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Patﬁí sv. Václav od J. J. Bendla pﬁed Jindﬁi‰skou vûÏ?
Nedávn˘ svátek sv. Václava opût upoutal pozornost PraÏanÛ k so‰e národního svûtce.
Rekonstrukce Myslbekova souso‰í na Václavském námûstí pokraãuje, av‰ak nedaleko
odtud, v Jindﬁi‰ské ulici, se objevila maketa pÛvodní sochy od J. J. Bendla. Doãasnû
umístûnou maketu sv. Václava jste mohli vidût na ‰piãce tzv. klidové zóny pﬁed Jindﬁi‰skou vûÏí. V tomto místû konãí vydláÏdûn˘ prostor, kter˘ by bylo moÏné, jak se ukazuje, vhodnû doplnit nûjakou plastikou. Socha, aÈ uÏ jakákoli, by tak mohla obohatit místo, které se po nedávné rekonstrukci vûÏe a jejím vyuÏívání pro nejrÛznûj‰í kulturní
akce, stává dal‰í z kulturních kﬁiÏovatek v Praze. S impozantní vûÏí a kostelem v pozadí
by tak socha mohla dotvoﬁit architektonicky hodnotné prostranství. Umístûním Bendlova sv. Václava nedaleko Václavského námûstí by také vznikla moÏnost zajímavého
srovnání s pozdûj‰í sochou Myslbekovou. Proã ale právû BendlÛv sv. Václav?

Foto: J. Sládeãek

V‰em, kteﬁí se zajímají o historickou podobu
Jindﬁi‰ské vûÏe a jejího nejbliÏ‰ího okolí, pﬁipravil svérázn˘ otazník znám˘ a uznávan˘
grafik a vedutista Vincenc Morstadt (18021875), proslul˘ svou dokumentární svûdomitostí. Roku 1816 jiÏ jako ãtrnáctilet˘ nakreslil
malebné zákoutí farního kostela sv. Jindﬁicha
a sv. Kunhuty. Na tomto akvarelu, uloÏeném
v Národní galerii, nestojí pﬁed skupinou znám˘ch staveb Ïádná socha. Av‰ak na prvním
leptu, kter˘ zhotovil podle Morstadtovy pﬁedlohy rytec Jiﬁí Döbler (1788-1845), jiÏ stojí
vpravo od zvonice u tehdej‰í hﬁbitovní zdi
jezdecká socha sv. Václava. Je totoÏná
s onou, kterou pro KoÀsk˘ trh (Václavské
námûstí) vytvoﬁil v˘znamn˘ barokní ﬁezbáﬁ
a sochaﬁ Jan Jiﬁí Bendl. Pozdûji byla jezdecká socha sv. Václava z desky vyretu‰ována.
Jak uspokojivû vysvûtlit, Ïe tent˘Ï obrázek
existuje ve tﬁech obmûnách? Nelze se ubránit hypotéze, Ïe pﬁed úpravou KoÀského trhu (Václavského námûstí), která probíhala
od roku 1826, byla socha sv. Václava pﬁemístûna pﬁed Jindﬁi‰skou vûÏ a ke kostelu,
kde ji kreslíﬁ skuteãnû vidûl. KdyÏ pak zaãal

praÏsk˘ Magistrát pﬁipravovat napﬁímení
Jindﬁi‰ské ulice pﬁes areál zru‰eného hﬁbitova, jeÏ se uskuteãnilo roku 1827, stála socha
nové úpravû v cestû a byla vrácena zpût na
Václavské námûstí.
Po tomto zji‰tûní se nask˘tá otázka: Má se
vrátit socha sv. Václava pﬁed Jindﬁi‰skou
vûÏ? Mohla by jí b˘t buì kopie, stojící dnes
v ponûkud odlehlé a zasunuté poloze na Vy‰ehradû, nebo kopie nová, tentokrát nikoliv
na podstavci, n˘brÏ na ka‰nû, jak tomu bylo
pﬁi vzniku sochy roku 1680. Novû vzniklá
úprava klidové „minizóny“ pﬁed Jindﬁi‰skou
vûÏí, realizovaná v roce 2003, poskytuje
k tomu ideální pﬁíleÏitost. Studie k novému
umístûní sochy, kterou zpracoval pﬁední souãasn˘ sochaﬁ, profesor Kurt Gebauer, vyznívá pro tento zámûr velmi pﬁíznivû.
Má se vrátit socha sv. Václava od sochaﬁe
Jana Jindﬁicha Bendla pﬁed Jindﬁi‰skou
vûÏ, kde v roce 1825 stávala?
Tak znûla otázka, kterou si kolemjdoucí
mohli pﬁeãíst na podstavci makety. A hned
také mohli hlasovat vhozením rÛznobarevn˘ch lístkÛ do hlasovací schránky. Anketu

Vinice na Opy‰i

Sleva 30% na zimní vûci

Nad Star˘mi zámeck˘mi schody, vybudovan˘mi asi na konci 16. století, se nachází
svah Opy‰, kde byla uÏ ve stﬁedovûku zaloÏena vinice. Podle tradice zde kníÏe Václav
pûstoval vinnou révu, proto ji známe pod názvem Svatováclavská. Opy‰ znamená
ohon, nebo ocas a je tím mínûn konec skalnatého ostrohu, kter˘ podle Kosmovy kroniky knûÏna Libu‰e oznaãila za delfína ãi moﬁského vepﬁe.
nesenou ãtyﬁmi toskánsk˘mi sloupy v místû
kryté terasy 1. patra. DÛm byl v majetku rodiny RichterÛ aÏ do konfiskace v r. 1945
a v souãasné dobû je spravován PraÏsk˘m
hradem. Richterovi vlastnili od r. 1821 také
dÛm u paty Star˘ch zámeck˘ch schodÛ, pÛvodnû Verdugovsk˘, doloÏen˘ v r. 1592, kter˘
ve 20. letech 19. století pﬁestavûli a roz‰íﬁili
do dne‰ní podoby. Na domû je pamûtní deska s bustou akad. sochaﬁe M. Beuflera, která pﬁipomíná, Ïe zde v r. 1920 zemﬁel skvûl˘ ãesk˘ herec Eduard Vojan. Bydlel zde
také literární kritik prof. F. X. ·alda, umûleck˘ historik a v˘znamn˘ znalec Prahy prof.

+ zdarma antibakteriální a antistatická úprava

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

V. V. ·tech a urãitou dobu zde mûl svou
soukromou pracovnu dr. Edvard Bene‰.
Pozornému chodci pﬁi pohledu z Mánesova
mostu ãi z Klárova jistû neu‰lo, Ïe terén b˘valé Svatováclavské vinice se mûní. Zmizely
staré stromy i náletové dﬁeviny a dojde k její
obnovû. Svatováclavská vinice na Opy‰i tak
bude poprvé v historii zpﬁístupnûna a vyuÏívána jako promenádní prostor pro veﬁejnost.

Poãítá se také s restauraãním vyuÏitím Richterovy vily, jejíÏ terasa a b˘val˘ skleník budou
slouÏit k obãerstvení a odpoãinku náv‰tûvníkÛ. Plánuje se také poﬁádání propagaãních
akcí a otevﬁení nové turistické trasy.
PraÏsk˘ hrad tak otevﬁe veﬁejnosti nejv˘chodnûj‰í ãást hradního hﬁbetu. Rekonstrukce by mûla b˘t dokonãena do léta 2007. E.S.
Foto: J. Sládeãek

PLACENÁ INZERCE

UÏ patnáct let mÛÏeme ãíst „zakázané knihy“

Seznamte se s LIBRI PROHIBITI
Dne 22. ﬁíjna tohoto roku uplynulo 15 let od otevﬁení knihovny Libri prohibiti. Knihovna
„zakázan˘ch knih“ vznikla z potﬁeby zpﬁístupnit veﬁejnosti produkci samizdatov˘ch
a exilov˘ch vydavatelÛ, a zaplnit tak jedno z bíl˘ch míst na‰í nedávné historie. Bûhem
této doby se zmûnila v dokumentaãní stﬁedisko, v jehoÏ sbírkách jsou kromû knih a ãasopisÛ téÏ nosiãe obrazového a zvukového záznamu a cenné soubory dokumentÛ. Dokumentuje ãinnost domácího i zahraniãního odboje, pﬁedev‰ím jeho publikace, a Ïivot
âechÛ a SlovákÛ mimo âeskoslovensko. Postupnû se systematickou prací daﬁí naplÀovat cíl knihovny, pro nûjÏ vznikla. Kompletuje produkci exilu a samizdatu, a umoÏÀuje tak na jednom pracovi‰ti pracovat s tûmito materiály na‰í nedávné minulosti. Vzhledem k jedineãnosti zdrojÛ je knihovna Libri prohibiti dnes jiÏ nezastupitelná. Dokazují
to náv‰tûvy badatelÛ z celého svûta.

Co byl vlastnû samizdat?
Díla nepohodln˘ch nebo exilov˘ch autorÛ za
komunismu vznikala buì za hranicemi v rÛzn˘ch exilov˘ch nakladatelstvích, nebo doma
formou samizdatu, tj. vydáním v domácích
podmínkách, kopírováním na cyklostylu.
Mnoho samizdatÛ vydan˘ch v âeskoslovensku je psáno pouze na psacím stroji. Po roce
1948, kdy byly znárodnûny v‰echny tiskárny
a do‰lo k zákazu vydávání v‰ech dosavadních novin a ãasopisÛ, to ani jinak ne‰lo.
(Slovo samizdat se objevilo nûkdy v padesát˘ch letech a pÛvod má – jak jinak – v b˘valém Sovûtském svazu, kde byla s vydáváním
opoziãní literatury situace obdobná, ba je‰tû
hor‰í.)
V 60. letech do‰lo k mírné liberalizaci
a v r. 1968 dokonce ke zru‰ení cenzury (na
pouhé 3 mûsíce). Tehdy bylo vydáno exilov˘m spisovatelÛm dokonce i doma nûkolik
knih. Krátce na to, po okupaci sovûtsk˘mi

i umístûní makety sochy pﬁipravila spoleãnost Jindﬁi‰ská vûÏ. A protoÏe i redakci ListÛ
Prahy 1 pﬁipadá tato otázka velmi zajímavá,
rozhodli jsme se ji poloÏit i vám, ãtenáﬁÛm.
Napi‰te nám svÛj názor. Va‰e odpovûdi pak
pﬁedáme organizátorÛm ankety a spoleãnû
vás budeme informovat o jejím v˘sledku.
Maf
PLACENÁ INZERCE

Co se chystá na Opy‰i?
Zmínûnou vinici, pﬁemûnûnou od 30. let
19. století v zahradu, ohraniãuje z druhé strany ulice Na Opy‰i. Právû tudy vedla úvozová
cesta, jedna z nejstar‰ích, která smûﬁovala
od ﬁíãního brodu pﬁes Klárov na Hrad. Pozemky nûkdej‰í Svatováclavské vinice koupil
v r. 1799 Tomá‰ Franti‰ek Richter. Jeho syn
Karel Emanuel, zemsk˘ rada, se rozhodl na
místû vinaﬁského domku postavit honosnou
vilu. Jako autor plánÛ objektu b˘vá uvádûn
stavitel Josef Peschka. Volnû stojící klasicistní stavba z r. 1832 vytváﬁí dominantu pﬁedev‰ím pﬁi pohledu z Chotkovy ulice a z Chotkov˘ch sadÛ a upoutá korunní ﬁímsou

Foto: archiv Jindﬁi‰ská vûÏ, s. r. o.

vojsky, v‰ak opût pﬁituhlo a pﬁi‰la druhá vlna
„zakázané literatury“. Tehdy zaãaly vycházet
rÛzné samizdatové ãasopisy, po dvou, tﬁech
letech komunisty objevované a zastavované. Mnoho z nich zakládali napﬁíklad i vûdeãtí pracovníci, kteﬁí nemohli oficiálnû publikovat svoje odborné stati.
„Samizdatová literatura existovala ve v‰ech
zemích v˘chodního bloku,“ vysvûtluje Jiﬁí
Gruntorád, ﬁeditel knihovny. „Ale jen v âeskoslovensku takto musela vznikat i literatura
nepolitická, tzv. literární samizdat. Jinde
mohli i kritici reÏimu nepolitickou literaturu
vydávat relativnû svobodnû. U nás v‰ak byli
perzekuováni, a proto napﬁíklad Ludvík Vaculík zaãal organizovat literární samizdat –
vydávání básní, povídek a jin˘ch literárních
textÛ spisovatelÛ v disentu. To byla známá
edice Petlice.“
Pokraãování na stranû 8

SOUTùÎ O CESTU
DO CAMBRIDGE
najdete na stranû 8
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2 informace / zdraví
V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS

Zmûna adresy stﬁediska PIS

Kam v ﬁíjnu na procházku?

Dne 18. záﬁí 2005 ukonãí svoji ãinnost informaãní stﬁedisko PraÏské informaãní sluÏby
v ul. Na Pﬁíkopû 20, Praha 1, které od r. 1966
poskytovalo tuzemsk˘m i zahraniãním náv‰tûvníkÛm v‰eobecné informace a turistické
sluÏby. PraÏané a náv‰tûvníci Prahy v‰ak
o informaãní stﬁedisko nepﬁijdou. PraÏská informaãní sluÏba otevﬁe v prÛbûhu podzimu
nové stﬁedisko v pasáÏi Lucerna, Vodiãkova
36, Praha 1, které nabídne stejn˘ objem informací a sluÏeb, navíc bude otevﬁeno po cel˘ rok, vãetnû sobot a nedûlí, a to i v zimní
sezonû. BliÏ‰í informace: http://www.pis.cz.

Kontakt pro dal‰í informace: PraÏská informaãní sluÏba, tel.: 221 714 152, 221 714 151
(pro skupiny) a 221 714 173 (zájezdy) www.pis.cz.
3. po. Plastika na PraÏském hradû. Zaãátek v 15.30 u sochy T. G. Masaryka na Hradãanském nám. Vstup 50 Kã (Mgr. Tlá‰ková).
4. út. Procházka Nuselsk˘m údolím od
Karlova pﬁes Albertov ke Gröbovce. Zaãátek v 16.00 u kostela P. Marie a Karla Velikého (v parãíku – ul. Ke Karlovu). Vstup 50 Kã
(A. Truplová).
5. st. Z Hloubûtína do Hrdloﬁez. Zaãátek ve
14.00 ve vestibulu stanice metra B „Hloubûtín“ .Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
6. ãt. Architektura XX. stol. v Podskalí –
s dÛrazem na architekturu kubistickou. Zaãátek v 16.00 u Palackého mostu. Vstup 50 Kã
(ing. Stûniãka).
8. so. V˘let – Za ãesk˘mi skláﬁi. Nov˘ Bor,
Kamenick˘ ·enov, Chﬁibská, Zákupy. Cena
391 Kã (B. ·vejnohová).
Letohrádek Hvûzda – celková prohlídka. Zaãátek ve 14.00 pﬁed objektem. Vstup 50 Kã +
vstupné do objektu 30/15 Kã (H. âenková).
Vald‰tejnská zahrada a Vojanovy sady.
Zaãátek ve 14.00 pﬁed Vald‰tejnsk˘m palácem (Vald‰tejnské nám., Malá Strana).
Vstup 50 Kã (PhDr. Jiﬁina Chrastilová).
9. ne. V˘let – Do Kuksu za hrabûtem ·porkem II. Jaromûﬁ, Kuks, Betlém, Velichovky.
Cena 470 Kã (ing. Kocourek).
Národní divadlo. Celková prohlídka. (Stejnû
i 22. 10.) Zaãátek kaÏdou pÛlhodinu od 8.30
do 11.00 pﬁed vchodem. Objednané skupiny
(nad 15 osob) mají pﬁednost. Max. poãet úãastníkÛ je 50 osob. Vstup 50 Kã (prÛvodci PIS).
Státní opera – celková prohlídka. Zaãátek
v 10.00 pﬁed objektem (Wilsonova 4, Praha 2). Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová).
Kostel sv. Petra na Poﬁíãí. Zaãátek ve 14.00
pﬁed objektem (Biskupská 13, Praha 1 – za Bílou labutí). Vstup 50 Kã (ing. Pelzbauerová).
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kasemat. (Stejnû i 16. a 23. 10.) Zaãátek ve 14.00
pﬁed kostelem sv. Petra a Pavla. Vstup
50 Kã (prÛvodce PIS).
10. po. ¤eholní instituce a jejich vliv na
umûní. Pﬁedná‰ka se koná od 17.00 v sále
ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5 – pﬁízemí. Vstup 50 Kã (D. Budinská).
11. út. VávrÛv dÛm – dnes Po‰tovní muzeum, s dÛrazem na Ïivot a dílo Josefa Navrátila. Zaãátek v 15.30 pﬁed objektem (Nové
■ ■ ■

Ml˘ny II, Praha 1). Vstup 50 Kã + vstupné do
objektu 25/10 Kã (PhDr. Havlovcová)
12. st. Ungelt – b˘val˘ kupeck˘ dÛm. Jeho
minulost i souãasnost. Zaãátek v 15.30 na
rohu ul. T˘nské a Staromûstského nám.
Vstup 50 Kã (M. Racková).
13. ãt. Palácové malostranské zahrady
(Ledeburská, Pálffyovská, Kolowratská a Malá Fürstenberská). Zaãátek v 15.30 pﬁed Ledebursk˘m palácem na Vald‰tejnském nám.
ã. p. 3. Vstup 50 Kã + vstupné do zahrad
69 Kã (E. Pike‰ová).
15. so. V˘let – Krajem zlata a krásn˘ch vyhlídek. Nov˘ Knín, Kﬁepenice, âelina, Prostﬁední Lhota, Vesel˘ vrch, Mokrsko, Slapská
a ·tûchovická pﬁehrada. Cena 348 Kã
(J. BuÀatová).
Malostransk˘ hﬁbitov. Zaãátek ve 14.00
pﬁed vchodem (stan. tram. 4, 7, 9, 10 „Bertramka“). Vstup 50 Kã (E. Sokolová).
Od Vypichu ke Klamovce. Zaãátek ve
14.00 na stan. tram. 15, 22, 25 „Vypich“.
Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
16. ne. V˘let – Za hvûzdáﬁi do „Benátek“.
Brand˘s nad Labem, Stará Boleslav, Benátky nad Jizerou, Lysá nad Labem. Cena
341 Kã (Marie Abrahámová).
Areál Psychiatrické léãebny v Bohnicích.
Zaãátek akce ve 14.00 na stan. aut. 200
a 177 „Odra“ (aut. 177 jede od stan. metra
C „Kobylisy“ ve 13.53, aut. 200 ve 13.47).
Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
Nov˘ Ïidovsk˘ hﬁbitov. Zaãátek ve 14.00
na stan. metra A „Îelivského“. Vstup 50 Kã
(Ing. Kocourek).
17. po. Pod pokliãkou literatury – pokraãování. Skandály a aféry tentokráte z literárního svûta. Pﬁedná‰ka se koná od 17.00
v sále ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5 –
pﬁízemí. Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová).
18. út. Îidovsk˘ hﬁbitov ve Fibichovû ulici. Zaãátek v 15.30 u televizního vysílaãe na
ÎiÏkovû, vstup 50 Kã (Mgr. Tlá‰ková).
19. st. Vinohradské vily a dal‰í zajímavosti – I. ãást. Zaãátek v 15.30 u Vinohradské
vodárny. Vstup 50 Kã (J. Bondyová).
20. ãt. Karlovo námûstí – jeho historie, staveb. památky a zajímavosti i v jeho blízkém
okolí. V pﬁípadû, Ïe nebude obsazena Novomûstská radnice, nahlédneme i do jejích in-

