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tak se nám zas uÏ rok nachyluje a s jeho koncem opût zrychlujeme
pracovní tempo. A nejen to, po práci toho vût‰ina z nás musí stihnout
je‰tû mnohem víc neÏ v jin˘ch mûsících. Kupodivu, pﬁestoÏe brzká tma, zima a nevlídné poãasí pﬁirozenû velí spí‰ zalézt k tûm pﬁísloveãn˘m kamnÛm a dopﬁát si alespoÀ trochu zimního spánku ãi otevﬁít pûknou kníÏku, dûláme vûci naprosto opaãné. Doháníme pracovní
resty a bûsníme nad rÛzn˘mi uzávûrkami. Jsme obûÈmi prodlouÏen˘ch otevíracích dob aÈ
uÏ za pultem, nebo pﬁed ním, a pak je‰tû sm˘ãíme domácnosti, peãeme a jinak ‰ílíme.
A abychom to v‰echno vydrÏeli, posilÀujeme se v‰elijak˘mi preparáty ãi vitaminy v prá‰ku.
Kouzlo Vánoc takhle ale nepﬁijde. Nebo aspoÀ ne takové, jaké bychom si pﬁáli.
Jak ale vyrobit to pravé, jak to udûlat, aby Vánoce byly obdobím pohody, klidu a ‰tûstí?
Najdûte si tﬁeba pohádkového dûdeãka, nechte ho vyprávût (nezapomeÀte k tomu zavolat
i dûti!) a poslouchejte. A jestli doma nebo v okolí takového dûdeãka ãi babiãku nemáte,
jednoho vám pﬁedstavím.
Jmenuje se Jindﬁich Hou‰ka a narodil se v roce 1910, tedy pﬁed první svûtovou! S maminkou a bratrem proÏil celé dûtství na Malé Stranû, kam se i teì ze svého bydli‰tû na Smíchovû dennû vrací. Je to rázovitá postaviãka, objevující se tu v kafírnû u pana Vopiãky, tu
v galerii Eclectic, kde mne s ním paní galeristka seznámila. Nechává si hrát od muzikantÛ
z Karlova mostu, na kus ﬁeãi chodí také k vor‰ilkám – zkrátka znají ho tu v‰ichni místní.
A v‰ichni rádi poslouchají jeho vzpomínky. Îádná nostalgie, legrace je to, kdyÏ dodnes ãipern˘ pan Hou‰ka vypráví a ﬁeã prokládá úryvky star˘ch kabaretních písniãek ãi rÛzn˘mi
„‰prochy“. A tak se dozvíte, jak s kamarády okukovali vánoãní trhy v Nerudovce, která b˘vala odzdola aÏ nahoru plná stánkÛ s peãen˘mi ka‰tany, perníkem, svat˘mi obrázky –
a sem tam nûco „ochutnali“, jak na Malostranském námûstí kupoval za ‰esták bonbony na
stromeãek po jednom a jak mûl nerad ãernou omáãku. Dal‰í si pﬁeãtûte na stranû 8 a tû‰it
se mÛÏete i na portrét pana Hou‰ky v lednovém ãísle. A Ïe pﬁi tom ãtení ãi vyprávûní nestihnete to a ono? Nevadí! Zato budete mít v du‰i ten prav˘ vánoãní klid a mír.
A je‰tû hezãí pocit budete mít, udûláte-li tomu va‰emu pohádkovému dûdeãkovi ãi babiãce nûjakou malou radost. Tak jako my panu Hou‰kovi otisknutím jeho vzpomínek.
Krásné adventní dny vám pﬁeje Va‰e redakce

Na Mikulá‰e se v Celetné
rozzáﬁí plynové lampy
Mûkké tajuplné svûtlo historickou atmosféru navozujících plynov˘ch lamp ozáﬁí první
ãást Královské cesty jiÏ za pár dní. Ted’ se právû v Celetné ulici dokonãují stavební práce s termínem pﬁedání 6. 12. 2005. Podle slov Ing. Vrbického, technického námûstka
TRADE CENTRE PRAHA, a. s., by se v tento den mûla ulice slavnostnû rozsvítit poprvé.
TCP, a. s., je spoleãnost s majoritním akciov˘m podílem hl. m. Prahy a zaji‰Èuje v jeho
zastoupení na akci technick˘ dozor investora.

