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VáÏení a milí ãtenáﬁi,

Odûvní design na Malé Stranû
Adresu Malostranské nábﬁeÏí tvoﬁí jen nûkolik objektÛ lemujících Vltavu v místech, kudy se za mostem Legií zah˘bá na Kampu. Nebo naopak, kudy se z Kampy ubíráte na
tramvaj do Vítûzné. Obvyklá procházková trasa pﬁes nejznámûj‰í malostransk˘ park ale
mÛÏe mít zajímavou odboãku.
Je jí nedávno vzniklé Studio Libûny Rochové, jedné z na‰ich nejuznávanûj‰ích odûvních návrháﬁek. Právû tady, v domû na Malostranském nábﬁeÏí s ãíslem popisn˘m 1,
mÛÏete nav‰tívit zajímavé místo. Není to klasick˘ ateliér, kde by se dennû tvoﬁilo. Naopak, je to místo pro setkávání, seznamování se s neotﬁel˘mi nápady módních
designérÛ pﬁedev‰ím mladé
generace a také prostor pro
diskuzi nad módou a designem vÛbec. PraÏané dosud
nejsou zvyklí zajít se podívat
místo do galerie s obrazy ãi
sochami na modely odûvního návrháﬁe. To je
ale skuteãnost, kterou sv˘m nápadem chce
Libûna Rochová zmûnit. Proto v zrekonstruovan˘ch prostorách domu s úÏasn˘m secesním interiérem, kter˘ uÏ sám o sobû stojí za
prohlídku, otevﬁela toto netradiãní studio.
„JiÏ dlouhé roky jsem v sobû nosila my‰lenku, jak podpoﬁit v˘voj ãeského odûvního designu, jak poskytnout mlad˘m a nadan˘m
moÏnost ukázat jejich kreativitu a pomoci

jim rozvinout talent…“ ﬁíká Libûna Rochová,
jejíÏ práce zde také samozﬁejmû uvidíte.
Pﬁedev‰ím tu ale máte moÏnost seznámit se
s jejími objevy, totiÏ s talentovan˘mi mlad˘mi návrháﬁi. Budou jimi napﬁíklad i nûkteﬁí vítûzové leto‰ního veletrhu KABO. Nad nimi
známá návrháﬁka, tvoﬁící napﬁíklad pro Hanu Hegerovou,
Evu Urbanovou ãi Lucii Bílou,
chce drÏet ochrannou ruku,
dát jim prostor pro pﬁedvedení zajímav˘ch modelÛ v expozicích, které se budou kaÏd˘ mûsíc obmûÀovat a které
budou provázet i autorské
módní pﬁehlídky ãi workshopy a odborné
pﬁedná‰ky za úãasti pﬁedstavitelÛ jednotliv˘ch odvûtví – móda, styling, fotografie, doplÀky atd. A nejzajímavûj‰í pro ãtenáﬁe ListÛ
Prahy 1 je právû skuteãnost, Ïe v˘sledky tohoto dûní mÛÏe ve Studiu LR vidût. Pro veﬁejnost je tu vÏdy v pátek, sobotu a nedûli od
10 do 18 hodin otevﬁeno a vstup do galerie
je zdarma.

PraÏsk˘ podzim – 15 let tradice
Ve staletém proudu historick˘ch událostí byla Praha pln˘m právem zaﬁazena do ãela
evropsk˘ch kulturních metropolí. A jestliÏe byly Praze uÏ dávno pﬁiznány v˘jimeãné
pozice v hudebním oboru, mÛÏeme dnes s hrdostí pokraãovat v rozvoji tohoto dûdictví. Bez hudebního umûní, jeho vlivu na dal‰í umûlecké disciplíny, bychom si dnes Ïivot nedokázali pﬁedstavit. Hudba pronikla do na‰ich citov˘ch a emotivních sfér, pﬁiná‰í nám pohodu a uspokojení.
S jarními a podzimními mûsíci oÏívá intenzivnû zájem veﬁejnosti o hudební produkce,
jeÏ jsou páteﬁí kulturního obrazu na‰í metro-

pole. Za stûÏejní lze oznaãit dvû mezinárodní akce – festivaly PraÏské jaro a PraÏsk˘ podzim. Obû události srostly neoddûli-

Foto: Studio LR

telnû s umûleck˘m profilem na‰eho hlavního mûsta a zakládají si na své pestrosti
a kvalitách.
Obojí mÛÏeme tûmto hodnotn˘m pﬁehlídkám klasické tvorby pﬁiznat. Vyjma posluchaãsk˘ch záÏitkÛ pﬁiná‰ejí i vzácn˘ umûleck˘ zisk tím, Ïe sv˘mi mezinárodními
soutûÏemi upozorÀují na rodící se mladé
hudební talenty. Svou umûleckou povûst
potvrzují kaÏdoroãní prezentací nov˘ch hudebních mistrÛ v instrumentálních i dirigentsk˘ch disciplínách. Praha se tak stává kﬁtitelem vrcholn˘ch umûlcÛ, orchestrÛ
a komorních souborÛ. VzpomeÀme jen nûkolik legendárních jmen, která trvale zakotFilharmonick˘ orchestr Mexico City
vystoupí na festivalu 28. a 29. záﬁí

Staãí souãasn˘ zákaz reklamy na erotické sluÏby?
JiÏ potﬁetí se v Listech Prahy 1 vracíme k prostoru Václavského námûstí a blízkého
okolí, které tíÏí mnoho jevÛ, zpÛsoben˘ch koncentrací erotick˘ch salonÛ, barÛ ãi pﬁímo
erotick˘m sluÏbám pﬁizpÛsoben˘ch hotelÛ. Dne 1. 6. vstoupila v platnost vyhlá‰ka zakazující jejich reklamu. Do té doby se ve veãerních a noãních hodinách PraÏané i turisté
mohli bûÏnû setkat s agresivnû vystupujícími skupinkami barov˘ch a hotelov˘ch „nahanûãÛ“ s letáky, které vnucovali potenciálním zákazníkÛm, ale mnohdy i pouze procházejícím. BûÏnû docházelo i k potyãkám mezi konkurenãními nahanûãi, které jste
mohli dobﬁe poznat podle nápadnû oznaãen˘ch triãek i se jménem podniku. Absolutní
nevhodnost pÛsobení takovéto reklamy a vÛbec existence tûchto sluÏeb na jednom ze
dvou nejdÛleÏitûj‰ích námûstí a jeho okolí je nesporná. KaÏdé evropské hlavní mûsto si
obdobnû v˘znamná místa proti tûmto jevÛm chrání. Trvalo v‰ak velmi dlouho, neÏ do‰lo k alespoÀ nûjaké regulaci. Je v‰ak minul˘ ãas v popisu situace skuteãnû na místû?
Pokusili jsme se získat stanoviska zainteresovan˘ch osob a institucí, vãetnû obãanÛ Ïijících nebo pracujících na Václavském námûstí a v blízk˘ch ulicích.
Na dotaz, jak se bûhem léta situace zmûnila,
ochotnû odpovûdûl Miroslav Stejskal, ﬁeditel
Mûstské policie Praha 1. Podle nûj hlavním
úkolem a smyslem nové vyhlá‰ky bylo nedovolit dal‰í expanzi této nabídky, protoÏe v posledních mûsících se bohuÏel objevují nové
podniky a s tím související snahy o jejich reklamu i v dal‰ích ulicích. Spoleãnû s figuranty a civilisty se daﬁí se stﬁídav˘m úspûchem
postihovat osoby a podniky, které pﬁekraãují
zákaz distribuce letákÛ ãi jinak nabízejí erotické sluÏby. Ze strany Mûstské policie se cílenû zv˘‰ila kontrola v tomto prostoru i pﬁesto, Ïe i mûst‰tí policisté si v létû vybírají
dovolené. Poãítá se s dal‰ím zintenzivnûním
kontrol a se zavedením dal‰ího mobilního
stanovi‰tû Mûstské policie – zﬁejmû na
Jungmannovû námûstí. První takové mobilní
stanovi‰tû jiÏ pracuje pﬁímo v blízkosti erotick˘ch hotelÛ v ulici Ve Smeãkách. Ukazuje
se, Ïe je to zﬁejmû nejúãinnûj‰í opatﬁení,

spolu se zv˘‰ením kontrol ve dnech pﬁed
a o víkendu, kdy do Prahy pﬁijíÏdûjí krátkodobí turisté, vyhledávající tyto sluÏby.
Podle ﬁeditele Stejskala se dá ﬁíci, Ïe se situace zlep‰ila a i rvaãky mezi jednotliv˘mi partami nahánûjícími zákazníky erotick˘m podnikÛm pominuly. Podniky si ale bohuÏel
na‰ly jiné cestiãky, kter˘mi se pokou‰ejí své
sluÏby nabízet, i kdyÏ jiÏ ne tak agresivnû.
V letácích nyní nenabízejí sluÏby erotické,
ale svoji skrytou reklamu pﬁeorientovali na
nabídku sluÏeb gastronomick˘ch nebo pozvání na diskotéky a podobnû. Tam je jiÏ nûkdy tûÏké rozpoznat, zda lze proti nim zakroãit. Zde by pomohlo pouze opûtovné
zavedení absolutního zákazu letákové reklamy v ulicích mûsta.
Obdobnû spokojení jsou i zástupci obãanského SdruÏení Nového Mûsta praÏského, kteﬁí
se pﬁed letní sezonou velmi intenzivnû snaÏili o prosazení zákazu reklamy erotick˘ch sluÏeb v ulicích. SdruÏení iniciovalo petici, jíÏ
podpoﬁilo svoje snahy o zklidnûní a vût‰í bezpeãnost v centru Prahy. Vojtûch ·torkán
a Marta Guthová za vedení SNMP si pochva-

lují spolupráci s námûstkem primátora Mgr.
Rudolfem BlaÏkem, kter˘ byl iniciátorem pﬁijetí vyhlá‰ky, a jiÏ pﬁed prázdninov˘mi mûsíci
se vyjádﬁili, Ïe i podle jejich mínûní je situace
lep‰í a zb˘vá jen doﬁe‰it omezení propagace
erotick˘ch podnikÛ neony, vlajkami apod.
Jak to vypadá s pouliãní reklamou erotick˘ch
sluÏeb po tﬁech mûsících platnosti vyhlá‰ky,
jsme se zeptali koncem srpna znovu jak Vojtûcha ·torkána, tak nûkolika obyvatel ãi lidí,
kteﬁí na Václavském námûstí pracují. Formou
malé ankety jsme získali následující odpovûdi na tuto otázku:
Pozorujete od doby, kdy platí zákaz reklamy na erotické sluÏby, v okolí Václavského námûstí zklidnûní situace nebo jiné
zmûny?
◆ Nevím, moÏná Ïe po veãerech pochoduje
více policistÛ (aÈ uÏ mûstsk˘ch ãi Policie
âR). To bych ﬁekla, Ïe ano. (J. H., Benediktská ul.)
◆ Situace se dle mého názoru nezmûnila.
(J. P., pracuje na Václavském námûstí)
◆ Pokud jde o prostituci samotnou, kromû
Perlové ulice se roz‰íﬁila i do okolních ulic
(Jungmannova, Vodiãkova), pﬁiãemÏ hlasité diskuse probíhají i v noãních hodinách
v místû, kde se setkávají ulice Lazarská,
Vodiãkova a Jungmannova. Pokud jde o ‰íﬁení letáãkÛ na noãní podniky apod., tak nevím, zda se to zmûnilo (J. B., Vodiãkova ul.)
◆ Nevím, snaÏím se Václavskému námûstí
právû kvÛli pﬁíli‰nému ruchu úplnû vyh˘bat, i kdyÏ bydlím v pasáÏi âerná rÛÏe.
Nejradûji vyuÏívám podchody. (J. M.)
Obecnû se dá ﬁíct, Ïe centru se obrovsk˘m
zpÛsobem ulevilo. Testovali jsme to jako

toto záﬁijové ãíslo je vlastnû tak trochu v˘roãní. Je to pﬁesnû rok,
kdy jste do sv˘ch schránek dostali poprvé Listy Prahy 1 v pozmûnûné podobû. Tehdy do‰lo k jejich odpoutání od Mûstské
ãásti Prahy 1 a k rozhodnutí zamûﬁit se pﬁedev‰ím na kulturní a spoleãenské
dûní v centru Prahy. Jako nezávislá tiskovina mají nyní Listy Prahy 1, pozici,
která má své v˘hody i nev˘hody. Nev˘hodou je, Ïe existenci kaÏdého komerãního média, a tudíÏ i na‰i, podmiÀuje inzerce a reklama. Naopak v˘hodou je tradice titulu, kter˘ znáte jiÏ ãtrnáct let.
Víme, Ïe nás ãtou nejen obyvatelé Prahy 1, ale i ‰éfové a zamûstnanci stovek
firem, kteﬁí na „jedniãce“ pracují a na‰e noviny téÏ dostávají do firemních schránek. Podle odpovûdí ze soutûÏí je zﬁejmé, Ïe Listy Prahy 1 ãtou i obãané jin˘ch
mûstsk˘ch ãástí, mimopraÏ‰tí ãtenáﬁi vãetnû nûkolika zahraniãních. Dûkujeme
za v‰echny kladné ohlasy i jiné pﬁipomínky, které do redakce dosud pﬁi‰ly. A tû‰í nás, Ïe záporn˘ vlastnû nebyl ani jeden.
Skuteãnost, Ïe Listy Prahy 1 vycházejí v ãásti hlavního mûsta, kde kultura tvoﬁí
nejpodstatnûj‰í sloÏku kaÏdodenního bûhu a sv˘m zpÛsobem je jí prodchnut˘ témûﬁ kaÏd˘ dÛm, ulice, námûstí ãi most, nám poskytuje nevysychající zdroj námûtÛ. A je zﬁejmé, Ïe tímto prostﬁedím jsou inspirovaní i lidé, kteﬁí zde kulturu v nejobecnûj‰ím smyslu vytváﬁejí. S nimi a s v˘sledky jejich práce vás chceme
seznamovat v co nejvût‰í ‰íﬁi a pﬁinést více informací, neÏ kolik najdete na plakátech ãi ve struãn˘ch kulturních pﬁehledech. I my se ale necháme rádi inspirovat nov˘mi nápady ãi námûty na ãlánky. Rádi bychom, aby si u nás kaÏd˘, komu slÛvko
kultura není cizí, na‰el nûco zajímavého. V novém roãníku „nov˘ch“ ListÛ Prahy 1
se chceme o trochu více zamûﬁit i na netradiãní akce, které v centru probíhají. K tomu bude slouÏit nová rubrika „Kultura bez kravaty“ na stranû 4, která myslí pﬁedev‰ím na mlad‰í ãtenáﬁe. Chceme dát také více místa literatuﬁe – a to v alespoÀ obãasné rubrice Tip na kníÏku pro… na stranû 5. Nadále se budeme vûnovat
i vzdûlávání a sportu na Praze 1, nevynecháme ani praktické informace pro obãany a dal‰í zajímavé ãtení. Jen politiku pﬁenecháváme jin˘m. Kdo ji sleduje, má k tomu i tak dostatek pﬁíleÏitostí. To jsou na‰e plány do dal‰ího samostatného roku.
Ale protoÏe kaÏdé noviny vlastnû dûlají jejich ãtenáﬁi, NAPI·TE NÁM…
Martina Fialková – ‰éfredaktorka, a Nakladatelství Jalna – vydavatel LP 1

vila prostﬁednictvím Prahy v Ïivotopisech
slavn˘ch umûlcÛ: David Oistrach, Svjatoslav Richter, Claudio Abbado, Gennadij
RoÏdûsvenskij, Helmuth Rilling, Riccardo
Muti, André Cluytens.
Po úspû‰ném prÛkopnickém taÏení, které
pﬁed ‰edesáti roky zahájilo jubilující PraÏské jaro, vstoupil pﬁed patnácti roky na vrcholnou hudební scénu v Praze mezinárodní festival PraÏsk˘ podzim. Pﬁijal do své
programové koncepce nûkteré úkoly, jeÏ
rozmnoÏují nebo doplÀují bohat˘ obraz
praÏského koncertního a spoleãenského
dûní. Díky svému generálnímu sponzorovi,
akciové spoleãnosti Zentiva (dﬁíve Léãiva),
zapojil do sv˘ch plánÛ nové projekty, jimiÏ
chce podporovat mladé zaãínající umûlce,
sledovat potﬁeby vûdeckého a lékaﬁského
úseku a ovlivÀovat na‰e umûlecké dûní také podporou mezinárodního kulturního ruchu.
PraÏsk˘ podzim pﬁihlíÏí k propagaci ãesk˘ch umûlcÛ a ãeské hudební literatury
v mezinárodním rámci a zasazuje se za trvalé spojení cizích souborÛ se studiem ãeské hudby. Pomáhá také objevovat pro své
publikum málo známá nebo zapomenutá
koncertní díla svûtového repertoáru. Ta pak
projektuje v repertoáru ãesk˘ch i zahraniãskupina deseti hluãn˘ch, opil˘ch a anglicky
hovoﬁících turistÛ a pochopitelnû jsme oslovováni byli, ale Ïádné letáky, celkem decentní. UÏ si tolik pﬁece jen netroufají, protoÏe
stráÏníci mají koneãnû moÏnost je postihovat. TakÏe vyhlá‰ka centru jednoznaãnû prospûla a váÏíme si Magistrátu, resp. radního
BlaÏka, Ïe se o ni zaslouÏil. Stejnû tak oceÀujeme nasazení Mûstské policie, která se
s námi zúãastnila akcí proti nahánûãÛm.
(Vojtûch ·torkán, SdruÏení Nového Mûsta
praÏského).
Nejednoznaãnost odpovûdí z ankety, kromû
té poslední, se zdá b˘t ovlivnûna prázdninami a dovolen˘mi, kdy vût‰ina obãanÛ z centra samozﬁejmû odjíÏdí. Moje osobní zku‰enost z nedávné náv‰tûvy kina Lucerna v‰ak
potvrdila relativní klid. V dobû kolem pÛl desáté veãer bylo námûstí díky v leto‰ním létû
v˘jimeãnû teplému a nede‰tivému veãeru plné lidí, pﬁiãemÏ Ïádnou zv˘‰enou aktivitu
ohlednû nabídky erotick˘ch sluÏeb jsem nezaznamenala. To v‰ak nic nemûní na tom,
Ïe i tak si tady vÏdy bedlivû stﬁeÏím kabelku,
z bankomatu na Václavském námûstí radûji
nevybírám a bliÏ‰ímu setkání na chodníku
s rÛznû nápadn˘mi „individui“ se radûji vyh˘bám.
Martina Fialková

Napi‰te nám...
Jak˘ názor máte vy? Zlep‰ila se situace?
Co dal‰ího byste z Václavského námûstí
odstranili?
V následujících mûsících se chceme vrátit
k dal‰ím negativním jevÛm, hyzdícím centrum a obtûÏujícím obãany. Pi‰te nám na
mailovou adresu: listyprahy1@jalna.cz nebo
do redakce na adresu Nakladatelství Jalna,
Vald‰tejnská 4, 118 00 Praha 1 ãi na fax:
257 533 281. Vítáme i va‰e dal‰í pﬁipomínky
k obsahu ListÛ Prahy 1. Názory ãtenáﬁÛ jsou
pro nás dÛleÏité a nikdy jich není dost.

ních tûles. V angaÏmá PraÏského podzimu
figurují pﬁeváÏnû cizí orchestrální tûlesa, jeÏ
nacházíme zﬁídka v bûÏn˘ch festivalov˘ch
programech. Letos je to napﬁíklad Lucembursk˘ symfonick˘ orchestr, kter˘ pod vedením dirigenta Bramwella Toveye nastudoval
celoveãerní program ze Smetany, Dvoﬁáka
a Janáãka. S houslov˘m sólistou Ernstem
Kovaãiãem bude mít svou praÏskou premiéru. Tento pﬁedstavitel nového hudebního
smûru pﬁiveze i klasiky symfonické moderny. âeská filharmonie na oplátku zaﬁadila
do svého festivalového programu Wagnera,
Webera a Strausse. Maìarsko vysílá na
PraÏsk˘ podzim hned dva ãelné pﬁedstavitele: Rozhlasov˘ symfonick˘ orchestr se
skladbami Lisztov˘mi a Bartókov˘mi vedle
koncertnû-taneãního souboru Rajko, které
pﬁipomene cikánské melodie v klasickém
dûdictví. V hostujících umûlcích PraÏského
podzimu figurují zvuãná jména dirigentÛ –
Eliahu Inbal, Theodor Guschlbauer, Lawrence Foster, Gerard Schwarz. Mezi sólisty
symfonick˘ch koncertÛ zajistili poﬁadatelé
reprezentaãní osobnosti z domova i z ciziny.
PraÏsk˘ podzim probûhne v historick˘ch
prostorách Rudolfina od 12. záﬁí do 2. ﬁíjna
2005.
Dr. Jiﬁí Vitula
PLACENÁ INZERCE

Sleva 30% na zimní vûci

+ zdarma antibakteriální a antistatické ãi‰tûní

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

SOUTùÎ O CESTU
DO CAMBRIDGE
Pátou otázku, na soutûÏním kuponu,
najdete na stranû 8 nebo v knihkupectví CAMBRIDGE v pasáÏi ABC.
KaÏd˘ mûsíc losujeme mal˘ dárek
a v prosinci vylosujeme v˘herce (ze
správn˘ch odpovûdí v‰ech kol), kter˘
odjede 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.
Správná odpovûì 4. kola
je za b) Lond˘n
V˘herkyní ãtvrtého kola se
stala paní Jana ¤imsová,
Praha 3, získala uãebnici
English Pronunciation in
Use.

www.pomaturitni.cz
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Kresba: Inka Delevová

V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS

Kam v záﬁí na procházku?
Kontakt pro dal‰í informace: PraÏská informaãní sluÏba, tel.: 221 714 152, 221 714 151
(pro skupiny) a 221 714 173 (zájezdy) www.pis.cz.
1. ãt. Z Xaverova do Klánovic. Zaãátek na
stan. aut. 261 „Ke Xaverovu“ po pﬁíjezdu spoje, kter˘ jede od stan. metra B „âern˘ Most“
ve 13.18. Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
3. so. V˘let – Bozkovské dolomitové jeskynû. Hrub˘ Rohozec, Îelezn˘ Brod, Bozkov. Cena 411 Kã (J. Urbanová).
Národní divadlo. Celková prohlídka. (Stejnû
i 24. a 25. 9.) Zaãátek kaÏdou pÛlhodinu od
8.30 do 11.00 pﬁed vchodem. Objednané
skupiny (nad 15 osob) mají pﬁednost. Max.
50 osob. 50 Kã (prÛvodci PIS).
Národní památník na Vítkovû. Celková
prohlídka. Poﬁádáno ve spolupráci s Národním muzeem. Zaãátek ve 14.00 pod sochou
J. ÎiÏky na Vítkovû. Vstup 50 Kã (prÛvodce
PIS).
Podveãerní vycházka ze Strahova na Jansk˘ vr‰ek. Zaãátek v 18.00 na stanice tram.
ã. 22, 23 „Pohoﬁelec“. Vstup 50 Kã (E. Sokolová).
4. ne. V˘let – Cesta kolem Svûta. TﬁeboÀ.
Cena vãetnû plavebního lístku 544 Kã (PhDr.
Havlovcová).
Baroko v praÏsk˘ch ulicích – sochaﬁská
rodina BrokoffÛ (se vstupem do kostela sv.
Martina ve zdi). Zaãátek ve 14.00 pﬁed kostelem sv. Martina ve zdi, Martinská ul., Staré
Mûsto. Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová).
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kasemat. (Stejnû i 11.,18. a 25. 9.) Zaãátek ve
14.00 pﬁed kostelem sv. Petra a Pavla.
Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
Usedlosti okolo kostela sv. Matûje – s prohlídkou hﬁbitova. Zaãátek ve 14.00 na stan.
MHD „U Matûje“ (aut. ã. 131 jede z nástupi‰tû u stan. metra A „Hradãanská“).Vstup
50 Kã (Ing. Kocourek).
5. po. âe‰i ve svûtû aneb co daly âechy
svûtu? Pﬁedná‰ka se koná od 17.00 v pﬁedná‰kovém sále ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4,
Praha 5 – pﬁízemí. Vstup 50 Kã (PhDr.
Chrastilová).
6. út. PraÏská námûstíãka (Malé nám.
a nám. Fr. Kafky). Zaãátek v 16.00 u ka‰ny
na Malém námûstí. Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová).
7. stﬁ. Ze Zbraslavského námûstí na Havlín a ke Zbraslavskému zámku (v závûru
vycházky moÏnost vyuÏít bezplatn˘ vstup
pro tento den do expozice NG). Zaãátek
■ ■ ■

8. ãt. Ol‰anské hﬁbitovy – pokraãování. Zaãátek v 16.00 u kaple sv. Rocha na Ol‰anském nám. Vstup 50 Kã (Mgr. Kulíková).