P R O VA · E Z D R AV Í
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Pﬁipravme se na chﬁipku
Pomalu se opût blíÏí podzim, období, ve kterém nás suÏují rozliãné virové i bakteriální
respiraãní onemocnûní. V‰em známá chﬁipka patﬁí k tûm nejãastûj‰ím. Vyskytuje se po
celém svûtû. Probíhá vût‰inou v epidemiích. Postihuje kaÏdoroãnû aÏ 20 % populace.
Není jen bûÏn˘m nachlazením, ale pﬁedstavuje prudk˘ zánût d˘chacích cest s rychl˘m
nástupem horeãky, tﬁesavky, bolestí hlavy,
svalÛ, kloubÛ a pocitu tûÏké únavy. Dûti
zvrací, trpí spavostí, omámením aÏ halucinacemi. Následuje pálení v krku a such˘, dráÏdiv˘ ka‰el. Tím se chﬁipka zpravidla v˘raznû
li‰í od bûÏného nachlazení. K nejãastûj‰ím
komplikacím patﬁí zánût d˘chacích cest, vedlej‰ích nosních dutin, stﬁedního ucha a plic.
Vzácn˘mi komplikacemi jsou zánût centrálního nervového systému nebo zánût srdce.
U lidí, kteﬁí trpí chronick˘m onemocnûním,
dojde zpravidla k zhor‰ení jejich stavu. Tyto
osoby a star‰í lidé jsou ohroÏeni nejvíce.
Chﬁipka se velice rychle a snadno pﬁená‰í
v uzavﬁen˘ch prostorách, v hromadné dopravû, ve ‰kolách, v rodinách, na pracovi‰tích,
a to z osoby na osobu k˘cháním a ka‰láním.
Díky zpÛsobu pﬁenosu je tûÏké se jí bránit.
Úãinnou ochranu pﬁedstavuje oãkování. Viry
chﬁipky mohou mûnit svoji strukturu, proto se

oãkování musí opakovat kaÏd˘ rok. Pro osoby nad 65 let a chroniky bude vakcína hrazena z prostﬁedkÛ veﬁejného zdravotního poji‰tûní. Ostatní se mohou nechat ooãkovat za
úhradu u praktického lékaﬁe ãi pﬁímo v oãkovacích stﬁediscích. Oãkování je v‰ak vhodné
pro kaÏdého, kdo se chce nákaze vyhnout
a je v ãastém kontaktu s dal‰ími osobami.
V prooãkovaném kolektivu se pak nákaza
ne‰íﬁí a sníÏí se nemocnost. Nejvhodnûj‰í období na oãkování je od ﬁíjna do listopadu, tedy období pﬁed zaãátkem epidemie.
V souãasné dobû existuje také vakcína proti
pneumokoku, kter˘ patﬁí pﬁi komplikacích
chﬁipky k ãast˘m vyvolavatelÛm bakteriálních zánûtÛ d˘chacích cest. Toto oãkování
se opakuje kaÏd˘ch 5 let a lze podat souãasnû s chﬁipkovou vakcínou.
MUDr. Alena Luke‰ová
Oãkovací stﬁedisko
Nuselská poliklinika, Praha 4
www.ockovani-praha.cz

Koãiãí v˘stava
Máme rádi zvíﬁata, protoÏe jsou chlupatá,
mají hebkou srst… praví dávn˘ dûtsk˘ hit
ze Semaforu. Není nic pﬁíjemnûj‰ího neÏ
si zaboﬁit nos do koãiãího koÏí‰ku a poslouchat zblízka, jak vá‰ blaÏen˘ kamarád slastnû pﬁede (tedy nejste-li alergik).
Vím, o ãem pí‰u, protoÏe jednoho takového
‰edého chlupáãe mám doma a pí‰e se mnou
ãasto i noviny. Jeho místo je v otevﬁeném
‰uplíku mého psacího stolu, kde stoãen do
klubíãka spí, zatímco já tvoﬁím. Obãas z nûj
vyhlédne, mÀoukne a zkontroluje v˘sledek
procházkou po rozloÏen˘ch papírech, nûkdy
i po klávesnici poãítaãe. Jeho pﬁítomnost
mne uklidÀuje, nûkdy i inspiruje, jako dnes.
A proto ráda pﬁiná‰ím pozvánku na umisÈovací v˘stavu opu‰tûn˘ch koãek.
PraÏsk˘ spolek ochráncÛ zvíﬁat zve v‰echny,
kter˘m není lhostejn˘ osud opu‰tûn˘ch zvíﬁat, na 19. umisÈovací v˘stavu opu‰tûn˘ch koãek. Koná se u pﬁíleÏitosti ﬁíjnového Dne zvíﬁat dne 9. ﬁíjna 2005 od 10 do
17 hodin v centru PUJMANKA, Pujmanové 1219, Praha 4 – Pankrác.
Na v˘stavû bude více neÏ sto koãek a hlavnû
koÈat z útulkÛ celé republiky. Pro ty, kteﬁí si

nemohou koãiãku odnést domÛ, ale pﬁesto
chtûjí pomoci, bude bûhem v˘stavy probíhat
virtuální adopce a finanãní sbírka Kocoura
Pankráce. KaÏd˘ nov˘ majitel si kromû nového kamaráda domÛ odnese i mal˘ dárek
od sponzorÛ v˘stavy. Vstupenkou je jiÏ tradiãnû jedna konzerva koãiãího krmení. Nejkrásnûj‰í dárek, kter˘ mÛÏete opu‰tûn˘m koãiãkám dát, je nov˘ DOMOV.
Maf, PSOZ

teriérÛ. Zaãátek v 15.30 pﬁed Novomûstskou
radnicí. Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová).
22. so Karlín klasicistní aneb zapomenutá
podoba mûsta. Pokraãování cyklu o Karlínû. Zaãátek v 15.00 u schodÛ Muzea hl.
mûsta Prahy na Florenci. Vstup 50 Kã
(P. Kuãera).
Palácové malostranské zahrady (Ledeburská, Pálffyovská, Kolowratská a Malá Fürstenberská). Zaãátek akce v 14.00 pﬁed Ledebursk˘m palácem na Vald‰tejnském nám.
ã. p. 3. Vstup 50 Kã + vstupné do zahrad
69 Kã (E. Pike‰ová).
23. ne. Církevní ﬁády na horním konci Nového Mûsta. Zaãátek ve 14.00 pﬁed kostelem P. Marie a Karla Velikého (v parãíku – ul.
Ke Karlovu). Vstup 50 Kã (H. âenková).
Podzim na ·ancích. Zaãátek ve 14.00 po
pﬁíjezdu aut. ã. 173 na koneãné stan. „Toãná“ (aut. jede od stan. „NádraÏí Modﬁany“ ve
13.11). Lze vyuÏít i tram. ã. 3, 17. Vstup
50 Kã (Ing. Kocourek).
24. po. Slova a osudy. Znáte milostnou poezii Václava Lucemburského, bratra Karla IV.?
âetli jste nûkdy ver‰e humanistické básníﬁky
AlÏbûty Westonie? Mûli jste nûkdy v rukou
starostlivé dopisy Zuzany âernínové? Pokud
ne, zveme vás na posezení s hudbou a povídáním o tûchto zajímav˘ch lidech. Akce se
koná od 17.00 v sále ÚVL PIS, Arbesovo
nám. 4, Praha 5 – pﬁízemí. Vstup 50 Kã (Mgr.
Náprstková, Ing. Francek).
25. út. Po stopách vzniku republiky. Zaãátek v 15.30 u Obecního domu. Vstup 50 Kã
(PhDr. Havlovcová).
26. st. Za sochami Karlova mostu a ménû
znám˘m „VûÏníkem“ ze Starom. mostecké
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vûÏe. Zaãátek v 15.30 u sochy Karla IV. na
KﬁíÏovnickém nám. Vstup 50 Kã + jednotné
sníÏené vstupné do vûÏe 10 Kã (J. BuÀatová).
27. ãt. Vrtbovská zahrada – jedna z nejkrásnûj‰ích praÏsk˘ch zahrad. Zaãátek
v 16.00 pﬁed hl. vchodem do Vrtbovského
paláce (nároÏí Karmelitské a TrÏi‰tû). Vstup
50 Kã + vstupné do zahrady 40/25 Kã (PhDr.
Chrastilová).
29. so. Na hostivaﬁské hradi‰tû. Zaãátek na
stan. aut. ã. 154 a 271 „¤epãická“ po pﬁíjezdu
aut., které odjíÏdûjí z koneãné stan. metra
A „Skalka“ (aut. ã. 154 odjíÏdí ve 13.53, aut.
ã. 271 ve 13.46). Odchod po pﬁíjezdu pozdûj‰ího autobusu. Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek).
Od Bulovky k Löwitovu ml˘nu. Zaãátek ve
14.00 v Libni u stan. tram. 1, 12, 15, 24, 25
„Bulovka“. Vstup 50 Kã (E. Sokolová).
30. ne. Umûlecká abeceda milovníkÛ Prahy – I. ãást – románské umûní. Zaãátek ve
14.00 u sochy M. Jana Husa na Staromûstském nám. Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová).
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kasemat. Zaãátek ve 14.00 pﬁed kostelem sv.
Petra a Pavla. Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
Bﬁevnovsk˘ klá‰ter – celková prohlídka.
Zaãátek v 15.00 pﬁed objektem (Markétská 1, Praha 6). Vstup 50 Kã + vstupné do
objektu 50/30 Kã (PhDr. Chrastilová).
31. po. âe‰i ve svûtû aneb co daly âechy
svûtu – pokraãování. Pﬁedná‰ka se koná od
17.00 v sále ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4,
Praha 5 – pﬁízemí. Vstup 50 Kã (PhDr.
Chrastilová).
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.
VLASTIVùDNÉ V¯LETY V LISTOPADU
5. so. Architektura 20. stol. na v˘chod od
Prahy. Kolín, Ratboﬁ, Kostelec nad âern˘mi
Lesy, Jevany, Dolní Mûcholupy. Cena
341 Kã (Ing. Stûniãka).
6. ne. Mûsto horníkÛ, mincíﬁÛ a sv. Barbory. Kutná Hora, Sedlec. Cena 350 Kã (E. Pike‰ová).
26. so. Karlovy Vary v 19. a 20. století. Cena 431 Kã (Ing. Stûniãka).
POZOR! Vlastivûdné v˘lety se prodávají v informaãních stﬁediscích PIS – Staromûstské
radnici a Malostranské mostecké vûÏi.

Îofín vítá seniory – 6.– 8. 10. 2005
Obãanské sdruÏení ÎIVOT 90 poﬁádá jiÏ po ãtrnácté tradiãní Dny seniorÛ. Oficiální zahájení akce 2005 probûhlo 1. ﬁíjna u pﬁíleÏitosti Mezinárodního dne seniorÛ benefiãním pﬁedstavením opery Leo‰e Janáãka „Její pastorkyÀa“ v Národním divadle. V roli
Kostelniãky vystoupila paní Eva Urbanová, pﬁedstavení Ïivû pﬁená‰el âRo3 Vltava.
V˘tûÏek ze vstupného bude vûnován na ãinnost obãanského sdruÏení Îivot 90.
Dny seniorÛ 2005 poté pokraãují ve
dnech 6.– 8. 10. 2005 v paláci Îofín
a na Slovanském ostrovû v Praze. JiÏ tradiãního setkání na Îofinû se minul˘ rok zúãastnilo 57 vystavovatelÛ, pﬁes 6500 náv‰tûvníkÛ a 27 bûÏcÛ soutûÏilo v bûhu
Seniorská míle. Poﬁadatelé doufají, Ïe letos
náv‰tûvnost opût stoupne.

Co leto‰ní Dny seniorÛ nabízejí?
● Pﬁehlídku sluÏeb, v˘robkÛ a informací
Velk˘ sál je vyhrazen pro vystavující firmy
a organizace. V nabídce nebudou chybût rehabilitaãní a kompenzaãní pomÛcky, cestovní kanceláﬁe se zájezdy pro seniory, láznû,
potravinové doplÀky a vitamíny pro zdraví,
v˘robky chránûn˘ch dílen a mnoho jiného.
● Odborné pﬁedná‰ky
V Primátorském salonku budou pﬁipraveny odborné pﬁedná‰ky na zdravotní, sociální a jiná aktuální témata.
● Podporujte své zdraví
Doprovodná akce Podporujte své zdraví
se zamûﬁí na problematiku zdraví a zdravého Ïivotního stylu seniorÛ. Zapojí se vystavo-

vatelé i pﬁedná‰ející. Dne 6. ﬁíjna probûhne
v rámci akce mûﬁení cukru zdarma.
● Kulturní poﬁady
Program DnÛ seniorÛ je obohacen mnoha
kulturními poﬁady dennû od 10.00 do 18.00
hod. v Malém sále paláce Îofín, dále v Altánu a ve venkovních prostorech na Slovanském ostrovû.
V Malém sále vystoupí Hana KﬁíÏková, Rudolf Pellar, Josef Zíma, dûtsk˘ folklorní soubor prof. Waisarové, Ïensk˘ pûveck˘ sbor ÎIVOTa 90 Seniorky a dûtsk˘ soubor Rolniãka.
V Altánu zazní Staroãeská dechovka Stanislava Lercha, Písnû staré Prahy, které
hrají a zpívají heligonkáﬁi ÎIVOTa 90, Konstantin Malkovskij a mnozí dal‰í.
Ve venkovním prostoru pobaví i nejmen‰í
náv‰tûvníky vystoupení mimÛ a maÀáskové
divadlo Romaneto.
V‰ichni náv‰tûvníci budou mít dále moÏnost
prohlédnout si v˘stavu s názvem „Poﬁád
jsem to já “. V˘stava je zapÛjãena od Diakonie âeskobratrské církve evangelické v Praze. Pﬁední ãe‰tí a sloven‰tí dokumentární fotografové a fotografky J. Hanke, D. Hochová,

MoÏnost pro studenty, ‰ance pro seniory
Snad uÏ i mnoho seniorÛ dnes ví, co znamená zkratka tﬁí w. Jde o oznaãení internetov˘ch stránek. Ty s názvem www.kolej.cz v‰ak nejsou urãené jen studentÛm, jak by se
mohlo na první pohled zdát, ale velmi zajímavé mohou b˘t právû i pro seniory.
Na internetové stránky s tímto názvem se uÏ
rok obracejí vysoko‰koláci z celé republiky,
kteﬁí hledají bydlení. Vzhledem ke zv˘‰ení
poplatkÛ za koleje, které je ãeká v akademickém roce 2005/2006, nab˘vají tyto zprostﬁedkovatelské sluÏby daleko vût‰ího v˘znamu. Zv˘‰ení poplatkÛ na nûkter˘ch
kolejích bude aÏ dvojnásobné, a proto není
divu, Ïe ﬁada studentÛ pátrá po jin˘ch moÏnostech ubytování, pﬁedev‰ím v podnájmech.
Projekt www.kolej.cz je tedy nadûjí pro ty,
kdo ubytování hledají, a pﬁíleÏitostí pro ty,
kteﬁí ho nabízejí. A to mohou b˘t právû osamûlí star‰í lidé, jimÏ se vyplatí ubytovat studenta nejen kvÛli nájemnému, ale i kvÛli vítané pomoci s domácími pracemi. Pro
studenty je zase v˘hodné, Ïe tímto zpÛsobem mohou u‰etﬁit. Navíc se pronájmy zaﬁizují pﬁímo a bezplatnû. Na internetov˘ch
stránkách najdete nejen nabídku a poptávku
po ubytování, ale i podrobn˘ formuláﬁ pro nabízející i hledající, pomocí kterého systém
najde toho nejvhodnûj‰ího ubytovatele nebo
podnájemníka.

Jak zadáte svÛj inzerát?
Systém funguje velmi jednodu‰e. Staãí nav‰tívit stránky www.kolej.cz a zadat pﬁíslu‰né
údaje a poÏadavky do webového formuláﬁe.

Pro ty, kteﬁí nemají pﬁístup k internetu anebo
zkrátka preferují telefonické spojení, byla novû zﬁízena pevná linka 222 211 739, kde
s nimi formuláﬁ vyplní operátor. To platí právû
pro seniory, z nichÏ vût‰ina s internetem dosud zku‰enosti nemá.

Bezpeãnost pﬁedev‰ím
Tyto sluÏby by ov‰em snadno mohli vyuÏívat
rÛzní podvodníci a zlodûji, kteﬁí se zamûﬁují
na seniory. Je nûjaká záruka solidnosti ze
strany provozovatele sluÏby a poptávajících
studentÛ? To byla otázka pro Veru Renovicu,
pracovnici kanceláﬁe. „SnaÏíme se vyjít vstﬁíc
i tûm, kteﬁí se obávají zveﬁejnûní soukrom˘ch údajÛ. V tomto pﬁípadû probíhá kontakt
pﬁes na‰i kanceláﬁ. ShromaÏìujeme potenciální zájemce o bydlení a jejich seznam
pﬁedloÏíme inzerentovi – ten mÛÏe beze
strachu o po‰kození vlastní osoby kohokoliv
kontaktovat. Tímto se celá záleÏitost stává
anonymnûj‰í, a dá se tak pﬁedejít nepﬁíjemnostem.“
Senioﬁi, kteﬁí chtûjí ãást svého bytu nabídnout k pronájmu právû studentÛm, a zároveÀ by se tﬁeba chtûli nauãit pracovat s internetem, mají k tomu dobrou pﬁíleÏitost.
Zku‰enosti mohou získat právû na tûchto
stránkách, které jim pomohou najít svého
podnájemníka.
Maf

Kontejnery na Praze 1
– svoz objemného odpadu
VÍKENDOV¯ SVOZ Z 19 MÍST NA ÚZEMÍ PRAHY 1 BUDE 20. – 23. ¤ÍJNA.
Stanovi‰tû kontejnerÛ:
MALÁ STRANA A HRADâANY:
Besední (ã. 2) – roh parãíku
Hellichova kﬁiÏ. s Nebovidskou
U LuÏického semináﬁe (ã. 7)
Vald‰tejnské nám. (ã. 4) na parkovi‰ti
Malostranské nám. horní (ã. 11)
Klárov – U Îelezné lávky
Pohoﬁelec (ã. 26)
NOVÉ MùSTO A STARÉ MùSTO:
Vojtû‰ská a Na Struze na ostrohu
u stanice metra Národní, kﬁiÏovatka ulic
Charvátova a Vladislavova
roh Vodiãkovy a Navrátilovy
za kostelem sv. Jindﬁicha
·tûpánská pﬁed ã. 25 u kﬁiÏ. s ¤eznickou
roh Havelské a Rytíﬁské
Betlémské nám. kﬁiÏ. s Náprstkovou
·iroká (ã. 10)
Ha‰talská pﬁed ã. 2
roh Masné a Malé ·tupartské
Dlouhá (ã. 48)
Petrské nám. u Lodecké
V úter˘ 4. ﬁíjna (pﬁistavení v úter˘ ráno, odvoz ve stﬁedu ráno) na tûchto
místech:
1. u stanice metra Národní, kﬁiÏovatka
ulic Charvátova a Vladislavova
2. Ha‰talská ulice 2
3. Malostranské námûstí 11 (horní)
Zdroj: OÚ Mâ Praha 1

KURZY PRO PRÒVODCE PRAHOU
A KURZY CESTOVNÍHO RUCHU
PIS pﬁipravuje pro ‰kolní rok 2005/2006 samostatné kurzy pro prÛvodce Prahou i kurzy
s propojením studijních plánÛ kurzÛ pro
obecn˘ cestovní ruch i pro Prahu.
Dne 8. 10. 2005 zahajujeme spojen˘ kurz
pro Prahu a cestovní ruch.
BliÏ‰í informace, nabídka dal‰ích kurzÛ, prodej studijních materiálÛ: Arbesovo nám. 4,
Praha 5, e-mail: studijni@pis.cz
Úﬁední hodiny: pondûlí, stﬁeda 8.00 –16.00
tel. 221 714 158, tel./fax 221 714 159, pátek
8.00–12.00, tel. 221 714 161, 221 714 181.
Souhrnné informace o kurzech PIS:
www.pis.cz.
ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA

B. Holomíãek, D. Kapráºová, L. Nimcová, D. ·perl a J. ·treit ukazují na sv˘ch
snímcích starého ãlovûka, kter˘ bez ohledu
na vûk, slábnoucí síly nebo zdravotní problémy, realizuje sám sebe a naplÀuje svÛj
Ïivotní pﬁíbûh, Ïije ve svém pﬁirozeném
prostﬁedí, s pﬁirozen˘mi vazbami na nejbliÏ‰í lidi i ‰ir‰í lidské spoleãenství kolem.
● Internet pro seniory
Zajímav˘m projektem je Internet pro seniory. Projekt si klade za cíl seznámit seniory s prací na internetu a ukázat jim jeho
moÏnosti a v˘hody. UskuteãÀuje se v mobilní internetové ‰kole a v˘ukovém stanu. V˘uka je zdarma. Jeden z absolventÛ
– seniorÛ obdrÏí osobní poãítaã. Karavan
i v˘ukov˘ stan bude umístûn na parkovi‰ti
u paláce Îofín.
● Sportovní aktivity
Po celou dobu jsou v pﬁilehlém venkovním
prostoru paláce Îofín k dispozici ‰ipky, kuÏelky, pétanque a nabízejí se i dal‰í sportovní aktivity.
● Seniorská míle
V sobotu 8. ﬁíjna probûhne jiÏ 4. roãník
bûhu Seniorská míle. Trasa vede z Kampy na Îofín. Závod je urãen pro v‰echny
odváÏné seniory a seniorky ve vûku 60 let
a více. Zveme v‰echny, pro úãastníky jsou
pﬁipraveny zajímavé ceny.
Celodenní vstupné ãiní 35 Kã a 30 Kã
pro ZTP/TP. Vstupenky jsou slosovatelné.
Více informací a pﬁihlá‰ku lze najít na
www.zivot90.cz.

