie
29. 5. Man and Boy: Dada
30. 5. Lakomec
31. 5. Sluha dvou pánÛ

O
â
O
â
â
O
B
â
O
O
O
O
O
B
â
â
â
â
B
B
B
â
B
O
â
O
â
â
â
O
O
O
â
â
B
â
B
B
â
â
â
O
â
B
â
â
â
â
â
K
â
â
O
â
â

www.narodni-divadlo.cz
O – opera, â – ãinohra, B – balet
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Dlouhá tﬁída 39, 110 00 Praha 1
Pokladna: po – pá 9:00–19:00,
221 778 629, www.divadlovdlouhe.cz
1.–7. 5. Festival Dítû v Dlouhé

1. 5. Koza, aneb Kdo je Sylvie?
4. 5. Rychlé ‰ípy 2 – snûhová mise
5. 5. Libertin (s morálkou v úzk˘ch)
6. 5. V hodinû rysa
7. 5. Rychlé ‰ípy 2 – Snûhová mise – 15:00
9. 5. Rychlé ‰ípy 1 – 10:00
10. 5. Face to Face / represe nebo prevence? –
diskuse s odborníky na téma kriminalita
a násilí
11. 5. Don Juan
12. 5. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
13. 5. Matãina kuráÏ – premiéra
15. 5. Koza, aneb Kdo je Sylvie?
16. 5. Blasted
17. 5. Blb!
18. 5. Rychlé ‰ípy 2 – Snûhová mise – 15:00
19. 5. Oddací list – 10:00
20. 5. Don Juan
23. 5. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
24. 5. Face to the Wall
25. 5. Pan Hamilkar
26. 5. Matãina kuráÏ
27. 5. Don Juan
28. 5. Koza, aneb Kdo je Sylvie?
30. 5. Bratﬁi Lví srdce – 10:00
31. 5. Pln˘ kapsy ‰utrÛ

1. 5. Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoãní
povídka – 17:00
2. 5. Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoãní
povídka – 10:00
2. 5. Staré i nové pﬁíbûhy barona Prá‰ila
– 17:00
3. 5. Princezna se zlatou hvûzdou na ãele
– 10:00
3. 5. Jáno‰ík
4. 5. O zlatém Sidorovi – 10:00
4. 5. Li‰ka Bystrou‰ka
5. 5. Li‰ka Bystrou‰ka – 10:00
5. 5. Marbuel a Kratinoha
6. 5. Dûti kapitána Granta – 10:00
6. 5. Pohádky pro zlobivé
7. 5. Brouãek – 15:00
8. 5. Piargy
9. 5. Kabaret Vian – Cami
10. 5. Past na my‰i
11. 5. Lháﬁ
12. 5. Je‰tû Ïiju s vû‰ákem, ãepicí a plácaãkou
13. 5. Kabaret Prévert-Bulis
15. 5. Îalozpûv pro lehk˘ holky
16. 5. Garderobiér
17. 5. Komedie s ãertem aneb Doktora Fausta
do pekla vzetí
19. 5. Kabaret Prévert-Bulis
20. 5. Soudné sestry
23. 5. Kabaret Prévert-Bulis
24. 5. Goldbergovské variace
26. 5. Epochální v˘let pana Brouãka
do XV. století
28. 5. Kabaret Vian – Cami
30. 5. Hrdina západu
31. 5. Lháﬁ

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

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

Václavské nám. 38 (pasáÏ Rokoko), Praha 1. Pokladna: po – pá 11:30–19:00, o víkendu 1 hodinu
pﬁed pﬁedstavením; 224 217 113, www.rokoko.cz.