11. ne. V˘let – Do Terãina údolí. Îumberk,
Nové Hrady, Zwettl. Cena 620 Kã (M. Abrahámová).
Církevní ﬁády a ﬁeholní kostely na Hradãanech. Zaãátek ve 14.00 u vstupu do Strahovského klá‰tera (u brány se sv. Norbertem). Vstup 50 Kã (H. âenková).
Za Kelty na ·ance. Zaãátek na koneãné
stan. aut. ã. 173 v „Toãné“ po pﬁíjezdu spoje,
kter˘ jede od stan. „NádraÏí Modﬁany“ ve
13.11.Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
12. po. Slavní lapkové, loupeÏníci a mord˘ﬁi v ãesk˘ch dûjinách. Pﬁedná‰ka se koná od 17.00 v pﬁedná‰kovém sále ÚVL PIS,
Arbesovo nám. 4, Praha 5 – pﬁízemí. Vstup
50 Kã (PhDr. Havlovcová).
14. stﬁ. Malostransk˘mi uliãkami – závûreãná ãást. Zaãátek v 16.00 u sochy
T. G. Masaryka na Hradãanském nám.
Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek).
15. ãt. Drahanskou roklí k vltavskému pﬁívozu. Zaãátek na koneãné – v˘stupní stan.
aut. ã. 152, kter˘ jede od stan. metra C „Kobylisy“ ve 13.18 a 13.30. Odchod po pﬁíjezdu pozdûj‰ího spoje. Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
17. so. V˘let – Dvû renesanãní perly na
ãeskomoravském pomezí. Telã, Slavonice.
Cena 560 Kã (Ing. Grabmüllerová).
V˘let – Ve stopách praotce âecha II. ¤íp,
Roudnice nad Labem, Doksany, Nelahozeves. Cena 345 Kã (PhDr. ·kochová).
Betlémská kaple a okolí. Zaãátek ve 14.00
pﬁed kaplí. Vstup 50 Kã + vstupné do kaple
40/20 Kã (PhDr. Chrastilová).

P R O VA · E Z D R AV Í

Rádi bûháte?
Tentokrát vám pro va‰e zdraví nabídneme zajímavou sportovní akci. Dne 11. záﬁí
po desáté hodinû odstartuje na Staromûstském námûstí první bûÏec leto‰ní
Mattoni Grand Prix. Do cíle opût na Staromûstském námûstí musí ubûhnout muÏi
10 km, Ïeny polovic.
Adidas Bûh pro Ïeny startuje v 10:30, Metro
Bûh pro muÏe startuje ve 12:00. Trasa vede
PaﬁíÏskou pﬁes Dvoﬁákovo nábﬁeÏí a MánesÛv most pﬁes Kosárkovo a Bene‰ovo nábﬁeÏí, po âechovû mostû do prostoru Na
Franti‰ku, k Tû‰novskému tunelu, kde je
otoãka pro Ïeny. Ty se vracejí po stejné trase
zpût, zatímco muÏi odtud pokraãují na Sokolovskou a po Rohanském nábﬁeÏí znovu do
Tû‰novského tunelu a zpátky. K úãasti zvou
organizátoﬁi v‰echny, kdo si rádi zazávodí
nebo si jen tak bûhají del‰í kondiãní bûhy
a bylo jim více neÏ 15 let. Zájemci se mohou
registrovat prostﬁednictvím internetu na adrese marathon@pim.cz nebo osobnû v Maratonském EXPO na MÛstku – v dolní ãásti
Václavského námûstí – od 10 do 20 hodin ve
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dnech 7.–10. 9., v den závodu to v‰ak jiÏ není moÏné. Startovné 300 Kã lze uhradit hotovû, kreditní kartou, bankovním pﬁevodem
i sloÏenkou, ti, kdo jsou ãleny PIM bûÏeck˘ch klubÛ, startovné neplatí.
Jako vÏdy je zaji‰tûna na startu, podél trati
i v cíli první pomoc i obãerstvení a v‰ichni závodníci jsou po dobu závodu úrazovû poji‰tûni. âas vám zmûﬁí ãip upevnûn˘ kolem kotníku. V‰ichni, kteﬁí poskytnou pﬁedem svoji
mailovou adresu, obdrÏí po dobûhu mailovou
po‰tou podrobné informace o svém v˘konu,
dosaÏeném ãase a také diplom. KaÏd˘ bûÏec
také dostane upomínkovou medaili a slevové
kupony na zboÏí od partnerÛ bûhu. V prostoru technického zázemí jsou k dispozici i ‰atny
a úschovna zavazadel, studenti akademie

Podél Vltavy pﬁes „most Inteligence“. Zaãátek ve 14.00 na stan. tram. 3, 16, 17 „Pﬁístavi‰tû“. Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
18. ne. V˘let - Z Jetﬁichovic k loupeÏnickému hradu. Jetﬁichovice, ·aun‰tejn, Dolsk˘
ml˘n. Cena 432 Kã (J. ·afaﬁíková).
V˘toÀ s prohlídkou muzea v Podskalí. Zaãátek ve 14.00 pﬁed objektem b˘valé Podskalské celnice (Ra‰ínovo nábﬁeÏí 412, Praha 2). Vstup 50 Kã + vstupné do muzea
30/20 Kã (PhDr. Chrastilová).
Chuchelsk˘m hájem. Zaãátek ve 13.30 na
stan. aut. MHD ã. 172 „Velká Chuchle“ (aut.
jede ze Smíchovského nádr. ve 13.07, pozor
na moÏnou pﬁípadnou zmûnu jízdního ﬁádu).
Vstup 50 Kã (Ing. Bohumil Kocourek).
19. po. Genius loci míst mezi Zlatou
a Stﬁíbrnou uliãkou Starého Mûsta. Zaãátek v 16.00 u vchodu do kostela sv. Jiljí v Husovû ul. Vstup 50 Kã (Milada Racková).
20. út. Architektura XX. stol. v okolí Tanãícího domu. Zaãátek v 16.00 pﬁed budovou
Tanãícího domu. Vstup 50 Kã (Ing. Stûniãka).
21. stﬁ. Pojìte s námi na Cibulku. Zaãátek
v 16.00 na stan. tram. ã. 9, 10 „Po‰tovka“.
Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová).
22. ãt. Hudba v okolí Malostranského
nám. Zaãátek v 15.30 u Malostransk˘ch
most. vûÏí. Vstup 50 Kã (J. Bondyová).
24. so. Mal˘ v˘let do Malého máslovického muzea másla – tentokrát s prohlídkou
v˘stavy perníku. Zaãátek na koneãné aut.
ã. 374 v Máslovicích po pﬁíjezdu spoje, kter˘
jede ve 13.25 od stan. metra C „Kobylisy“.
Návrat zpût pﬁívozem a vlakem. Vstup 50 Kã
+ vstupné do muzea (E. Sokolová).
Palestra zde dokonce zaji‰Èují masáÏe. A pozor! BûÏí se za kaÏdého poãasí!
PoﬁadatelÛm jsme poloÏili je‰tû otázku, jaké
budou doprovodné akce pro veﬁejnost?
„Pro leto‰ek bude kromû závodu pro v‰echny, kdo si chtûjí zabûhat, také speciální Barmansk˘ bûh – jiÏ tﬁetí roãník závodu t˘mÛ
barmanÛ z restaurací, barÛ a hotelÛ. Dále samozﬁejmû kulturní program Maraton Music
Festival na pódiu v den závodu – rozcviãka,
kapely, hosté – a kapely podél trati závodu.
Vyvrcholením odpoledne bude losování tomboly Velká Maratonská SoutûÏ, jejíÏ hlavní
cenou je Motocykl YAMAHA XT125X a mnoho dal‰ích cen od partnerÛ PIM. Tato soutûÏ
je urãena v‰em závodníkÛm, kteﬁí se letos
zúãastnili kteréhokoliv námi poﬁádaného závodu – staãí jen mít startovní ãíslo,“ ﬁíká Hana
·tûpánková a dodává, Ïe nejlépe je se podívat na internetové stránky www.pim.cz, kde
najdete i dal‰í informace. A komu se bûhat
nechce, mÛÏe se pﬁijít alespoÀ podívat. Maf

Také máte rádi ten pocit znovuzrození po fyzické únavû ze sportu, po pﬁíjemné koupeli,
saunování nebo dáte-li si zdravotní masáÏ? Ne snad, Ïe bychom nûkomu chtûli namlouvat, Ïe po tûchto procedurách bude mlad‰í, ale je jasné, Ïe udûlá nûco pro své
zdraví a svûÏest. A navíc se dostaví dobrá nálada.
Kam si pro porci tûchto pﬁíjemn˘ch poÏitkÛ
zajít? Nedávno získali obyvatelé Nového
Mûsta, ale i v‰ichni ti, kdo neváhají kvÛli svému zdraví vyzkou‰et nûco nového, dal‰í
moÏnost. Infinit centrum v Îitné ulici, na rozhraní prvního a druhého obvodu, bylo otevﬁeno teprve o prázdninách. V‰e zde voní novotou, jiÏ vstupní prostory lákají pﬁíjemn˘mi
kﬁesílky a barem s energetick˘mi drinky
a doplÀkov˘mi nápoji. Po prozkoumání nabídky, která ãítá solárium, fitness, saunu,
whirlpool a masáÏe, si staãí vybrat to, na co
máte právû náladu, a pﬁesunout se do podzemí. Naprogramujete-li si potrápit tûlo, ãeká
vás ﬁada nejmodernûj‰ích posilovacích strojÛ, zamûﬁen˘ch pﬁedev‰ím na tvarování Ïensk˘ch proporcí. Ne Ïe by sem mûli muÏi
vstup zakázán, ale protoÏe je známo, Ïe se
Ïeny ve spoleãn˘ch posilovnách více ost˘chají a také chtûjí jinak zamûﬁené cviãení,
vsadili v tomto v Infinitu spí‰e na dámskou
klientelu, která zde bude mít to, co potﬁebuje.
Pﬁipraven je i osobní trenér ãi trenérka, kteﬁí
poradí a sestaví vám na tûlo cviãební plán ãi
jídelníãek.

Po vydatném posilování mÛÏete zkusit zdej‰í
whirlpool, v nûmÏ se krásnû uvolníte. Mohou
jej vyuÏít aÏ ãtyﬁi osoby, takÏe se v pﬁíjemn˘ch bublinkách dá i dobﬁe poklábosit. Kdo
zvolí spí‰e saunování, má na v˘bûr mezi
dvûma saunami. Vût‰í aÏ pro 15 lidí, nebo si
mÛÏe s pﬁáteli ãi partnerem objednat saunu
privátní, vhodnou pro ãtyﬁi (ale i více) osoby.

27. út. Staromûstská radnice – celková
prohlídka (podzemí, sály, kaple). Zaãátek
v 15.30 pﬁed objektem. V pﬁípadû primátorské akce nelze uskuteãnit. Vstup 50 Kã +
jednotné sníÏené vstupné do objektu 40 Kã
(J. BuÀatová).
28. stﬁ. Vrtbovská zahrada – jedna z nejkrásnûj‰ích praÏsk˘ch zahrad. Zaãátek ve
14.00 pﬁed hl. vchodem do Vrtbovského
paláce (nároÏí Karmelitské a TrÏi‰tû). Vstup
50 Kã + vstupné do zahrady 40/25 Kã
(PhDr. Chrastilová).
29. ãt. Za kníÏetem Václavem. Procházka
po místech, kde si tuto osobnost pﬁipomeneme. Zaãátek v 15.30 u sochy sv. Václava na
Václavském nám. Vstup 50 Kã (Mgr. Náprstková).
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.
Mûstská ãást Praha 5 poﬁádá v rámci
„DnÛ evropského dûdictví 2005“ tyto akce:
1. Prohlídka kostelíka sv. Michala v zahradû
Kinsk˘ch – 10. 9. 2005 ve 13, 14 a 15
hod.
2. Prohlídka Malostranského hﬁbitova –
11. 9. 2005 v 9 a 11.30 hod.
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● âe‰tí vûdci vstoupili do velkého evropského projektu s názvem IMPULSE. Patﬁí
do oblasti v˘zkumu nov˘ch chemick˘ch
procesÛ pﬁi vyuÏití mikrotechnologie.
Pﬁedpokládá zrod nov˘ch generací chemick˘ch v˘robních jednotek, zejména ve
v˘robû farmaceutik, chemick˘ch specialit
a spotﬁební chemie.
● V srpnu t. r. zemﬁel v Berlínû ve vûku
nedoÏit˘ch 83 let prof. RNDr. Jaroslav
Kouteck˘, DrSc., Dr. hc. mult., zakladatel
‰koly kvantové chemie u nás. Podílel se
na zakládání grantového systému v ãeské
vûdû, a pﬁispûl tak v devadesát˘ch letech
k její transformaci.

■ ■ ■

Interiéry sauny i whirlpoolu jsou velmi elegantní, dokonce i ve sprchách v saunû máte
urãité soukromí.
Bolavá záda, krk, ale i vá‰ celkov˘ zdravotní
stav pomohou vylep‰it masáÏe. Dvû zdej‰í
masérky nabízejí celou ‰kálu moÏností, od
masáÏe klasické pﬁes sportovní, japonské
energetické masáÏe rei-ki, ãínskou tlakovou
terapii a jiné speciality.
Kdo se rád „sluní“ a vyhﬁívá v soláriu, jistû
bude chtít vyzkou‰et zdej‰í absolutnû nejnovûj‰í modely horizontálního i vertikálního solária. Obojí jsou regulovatelné a hlasov˘mi
pokyny vám umoÏní kontrolovat prÛbûh procedury. Dokonce se lze osvûÏit bûhem ní tﬁeba jemnou spr‰kou obliãeje.
Infinit centrum najdete v zadním traktu nového hotelu v Îitné ulici ã. 8. V˘hodou je i 12
vlastních parkovacích míst, coÏ je v centru
Prahy luxus. Kdo se za dobr˘mi sluÏbami
rozhodne vracet, tomu se vyplatí Infinit karta
v hodnotû 1000 nebo 2000 Kã (je‰tû v˘hodnûj‰í), z níÏ vám budou odeãítat. Ceny pro
majitele karty jsou samozﬁejmû pﬁíznivûj‰í.
Zajímavá je i nabídka niÏ‰ích cen mimo nejfrekventovanûj‰í hodiny, tzv. Hapy hours,
a je‰tû více zv˘hodnûné ceny pro studenty.
TakÏe: Chcete se znovu narodit?
Infinit centrum, Îitná 8, Praha 2,
tel.: 225 999 166, 608 508 608,
info@infinit.cz, www.infinit.cz
Otevﬁeno:
po – pá 7:00–23:00, so – ne 8:00–23:00

Kontejnery na Praze 1
– svoz objemného odpadu
6. 9. a 21. 9. (pﬁistavení v úter˘ ráno, odvoz ve stﬁedu ráno) na tûchto místech:
1. u stanice metra Národní, kﬁiÏovatka
ulic Charvátova a Vladislavova
2. Ha‰talská ulice 2
3. Malostranské námûstí 11 (horní)
Víkendov˘ svoz z 19 míst na území Prahy 1 bude 20. – 23. ﬁíjna
Stanovi‰tû kontejnerÛ oznámíme v ﬁíjnovém ãísle ListÛ Prahy 1.
Zdroj: OÚ Mâ Praha 1

3. Prohlídka Bertramky – 11. 9. 2005 ve 13
a 15 hod.
4. Procházka parkem Santo‰ka – 11. 9.
2005 v 10 hod.
PrÛvodcovskou sluÏbu zaji‰Èuje PIS. Vstup
zdarma.
VLASTIVùDNÉ V¯LETY V ¤ÍJNU 2005
1. so. Nejen za Jaroslavem Ha‰kem do
Lipnice. Chotûboﬁ, HavlíãkÛv Brod, Lipnice
nad Sázavou. Cena 441 Kã (JUDr. Marchal).
2. ne. Îidovskou cestou III. Litomy‰l, Rychnov nad KnûÏnou. Cena 479 Kã (PhDr.
Chrastilová).
8. so. Za ãesk˘mi skláﬁi. Nov˘ Bor, Kamenick˘ ·enov, Chﬁibská, Zákupy. Cena
391 Kã (B. ·vejnohová).
9. ne. Do Kuksu za hrabûtem ·porkem II.
Jaromûﬁ, Kuks, Betlém, Velichovky. Cena
470 Kã (Ing. Kocourek).
15. so. Krajem zlata a krásn˘ch vyhlídek.
Nov˘ Knín, Kﬁepenice, âelina, Prostﬁední Lhota, Vesel˘ vrch, Mokrsko, Slapská a ·tûchovická pﬁehrada. Cena 348 Kã (J. BuÀatová).
16. ne. Za hvûzdáﬁi do „Benátek“. Brand˘s
n/L, Stará Boleslav, Benátky n./J, Lysá n./L.
Cena 341 Kã (M. Abrahámová).
POZOR! Vlastivûdné v˘lety se prodávají
v informaãních stﬁediscích PIS – Staromûstské radnici a Malostranské mostecké vûÏi. Prodejní místo Na Pﬁíkopû 20, Praha 1 se
ru‰í.
ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA, pﬁí‰tí
program bude k dostání od 26. záﬁí na Staromûstské radnici, ve vlastivûdném útvaru PIS
Arbesovo nám. 4, Praha 5 a v památkov˘ch
objektech, které jsou ve správû PIS.

ST¤ÍPKY Z AKADEMIE VùD âR

Piják absintu

■ ■ ■

● Leto‰ní mezinárodní chemické olympiády na Tchaj-wanu se zúãastnili ãtyﬁi studenti gymnázií z âR. Eva Pluhaﬁová
z Ostrova nad Ohﬁí získala zlatou medaili,
dal‰í tﬁi âe‰i si odvezli dvû stﬁíbrné a jednu
bronzovou.
● Záﬁí je poslední mûsíc, kdy máme moÏnost prohlédnout si genofondové sbírky
Botanického ústavu v expoziãní ãásti zahrady v tûsném sousedství PrÛhonického
parku. Mûly by je‰tû kvést nûkteré kulturní
rÛÏe, lekníny, letniãky a jiﬁinky. Zahrada je
pﬁístupná v pracovní dny od 8 do 14 hodin.
wi

SLOVO MAJÍ âTENÁ¤I

Jako reakci na ãlánek o kavárnû Slavii
v prázdninov˘ch Listech Prahy 1 jsme obdrÏeli zajímav˘ e-mail, objasÀující nûkteré
okolnosti, které se t˘kají obrazÛ Viktora
Olivy. UpﬁesÀuje jejich dal‰í osudy, které
se pﬁi psaní ãlánku zdály b˘t zamlÏené díky ne zcela úpln˘m podkladÛm.
Z mailu pisatele, jehoÏ jméno je redakci
známo, vyjímáme: …Magick˘ obraz „Piják
absintu“, symbol Slavie, je skuteãnû no-
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Chcete omládnout? Zkuste Infinit!