Maturita v ulicích aneb lidsk˘
pohled na velikány literatury
Od listopadu 2005 otevírá PraÏská informaãní sluÏba nov˘ kurz pro studenty –
maturanty.
Kurz by jim mûl neobvyklou formou vycházek
pﬁiblíÏit osobnosti na‰í literatury – jedno z témat maturitní zkou‰ky z ãeského jazyka. Dozvûdí se nejen to, kde v Praze tyto osobnosti
bydlely, ale i mnoho zajímavého z jejich Ïivota
a tvorby – a to z jin˘ch úhlÛ, neÏ se o nich
pﬁedná‰í ve ‰kole. Bude nás zajímat K. H.
Mácha, B. Nûmcová, J. Neruda, K. Svûtlá,
E. Krásnohorská, F. Kafka a dal‰í.
Vycházky budou 1 x mûsíãnû, o víkendu,
vÏdy 2 hod., listopad 2005 – duben 2006.
Cena kurzu 300 Kã (50 Kã za vycházku).
Kurz se uskuteãní jen pﬁi minimálním poãtu
20 osob.
BliÏ‰í informace a pﬁihlá‰ky na tel. ã. 221 714
151–152, 221 714 155, 221 714 173.

7. PRAÎSK¯ ANTIKVÁRNÍ VELETRH
Prodejní v˘stava knih, grafick˘ch listÛ
a kreseb
Dne 14. a 15. ﬁíjna se v budovû Muzea hl.
mûsta Prahy, Na Poﬁíãí 52, Praha 8, uskuteãní jiÏ 7. praÏsk˘ antikvární veletrh. Veﬁejnosti je pﬁístupn˘ 14.10. od 12:00 do 19:00
hod. a 15.10. od 12:00 do 17:00 hod.
Vstupné 30 Kã (platí souãasnû i pro vstup
do ve‰ker˘ch v˘stavních prostor muzea).

LISTY PRAHY 1
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BRITSKÁ RADA

BRITISH COUNCIL
Je‰tû pﬁed pár lety míjeli PraÏané na Národní tﬁídû velká
okna tzv. Window Gallery s vystaven˘mi v˘tvarn˘mi díly
britsk˘ch umûlcÛ. Tamûj‰í sídlo Britské rady v‰ak bylo
pﬁíli‰ rozlehlé, a proto jej instituce vymûnila v roce 2003
za modernû zrekonstruovan˘ Bredovsk˘ dvÛr v ulici Politick˘ch vûzÀÛ. Vejdete-li do „dvora“ a vstoupíte do budovy vpravo, vyjedete témûﬁ kosmicky vyhlíÏejícím v˘tahem do 1. patra a vstoupíte do prosvûtlené recepce, jste
tu správnû.
Stojí za to se porozhlédnout jak recepcí, tak si prohlédnout
i zdej‰í jazykové uãebny. To v‰e v provedení sklo, kov a futuristick˘ design, doplnûn˘ nejmodernûj‰í technikou, stojí za
bliÏ‰í prozkoumání. Autorkou pﬁestavby dne‰ního sídla Britské rady je ãeská architektka Eva Jiﬁiãná, Ïijící v Británii. Její
jméno je spojováno s mnoha zajímav˘mi a oceÀovan˘mi
stavbami po Evropû i v zámoﬁí, v Praze zrekonstruovala napﬁíklad budovu v Rybné ulici na dne‰ní hotel Josef, známá je
také její OranÏérie na PraÏském hradû.

Dlouhodobé projekty
„Dá se ﬁíci, Ïe poslední dva roky nabízíme v kultuﬁe mimo jiné
akce také dlouhodobé projekty zamûﬁené vÏdy na urãité téma. A to velmi ‰iroce. Letos se v takovém roãním projektu
pﬁedstavuje po celé âR nejrÛznûj‰ími formami vel‰ská kultura. It‘s Wales (To je Wales) je jiÏ druh˘m takov˘m projektem, kterému loni pﬁedcházelo pﬁedstavení kultury skotské,
napﬁesrok by mûlo následovat Severní Irsko,“ vysvûtluje Maja O‰Èádalová, tisková mluvãí Britské rady. Co zájemce
o vel‰skou kulturu je‰tû ãeká? Napﬁíklad setkání s Justinem
Kerriganem, tvÛrcem kultovního filmu Human Traffic, kter˘
patﬁí k základním klubov˘m snímkÛm. Setkání a promítání filmÛ vel‰ského reÏiséra se koná 9. 10. v kinû Svûtozor.
Semináﬁ o souãasné vel‰ské literatuﬁe pak mohou zájemci
nav‰tívit 16. 11. v Mûstské knihovnû. Bude zde dostupná
i kolekce knih vel‰sk˘ch spisovatelÛ.
Úkolem Britské rady je i podpora pﬁekladÛ anglické literatury
do ãe‰tiny. To se dûje napﬁíklad i formou soutûÏe pro mladé
pﬁekladatele nebo formou pﬁekladatelsk˘ch grantÛ. Podobn˘m zpÛsobem vznikly i pﬁeklady divadelních her, které jsou
na souãasném repertoáru znám˘ch praÏsk˘ch divadel (Perfect Days v Divadle Na Zábradlí, Top Girls v Národním divadle, Sly‰et hlasy v Divadle Kolowrat a jiné).

Popularizace vûdy
„Ve vûdû jsou Britové ‰piãka a její popularizaci opravdu umûjí,“
ﬁíká Maja O‰Èádalová z Britské rady. A proto se snaÏí i u nás
o to, co je u nich docela bûÏné. Jsou to rÛzná vystoupení vûdcÛ pﬁed veﬁejností a pﬁiblíÏení ãasto i sloÏit˘ch témat ,obyãejnému‘ obãanovi na ãasto velmi ,obyãejn˘ch‘ místech. Tﬁeba
v nákupním centru, nebo v kavárnû. Kavárny a kluby jsou pro
tuto ãinnost velmi oblíbené. Je to místo, kde si v‰ichni mohou
v klidu a pohodlnû sednout, upíjet svÛj oblíben˘ nápoj a poslouchat odborníka hovoﬁícího na zajímavé téma srozumiteln˘m zpÛsobem. A samozﬁejmû s ním diskutovat, ptát se. Je
to princip tzv. Vûdecké kavárny Britské rady. Ta nejbliÏ‰í se
chystá v klubu Roxy, kde si 8. listopadu mÛÏete serióznû pobesedovat na téma Cestování v ãase.

Nikdo dnes nepochybuje, Ïe dorozumívacím jazykem planety je angliãtina. A proto jí není nikdy dost. Kdo se chce nauãit
anglicky úplnû nejlépe, mÛÏe zamíﬁit do Britské rady. Zdej‰í
vyuãující jsou v‰ichni rodilí mluvãí s pedagogick˘m vzdûláním
a praxí. Provedou vás úskalími jazyka od poãátku aÏ po nejvy‰‰í úrovnû. Ve tﬁech semestrech roãnû se tu uãí kolem
1500 studentÛ, vÏdy v mal˘ch skupinkách a s nejmodernûj‰ími pomÛckami. PouÏívají zde interaktivní tabule, o jak˘ch se
zatím, bohuÏel, ãesk˘m studentÛm i pedagogÛm jen sní.
V devíti uãebnách se s angliãtinou pot˘ká dennû veﬁejnost
i zamûstnanci firem, na míru tu u‰ijí i specializované kurzy napﬁíklad pro novináﬁe.
Britská rada také spolupracuje s Ministerstvem ‰kolství âR
na vzdûlávání uãitelÛ angliãtiny. NejenÏe pomáhá s metodikou, ale pﬁedává i zku‰enosti s managementem ‰kol.
ZároveÀ nabízí mezinárodnû uznávané zkou‰ky z angliãtiny,
nejznámûn‰í jsou asi Cambridgeské. Certifikát o sloÏení
zkou‰ky zjednodu‰uje cestu na zahraniãní studia a za prací
a v‰ude, kde je nutné prokázat znalost angliãtiny.

Kam na studia ãi za poznáním?
UrbanCulture je druh˘m dlouhodob˘m projektem Britské rady. Volnû pﬁeloÏeno – jde o Mûstskou kulturu. Zamûﬁuje se
na mladého mûstského ãlovûka. Souãástí projektu je i program Mûsto bez emisí, kter˘ je obrovskou mezinárodní kampaní probíhající v asi ‰edesáti zemích. SnaÏí se o zmûnu chování lidí k okolnímu prostﬁedí, zab˘vá se problémy globálního
klimatu. Projekt vyuÏívá k názorn˘m ukázkám globálních
zmûn jedineãné fotografie agentury Magnum. PraÏané mohli
souãást tohoto projektu, v˘stavu Sever Jih V˘chod Západ vidût nedávno v Národním muzeu, kde do 27. 9. zároveÀ probíhaly kvízy, soutûÏe a divadelní ekologická show Zmûﬁ si
svoji ekologickou stopu.

V˘zvy a nadûje pro 21. století

Dal‰í z ãinností, které Britská rada vykonává, je poradenská
sluÏba ohlednû moÏností studia angliãtiny v Británii.
Vybírá také kandidáty na Chevening Scholarship. „Lidé jsou
dnes zvyklí se o sebe starat sami, informace si zji‰Èují pﬁedev‰ím na internetu, ale pﬁesto je rádi zkonzultují a ovûﬁí u nás.
My jim v tomto smûru mÛÏeme dobﬁe poradit,“ ﬁíká Maja O‰Èádalová. Chystáte-li se tedy do Británie nebo jen chcete více
poznat zemi, která kulturnû i politicky ovlivnila cel˘ svût?
Nav‰tivte nejprve internetové stránky www.britishcouncil.cz.
Urãitû tam najdete nûco zajímavého i pro sebe.
British Council, Politick˘ch vûzÀÛ 13, Bredovsk˘ dvÛr, Praha 1
Martina Fialková

Po‰tovní muzeum

Konference Forum 2000 bude letos
o povaze a v˘znamu souãasn˘ch konfliktÛ

ANTONÍN ODEHNAL
známková tvorba a grafika

Ve dnech 9. a 10. ﬁíjna probûhne v Praze jiÏ devátá v˘roãní konference Fora 2000. Téma
této akce, konané jiÏ tradiãnû pod zá‰titou Václava Havla, je: „Na‰e globální souÏití: V˘zvy a nadûje pro 21. století“.

Po‰tovní pﬁíleÏitostná pﬁepáÏka:
24. 9. 10:00 –15.:00 hod.
Autogramiáda: 24. 9. 10:00–12:00 hod
K v˘stavû je vydána
jedna pﬁíleÏitostná po‰tovní dopisnice.

Pozvání na konferenci pﬁijaly pﬁes tﬁi desítky v˘znamn˘ch svûtov˘ch osobností, mimo jiné b˘val˘ generální tajemník OSN Butrus Butrus-Ghálí, b˘val˘ novozélandsk˘ premiér a ‰éf WTO
Mike Moore, b˘val˘ portugalsk˘ prezident Mario Soares, b˘valá kanadská premiérka Kim
Campbell ãi první africká drÏitelka Nobelovy ceny míru Wangari Maathai.
Pracovní ãást konference se uskuteãní v pondûlí 10. ﬁíjna v Paláci Îofín. Samotná konference
bude rozdûlena do tﬁí ãástí. V prvním panelu s názvem „Konflikt nebo souÏití? Kam smûﬁujeme?“ se budou delegáti zam˘‰let nad koﬁeny souãasn˘ch hrozeb a nad moÏnostmi, jak jim co
nejúãinnûji ãelit. V druhém panelu „Koncepty souÏití a komunity“ se budou delegáti zab˘vat
koncepty spoleãnosti a komunit, tím, kdo jsme „my“ a kdo jsou „oni“. Pﬁedmûtem diskuze budou
také zmûny modelÛ souÏití v Evropû, koncepty souÏití v USA a v neposlední ﬁadû otázka, jak˘
model je nejvhodnûj‰í pro Stﬁední v˘chod, Afriku a Asii. Závûreãn˘m programem konference bude panel s názvem „Komunikace mezi komunitami: Role médií v konfliktu vnímání“.
Vstup na konferenci je otevﬁen pro veﬁejnost. Zájemci se mohou akreditovat na
office@forum2000.cz a na www.forum2000.cz naleznou podrobnûj‰í informace.
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Perliãka Ïivota

Prostata
Prostata je nepárov˘ muÏsk˘ orgán. Je
uloÏena pod moãov˘m mûch˘ﬁem a pevnû obepíná moãovou trubici. Funkcí prostaty je dodání Ïivotnû dÛleÏité v˘Ïivy
a tekutin spermiím.
U muÏÛ ve stﬁedním a vy‰‰ím vûku dochází
k onemocnûní prostaty velice ãasto. Mezi
nejãastûj‰í se ﬁadí benigní hyperplazie prostaty – BHP. Jedná se o nezhoubné zbytnûní této Ïlázy.
Pﬁíãina onemocnûní není zcela jasná. První
mikroskopické zmûny na prostatû se objevují
jiÏ ve vûku 30 let a vût‰inou nezpÛsobují problémy. S pﬁib˘vajícím vûkem narÛstá poãet
muÏÛ s prostatick˘mi obtíÏemi. I kdyÏ muÏe
toto onemocnûní vût‰inou neohroÏuje pﬁímo
na Ïivotû, charakteristické projevy velice negativnû ovlivÀují kvalitu Ïivota. Jedná se
o ãasté nucení na moãení, obtíÏn˘ zaãátek
moãení, zv˘‰ené úsilí bûhem moãení, pﬁeru‰ovan˘ nebo slab˘ proud moãe, pocit neúplného vyprázdnûní moãového mûch˘ﬁe. KaÏd˘ muÏ, kter˘ zpozoruje nûkter˘ z popsan˘ch
pﬁíznakÛ, by mûl nav‰tívit lékaﬁe, aby se vylouãilo jiné, závaÏnûj‰í onemocnûní a vãas se
zahájila léãba. ZpÛsobÛ léãby je nûkolik. Od
pouÏívání pﬁírodních pﬁípravkÛ, bylinek, pﬁes
léãbu medikamentózní aÏ po léãbu chirurgickou. ZpÛsob léãby záleÏí na stadiu, ve kterém je onemocnûní BHP odhaleno. Dnes si
stále vût‰í oblibu získávají pﬁírodní preparáty.
Jedním z nich je doplnûk stravy Peponen®.
Peponen® obsahuje olej ze semínek tykve
obecné – Cucurbita pepo. D˘Àová semínka
jsou bohat˘m zdrojem fytosterinÛ, nenasycen˘ch mastn˘ch kyselin, vitaminu E, hoﬁãíku, selenu a zinku.
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Pod stejn˘m názvem Mûsto bez emisí organizovala Britská
rada i ãesko-britskou konferenci, která se konala v Senátu
Parlamentu âR 21. záﬁí.
UrbanCulture ale pﬁiná‰í i ﬁadu programÛ hudebních, filmov˘ch ãi sportovních, urãen˘ch mlad˘m lidem Ïijícím ve mûstech.
Patﬁí mezi nû i filmov˘ festival Mezipatra, kter˘ se koná letos
v listopadu (4.–12. 11. v Brnû a 14.– 20. 11. v Praze) jiÏ po
‰esté. Vûnuje se problematice gayÛ a lesbiãek.

Angliãtina
– moderní esperanto

Co je úkolem Britské rady?
Pﬁedev‰ím pﬁedstavovat obyvatelstvu âeské republiky britskou kulturu, vûdu, vytváﬁet dlouhodobû pﬁínosné vztahy mezi obûma zemûmi a podporovat zde kvalitní v˘uku angliãtiny.
Tak, jako nejménû ve 110 zemích svûta, v nichÏ Britská rada
pÛsobí. To v‰e se v Praze dûje mnoha rozliãn˘mi zpÛsoby.
Kromû jazykové v˘uky, kterou zaji‰Èuje pﬁímo Britská rada ve
sv˘ch prostorách, se v‰e ostatní odehrává mimo její sídlo.
Tím se uskuteãÀuje my‰lenka dostat britskou kulturu za lidmi,
a to po celé republice. V nedávné dobû pro‰la její vnitﬁní organizace zmûnami. Dﬁíve mûla Britská rada v âR více kanceláﬁí, které dnes patﬁí napﬁíklad pod univerzity ãi mûsta, v nichÏ
sídlí. Její b˘valé poboãky v deseti mûstech âR v‰ak stále úzce spolupracují. Dnes jsou z nich nejrÛznûj‰í britská centra ãi
anglické knihovny, pﬁiãemÏ praÏská Britská rada je stále podporuje a spoleãnû s nimi pﬁipravuje jejich programovou náplÀ. Pﬁedev‰ím jde o propagaci britské literatury a organizaci
mezinárodnû uznávan˘ch zkou‰ek z angliãtiny.
StûÏejní je pro Britskou radu spolupráce s domácími institucemi, která dává vzniknout ﬁadû spoleãn˘ch projektÛ a událostí. Vytváﬁejí se tak trvalé vztahy mezi ãesk˘mi a britsk˘mi
umûleck˘mi soubory, vûdci, pracovníky ve ‰kolství, státní
správû a sportu, které obohacují domácí scénu. Konkrétními
pﬁíklady mÛÏe b˘t napﬁíklad zaji‰tûní úãasti britsk˘ch umûlcÛ
na festivalech PraÏské jaro, Colours of Ostrava, Dny evropského filmu, gay a lesbick˘ filmov˘ festival MEZIPATRA ãi
Letní filmová ‰kola v Uherském Hradi‰ti. Poslednû jmenovaná pﬁehlídka dala vzniknout tzv. Zimní filmové ‰kole, která je
vlastnû semináﬁem o britském filmu.
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Fytosterin je látka podobná finasteridu, kter˘
pÛsobí pﬁímo na rÛst prostaty. Nenasycené
mastné kyseliny mají pozitivní vliv na správnou ãinnost celého organismu a mimo jiné
ovlivÀují tvorbu spermií a pÛsobí protizánûtlivû. Vitamin E, selen a zinek pÛsobí v organismu proti vlivu voln˘ch radikálÛ. Chrání organismus pﬁed rozvojem tzv. civilizaãních nemocí. Více neÏ polovina celkového mnoÏství

Nové ml˘ny 2, Praha 1-Nové Mûsto

V˘stava potrvá do 30. 10. 2005

Co se dozvíme
v Akademii vûd
Pﬁedná‰kov˘ cyklus nazvan˘ Nebojte se vûdy pokraãuje 11. 10. od 14 hodin citliv˘m
tématem Protektorátní Îidé a Terezín.
Star‰í generace nikdy nezapomene, jak to
bylo. ProÏila okupaci 15. bﬁezna 1939, zﬁízení Protektorátu âechy a Morava, HitlerÛv
projekt tzv. koneãného ﬁe‰ení Ïidovské
otázky se v‰emi následky. Tûm mlad‰ím
snad v‰echny tehdej‰í události mohou pﬁipadat nepravdûpodobné. Také proto je nutné je pﬁipomínat. Aby historie nikdy nevymizela z pamûti národa. Pﬁedná‰í PhDr. Helena Krejãová z Ústavu pro soudobé dûjiny
AV âR.
Smog, to je problém, kter˘m se bude zab˘vat dal‰í pﬁedná‰ka zaﬁazená do Akademické Prahy. Co v‰e si lze pod tímto pojmem
pﬁedstavit, jak vznikl samotn˘ pojem smog,
historie v˘voje zneãi‰tûní ovzdu‰í a co lze
udûlat pro jeho zlep‰ení, co je tzv. zimní
a letní smog, ãemu se ﬁíká smogová situace
a jak˘ má vztah k meteorologick˘m faktorÛm? V‰echny tyto otázky objasní pﬁedná‰ející prof. RNDr. Jan Bednáﬁ, CSc. z Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha dne 12. 10.
od 17 hodin.
wi
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KLUB POHYBU
A KRÁSY
SLUNEČNICE
selenu je u muÏÛ uloÏena ve varlatech
a v prostatû. Zinek pozitivnû ovlivÀuje ãinnost
prostaty a pÛsobí na imunitní systém. UÏívání
pﬁípravku je vhodné pro pﬁedcházení a jako
doplnûk léãby onemocnûní prostaty, napomáhá mírnit zánûty prostaty, tlumí svalové kﬁeãe,
pÛsobí antioxidaãnû, zvy‰uje kvalitu a vy‰‰í
produkci spermií, zlep‰uje muÏskou potenci.
¤ada z nás si jiÏ efekt pﬁírodní léãby vyzkou‰ela. A tady je moÏná místo pro nás, Ïeny,
abychom sv˘m blízk˘m nabídly pomocnou
ruku pﬁi ﬁe‰ení této intimní záleÏitosti. Pokud
se rozhodnete pro uÏívání pﬁípravku Peponen®, staãí zajít do lékárny, kde je k dostání.
RNDr. M. Holá
www.achatpharma.cz