8 zábava / voln˘ ãas

J

e v‰eobecnû známo, Ïe básník Karel
Hynek Mácha oznaãil máj jako lásky
ãas. Zajisté nemyslel pouze první den
tohoto kvûtnatého mûsíce. To by se láska
poﬁádnû zapotila, za dvacet ãtyﬁi hodiny
zblbnout vût‰inu obyvatelstva zemûkoule
a tﬁi sta ‰edesát ãtyﬁi dny se pak z toho
vzpamatovávat v nûjakém meziplanetárním
sanatoriu.
Láska lidi pﬁepadává jako bandita – kalendáﬁ nekalendáﬁ. Nebo se jim obloukem vyhne, nebo vezme nohy na ramena a kde je
jí konec!
Láska je umanutá a klidnû zaãne intrikovat
tﬁeba v únoru.
Napﬁíklad v roce 2004 se lidé na Valent˘na
tak milovali, Ïe nastala obleva. Sníh tál
pﬁed oãima a jako slavn˘ Herkule Poirot
odkr˘val staré stopy, kdo s k˘m, kdy, kam
‰el. OkapÛm teklo z nosu a rampouchy poﬁádaly hromadné sebevraÏdy skokem
z v˘‰ky. Zamilovaní vesele ãvachtali ve
snûhové bﬁeãce, a protoÏe byli rozpálení,
pﬁi kaÏdém jejich kroku to zasyãelo a zvedla se pára. Pára stoupala k nebi jako bíl˘
papír, popsan˘ originálními v˘levy: „Slu‰í ti
to. Líbám tû. Chci tû. Lásko moje. Miluji tû.“
A obãas také: „Ka‰lu na tebe. A polib si…!“
Pána na nebesích z toho rozbolela hlava,
chytil se za ni a vymyslel dal‰í den. Patnáct˘ únor. To uÏ se ru‰í v˘stava ãerven˘ch
srdcí, z nichÏ nûkterá opravdu krvácejí.
S láskou to není jen tak. Na tu první se
hroznû tû‰í‰, jak prohlásil jeden z na‰ich
potomkÛ. Zaãne‰ o ní snít. Nechce‰ bez ní
Ïít. Pﬁedstavuje‰ si, jak jednou odchytne‰
z volné pﬁírody boÏího tvora, kter˘ je pro tebe z nûjakého nesmyslného – nebo smyslného? – dÛvodu nejpﬁitaÏlivûj‰í. (MÛÏe to
b˘t ãlovûk, Ïirafa, krokod˘l... ) Pﬁivine‰ ho
k sobû a on, ‰okován, zahodí instinkty
a pﬁestane se bránit. Bude se na tebe dívat
oddan˘ma oãima, snese i modré z nebe,
jeho srdíãko bude bít jen pro tebe, prostû se
bez tebe neobejde.
Zatímco se zab˘vá‰ takov˘mi naivními úvahami, pﬁiplíÏí se k tobû z volné pﬁírody boÏí

Ludmila Lojdová:

Láskyplné
horrory
tvor, pro kterého jsi pﬁitaÏlivá. Pﬁivine tû
k sobû a ty, ‰okovaná, zahodí‰ instinkty
a pﬁestane‰ se bránit. Bude‰ se na nûj oddanû dívat, snese‰ mu modré z nebe, tvoje
srdíãko bude bít jen pro nûj a prostû se bez
nûho neobejde‰.
Ve ·v˘carsku Ïijící filozof Józef Maria Bocheƒski ve svém díle Slovník filozofick˘ch
povûr (Academia 2000, edice Reprint) pí‰e:
„Pﬁedmûtem opravdové lásky je vÏdy konkrétní lidská osoba a nikoliv anonymní indi-

viduum – a to v míﬁe, nakolik je nám blízká,
nakolik je s námi identická.“
Taková konkrétní osoba nás mÛÏe ãinit
‰Èastn˘mi, ale také nás mÛÏe trápit. Proto
se mnozí opravdové lásky bojí. Láska s velk˘m L se postupnû stane jejich souãástí
a jakékoliv její zakolísání bolí. Lidé spolu
srostou a ztrátu takové Lásky by nemuseli
pﬁeÏít. Operace se nemusí vÏdycky podaﬁit.
Pacient se nemusí vÏdy uzdravit.
Bocheƒski upozorÀuje na sloÏitost lásky.
Na starovûké stoiky, kteﬁí dûlili lásku podle
druhu do ãtyﬁ skupin. Storge – láska rodin-