Kostel sv. Karla Boromejského na Malé
Stranû – celková prohlídka. Zaãátek ve
14.30 pﬁed objektem (Vla‰ská ul., Malá Strana). Vstup 50 Kã (D. Budinská).
Karlínu a Libni zdaleka se vyhni (?) Karlín I.
– ·pitálské pole. Seriál z historie i souãasnosti Karlína. Zaãátek v 15.00 u schodi‰tû
vstupu do hlavní budovy Muzea hl. m. Prahy,
Na Poﬁíãí 52, Praha 8. Vstup 50 Kã (P. Kuãera).
25. ne. V˘let – Do pern‰tejnsk˘ch Pardubic. Pardubice, Kunûtická hora, Koãí, Lichnice. Cena 420 Kã (Ing. Kocourek).
Nûco málo z Bﬁevnova a trochu více ze
Stﬁe‰ovic. Zaãátek ve 14.00 na stan. MHD
„Kajetánka“ (aut. ã. 174 jede od stan. metra
A „Hradãanská“). Vstup 50 Kã (H. âenková).
Putování z Malé Strany na Kampu (Kde
najdete památné stromy, kde se narodil J. B.
Foerster, kde byl a jak prosperoval znám˘
hotel U zlatého jednoroÏce a dal‰í zajímavosti). Zaãátek v 15.30 u sochy sv. Jana Kﬁtitele na Maltézském nám. Vstup 50 Kã (PhDr.
Havlovcová).

v 15.30 na stan. MHD „Zbraslavské nám.“
(aut. ã. 129 a 241 jedou od Smíchovského
nádraÏí). Vstup 50 Kã (J. Bondyová).

10. so. V˘let – Do nejmen‰ího mûsta v Rakousku II. Riegersburg, Hardegg, Retz, Pulkau. Cena 633 Kã (JUDr. Marchal).
V˘let – Krajem sv. Zdislavy a pánÛ z Dubé.
Zákupy, Jablonné v Podje‰tûdí, Lemberk,
Grab‰tejn. Cena 429 Kã (Ing. Kocourek).
Zahrady PraÏského hradu – Královská,
Rajská, Na Valech. Zaãátek akce ve 14.00
na stan. tram. ã. 22, 23 „Královsk˘ letohrádek“. Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).

záﬁí 2005

■ ■ ■

vodob˘ – jde o kopii, vytvoﬁenou tûsnû
pﬁed otevﬁením kavárny. Originál zakoupil
kdysi likvidátor b˘val˘ch RaJ, svého ãasu
to byla dost frekventovaná mediální kauza. …ZmiÀovan˘ triptych V. Olivy se neztratil – je peãlivû uchováván v depozitáﬁi
Galerie hlavního mûsta Prahy. Jeho reprodukci najdete v publikaci Velká kavárna Slavia. Odstranûn z prostor kavárny
byl po pﬁestavbû interiéru, kdy byla zbourána zeì, na jejíÏ plochu byl pÛvodnû triptych koncipován a vytvoﬁen a jiné umístûní nebylo moÏné… Tolik pro zvídavé
ãtenáﬁe, které osudy zajímav˘ch obrazÛ
mohou zajímat.

Co s nepotﬁebn˘m o‰acením?
Na pﬁání ãtenáﬁky, která se zajímala o to,
kam je v Praze 1 moÏné odnést star‰í ‰atstvo, jsme udûlali prÛzkum. Zjistili jsme,
Ïe ani to, co vám pﬁipadá jiÏ opravdu k neupotﬁebení, nemusíte vyhazovat do popelnice. Sbûrem textilu, a to nejrÛznûj‰ího
druhu, od prádla a obleãení aÏ po staré
deky, spacáky, bytov˘ textil, pytle, odstﬁiÏky, zkrátka v‰eho, co vás napadne, se zab˘vá charitativní organizace Diakonie. Má
v celé republice ﬁadu sbûrn˘ch míst – jak
sv˘ch, tak dal‰ích charitativních organizací, které se také zab˘vají sbûrem (a prodejem) star‰ího o‰acení.
V Praze 1 pﬁímo sbûrné místo Diakonie sice není, ale ‰atstvo a dal‰í textilie mÛÏete
odnést napﬁíklad do Nadûje, Bolzanova 5,
tel. 222 243 434 nebo do Seniorbazaru
(SenováÏné nám. 18, dennû pondûlí aÏ
pátek od 9 do 17 hodin, jen pánské
a dámské o‰acení, NE dûtské) ãi do bazaru organizace ÎIVOT 90 v ul. Karoliny
Svûtlé 18, tel. 222 333 512. Tam si v‰e
pﬁeberou a co je vyuÏitelné buì k prodeji
za symbolické ceny, nebo co mohou upotﬁebit klienti tûchto institucí, si nechají.
Zbylé vûci v‰ak nevyhodí, ale pﬁedají právû Diakonii, která je zuÏitkuje dále. Z tako-

vého textilu se pak napﬁíklad vyrábûjí tkané kobereãky nebo je vyuÏit k prÛmyslovému zpracování ãi se uplatní rÛzn˘m
zpÛsobem i v rozvojov˘ch zemích, pro
nûÏ v Diakonii mají programy pomoci. BohuÏel ani jedna z tûchto provozoven
v Praze 1 nemá takovou moÏnost, Ïe by
k vám poslala pro vûci auto s ﬁidiãem. NemÛÏete-li tûÏk˘ balík odnést sami, musíte
poprosit nûkoho známého. Diakonie, která
na sv˘ch poboãkách shromaÏìuje i nejrÛznûj‰í dal‰í odkládané vybavení domácnosti, nábytek apod., sice dﬁíve podobnou
sluÏbu nabízela, ale nyní má pouze dvû
nákladní vozidla na celou republiku, takÏe
to jiÏ také není moÏné.
Dal‰ím místem, kam lze odnést ale spí‰e
zachovalej‰í a nositelné obleãení nebo
i kabelky, nádobí a podobnû, je obchÛdek
Sue Ryder ve ·tûpánské 53, tel.
224 221 217. Ten, kdo si tam za nízkou
cenu naopak nûco zakoupí, pﬁispûje na
provoz domova pro seniory Sue Ryder
v Praze 4 – Michli.
S laskavou pomocí paní Podlipské
(Diakonie) a Zemanové (Îivot 90) sepsala Martina Fialková
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Japonská
restaurace
Miyabi
◆
◆

su‰i, sa‰imi, obento, tempura
uspoﬁádání rautu a recepce
v japonském stylu v na‰í
restauraci ãi u Vás
◆ su‰i párty se su‰i kuchaﬁem
a obsluhou
◆ su‰i mísy pro Va‰e párty
◆ speciální japonské obento na cesty
www.miyabi.cz
e-mail: miyabi@miyabi.cz
Navrátilova 10/664, 110 00 Praha 1
tel.: 296 233 102

byla âJS obnovena v roce 1990, takÏe na jaﬁe, pﬁesnû 14. 3. 2005 oslavila své patnácté
v˘roãí. Mezi znám˘mi osobnostmi, které stály u jejího posledního znovuzrození, byli napﬁ. Ivan Havel, Vûra âáslavská nebo Václav
Neumann. A také Zdenûk Hrdliãka, b˘val˘
velvyslanec v Japonsku, kter˘ v srpnu 1968
nechal na budovu ãeské ambasády v Tokiu
vyvûsit ãern˘ prapor. Obdobnû jako v r. 1968
nechybûl mezi zakládajícími ãleny Lubor Hájek, kter˘ vybudoval v Národní galerii u nás
sbírku asijsk˘ch umûní.

Co najdete pod stﬁechou?
Po právû uskuteãnûné pﬁestavbû nûkter˘ch
prostor, které budou novû slouÏit jako uãebny, se zde rozbûhne od 12. záﬁí opût v˘uka
japon‰tiny. O ní ale aÏ dál. Pod stﬁechou budovy Na MÛstku se scházejí pravidelnû také
zájemci o nejrÛznûj‰í japonské tradice a tvoﬁí, baví se ãi pracují v mnoha sekcích. Nejaktivnûj‰í jsou asi sekce ãajová – s japonskou
ãajovou ‰kolou Urasenke, která zde má svoji místnost s typick˘mi rohoÏemi tatami, dále
sekce pro studium japonského meãe, sekce
bonsají a japonsk˘ch zahrad, japonské hry
go, sekce hudby ãi bojov˘ch umûní. Scházejí se tu i pﬁíznivci sekce netradiãní kultury, jako jsou animace a poãítaãová kultura, která
je v Japonsku na vysoké úrovni. Oblíbená
sekce ikebany kvÛli potﬁebû vût‰ích prostor
sídlí v pronájmu v Lucernû. âajov˘ obﬁad
mohou nav‰tívit i neãlenové z ﬁad veﬁejnosti
kaÏd˘ ãtvrtek od 19:30.

Aktivity pro veﬁejnost
Mimo tato pravidelná setkávání ãlenÛ a pﬁíznivcÛ jednotliv˘ch sekcí organizuje nebo se
spolupodílí âJS na ﬁadû vnûj‰ích událostí,
které pﬁedstavují Japonsko a jeho kulturu ‰iroké veﬁejnosti. Obzvlá‰tû letos, kdy rok
2005 byl vyhlá‰en rokem mezilidsk˘ch vztahÛ Japonska a zemí Evropské unie, bylo

Na Uhelném trhu pﬁed prázdninami a po nich

PLACENÁ INZERCE

ãují zde v‰echny jazykové úrovnû
vãetnû japon‰tiny odborné, napﬁíklad pro prÛvodce ãi vûdecké pracovníky. Naopak je Ïádána i v˘uka
ãe‰tiny, které se samozﬁejmû
úãastní pﬁedev‰ím zde Ïijící a pracující Japonci, jichÏ neustále pﬁib˘vá. Ti zde v prostorách âJS mají
i sídlo svého SdruÏení JaponcÛ
v âeské a Slovenské republice.
V souãasné dobû âJS podniká potﬁebné kroky k certifikaci zkou‰ek
z japon‰tiny japonsk˘m ministerstvem zahraniãí tak, aby byly mezinárodnû uznávané. âJS participuje
i na metodické prÛpravû lektorÛ, na
pﬁípravû uãebnic a v˘ukov˘ch
osnov. (MoÏná se mnoho neví, Ïe
japon‰tina se u nás vyuãuje i na
nûkolika gymnáziích a lze z ní zde
i maturovat.)

Dnes trochu vyboãujeme z ﬁady ãlánkÛ, kter˘mi pﬁedstavujeme jiÏ od ledna rÛzná kulturní stﬁediska a instituty evropsk˘ch zemí, s nimiÏ nás tradiãnû pojí úzké vztahy. Jednak se dostáváme úplnû nejdál, na Japonské ostrovy, jednak se budeme zab˘vat ãinnostní obãanského sdruÏení, a nikoli oficiální instituce zﬁízené tím kter˘m státem.
Rozdíly v ãinnosti ale nejsou velké. âesko-japonská spoleãnost doplÀuje takové aktivity japonské ambasády u nás – a naopak na‰eho ministerstva zahraniãí v Japonsku, pro
nûÏ tyto instituce nemají podmínky. Její aktivity jsou uÏ natolik rozsáhlé, Ïe skuteãnû
usiluje o to, aby mohla b˘t pﬁetvoﬁena v Japonsk˘ institut, podobn˘ tomu nebliÏ‰ímu,
kter˘ je ve Vídni. Pak by snad mohla opustit i prostory v posledním patﬁe Na MÛstku 8,
které jsou jí jiÏ dávno malé. Zatím ale pﬁátele japonské kultury, historie i souãasnosti
najdete právû zde.
První kontakty s Japonskem v samostatném
âeskoslovensku zprostﬁedkovávali legionáﬁi,
kteﬁí se pﬁi své anabázi do Japonska dostali
koncem 1. svûtové války a po ní. âesko-japonská spoleãnost byla ale zaloÏena aÏ roku
1946. Její ãinnost byla zastavena po únoru
1948. Znovu byla obnovena v roce 1968,
kdy smûla existovat pouze dva roky. Potﬁetí
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Foto: archiv âJS
hodnû práce a je‰tû bude. Ta v‰ak pﬁiná‰í
uspokojení v podobû vysoké náv‰tûvnosti akcí, jako byl koncert hráãÛ na japonské bubny
(skupina Ondekoza), kter˘ probûhl v Laternû
magice, nebo úspû‰ná v˘stava Flétna a meã
na jaﬁe v Muzeu hlavního mûsta Prahy. Jejím
cílem bylo pﬁiblíÏit ty oblasti japonské kultury,
kter˘m se u nás lze aktivnû vûnovat. Kromû
shlédnutí vystaven˘ch exponátÛ bylo moÏné
i prakticky si vyzkou‰et funkci nûkter˘ch
pﬁedmûtÛ, pokusit se o vlastní ikebanu, proniknout do tajÛ kaligrafie ãi zkusit vlastnoruãnû namalovat tradiãní motivy na vûjíﬁe.
V nejbliÏ‰ích dnech mÛÏete zase zajít na lákavou v˘stavu japonsk˘ch meãÛ v Muzeu
policie. Mezi 7. 9. a 9. 10. se zde pﬁedstaví
unikátní meãe ze soukrom˘ch i veﬁejn˘ch
sbírek. KaÏdou sobotu bude moÏné si umûní
meãe jako zbranû i náboÏenského symbolu,
jeho historii a rituály pﬁiblíÏit i v doprovodn˘ch pﬁedná‰kách, semináﬁích a pﬁi promítání filmÛ se samurajskou tematikou. V˘stavu
pﬁipravila jedna z nejaktivnûj‰ích sekcí âJS
Nihonto Kenkyukai – Spoleãnost pro studium japonského meãe - a oslaví jí zároveÀ
desáté v˘roãí svého trvání.
Dne 3. ﬁíjna budeme mít moÏnost ve Státní
opeﬁe obdivovat tradiãní japonské tance
z rÛzn˘ch oblastí, které pﬁedstaví soubor
Kiku No Kai (Spoleãnost chryzantém).

Japon‰tina i ãe‰tina
VraÈme se ale ke studiu jazykÛ. Nabídka
v âJS je totiÏ jednou z nej‰ir‰ích u nás. Vyu-

Neménû dÛleÏit˘m cílem âJS je integrace zde Ïijící japonské komunity do ãeského prostﬁedí a také spolupráce v oblasti turistického ruchu.
Zaãalo to kdysi tematick˘mi zájezdy po âesku právû pro zde usazené Japonce, kteﬁí chtûli blíÏe poznat
na‰e kulturní památky a tradice.
Pozdûji, jiÏ ve spolupráci s agenturou Czechtourism se zájezdy rozrostly i pro japonskou turistickou klientelu. Je
potû‰ující, Ïe podle statistik pﬁíliv japonsk˘ch
turistÛ stále trvá a Ïe se dostali na pﬁední
pﬁíãky do sousedství BritÛ ãi NûmcÛ. A navíc
zÛstávají i déle neÏ obvyklé 2-3 dny, dokonce
se do âR i vracejí. K tomu jistû pﬁispívá i spolupráce s obdobn˘mi spoleãnostmi japonsko-ãeského pﬁátelství na opaãné stranû. V Japonsku jich existuje nûkolik, nejaktivnûj‰í
jsou asi v Tokiu, Ósace nebo Hiro‰imû. Pﬁib˘vá i v˘mûnn˘ch, partnersk˘ch projektÛ mûst
ãi umûleck˘ch souborÛ. To v‰e se projevuje
i v oblasti ekonomické, vÏdyÈ Japonsko se loni stalo nejvût‰ím investorem v âesku.
O pestré ãinnosti âJS by mohlo b˘t napsáno
je‰tû více, zvlá‰tû po rozhovoru s jejím v˘konn˘m ﬁeditelem, panem Robinem ·óen
Heﬁmanem získáte dojem, Ïe její aktivity
jsou témûﬁ nekoneãné. Je to dáno nejen samotn˘m bohatstvím japonské kultury, ale
urãitû i nad‰ením lidí, kteﬁí se nám ji snaÏí
pﬁiblíÏit – a naopak. „KdyÏ jsme vidûli dlouhatánské fronty zájemcÛ o ãeskou kulturu
pﬁed EXPO hall na svûtové v˘stavû v Aichi,
mûli jsme opravdu radost“, ﬁíká muÏ, kter˘ po
studiích buddhismu v Japonsku získal i nûkolikaleté zku‰enosti v buddhistickém klá‰teﬁe. Jeho klid poté vystﬁídal ãinorodou aktivitou v ãele âesko-japonské spoleãnosti,
kterou jsme se vám snaÏili alespoÀ trochu
pﬁiblíÏit.
âesko-japonská spoleãnost, Na MÛstku 8,
P 1, tel.: 224 216 032, www.japan.cz
Martina Fialková

Kondoﬁi na Bambiriádû - a co dál?

Dne 27. 6. poﬁádali v Z· NA Uhelném trhu pﬁedprázdninovou ‰kolní pouÈ, na kterou Listy Prahy 1 dostaly pozvání. PouÈ se povedla nejen díky sluneãnému poãasí, ale i díky
nad‰ení v‰ech zúãastnûn˘ch dûtí i pedagogÛ.

8. záﬁí pokraãujeme...

Zahájilo ji rozverné fotbalové utkání Ïáci versus kantoﬁi, které skonãilo kupodivu plichtou. Na
zrekonstruovaném hﬁi‰ti v zadním traktu ‰koly se pak za doprovodu reprodukované hudby
a v reÏii samotn˘ch ‰kolákÛ odehrála ﬁada nápadit˘ch vystoupení. Mezi nimi vynikl zejména
efektní v˘razov˘ tanec dvojice deváÈákÛ Krist˘ny a Matûje, kter˘m se symbolicky rozlouãili za
v‰echny se svojí alma mater. Pozornost vzbudila také punkrocková skupina sloÏená z klukÛ
z loÀské 8. A. nebo pﬁehlídka profesionálnû vedeného krouÏku modelingu. Po vystoupeních
následovaly soutûÏní disciplíny u jednotliv˘ch stolkÛ a stanovi‰È. Celé odpoledne mûlo jiÏ atmosféru blíÏících se prázdnin, které v‰ak dnes jsou uÏ minulostí. Dûtem ale urãitû dodaly mnoho nov˘ch záÏitkÛ a energie na zvládnutí právû zaãínajícího ‰kolního roku. V nûm kromû bûÏn˘ch povinností budou mít moÏnost rozvinout svou osobnost v nûkterém ze ‰estnácti
zájmov˘ch krouÏkÛ. Nejzajímavûj‰í je asi krouÏek SAV, studio amatérského filmu, jehoÏ patronem je znám˘ reÏisér F. A. Brabec a v nûmÏ pod rukama dûtí vznikají skuteãné dokumenty
a krátké filmy. Pokraãovat budou i populární krouÏky pﬁíznivcÛ dûjepisu a zemûpisu, anglická
i francouzská konverzace ãi na 1. stupni flétnov˘ krouÏek. Vedení ‰koly si pochvaluje dobrou
spolupráci s rodiãi, mezi nimiÏ nachází ﬁadu sponzorÛ jak pro tyto zájmové aktivity, tak i pro
nadstandardní vybavení nûkter˘ch uãeben. I díky sponzorsk˘m darÛm se zde mohou pochlubit kaÏdé dva roky obnovovanou PC technikou ve tﬁech poãítaãov˘ch uãebnách a knihovnou
s internetem. Není pak divu, Ïe do ‰koly na Uheln˘ trh smûﬁuje i ﬁada dûtí z jin˘ch praÏsk˘ch
obvodÛ. Pﬁejme tedy v‰em, a zejména leto‰ním prvÀáãkÛm, ‰Èastn˘ nov˘ ‰kolní rok.

V kvûtnovém vydání jste mohli najít ãlánek s informacemi o akci, kterou na‰e sdruÏení chystalo pro dûti z celé Prahy. Centrální ãást praÏské Bambiriády se totiÏ opût
pﬁesunula, tentokrát na Vítkov. JiÏ bûhem zimy jsme proto nabídli otevﬁení dal‰ího
'bambiriádního' místa – areál na‰í lodûnice, kter˘ teprve nedávno po letech prÛtahÛ
koneãnû pﬁe‰el ze správy Fondu dûtí a mládeÏe do vlastnictví jedné z kondorsk˘ch
skupin. A jak lépe ukázat jeho vyuÏívání ve prospûch dûtí a mládeÏe, neÏ tím, Ïe se
lodûnice otevﬁe opravdu ‰iroké veﬁejnosti?
A tak se v jiÏ v zimû rozebûhly pﬁípravy, na
jejichÏ konci se r˘soval jednoznaãn˘ cíl –
udûlat poﬁádnou akci pro dûti. Shánûly se
vûci nutné pro provoz Bambiriády v Podolí, hledaly se potﬁebné finance, desítky
hodin jsme trávili pﬁípravou, vym˘‰lením
a realizací nápadÛ. A potom to pﬁi‰lo – indiánské hry, sporty a zvyky, loutkové divadlo, tombola, korálkování, v˘roba ruãního
papíru, peãení placek v peci, kování, v˘roba ozdob, projíÏìky po Vltavû, pﬁívoz kata-

maránem, v˘stavy fotografií, to v‰e si za
ãtyﬁi dny uÏilo více neÏ neuvûﬁitelného pÛldruhého tisíce mal˘ch i vût‰ích náv‰tûvníkÛ.
Akce skonãila a uÏ nám na dveﬁe klepaly
letní tábory i v‰echen shon s nimi spojen˘.
Teì, kdy pﬁipravujeme tento ãlánek, jsme
vût‰inou z táborÛ jiÏ zpátky a pﬁem˘‰líme,
co zajímavého a nového nachystat v oddílech pro tento ‰kolní rok. A hned na zaãátek máme jedno pﬁekvapení – rozhodli

jsme se otevﬁít ná‰ areál znovu. TakÏe ti
z vás, kteﬁí jste se k nám na konci kvûtna
nestihli nebo nemohli pﬁijít podívat, nemusíte b˘t zklamáni.
Pokud máte chuÈ projet se po Vltavû na
kánoích ãi motorovém katamaránu, podívat se na zajímavé fotografie, zkusit si nûco vyrobit, zasoutûÏit si v uzlování a seznámit se se spoustou dal‰ích zajímavostí,
které podnikají na‰e oddíly po cel˘ rok, neváhejte a pﬁijìte i se sv˘mi kamarády nebo
rodiãi ve ãtvrtek 8. záﬁí do na‰í lodûnice
v Praze 4, Podolské nábﬁeÏí 5 (naproti plaveckému bazénu). Od 14 do 20 hodin si
zde mÛÏete uÏít spoustu zábavy a vyzkou‰et si ledacos zajímavého. Pﬁedstaví se tu
nejen místní podolské oddíly, ale i ostatní
z celé Prahy. Aktuální informace naleznete
na www.kondor.info.
Kromû toho se od 6. záﬁí aÏ do 9. ﬁíjna mÛÏete seznámit s ãinností na‰í i ostatních
sdruÏení dûtí a mládeÏe na v˘stavû
„S Rychl˘mi ‰ípy nejen do Stínadel“ konané v Muzeu dûtské kresby (U Radnice 13,
Praha 1).
TM
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Perliãka Ïivota
Minerály v na‰em jídelníãku
Na‰e tûlo potﬁebuje pro svou fyziologickou funkci celou ﬁadu minerálÛ. V‰echny
tyto minerály mezi sebou soutûÏí o vstﬁebání v trávicím traktu, a proto je nutné je
pouÏívat a pﬁijímat pozornû ve vyváÏen˘ch proporcích.
Îivotnû dÛleÏit˘mi minerály jsou vápník, hoﬁãík, fosfor, síra, sodík a draslík. V‰echny potﬁebujeme v pomûrnû vysok˘ch dávkách,
mûﬁen˘ch ve stovkách miligramÛ nebo
v gramech.
Stopové prvky potﬁebujeme v podstatnû niÏ‰ích dávkách, hovoﬁíme o miligramech nebo
mikrogramech. Îivotnû dÛleÏité jsou Ïelezo,
zinek, mûì, mangan, fluor, molybden a kobalt.
Dnes budeme vûnovat pozornost tûm nejdÛleÏitûj‰ím.
Hoﬁãík je pro lidsk˘ organismus jedním
z nejv˘znamnûj‰ích minerálÛ a je pﬁítomen
v kaÏdé buÀce na‰eho
tûla. Aktivuje na tﬁi sta
enzymÛ v tûle. Zv˘‰enû se vyluãuje ze svalÛ
pﬁi stresu – jeho nedostatek má za následek
vznik únavy, svalov˘ch
kﬁeãí, bolestí hlavy,
kardiovaskulárních potíÏí. Jeho pﬁísun mÛÏeme doplnit uÏíváním
produktu Magnachat.