CVIČENÍ + KOMPLETNÍ SLUŽBY
TĚHOTENSKÝ PROGRAM

NOVĚ CVIČENÍ DĚTÍ
– klasický, moderní tanec, jóga

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

OâKOVÁNÍ PROTI CH¤IPCE
OâKOVACÍ ST¤EDISKO !!!
Nuselská poliklinika
Táborská 325/57, Praha 4
607 909 496
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·koliãka pro radost
Nûkteré dûti ‰kolu moc rády nemají, ba ani dospûlí by se tam mnohdy jiÏ nechtûli
vracet. Ve ·koliãce u sv. Michala, V Jircháﬁích na Novém Mûstû, je to ale úplnû jinak. Do malého starobylého domku, kde jsou její prostory, chodí v‰ichni rádi. A to
od dvou aÏ tﬁílet˘ch batolat, která tu podnikají s maminkami svoje první v˘tvarné
krÛãky, aÏ po manaÏery ze sousedních firem i bank, pro nûÏ je v˘tvarniãení bájeãnou relaxací. A pﬁíjemnû tu stráví ãas i senioﬁi, kteﬁí nad plátnem ãi keramickou hlínou zapomenou na své osamûní.
·koliãka u sv. Michala umoÏÀuje
zvládnout nejrÛznûj‰í v˘tvarné techniky v‰em, kdo o to mají zájem, uÏ
jedenáct let.
Dﬁíve tu, v b˘valé prádelnû, probíhaly i jazykové kurzy ãi kurzy tance. Nabídka se ale vytﬁíbila a teì tu
jiÏ dlouho vládnou barvy, ‰tûtce
a v‰echny moÏné materiály, z nichÏ
se dá nûco krásného vyrobit. Ve
dvou v˘tvarn˘ch dílnách probíhají
kurzy od rána do veãera, a to i velmi pozdního. Ráno chodí mrÀousci
s rodiãi nebo prarodiãi. V krátk˘ch
kurzech se seznamují se základními technikami dûti i jejich dospûl˘
doprovod. A aby byla ãinnost pro
dûti co nejzajímavûj‰í, kombinují ji tu i se
zpûvem a hrou na drnkací nástroje. Dle
pﬁání si tu mohou objednat kurz i ‰kolky
a ‰koly. ·koláci uÏ chodí v˘tvarniãit i sami
odpoledne – a nezﬁídka je to naopak, po
nûjaké dobû do ‰koliãky pﬁivedou i maminku, která si sama chce vyzkou‰et nûkter˘
kurz. K veãeru jsou náv‰tûvníky v˘tvarn˘ch dílen star‰í Ïáci, kteﬁí se zde pod vedením zku‰en˘ch v˘tvarníkÛ mohou pﬁipravovat i ke zkou‰kám na stﬁední
v˘tvarné ‰koly. A dospûlí s v˘tvarn˘mi zájmy, ti zde mohou pracovat aÏ skoro do
noci. Nejspecifiãtûj‰í nabídkou je asi kurz
pﬁípravy na studium fakulty architektury,
kter˘ probíhá také veãer.
Profesionálové, kteﬁí v‰echny kurzy vedou,
dûlají tuhle práci rádi. ¤íkají, Ïe se pﬁi v˘uce
odreagují od své vlastní, v podstatû osamûlé práce, a kontakt s dûtmi i dal‰ími laick˘mi
zájemci o v˘tvarné obory jim pﬁiná‰í uspokojení. Vyuãují tu napﬁíklad scénograf, aka-

demick˘ malíﬁ, keramik, textilní v˘tvarnice,
v‰ichni s pedagogick˘mi zku‰enostmi.
A co vás ve ·koliãce u sv. Michala v‰echno mohou nauãit? Je toho opravdu hodnû:
kresbu (záti‰í, portrétÛ, figur), grafiku,
drobnou plastiku s nejrÛznûj‰ími materiály,
malbu (akvarel, temperu, uhel…), smalt,
dokonce i kreslenou animaci (bûhem roku
si udûláte krátk˘ animovan˘ film!), keramiku a drátování, textilní techniky vãetnû paliãkování a mnoho dal‰ích technik. A kdo
jiÏ tohle v‰echno umí, mÛÏe pﬁijít v pátek
na takzvan˘ páteãní mi‰ma‰, kde se nauãí
je‰tû nûco navíc (malbu na sklo, vitráÏe,
mozaiky, korálkování, malovat na hedvábí,
batikovat, vyrábût ko‰íky atd atd.)
Pro vûrné úãastníky mají slevy z kurzovného, kurzy lze i bûhem roku mûnit a zame‰kané hodiny nahrazovat.
Více informací na: www.volny.cz/skolicky,
tel.: 224 933 225, 606 908 230, V Jircháﬁích 14, Praha 1.

Umíte to s Koniá‰em?
Mûstská knihovna v Praze, poboãka ·kolská, poﬁádá pro veﬁejnost ‰kolení v práci s knihovnick˘m systémem KONIÁ·. ·kolení probíhá kaÏd˘ ãtvrtek od 9.00 a také od 17.00 hod.
a trvá cca 1 hodinu. Je v‰ak nutné se pﬁedem objednat (osobnû nebo na tel. ã.: 222 231 350),
protoÏe je moÏné ‰kolit pouze dva zájemce zároveÀ.
Obsah: Struãná historie Koniá‰e; rozdíly v jednotliv˘ch knihovnách; základní vyhledávání
v databázi; vytvoﬁení rezervace; prodlouÏení konta; moÏnost vytvoﬁení hesla + zmínka o internetov˘ch stránkách MKP.

KLUB RODIâÒ MAL¯CH DùTÍ

Tento klub, sídlící na adrese Praha 1, Karlova 8, Unitaria, je urãen rodiãÛm, kteﬁí mají zájem o to, aby se jejich dítû dobﬁe du‰evnû vyvíjelo. Zveme na setkání kaÏd˘ druh˘ ãtvrtek
v mûsíci od 16:30 do 18 hodin. Bûhem setkání probírají rodiãe s psycholoÏkou rÛzné otázky du‰evního v˘voje a v˘chovy mal˘ch dûtí. Dûti si pﬁi tom hrají v sousední místnosti pod
dohledem dospûl˘ch. Úãast je bezplatná. První podzimní setkání probûhne dne 13. 10.
v 16:30 na téma: Rodiãe, dûti a jejich vztah k babiãce a dûdeãkovi.

LISTY PRAHY 1

4 inzerce / kultura
ÎALUZIE, ROLETY
SÍTù PROTI HMYZU

!! vykupujeme staré Ïaluzie na protiúãet !!

âALOUNICTVÍ VÁVRA

TURBO SOLÁRIUM
ERGOLINE – VERTIKÁL

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

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

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

STK • EMISE

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

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

BEZ
ÁNÍ
E
J
B
O DN

HOROMù¤ICE

♦

ﬁíjen 2005

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

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

so 8.00 - 12.00

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

Mateﬁské centrum Na Poﬁíãí, Na Poﬁíãí 12, Praha 1

ÚKLID

Tel. 224 842 128, praha@ymca.cz www.materskacentra.cz/naporici, www.praha.ymca.cz
KROUÎKY, DÍLNY A DAL·Í...
Pondûlí

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

Angliãtina (dospûlí)
9:00–10:00 vûãní zaãáteãníci
10:10–11:10 pokroãilí

Cviãení pro Ïeny
Úter˘
9:00–10:00 25 Kã/35Kã
Cviãení rodiãÛ a dûtí 10:00–11:00 20 Kã/30Kã
Biblické pﬁíbûhy od 13:00
Rodinná tvÛrãí dílna 14:00–16:00 50 Kã/hod

CHRPA

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

Stﬁeda
âtvrtek

KU¤ÁCI-ODVYKNETE!

Pátek

Telefon: 224 214 617 Mobil: 604 207 771
■ ■ ■

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

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

Zpíváníãko 10:15–10:40 zdarma
Loutkové divadlo 1x mûsíãnû
Cviãení pro Ïeny 9:00–10:00
Cviãení rodiãÛ a dûtí 10:00–11:00
25Kã/35Kã
V˘tvarná dílniãka 9:30–10:30 zdarma
Besedy s odborníky
10:30–11.30 1x mûsíãnû

OTEV¤ENÁ HERNA
Pondûlí

Hlídání dûtí 8:45–12:00 voln˘ program
Îenská multietnická skupina
14:30–17:00
JANTAR 17:00 1x za 14 dní

Úter˘

Herna pro v‰echny 9:00–14:00

Stﬁeda

Herna pro v‰echny 9:00–12:30

âtvrtek

Pátek

Herna pro v‰echny 9:00–14:00
Klub nesly‰ících a nedosl˘chav˘ch
maminek 15:30–17:00
Herna pro v‰echny 9:00 – 12:30

Herna: 30 Kã/den
Hlídání: 30 Kã/hod
(15 Kã/hod ãl.YMCA)

■ ■ ■

Studio Citadela – Bohnická divadelní spoleãnost

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

Na poãátku studia Citadela byl velk˘ experiment. UÏ v roce 1990 se pár nad‰encÛ rozhodlo vyzkou‰et, jak lze zapojit psychicky nemocné lidi, pacienty z Bohnické léãebny,
do vzniku divadelního pﬁedstavení. Vedoucí osobností a iniciátorem nápadu byl reÏisér
Martin Uãík, jehoÏ jméno je s Bohnickou divadelní spoleãností dodnes spjato.

P¤EHLÍDKY A FESTIVALY:

Podaﬁilo se mu získat podporu tehdej‰ího primáﬁe Bohnické léãebny a za odborné asistence lékaﬁÛ vznikala první pﬁedstavení pﬁímo v léãebnû. Po dlouhodobûj‰ím získávání
zku‰eností s „herci – pacienty“ a prvních úspû‰ích v podobû zrealizovan˘ch pﬁedstavení
pro veﬁejnost se ãinnost Bohnické divadelní
spoleãnosti pﬁenesla do centra Prahy. V Klimentské 16 vznikla Citadela – studio s otevﬁen˘m chránûn˘m programem. Nabízí v˘tvarné a divadelní dílny pro ‰irokou skupinu
veﬁejnosti a postiÏen˘ch spoluobãanÛ. Bohnická divadelní spoleãnost zde v suterénu
zkou‰í, v dal‰ích prostorách se nacházejí
ateliér arteterapie a artefiletiky, v˘tvarné dílny
i taneãní ateliér, probíhají tu také studentské
a dûtské projekty (divadlo Rozmar˘n, Havranprkno). To v‰e je zarámováno kavárensk˘m provozem, takÏe sem mÛÏete pﬁijít i jen
tak na kafe a pﬁitom si prohlédnout tﬁeba v˘■ ■ ■

stavu studentsk˘ch fotografick˘ch prací.
Hned vedle je totiÏ budova FAMU, jejíÏ studenti jsou ãast˘mi hosty. Ve studiu Citadela
lze shlédnout i pﬁedpremiéry jejich krátk˘ch
filmÛ nebo studentské filmové pﬁehlídky.
O co jde v Citadele pﬁedev‰ím, to je propojení svûta lidí s psychick˘mi problémy se svûtem „normálním“. Otázka ale mÛÏe znít: Co
je vlastnû normální?
Martin Uãík ﬁíká: „Pro v‰echny na‰e náv‰tûvníky s psychick˘mi problémy i pro podobnû postiÏené herce, s nimiÏ v divadelním
souboru pracuji, je skvûlé, Ïe mohou docházet nûkam, kde se ocitnou v normálním prostﬁedí – do obyãejné kavárny. Proto jsme
ãinnost Bohnické divadelní spoleãnosti pﬁenesli mimo léãebnu, aby se lidé, kteﬁí tímto
zaﬁízením pro‰li, nemuseli vracet do prostﬁedí, které je moÏná traumatizovalo. Dnes
zkou‰íme v Citadele, ale hrajeme pﬁede-

R E S TA U R A C E

v‰ím na scénû NOD v Dlouhé ulici. Tak tﬁeba 12. 10. se mÛÏete pﬁijít podívat na pﬁedstavení Nah˘ Ïivot, autorskou performanci s prvky autentického, fyzického divadla
a multimediální akce. Pﬁedstavení zaãíná
ve 20:00 a lístky lze rezervovat mailem na
listky@roxy.cz. Hrajeme ale i mimopraÏská
pﬁedstavení a napﬁíklad s na‰ím nejúspû‰nûj‰ím pﬁedstavením Vûra Marie tanãí jsme
byli i v Belgii a nyní jsme zvaní do Münsteru.
Za zmínku stojí, Ïe v tûchto pﬁedstaveních
hrají herci v‰ech vûkov˘ch kategorií a s nejrÛznûj‰ími problémy od depresí aÏ po schizofrenii. Spolupráce s nimi a jejich souãinnost pﬁi vzniku pﬁedstavení je mnohdy
obtíÏná, jde tu v podstatû o boj se zvládnutím
vlastního Ïivota. B˘t spolehliv˘, vãasn˘, pﬁijít
vÛbec – a pak komunikovat s ostatními tak,
aby nakonec vzniklo divadelní pﬁedstavení,
které zaujme, to je tûÏk˘ úkol nejen pro herce, ale i pro spolupracující s profesionály
z ﬁad v˘tvarníkÛ, scénografÛ a dal‰ích. UÏ
pro tento „boj“ stojí za to nám „normálním“,
pﬁijít se podívat.
Maf

Pravidelné projekce dokument filmÛ za úãasti tvÛrcÛ.
3. 10. Konzum (·vé 2003, r. Erik Gandini, 52 min.)
+ bonus: Harvie Krumpet (Adam Elliot, 22 min.)
10. 10. Václav Bûlohradsk˘: nikdo neposlouchá
(âR 2005, r. Robert Sedláãek, 57 min.)
17. 10. Posedlost divadlem / Die Spielwütigen
(Nûm 2003, r. Andres Veiel, 108 min.)
24. 10. Kronika pusto‰ení 2004 / Memoria Del
Saqueo (Arg, Fra, ·v˘ 2004, r. Fernando
Solanas, 120 min.)
31. 10. Audabiac (âR 2005, r. Miroslav Janek, 57 min.)

AUDIOVISUAL – zaãátek 20:00

Pravidelné setkávání s experimentálním filmem doplnûné pﬁedná‰kami.
6. 10. Indick˘ V˘bûr – kolekce filmÛ nejv˘znamnûj‰í filmové ‰koly v Indii (uvádí J. Felcman)
13. 10. KdyÏ bude‰ krásná, nezemﬁe‰! – film a m˘tus krásy (uvádí Lucie Jarkovská a Iva Baslarová)
19. 10. Pocta elektronickému mágovi E. Kurreniemimu – Elektronika (uvádí Tomá‰ Dvoﬁák)
27. 10. Animované filmy reÏiséra ãeského pÛvodu
P. Fierlingera – animace
(uvádí Bára Dlouhá)

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.

Kdo má rád barevn˘ podzim, nemûl by si
nechat ujít procházku po Petﬁínû, kde jiÏ
zaãínají zlátnout a ãervenat se stromy.
Posedût a odpoãinout si pak lze v Semináﬁské zahradû, tam, co na‰inci i cizinci
obdivují jednu z nejkrásnûj‰ích vyhlídek
na Prahu a PraÏsk˘ hrad.

■ 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.
■ STAROÎITNICE hotovû vykoupí zlaté a granátové ‰perky, stﬁíbro, alpakové nádobí
a jiné. Tel. 222 313 467, 603 542 774.
■ Nabízíme stﬁe‰ní okna a dubové masivní
podlahy. Tel.: 602 653 294
■ OPRAVY – PSACÍ STROJE, KALKULAâKY,
tel.: 241 412 507.
■ Koupíme staré pﬁedmûty s motivem tenisu, golfu, cyklisty, letectví, automobilismu,
Ïeleznice a reklamní pﬁedmûty vyrobené
pﬁed rokem 1950. V˘kup po-pá 14-18 hod.
StaroÏitnosti Koneãn˘, Dlouhá 22(!!), tel.:
222 320 993.
■ MimopraÏsk˘ ing. koupí byt DV, OV, platba v hotovosti. Tel.: 222 210 495
■ Koupím byt s nájemníkem 2 + 1 a vût‰í,
ne panel Praha 1 aÏ 7, umoÏním pﬁestûhování do 1 + 1 I. kategorie v Praze 5. Tel.:
608 063 515.
■ Hledám obecní 3 + 1 a vût‰í v Praze. Nabízím dr. 3 + 1 v Mostû nebo moÏnost odstupného.Tel.: 607 122 379.
■ Hledám obecní 3 + 1 a vût‰í v Praze. V˘mûnou nabízím men‰í byt v Praze. Tel.:
777 126 054.

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
5. koncert 22. 10. v 18:00
Předplatné:
1000 Kč za 10 vstupenek,
platí na všechny koncerty pořádané
spol. Psalterium do 31. 12. 2006.
Bližší informace a vstupenky:
Chrám sv. Mikuláše, Psalterium,
tel./fax/záznamník: 257 534 215,
info@psalterium.cz,
www.psalterium.cz,
a v obvyklých předprodejích.

Praha 1

RÛÏová 8

DOKUMENTÁRNÍ PONDùLÍ – zaãátek 20:00

■ ■ ■

Petﬁínské terasy

A abychom si pohled z té v˘‰ky náleÏitû vychutnali, mÛÏeme si odpoãinout v pohodlí
zdej‰í vyhlá‰ené restaurace Petﬁínské terasy. Název má pﬁíhodn˘, v létû nebo i ve slunn˘ch podzimních dnech vás tady obslouÏí na
veliké vyhlídkové terase, kde je témûﬁ 200
míst a kde je opravdu radost posedût a pohledût dolÛ z té v˘‰ky na stovûÏatou matiãku, jejíÏ ruch sem ani trochu nedoléhá. Je-li
jiÏ chladno, mÛÏete poveãeﬁet ãi poobûdvat
v pﬁíjemné atmosféﬁe klidu a pohody i v zimní zahradû s mnoÏstvím zelenû. I z ní je v˘hled na mûsto krásn˘. A komu by byla
opravdu zima, vyhledá si místo uvnitﬁ v restauraci ve stylu koliby, tﬁeba v blízkosti otevﬁeného ohni‰tû.
Objednat si tu mÛÏete v‰elijaké dobroty, od
minutek a specialit na grilu ãi z udírny aÏ po
zvûﬁinové pokrmy. Pro potûchu chuti tu pro
vás udûlají témûﬁ cokoli, pro potûchu ucha tu
hrává Ïivá cimbálová muzika. Proto je pﬁíjemné tu posedût s pﬁáteli ãi hosty, kteﬁí ocení dobrou kuchyni i domácí atmosféru. Restaurace je pro svoji velkou kapacitu vhodná
i pro uspoﬁádání rautÛ, banketÛ, recepcí ãi

13.–16. 10. BOLLYWOOD – pﬁehlídka komerãního
indického filmu
20.–24. 10. MOFFOM – Music on Film, Film on Music

¤ Á D K O VÁ I N Z E R C E
TEL.: 257 533 280-1

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.
Najdete nás mezi Hlavním nádraÏím a Jindﬁi‰skou.
„âajem se zapomíná na hluk svûta“:
Lu Yue (780 nl)
Novinkou pro tento mûsíc
se stává lisovan˘ Pu-Erh a Jasmín
Cestopisné poﬁady, zaãátek v 18:30:

4. 10. Santiago de Compostela – Jan Stûniãka
6. 10. V˘stavba 1. meteorologické stanice
v Antarktidû – Hynek Adámek
11. 10. MoÏnosti psychotroniky
– film Viliama Poltikoviãe + diskuze
13. 10. Souãasní ‰amani v sibiﬁské republice
Tuvû – Pavlína Brzáková
18. 10. Jemen – Pavel Kumpán
20. 10. Skotsko – Martin Loew
25. 10. Chile – od Atacamy do Patagónie
– L. Synek
vstupenky rezervujte na tel: 222 245 894
V˘stava: „Kdo rozbije hory“ Dalibor Demel
http:// /produkce/vystava.html

KONCERTY

4. 10. Arón Govea a Gonzalo Salazar – Mexiko; A, Govea – skladatel a kytarista, G. Salazar
– kytarista.
5. a 12. 10. Alexander Shonert – houslov˘ koncert, doprovod klavírní virtuózka N. Shonert
9. a 15. 10. Petr Nouzovsk˘ a David Pokorn˘
– virtuozní prskavky pro cello a housle
10. 10. Fiannan – skupina hrající irskou muziku

V¯STAVY

módních pﬁehlídek, prezentací firem nebo
i ke koncertÛm a nadaãním akcím. K tûmto
pﬁíleÏitostem totiÏ lze vyuÏít i reprezentaãní
prostory pﬁilehlé budovy b˘valého knûÏského refektáﬁe. Skvûlé tu musejí b˘t i svatební
hostiny ãi promoce.
A jak se na Petﬁínské terasy dostanete? Nejsnaz‰í cesta je lanovkou na stanici Nebozízek, odkud je to jen pár minut po rovné ces-

tû doprava po petﬁínském úboãí. Kdo ale rád
chodí pû‰ky, mÛÏe si dát v˘‰lap na Petﬁín
kolem Karla Hanky Máchy ãi z druhé strany
od nemocnice Pod Petﬁínem. Otevﬁeno tu
mají od 12 do 23 hodin ve v‰ední den, o víkendu pak otvírají o hodinu dﬁíve.
Tel.: +420 257 320 688 nebo 257 320 802
e-mail: davidpraha@thundernet.cz
www.petrinsketerasy.cz