Foto J. Sládeãek

kolektor, jsou jednotlivé lampy propojeny pomocí ﬁízené mikrotuneláÏe s omezením povrchov˘ch v˘kopov˘ch prací.
Plynové lampy jiÏ mÛÏeme obdivovat v Michalské, kde bylo na nûkolika prvních lampách ovûﬁeno technické ﬁe‰ení uÏ vloni. Dal‰í lampy svítí dnes i ve Vejvodovû ulici a na
Uhelném trhu, postupnû by
mûla b˘t takto ozáﬁena celá
Královská cesta vãetnû Karlova mostu aÏ na Hrad a také Ovocn˘ trh a Rytíﬁská ulice. Rychlost pochopitelnû
závisí na uvolnûn˘ch financích.
Na co se ale mÛÏeme tû‰it
nejvíc, to je osoba lampáﬁe,
kterého nûkteﬁí je‰tû pamatují. VÏdyÈ poslední lampy
na svítiplyn zhasly nûkdy zaãátkem sedmdesát˘ch let.
DÛstojnû kráãející muÏ
s dlouhou tyãí opatﬁenou
háãkem za soumraku prochází mûstem a u kaÏdé
lampy se zastaví. Natáhne
se a zachytí tyãí druh˘ háãek, kter˘ je vespodu kaÏdé
lampy. Tím otevﬁe pﬁívod plynu a lampa se pomalinku
rozzáﬁí. Ano, i s touto atrakcí
pro radost PraÏanÛ i turistÛ
se v budoucnu poãítá. Jinak
bude pochopitelnû rozsvûcení i zhasínání centrální.
A tak aÏ se sv˘mi ratolestmi
pÛjdete prozkoumat Staré
Mûsto, zda uÏ na vánoãních
trzích voní purpura a kde
prodávají jmelí, pohlédnûte
vzhÛru. RozÏaté lucerny
vám moÏná pﬁipomenou
snové obrazy Jakuba Schikanedra, kde ve ztemnûl˘ch
uliãkách starobylé Prahy
záﬁí právû takové.
Maf
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PÛlnoãní u MaltézÛ,
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Váš byt, dům nebo
nebytový prostor!
Přijďte se poradit.
Otevřeno po-pá 8:00–20:00
Realitní kancelář
Happy House Rentals
palác Langhans, Vodičkova 37
Vše o nás a našich nabídkách najdete na

WWW.NEJBYTY.CZ

Volejte makléře
prodeje 777 222 890
pronájmy 777 236 863
nebo zelenou linku
800 800 505
více na straně 6 왘 왘 왘 왘 왘 왘

Lucas Cranach

Milí ãtenáﬁi,

Jen málo a mûlko rozkopaná ulice v minul˘ch t˘dnech svûdãí o vhodné technologii vyvedení plynu z hluboko uloÏeného kolektoru
na povrch. Ze stﬁedotlakého rozvodu plynu
v kolektoru, kter˘m vedou desítky dal‰ích
rozvodÛ, je regulátorem sníÏen tlak na nízk˘.
V hloubce 110 cm pod povrchem, jiÏ mimo
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uÏ na Vás ãekají.