KVùTEN S VIDEEM
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BENEDIKTSKÁ 7, PRAHA 1 (za pasáÏí Kotva)
www.videohavir.cz
NEJÎÁDANùJ·Í TITULY OD 16. 3. 2004 DO 16. 4. 2005
VHS:
1. Snowboarìáci
2. Collateral
3. Horem pádem

www.videohavir.cz
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LISTY PRAHY 1
ná, filia – pﬁátelství, eros – láska milostná,
agapé – láska duchovní. ZmiÀuje se také
o tom, Ïe lidé redukují lásku jen na nûkterou
z jejích podob. „Faire l’ amour“ – francouzsky znamená dûlat lásku, jedná-li se o pouhé souloÏení. Nebo lásku redukují pouze na
cit. Pﬁedkládám zde je‰tû jednu úvahu filozofa Bocheƒského: „Je-li láska úplná, potom
nutnû zahrnuje i vÛli slouÏit a sledovat dobro
milované bytosti.“ Prostû jí sná‰et modré
z nebe.
Cirkusové pﬁedstavení nastane, kdyÏ o tu
vÛli slouÏit milovaná bytost nestojí. To pak
ranûné srdce slouÏícího zaãne v ‰apitó Ïivota pﬁedvádût tragikomické klauniády. Vydû‰en˘ mozek si sedne do první ﬁady, vÛbec
nic nechápe a jen obãas zatleská. Kdejak˘
pobaven˘ divák ‰kodolibû zírá na to vystoupení, aniÏ by zaplatil vstupné.
Láska, královna Ïivota, má mnoho poddan˘ch. Zaprvé stﬁelce jako ze Sedmi stateãn˘ch, kteﬁí nikdy neminou cíl – bohuÏel srdce
vÏdy neb˘vá z perníku. Dále jsou stﬁihaãi,
kteﬁí nÛÏkami lstí, podrazÛ, intrik, nevûr a vypoãítavosti roztﬁepí konce ãervené stuhy mi-

lostného vztahu na pouhé nitky. Jsou i feti‰isté se sbírkami ranûn˘ch srdcí, polibkÛ,
vyznání, slz, pohlazení, kalhotek, uschl˘ch
kvûtin, praménkÛ vlasÛ a podobnû. Také objevitelé, kteﬁí stojí bláhovû, ale zato opakovanû vÏdy na novém a novém startu, podobni zaoceánsk˘m lodím vyplouvajícím objevit
nov˘ svûtadíl. V neposlední ﬁadû sem patﬁí
potrefenci, kteﬁí pí‰í Lásce básniãky. Takové
drobné kytiãky, které kvetou jako barevné
znaãky podél klikat˘ch cest na‰í Ïivotní turistiky.
Ano, královna Láska ukazuje cestu. Také
necestu. Nûkdy samé kﬁiÏovatky. Obãas se
ale rozhodne udûlat zázrak. Seznámí dva
mladé lidi, kteﬁí pak spolu pﬁekonávají ve‰keré Ïivotní nástrahy, a my, závistivci, je po
létech potkáváme. Vedou se za ruce, usmívají se, protoÏe osamûlost stáﬁí se jich net˘ká. To je pak ta opravdová láska, o které se
pí‰e v pohádkách.
A je snad mezi námi ãlovûk, kter˘ by nemiloval pohádky?