14. 9.–14. 10. Jiﬁí Fogl – umûlecké vazby
17. 9.–16. 10. 15 let âeského dialogu
a LIBRI PROHIBITI
19. 10.–18. 11. Tomá‰ Svoboda
BARVY ÎIVOTA
3. 10.–24. 10. Petr Stránsk˘ Fotografie 1995
– 2005
PROGRAM
5. 10. Znovuzrození Jindﬁi‰ské vûÏe – 17:00
DIVADLO
10. 10. „Ach pryã, ach pryã je v‰ecko“
14. 10. Stíny ramp
16. 10. Obrazy ze staré ãínské literatury
– Ta trocha poezie… – 17:30
17. 10. Ptáci na telegrafním drátû
20. 10. Stíny ramp
24. 10. „Ach pryã, ach pryã je v‰ecko“
27. 10. Ptáci na telegrafním drátû
31. 10. Keltsk˘ rok
18. 10. z cyklu Hlasy Vladimíra Holana – Bolest
– recitace: P. Soukup
23. 10. Pohádka o zeleném hadu a krásné lilii –
17:30

LYRA PRAGENSIS
Divadlo INSPIRACE, Scénick˘ ateliér
HAMU-Lichten‰tejnsk˘ palác, Malostranské nám. 13,
Praha 1. Pﬁedprodej vstupenek: ACADEMIA, Národní 7,
Praha 1, 224 240 547, po-pá 9.00–19.00,
so 10.00–18.00, ne 12.00–18.00, prodejna VIA MUSICA,
Lichten‰tejnsk˘ palác, Malostranské nám. 13, Praha 1,
257 535 568, dennû 10.30-12.30 a 13.00 -19.30
a hodinu pﬁed pﬁedstavením. Informace
na tel./fax 224 910 787, 261 220 516, 602 683 500.
www.lyrapragensis.cz, cizkova@lyrapragensis.cz

Divadlo Inspirace, scénick˘ ateliér HAMU,
Malostranské nám. 13, Praha 1:
4. 10. Frida K. – 19:00
POPRVÉ NA MALÉ SCÉNù
DIVADLA POD PALMOVKOU!
5. 10. Oceán moﬁe – 19:30
12. 10. Tulák po hvûzdách – 19:00
13. 10. ·imon – 19:00
18. 10. Nuselsk˘ most – premiéra – 19:00
19. 10. Krása z Moulin Rouge – 19:00
20. 10. JeÏkovy vwoãi – premiéra – 19:00
LYRA PRAGENSIS JAKO HOST NA
SCÉNù âINOHERNÍHO KLUBU
30. 10. Jonathan Livingston Racek – 19:30
Sál Akademie vûd âR, Národní 3, Praha 1
Poﬁad HOSTÉ IVANY TETOUROVÉ v ﬁíjnu
odpadá.

LISTY PRAHY 1

ﬁíjen 2005
Sir Charles Mackerras oslavil své osmdesátiny se Symfonick˘m orchestrem FOK.
Na koncertû ve Smetanovû síni Obecního domu dne 13. záﬁí se mohli posluchaãi po dvoumûsíãní pauze opût setkat s PraÏsk˘mi symfoniky. Tentokrát je svou taktovkou vedl Sir
Charles Mackerras, kter˘ tak zahájil 71. koncertní sezonu tohoto v˘znamného hudebního
tûlesa. Dirigent Sir Charles Mackerras, kter˘
se 17. 11. doÏívá v plné umûlecké aktivitû
osmdesátin, je v zahraniãí jedním z nejvût‰ích Ïijících znalcÛ a propagátorÛ ãeské hudby – zejména skladatelského díla Antonína
Dvoﬁáka. Proto na koncertû zaznûl v˘hradnû
orchestrálnû – dvoﬁákovsk˘ program: Symfonie ã. 8 G dur op. 88, ã. 9 e moll op. 95 „Z Nového svûta“ a pﬁedehra V pﬁírodû.

Dvacetilet˘ Bohemia Big Band
V ﬁíjnu pﬁed dvaceti lety byl zaloÏen orchestr Bohemia Big Band, kter˘ navázal na bohatou ãeskou velkokapelovou tradici a brzy se stal jedním z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch
jazzov˘ch orchestrÛ.

Sir Charles Mackerras – 80 let
Z koncertu byla také poﬁízena nahrávka, která pod hlaviãkou firmy Supraphon vyjde je‰tû
v listopadu t. r.
Záznamem z koncertu 13. záﬁí vzdaly Symfonick˘ orchestr hl. m. Prahy FOK a vydavatelství Supraphon hold tomuto v˘jimeãnému
umûlci. O den pozdûji, 14. záﬁí pﬁedali pak
zástupci Supraphonu Siru Mackerrasovi jubilejní platinovou desku za nesmazateln˘
umûleck˘ pﬁínos do zlatého fondu Supraphonu a za mimoﬁádn˘ pﬁínos v propagaci ãeské
hudby ve svûtû.
Sir Charles Mackerras se narodil v Americe
roku 1925 australsk˘m rodiãÛm. Vystudoval
v Sydney a v Praze – zde u Václava Talicha.
Je ﬁadu let spjat s pﬁedními operními svûtov˘mi domy, pﬁedev‰ím s britskou Royal Opera House, pÛsobí napﬁíklad i jako hlavní hostující dirigent u Philharmonia Orchestra.
V letech 1997 aÏ 2003 pÛsobil jako hlavní
hostující dirigent âeské filharmonie. Sir Mackerras se vûnuje studiu hudby 18. a 19. sto-
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letí, a jeho rozsáhlá diskografie zahrnuje vedle Mozartov˘ch a dal‰ích dûl také velké
mnoÏství nahrávek ãeské tvorby. Napﬁíklad
ocenûn˘ cyklus Janáãkov˘ch oper s VídeÀskou filharmonií ãi Dvoﬁákovu Rusalku
s âeskou filharmonií. S ní také realizoval
mnoho dal‰ích nahrávek vãetnû Dvoﬁákov˘ch Slovansk˘ch tancÛ a Smetanovy Mé
vlasti. V praÏském Národním divadle debutoval s Janáãkov˘mi V˘lety pana Brouãka.
Kromû toho spolupracuje pravidelnû s ﬁadou
dal‰ích v˘znamn˘ch orchestrÛ, napﬁ. s Berlínskou ãi VídeÀskou filharmonií.
Sir Charles Mackerras je nositelem mnoha
vyznamenání, do ‰lechtického stavu byl pov˘‰en v roce 1979 a letos v listopadu obdrÏí
v Británii jako první královninu Medaili za
hudbu. V âeské republice mu byla v roce
1996 udûlena Medaile za zásluhy. Své 80.
narozeniny oslaví tento charismatick˘ dirigent dne 17. 11. v lond˘nské Covent Garden
v rámci provedení Verdiho Ma‰karního plesu.

Bigband disponuje ﬁadou aranÏmá vûhlasn˘ch svûtov˘ch swingov˘ch orchestrÛ (Glenn
Miller, Count Basie, Duke Ellington, Quincy
Jones, Thad Jones & Mel Lewis a dal‰í) a je
schopen interpretovat i jejich hudební styly od
poãátkÛ swingu aÏ po souãasn˘ velkokapelov˘ jazz. V souãasné dobû je sloÏen ze ‰piãkov˘ch praÏsk˘ch i mimopraÏsk˘ch hudebníkÛ, z nichÏ jmenujme alespoÀ trumpetisty
ZdeÀka Zahálku, Pavla Husiãku a ãasto hostujícího Václava T˘fu, trombonisty Svatopluka
Ko‰vance, ZdeÀka Pulce a Josefa Pavelku,
saxofonisty Martina Plachého, Rostislava
Fra‰e a ãasto hostujícího Jiﬁího Kudrmanna;
rytmickou skupinu v ãele s legendárním bubeníkem Vladimírem ÎiÏkou tvoﬁí kontrabasista Vít Fiala a klavírista Ondﬁej Kabrna.
Mnozí z tûchto hudebníkÛ pÛsobí téÏ jako pedagogové na hudebních ‰kolách, na Konzervatoﬁi J. JeÏka v Praze i na praÏské AMU. Orchestr vede skladatel, aranÏér a pedagog
Bohuslav Volf.
V prÛbûhu uplynul˘ch dvaceti let s orchestrem Bohemia Big Band spoluúãinkovali vynikající vokální i instrumentální sólisté, napﬁ.
Tony Ackerman, Josef Audes, Mojmír Bártek,
Irena Budweiserová, Svatopluk âech, Milan
âernohouz, Lee Andrew Davison, Karel Hála, Petr Hanzlík, Jaromír Hniliãka, Eugen Jegorov, Vladimír Kerndl, Jana Koubková, Marcela Králová, Peter Lipa, Barbora Li‰ková,
Eva Pilarová, Karel RÛÏiãka, Jiﬁí Such˘, Jaroslav Svûcen˘, Milan Svoboda, Eva Svobodová, Zdenûk ·ediv˘, Karel Velebn˘, Emil
Viklick˘, Jitka Zelenková, Ivan Îenat˘ a dal‰í. Mnozí z nich s orchestrem pﬁíleÏitostnû

Josef Bohuslav Foerster

mûty. Pocházejí z Foerstrovy bohaté pozÛstalosti, jiÏ Národní muzeum získalo v letech
1997 aÏ 98 a která ãítá mnoho tisíc dokladÛ,
autografy vût‰iny skladatelov˘ch dûl, stovky
dopisÛ, fotografií, koncertních programÛ, novinov˘ch v˘stﬁiÏkÛ s kritick˘mi postﬁehy. Pozornost autorek v˘stavy se zamûﬁila zejména
na obsáhl˘ soubor asi 600 kreseb, akvarelÛ
a olejomaleb. Umûlecké prostﬁedí, v nûmÏ
skladatel Ïil, dokresluje jakási malá obrazárna v novû zpﬁístupnûné kapli. Nalezneme
zde obrazy pﬁátel malíﬁÛ, kteﬁí skladatele
ãasto portrétovali, a nûkolik ukázek z tvorby
Viktora Foerstra.
TûÏi‰tû v˘tvarného díla J. B. Foerstra spoãívá v drobn˘ch olejomalbách, jeÏ pﬁi rozmûrech cca 20 x 30 cm mají charakter deníkov˘ch záznamÛ. „Cel˘ Ïivot, od raného mládí,
od studentsk˘ch let, kdy si za u‰etﬁené krejcary koupil své první barvy, aÏ do konce svého Ïivota kreslil a maloval. Maloval v‰ude.
Krajinu, vesnické motivy i interiéry domÛ,
v nichÏ právû pob˘val.“ Nejvût‰í kolekce pochází ze zámku v LuÏanech. Spolu s tvorbou
ze závûreãného období umûlcova Ïivota je
vystavena v prostorách budoucího foyeru
koncertního sálu. Josef Bohuslav Foerster
maloval aÏ do posledních dnÛ Ïivota. Nejstar‰í obrázek dochovan˘ v pozÛstalosti datoval autor rokem 1891, poslední namaloval
ve Vestci 16. 5. 1951, tﬁináct dní pﬁed smrtí.
Je to milá v˘stava. PÛvabná a líbezná.
Z tûch obrázkÛ se line klid a pohoda. Jemné
tóny Foerstrovy palety pÛsobí pﬁíjemnou
akvarelovou mûkkostí. Idyla naplnûného Ïivota vyrovnané osobnosti. Poklid a laskavé
vnímání svûta promlouvá i z umûlcov˘ch
my‰lenek, z citátÛ, které v˘stavu provázejí:
„Kouzlo samoty, kouzlo ticha, jak krásné jsi
ve dvou!... Slunce mile záﬁí a zalévá v‰e

DIVADELNÍ PREMIÉRY V ¤ÍJNU DIVADLO Nablízko
DIVADLO Rokoko
21. ﬁíjna
Aischylos: Oresteia I – AGAMEMNÓN
První ãást klasické antické tragédie. Válka,
pomsta, nevûra. âím nám mÛÏe b˘t blízk˘
pﬁíbûh odvíjející se ze známé trojské války?
Souvisí láska s mocí? Jak minulost ovlivÀuje
souãasnost? Najdûte tﬁi rozdíly!
Agamemnón a Meneláos se vydávají na
„bleskovou válku“, která se protáhne na deset let. V první ãásti trilogie – Agamemnón –
pﬁekvapivû sledujeme návrat Agamemnóna,
argejského vládce, z vítûzné války domÛ. âeká na nûho cel˘ národ a oddaná manÏelka
Klytaiméstra. Sledujeme setkání manÏelÛ,
mezi nimiÏ zeje propast deseti let odlouãení,
obûtování dcery Ifigenie a dal‰í nepravosti,
které plynou ze star˘ch rodov˘ch svárÛ. VÛdci ztrácejí právo na soukromí. V‰echny jejich
ãiny budí zájem a mûní dûjiny. Dûjiny Ïijí obyãejní lidé. Pomsta musí b˘t pomstûna!
ReÏie: Thomas Zielinski. V titulní roli Václav Mare‰, dále hrají Petr Lnûniãka, Alena
·tréblová, Jan Plouhar, Jana Stryková, Hynek Chmelaﬁ, Jiﬁí Hána, Jelena Juklová, Tomá‰ Petﬁík, Jan Bidlas, Hana Vagnerová,
Dana Batulková, Tereza Chytilová, Jitka Nerudová, Lenka Hu‰ková a Luká‰ JÛza

24. ﬁíjna 19:30 v Malém Nosticovû divadle
Eva Elxa, Nika Novak: Prádélko...
Autorská hra o dvou Ïenách, které chtûjí b˘t
‰Èastné. S muÏi. Vracejí se pﬁitom ke sv˘m
koﬁenÛm do dûtství. Dva svûty – moravsk˘
folklor a fara v severních âechách. Dvû Ïeny. Písnû lidové a liturgické. Láska, víra,
obûÈ, vá‰eÀ…
Prádélko... je inscenace spadající do kategorie
alternativního divadla. Základním rysem je autorsk˘ aspekt – autorky jsou zároveÀ interpretkami divadelního textu. V inscenací staví reÏisérka vedle sebe rovnocennû hereckou akci,
zpûv, pohybové prvky; v pevném schématu
nechává prostor pro improvizaci. Pro inscenaci Prádélka... je charakteristická kﬁehkost a intimnost divadelního vyjádﬁení a sdûlení.
Hrají: Nika Novak, Eva Elxa. ReÏie: Eva Elxa.
V˘prava: Helena Balláková

V pondûlí 3. 10. od 17:00 probûhne
poﬁad, jehoÏ hlavním hostem bude
JAN ·INÁGL
Beseda s angaÏovan˘m obãanem, nestraníkem, publicistou a pﬁedsedou petiãního v˘boru za veﬁejn˘ proces s kpt. Huãínem mÛÏe odpovûdût na ãetné dotazy
veﬁejnosti. Jan ·inágl je znám˘ pﬁedev‰ím díky svému protestu bûhem komunistick˘ch prvomájov˘ch oslav na Letné.
Veãer doplní písniãkáﬁka Ali Weissová
v doprovodu své kytary.
Beseda se koná v Malém sále Mûstské
knihovny, Mariánské námûstí, Praha 1.
Vstup 20 Kã

Soubor Bohemia Big Band

Foto: archiv

Oprava a omluva: V minulém ãísle ve ãlánku 110 let âeské filharmonie na str. 5 bylo chybnû
uvedeno, Ïe stejné v˘roãí slaví i Akademie vûd âR, spolupoﬁadatel koncertu 4. 1. 2006. AV âR
v‰ak zahájila ãinnost 31. 12. 1992. Autorka ãlánku se omlouvá ãtenáﬁÛm i obûma institucím.

Hudební skladatel, autor oper, melodramÛ, dûl orchestrálních i komorních, klasik ãeské
sborové tvorby. Jeden ze zakladatelÛ sboru Národního muzea. Stál u zrodu my‰lenky
soustavné ochrany hudebních památek v na‰em státû. V letech 1931 aÏ 1939 byl opakovanû zvolen do funkce prezidenta âeské akademie vûd a umûní, v roce 1945 mu byl
udûlen titul národní umûlec. Kdo v‰ak ví o Foerstrovû malíﬁském talentu? Neãekan˘ pohled na v˘tvarnou tvorbu v˘znamného ãeského skladatele nabízí v˘stava nazvaná Paleta srdce, která je otevﬁena v âeském muzeu hudby aÏ do 28. listopadu t. r. dennû od
10 do 18 hodin, mimo úter˘. Její komisaﬁkou je PhDr. Jana Fojtíková, spoluautorkou
akademická malíﬁka Alena Hoblová.
Múzy nechodívají po jedné. Vlohy pro rozliãná umûní b˘vají svázány v jednom uzlíãku.
Také Josef Bohuslav Foerster byl nadán
hned pro nûkolik umûleck˘ch oborÛ. Jako
svoji profesi zvolil hudbu, zájem o dal‰í ho
v‰ak neopustil. Napsal desítky básní, lyrick˘ch próz, esejÛ a filozofick˘ch úvah, sám si
sloÏil libreta ke ãtyﬁem ze sv˘ch ‰esti oper. Ze
svého zaujetí se vyznává v knize pamûtí
Poutník. CeloÏivotní láskou a nejmilej‰í zálibou se mu stalo malíﬁství. Praktické znalosti
malíﬁsk˘ch technik získával v debatách s mlad˘mi malíﬁi, studenty akademie a spoluÏáky
bratra Viktora. Osobnû se znal a st˘kal témûﬁ se v‰emi v˘znaãn˘mi malíﬁi, i ve zralém
vûku udrÏoval pﬁátelství s pﬁedními v˘tvarníky, mezi nûÏ patﬁili napﬁ. Franti‰ek Bílek,
Karel Otáhal, Oldﬁich BlaÏíãek, Josef Multrus...
V˘stava v postranní lodi nûkdej‰ího kostela
sleduje umûlcovu Ïivotní cestu krok za krokem. Zaãíná odjezdem do Hamburku a pozdûji do Vídnû, kde jeho Ïena, operní pûvkynû Berta Lautererová, získala angaÏmá.
Následuje návrat do vlasti, pedagogická ãinnost a spoleãensk˘ vzestup. Po smrti své Ïeny se v pozdním vûku znovu oÏenil. Sedmasedmdesátilet˘ Foerster si vzal o 34 let
mlad‰í Olgu, s níÏ strávil mimoﬁádnû harmonick˘ závûr Ïivota v novû postavené reprezentativní vile ve Stra‰nicích, „v kultivovaném
prostﬁedí naplnûném knihami, obrazy, umûleck˘mi pﬁedmûty, mnoÏstvím rukopisn˘ch
i ti‰tûn˘ch hudebnin a s klavírem v hudebním
pokoji“. Zemﬁel v 91 letech ve svém letním
sídle v Novém Vestci u Staré Boleslavi.
Putováním mezi exponáty sledujeme v‰echny dÛleÏité události umûlcova dlouhého
a prací naplnûného Ïivota. Pﬁipomíná je na
300 v˘tvarn˘ch prací, fotografie i dal‰í pﬁed-

vystupují i v souãasné dobû. Kromû sólistÛ
spolupracují s Bohemia Big Bandem i vokální skupiny The Swings a libereck˘ Teptet.
V‰ichni ãlenové i sólisté Bohemia Big Bandu
jsou hudebníky, kteﬁí swing dávno vstﬁebali
do morku kostí a pro nûÏ se tato hudba stala
celoÏivotní láskou. Perfektnû swingující kapela, která dokáÏe potû‰it kaÏdého jazzového pﬁíznivce, poﬁádá pﬁi pﬁíleÏitosti
svého jubilea hned dva narozeninové
koncerty. Ve stﬁedu 2. listopadu v Redutû
a hned nato ve ãtvrtek 3. listopadu v Národním domû na Vinohradech.
Maf

MEZINÁRODNÍ âESK¯ KLUB
ve spolupráci s Lidovou univerzitou Mûstské knihovny poﬁádá cyklus besed
HOVORY BEZ HRANIC.