Individuálním dávkováním se pﬁizpÛsobíme
potﬁebám na‰eho tûla.
Vápník je dal‰ím velmi dÛleÏit˘m minerálem
v lidském tûle – 99 % je ho uloÏeno v kostech
a zubech. Zb˘vající procento je dÛleÏité pro
ãinnost a práci svalÛ vãetnû srdce, vodivost
elektrick˘ch impulsÛ v nervovém systému, sráÏení krve a pro funkci bunûãn˘ch membrán.
Zdrojem vápníku nejsou jenom mléãné produkty, ale také napﬁíklad semínka, jako je sezam. Potﬁebujeme-li vápník v tûle doplnit,
nejefektivnûji tak mÛÏeme uãinit pouÏitím vajeãn˘ch skoﬁápek. Jsou obsaÏeny v produktech Calcium D forte, Calcium C a Calcium
350. Vápník se ze substance vajeãn˘ch skoﬁápek nejlépe vstﬁebává. Pﬁípravky obsahují
je‰tû celou ﬁadu minerálÛ potﬁebn˘ch pro architekturu kostí.
Selen potﬁebujeme k optimální funkci imunitního systému. PÛsobí jako antioxidant v tûle
a chrání tûlo pﬁed degenerativními procesy
zpÛsoben˘mi stresem. Zdrojem jsou pro nás
ryby, mu‰le, vnitﬁnosti, s˘ry, vajíãka. Potﬁebujeme-li jej doplnit, máme k dispozici pﬁípravek Zinkosel.
Zinek je souãástí asi dvou set enzymÛ v tûle
a pÛsobí jako antioxidant – ochraÀuje na‰e
tûlo pﬁed degenerativními
úãinky stresu. Posiluje
imunitní systém, potlaãuje
toxicitu kadmia (kuﬁáci kumulují v tûle velké dávky
kadmia), udrÏuje zdravou
pokoÏku a zmen‰uje projevy lupénky. Doplnit jej
mÛÏeme pouÏitím pﬁípravku Zinkosel.
RNDr. M. Holá
www.achatpharma.cz

Dûtské oddíly organizace KONDOR – skupina âtrnáctka, pﬁijímají nové mladé ãleny. Va‰e dûti tak mohou proÏít mnoho zábavy,
poznat nové kamarády, nauãit se nov˘m dovednostem a zaÏít zajímavá dobrodruÏství. Více informací na http://www.ctrnactka.cz,
http://tovpred.ctrnactka.cz ãi 608408577 (Tomá‰ Mudra).

·kolní roãenka

·kola a prázdniny

Zﬁejmû i vy jste za sv˘ch mlad˘ch let koncem
‰kolního roku dostávali velkou barevnou fotografii s celou tﬁídou a paní uãitelkou. V Základní církevní ‰kole v Ostrovní ulici jsme se
letos rozhodli pro inovaci a vydali jsme ‰kolní
roãenku. V této barevné padesátistránkové
publikaci dostala kaÏdá tﬁída dvû stránky na
prezentaci vlastní celoroãní ãinnosti. Objevily
se tu tedy nejen obvyklé fotografie celé tﬁídy,
ale tﬁeba také fotky ze ‰koly v pﬁírodû a z dal‰ích akcí jednotliv˘ch tﬁíd. Své místo zde nalezly i záznamy z mimo‰kolních aktivit – z vánoãních trhÛ, besed a v˘letÛ. Díky pûknému

Co dûlá ‰kola o prázdninách? To není tak
lehké odhalit. Ta na‰e, na námûstí Curieov˘ch v Praze 1 pﬁi PedFUK s roz‰íﬁenou v˘ukou jazykÛ pﬁipravila pro své Ïáky nûkolik
pﬁekvapení. Barevnû vymalované tﬁídy, nov˘
‰kolní nábytek v provedení lavic pro jednotlivce s nastavitelnou v˘‰kou. Nejvût‰í dárek ãeká na Ïáky i uãitele v podobû rozvodu poãítaãové sítû do v‰ech tﬁíd a kabinetÛ ‰koly. Tû‰it
se mohou i na ﬁadu krouÏkÛ – sportovní
a deskové hry, zpívání, flétna, vaﬁení, ‰ití, jazykové, pﬁírodovûdné, divadlo, etická v˘chova. Zb˘vá jen jediné – pozvat opût Ïáky
1. záﬁí na desetimûsíãní náv‰tûvu a ostatní
zájemce na www.zscurie.cz. Tû‰íme se na
vás! Mgr. Libu‰e Vlková, ﬁeditelka ‰koly
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KLUB POHYBU
A KRÁSY
SLUNEČNICE
CVIČENÍ + KOMPLETNÍ SLUŽBY
TĚHOTENSKÝ PROGRAM

SENIORKY

přijďte si s námi zacvičit !
Ukázková lekce zdarma 12. a 15. září

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

grafickému zpracování se roãenka líbila dûtem, uãitelÛm i rodiãÛm.
KaÏdá vûc ale také nûco stojí. Pﬁijatelnou cenu ‰kolní roãenky jsme mohli zachovat pﬁedev‰ím zásluhou finanãního daru od Mâ
Praha 1, které tímto vﬁele dûkujeme.
P. B., ZC· Ostrovní
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LISTY PRAHY 1

4 inzerce / kultura

STK • EMISE

BEZ
ÁNÍ
E
J
B
O DN

HOROMù¤ICE

♦

záﬁí 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

ÎALUZIE, ROLETY
SÍTù PROTI HMYZU

!! vykupujeme staré Ïaluzie na protiúãet !!

TURBO SOLÁRIUM
ERGOLINE – VERTIKÁL

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

so 8.00 - 12.00

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

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

ÚKLID

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

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

Nabízíme preventivní, léčebné
i chirurgické zákroky,
laboratoř, RTG, ultrazvuk, sono,
čipování do zahraničí
+ vydávání europasů,
prodej krmiv a veterinárních diet.
pondělí – pátek 9–20 hod.
Praha 1, Liliová 7
tel.: 222 221 726
■ ■ ■

K U LT U R A B E Z K R A VAT Y

Musafir – hudba z pou‰tû
Na vlnû world a etno music vyhledávané pﬁedev‰ím mlad‰ími roãníky (ale zdaleka nejen) pokraãují jiÏ druh˘m rokem v paláci Akropolis. Dal‰í z cyklu koncertÛ WORLD RESPECT PLUS, zamûﬁen˘ch na tuto hudbu probûhne v pátek 9. záﬁí. Dal‰í sezonu pﬁehlídky, díky níÏ se mÛÏete seznámit s v˘razn˘mi soubory i sólisty z pro nás exotick˘ch
ãástí svûta, zahajuje indick˘ soubor Musafir.
Co ﬁíká slogan, lákající na tento koncert? Musafir – Gypsies of Rajasthan – hudba, magie, tanãící hadi a fakíﬁi z romské pravlasti
Rajasthanu. Indická hudba je branou do svûta extáze, virtuózní hráãi, barvami h˘ﬁící
kost˘my, tanãící krásky i fakíﬁi ignorující oheÀ
i gravitaci vás pﬁenesou aÏ na hranice reality. Neb˘t tohoto barvotiskového plakátového
v˘kﬁiku, kter˘ by jistû ‰lo nahradit pozváním
solidnûj‰ím a stejnû lákav˘m, to ostatní, co
■ ■ ■

o indick˘ch hudebnících poﬁadatel zveﬁejÀuje, zní skuteãnû zajímavû.
Musafir je persk˘ název pro poutníky, kteﬁí
po staletí cestují pou‰tní krajinou Rajasthanu
do chrámu Baba Ramdeva, patrona RomÛ.
Nejstar‰í romskou komunitou jsou zde zaklínaãi hadÛ a hudba skupiny Musafir ãerpá
i z jejich tradic. Vedoucí osobnost Hameed
Khan, tablista, vystupoval dﬁíve s hudebníky
ze slavn˘ch Gipsy Kings. Po studiích na jai-

R E S TA U R A C E

âeská kulináﬁská tradice Ïije
PodnikÛ, které by se v Praze specializovaly na staroãeskou kuchyni tak dÛkladnû, jak
to dûlají v Patriotu, najdete asi jako ‰afránu. A to je hodnû vzácné koﬁení, které také
z na‰ich receptur vymizelo.
Málokdo ví, jak je vlastnû opravdu stará, tedy
tﬁeba je‰tû „pﬁedbramborová“ kuchynû v âechách vypadala. Ale Ïe byla chutná i zdravá,
o tom nepochybujte. VyuÏívala zdravá masa
(divoãinu, ryby, kachny a husy nejen domácí,
raky), mnoho chutnû upraven˘ch obilninov˘ch
a lu‰tûninov˘ch pﬁíkrmÛ, zeleninu a ovoce domácího pÛvodu. Pozdûji zdomácnûlé brambory pak staroãeskou kuchyni doplnily v mnoha
ohledech. Domácí a roz‰íﬁen˘ byl, budete se
moÏná divit, i chﬁest. Do tradiãní ãeské kuchynû ale patﬁí i vynikající domácí zavaﬁeniny,
perník, med a jiné sladké dobroty, a hlavnû
bylinky. Ochucování tradiãními bylinkami, jako
je majoránka, kerblík, petrÏel, meduÀka, máta
i ten povûstn˘ ‰afrán má nûco do sebe, pokrmÛm dodává úplnû jinou chuÈ, neÏ získají
s koﬁením dováÏen˘m, cizokrajn˘m.
Vynikající a neobvyklé receptury, podle nichÏ
vám v Patriotu pﬁipraví krmi, vyhledává majitelka restaurace v historické literatuﬁe i archivních materiálech. A protoÏe zájem o historickou kuchyni v âechách ji pﬁivedl ke
skuteãnû rozsáhl˘m znalostem o zvycích
stolování a stravování v té které dobû, hodlají v Patriotu zavést nevídanou novinku – staroãeské hostiny v historickém stylu. VÏdy
jednou mûsíãnû od prosince sem budete

moci zajít na opravdové hody – poprvé ve
stylu baroka, pak rokoka a tak dále, aÏ se
dostanete do ãasÛ nedávn˘ch, tﬁeba do kuchynû prvorepublikové. A bude to se v‰ím
v‰udy, nejen s kost˘my personálu a v˘zdobou restaurace, ale vãetnû zajímavého v˘kladu odborníka a odpovídající Ïivé hudby.
Následnû pak nûkteré pokrmy z tohoto období budou i na denním jídelníãku.
NeÏ v‰ak pro vás v Patriotu pﬁipraví první
historickou hostinu, mÛÏete sem zajít na
dobrou veãeﬁi v pﬁíjemném prostﬁedí, které

V areálu moÏnost ãerpat PHM (benzin speciál, natural, naftu).
Kompletní sluÏby autoservisu. Prodej produktÛ ÖMV.

JAZYKOVÉ KURZY V CENTRU PRAHY – 55 Kâ/h
INDIVIDUÁLNÍ A FIREMNÍ V¯UKA – 7 JAZYKÒ

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

Cenová dostupnost.

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

KURZY
ZNAKOVÉHO
JAZYKA

603 245 895

Petr Slavík, Bûlohorská 187, Praha 6

233 358 364

e-mail: antena@volny.cz

KU¤ÁCI-ODVYKNETE!

Telefon: 224 214 617 Mobil: 604 207 771

VETERINA

SLEVY pro drÏitele
ZTP, auto‰koly, TAXI,
záchr. sluÏbu

Anglická frázová slovesa
Paula Schultz
pro jazykové kurzy i jednotlivce
Skvûl˘ pomocník
pro va‰e studium angliãtiny
Srozumitelná a velmi praktická pﬁíruãka
pﬁiblíÏí úskalí anglick˘ch frázov˘ch sloves na jednoduch˘ch a snadno zapamatovateln˘ch pﬁíkladech ze Ïivota.
Zpracováno na základû mnohaleté pedagogické praxe âechoameriãanky vyuãující
angliãtinu studenty v‰ech vûkov˘ch kategorií.
Cena 139 Kã (+ po‰tovné)

od 12. záﬁí 2005 (5 mûsícÛ 2x t˘dnû 90 min)

cena 3 000 Kã
âeská unie nesly‰ících, Havlíãkova 4
110 00 P-1, tel., fax: 222 328 900
e-mail: deafunie@cun.cz
www.cun.cz

Po‰tovní muzeum
Nové ml˘ny 2, Praha 1-Nové Mûsto

ANTONÍN ODEHNAL
známková tvorba a grafika
21. 9. – 30.10. 2005
Po‰tovní pﬁíleÏitostná pﬁepáÏka:
24. 9. 10:00 – 15.:00 hod.
Autogramiáda: 24.9. 10:00 – 12:00 hod
K v˘stavû je vydána
1 pﬁíleÏitostná po‰tovní dopisnice.

OBJEDNÁVEJTE NA ADRESE:
Redakce ãasopisu âesk˘ dialog,
Legerova 61, 120 00 Praha 2 Tel.: 224 941 149,
e-mail.: strizovska@seznam.cz

■ ■ ■

purské univerzitû se usadil ve Francii, kde
zaãala jeho v‰estranná hudební dráha. Skupinu Musafir zaloÏil v roce 1995. Jeho zámûrem bylo pﬁedstavit hudbu z oblasti Rajasthanu v plné její ‰íﬁi od rituálÛ qawwali pﬁes
kouzelné melodie bolywoodsk˘ch filmÛ,
arabsky ovlivnûn˘ pop i klasickou hudbu severní Indie. Hudbu zároveÀ i vizualizuje, protoÏe hindové slovem sangeet oznaãují hudbu, tanec i drama zároveÀ.
Skupina Musafir se mÛÏe chlubit úãastí na
festivalech Rudosltad, Roskilde, Womad
i v lond˘nské Queen Elizabeth Hall. Tvoﬁí ji
pﬁíslu‰níci tﬁí pou‰tních etnik z Rajasthanu,
usedl˘ch LangÛ a ManghaniyrÛ a také koãovn˘ch SaperÛ, zmínûn˘ch zaklínaãÛ hadÛ.
Dal‰í z koncertÛ WORLD RESPECT PLUS
následuje 17. 10., úãinkuje Mahalia Rai Banda z Rumunska.
Maf
■ ■ ■

vÏdy dotváﬁí v˘stava nûkterého z uznávan˘ch v˘tvarníkÛ. Nyní napﬁíklad pÛsobivá keramická díla Marty Taberyové, jedné z na‰ich nejvyhledávanûj‰ích sochaﬁek, a její
dcery, téÏ úspû‰né v˘tvarnice, malíﬁky Marty
Tabery. Na podzim je vystﬁídá dílo dal‰ího
uznávaného sochaﬁe, Josefa Nálepy. Svûtl˘
opukov˘ interiér doplnûn˘ ãervenohnûdou
kombinací elegantního dﬁevûného nábytku
vytváﬁí pro vystavovaná díla vhodnou kulisu,
v˘stavy jsou samozﬁejmû prodejní.
A lahÛdka nakonec? A to doslova, protoÏe
o lahÛdky skuteãnû pÛjde. V horní ãásti Patriotu, rovnou z ulice v Celnici budete je‰tû
pﬁed Vánocemi moci nav‰tívit nové staroãeské lahÛdkáﬁství. Pﬁipravují zde návrat ke kvalitnímu rychlému obãerstvení, které by ãerpalo z tradic domácí kuchynû. Tedy nûco, co
v Praze jiÏ dlouhá léta chybí. Dostanete zde
dobré a vydatné polévky, jednodu‰e upravené ryby a masa, zdravé saláty bez majonézy, ale zato z domácích surovin, vynikající
uzenáﬁské v˘robky od klobásek aÏ po ‰unky
ãerstvé i su‰ené, v‰eliké rybí lahÛdky, také
ovãí i kozí s˘ry, ale i ve vlastní pekárnû peãen˘ chléb a tradiãní ãeské peãivo, chybût nebudou ani buchty, koláãky a vdoleãky s domácími povidly, ãokoládové pralinky i dorty.
Chystají i koutek biopotravin ãi tradiãnû vyrábûn˘ch zavaﬁenin a ovocn˘ch ‰Èáv. Radost
mohou mít jak drobní dodavatelé, tak hlavnû
mlsní PraÏané. UÏ víte, proã Patriot?
Restaurace Patriot – X, V Celnici 3, tel:
224 235 158, info@patriot.cz, www.patriot-x.cz,
otevﬁeno dennû 10:00 – 24:00, salonky, cateringové sluÏby

SVùTOZOR, Praha 1, Vodiãkova 41,
tel. 224 946 824
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

22. – 24. 9. POP CORN FREE CULTURE II.
Tﬁi dny speciálních projekcí, programu a doprovodn˘ch akcí.
DOKUMENTÁRNÍ PONDùLKY – zaãátek 20:00
nebo 20:30. Pravidelné projekce dokumentárních filmÛ za úãasti tvÛrcÛ.
05. 9. Veãer festivalu dokumentárních
filmÛ Jihlava
12. 9. My jsme indiáni (r. Phil Cox)
19. 9. Havel jede na dovolenou (r. Jan Novák)
26. 9. Pﬁes hranice (r. Lozinski, Gogola, Kerekes, Lakatos, Cakic–Veselic)
AUDIOVISUAL – zaãátek 20:00. Pravidelné
setkávání s experimentálním filmem doplnûné pﬁedná‰kami. Pokraãujeme od 22.9.
PROJEKCE PRO SENIORY – zaãátek 11:00,
vstupné 50 Kã
07. 9. Slavíci v kleci
14. 9. Amarcord
21. 9. Moje velká indická svatba
28. 9. MÛj uãitel Ibrahim

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

Prodejní stánky: OD Kotva na Námûstí
Republiky a Hypernova âestlice, PrÛhonice.
RÛÏovou ãajovnu uprostﬁed Prahy blízko Jindﬁi‰ské
vûÏe. âaje Vám prodáme, ale i uvaﬁíme. Dále nabízíme velk˘ sortiment sáãkov˘ch ãajÛ, ãajovou keramiku, kosmetiku se zeleného ãaje.
Novinkou je ﬁada v˘robkÛ z kolekce
„âajov˘ horoskop“
cestopisné poﬁady:
15. 9. NEPÁL – Jana Bendová – 18.30 hod.
20. 9. PA¤ÍÎ, jak ji neznáte – 18.30 hod.
22. 9. DIDJERIDOO – KONCERT ZDARMA – 18.30 hod.
27. 9. KE≈A od jezera Victoria k Indickému oceánu
– J. Sobotková, M. Prynych – 18.30 hod.
akce:
16. - 17. 9. prezentace nové ﬁady kosmetiky ze zeleného ãaje „Tea cosmetics exclusive“ na veletrhu
BEAUTY PRAGUE, V˘stavi‰tû, Praha 7
V˘stava „Kdo rozbije hory“ Dalibor Demel
http:// /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.
■ Nabízíme stﬁe‰ní okna a dubové masivní
podlahy. Tel.: 602 653 294
■ KOUPÍME PEâETÍTKA, KALAMÁ¤E (i cestovní), psací soupravy, noÏe a stojánky na
dopisy, lampu jiné doplÀky na psací stÛl
vyrobené pﬁed rokem 1950. V˘kup po-pá
14-18 hod. StaroÏitnosti Koneãn˘, Dlouhá
tﬁída 22(!!), tel.: 222 320 993
■ HLEDÁM PROSTORY od 150 m2 na Praze 1 od pﬁímého majitele. Tel.: 603 475 577
■ 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. Telefon: 728 054 414, kraft@kraft-praha.cz.