◆ N A PÁ R ¤ Á D C Í C H ◆
KDY ZA UMùNÍM
Do Obrazárny PraÏského hradu se
mÛÏete vydat dennû od 10 do 18
hodin. KaÏdé první pondûlí v mûsíci mají voln˘ vstup dÛchodci. V Národní galerii jsou
stálé expozice a v˘stavy otevﬁeny dennû mimo pondûlí od 10 do 18 hodin, voln˘ vstup
mají náv‰tûvníci kaÏdou první stﬁedu v mûsíci od 15 do 20 hodin. Stálé expozice a v˘stavy ve v‰ech prostorách Galerie hl. m. Prahy
jsou otevﬁeny dennû mimo pondûlí od 10 do
18 hodin, v Bílkovû vile v sobotu a nedûli od
10 do 17 hodin.
KOMORNÍ FILHARMONIE
PARDUBICE V PRAZE
V Betlémské kapli hraje orchestr
19. 5. za ﬁízení Franti‰ka Preislera se sólisty
S. Houda ·aturovou, R. Janálem, J. Bártou
a chlapeck˘m sborem Boni pueri. Po vystoupení na PraÏském jaru 24. 5. v Katedrále sv.
Víta, kde s P. Altrichterem uvede vedle skladby A. Vivaldiho také Te Deum A. Rejchy
a Händlovo Allelujah z oratoria Mesiá‰, poﬁádá orchestr koncert 3. 6. v Národním domû
na Smíchovû. Pod taktovkou ‰éfdirigenta
Leo‰e Svárovského se zde pﬁedstaví mlad˘
pianista David Kalhous, dlouhodobû pÛsobící v USA.
NA HRADù...
V Tereziánském kﬁídle zaãíná 3. 5.
fotografická v˘stava Obrazy války
1939–1945. Dal‰í koncert cyklu Jazz na Hradû se koná 5. 5. v Míãovnû ve spolupráci
s velvyslanectvím ·v˘carské konfederace.
Pﬁedná‰ky z historie PH pokraãují ve dnech
10., 19. a 31. 5. tématy Sochaﬁská tvorba
parléﬁovské huti, Poãátky archeologického
v˘zkumu a 80 let archeologického v˘zkumu.
Nejstar‰í ãástí sbírky Obrazárny PH provede
náv‰tûvníky Dr. E. Fuãíková, Csc., dne 12. 5.
Lobkovick˘ palác nabízí Emblemata ze sbírek Knihovny NM a 15. 5. otevírá v˘stavu
tradiãního umûní v souãasném Japonsku.
... I V PODHRADÍ
Do 15. 5. uvidíte fotografie Antonína
Kratochvíla v Ateliéru Josefa Sudka
na Újezdû. Od 25. 5. probíhá 2. roãník Konfrontaãní pﬁehlídky dûl mlad˘ch umûlcÛ
v Galerii Vltavín a na AVU. Ve stejn˘ den zaãíná v Galerii Rudolfinum v˘stava ‰v˘carské
fotografky Annelies ·trba. Dvacet ãesk˘ch
umûlcÛ pﬁedstaví svou tvorbu z období poloviny 80. let v âMVU v Husovû ulici pod spoleãn˘m názvem Exprese. Ve II. patﬁe Staromûstské radnice vystavuje pﬁedstavitelka
soudobé ãeské figurální malby Dita ·tûpáno-

vá. V Domû U Kamenného zvonu konãí 29.
5. V. bienále mladého umûní Zvon 2005.
NÁRODNÍ MUZEUM HLÁSÍ
V historické budovû je dne 17. 5.
otevﬁeno od 10 do 13 hodin, ve
dnech 19. 5. a 28. 5. od 10 do 16 hodin. Do
konce kvûtna je uzavﬁena ãást zoologické expozice – sál ãeské fauny. K Mezinárodnímu
dni muzeí je 22. 5. do v‰ech objektÛ NM vstup
zdarma, pﬁipraven je bohat˘ program. Tyr‰ovo muzeum tûlov˘chovy a sportu se stûhuje
z Tyr‰ova domu, v souãasné dobû neposkytuje Ïádné sluÏby veﬁejnosti. Na vycházku
s Maticí ãeskou se mÛÏete vydat 21. 5. po stopách Antonína Puchmajera do Jinonic a Butovic. Sraz v 10 hodin v metru Nové Butovice.
NOVINKY V NÁRODNÍ GALERII
Majitelé a sbûratelé umûleck˘ch dûl
mohou vyuÏít nové sluÏby NG. KaÏdé první úter˘ v mûsíci od 10 do 15:30 hod.
probíhají ve VeletrÏním paláci konzultace
k originálÛm malíﬁsk˘ch, sochaﬁsk˘ch a grafick˘ch dûl. Cena ãiní 200 Kã za jedno dílo.
V klá‰teﬁe sv. Jiﬁí se zmûnila otvírací doba.
Od konce bﬁezna je pﬁístupn˘ dennû od 9 do
17 hodin. V ostatních expozicích NG zÛstává
otvírací doba dennû kromû pondûlí od 10 do
18 hodin.
LETEM V¯TVARN¯M SVùTEM
Ve VeletrÏním paláci je do 22. 5.
otevﬁena v˘stava souãasného ãínského akvarelu, od 5. do 29. 5. soutûÏní pﬁehlídka architektonick˘ch prací Grand Prix
Obce architektÛ. V historické budovû Národního muzea zaãíná 5. 5. v˘stava PraÏsk˘
kvûten 1945 a 20. 5. âesk˘ film 1939–1945.
Ruãnû tkané koberce uvidíme od 15. do 29. 5.
v Náprstkovû muzeu. V˘stava nazvaná HR
Giger Mimo Dobro v Národním technickém
muzeu pﬁedstavuje v˘bûr z díla ‰v˘carského
umûlce, autora Vetﬁelce a drÏitele Oscara za
filmov˘ design.
P¤IHLASTE SE NA LÉTO
Pro ‰irokou veﬁejnost pﬁipravila Národní galerie krajináﬁsk˘ plenér
v Prosetínû u Bystﬁice nad Pern‰tejnem. V˘uka probûhne ve dnech 27. 8.–2. 9. Nejpozdûji mûsíc pﬁedem pﬁihlaste své dûti v Klá‰teﬁe sv. Jiﬁí na ãervencovou v˘tvarnou dílnu
„Za oponou“.
PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO
PÍSEMNICTVÍ
V˘bûr z ver‰Û F. Gellnera a dal‰ích
básníkÛ je na programu 17. 5., vzpomínka
na Voskovce a Wericha 25. 5. Pro dûti a mládeÏ je pﬁipravena ﬁada pohádek a pﬁíbûhÛ.
V Nosticovû paláci, sídle MK âR, se aÏ do
21. 5. pﬁedstavují Nejkrásnûj‰í ãeské knihy
roku 2004.
Wi