Zajímavou nabídku najdete na stranû

6

Podnikatel raného novovûku
Den za dnem, hodinu za hodinou vznikají
ve svûtû nová a nová v˘tvarná díla, rok za
rokem se rodí jejich noví tvÛrci. Nûkteﬁí
dostanou do vínku ‰tûstí a úspûch, jiní
zrají jak dobré víno a teprve potomkÛm
vyjeví své hodnoty. Jen ãas mezi nimi pozná UMùLCE, jen ãas dá vyniknout kráse
UMùNÍ, které pﬁetrvá zvraty dobov˘ch
pﬁedsudkÛ, názorÛ, vkusu, upﬁednostÀování a zatracování upl˘vajících let, ba staletí. K tûm, kteﬁí poznali úspûch jiÏ za svého Ïivota, patﬁí malíﬁ nûmecké reformace,
dvorní malíﬁ sask˘ch kurfiﬁtÛ a blízk˘ pﬁítel LutherÛv, Lucas Cranach star‰í. Pﬁes
padesát dûl od ‰estadvaceti zapÛjãitelÛ
domácích i zahraniãních soustﬁedila
Správa PraÏského hradu spolu s Národní
galerií v Praze do ãásti Obrazárny PH.
Koncepce v˘stavy je postavena na tﬁech
okolnostech, jak uvádí kurátorka Kaliopi
Chamonikola: Cranach jako jedna z nejv˘znamnûj‰ích postav svûtového v˘tvarného umûní, jeho vztah k ãesk˘m zemím
a umûlecké vazby k PraÏskému hradu.
Velkou slávu získal Lucas Cranach jiÏ jako
tﬁicetilet˘, v dobû své rané tvÛrãí etapy ve
Vídni. Ve své dobû byl obdivován i zatracován. V˘razná, sloÏitá osobnost, organizaãnû, spoleãensky i komerãnû schopn˘ umûlec, jehoÏ jméno figuruje ve v‰ech
uãebnicích dûjin umûní, byl zdrojem rozporupln˘ch pocitÛ jiÏ pro své souãasníky

Madona PoleÀská, kolem 1520. ¤ímskokatolická farnost Klatovy – zapÛjãeno do Národní
galerie v Praze
Foto: NG Praha

a kontroverznû je vnímám dodnes. Právû
rozporuplnost byla asi dÛvodem jeho obliby.
Dokázal spojit hledisko populární a intelektuální, do malíﬁství pﬁinesl pﬁevratné zmûny.
Terãem kritiky byl v‰ak jeho ‰irok˘ dílensk˘
okruh, téma dodnes velmi diskutované. Poãet ãlenÛ dílny bûhem dvaceti pûti let postupnû vzrostl na jedenáct z poãáteãních
‰esti v r. 1510. UÏ tehdy v‰ak Cranachova
dílna „fungovala jako sloÏit˘ organismus zaloÏen˘ na kolektivním manufakturním zpÛsobu práce, jemuÏ pomocníci a uãedníci
disciplinovanû podﬁizovali své individuální
ambice a ,klonovali‘ umûleckou individualitu
svého Mistra“. Doposud existuje odhadem
kolem tisíce malíﬁsk˘ch dûl, pÛvodní produkce dílny musela b˘t tedy obrovská. Ke
Cranachov˘m zákazníkÛm patﬁil dvorsk˘
panovnick˘ okruh, církevní aristokracie, ale
také niÏ‰í ‰lechta a mûsta, protestanti i katolíci. „Zakázky dostával od obou stran s jedinou my‰lenkou: Nikdo lep‰í nebyl,“ uvádí
spoluautorka v˘stavy PhDr. Olga Kotková.
Dílna si osvojila metody a postupy, jimiÏ vytváﬁela série obrazÛ stejn˘ch námûtÛ v rÛzn˘ch variacích. Tehdy neobvykl˘ zpÛsob
práce pﬁiná‰el neuvûﬁiteln˘ komerãní úspûch. Mimoto Cranach obratnû obchodoval
s pozemky. Vidûno dne‰níma oãima, dovedl
uplatnit podnikatelského ducha v kaÏdé ãinnosti, kterou provozoval. Byl jedním z nejzámoÏnûj‰ích obãanÛ mûsta Wittenbergu.
Pokraãování na stranû 5