MUZEUM HL. M. PRAHY
SEZNAMTE SE S ARCHEOLOGIÍ
Muzeum hlavního mûsta Prahy v rámci sv˘ch
programÛ pro dûti a mládeÏ pﬁipravilo na
13. a 14. záﬁí zajímav˘ interaktivní program.
Pod názvem Seznamte se s archeologií se
skr˘vá moÏnost dozvûdût se více o tom, co je
to archeologick˘ v˘zkum, proã a jak probíhá,
co se ukr˘vá pod zemí. Odpoví i na otázky, co
se pak dûje se získan˘mi nálezy nebo podle
ãeho se pozná stáﬁí nalezen˘ch stﬁepÛ. Délka
programu je 45 minut.
Taje svého oboru budou dûtem odhalovat archeologové, nebudou chybût ani pravûké nádoby star‰í neÏ egyptské pyramidy. Program je
urãen pro základní ‰koly a je nutné se objednat
pﬁedem na tel.: 224 815 850, 724 518 255,
nebo na e-mail: edu@muzeumprahy.cz. Dále
muzeum pﬁipravuje podobnû zamûﬁené programy s názvem ·kola mlad˘ch archeologÛ
nebo Odûv na‰ich pﬁedkÛ a ‰kolám nabízí téÏ
Maf
komentované prohlídky.

NOV¯ TENISOV¯ ROK
s T· Tallent
Tenisová ‰kola Tallent nabízí kurzy tenisu pro
dûti a mládeÏ od 5 do 15 let pﬁi základních
‰kolách v celém praÏském regionu, dále také
v Brnû, Plzni, Pﬁíbrami a Mladé Boleslavi.
Nábor do kurzÛ jiÏ probíhá, zapsat se lze:
telefonicky: 224 815 871, 603 527 172, 603 418 066
elektronicky:
(pﬁihlá‰ka ke staÏení na „www.TALLENT.cz“)
osobnû: informaãní schÛzka:
âTVRTEK 15. 9. 2005 od 17.30h v Z· Ostrovní

T· Tallent – tradice od roku 1993,
25 stﬁedisek v Praze

JIND¤I·SKÁ VùÎ VÁS ZVE
Rezervace vstupenek
na tel. ãísle 224 232 429.
Cena vstupenek: 150 Kã,
dÛchodci a studenti 75 Kã.
Zaãátky pﬁedstavení v 19:00,
není-li uvedeno jinak.
4. 9. 11:00 – 17:00 Císaﬁsk˘ prÛvod Karla IV.

KONCERTY – Folkov˘ festival v patrech
Jindﬁi‰ské vûÏe vstup 100, 50 Kã
12. 9. Martina Trchová, Karolína Skalníková 18:00, Vladimír Merta, Vesna Caceres –
zpûv za doprovodu akordeonu.
13. 9. PilgrimPimple – 18:00
Nezebend
14. 9. Hluboké nedorozumûní – 18:00
Bezef‰eho, Kvokál
15. 9. Jan Burian – 18:00
Jiﬁí Dûdeãek, Panelákoví fotﬁi
16. 9. Franti‰ek Vlãek – 18:00,
Arno‰t Frauenberk
19. 9. Jaroslav Hutka
20. 9. Missa – 18:00
Lubo‰ Pospí‰il, Klímová – folková písniãkáﬁka
21. 9. David VyslouÏil – osobit˘ písniãkáﬁ aÏ
z v˘chodu republiky a domovem CZ.
21. 9. Obãanské sdruÏení Litterula – z cyklu
Hlasy Vladimíra Holana.
22. 9. T‘N‘T
22. 9. ·antré – drÏitelé Krteãka z leto‰ní Zahrady – 18:00, Zdenûk Vﬁe‰Èál, Petr Sedláãek
23. 9. Missa – 18:00, Pavel Gál, Jana Rychterová

KONCERTY MIMO FESTIVAL
6. 9. Daniela Radóza; sopranistka SOP
s dcerou Beatrice
26. 9. Pichlovo smyãcové trio; Corelli, Pichl,
Zach, Mysliveãek, Stamic, Haydn, Mozart
28. 9. Alexander Shonert ; houslov˘ koncert

V¯STAVY
12. 7.–11. 9. Daniela Havlíãková – grafické
listy, bibliofilie, novoroãenky, ex libris
od 14. 9. Jiﬁí Fogl – umûlecké vazby
1. 9. – 30. 9. prodejní fotov˘stava PraÏské vûÏe
ze zemû i nebe. Autorská v˘stava Josefa Podzimka a Miroslava Raudenského.
17. 9. – 16. 10. 15 let âeského dialogu
a Libri prohibiti

PROGRAM
7. 9. Znovuzrození Jindﬁi‰ské vûÏe – 17:00
DIVADLO
5. 9. Stíny ramp
8. 9. „Ach pryã, ach pryã je v‰ecko“
9. 9. Jedna a jedna jsou tﬁi
26. 9. Stíny ramp
29. 9. Ptáci na telegrafním drátû
21. 9. Past˘ﬁ
25. 9. Hudba PramenÛ – 17:30
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kultura 5
MEZINÁRODNÍ âESK¯ KLUB
ve spolupráci s Lidovou univerzitou Mûstské knihovny poﬁádá cyklus besed HOVORY
BEZ HRANIC.

110 let âeské filharmonie

V pondûlí 19. záﬁí od 17.00 bude tématem besedy JAN ANTONÍN BAËA,
prÛmyslník, jehoÏ kvality a pﬁínos pro rozvoj ãeskoslovenského i svûtového hospodáﬁství byly po dlouhá léta zamlãovány
a jeho osobnost oãernûna ve vykonstruovaném procesu.
J. A. BaÈa, Ïijící po válce v emigraci
v Brazílii, vedl dlouholet˘ spor se synovcem Tomá‰em BaÈou mlad‰ím. Dnes se
jméno svého str˘ce T. BaÈa snaÏí oãistit.
Bude soudní ﬁízení znovu obnoveno?
Hosty besedy jsou Marek Belza, soukrom˘ nakladatel, kter˘ vydal dvû knihy
o pﬁípadu Jana Antonína Bati a b˘val˘
nejvy‰‰í státní zástupce Jiﬁí ·etina,
kter˘ na Ïádost BaÈov˘ch dcer podal Ïádost o pﬁezkoumání soudu jiÏ v r. 1994.

Sezonu 2005/2006 uvedl generální ﬁeditel Václav Riedlbauch pﬁipomínkou dûjinné události. Dne 4. ledna 1896, pﬁi prvním koncertu âeské filharmonie, znûly skladby z tehdej‰ího hlediska nejsouãasnûj‰í. Za dirigentsk˘ pult byl pozván Antonín Dvoﬁák, aby uvedl
vlastní díla. Vztah k soudobé hudbû patﬁí k tradici âeské filharmonie. Velkou ctností orchestru je také vûrnost ãeské hudbû. âe‰tí skladatelé, z pro‰l˘ch staletí i ti souãasní,
jsou pravidelnû zaﬁazování do programÛ koncertÛ na domácích pódiích, jejich díla pﬁedstavují v˘raznou ãást repertoáru zahraniãních zájezdÛ. NeboÈ smysl má dûlat hlavnû to,
v ãem je orchestr nejlep‰í. A svût je zvûdav˘ na ãeskou hudbu v ãeské interpretaci.
âeská filharmonie a její ‰éfdirigent Zdenûk
Mácal vûnují ãeské hudbû velkou pozornost
od zaãátku své spolupráce. Zahajovací koncert jubilejní 110. sezony je koncipován jako
pocta ãeské hudbû, v prÛbûhu sezony zazní
pût svûtov˘ch premiér pûti ãesk˘ch skladatelÛ. Objednávku filharmonikÛ pﬁijali EvÏen Zámeãník, Ivan Kurz, Hanu‰ BartoÀ, dnes tﬁiaosmdesátilet˘ Otmar Mácha a nedávn˘
absolvent Slavomír Hoﬁínka, z celé pûtice
nejmlad‰í komponista. âe‰tí skladatelé jsou
na programu slavnostního koncertu 4. ledna
2006, v Den âeské filharmonie. Jeho spolupoﬁadatelem je Akademie vûd âR, která letos
rovnûÏ slaví 110 let od svého vzniku. Orchestr tak navazuje na historickou spolupráci
s nûkdej‰í Akademií vûd a umûní, která v ãele s J. B. Foersterem vydatnû podporovala
sféru umûleckou. Vedle premiérovan˘ch autorÛ se na koncertech setkáme s díly dal‰ích
ãesk˘ch skladatelÛ, jako jsou Antonín Dvoﬁák, Bedﬁich Smetana, Leo‰ Janáãek, Zdenûk Fibich, Josef Bohuslav Foerster, Josef
Suk, Svatopluk Havelka, Václav Trojan, Zdenûk Luká‰...
Snahou filharmonikÛ je uvádût díla ãesk˘ch
autorÛ spolu s hudbou svûtovou, jejíÏ jsou samozﬁejmou souãástí. „V‰ichni vûdí, Ïe dûláme
dobﬁe ãeskou hudbu, ale mnû jde o to, abychom mohli konkurovat ve svûtovém repertoáru,“ vyznává se Zdenûk Mácal. Vedení orchestru zaﬁazuje do programu mezinárodní
bestsellery, pﬁi v˘bûru pﬁihlíÏí „k tomu, co orchestr baví, co uÏ dlouho nehrál, co chce, aby
v Praze zaznûlo...“ Usly‰íme tedy napﬁ. Stravinského Svûcení jara, Bachovo Vánoãní oratorium, Honeggerovu Liturgickou Symfonii
ã. 3, Hindemithovu Symfonii Malíﬁ Mathis
a v ãeské premiéﬁe jeho Hudbu pro klavír levou rukou... Mezi uvádûn˘mi svûtov˘mi autory nalezneme dále Beethovena, Wagnera,
Verdiho, âajkovského, Suchonû, Bartóka,
Strausse, Roussela, Diamonda, Borodina,
Liszta, Brahmse, Prokofjeva, Rossiniho, také Schuberta, Kodályho, ·ostakoviãe, Wieniawskiho, Brucknera a samozﬁejmû Mozarta.
Ostatnû Mozartova hudba je náplní velkého
projektu k oslavám 250 let od skladatelova
narození, jehoÏ se úãastní ﬁada kulturních in-

stitucí. âeská filharmonie uvede mozartovsk˘
program 25. ledna v Rudolfinu a ve
v˘roãní den 27. ledna 2006 vystoupí na slavnostním koncertu ve Stavovském divadle.
Nová sezona pﬁiná‰í ‰est hlavních abonentních symfonick˘ch ﬁad, cykly komorních
orchestrÛ a komorních souborÛ âF. Náv‰tûvníci sobotních odpoledních koncertÛ a sborového cyklu v nedûlních podveãerech mohou
na vstupenku nav‰tívit ve stejn˘ den aktuální
v˘stavu v Galerii Rudolfinum. Pro posluchaãe abonentních cyklÛ E a F jsou vÏdy hodinu
pﬁed zaãátkem koncertu v Café Rudolfinum
pﬁipravena preludia s hudebními ukázkami
a v˘kladem o skladatelích i jejich skladbách.
Mimo abonmá jsou zaﬁazeny koncerty zahajovací, ke Dni âeské filharmonie, silvestrovsk˘ a závûreãn˘. Na tomto posledním koncertu sezony zasednou na místa nûkolika
filharmonikÛ v sekcích smyãcÛ a dechov˘ch
nástrojÛ posluchaãi Gymnázia Jana Nerudy
– Hudební ‰koly hl. m. Prahy, tedy instituce,
která je o rovn˘ch sto let mlad‰í neÏ filharmonie.
Vedle ‰éfdirigenta ZdeÀka Mácala stane za
dirigentsk˘m pultem samozﬁejmû Vladimír
Válek, ãasto hostující Ondﬁej Kukal a Jiﬁí
Kout, Petr Altrichter, zasvûcení znalci ãeské
hudební scény ocení vystoupení Jiﬁího Bûlohlávka. Za filharmoniky pﬁijede do Prahy
opût ﬁada renomovan˘ch osobností mezinárodní hudební scény. S orchestrem dlouhodobû spolupracují dirigenti Ken-iãiro Kobaja‰i i Manfred Honeck, po letech se vrací
Pinchas Steinberg, pod jehoÏ taktovkou vystoupí mlad˘ polsk˘ houslista Kuba Jakowitz
v Glazunovovû Houslovém koncertu a moll.
Sir Colin Davis uvede Haydnovy a Elgarovy
symfonie, zajímavé programy nabídnou Peter Schreier i Robert Spano, kter˘ pro MozartÛv Koncert ã. 12 A dur pﬁizval ke spolupráci
klavíristu Leona Fleishera. S Walterem Wellerem vystoupí v Mozartovû Koncertu c moll
úspû‰n˘ mlad˘ klavírista Luká‰ Vondráãek.
Mendelssohnovo oratorium Eliá‰ zazní pod
taktovkou Helmutha Rillinga, s dal‰ím mendelssohnovsk˘m programem se pﬁedstaví
praÏskému obecenstvu dobﬁe znám˘ houslista a dirigent v jedné osobû Shlomo Mintz.

Beseda se koná v Malém sále Mûstské
knihovny, Mariánské námûstí, Praha 1.
Vstup 20 Kã, v prodeji budou knihy
o J. A. BaÈovi.
Foto: archiv âF
Na Festivalu Bohuslava MartinÛ ﬁídí orchestr
Gerard Schwarz. Charles Dutoit diriguje jeden koncert na domácím pódiu a podílí se
s ‰éfdirigentem na zájezdu do Japonska.
S orchestrem vystoupí Peter Mikulá‰, Miroslav Dvorsk˘, Lilli Paasikivi a Lubica Orgoná‰ová, kteﬁí zpívají sólové party ve Verdiho Requiem, písnû R. Strausse pﬁednese
sopranistka Jane Eaglen. Wieniawskiho Druh˘ koncert d moll hraje houslista Benjamin
Schmid, v Trojanovû Concertinu sólovou trubku Jaroslav Halíﬁ, v mozartovském programu
sólo na klarinet Sharon Kam. Klavírista Peter
Jablonski si vybral Liszta. Jako sólisté se dále
pﬁedstaví tenorista Ale‰ Briscein, violista Jan
Pûru‰ka, violoncellista Franti‰ek Host, nûkteﬁí
filharmonici, komorní orchestry a soubory.
Vedle vlastní koncertní ãinnosti a úãinkování
pro jiné poﬁadatele je âeská filharmonie sama organizátorkou dal‰ích hudebních produkcí, zejména komorního rázu. Patﬁí mezi
nû projekt PraÏské premiéry, kter˘ má letos
své tﬁetí pokraãování. V Roce ãeské hudby
se stal prvním pokusem o uvedení té nejsouãasnûj‰í tvorby, rok 2005 pﬁedstavil tuzem-

PRODLOUÎENÍ V¯STAVY O PAMÁTKÁCH UNESCO: V˘stava Poznej svûtové dûdictví UNESCO z dílny Media-in, kterou najdete v zrestaurované KﬁíÏovnické chodbû
Klementina, byla pro velk˘ zájem prodlouÏena do konce záﬁí. Vstupenky za symbolick˘ch 5 Kã budou slosovány o zajímavé ceny. V˘stava je vhodná i pro ‰koly.

Fenomén fotografie

formativní a po zralé úvaze nakonec i divadelní... Není tu napﬁíklad ani letecká fotografie...“
Nároãn˘ úkol poskytnout pﬁehled ãeské fotografie 20. století zvládli autoﬁi v˘stavy tak, Ïe
postupovali chronologicky v ãase, vzali
v úvahu kritéria tematická a stylová, „snaÏili
se pﬁedstavit jednotlivé trendy a autory, kteﬁí
nûjak˘m zpÛsobem pﬁispûli nejprogresivnûji
k v˘voji fotografie, ale ukázat i to, co je v˘jimeãné, neobyãejné“.
Jan Mlãoch nabídl pohled na v˘stavu jako na
cestu. ProtoÏe do fotografie se promítají dûjiny zemû, radostné i nemilé. Tu cestu zachycuje dokumentární a reportáÏní fotografie. Zkrá‰luje ji fotografick˘mi obrazy,
nádhern˘mi kompozicemi i pﬁekvapiv˘mi pohledy na vûci známé i neznámé fotografie
v˘tvarná. Cesta v˘stavou prochází tﬁiceti
sedmi kapitolami. V UmûleckoprÛmyslovém
muzeu vidíme prvních ‰est od impresionistického a secesního piktorialismu pﬁes dokumentární fotografii do r. 1918 a puristick˘ piktorialismus k modernû, obrazov˘m básním
ãeského poetismu a poãátkÛm abstrakce.
Na nûkoho tady moÏná padne nostalgie,
smutek, Ïe to, co bylo, uÏ není. Cesta v‰ak
ubíhá dál. V domû U Kamenného zvonu pokraãuje konstruktivismem, novou vûcností
a pﬁes rÛzné avantgardní trendy se dostává
aÏ k roku 1948. Závûreãn˘ soubor v rozlehl˘ch prostorech Mûstské knihovny je nejroz-

DIVADELNÍ PREMIÉRA V ZÁ¤Í

pﬁedstaví jako siln˘ HamletÛv protihráã, vraÏedník jeho otce a milenec Hamletovy matky, pﬁiãemÏ v roli Hamleta dostává mimoﬁádnou pﬁíleÏitost talentovan˘ Petr Lnûniãka.
Ani tato inscenace v‰ak nemÛÏe tvrdit, Ïe je
to Hamlet tak, jak jej Shakespeare napsal,
protoÏe nevznikl jednorázovû, ale vyvíjel se
a mûnil. A to jednak z neklidné vÛle autora,
jakoÏ i z popudu divadelníkÛ, kteﬁí s jeho texty neklidnû nakládali.

DIVADLO v Celetné
10. záﬁí
William Shakespeare – HAMLET
Úprava a reÏie: Jakub ·palek, pﬁeklad
a dramaturgie: Milan Luke‰, hudba: Petr
Malá‰ek, scéna: Libu‰e Josefy, kost˘my:
Vlaìka Prudiãová. Obsazení: Hamlet – Petr
Lnûniãka, Claudius – Jan Potmû‰il, Ofélie –
Markéta Coufalová, Gertruda – Milena Steinmasslová, dále hrají: P. Zatloukal, M. Hofmann, M. Nûmec, F. Kreuzmann, V. Jakoubek, A. Minajev.
Dal‰í Shakespearovsk˘ titul navazuje v Divadle v Celetné na jiÏ pûtilet˘ diváck˘ hit, hru
Richard III. s J. Potmû‰ilem v hlavní roli. Za
tuto roli získal cenu Alfréda Radoka. Nyní se

„St. Wenceslas
Festivitis v Praze”
Neodmyslitelnou kulturní událostí, blízkou ctitelÛm a znalcÛm duchovní hudby, budou letos
jiÏ poãtrnácté Svatováclavské slavnosti. Spoleãnost pro duchovní hudbu, která dbá na obsah a úroveÀ této ojedinûlé hudební akce
v âeské republice, pﬁipravila program se soubory a v˘znaãn˘mi umûlci, zab˘vajícími se
touto specifickou oblastí, která zaujímá tradiãní místo na‰ich dûjinách hudební tvorby. Festival probíhá mezi svátky ãesk˘ch patronÛ –
sv. Ludmily a sv. Václava – v druhé polovinû
záﬁí za úãasti zahraniãních umûlcÛ, tentokrát
z Nûmecka a Ukrajiny. Úvodní ãást v kostele
·imona a Judy provede skladby velk˘ch ãesk˘ch jubilantÛ – J. D. Zelenky a J. Ryby, dal‰í
díl bude patﬁit nûmeck˘m romantikÛm a speciální poﬁad tradicím v pravoslavné hudbû.
Cel˘ koncertní cyklus bude provázet varhanní
pﬁehlídka v T˘nském chrámu. Svatováclavsk˘
hold uzavﬁe koncert Severoãeské filharmonie
z Teplic ve Velkém sále âernínského paláce.
Ozdobou hojnû nav‰tûvovan˘ch poﬁadÛ se
stanou nespornû i mistrovsky provádûné ne‰pory v katedrále a v chrámu sv. Cyrila a Metodûje, kde bude téÏ otevﬁena v˘stava akad.
malíﬁky Ljuby Vítkovské na téma „Most mezi
nebem a zemí“.
J.V.

NEJPRODÁVANùJ·Í KNIHY V KNIHKUPECTVÍ FI·ER
Bûhem prázdnin byly v na‰em knihkupectví nejúspû‰nûj‰í následující tituly. Doporuãujeme
i vám.