PLACENÁ INZERCE

DVD:
1. ÚÏasÀákovi
2. Vesnice
3. Collateral

Otázka na kvûten: Na DVD nyní vychází jeden z nejÏádanûj‰ích filmÛ Pulp Fiction. Kdo je jeho reÏisérem? Odpovûdi doruãte do 15. 5.
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. 4/05: Nájemn˘
vrah. Vylosovaní v˘herci: M. RáÏ, Konviktská 10, Praha 1, D. Palenãár, Na lánech 6, Praha 4, D. ·olc, Lucemburská 36, Praha 3.
Z leto‰ních odpovûdí vylosujeme v˘herce DVD pﬁehrávaãe. Novému zákazníkovi, kter˘ se dostaví s v˘stﬁiÏkem soutûÏe, navíc zapÛjãíme dvû videokazety nebo DVD dle vlastního v˘bûru ZDARMA.

Soutěž o cestu do CAMBRIDGE
ve spolupráci s
®

LISTY PRAHY1
Otázka na měsíc květen 2005

Do kolika skupin je rozřazena zjednodušená četba
Cambridge English Readers?

a) 4

b) 5

c) 6

Odpověď vyplňte na soutěžní kupon a do 16. 5. 2005 a odevzdejte v knihkupectví
CAMBRIDGE, Vodičkova 28 – www.cambridge.cz, nebo zašlete do redakce LP1.
Vaše odpověď: .......
Jméno: .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Kontakt (telefon nebo e-mail): ................................................................................................
....................................................................................................................................................

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.
GARANCE ● SOLIDNOST ● JISTOTA
Kvalitu na‰í práce mÛÏe potvrdit 2000 spokojen˘ch zákazníkÛ.
CHCETE PRODAT âI PRONAJMOUT
VÁ· BYT NEBO DÒM?
ObraÈte se na ná‰ jedenáctiãlenn˘ t˘m, nabízíme Vám na‰e
zku‰enosti a na‰i solventní klientelu.
NEURA s. r. o. – REALITNÍ KANCELÁ¤
U PÍSECKÉ BRÁNY 22/255
160 00 PRAHA 6 – HRADâANY
TEL: (+420) 224 312 260
(+420) 224 312 261, (+420) 224 324 050
FAX: (+420) 224 324 052
E-mail: neura@neura.cz

Na‰i celkovou nabídku cca 350 zakázek najdete na internetu

www.neura.cz
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