■ ■ ■

P¤IPOME≈ME SI V ¤ÍJNU

● 5. 10. 1920 byl ustanoven umûleck˘ svaz
Devûtsil, kter˘ sdruÏoval levicové básníky,
spisovatele, malíﬁe, architekty, divadelníky
a teoretiky, prvním pﬁedsedou byl Vladimír
Vanãura – 85 let
● 20. 10. 1960 v Královské oboﬁe v Praze
bylo otevﬁeno Planetárium – 45 let

■ ■ ■

● 21. 10. 1125 zemﬁel v Praze Kosmas, první ãesk˘ kronikáﬁ (nar. asi 1045) – 880 let
● 31. 10. 1790 francouzsk˘ vzduchoplavec
J. P. Blanchard uskuteãnil v Královské
oboﬁe první let balonem s lidskou posádkou v Praze – 215 let

Klementinum má opût kniÏní ãtvrtky
Národní knihovna spolu se Svazem ãesk˘ch knihkupcÛ a nakladatelÛ „obnovuje“ tradici kniÏních ãtvrtkÛ. Ty byly v pﬁedlistopadov˘ch dobách dnem, kdy vycházely nové knihy. Na dlouhé
fronty pﬁed knihkupectvími a tlaãenice u pultÛ s novinkami jsme jiÏ dávno a rádi zapomnûli.
Nová tradice pﬁiná‰í jinou moÏnost – a to seznámit se vÏdy ve ãtvrtek s produkcí nûkterého vybraného nakladatelství. V prostoru Zrcadlové kaple Klementina si jiÏ 6. ﬁíjna budou moci v‰ichni zájemci prohlédnout i zakoupit knihy nakladatelství Scientia, 13. ﬁíjna pak brnûnského nakladatelství JOTA a 20. ﬁíjna nakladatelství ·alvar, také z Brna. KniÏní ãtvrtky tak dají moÏnost
pﬁedstavit se i men‰ím nebo mimopraÏsk˘m nakladatelÛm, a vyváÏí tak nabídku velk˘ch nakladatelsk˘ch domÛ a knihkupectví v hlavním mûstû.
Maf

NA HLAVU!
Taneãní groteska o dvou obrazech a osmi hercích.
Uvidíte kleptomana, nymfomanku, falocentrika, hysterku a dal‰í
v taneãních skeãích pln˘ch humoru, ironie, nûhy a tance.
Inspiraãními zdroji tohoto divadelního projektu je komedie
dell‘arte, nûmá groteska, balet, folklor, pantomima, jazz,
swing, step, Mr.Bean, Monty Python a vlastní sny.
Scénáﬁ, reÏie a choreografie: Martin Pacek, Jana Va‰áková, Miroslav Hanu‰
15. 10. 19:30 Divadlo v Celetné
22. 10. 16:00 Divadlo v Celetné
www.veseleskoky.cz

Josef Bohuslav Foerster malující na Vald‰t˘nû, foto z pozÛstalosti JBF
sv˘m tepl˘m dechem... Sedím na pokraji lesa. Pﬁede mnou na malíﬁském stojanu je
upevnûn kus lepenky. Dokonãuji malou studii. Tûch zelení! Tûch Ïlutí!...“
Hledím na poezii ‰tûstí. Pomalé plynutí ãasu.
Jako by se k nám zatoulaly lyrické obrazy
z dob daleko star‰ích. A najednou mne cosi
zaujalo. Obrázek z roku 1950. Zelen˘. Les,
pﬁeru‰en˘ voln˘m prostranstvím, uprostﬁed
osamocen˘ strom. Ten obrázek mi pﬁipadá
úplnû jin˘. UÏ v nûm nejsou ty detaily, na
které si oko zvyklo. To moÏná stáﬁí dává ‰tûtci schopnost jiného vidûní, jakési imprese.
„Ten obraz je prostû jinej.“ Je to náhoda?
Nebo snad pﬁedzvûst zaãátku v˘voje, kdyby
mu bylo dopﬁáno je‰tû pokraãovat...
StáÀa Wildová

■

POZVÁNKY

■

BAROKNÍ PODVEâERY
ZAHÁJILY 5. ROâNÍK.
Tematick˘ cyklus koncertÛ staré hudby souboru Collegium Marianum navazuje na tradici pravidelného koncertního Ïivota na Starém Mûstû praÏském v 18. století. Uvede
neznámá díla ãesk˘ch a italsk˘ch
mistrÛ. Koncerty se konají v unikátních historick˘ch prostorách Barokního knihovního sálu v Melantrichovû ulici ã. 19.
Poﬁadatel Collegium Marianum – T˘nská
vy‰‰í odborná ‰kola, Melantrichova 19, Praha 1, tel. 224 229 462, www.collegiummarianum.cz

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

15.–16. ﬁíjna probûhne Podzimní pﬁehlídka âeskoslovenského jara 2005 v Divadle
Na zábradlí.
Diváci mají v˘jimeãnou pﬁíleÏitost zhlédnout
bûhem jediného víkendu inscenace „Ply‰“,
„W. zjistil, Ïe válka je v nûm“, „Barbíny“
a „NoÏe a rÛÏe“. Pﬁehlídku doplní scénická
ãtení a spoleãenské a jiné hry. Vstupné 250,
350 a 450 Kã na cel˘ den. Speciální nabídkou pro studenty je celodenní vstupenka za
150 Kã.
www.divadlonazabradli.cz, Tel: 222 868 868

NEJPRODÁVANùJ·Í KNIHY V PALÁCI NEOLUXOR
Dan BROWN: ·ifra mistra Leonarda (Metafora)
Ostravak OSTRAVSKI: Denik Ostravaka (Repronis)
Sergej LUKJANùNKO: Noãní hlídka (Triton / Argo)
Ephraim KISHON: Nejlep‰í povídky z cest (Nakladatelství Lidové noviny)
Jan KRAUS: Tak to vidím já (XYZ)
Z pozvánek na ﬁíjnové akce vybíráme:
10. 10. Od 17 hod. Filmov˘ historik a scenárista Pavel TAUSSIG pﬁedstaví knihu Michala
SCHONBERGA „Rozhovory s Voskovcem“ a zároveÀ svÛj obsáhl˘ rukopis – pﬁipravovanou knihu „Jan Werich pﬁed kamerou – Filmfárum“. Souãasnû bude zahájena originální v˘stava fotografií ze soukromí a divadelního Ïivota J. Wericha,
z nichÏ mnohé jsou veﬁejnû prezentovány vÛbec poprvé. Nakladatelství BRÁNA
11. 10. Od 16 hod. Profesionální lovec Ïijící v Tanzánii, syn známého zoologa Ing. J. Vágnera Zdenûk VÁGNER pokﬁtí svou knihu pﬁíbûhÛ z prostﬁedí svûta divok˘ch zvíﬁat
i pytlákÛ „ Sloní píseÀ“. KNIÎNÍ KLUB
21. 10. Od 17 hod. Setkání v˘znamn˘ch pﬁekladatelÛ svûtové poezie vydávané nakladatelstvím BB ART, mezi nûÏ patﬁí napﬁíklad Zdenûk HRON ãi Jan VLADISLAV. Nakladatelství BB ART
27. 10. Od 16 hod. Kﬁest a autogramiáda kniÏního vydání jednoho z nejsledovanûj‰ích televizních poﬁadÛ „Uvolnûte se, prosím“, jehoÏ originálním prÛvodcem je herec Jan
KRAUS. Nakladatelství XYZ
PALÁC KNIH LUXOR, Václavské námûstí 41, tel.: 221 111 367

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

PO¤ADY PRO SENIORY

■ ■ ■

Maìarsk˘ kulturní institut, Rytíﬁská 25, Praha 1, zaãátky ve 14:30
5. 10. Koncert: Mgr. Ondﬁej Lébr – housle, Luká‰ Klánsk˘ – klavír
19. 10. Operní árie v podání studentÛ PraÏské konzervatoﬁe, tﬁída prof. ·ulcové

Malostranská beseda, Malostranské nám. 21, Praha 1, zaãátky v 15:00
12. 10. pﬁijde mezi nás známá hereãka a dabérka paní Valerie Zawadská

Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivûdného krouÏku

8. 10. Literární reflexy z judaist. pobﬁeÏí Libnûsraz ve 13:45 pﬁed divadlem Pod Palmovkou
15. 10. V˘znam ‰tûpánské ãtvrti v Ïití Z. Fibicha sraz ve 13:45 u kostela sv. ·tûpána
29. 10. Malostransk˘ sochaﬁ a malíﬁ Boh. Zvûﬁina – sraz ve 13:45 za velkou vûÏí malostranského konce Karlova mostu
Zmûna programu je vyhrazena.
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Rádi Vás pﬁivítáme v na‰em studiu
zdraví a krásy – studio MAREvital
Nabízíme Vám ‰irokou paletu
kosmetick˘ch sluÏeb pro Ïeny i muÏe
Jako NOVINKU jsme zavedli:

INDIVIDUÁLNÍ O·ET¤ENÍ OBLIâEJE
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.: 724 753 225, 602 234 674, 224 816 269-70

●
●
●
●
●
●

ãistící rituál
aquarelle o‰etﬁení – hydratace, revitalizace
O2 marine – okysliãení a povzbuzení
vyrovnávací a ãistící o‰etﬁení
luxus spa – o‰etﬁení zralé pleti
intenzivní hydratace

●

PANTAI LUAR – asijská pol‰táﬁková masáÏ tûla
s ovocn˘mi plody a tepl˘m olejem
● PANTAI HERBAL BELLE VISAGE – asijská pol‰táﬁková
masáÏ obliãeje s bylinkami a tepl˘m olejem

INDIVIDUÁLNÍ O·ET¤ENÍ TùLA
●

komplexní péãe o ruce i nohy
indiánské svíãky
● depilace
● parafinové zábaly rukou
● jemná reflexní masáÏ nohou
● o‰etﬁení unaven˘ch a tûÏk˘ch nohou
●

Foto: Haslauer GmbH

MASÁÎE

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

●
●
●

klasická masáÏ tûla (60 min. pouze 380 Kã)
masáÏ zad (20 min. pouze 150 Kã)
jemná masáÏ tûla (60 min. pouze 380 Kã)

Kosmetické Studio MAREvital

● Máte zájem? ● Nebo chcete nûkomu udûlat radost
krásn˘m dárkem? ● Spojte se s námi! ● Rezervujte si termín.
Tù·ÍME SE NA VA·I NÁV·TùVU.

●

Nerudova 26

●

V na‰em pravidelném putování za pomníky a pamûtními deskami Prahy 1 se pﬁeneseme na Staré Mûsto. NemÛÏeme zaãít jinde neÏ v jeho srdci na Staromûstském námûstí. Nabízíme vám historii monumentálního pomníku Mistra Jana Husa.
sochaﬁe Ladislava ·alouna a architekta Antonína Pfeifera.
·alounÛv návrh pﬁekonal dosavadní pomníkovou tradici, jeho pojetí bylo silnû poznamenané vzorem Augusta
Rodina, pﬁedev‰ím jeho souso‰ím Obãané z Calais
a pomníkem Honoré Balzaca. ·alounovi bylo v té dobû
pﬁes tﬁicet a mûl za sebou studium na kreslíﬁské ‰kole
a v ateliérech Tomá‰e Seidana a Bohuslava Schnircha.
V r. 1906 byl jmenován externím uãitelem na UmûleckoprÛmyslové ‰kole v Praze. Stal se nejv˘raznûj‰ím pﬁedstavitelem ãeského secesního sochaﬁství – jeho pomník
M. Jana Husa je jednou z nejv˘znamnûj‰ích realizací
na‰í monumentální plastiky a rozhodnû pomohl ·alounovi k velkému mnoÏství zakázek.
Îulov˘ podstavec nad schodi‰tûm zdobí motiv rozbouﬁené vody a nápis: „Milujte se – pravdy kaÏdému pﬁejte.“
Za vysokou, ‰tíhlou postavou Jana Husa v dlouhém
spl˘vavém plá‰ti (tuto podobu mu vtiskla historická tradice – ve skuteãnosti byl mal˘, korpulentní a bezvous˘)
je vlevo skupina tﬁí figur exulantÛ obracejících se symbolicky k popravnímu místu z roku 1621. Vpravo za pa-

●

tel.: 731 529 600

vézou je ‰est postav „BoÏích bojovníkÛ“, pod nimiÏ je
na kamenném soklu vytesán první ver‰ husitského
chorálu. Na zadní stranû je nápis: „Îiv buì národe
posvûcen˘ v Bohu – neumírej“ – tomuto heslu odpovídá skupina rodiny. Z boku je na Ïulovém podstavci
vytesán znám˘ citát J. A. Komenského: „Vûﬁím, Ïe
vláda vûcích Tv˘ch k Tobû se zase navrátí, ó lide
ãesk˘.“ Ladislav ·aloun se dokonce zab˘val také
my‰lenkou aranÏmá slavnosti poloÏení základního
kamene, kterou si pﬁedstavoval jako smuteãní akt.
Oproti této pﬁedstavû se 4. a 5. 7. 1903 konala velkolepá slavnost s prÛvodem a hudbami. V roce 1907
a znovu 1911 byla na námûstí umístûna ovûﬁovací
maketa, coÏ rozpoutalo spory o vhodnosti umístûní
souso‰í na tomto místû. AÈ uÏ pomník vyvolal diskuse s podtextem politick˘m ãi náboÏensk˘m, jeho
stavba se nepochybnû stala vûcí národní.
Slavnostní odhalení pomníku znemoÏnila válka
a 6. 7. 1915 byl pouze v tichosti odevzdán veﬁejnosti.
Pﬁesto PraÏané nov˘ monument pokryli kvûtinami.
AÏ po vzniku republiky byly doplnûny nápisy, mísy
pro oheÀ a zábradlí.

Toulky za pamûtihodnostmi Prahy 1
Praha sice zÛstala hodnû pozadu za mnoha místy ãeského venkova, vÏdyÈ první HusÛv pomník byl vztyãen
v Jiãínû uÏ v r. 1872, zato praÏskou sochu pﬁedcházela
aféra, která dala celé záleÏitosti spád. V r. 1889 vzplála na pÛdû zemského snûmu diskuse o umístûní desky s Husov˘m jménem na nové budovû Národního
muzea. Tehdej‰í prezident muzejního v˘boru Karel
Schwarzenberg se k tomu v‰ak vyjádﬁil slovy, Ïe „husité bohuÏel brzy se zvrhli v bandu lupiãÛ a ÏháﬁÛ…“ To
samozﬁejmû vyvolalo protest mladoãesk˘ch poslancÛ
a Vojta Náprstek tehdy navrhl postavit Husovi velk˘ pomník a stal se prvním pﬁedsedou Spolku pro jeho zﬁízení. V r. 1891 byla vypsána první soutûÏ, v níÏ zvítûzil
návrh sochaﬁe Viléma Amorta a zaãalo se jednat
o umístûní pomníku – zvaÏováno bylo Malé, Karlovo,
Václavské ãi Betlémské námûstí. V druhé polovinû devadesát˘ch let v‰ak pﬁevládl názor, aby pomník stál na
námûstí Staromûstském. Spolek ho pﬁijal 6. 7. 1896,
nicménû mûstská rada si se schválením dala na ãas –
do‰lo k nûmu aÏ v lednu 1899. Následkem toho byla
v r. 1901 vypsána nová soutûÏ, v níÏ byl vybrán návrh

118 00 Praha 1

Foto: J. Sládeãek

OMLUVA:
V minulém ãísle jsme v ãlánku o pamûtní desce
Hany Bene‰ové uvedli nesprávn˘ údaj. Omylem
jsme její autorství pﬁisoudili prof. Vladimíru Preclíkovi, vytvoﬁil ji v‰ak sochaﬁ a medailér Zdenûk
Preclík (nar. 1949). Velmi se omlouváme autorovi
i ãtenáﬁÛm.
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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.

Ve Smeãkách 26, Praha 1,
Pokladna: 296 222 123.
On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz
2. 10. Koza aneb Kdo 19. 10. Misantrop
je Sylvie?
20. 10. Správce
4. 10. Vodní druÏstvo 21. 10. Osiﬁel˘ západ
5. 10. Sexuální perver- 22. 10. Podivné odpoze v Chicagu
ledne Dr. Zvon6. 10. S úsmûvem
ka Burkeho
bytového jádra 23. 10. Taková podivná
7. 10. Pan Pol‰táﬁ
kombinace citÛ
8. 10. Maska a tváﬁ
24. 10. Impresário
– 16:30
ze Smyrny
Maska a tváﬁ
25. 10. Pan Pol‰táﬁ
10. 10. Impresário
26. 10. Správce
ze Smyrny
28. 10. Pan Pol‰táﬁ
11. 10. Osiﬁel˘ západ 29. 10. Sexuální perver13. 10. Dámsk˘ krejãí
ze v Chicagu
15. 10. Sex noci
30. 10. Jonathan
svatojánské
Livingston
17. 10. Pan Pol‰táﬁ
Racek
18. 10. Maska a tváﬁ
31. 10. Misantrop
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1,
Praha 1 – Staré Město

Divadlo tel./fax 224 828 081,
pokladna: po – pá 14–19 hod., tel. 224 828 082.
vstupenky@divadloungelt.cz
3. 10. Mathilda
4. 10. TrÛn
milosrdenství
5. 10. ¤idiã paní Daisy
6. 10. TrÛn
milosrdenství
7. 10. Mathilda
8. 10. Na ocet
9. 10. Láska
a porozumûní
10. 10. Já jsem já
11. 10. Perla
Hollywoodu a já
12. 10. Play Strindberg
13. 10. KaÏd˘ na svou
Ïidli
14. 10. Perla
Hollywoodu a já
15. 10. Na ocet

17. 10. Perla
Hollywoodu a já
19. 10. Perla
Hollywoodu a já
20. 10. Mathilda
21. 10. Perla
Hollywoodu a já
23. 10. Play Strindberg
24. 10. Hra
o manÏelství
26. 10. TrÛn
milosrdenství
27. 10. Perla
Hollywoodu a já
28. 10. Hra
o manÏelství
30. 10. Sylvie
31. 10. Ráno, kdyÏ
vstávám…

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

NÁRODNÍ DIVADLO

2. 10. Sluha dvou pánÛ – 13:00
2. 10. Labutí jezero – 20:00
3. 10. Prodaná nevûsta
4. 10. Cyrano z Bergeracu
5. 10. Adriana Lecouvreur – 20:00
6. 10. Na‰i furianti
7. 10. Giselle – 20:00
8. 10. Coriolanus
9. 10. Giselle – 14:00
9. 10. ·ípková RÛÏenka – 19:30
10. 10. Carmen
12. 10. Sluha dvou pánÛ
13. 10. Krvavé kﬁtiny aneb Drahomíra
a její synové – 20:00
14. 10. Labutí jezero – 20:00
15. 10. Aida – 1. premiéra
16. 10. Lucerna
17. 10. Labutí jezero – 20:00
18. 10. Aida – 2. premiéra
19. 10. Coriolanus
20. 10. Aida
21. 10. Krvavé kﬁtiny aneb Drahomíra
a její synové
22. 10. Zkrocení zlé Ïeny – 14:00
22. 10. Zkrocení zlé Ïeny
23. 10. Adriana Lecouvreur – 17:00
26. 10. Don Quijote
(Divadlo opery a baletu Petrohrad)
27. 10. Cyrano z Bergeracu
28. 10. Libu‰e
29. 10. Na‰i furianti – 14:00
29. 10. Na‰i furianti
30. 10. âert a Káãa – 13:00
30. 10. La Traviata
31. 10. Lucerna

STAVOVSKÉ DIVADLO

2. 10. Pygmalión – 2. premiéra
3. 10. Pronásledování a umuãení dr. ·aldy
– derniéra
4. 10. Romeo a Julie
5. 10. Pokou‰ení
6. 10. Figarova svatba
7. 10. Pygmalión
8. 10. Lakomec
9. 10. Kouzelná flétna – 13:00
9. 10. Figarova svatba
10. 10. ·kola pomluv
11. 10. Tisíc a jedna noc
12. 10. Kouzelná flétna
13. 10. Úklady a láska
14. 10. Pygmalión
15. 10. ·ípková RÛÏenka – 14:00
15. 10. ·ípková RÛÏenka – 18:00
16. 10. Úklady a láska
17. 10. Romeo a Julie
18. 10. ·kola pomluv
19. 10. Don Giovanni
20. 10. Struny podzimu – 19:30
21. 10. Úklady a láska
22. 10. Don Giovanni – 14:00
22. 10. Don Giovanni
23. 10. Sluha dvou pánÛ – 13:00
23. 10. Tisíc a jedna noc
24. 10. Lakomec
25. 10. ·kola pomluv
26. 10. Úklady a láska
27. 10. Kouzelná flétna
28. 10. Pygmalión
29. 10. Pokou‰ení
30. 10. Beze dne a bez noci
(Bu‰ení do Ïelezné opony XI.)