Je‰tû mÛÏete vidût v˘stavu âeská fotografie 20. století. Expozice rozdûlená do tﬁí budov
trvá do 25. záﬁí, resp. do 9. ﬁíjna. NesnaÏte se projít v‰echna tﬁi místa najednou, nezvládnete to. TûÏké je dokonce jen popsat v˘stavu, která obsahuje více neÏ 1200 fotografií od
423 autorÛ. Její pﬁípravy trvaly nûkolik let, vybrané exponáty pocházejí z tuzemska i ze
zahraniãí. Kurátoﬁi Jan Mlãoch a Vladimír Birgus nav‰tívili v‰echny zapÛjãitele, mezi nimiÏ jsou autoﬁi, sbûratelé i velké státní sbírky, zejména z Brna, Olomouce a Prahy, ﬁada
snímkÛ patﬁí do sbírky Svazu ãesk˘ch fotografÛ. S nûkolika málo v˘jimkami novûj‰ích
zvût‰enin jsou fotografie vystaveny vesmûs v dobov˘ch originálech.
Neãekejte pﬁehled fotografick˘ch technik
uÏívan˘ch v minulém století, nehledejte vyãerpávající soupis fotografÛ, nevyÏadujte ani
pﬁesné roz‰katulkování témat nebo oborÛ.
V˘stava není urãena pouze milovníkÛm krásna. Nepojmenovává nejvût‰ího ãeského fotografa století ani top fotografa souãasnosti.
Není podbízivou pﬁehlídkou nejvût‰ích osobností, znám˘ch fotografÛ, aÈ uÏ je to tﬁeba
Drtikol, v poslední dobû hojnû skloÀovan˘ ve
v‰ech pádech, aÈ je to Sudek, Funke, Mucha, Rössler, nebo zavedená jména z posledních let jako Koudelka, ·treit, Jasansk˘
s Polákem, také samozﬁejmû Bromová, Dopitová... (a uÏ je to tady – ne, nechci uvádût
jednotlivá jména). Byl by to zpÛsob jistû pohodln˘, ale také asi nepﬁekvapiv˘. Vedle renomovan˘ch umûlcÛ minulosti i pﬁítomnosti
jsou zde zastoupeni fotografové ménû známí, dokonce zcela neznámí. Profesionálové
i amatéﬁi. Také neznámá tvorba znám˘ch fotografÛ. RovnûÏ autoﬁi jin˘ch národností,
kteﬁí ãeskou fotografii ovlivnili. Obrovsk˘ rozsah v˘stavy si vyÏádal omezení ukázek a vyﬁazení nûkter˘ch oborÛ fotografie. „âeská fotografie je nesmírnû bohatá, má bezpoãet
trendÛ a individuálních stylÛ i ﬁadu v˘razn˘ch
osobností v nejrÛznûj‰ích obdobích... Ukázalo se, Ïe dokonce i poãet 1200 fotografií a tﬁi
velké v˘stavní prostory jsou velmi limitující.
SnaÏili jsme se dát pﬁednost invenãnosti,
proto jsme vyﬁadili fotografii vûdeckou a in-

ské novinky „... z posledních deseti let“. Podtitul „...evropské kﬁiÏovatky“ napovídá, Ïe
pﬁehlídka vybrané soudobé hudby v nové sezonû expanduje za hranice na‰í zemû. Nabídne srovnání v˘sledkÛ aktuální tvorby za
posledních pût let z âeské republiky, Rakouska, Nûmecka, Holandska a Belgie. Na
jednom z koncertÛ by mûli vystoupit i ãe‰tí filharmonici. V dal‰ích letech se PraÏské premiéry zamûﬁí na tvorbu skandinávsk˘ch zemí,
dále pﬁijde na ﬁadu Francie, Itálie, ·panûlsko
a Portugalsko, perspektivnû pak britská scéna a pozoruhodná oblast Pobaltí a Balkánu.
Bohatou ãinnost vykazuje orchestr pﬁi svém
pÛsobení na zájezdech v zahraniãí i pﬁi nahrávání na CD nosiãe.
Ke sto deseti rokÛm trvání âeské filharmonie
se v leto‰ní sezonû pﬁipojuje dal‰í jubileum,
které si orchestr i náv‰tûvníci pﬁipomenou na
podzim Dnem otevﬁen˘ch dveﬁí. Oslavencem bude tentokrát samotná budova Rudolfina, o deset let star‰í neÏ hudební tûleso,
které je její ozdobou. A do tﬁetice: v˘znamné
Ïivotní v˘roãí slaví ‰éfdirigent âeské filharmonie Zdenûk Mácal.
StáÀa Wildová

Medek Ivan: Dûkuji, mám se v˘bornû
Bondy Egon: O globalizaci
Sudoku 100 + 1 pro kaÏdého
Deník Ostravaka 2 …e‰tû mû nedostali
Hanspaulka I.: Historie, vzpomínky,
zajímavosti

Vorel Pavel: Velké dûjiny zemí Koruny
ãeské VII.
Breton André: Manifesty surrealismu
Mathé Ivo: Etiketa
Brown Dan: ·ifra mistra Leonarda
Mudrová Ivana: Kam znaãky nevedou

Knihkupectví Fi‰er nabízí ‰irok˘ sortiment publikací z filozofie, historie, politologie, sociologie, pedagogiky, jazykovûdy a dal‰ích humanitních vûd, vedle slovníkÛ a monografií u nás
naleznete také kvalitní prózu i poezii, ãeskou i pﬁekladovou.
Na území Starého Mûsta praÏského mÛÏete nav‰tívit na‰e tﬁi prodejny:
Kaprova 10, Jana Palacha 2 (v budovû FF UK) a v Karlovû 1.

www.knihyfiser.cz
■ ■

Jaromír Funke: Abstraktní foto – Kompozice IV, 1927 – 1929
sáhlej‰í. Projdeme socialistick˘m realismem
a v‰ím, co souviselo s obdobím komunistické totality i s vnitﬁní potﬁebou revolty, a dospûjeme k intermediální tvorbû posledního
období, k autorÛm souãasn˘m a k fotografujícím v˘tvarníkÛm.
V˘stavami mÛÏete jen tak proletût za pár minut, otoãit se vlevo, vpravo, nûco pﬁeskoãit
a ‰up! uÏ jste venku. Spí‰ se v‰ak ale pozdrÏíte, zastavíte se tady a tam, vrátíte se o kus
zpátky pﬁesvûdãit se, jestli jste opravdu vidûli to, co si myslíte, Ïe jste vidûli. Nejspí‰ pﬁestanete vnímat ãas, ten pojem relativní. MoÏná, Ïe zÛstanete i nûkolik hodin. MÛÏe se
vám to líbit. MÛÏe se vám to nelíbit. MÛÏete
b˘t nad-‰ení, zklamaní, spokojení, roztrpãení
i pobouﬁení. Co ale urãitû nebudete, nebudete lhostejní. Na kaÏdého ãeká nûco, co ho
donutí k zamy‰lení, pﬁivodí vzpomínky. Troufám si ﬁíci, Ïe zde najde „svÛj ‰álek kávy“
kaÏd˘, i ten, kdo fotografické v˘stavy „nemusí“. MÛj muÏ fotograf tady upustil br˘le. Zbytek v˘stavy si prohlíÏel jedním vypadl˘m
sklíãkem. „Já ti to vysvûtlim,“ povídá. „Fotografie není pﬁedmût trojrozmûrn˘. Je to záleÏitost jednoho oka.“
Dívejte se okem jedním, nebo obûma, ale
hlavnû se dívejte. Prohlédnûte si minulost
i pﬁítomnost a zkuste se zadívat do budoucnosti. ProtoÏe: „Na konci 19. století se zdálo,“ jak pﬁipomnûl Jan Mlãoch, „Ïe v‰echno
uÏ bylo vynalezeno, tedy i fotografie dospûla
ke svému vrcholu a dokáÏe v‰echno. Zlomilo
se století a pﬁi‰ly v‰echny ty promûny, které
nás pﬁekvapují aÏ do dne‰ních dnÛ.“ Nechme se pﬁekvapovat dál. NeboÈ Ïivot jde dál.
A fotografie nám jeho obraz uchovává na vûky.
StáÀa Wildová
6. záﬁí v 16:00 mÛÏete v Mûstské knihovnû
nav‰tívit komentovanou prohlídku 3. ãásti v˘stavy. Provází Jan Mlãoch.

T I P N A K N Í Î K U P R O . . . náctileté

■ ■

Vojtûch Steklaã – Golem
Máte také problém pﬁimût va‰eho –náctiletého puberÈáka – a je‰tû k tomu kluka – ke ãtení? Jsou tací, jako ten mÛj, Ïe jim za cel˘ ‰kolní rok staãí pﬁeãíst vÏdy nov˘ díl Harryho
Pottera, a jin˘mi knihami vãetnû uãebnic mírnû opovrhují, natoÏ aby se do nich podívali. Velkou v˘hrou je pak objevení takové kníÏky, která zlomí tento tuh˘ odpor a aspoÀ na
chvíli nahradí obrazovku, monitor poãítaãe ãi kamarády na mobilním telefonu.
Zku‰en˘ autor Boﬁíkov˘ch lapálií, které jsem
ãetla uÏ já ve své pubertû, se tentokrát s inteligentním humorem dopustil naprosto souãasného pﬁíbûhu gymnazisty Martina. A do
jeho dospívající du‰e se strefil neobyãejnû
pﬁesnû i bez pouÏití akãních ãi jakkoli vulgarizujících kulis. Zde je posudek samotného
ãtenáﬁe ve vûku 14 a pÛl.
„Je to kniha, která zaujme pﬁedev‰ím lidi
mlad‰ích generací, kvÛli zpÛsobu, jak˘m je
napsána. Pﬁíbûh s mnoha zápletkami se
odehrává v pﬁítomnosti s vazbami k dobám
Rudolfa II. Hlavní postavou je Martin z Malé
Strany, kterému je okolo 16 let, oba rodiãe sice uãí dûjepis na gymnáziu, ale on chodí na‰tûstí na jin˘ gympl a o dûjepisu by nejradûji
■ ■ ■

nesly‰el ani slovo. Jednoho krásného dne
ale najde ve vykopan˘ch základech domu na
Starém Mûstû Golema, kter˘ se posléze stane jeho nejvût‰ím pﬁítelem. VÛbec není velk˘
ani stra‰ideln˘, ale naopak – má sotva metr.
Do pﬁíbûhu se pak zamotají dvû dívky – Johana a Renáta. Zpoãátku chce Martin zabodovat u Jany, ale pak zji‰Èuje, Ïe si tím ani
sám není jist, kterou z nich vlastnû miluje…“
KníÏka je napÛl propletena city a druhou pÛlku tvoﬁí (pohádkové) tajemno, takÏe si pﬁijdou na své i milovníci pohádek i vyznavaãi
mezilidsk˘ch vztahÛ.
Vydalo nakladatelství Egmont, cena 199 Kã.
Nedávno vy‰el i 2. díl s názvem Golem a elixír lásky.
Maf

PO¤ADY PRO SENIORY
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10. záﬁí se uskuteãní Den seniorÛ na V˘stavi‰ti. Podzimní setkání na KﬁiÏíkovû fontánû, zaãíná ve 14 hodin.
5. ﬁíjna ve 14:30 hudební poﬁad v Maìarském kulturním institutu, Rytíﬁská 25.

Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivûdného krouÏku
3. 9. Libodûje s O. Ostrãilem na pomezí dvou ãtvrtí – sraz ve 13:45 u Národního divadla
(naproti kavárnû Slavii)
17. 9. Poutavé obrázky z malostranského Uhelni‰tû – sraz ve 13:45 na stanici tramvaje
Malostranské nám.
24. 9. Pﬁemyslovka, Jerusalemská brána, Obû‰árna – sraz ve 13:45 pﬁed kostelem na
Slupi vedle Albertova
Zmûna programu je vyhrazena.

LISTY PRAHY 1

6 inzerce / kultura

POBYTOVÉ KURZY
A, ·p v âes. ·v˘carsku

SEMESTRÁLNÍ KURZY
■

A, N, F, It, ·p, R, Chr, Sr, Jp, ân, Ar,
Hb, ·v, Nr a dal‰í.

■

Konverzaãní kurzy se zahr. lektory
Kurzy s obchod. zamûﬁením

■
■

Pﬁípravné kurzy na KET, PET, FCE,
CAE, ZD atd. nabízí

LINGUA SANDY
Truhláﬁská 16, P-1 (u OD Kotva)
Po aÏ ât 10-18, Pá 10-17,
www.lingua-sandy.cz
T.: 602 640 570, 602 234 674, 224 816 269-70

Fragmenty v˘zdoby Pra‰né brány
AÏ do 25. záﬁí mÛÏete v Muzeu Hlavního mûsta
Prahy na Florenci vidût dosud nevystavované
fragmenty z v˘zdoby Pra‰né brány, sejmuté pﬁi
jejím restaurování na poãátku ‰edesát˘ch let
20. století. V˘stavu doplÀují modely soch, jimiÏ
byla v˘zdoba doplnûna pﬁi rekonstrukci na konci v 19. století. Nechybí ani dobová dokumentace ãi materiály z nedávného restaurování vystaven˘ch pﬁedmûtÛ.
První skupinu exponátÛ tvoﬁí fragmenty nûkolika figurálních torz, ãásti chrliãÛ, kvûtÛ, krabÛ, akantov˘ch listÛ, Ïebroví, fiál nebo nápisov˘ch pásek.
V‰echny je lze s jistotou ãasovû zaﬁadit do poslední
ãtvrtiny 15. století, ale nelze stoprocentnû urãit, ze
kterého konkrétního místa Pra‰né brány pocházejí.
Druhou skupinu exponátÛ tvoﬁí sádrové modely
soch Panny Marie, svûtcÛ, svûtic a kﬁesÈansk˘ch
ctností. Podle tûchto pﬁedloh, které vytvoﬁil sochaﬁ
Ludvík ·imek (1837–1886) v poslední ãtvrtinû
19. století, byly zhotoveny kamenné sochy, dnes
osazené v prvním a druhém patﬁe západního a v˘chodního prÛãelí a na nároÏích vûÏe.
Maf

Z Náprstkova muzea
do podsvûtí
starého Egypta
AÏ do 18. záﬁí potrvá ojedinûlá v˘stava
„Cesta egyptskou hrobkou a podsvûtím".
Náprstkovo muzeum veﬁejnosti nabízí
v podzemních prostorách areálu, po povodních znovu zrekonstruovan˘ch, exponáty související s posmrtn˘m Ïivotem
star˘ch EgypÈanÛ. Náv‰tûvníci uvidí
vzácné pﬁedmûty, tvoﬁící souãást pohﬁební v˘bavy. Nejvzácnûj‰í jsou dva
a pÛl tisíce let staré rakve, fragmenty
Knihy mrtv˘ch nebo ve‰etby, hlinûné
so‰ky poddan˘ch, kteﬁí i na onom svûtû
slouÏili sv˘m pánÛm.
V leto‰ní sezonû je to jiÏ druhá v˘stava
z egyptsk˘ch sbírek, které Náprstkovo
muzeum uchovává ve sv˘ch depozitáﬁích.
IC

záﬁí 2005

Miss Bijoux – tradiãní i souãasná
krása ãeské biÏuterie
Îeny v‰ech vûkov˘ch kategorií obãas chtûjí b˘t obdarovány doplÀkem, kter˘ dotvoﬁí jejich ‰arm a kouzlo. Jsou v‰ak i takové, které si radûji vyberou samy. V obou pﬁípadech
neudûlají chybu, kdyÏ místo zlatého ‰perku svoji osobnost nechají podtrhnout pÛvabem kvalitní biÏuterie. A myslíme-li kvalitní, je tím zároveÀ mínûna biÏuterie ãeská, jejíÏ
tradice vznikla pﬁed úctyhodn˘mi sedmi sty lety a jejíÏ koﬁeny jsou vlastnû evropské.
Místo, kde najdete nejvût‰í moÏn˘ v˘bûr ze
v‰í té nádhery ãeské biÏuterie, leÏí v samém
srdci Prahy, na Václavském námûstí. V prostorné prodejnû Miss Bijoux vás obklopí tolik
kﬁehké krásy, Ïe nebudete vûdût, kam se podívat a pro koho koupit dárek dﬁív. V desítkách vitrín se zde nabízejí stovky rozmanit˘ch druhÛ biÏuterie dodávané od velk˘ch
v˘robcÛ i z mal˘ch domácích dílniãek. Orientaci vám usnadní mladé pﬁíjemné prodavaãky, které se vyznají v oboru. Na co v‰ak pﬁi
vybírání dárku není ãas a prostor, si v‰ak
mÛÏete pﬁeãíst alespoÀ níÏe.
Lesy Jizersk˘ch hor slouÏily jiÏ ve stﬁedovûku jako zdroj topiva pro skláﬁské pece, jejichÏ zakladateli byli Italové. Vyrábûli pouze
okenní sklo, ale jiÏ tehdy bylo vyváÏeno do
Slezska a Kladska. Po husitsk˘ch válkách,
kdy ﬁada vsí vãetnû Jablonce vyhoﬁela, nastalo nové osídlování Jizersk˘ch hor, pﬁedev‰ím Nûmci. Osadníci zakládali opût sklárny
a uplatnili v nich nové technologie. Novinkou
se stalo ãiré sklo – napodobenina pﬁírodního
kﬁi‰Èálu, protoÏe do poloviny 17. století mûlo
v‰echno sklo zelen˘ nádech, zpÛsoben˘m
pﬁítomností Ïeleza. Pﬁidání niklu do skla
a tím jeho zprÛzraãnûní bylo prvním stupínkem ke slávû ãeského kﬁi‰Èálu v dal‰ích staletích. Brzy potom byla zavedena i v˘roba
barevného kompoziãního skla s vysok˘m
obsahem olova, které má vy‰‰í lesk a je
tvárnûj‰í, a proto se pouÏívá pro v˘robu biÏuterie.
V Jizersk˘ch horách po nûkolik generací rozvíjela skláﬁskou v˘robu i obchod slavná rodina RiedlÛ. V jimi v roce 1775 zaloÏené huti
Kristiánov je dnes památník skláﬁství v Jizersk˘ch horách. BiÏuterní v˘roba zaznamenala v Jizersk˘ch horách velk˘ rozvoj v prÛbûhu celého 19. století. Roz‰iﬁovaly se
maãkárny skla, kde se ruãnû z tyãoviny maãkaly knoflíky, korálky a pﬁívûsky na lustry,
rozvíjelo se pasíﬁství a v˘roba kovové biÏuterie a forem pro biÏuterii. Centrem obchodní
ãinnosti se stal Jablonec. JiÏ v roce 1860 bylo zde 31 a v celém kraji 96 exportérÛ. V roce
1866 pov˘‰il císaﬁ Franti‰ek Josef Jablonec
na mûsto a na hlavních tﬁídách rostly v˘stavné exportní domy. Rozmanitá biÏuterie –
maãkané perle, duté voskové perle, ruãnû vinuté perle a hotová biÏuterní produkce se
vyváÏela do celého svûta.

☞

Konec druhé svûtové války znamenal odsun
nûmeckého obyvatelstva, av‰ak ﬁada skláﬁsk˘ch odborníkÛ zÛstala. ·edesátá léta byla
pro ãeskou biÏuterní v˘robu léty neobyãejného rozvoje a v˘razného vzestupu v˘vozu.
Jablonex budoval znaãku, kterou od té doby
zná cel˘ svût. I dnes plní funkci marketingového a obchodního centra a zájem o ãeskou
biÏuterii ve svûtû stále trvá. Po roce 1989
do‰lo k osamostatnûní celé ﬁady biÏuterních
v˘rob. Rozmanitost jejich produkce je udivující. V˘roba se uskuteãÀuje jak ve velk˘ch
podnicích, které navazují na tradiãní – je‰tû
pﬁedsocialistické sklárny, maãkárny a brusírny, tak v mal˘ch dílnách, které vznikly v posledních deseti aÏ patnácti letech. Malé firmiãky a domáãtí v˘robci s obrovskou fantazií
kompletují biÏuterii z maãkan˘ch, brou‰en˘ch nebo ruãnû vinut˘ch perlí. Stále trvá obliba ãeské ‰trasové biÏuterie, jejíÏ v˘roba je
pro svoji technologickou nenároãnost moÏná ve zcela jednoduch˘ch podmínkách. Tisíce a desetitisíce forem, které zde získává
sklo, jsou v celém svûtû neopakovatelné.
Neexistuje jiné místo na svûtû, kde by s takovou tvÛrãí invencí bylo sklo vyuÏíváno pro
biÏuterní v˘robu.
Maf

Opltova taneãní ‰kola poﬁádá doplÀkov˘

☞

ZÁPIS DO KURZÒ TANCE
v Obecním domû ve Sladkovského sále
pondûlky pravidelnû: 19:00-21:15 hod.

zahájení jiÏ v pondûlí 17. 10. 2005
24 vyuãovacích hodin vãetnû prodlouÏené.
Slevy pro dívky a pány aÏ 30 % dle telefonické dohody!!!
CELODENNÍ ZÁPIS: Ing. OPLT – tel. 272 651 111 event.
On-line:www.tanecni-oplt.cz
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P¤IPOME≈ME SI V ZÁ¤Í
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● 17. 9. 1815 Josef BoÏek ﬁídil v Praze ve Stromovce první parní vÛz – 190 let
● 23. 9. 1875 zahájila provoz první praÏská tramvaj, koÀka – 130 let
● 26. 9. 1650 na Staromûstském námûstí v Praze byl vztyãen Mariánsk˘ sloup, 30. 9. 1650
byla na jeho vrcholku umístûna socha Panny Marie – 335 let (sloup byl strÏen
3. 11. 1918)
● 28. 9. 995 do‰lo k vyvraÏdûní SlavníkovcÛ na Libici a nastolení vlády PﬁemyslovcÛ – 1010 let

Toulky za pamûtihodnostmi Prahy 1
Po prázdninové pﬁestávce vás pozveme na Loretánské námûstí k pomníku b˘valého
prezidenta dr. Edvarda Bene‰e, kter˘ byl odhalen letos na jaﬁe. Souãasnû byla v jeho
tûsné blízkosti, na domû s podloubím ãp. 108/2, umístûna deska pﬁipomínající, Ïe zde
déle neÏ ãtvrt století bydlela jeho choÈ, paní Hana Bene‰ová.
Iniciátorem celé akce byla Spoleãnost Edvarda Bene‰e a Loretánské námûstí bylo
vybráno proto, Ïe Bene‰ byl tvÛrcem ãeskoslovenské zahraniãní politiky a koneckoncÛ
i âernínského paláce jako sídla ministerstva
zahraniãních vûcí. Funkci ministra zahraniãí
âSR vykonával 17 let 2 mûsíce a 3 dny. Ani
datum zvolené k odhalení není náhodné –
16. kvûtna uplynulo 60 let od Bene‰ova návratu do Prahy z druhého exilu.
Bene‰Ûv pomník vznikl odlitím sochy, kterou vytvoﬁil pﬁední ãesk˘ sochaﬁ Karel Dvoﬁák, Ïák MyslbekÛv a ·tursÛv (m.j. autor
souso‰í Cyrila a Metodûje na Karlovû mostû) pro panteon Národního muzea. Tam stála od roku 1948 a odtud byla v roce 1951
odstranûna na popud ministra ZdeÀka Nejedlého.
Pamûtní deska Hany Bene‰ové je dílem
prof. Vladimíra Preclíka, kter˘ patﬁí k nejv˘znamnûj‰ím a nejosobitûj‰ím tvÛrcÛm souãasného ãeského sochaﬁství.
Blízkost obou památníkÛ je zde víc neÏ symbolická. Bene‰ovi Ïili témûﬁ ãtyﬁicet let ve
velmi ‰Èastném, harmonickém manÏelství

a Hana byla svému muÏi velkou oporou aÏ
do jeho smrti. Jedenadvacetilet˘ Bene‰ ji
poznal v roce 1905 v PaﬁíÏi, kde studoval,
je‰tû jako Annu Vlãkovou. I ona sem pﬁijela
studovat na náklady své zámoÏné tety,
která ji vzala k sobû, aby jí zajistila dobré
vzdûlání. Od poãátku obdivovala Bene‰ovo
studijní zaujetí, jeho nesmírnou píli a pracovitost. Zrodila se láska. V roce 1906 se zasnoubili a od té doby byla z Anny Hana. Pr˘
proto, Ïe pÛvodní jméno pﬁipomínalo Bene‰ovi dívku, s níÏ mûl známost v rodn˘ch
KoÏlanech a zklamal se v ní.
Svatba byla v roce 1909 u sv. Ludmily na Vinohradech. Hana peãovala o domácnost,
nauãila Bene‰e eleganci v oblékání, pomáhala mu poﬁizovat v˘pisky, archivovala, opisovala, opravovala kompozice studentÛ obchodní akademie, kde Bene‰ uãil.
V roce 1912 se stal docentem sociologie na
Filozofické fakultû Univerzity Karlovy. Hana
s ním proÏívala jeho vstup do politiky
a úãast v protirakouském odboji. V záﬁí
1915 Bene‰ následoval Masaryka do exilu.
Hana ho nevidûla víc neÏ tﬁi roky, po vût‰inu

doby byla bez kontaktu s ním, jedenáct mûsícÛ strávila ve vûzení. V dobû ministerského pÛsobení svého manÏela se velmi rychle
zhostila funkce reprezentantky mladého
ãeskoslovenského státu. KdyÏ byl po Masarykovû abdikaci v roce 1935 Bene‰ na jeho
doporuãení zvolen prezidentem republiky,
napsal Karel âapek do Lidov˘ch novin „Nebyl to snadn˘ Ïivot, jímÏ musela projít tato
plavovlasá, tichá a jaksi pastelová Ïena.
Vykonala dílo veliké a skryté, ale zato tím
vzácnûj‰í.“ O tom, jak ãetné byly Haniny aktivity ve funkci první dámy ve státû, víme
mnoho z jejích deníkÛ i z dobového tisku.
Tû‰ila se velké pozornosti a úctû veﬁejnosti.
Po mnichovském diktátu a Bene‰ovû následné abdikaci ode‰li oba do emigrace.
Nejprve do USA, kde Bene‰ pﬁedná‰el na
univerzitû v Chicagu, pozdûji do Lond˘na,
kde stál v ãele ãeskoslovenského zahraniãního odboje. Ani tam Hana nezahálela a jejich návrat do vlasti byl triumfální. Pováleãné pÛsobení Bene‰ovo bylo tragicky
poznamenáno dûjinn˘mi událostmi – dekrety, nátlak Moskvy i domácích komunistick˘ch pﬁedákÛ, „Vítûzn˘m únorem“….
Dne 7. ãervna 1946 odstoupil z funkce prezidenta a odjel do Sezimova Ústí, kde si
s Hanou na zaãátku 30. let postavili vilu,
kterou oba milovali. Události poslední doby

Foto: J. Sládeãek
v‰ak pﬁispûly ke zhor‰ení Bene‰ova jiÏ tak
chatrného zdraví. Zemﬁel v záﬁí téhoÏ roku
a Hana ho pohﬁbila v zahradû vily, o kterou
spolu ve voln˘ch chvílích vzornû peãovali.
PﬁeÏila ho o ‰estadvacet let. Po celou dobu
bydlela v domû na Loretánském námûstí,
bedlivû sledována StB. Pﬁed domem byla dokonce sluÏebna VB. Na veﬁejnosti se ukazovala zﬁídkakdy, zajíÏdûla do Sezimova Ústí,
pracovala na zahradû a vûnovala se dûtem

pﬁíbuzn˘ch a znám˘ch. DoÏila se úctyhodn˘ch devûtaosmdesáti let, a pﬁestoÏe zpráva
o její smrti v prosinci roku 1974 nebyla oznámena vãas, na pohﬁeb pﬁi‰ly zástupy lidí.

LISTY PRAHY 1

záﬁí 2005
Vodiãkova 28, Praha 1
Pokladna:
po – so 11:00–19:00,
224 215 943,
divadlo.abc@ecn.cz,
www.divadloabc.cz.

2. a 3. 9. Balet Praha
14. 9. Tﬁi muÏi ve ãlunu a pes
15. 9. Cizinec
16. 9. Do hrobky taneãním krokem
19. 9. Veselé paniãky windsorské
21. 9. Ideální manÏel
22. 9. Taxi na vûãnost
25. 9. Zelenáãi – koncert Country radia
26. 9. Îena v bílém
27. 9. Jak je dÛleÏité míti Filipa
28. 9. Charleyova teta
29. 9. Tﬁikrát Ïivot
30. 9. Taxi na vûãnost
ÁBÍâKO – malá scéna Divadla ABC
24. 9. Jepti‰ky – 20.30
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.

11. a 12. 9. Iva Bittová a Bang on a Can:
Elida
13. 9. Chat – Dangerously Easy Liaisons
– pﬁedstavení v anglickém jazyce.
– 19:30
15. 9. Chat – Nebezpeãnû snadné
známosti
19. a 21. 9. Nickname
20. 9. Projekt INGWE:
V. Václavek a F. Jün-Song
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO V CELETNÉ
Pokladna v prÛchodu z Celetné do ·tupartské,
po – pá 10–19:30 h, so – ne 14–19:00 h,
v pﬁípadû pozdûj‰ích pﬁedstavení do jejich zaãátku,
rezervace: 222 326 843, 608 327 107,
rezervace@divadlovceletne.cz, www.divadlovceletne.cz.

KA·PAR
2. 9. Hamlet – veﬁ. zkou‰ka – 19:00
6. 9. Hamlet – veﬁ. zkou‰ka – 17:00
8. 9. Hamlet – veﬁ. gen. – 10:30
10. 9. Hamlet – premiéra
12. 9. Norway.today – Ka‰parÛv dárek
14. 9. Richard III.
15. 9. Hamlet
16. 9. Mrzák Inishmaansk˘
19. 9. Richard III.
20. 9. Hamlet
22. 9. Norway.today
23. 9. Námûstíãko
24. 9. RÛÏe pro Algernon
25. 9. Hamlet
26. 9. Richard III.
27. 9. RÛÏe pro Algernon – tlumoãeno
do znakového jazyka
28. 9. Mrzák Inishmaansk˘
29. 9. Námûstíãko
CD 2002
17. 9. Tﬁi mu‰ket˘ﬁi
21. 9. V zajetí filmu
30. 9. Lékaﬁem proti své vÛli
VESELÉ SKOKY
8. 9. Na hlavu!
11. 9. Na hlavu!
THE DIVADLO / âTI TO DIVADLO
18. 9. Star trek 2 – The Mill – premiéra
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

LYRA PRAGENSIS
Dlouhá tﬁída 39, 110 00 Praha 1
Pokladna: po – pá 9:00–19:00,
221 778 629, www.divadlovdlouhe.cz
8. 9. Dámská ‰atna – 19:30
11. 9. ·ansony a jiné odrhovaãky
13. 9. Divoká kachna
14. 9. Kabaret Vian – Cami
19. 9. Epochální v˘let pana Brouãka
do XV.století
20. 9. Epochální v˘let pana Brouãka
do XV.století – 10:00
Divoká kachna
21. 9. Soudné sestry
22. 9. Hrdina západu
23. 9. Kdyby prase mûlo kﬁídla 10:00
Kabaret Prévert-Bulis
25. 9. Bát se a krást aneb nebezpeãí,
jaké je tvé jméno?
26. 9. Garderobiér
27. 9. Lháﬁ
28. 9. Kabaret Vian – Cami
29. 9. Past na my‰i
30. 9. Jak jsem se ztratil
aneb malá vánoãní povídka

Jungmannova 9, 110 00 Praha 1
Pokladna dennû: 10:00–18:00,
ve dnech, kdy uvádíme veãerní
pﬁedstavení, do jeho zaãátku.
Pokladna: 296 245 311, pokladna@kalich.cz
obch. oddûlení: 221 610 180
objednavky@kalich.cz, www.divadlokalich.cz

Sál je klimatizován.
1., 7. ,8., 9. a 10. 9. Hamlet – 20:30
12. 9. Nahniliãko – 19:00
13. 9. Bez pﬁedsudkÛ – 19:00
14. 9. Hana Hegerová – 19:30
19. 9. Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála
bláznovství – 19:00
20. 9. Baronky – 19:00
21., 22., 23., 24., 29. a 30. 9. Tajemství – 19:00
24. 9. Tajemství – 14:00

Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.
Kﬁesomyslova 625, Praha 4
Pokladna po – pá 10–19:30 h,
so 14–19:30 h, 241 404 040.
tel.:/fax: 261 215 721,
fidlovacka@fidlovacka.cz,
www.fidlovacka.cz.

7. 9. Komická potence aneb Nûco
v ní je – veﬁ. generálka – 10:30
8. 9. Komická potence aneb Nûco
v ní je – premiéra
9. 9. Komická potence aneb Nûco v ní je
14. 9. Blboun
15. 9. ·umaﬁ na stﬁe‰e
16. 9. Horoskop pro Rudolfa II.
17. 9. Divotvorn˘ hrnec – 15:00
19. 9. Habaìúra
21. 9. Podivná paní S.
22. 9. Paní S. v rozpacích
23. 9. Divotvorn˘ hrnec
24. 9. Julie, ty jsi kouzelná! – 15:00
26. 9. LoupeÏník – 10:00
Komická potence aneb Nûco v ní je
27. 9. Funny Girl
28. 9. Habaìúra
29. 9. Malované na skle
30. 9. Malované na skle – 10:00
·umaﬁ na stﬁe‰e
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

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
7. 9. Paco Decina 2005
– svûtová premiéra
8. 9. Paco Decina 2005
12. 9. U cíle
13. 9. Parsifal
14. 9. Staﬁí mistﬁi
15. 9. Kvartet
19. 9. praha-koﬁist (dnes mám rande
se sv˘m)
20. 9. Klára S.
21. 9. Pﬁedtím/Potom
23. 9. Hoﬁké slzy Petry Von Kantové
– ãeská premiéra
25. 9. Hoﬁké slzy Petry Von Kantové
26. 9. Pﬁedtím/Potom
27. 9. U cíle
29. 9. Klára S.
30. 9. Miriam
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1
9. 9. Sclavi – Emigrantova píseÀ
29., 30. 9. Západní pﬁístav

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
18. 9. Kominíkovo ‰tûstí
25. 9. O chaloupce z perníku – 50. repríza
2. 10. O chaloupce z perníku
Gymnázium Nad ·tolou
(Praha 7, Nad ·tolou 1)
12. 9. úvodní schÛzka Divadelního studia
Divadla Minaret (se zápisem nov˘ch ãlenÛ) – 17:00

Zápis do Divadelního studia
Divadla Minaret

Divadlo Minaret poﬁádá jiÏ devát˘m rokem
Divadelní studio (kursy herecké v˘chovy
pro dûti a mládeÏ od osmi do patnácti let).
Pravidelné lekce se konají od ﬁíjna kaÏdé
pondûlí v 15.30 h. a zahrnují divadelní v˘chovu – od základní pohybové prÛpravy,
pﬁes hlasovou v˘chovu, etudy a práci na
dramatick˘ch textech aÏ po závûreãné veﬁejné vystoupení (v ãervnu 2006). Kursy
nejsou urãeny jen pro zájemce o studium
na umûleck˘ch ‰kolách, ale pro v‰echny,
kteﬁí mají zájem o systematickou divadelní
v˘chovu, vãetnû pﬁípadn˘ch filmov˘ch
a televizních pﬁíleÏitostí.
Zájemci se mohou pﬁihlásit v prÛbûhu záﬁí
na tel. 235 35 55 00, úvodní schÛzka (se
zápisem) probûhne v pondûlí 12. záﬁí v 17
hodin v Gymnáziu Nad ·tolou (Praha 7,
Nad ·tolou 1).

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.,
19. a 20. 9. âesk˘ superman
– Kosmo 1 – 9:30
20. 9. DRDS – Sen noci svatojánské
– 18:00
21. 9. âtyﬁlístek! – 9:30
O Malence – malá scéna – 14:00
22. 9. Lovci mamutÛ – 9:30
Cirkus harampádím – malá scéna – 9:30
23. 9. PíseÀ písní – 19:30
26. 9. Karkulka a ãerven˘ balónek – 9:30
28. 9. Klapzubova jedenáctka – 19:30
29. a 30. 9. Klapzubova jedenáctka – 18:00

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

Ve Smeãkách 26, Praha 1,
Pokladna: 296 222 123.
On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz
12. 9. Sex noci svatojánské
13. 9. Správce
14. 9. Dámsk˘ krejãí
16. 9. Pan Pol‰táﬁ – pﬁedstavení není
vhodné pro dûti
17. 9. Dámsk˘ krejãí
20. a 21. 9. Sexuální perverze v Chicagu
23. 9. Vodní druÏstvo
24. 9. Impresário ze Smyrny
– 16:00 a 19:30
26. 9. Osiﬁel˘ západ
27. 9. Maska a tváﬁ
28. 9. Pan Pol‰táﬁ – pﬁedstavení není
vhodné pro dûti
29. 9. Koza aneb Kdo je Sylvie? – 16:30 a 20:00
– pﬁedstavení není vhodné pro dûti
30. 9. Maska a tváﬁ
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Laterna magika
Národní tﬁída 4, Praha 1,
pokladna: 224 931 482
www.laterna.cz, info@laterna.cz
1., 2., 3., 5., 6., 7. 9. Graffiti
3. 9. Graffiti – 17:00
8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17.,
29., 30. 9. Kouzeln˘ cirkus
10., 17. 9. Kouzeln˘ cirkus – 17:00
19., 20., 21., 22., 23., 24., 26.,
27., 28. 9. Argonauti
24. 9. Argonauti – 17:00
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.
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·VANDOVO DIVADLO
·tefánikova 57, Praha 5
info@svandovodivadlo.cz
Rezervace a pﬁedprodej
257 318 666 (od 14:00),
257 321 334, 257 324 219,
724 143 799 (formou SMS),
pokladna@svandovodivadlo.cz
nebo www.svandovodivadlo.cz
☛ NOVù – ON-LINE REZERVACE – NOVù ☛
Pokladna dennû od 14:00 do 19:00 hod.
VELK¯ SÁL
1. 9. Madame Melville – Studio DVA
2. 9. Madame Melville – Studio DVA
3. 9. Otevﬁené manÏelství – Studio DVA
4. 9. Absolvent – Studio DVA
5. 9. Îeny mezi nebem a zemí – Studio DVA
– premiéra
6. 9. Îeny mezi nebem a zemí – Studio DVA
7. 9. Îeny mezi nebem a zemí – Studio DVA
8. 9. Îeny mezi nebem a zemí – Studio DVA
9. 9. Îeny mezi nebem a zemí – Studio DVA
10. 9. Îeny mezi nebem a zemí – Studio DVA
11. 9. Absolvent – Studio DVA – 15:00
11. 9. Odjezdy vlakÛ – Studio DVA – 20:00
12. 9. Îeny mezi nebem a zemí – Studio DVA
13. 9. Otevﬁené manÏelství – Studio DVA
14. 9. Îeny mezi nebem a zemí – Studio DVA
15. 9. Îeny mezi nebem a zemí – Studio DVA
16. 9. Absolvent – Studio DVA
18. 9. Absolovent – Studio DVA
29. 9. Migueu Montanaro – Struny podzimu
– 19:30
30. 9. Den otevﬁen˘ch dveﬁí
STUDIO
14. 9. Den jako stvoﬁen˘ pro lásku
– Studio DVA
18. 9. Podzimní sonáta – Studio DVA
20. 9. Chtûl bych svítit lidstvu dál...
– 11:00 – DDS
21. 9. Na‰e Snûhurka – 11:00 – DDS
30. 9. Kláﬁiny vztahy – 1. premiéra
DIVADELNÍ KAVÁRNA
1. 9. Radek Mal˘ a Matûj Forman – Literární
veãery – kﬁest nového slabikáﬁe – 17:30
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

9/05
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.

13. 9. Pan Kolpert
14. 9. Z cizoty
15. 9. Poslední pomazánka
16. 9. Perfect Days
17. 9. Popis jednoho zápasu
19. 9. KosmonautÛv poslední vzkaz Ïenû,
kterou kdysi, v b˘valém Sovûtském
svazu, miloval
21. 9. Pod modr˘m nebem
22. 9. Poslední pomazánka
23. 9. Pan Kolpert
24. 9. Pod modr˘m nebem
26. 9. Gazdina roba
27. 9. Push up 1 – 3
28. 9. Perfect Days
29. 9. Z cizoty
30. 9. Perfect Days
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Divadlo SEMAFOR v tanãírnû Globus
– jiÏ 4. záﬁí pﬁevezme pan Jiﬁí Such˘ slavnostnû klíãe z rukou starosty Mâ Prahy 6
Mgr. Tomá‰e Chalupy. Kde: Dejvická 688/27,
Praha 6. V tento den souãasnû probûhne
den otevﬁen˘ch dveﬁí. První premiéra v novém divadle bude dne 1. 10. 2005.
V záﬁí nás najdete je‰tû v Nostickém paláci,
Maltézské nám. ã. 1 – Praha 1
Pﬁedprodej a rezervace: 233 358 806, e-mail:
vstupenky@semafor.cz, galerie Vivo, Ticketpro, Ticketportál.
20. 9. Zavíráme, pojìte dál!
22., 23. a 30. 9. Rozlouãení a díkÛvzdání
Pﬁedstavení zaãínají v 20:45.

NÁRODNÍ DIVADLO
1. 9. Rusalka
2. 9. Rigoletto
3. 9. Na‰i furianti
4. 9. Lucrezia Borgia
5. 9. Lucrezia Borgia
6. 9. Sluha dvou pánÛ
7. 9. Rusalka
8. 9. Sluha dvou pánÛ
10. 9. Cyrano z Bergeracu
11. 9. JEJÍ PASTORKY≈A – 1. premiéra
12. 9. Coriolanus
14. 9. JEJÍ PASTORKY≈A – 2. premiéra
15. 9. Na‰i furianti
16. 9. Její pastorkyÀa
17. 9. âert a Káãa – 11:00
La Traviata
18. 9. Krvavé kﬁtiny aneb Drahomíra
a její synové
19. 9. Cyrano z Bergeracu
20. 9. Sluha dvou pánÛ
21. 9. Na‰i furianti
22. 9. Prodaná nevûsta
23. 9. Krvavé kﬁtiny aneb Drahomíra
a její synové
24. 9. Adriana Lecouvreur
25. 9. Lucerna
27. 9. Její pastorkyÀa
28. 9. Libu‰e
29. 9. Labutí jezero
STAVOVSKÉ DIVADLO
2. 9. Tisíc a jedna noc
3. 9. Pokou‰ení
4. 9. ·kola pomluv
5. 9. Pygmalión
6. 9. Le nozze di Figaro
9. 9. Romeo a Julie
10. 9. Baletománie
11. 9. Pronásledování a umuãení
dr. ·aldy
12. 9. Baletománie
13. 9. Kouzelná flétna
14. 9. ·kola pomluv
15. 9. Ibbur aneb PraÏské mystérium
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www.narodni-divadlo.cz
O – opera, â – ãinohra, B – balet
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

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:
14. 9. G. Montero: Frida K.
19:30
– ãeská premiéra
Zora Jandová ve strhujícím pﬁíbûhu mexické
malíﬁky Fridy Kahlo, známé u nás také z filmu
Frida.Epizody Ïivota umûlkynû a vztah
k neménû rozporuplnému manÏelovi Diegu
Riverovi postihuje ‰panûlská autorka
v monodramatu, kter˘ naz˘vá sólov˘m dialogem pro jedinou hereãku. Pﬁeklad, úprava
a reÏie Olga Strusková. Uvádûjí Lyra Pragensis o.p.s. a Conforg s.r.o.
15. 9. G. Montero: Frida K.
19:30
– 2. premiéra
19. 9. Dívka ve zvûrokruhu a tﬁi mu‰ket˘ﬁi19:00
20. 9. Yitzhak Bar-Yosef: ·imon
19:00
Jediãná herecká pﬁíleÏitost pro Rudolfa Pellara v monodramatu izraelského autora. Pﬁíbûh
·imona, vûãného optimisty s osobitou Ïivotní
filosofií a laskav˘m humorem, kter˘ se rozhodne zachránit milovaného vnouãka Ofira.
Úprava textu a reÏie Olga Strusková.
21. 9. Krása z Moulin Rouge
19:00
22. 9. Cesta pokojného bojovníka
19:00
¤ÍJEN
4. 10. G.Montero: Frida K.
19:00
5. 10. Poprvé na scénû
Divadla pod Palmovkou!
A. Barrico/T. Pavlík: Oceán moﬁe
19:00
Kﬁehk˘ pﬁíbûh o moﬁi a platonické lásce svérázného profesora Bartlebooma. V inscenaci
volnû inspirované stejnojmenn˘m, jedním
z nejpopulárnûj‰ích souãasn˘ch italsk˘ch
románÛ, hrají Ivo Kubeãka, Andrea Elsnerová, Jan Tepl˘ ml. a Radek Valenta.
ReÏie Franti‰ek Kreuzmann.
Sál Akademie vûd âR, Národní tﬁ. 3
6. 9. Hosté Ivany Tatourové
– Jaromír ·tûtina
19:00
Rozmlouvání se znám˘m váleãn˘m zpravodajem, dokumentaristou, spisovatelem a senátorem Jaromírem ·tûtinou. K poﬁadu vydáváme grafické miniatury Karla ·afáﬁe.

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1,
Praha 1 – Staré Město

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

9. 9. Mal˘ Mozart – Dûtská opera Praha
12. 9. Rychlé ‰ípy 2 – Snûhová mise
13. 9. Oddací list
15. 9. Blb!
16. 9. 3sestry2005.cz – 2. premiéra
19. 9. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
20. 9. Libertin (s morálkou v úzk˘ch)
21. 9. Rychlé ‰ípy 1 – 10:00
22. 9. Rychlé ‰ípy 1
23. 9. Bratﬁi lví srdce – 10:00
24. 9. Koza aneb Kdo je Sylvie?
26. 9. 3sestry2005.cz
27. 9. Matãina kuráÏ
29. 9. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
30. 9. Blasted

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

9. 9. Na ocet
11. 9. Hra o manÏelství
12. 9. TrÛn milosrdenství
13. 9. Ráno, kdyÏ vstávám...
14. 9. TrÛn milosrdenství
15. 9. Láska a porozumûní
16. 9. Play Strindberg
19. 9. Mathilda
20. 9. TrÛn milosrdenství
21. 9. Play Strindberg
23. 9. TrÛn milosrdenství
26. 9. Mathilda
27. 9. Já jsem já
30. 9. KaÏd˘ na svou Ïidli – host Ladislav
Smoãek
Pﬁedstavení zaãínají v 19:55, není-li uvedeno jinak.