DIVADLO KOLOWRAT

3. 10. Eldorádo
5. 10. Virginia
6. 10. Nebyl jen Hamlet
10. 10. âerné mléko
11. 10. Virginia
12. 10. Prospan˘ Ïivot
14. 10. Nebyl jen Hamlet
19. 10. Virginia
20. 10. âerné mléko
22. 10. Ejmovic Rézinka / Otvírání studánek
(Dûtská Opera Praha) – 17:00
27. 10. Prospan˘ Ïivot

â
B
O
â
O
â
B
â
B
B
O
â

2. 10. Eshter Apituley and the Amsterdam
Viola Quartet: Violent Viola (Brutální Viola)
4. a 5. 10. Nickname
6.– 9., a 13.–16. 10. V 11.20 Tû opou‰tím: Projekt v uprchlickém táboﬁe Bûlá pod Bezdûzem –
19:00
7. 10. Plán Velkého Rovnátkáﬁe – Divadlo Vizita
8. 10. Setkání ohÀomilcÛ – Divadlo Vizita
9. a 10. 10. Naãeva – Slovák – Vávra – Vychodilová: Pi‰, Kafka, pi‰
13. 10. UÏ jsme doma – 20 let
14. 10. Lubo‰ Andr‰t Blues Band „25“
18.– 20. 10. HaDivadlo: Renata Kalenská,
Lidové noviny
24.– 26. 10. Petr Nikl: Svit stínu – premiéra
29.– 31. 10. Skutr: Understand – premiéra
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
27. 10. RÛÏe pro
Algernon
2. 10. RÛÏe pro
31. 10. Li‰ák
Algernon
– tlumoãíme do CD 2002
znakové ﬁeãi
18. 10. Prokletí rodu
3. 10. Norway.today
BaskervillÛ
4. 10. Krysaﬁ
23. 10. Lékaﬁem proti
5. 10. Helverova noc
své vÛli
6. 10. Richard III.
VESELÉ SKOKY
8. 10. Richard III.
15. 10. Na hlavu!
9. 10. Hamlet
22. 10. Na hlavu!
10. 10. Hamlet
– 16:00
11. 10. RÛÏe pro
Algernon
SPOLEâNOST DR.
12. 10. Krysaﬁ
10 KRÁSY
14. 10. Mrzák
28. 10. Jiﬁíkovo vidûní
Inishmaansk˘
THE DIVADLO / âTI
16. 10. Hamlet
TO DIVADLO
17. 10. Hamlet
7. 10. Star trek
19. 10. Norway.today
26. 10. Star trek
20. 10. Lofter (muÏ,
kter˘ se smûje) HOSTÉ
21. 10. RÛÏe pro
13. 10. Goethe (StadAlgernon
theater Kassel)
Krása a pÛvab 24. 10. Ústa Micka
perverzit –
Jaggera
22:30
(Odeon)
22. 10. Helverova noc 30. 10. Ústa Micka
Jaggera
– 20:30
(Odeon)
25. 10. Námûstíãko
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

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

B
â
O
â
â
O
O
â

4. 10. Tﬁi muÏi ve
27. 10. Tﬁikrát Ïivot
ãlunu a pes
28. 10. Veselé paniãky
6. 10. Taxi na vûãwindsorské
nost – derniéra 29. 10. Jezinky bezin7. 10. Do hrobky taky – 17:00
neãním krokem 31. 10. Tﬁi muÏi ve
10. 10. Mam‘zelle
ãlunu a pes
Nitouche
11. 10. Cizinec
ÁBÍâKO – malá
12. 10. Veselé paniãky scéna Divadla ABC
windsorské
4. 10. ÚÏasná svatba
13. 10. Îena v bílém – veﬁ. generálka – 11:00
5. 10. ÚÏasná svatba
14. 10. Charleyova
– veﬁ. generálka – 11:00
teta
19. 10. Sestup OrfeÛv 6. 10. ÚÏasná svatba
20. 10. Únos Sabinek – veﬁ. generálka – 11:00
7. 10. ÚÏasná svatba
21. 10. Únos Sabinek
– 11:00 – 50 Kã – veﬁ. generálka – 11:00
8. 10. ÚÏasná svatba
21. 10. Mam‘zelle
premiéra –
Nitouche
20:30 – zadáno
24. 10. Jak je dÛleÏité
15. 10. Zmatení jazykÛ
míti Filipa
– 20.30 h
25. 10. Do hrobky taneãním krokem 18. 10. Jepti‰ky
26. 10. Cizinec
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

â

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

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

âINOHRA
23. 10. Bláhov˘ ãas
10. 10. Poslední ‰ance 24. 10. Milovat k smrti
13. 10. Tanec mezi
31. 10. Nevidím
vejci
to ãernû
15. 10. Koãár nejsvû- d û t e m
tûj‰í svátosti
19. 10. Malování
– 16:00
na tmu – 9:30
17. 10. Oskar.
V ostatní dny kromû
20. 10. Poslední ‰ance nedûlí se v divadle hra22. 10. Milovat k smrti jí pﬁedstavení âerného
– 15:00
divadla Fr. Kratochvíla.
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Václavské nám. 38 (pasáÏ Rokoko), Pokladna:
po–pá 11:00–19:00, so 14:00–19:00, ne 1 hodinu pﬁed
pﬁedstavením; 224 217 113, www.rokoko.cz.
1. 10. Koza aneb Kdo je Sylvie?
3. 10. Don Juan – 17:00
4. 10. 3sestry2005.cz
5. 10. Blb!
7. 10. Rychlé ‰ípy 1
10. 10. 3sestry2005.cz
11. 10. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
12. 10. Blasted
18. 10. Libertin
19. 10. Matãina kuráÏ
20. 10. Oresteia I – Agamemnón
– veﬁ. gen. – 11:00
21. 10. Oresteia I – Agamemnón – premiéra
22. 10. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
24. 10. Oresteia I – Agamemnón
25. 10. Blasted
26. 10. Rychlé ‰ípy 2 – snûhová mise
27. 10. Oddací list
31. 10. Don Juan
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Dlouhá tﬁída 39, 110 00 Praha 1
Pokladna: po – pá 9:00–19:00,
221 778 629, www.divadlovdlouhe.cz
3. 10. Othello – host – 10:00 a 19:00
4. 10. Goldbergovské variace
5. 10. Lháﬁ
6. 10. Kabaret Prévert-Bulis
7. 10. Past na my‰i
8. 10. Komedie s ãertem aneb Doktora Fausta
do pekla vzetí – 16:00
10. 10. Kdyby prase mûlo kﬁædla – 10:00
10. 10. Divoká kachna
11. 10. Je‰tû Ïiju s vû‰ákem, ãepicí a plácaãkou
12. 10. Epochální v˘let pana Brouãka
do XV. století
13. 10. Kabaret Vian – Cami
14. 10. Jak jsem se ztratil aneb Malá Vánoãní
povídka – 10:00 a 19:00
15. 10. Kabaret Vian – Cami
17. 10. Garderobiér
18. 10. Divoká kachna
19. 10. Lháﬁ
20. 10. Kabaret Vian – Cami
21. 10. Epochální v˘let pana Brouãka
do XV. století – 10:30
22. 10. Epochální v˘let pana Brouãka
do XV. století – 17:00
23. 10. Îalozpûv pro lehk˘ holky – host
24. 10. Past na my‰i
25. 10. Divoká kachna
26. 10. Kabaret Prévert-Bulis
29. 10. Chanson dûtem – host
30. 10. Hoﬁí, má panenko! – host
31. 10. Lháﬁ
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.
3. 10. Habaìúra
4. 10. Harvey a já
5. 10. ·umaﬁ na stﬁe‰e
6. 10. ·ampióni aneb Kdo s koho
7. 10. Divotvorn˘ hrnec
10. 10. Funny girl
11. 10. Podivná paní S.
12. 10. Komická potence aneb Nûco v ní je
13. 10. Poprask na lagunû – 10:00
Julie, ty jsi kouzelná!
14. 10. Habaìúra
15. 10. Divotvorn˘ hrnec – 15:00
17. 10. LoupeÏník – 10:00
18. 10. Malované na skle – 10:00 a 19:30
19. 10. Horoskop pro Rudolfa II. – 10:00
Paní S. v rozpacích
20. 10. Komická potence
21. 10. Habaìúra
24. 10. Horoskop pro Rudolfa II.
25. 10. Divotvorn˘ hrnec
26. 10. Funny Girl
28. 10. Slavnostní veãer
31. 10. Blboun
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.
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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
2. 10. O chaloupce z perníku
8. 10. Kominíkovo ‰tûstí
15. 10. Tﬁi veselá prasátka
16. 10. Skﬁítci v údolí
23. 10. Stvoﬁení svûta
âesk˘ vlasteneck˘ minifestival:
28. 10. Kominíkovo ‰tûstí
29. 10. O Rusalce
30. 10. My‰áci jsou ro‰Èáci!

Divadlo U HasiãÛ (Praha 2, ¤ímská 45) – v 9:30
11. 10. Tﬁi veselá prasátka
18. 10. My‰áci jsou ro‰Èáci!

Stra‰nické divadlo Solidarita
(Praha 10, ul. Solidarity 1986/53) – v 9:00
12. 10. Tﬁi veselá prasátka

Divadelní studio Divadla Minaret – kurzy herecké v˘chovy (vedené herci Divadla Minaret). Lekce se konají kaÏdé pondûlí v 15.30 v Gymnáziu
Nad ·tolou (Praha 7, Nad ·tolou 1, uã. 115).
Pﬁihlá‰ky a informace na tel. 235 355 500.

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.,
so – ne 11–20:00 hod.
2. 10. Kabaret Tlukot a bubnování
aneb Veliké putování – 15:00
6. 10. Klapzubova jedenáctka – 18:00
7. 10. Klapzubova jedenáctka – 18:00
8. 10. âesk˘ superman – Kosmo 1. – 15:00
9. 10. âtyﬁlístek! – 15:00
O Malence – malá scéna – 15:00
12. 10. PíseÀ písní – 19:30
13. 10. Klapzubova jedenáctka – 18:00
14. 10. Klapzubova jedenáctka – 18:00
15. 10. Kabaret Tlukot a bubnování
aneb Veliké putování – 15:00
16. 10. Karkulka a ãerven˘ balónek – 15:00
17. 10. Podzimní posezení s múzami – 19:15
20. 10. Klapzubova jedenáctka – 18:00
21. 10. Klapzubova jedenáctka – 18:00
22. 10. Lovci mamutÛ – 15:00
23. 10. âtyﬁlístek! – 15:00
O Malence – malá scéna – 15:00
25. 10. Kabaret Tlukot a bubnování aneb Veliké
putování – ‰panûlsky – 19:30
26. 10. PíseÀ písní – 19:30
28. 10. Lovci mamutÛ – 18:00
29. 10. Lovci mamutÛ – 15:00
30. 10. âesk˘ superman – Kosmo 1. – 15:00
Jak Maﬁenka a BoÏenka koukaly
– malá scéna – premiéra – 17:00

Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

www.opera.cz

Pokladna: tel. 224 227 266

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., 8., 15., 22. 10. Tajemství – 14:00 a 19:00
5., 7., 12., 13., 14., 19., 20., 21., 26., 27. 10.
Tajemství
9., 16., 23. 10. Tajemství – 14:00
3. 10. Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství
4. 10. Bez pﬁedsudkÛ
9. 10. Co jinde neusly‰íte
10. 10. Jako jedna rodina
17. 10. Natûraã
18. 10. Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství
23. 10. Bez pﬁedsudkÛ
25. 10. Nahniliãko

1. 10. La Traviata
2. 10. Lazebník
sevillsk˘
3. 10. Kikunokai –
Japonsk˘ tanec
– tradice a tvoﬁivost – 19:30
4. 10. Lazebník
sevillsk˘
5. 10. Nabucco
6. 10. Lazebník
sevillsk˘
7. 10. La Traviata
8. 10. Rusalka
9. 10. Lazebník
sevillsk˘ – 14:00
11. 10. Rigoletto
12. 10. La Traviata
13. 10. Rusalka
14. 10. âas bolesti
15. 10. Labutí jezero
ND Brno

16. 10. Popelka
– 14:00
16. 10. Popelka
17. 10. H. Hegerová /
D. Bárta
18. 10. Rigoletto
19. 10. La Traviata
20. 10. Rigoletto
21. 10. Rusalka
22. 10. La Traviata
23. 10. Lazebník
sevillsk˘ – 14:00
24. 10. Labutí jezero
– ND Brno
25. 10. Rigoletto
26. 10. La Traviata
27. 10. Lazebník
sevillsk˘
28. 10. Rusalka
29. 10. Rigoletto
30. 10. Popelka

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

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

Besední 3, Praha 1
www.napradle.cz
Rezervace vstupenek
257 320 421
pokladna@napradle.cz
4. 10. Jazyk liturgie a hudba midra‰Û
5. 10. Umﬁít smíchy
6. 10. Obchodník s de‰tûm
8. 10. Z úloÏného prostoru – 20:00
11. 10. Bílé noci
13. 10. Zahrádkáﬁi aneb Láska klíãí pod betonem
15. 10. PobﬁeÏí
17. 10. Obchodník s de‰tûm
18. 10. Krása z Leenane
19. 10. Návrat pana Leguena aneb
Víkend ve v˘tahu
20. 10. Acostica
22. 10. Ko‰iãan 3
23. 10. Úãtování v domû boÏím
24. 10. Elling a Kjell Bjarne
25. 10. Hvûzdy na jitﬁním nebi
26. 10. Návrat pana Leguena aneb
Víkend ve v˘tahu
28. 10. Velk˘ ¤íjen v Divadle Na Prádle – 20:00
31. 10. Bílé noci
GALERIE:
Jakub Zeman (4. 5. 1978 – 23. 6. 2005)
– fashion photographer
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1
2., 15. 10. Západní pﬁístav
3. 10. Caprichos
4. – 7. 10. V˘stava klauzurních prací
katedry scénografie DAMU
8. 10. NEXT WAVE
9., 10. 10. Jan za chrta dán
11., 12. 10. Îivot je sen!
13., 14. 10. Sonáta duchÛ
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Od 1. ﬁíjna – Divadlo Semafor v sále Globus
Semafor spol. s r. o. Dejvická 27, Praha 6, 160 00
224 266 141,www.semafor.cz, pﬁedprodej
a rezervace vstupenek: 233 901 390,
vstupenky@semafor.cz, pokladna otevﬁena:
po – pá od 13.00–19.00, so od 14.00.
4. 10. …nikoho nezabije
5. 10. Vãera veãer po‰tou ranní
6. 10. Cena divadelních novin
7. 10. Patero dÛvodÛ pro voo doo
8. 10. Sex + sex =12 – 16:00
11. 10. Jako v kapli
12. 10. Zavíráme, pojìte dál!
13. 10. Patero dÛvodÛ pro voo doo
14. 10. …nikoho nezabije – 10:00
14. 10. …nikoho nezabije – 19:00
15. 10. Sex + sex =12 – 16:00
20. 10. Z.Stírská a Gospel time
25. 10. Jako kdyÏ tiskne – premiéra
26., 27. 10. Jako kdyÏ tiskne
28. 10. Koncert s r. o.
29. 10. Jako kdyÏ tiskne – 16:00
30. 10. Koncert s r. o.
Pﬁedstavení zaãínají v 20:45.

Laterna magika
Národní tﬁída 4, Praha 1
pokladna: 224 931 482
www.laterna.cz
info@laterna.cz
8. a 15. 10. Casanova – 17:00
3., 4., 5., 6., 7., 8. 10. Casanova – 20:00
10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19. 10.
Argonauti – 20:00
1., 22. a 29. 10. Kouzeln˘ cirkus – 17:00
1., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 31. 10.
Kouzeln˘ cirkus – 20:00
30. 10. Dûtská opera Praha – PraÏsk˘ pûvec
– vyhlá‰ení vítûzÛ – 19:00
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

Pokladna: 14–20 hod.
(so a ne 2 hod. pﬁed zaãátkem pﬁedstavení)
Rezervace vstupenek: 222 868 868,
fax: 222 868 870, marketing@nazabradli.cz
www.nazabradli.cz.
3. 10. Hromádkáﬁi – Damúza / EK – 20:00
4. 10. Perfect Days
5. 10. Z cizoty
6. 10. Gazdina roba – 11:00
Gazdina roba
7. 10. Festival NEXT WAVE
8. 10. Popis jednoho zápasu – 19.00
TuÏba – Damúza / EK – 21:00
9. 10. Festival NEXT WAVE
11. 10. Poslední pomazánka
V zahradû jsou s láskou svou Don Perlimplin s Belisou – Damúza / EK – 21:00
12. 10. Pod modr˘m nebem – zadáno
13. 10. Str˘ãek VáÀa – 11:00
Pod modr˘m nebem
14. 10. Popis jednoho zápasu
VernisáÏ – Damúza / EK – 21:00
15. 10. NoÏe a rÛÏe – 15:00
Ply‰ – 20:00
16. 10. W. zjistil, Ïe válka je v nûm – 15:00
Barbíny – 20:00
17. 10. Z cizoty
18. 10. Stript˘z – Damúza / EK – 20:00
19. 10. Pan Kolpert
20. 10. KosmonautÛv poslední vzkaz Ïenû, kterou kdysi, v b˘valém Sovûtském svazu,
miloval
21. 10. PUSH-UP 1-3
22. 10. Pod modr˘m nebem
23. 10. Recitál Hany KﬁíÏkové
24. 10. Z cizoty
Teatro Matita – Damúza / EK – 22:00
25. 10. Poslední pomazánka
Velk˘ hnûv Filipa Hotze – DamÛza / EK
– 21:00
26. 10. Perfect Days
27. 10. Námûstí hrdinÛ
28. 10. Big Brother – pﬁedávání cen
29. 10. Perfect Days – tlumoãeno
do znakového jazyka
30. 10. Ten ‰patnej – Lucerna MB / EK
31. 10. Pod modr˘m nebem
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

·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
3. 10. ·kola pro Ïeny
4. 10. Zabiják Joe
5. 10. Br˘le Eltona Johna
6. 10. Vá‰eÀ jako led
7. 10. Poruãík z Inishmoru
10. 10. Sametové paralely – Bruselské dny
v Praze
11. 10. Kov – kÛÏe – dﬁevo – 19:30 – Krása
dne‰ka
12. 10. Veãer autorského ‰ansonu – 17:00
14. 10. Absolvent – Studio DVA
15. 10. Madame Melville – Studio DVA
16. 10. Îeny mezi nebem a zemí – Studio DVA
17. 10. Br˘le Eltona Johna
19. 10. Poruãík z Inishmoru
20. 10. ·kola pro Ïeny – 11:00, 19:00
25. 10. Vá‰eÀ jako led
26. 10. ·kola pro Ïeny
27. 10. Velká mela
28. 10. Absolvent – Studio DVA
31. 10. Zabiják Joe
STUDIO
1., 3. 10. Kláﬁiny vztahy
5. 10. Albert Maysles – Scénické rozhovory
7. 10. Chtûl bych svítit lidstvu dál...
– 11:00, 19:00 – DDS
8. 10. Znalci
9. 10. Îabák Valent˘n – 15:00 – Buchty a loutky
Rocky IX. – Buchty a loutky
11. 10. Vojcek – Der Romantiker
12. 10. Veãer autorského ‰ansonu – 22:30
13. 10. Sedum stateãn˘ch – Buchty a loutky
14. 10. Kláﬁiny vztahy
15. 10. Znalci
16. 10. Tﬁi malá prasátka – 15:00 – Buchty
a loutky
16. 10. Gilgame‰ – Buchty a loutky
17. 10. Úmrtí IX aneb Reinkarnace hororu
– Buchty a loutky
18. 10. Znalci
19. 10. Michael Nyman – Scénické rozhovory
20. 10. Kláﬁiny vztahy
21. 10. Den matky
22. 10. Znalci
23. 10. Na‰e Snûhurka – 15:00 – DDS
24. 10. Vojcek – Der Romantiker
25. 10. Benefiãní koncert DDS aneb Nemáme
a chceme dát – DDS
26. 10. Autopilot – 21:00 – koncert
27. 10. Sedum stateãn˘ch – Buchty a loutky
29. 10. Den jako stvoﬁen˘ pro lásku – Studio
DVA
30. 10. Podzimní sonáta – Studio DVA
31. 10. Znalci
DIVADELNÍ KAVÁRNA
6. 10. Viola Fischerová a Jan Hísek – 17:30
– Literární veãery
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Café teatr âerná labuÈ, Praha 1, Na Poﬁíãí 25
www.cernalabut.cz
cernalabut@cernalabut.cz
rezervace a prodej vstupenek v kavárnû,
8. p. (po-pá 11-18:00), tel./ fax: 222 827 827
teatr@cernalabut.cz, SMS 732 458 668.
Zaãátek pﬁedstavení 20:30,
vstup do kavárny 19:30.
5. a 25. 10. Vyuãování Dony Margaridy –
20:00; Ester Koãiãková v ‰okujícím monodramatu pro uãitele a Ïáky!
10. a 11.10. (7. a 8. 11.) Shirley Valentine –
20:00; blázniv˘ v˘let do krajiny za stûnou!
One woman show pro Zuzanu Kronerovou / SK,
reÏie: Ivan Balaìa
24. a 26. 10. Monoligy vagíny – 20:00; hrají:
Dá‰a Bláhová, Anna Polívková, Mí‰a Sajlerová,
exkluzivnû jenom v âerné labuti
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PLACENÁ INZERCE

Kdo by nemûl rád pohádky! Mal˘m je vyprávíme a pﬁedãítáme samozﬁejmû, ale co
my velcí? Napadne nás nûkdy, pﬁeãíst si pohádku jen tak pro sebe? Málokdy nebo
vÛbec nikdy, jestliÏe nepoãítáme ty
televizní, u kter˘ch vysedáváme o Vánocích s dûtmi i bez nich. Pohádky,
které vám obãas nabídneme, mají
velké kouzlo oslovit malé i velké. Ty
malé sv˘m jednoduch˘m a lidov˘m
jazykem, velcí ãtenáﬁi v nich urãitû
najdou mnoho laskavého moudra, ale
i lidskou hloupost, vlastní chyby
a ne‰vary – a zasmûjí se nad nimi.
(A moÏná i zamyslí!). Ta dne‰ní, typicky ﬁíjnová pohádka, je právû taková.

Ivan Wild:

Ilustrace: Markéta La‰tuvková

Bramborová pohádka

Seznamte se s LIBRI PROHIBITI
Dokonãení ze strany 1

Jak taková samizdatová
kniha vypadala?
Jiﬁí Gruntorád ukazuje: „Nejprve vzniklo prvotních osm aÏ deset kopií psan˘ch na psacím stroji pﬁes prÛklepov˘ papír. Víc se jich
propsat nedalo, ty poslední uÏ byly tak tak ãitelné. Svázané exempláﬁe pak kolovaly mezi
spolehliv˘mi ãtenáﬁi, z nichÏ ti, co se nebáli
a mûli moÏnost, ãasto knihu dále opisovali
(i ruãnû) a ‰íﬁili dal‰í kopie. Pozdûji, s pﬁíchodem modernûj‰í techniky, se v podnicích potají kopírovalo na cyklostylu nebo pak i na
kopírkách.“

Co zajímavého
v Libri prohibiti najdete?
V knihovnû, která sídlí ukrytá v nenápadném
domû na SenováÏném námûstí s ãíslem 2,
najdete hotové poklady. Jsou to díla ãeské
moderní i star‰í literatury, jimÏ nebylo urãeno
oficiálnû spatﬁit svûtlo svûta, ale také samizdat rusk˘, polsk˘, bulharsk˘ ãi nûmeck˘.
Opatrují tu stovky titulÛ vydan˘ch ãesk˘mi
nakladateli v exilu, napﬁíklad v 68Publishers
manÏelÛ ·kvoreck˘ch v Kanadû, v Rozmluvách Alexandra Tomského v Británii, v Indexu Adolfa Mıllera v Kolínû n. R., Ark˘ﬁi Karla
Jadrného v Mnichovû aj.
Nejde ale jen o domácí knihy a tiskoviny
z dob vlády komunistick˘ch reÏimÛ. Mají tu
také mnoho roãníkÛ krajansk˘ch ãasopisÛ
z celého svûta od dob pováleãn˘ch aÏ po
souãasnost.
Velmi zajímavé a pro pouãení mlad‰ích generací uÏiteãné jsou i letáky, které shazovala
americká letadla na na‰e území v 50. letech.
Po absolutním odﬁíznutí na‰í zemû od západu byly tyto letáky zpoãátku jedin˘m zdrojem
informací ze svobodné ãásti svûta.
Dále tu najdete ve‰kerou ãlánkovou bibliografii o Chartû 77, Katalog knih a periodik
ãeského a slovenského exilu ãi bibliografické
zpracování V˘boru na obranu nespravedlivû
stíhan˘ch. To jsou v˘sledky dokumentaãní
práce knihovny.

Jiﬁí Gruntorád zahajuje v˘stavu

LahÛdky
pro literární nad‰ence
Mezi nejvzácnûj‰í exempláﬁe knihovny Libri
prohibiti patﬁí urãitû noviny a jiné tisky âeskoslovensk˘ch legií, které vznikaly bûhem dlouhé cesty legionáﬁÛ domÛ. Byly vyti‰tûny na
lodích, na kter˘ch se legionáﬁi plavili, nebo ve
vlaku po cestû na Transsibiﬁské magistrále.
Zajímavé je téÏ zalistovat prvním – a notnû
opotﬁebovan˘m – originálem proslulé Îebrácké opery Václava Havla nebo samizdatov˘mi díly Jaroslav Seiferta.
Zaujmou i dÛmyslnû vyrobené miniaturní kníÏeãky ti‰tûné v Nûmecku, (vyrábûl je v Erlangenu JoÏka Jelének) jejichÏ centimetrové
rozmûry dobﬁe umoÏÀovaly ukr˘t je nûkde
v autû a propa‰ovat pﬁes hranice. Pro snaz‰í
ãtení nepatrn˘ch písmenek do hﬁbetu kníÏeãky v tiskárnû vkládali podlouhlou lupu z plexiskla.
Dnes knihovna Libri prohibiti opatruje pﬁes
23 000 titulÛ a více neÏ 1750 titulÛ periodik.
Sbírky dále roz‰iﬁuje nákupy, v˘mûnou ãi dary pﬁíznivcÛ z domova i ze zahraniãí. Fondy
jsou pﬁístupny veﬁejnosti bezplatnû, vût‰inou
prezenãnû ve studovnû. Otevﬁeno je pondûlí
aÏ ãtvrtek od 13 do 17 hodin.
V˘stava dokumentující 15 let Libri prohibiti a stejné v˘roãí ãasopisu âesk˘ dialog
(mûsíãník spojující âechy doma a ve svûtû) je k vidûní do 16. 10. ve 4. patﬁe Jindﬁi‰ské vûÏe.
Martina Fialková

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

Nadarmo se neﬁíká „ãím hloupûj‰í sedlák,
tím vût‰í brambory“. To v Rudolci b˘val nûjak˘ Mouãka, kter˘ byl tak hloup˘, Ïe tak
veliké brambory jako on nemûli nikde na
celé Vysoãinû. V‰ichni se ho poﬁád ptali,
ãím to je, ale on nevûdûl.
KdyÏ uÏ to tak bylo kolikát˘ rok, ostatní
sedláci ze vzteku a ze závisti na Mouãku
zavolali hospodáﬁskou kontrolu.
„To by bylo, aby von jo a my ne,“
ﬁíkali si a uÏ si mnuli ruce, jak ta revize
s Mouãkou zatoãí.
Pﬁijelo auto z okresu a dva br˘latí referenti mûﬁili a váÏili, koukali do sklepa, krájeli
a oãuchávali. Pak se na sebe podívali,
ﬁekli, Ïe tohle si nemohou nechat jen pro
sebe, dali si zabalit brambor velk˘ jako kopací míã a odjeli.
Nûjak˘ ãas se nic nedûlo. HamiÏní sedláci
uÏ byli celí netrpûliví, ale jednoho krásného
dne projela Rudolcem nabl˘skaná limuzína, zastavila pﬁed hospodou a kde jako
bydlí Mouãkovi. A hned se k nim nakvart˘rovalo ãtvero chlapÛ fousat˘ch jako Mikulá‰ a bylo sly‰et samé „pane docente tam,
pane akademiku sem, pohleìte na toto
amylum, pane profesore“ – zkrátka jeden
z toho byl janek.
Závistiví sedláci byli celí rozradostnûní,
kdyÏ ten pán s nejdel‰í bradou ﬁekl:
„Páni kolegové, tohle nemÛÏeme jen tak
nechat, s tím se musí nûco udûlat!“
Dali si zabalit dvû brambory jako balony
na ko‰íkovou, málem se ani do toho bouráku s nimi neve‰li, a odjeli.
Z tûch brambor pak mûla cmundu celá
Akademie vûd.
Ubûhl nûjak˘ ãas, sedláci v Rudolci uÏ si
ﬁíkali, Ïe ten Mouãka musí mít nûjakou protekci, kdyÏ se nic nedûje. Ale v‰eho doãasu. Najednou pﬁi‰lo z okresu naﬁízení, Ïe
bylo pokusy zji‰tûno a ovûﬁeno, vzorky doloÏeno atakdále, zkrátka Ïe napﬁí‰tû musí
v‰ichni sedláci bez v˘jimky pûstovat brambory jako míãe. A Ïe zemûdûlec Mouãka
je jmenován okresním poradcem pro pûstování brambor. AÈ se na nûj v‰ichni s dÛvûrou obrátí.
Mouãka z toho ze v‰eho byl jelen, ale ﬁekli mu, Ïe se nedá nic dûlat, naﬁízení Ïe je
naﬁízení. Nakonec to nebude pﬁece dûlat

zadarmo, protoÏe se jedná o placenou
funkci. Co mûl tedy dûlat.
To se ví, sedlákÛm se to nelíbilo. Tûm ale
zase nabulíkovali, Ïe za vût‰í brambory
bude víc penûz. A protoÏe byli nejen závistiví, ale taky hamiÏní, tak se s tím, Ïe budou poslouchat Mouãku, nakonec smíﬁili.
Na jaﬁe Mouãka osobnû ﬁídil sázení brambor, pak u kaÏdého sedláka stál, kdyÏ se
oorávalo a v‰ichni ãekali, co bude.
Léto se pﬁekulilo, táhlo k podzimu a pﬁi‰el
ãas brambory vykopat. Nejdﬁíve se zaãalo
na Adamovû poli. Brambory jako dﬁív. Pak
u BláhÛ. Brambory jako dﬁív. A stejnû
u CirhanÛ, u DoleÏalÛ a u v‰ech ostatních.
V‰ude brambory stejné jako loni. Akorát
u MouãkÛ zase ta gigantická odrÛda.
„No, nic“, povídal Mouãka, „ty moje necháme na sadbu a pﬁí‰tí rok uvidíme.“
JenÏe pﬁí‰tí rok se historie opakovala.
V‰ichni mûli brambory normální, Mouãka
vypûstoval ty své obry.
Komise z Akademie vûd tedy do‰la k závûru, Ïe to asi bude tím polem. A tak dal‰í jaro
sázel Mouãka brambory na Novákovo pole,
Novák na Otáhalovo a tak dál podle abecedy, takÏe sedlák ÎiÏka musel jet sázet aÏ na
druh˘ konec vsi na Adamova humna.
A zase nic moc. Je sice pravda, Ïe ten rok
byly brambory o trochu vût‰í, ale to byly
v kraji v‰ude.
Navíc si na okrese vzpomnûli, Ïe poradce
pro pûstování brambor dûlá nûjak˘ Mouãka a Ïe nemá náleÏitou kvalifikaci. Chtûj
nechtûj musel Mouãka do Pelhﬁimova do
‰koly, aby si doplnil vzdûlání. A tak se na
stará kolena nauãil vyÀatá slova po ‚b‘
a po ‚m‘ rovnice o dvou neznám˘ch a kdy
byla bitva na Bílé hoﬁe.
Léta ubíhala. Podzim od podzimu mûl
Mouãka brambory men‰í. Ten rok, co slavnostnû dostudoval, uÏ mûl brambory jako
ostatní. Soused Fiala ﬁíkal, Ïe dokonce
je‰tû hor‰í.
Od té doby rostou v‰ude v okolí Rudolce
brambory jako jinde. Mouãka se tomu nediví, protoÏe ze ‰koly ví, Ïe je to tak správnû. Sedláci si nemají co závidût.
Jediná nadûje moÏná je, Ïe by Mouãka
chtûl studovat dál a Ïe by z toho nakonec
zblbl.

¤ÍJEN S VIDEEM
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✶ VA·E PÒJâOVNA VIDEOKAZET A

■ ■ ■

✶

BENEDIKTSKÁ 7, PRAHA 1 (za pasáÏí Kotva)
www.videohavir.cz
NEJÎÁDANùJ·Í TITULY OD 16. 8. 2005 DO 16. 9. 2005
VHS:
1. Letec
2. Jeho fotr, to je lotr!
3. Pád Tﬁetí ﬁí‰e

DVD:
1. Roboti
2. Constantine
3. Million Dollar Baby

Otázka na ﬁíjen: Jak se jmenuje reÏisér ãeské celoveãerní grotesky Skﬁítek? Odpovûdi
doruãte do 15. 10. 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. 9/05: Hilary
Swank. Vylosovaní v˘herci: Martin âálek, Pomoﬁanská 485, Prawww.videohavir.cz
ha 8, Diana Va‰kÛ, Kaprova 11/15, Praha 1, Radek Rejchrt, Vr‰ovická 33, Praha 10. 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.

LP1 10/05

Soutěž o cestu do CAMBRIDGE
ve spolupráci s

®

·estou otázku najdete také v knihkupectví CAMBRIDGE v pasáÏi ABC, Vodiãkova 28,
www.cambridge.cz. KaÏd˘ mûsíc losujeme 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 z 5. kola je za c) Enter
V˘hercem pátého kola se stala Vûra Krausová z Prahy 4,
vyhrála Anglické poslechy efektivnû 1.díl
Otázka na mûsíc ﬁíjen 2005

Jaké je časté jméno anglických králů?
a) VÁCLAV

b) JINDŘICH

c) JAN

Odpovûì vyplÀte na soutûÏní kupon a do 14. 10. 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): ................................................................................................

◆ N A PÁ R ¤ Á D C Í C H ◆
LUCAS CRANACH
Dominantou v˘stavy, která zaãíná
v Obrazárnû PH 22. 10., je téma
PraÏského oltáﬁe z Katedrály sv. Víta. Poprvé
zde budou shromáÏdûny fragmenty rozpt˘lené v na‰ich i zahraniãních sbírkách, které
pomohou zrekonstruovat pÛvodní podobu
impozantního Cranachova díla, zniãeného
luterány v r. 1619.
GHMP VYSTAVUJE
V domû U Kamenného zvonu se od
21. 10. pﬁedstaví umûlci Evropy
a Ameriky 80. let souborem 45 vybran˘ch
grafick˘ch prací, o t˘den pozdûji má svou
praÏskou premiéru fotografická sbírka Siegert z Mnichova. Na 160 prací svûtov˘ch autorÛ mapuje promûny tématu záti‰í. Ze sv˘ch
sbírek pﬁipravila GHMP od 26. 10. dvû v˘stavy U Zlatého prstenu: autorské kolekce ãlenÛ Skupiny 42 a 56 kreseb A. Muchy na téma Slovanstvo bratrské. Originální návrhy
k noãní slavnosti na Vltavû, která se konala
3. 7. 1926, zhlédne veﬁejnost vÛbec poprvé.
Ve II. patﬁe Staromûstské radnice zaãíná
12. 10. mezinárodní putovní v˘stava z oblasti rekonstrukcí a restaurování secesní architektury z 13 evropsk˘ch mûst. S lektorem
projdete Bílkovu vilu 4. a 11. 10., dÛm U Zlatého prstenu 5., 12., 19. a 26. 10., zámek
Troju 6., 13., 20. a 27. 10., vÏdy v 15 hodin.
NÁRODNÍ GALERIE HLÁSÍ
Ve ·ternberském paláci je vystaven
soubor grafik anonymního francouzského rytce 16. stol. Komentovaná prohlídka
v klá‰teﬁe sv. AneÏky ãeské pojednává
o stﬁedovûké a renesanãní módû (15. 10.),
v klá‰teﬁe sv. Jiﬁí o Petru Brandlovi (5. 10.),
Franti‰ku Preissovi (16. 10.), ve ·ternberském paláci o Rachel Ruysch (5. 10.) a nizozemském umûní 15. a 16. století (8. 10.). Tématem pﬁedná‰ky v klá‰teﬁe sv. Jiﬁí je
restaurování oltáﬁe v Doksanech (13. 10.),
ve ·ternberském paláci Gerrit Dou (15. 10.),
BESEDA SE ·ALAMOUNEM
V Galerii Hollar vystavuje do 16. 10.
Jiﬁí ·alamoun. Své 70. narozeniny
pﬁipomíná souborem kreseb, které „vznikaly
v mezerách mezi neurotizovan˘mi termínovan˘mi zakázkami a nervózními meziãasy
nezamûstnaného..., namísto uklidÀovacích
opor alkoholick˘ch ãi jin˘ch...“ Odtud i jejich
název: Kresby – a vÛbec!.. ãili TÛdlensto
&Támhlecto! Pobesedovat s autorem pﬁijde
12. 10. v 17 hodin Jiﬁí ·etlík.
CO NOVÉHO V NM
Od 1. 10. je zpﬁístupnûna stálá národopisná expozice Musaion v Letohrádku Kinsk˘ch. Otevﬁeno je dennû mimo
pondûlí od 9 do 17 hodin. Náprstkovo muzeum je 4. 10. cel˘ den a 5. 10. do 13 hodin zavﬁeno, ve státní svátek 28. 10. je otevﬁeno od
9 do 17.30 hodin. Hlavní budova NM je 12. 10.
otevﬁena od 9 do 15 hodin (UNICEF – aukce
panenek), 28. 10. od 14 do 17 hodin. Knihovna a fotoarchiv Tyr‰ova muzea tûlesné v˘chovy a sportu zahajuje provoz 15. 10. v budovû
Národního zemûdûlského muzea v Praze 7.
NA HRADù...
Pﬁíbûh PH doplní pﬁedná‰ky 6. 10.
v 17 hod. na téma Hroby svûtcÛ
ãeského pÛvodu (PhDr. M. Bravermanová)
a 20. 10. Kosmas, dûkan a kronikáﬁ (PhDr.
J. Frolík, Csc.), komentované prohlídky kaÏdou nedûli v 10 hodin. Do 30. 10. je v Letohrádku královny Anny prodlouÏena v˘stava
Miloslava Chlupáãe, první z dlouhodobého
cyklu Figura XX. V Tereziánském kﬁídle se
od 13. 10. pﬁedstaví PH ve fotografii 2. poloviny 19. století. Jazz na Hradû pokraãuje
10. 10. vystoupením hráãÛ Robert Balzar Trio
& Epoque Quartet v Románském sklepení.
... I V PODHRADÍ
Památník národního písemnictví pﬁipomíná 75. v˘roãí narození Oty Pavla, Galerie Josefa Sudka pﬁedstavuje fotografa z okruhu ãasopisu Mlad˘ svût Jana
BartÛ‰ka. Galerie Rudolfinum otevírá 12. 10.
v˘stavu 18 ãesk˘ch souãasn˘ch v˘tvarníkÛ
s názvem Imprese. V Ateliéru Josefa Sudka
vystavuje Michal Kalhous do 23. 10. Galerie
Hollar zahajuje XI. festival komorní grafiky
19. 10. Komunikace symbolem je název v˘stavy, která je otevﬁena do 6. 10. v Akademii
vûd âR. Obrazy malované podle fotografií pﬁátel na téma manÏelské dvojice vystavuje Ivana
Lomová do 30. 10. v Galerii âeské poji‰Èovny.
Projekt pro Prahu pﬁedvede Petr Kogler v galerii Rakouského kulturního fóra do 28. 10.
âeské muzeum v˘tvarn˘ch umûní nabízí dvû
jména – Oldﬁich Smutn˘ a Lubomír Jarcovják.
HUDBA V PRAZE 1
SOâR zahraje 4. 10. v Rudolfinu
skladby Manuela de Fally, R. Schumanna, F. Schuberta, ﬁídí Enrique Barrios.
SdruÏení Pﬁítomnost poﬁádá 5. 10. v kostele
sv. Ludmily koncert In memoriam Jana Hanu‰e. Abonentní sezona âF zaãíná 6. a 7. 10.
provedením Verdiho Requiem s ‰éfdirigentem
Z. Mácalem, kter˘ diriguje rovnûÏ koncerty
13. a 14. 10. s programem Beethoven, âajkovskij a 26. a 27. 10. Mácha, Liszt, Brahms.
JiÏ 8. sezonu koncertÛ 17.17 ve Studiu Ypsilon zahájí soubor Gutta Musicae 14. 10. muzikou, která znûla v dobû renesance pro radost
a pobavení. Zpívá, kvílí, zvoní a tluãe také
host podveãera Jana Koubková. PraÏská komorní filharmonie zahajuje sezonu 16. 10.
uvedením ãeské premiéry díla Oliviera Messiaena Z kaÀonÛ ke hvûzdám, které vzniklo
na oslavu 200. v˘roãí vzniku Spojen˘ch státÛ.
NOVÉ V¯STAVY V NM
V˘stava Zranûní a jejich léãení v minulosti a dnes zaãíná 13. 10. v hlavní budovû, o t˘den pozdûji pﬁedstavuje Náprstkovo muzeum Václava ·olce – etnologa
amerikanistu. Brnûnsk˘ ﬁezbáﬁ Jiﬁí Netík vystavuje ve zrestaurovaném Letohrádku Kinsk˘ch práce na biblické motivy.
wi
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