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

Wilsonova 4,
110 00 Praha 1
Pokladna
tel. 224 227 266
www.opera.cz
1. 9. Madama Butterfly
2. 9. Trubadúr
3. 9. Tosca
4. 9. Ma‰karní ples
5. 9. âas bolesti (balet)
6. 9. Madama Butterfly
7. 9. La Traviata
8. 9. Lucia di Lammermoor
9. 9. Rigoletto
10. 9. Nabucco
11. 9. Tosca
14. 9. Popelka (balet)
15. 9. Rigoletto
16. 9. Ma‰karní ples
17. 9. Nabucco
18. 9. Trubadúr
20. 9. Popelka (balet)
22. 9. Rigoletto
23. 9. La Traviata
24. 9. Trubadúr
25. 9. Nabucco
27. 9. La Traviata
28. 9. Nabucco
29. 9. Lazebník sevillsk˘ – premiéra
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Koncerty

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

KONCERTNÍ CYKLUS
Duchovní hudba v běhu času
24. 9. v 18:00 – 4. koncert
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.

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

12. 9. (po) 10. a 11. 10. (po a út) / 20:00
Shirley Valentine – blázniv˘ v˘let do krajina za stûnou!
One woman show pro Z. Kronerovou / SK
reÏie: Ivan Balaìa
22. 9. (ãt) 2005 od 20.00
Monology vagíny
Hrají: D. Blahová, A. Polívková, M. Sajlerová.
Exkluzivnû jenom v âerné labuti

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
13. 9. Symfonick˘ orchestr hl. m. Prahy FOK
– 19:30 hod.
dirigent: Sir Charles Mackerras; A. Dvoﬁák: V pﬁírodû, pﬁedehra op. 91 (B 168),
Symfonie ã. 8 G dur op. 88 (B 163), Symfonie ã. 9.e moll op. 95 „Z Nového svûta“
(B 178)

27. 9. Symfonick˘ orchestr hl. m. Prahy
FOK – 20:00 hod.
dirigent: Leo‰ Svárovsk˘; sólistka: G. Demeterová – housle; J. Jirásek: Praga Mystica, J. V. Voﬁí‰ek: Symfonie D dur, J. Suk:
Fantasie pro housle a orchestr g moll op. 24
Praga, symfonická báseÀ op. 26

Divadlo METRO

Národní 25 – Palác Metro, P 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

19. a 20. 9. Politické hara‰ení
26. 9. Oskar
29. 9. Poslední ‰ance
V ostatní dny kromû nedûlí se v divadle hrají
pﬁedstavení âerného divadla Fr. Kratochvíla.
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.
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Eva Olmerová byla vynikající populární zpûvaãkou obdaﬁenou mimoﬁádnou muzikálností, krásn˘m hlasem
s dráÏdiv˘m témbrem a tzv. jazzov˘m feelingem. V letech 1994–1970 pÛsobila v divadle Semafor, roku 1963
úãinkovala s Traditional Jazz Studiem a v roce 1964
s triem M. Poláka v Divadle Na zábradlí. Její Ïivot byl pln˘ mal˘ch i velk˘ch dramat, která si ãásteãnû pﬁivolávala svou nezkrotnou Ïivelností, ale i dÛvûﬁivostí.
V jejích posledních tûÏk˘ch letech, kdy jsme byly pﬁítelkynûmi a já za ní ãasto docházela, jsem s ní zaÏila
spoustu pﬁíhod, které stojí za zmínku. Jedna z nich je
pro mne dnes milou vzpomínkou na záﬁí na Petﬁínû.

J

ednou Evu odvezli do nemocnice Pod Petﬁínem, aby ji
dali dohromady pﬁed jejím vystoupením na v˘znamném festivalu Vokalíza. To uÏ byla hodnû nemocná, ale
i hodnû rozmarná a plná „dobr˘ch nápadÛ“.
„Hele, Evo (jsem nositelka téhoÏ jména), tam je tolik spadan˘ch jablek... Doktor ﬁíkal, Ïe by mnû kompoty z jablek udûlaly dobﬁe,“ ﬁekla po návratu z nemocnice. „A vÛbec, je mi
jich líto, Ïe tak padají a nikdo je nesbírá. Je to hrozná ‰koda.
VÏdyÈ bychom tam mohly zajet, sesbírat je a darovat tﬁeba
nûjak˘m dûtem,“ dodala a já vûdûla, Ïe padám do pasti.
„Hele, vem tu va‰i oktávku a jedem pro nû,“ ﬁekla na závûr.
Evû se dalo tûÏko odporovat, i kdyÏ jsem se jí snaÏila vysvûtlit, Ïe oktávka je v Ïalostném stavu a Ïe se nehodí, aby
do ní taková umûlkynû vÛbec sedala. Marnû.
A tak jsme tedy vyjeli. Oktávie, já, Eva Olmerová a její vlãák
Dag. V pátek ve ãtyﬁi hodiny z Dejvic na Petﬁín. PoÏádala
jsem ji, aby se pﬁíli‰ neopírala, protoÏe pravé pﬁední sedadlo není zvyklé na svislou polohu, mÛj muÏ basista si tam totiÏ povût‰inou pokládá nástroj. Ujistila mne, Ïe si dá pozor,
mám se pr˘ klidnû vûnovat ﬁízení. Vtom se v‰ak otoãila na
psa s nûjakou pﬁipomínkou a pﬁitom se ﬁádnû opﬁela. S hurónsk˘m v˘kﬁikem padla vzad i s opûradlem. Pes na ni
‰Èastnû skoãil a olízal jí tváﬁ. Já jsem zastavila, vystoupila,
upravila opûradlo a opûtnû jí poradila, aby se neopírala.
Marnû. Asi za dvû minuty, po jednom z mnoh˘ch pﬁískokÛ
mého auta, leÏela opût. ProtoÏe jsme byly právû u Hradãanské a protoÏe byl pátek a ‰piãka, nemohla jsem zastavit
a pﬁede‰lou proceduru zopakovat. Dovezla jsem na‰i první

Foto: Milo‰ RosÛlek

Eva StﬁíÏovská:

Petﬁínská jablíãka
dámu jazzu vleÏe na Strahov aÏ tûsnû pﬁed znaãku zákazu
vjezdu.
„Dál pÛjdeme pû‰ky, já na pokutu nemám a ty, pokud vím,
také ne,“ ﬁekla jsem pﬁísnû. NepÛsobilo to na ni.
„Vidím, Ïe jsi je‰tû nikdy nevezla pacienta do nemocnice na
infúzi,“ pravila s pﬁevahou tûÏce nemocné a ukázala na
cestiãku do sadu, „tady je cesta pro sanitky, tak nebuì
srab.“ Nebyla jsem. Pomalu jsme sjíÏdûly asfaltovou cestiãkou petﬁínsk˘m parkem. Kolem nás malíﬁ podzim, pﬁed autem uskakovaly babky o holi a batolata s tﬁíkolkami. Oktávka dûsnû skﬁípala, brzdy by chtûly pﬁinejmen‰ím namazat...
Musela jsem na tûchto málo fungujících brzdách stát. Evu
to nevyvedlo z míry. Radostnû si prozpûvovala „Georgia on

Úspû‰n˘ start galerie na Staromûstském námûstí
Galerie U Bílého jednoroÏce na Staromûstském námûstí zaãala svÛj provoz opravdu
‰Èastn˘m v˘bûrem první v˘stavy. V˘bor z díla Alfonse Muchy, kter˘ pﬁedstavuje tohoto
v˘znamného secesního malíﬁe na více neÏ 300 pracích, ukazuje ‰irokou ‰kálu umûní tohoto svûtovû uznávaného umûlce.

Galerie
U Bílého jednoroÏce
a

sleva aÏ 50 %
120 60 Kã
60 40 Kã
platí pro jednu
vstupenku
do 30. 9. 2005

Galerie je hojnû nav‰tûvována, a to jak
ãesk˘mi náv‰tûvníky, tak turisty z celého svûta.
Majitelé galerie vûnují jako dárek pro
ãtenáﬁe ListÛ Prahy 1 kupon, kter˘
umoÏÀuje nákup vstupenky za v˘raznou
slevu, a to u dospûl˘ch ze 120 Kã na
60 Kã, u studentÛ a dÛchodcÛ z 60 Kã
na 40 Kã. VystﬁiÏen˘ kupon platí pro nákup jedné vstupenky do konce záﬁí
2005.
Otevﬁeno je dennû 10–20 hod.
DÛm U Bílého jednoroÏce 15
110 00 Praha 1 – Staromûstské námûstí
www.themuchagallery.cz
info@themuchagallery.cz

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

my mind“ a „BoÏí den“. Bez nehody jsme se dostaly dolÛ
a zaparkovaly u márnice. Sad byl skuteãnû pln˘ jabloní
a rozlehl˘ trávník pln˘ válejících se krásn˘ch jablek. „Vidí‰,
tady se koneãnû mÛj pejsek mÛÏe probûhnout,“ ﬁekla Eva
a vypustila Daga do nemocniãního parku. ZapÛsobilo to jako zvonûní ve ‰kolní tﬁídû na konci hodiny – v‰ichni pﬁítomní urychlenû opustili prostor.
Nasbíraly jsme jablka, odchytily Daga, kter˘ se tam ‰Èastnû
prohánûl, a vydaly se na zpáteãní cestu. Byla tro‰ku nároãná. Snad proto, Ïe jsme se musely rozjíÏdût do znaãnû
prudkého kopce. Oktávka se nechtûla rozjet. ¤vala na celé
okolí, dokonce ani pokusná jedniãka nepomáhala. AÏ na
Evinu radu, abych vyzkou‰ela techniku ‰piãka–plyn, pata–brzda, se to podaﬁilo. Auto vyrazilo skokem vzhÛru
a slavná zpûvaãka skonãila opût na zádech. Autem lítala
jablka i chlupat˘ pes. Umûlkynû kdesi pod tím v‰ím úplnû
mrtvá smíchy. Na vr‰ku Petﬁína jsem musela zastavit.
„Hele, to je krása! Jak ãasto se dívá‰ takhle z Petﬁína na
Prahu?“ jásala nad‰ením.
Pravda, ãasto ne, zvlá‰tû málokdy z okna oktávky a za takov˘ch okolností.
Jakási paní o holi pro nás nemûla pochopení a remcala nûco o tom, Ïe auta nemají v parku co dûlat. Evy se zmocnilo
spravedlivé rozhoﬁãení a rozhodla se dát je té paní velmi
hlasitû najevo. A tak jsem radûji ‰lápla na plyn...
Pﬁed Hradãanskou autíãko zhaslo. Tu‰ila jsem, Ïe vypadlo
oãko od baterie, coÏ zpÛsobovaly nárazy na „koãiãích hlavách“. Nacházely jsme se v‰ak na kﬁiÏovatce, byl pátek,
nejvût‰í provoz. A tak jsme musely auto tlaãit. Zúãastnila se
umûlkynû, zatímco pes sedûl uvnitﬁ vozu. Pak pﬁi‰el úsek
z kopce – jely jsme samospádem. U „KulaÈáku“ jsem oãko
zase navlékla. Na dotaz, mám-li Evû na ten zbytek cesty
upravit sedadlo, s nadhledem odpovûdûla, Ïe nikoli, Ïe uÏ
si zvykla jezdit ve v‰elijak˘ch sanitkách. Dag byl celou dobu moc hodn˘. Ani nepotﬁeboval b˘t uvázan˘ na vodítku.
Sotva jsme dojely k Evû domÛ, zaãala si zoufat, Ïe jsme
tam nûkde na Petﬁínû vodítko zapomnûly. TakÏe bychom se
mûly vrátit zpût a najít je. ¤vala jsem jako tur. „UÏ ne, uÏ nikdy, rad‰i koupím ﬁemen nov˘!“ Na‰tûstí se to vodítko na‰lo
pod tûmi jablky, ze kter˘ch si Eva stejnû nikdy kompot neuvaﬁila.

Tajenka kﬁíÏovky: Jaké bylo dívãí jméno manÏelky prezidenta
Bene‰e? Vylu‰tûní kﬁíÏovky z ListÛ Prahy 1 ã. 6: Náhrobek
Tychona Brahe se nachází v Chrámu Panny Marie pﬁed T˘nem
na Staromûstském námûstí.

K¤ÍÎOVKA

Soutěž o cestu do CAMBRIDGE
ve spolupráci s

®

Otázka na měsíc září 2005

Jak se anglicky řekne „VSTOUPIT“?
a) HOME

b) LEAVE

c) ENTER

Odpovûì vyplÀte na soutûÏní kupon a do 15. 9. 2005 odevzdejte v knihkupectví
CAMBRIDGE, Vodiãkova 28 , www.cambridge.cz nebo za‰lete do redakce
ListÛ Prahy 1, Vald‰tejnská 4, 118 00 Praha 1.
Vaše odpověď: .......
Jméno: .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Kontakt (telefon nebo e-mail): ................................................................................................

ZÁ¤Í S VIDEEM

■ ■ ■

✶ VA·E PÒJâOVNA VIDEOKAZET A

■ ■ ■

✶

BENEDIKTSKÁ 7, PRAHA 1 (za pasáÏí Kotva)
www.videohavir.cz
NEJÎÁDANùJ·Í TITULY OD 16. 6. 2004 DO 16. 8. 2005
VHS:
1. Alexander Velik˘
2. Bokovka
3. Hra na schovávanou

DVD:
1. Alexander Velik˘
2. Na dotek
3. SAW

Otázka na záﬁí: Která hereãka obdrÏela Oscara za hlavní roli ve filmu Million Dollar Baby?
(Film ocenûn˘ ãtyﬁmi Oscary nyní na VHS a DVD). Odpovûdi doruãte do 15.9. 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.7/05: Oliver Stone.
www.videohavir.cz
Vylosovaní v˘herci: Jan Málek, Nové Stra‰ecí 868, Jaroslav Nytra,
Luãina 326, Dobrá, Jana Rybáﬁová, Gabãíkova 4, Praha 8. 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.
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◆ N A PÁ R ¤ Á D C Í C H ◆
NA HRADù ...
Od 1. 9. do 21. 10. je uzavﬁena Obrazárna PH, kde se pﬁipravuje v˘stava Lucas Cranach a âeské zemû. Kromû
Pﬁíbûhu PH mÛÏete nav‰tívit dal‰ích sedm
v˘stav. Do 10. 9. jsou v JiÏních zahradách
vystaveny fotografie Ladislava Sitenského,
do 11. 9. prodlouÏen Zdenûk Burian v Jízdárnû PH, do 25. 9. trvá v Tereziánském kﬁídle v˘stava Mistr Jan Hus, do 20. 10. Chrám
pod le‰ením v pﬁíãné lodi katedrály. Miloslav
Chlupáã v Letohrádku královny Anny konãí
9. 10., v jeho suterénu je od 2. 9. vystavena
kolekce ãernobíl˘ch fotografick˘ch portrétÛ
nejúspû‰nûj‰ích RomÛ u nás. Zbrojnice
v Pra‰né vûÏi Mihulka seznamuje s v˘znamem meãe a jeho v˘vojem. Sobotní dopolední promenádní koncerty v Zahradû Na Valech v záﬁí konãí. Dne 3. 9. vystoupí Vojensk˘
umûleck˘ soubor Ondrá‰, 10. 9. Hudba
Hradní stráÏe a policie âR. Mind the Step
usly‰íte v Románském sklepení Starého královského paláce 25. 9. v dal‰ím koncertu
z cyklu Jazz na Hradû.
... I V PODHRADÍ
Galerie Hollar vystavuje do 18. 9.
grafické dílo k nedoÏit˘m 80. narozeninám Franti‰ka Buranta, k sedmdesátinám Jiﬁího ·alamouna otevírá 21. 9. v˘stavu
kreseb nazvanou Zaklínání Ïab. Na stejn˘
den chystá Obecní dÛm otevﬁení v˘stavy
plakátÛ zábavních podnikÛ a varieté ze sbírek UmûleckoprÛmyslového muzea. V klá‰teﬁe sv. Jiﬁí je vystavena ﬁezbáﬁská práce
barokního sochaﬁe Franti‰ka Preisse (pﬁedná‰ka a prohlídka v˘stavy 15. 9.), v âeském
muzeu hudby v˘tvarné dílo skladatele J. B.
Foerstra. Se jménem Francesco Goya bychom se mûli setkat v Galerii Miro, kde má
b˘t vystaven cyklus jeho 220 leptÛ. V Národním muzeu probíhá v˘stava o Ivanu Hlinkovi,
v Knihovnû NM prohlídka daru sbûratelky
Jiﬁiny Paroubkové, v Náprstkovû muzeu expozice Americk˘ klub dam (komentované
prohlídky 2. 9. a 14. 9.). Na zámku Troja se
multimediální v˘stava Krásy a tajemství âR
o minulosti na‰í zemû od pravûku po secesi
stala pﬁíleÏitostí ke zpﬁístupnûní sklepení
zámku a prostoru pod barokním schodi‰tûm.
SYMFONICK¯ ORCHESTR
âESKÉHO ROZHLASU
zaãíná sezonu koncertem k Ïivotnímu jubileu svého ‰éfdirigenta Vladimíra Válka. V Rudolfinu 2. 9. provede Koncert pro dva
klavíry d moll Francise Poulence, Koncert pro
flétnu, housle a orchestr Bohuslava MartinÛ
a Dvoﬁákovu Symfonii ã. 5 F dur, op. 76. Na
klavír hrají Marian Lap‰ansk˘ a Jan Simon,
na flétnu Jiﬁí Válek, na housle Martin Válek.
NÁRODNÍ GALERIE HLÁSÍ
Od 6. do 9. 9. bude omezen náv‰tûvnick˘ okruh klá‰tera sv. AneÏky
âeské. Ke Dni volného vstupu (vÏdy první
stﬁedu od 15 do 20 hod., tentokrát 7. 9.) je
pﬁipraven komentáﬁ ve ·ternberském paláci
k dílu F. Solimeny, ve VeletrÏním paláci na
téma Zdenûk Pe‰ánek. Zde je 11. 9. pﬁipravena komentovaná prohlídka k Mezinárodnímu bienále souãasného umûní a 25. 9. ve
stálé expozici na téma Klasicismus a romantismus v ãeském umûní 19. století.
DESÁT¯ ROâNÍK
VARHANNÍHO FESTIVALU
V bazilice sv. Jakuba pokraãují koncerty vÏdy ve stﬁedu v 19 hodin. V záﬁí se
pﬁedstaví nûmeck˘ varhaník Andreas Meisner, Alessandro Bianchi z Itálie, Douglas
Bruce ze ·v˘carska. Na závûreãném veãeru
22. 9. vystoupí titulární varhanice baziliky Irena Chﬁibková a Komorní orchestr paláce Îofín s dirigentem Franti‰kem Preislerem.
NOVÉ V¯STAVY
V NÁRODNÍM MUZEU
Lobkovick˘ palác otevírá 1. 9. Salon ãeské scénografie s diskusním fórem,
které probûhne mezi 8. 9. a 13. 10. vÏdy
kaÏd˘ ãtvrtek od 15 hodin. Náprstkovo muzeum vystavuje od 13. 9. punské masky
z Gabunu (taneãní vystoupení 22. 9.) a od
22. 9. fotografie M. Pechy a P. Komerse ze
severního Vietnamu. V historické budovû zaãíná 15. 9. v˘stava deseti nejlep‰ích fotografÛ svûta na téma zmûny klimatu. Od 28. 9.
jsou v Kabinetu kniÏní kultury vystaveny sbírkové pﬁedmûty Karla Jaroslava Obrátila. Ex
libris a knihy s erotickou tematikou z jeho
sbírky byly svého ãasu oznaãeny za Libri
prohibiti.
GALERIE LANGHANS
Více neÏ sta let se doÏil Manuel Álvarez Brava, kter˘ se u nás pﬁedstaví
poprvé. Své první snímky udûlal jako tﬁináctilet˘ chlapec, fotografoval a vystavoval aÏ do posledních dnÛ dlouhého a plodného Ïivota. Dílo
mistra mexické fotografie a nejv˘znamnûj‰ího
fotografa Latinské Ameriky Hlasy v obraze si
prohlédneme od 21. 9. do 6. 11. Souãasnû
bude otevﬁena expozice s názvem Nalezeno,
v níÏ vystaví svou tvorbu zaloÏenou na základû fotografie Ameriãan Gerald Slota.
DNY EVROPSKÉHO DùDICTVÍ
9. AÎ 18. 9.
·ternbersk˘ palác nabízí pﬁedná‰ky
s promítáním 10. 9. na téma Holandské krajináﬁství 17. století, 17. 9. Obrazárna Spoleãnosti vlasteneck˘ch pﬁátel umûní, komentované prohlídky 13. 9. Rembrandt a jeho Ïáci,
15. 9. Dürer a jeho Ïáci. Náprstkovo muzeum
pﬁipravilo na 16. 9. a 17. 9. prohlídky zajímav˘ch prostor a exponátÛ bûÏnû nepﬁístupn˘ch
a nevystavovan˘ch. Odborn˘ komentáﬁ pﬁiblíÏí
17. 9. díla gotického umûní v klá‰teﬁe sv.
AneÏky âeské, 18. 9. barokní tvorbu F. Preisse v klá‰teﬁe sv. Jiﬁí a ãesk˘ kubismus 1910 –
1919 v domû U âerné Matky BoÏí. V Národním památníku na Vítkovû je pﬁipraven program 17. 9. od 10 do 17 hodin, v 18 hodin navazuje varhanní koncert prof. M.Novenka. wi
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