Vánoce v lese
Leto‰ní, v poﬁadí jiÏ ‰estadvacátá vánoãní v˘stava, kterou poﬁádá Bonsai servis Praha, se uskuteãní v podzemních prostorách
paláce pánÛ HrzánÛ z Harrasova, Celetná 12, Praha 1, ve dnech
26. 11. 2005 aÏ 2. 1. 2006.
PraÏané, zvyklí pﬁi sv˘ch procházkách prosincovou Prahou zajít na
jiÏ tradiãní v˘stavu, nenechte se m˘lit, kdyÏ ji nenajdete v budovû
spoﬁitelny v Rytíﬁské jako v minul˘ch letech. Vánoãní kouzlo tradiãních
ozdob, betlémÛ a rÛzn˘ch zvykoslovn˘ch pﬁedmûtÛ, pojících se
s oslavami tûchto svátkÛ v dobách na‰ich prababiãek, se letos usídlilo jinde. A vytváﬁet jej budou pﬁeváÏnû pﬁírodní – lesní materiály. Pohádkovou atmosféru tak vykouzlí rÛzné su‰ené plody, kÛra, dﬁevo,
vosk, ale také sklo, papír, provázky, rÛzné kovy ãi dráty, vonût bude
purpura i medovina. I letos se tvÛrci v˘stavy pokusí pﬁedstavit v‰e,
ãím se lidé obklopovali v dobû adventu a v dobû vlastních Vánoc.
K úãasti organizátoﬁi opût vyzvali dûti z rÛzn˘ch ‰kol i v˘tvarn˘ch
krouÏkÛ, maminky v domácnosti, dÛchodce i profesionální umûlce.
V zájmu snahy o co nejpﬁesvûdãivûj‰í propagaci lidové tvorby, která
se z Prahy pomalu vytrácí, se na v˘stavû uskuteãní tﬁi sympozia. Ve
dnech 26. 11. – 3. 12. to bude setkání s nositeli lidov˘ch tradic – tvÛr-

ci, kteﬁí se nám i dnes snaÏí ukázat krásu star˘ch lidov˘ch ﬁemesel.
Náv‰tûvníci se tak budou moci seznámit s málo znám˘mi technikami
lidové tvorby. Mezi 4. a 11.12. se uskuteãní jiÏ páté ﬁezbáﬁské sympozium a 12. aÏ 18. 12. to bude krajkáﬁské sympozium. Sympozií se
zúãastní tvÛrci z cel˘ch âech i ze Slovenska.
V˘stava je otevﬁena dennû od 9 do 18 hodin, 24. a 31. 12. do 14 hod.,
25. 12. a 1. 1. 2006 od 13 do 18 hod.
Maf
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V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS

Kam v prosinci na procházku?
1. ãt. Za vodníkem Vanûãkem, kaprem
Kuldou a dal‰ími zajímavostmi zimní,
snad i zasnûÏené Kampy. S náv‰tûvou Galerie historick˘ch ﬁemesel. Zaãátek akce
v 15.00 u Malostransk˘ch mosteck˘ch vûÏí.
Vstup 50 Kã (PhDr. Eva Havlovcová).
3. so. V˘let – Psal se rok 1805… Slavkov
u Brna. Cena 564 Kã (Ing. Kocourek).
Národní divadlo. Celková prohlídka. (stejnû
i 17. a 31. 12.) Zaãátek kaÏdou pÛlhodinu od
8.30 do 11.00 pﬁed vchodem. Objednané
skupiny (nad 15 osob) mají pﬁednost – 50 Kã
(prÛvodci PIS).
DÛm U Kamenného zvonu na Staromûstském námûstí – celková prohlídka této v˘znamné gotické památky. Zaãátek ve 13.00
pﬁed objektem. Poãet osob max. 40. Akce se
opakuje v 15.00. Vstup 50 Kã + jednotné
vstupné do objektu 50 Kã (PhDr. ·kochová).
Národní památník na Vítkovû. Celková prohlídka. Poﬁádáno ve spolupráci s Národním
muzeem. Zaãátek ve 14.00 pod sochou J. ÎiÏky na Vítkovû. Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
4. ne. V˘let – Vánoãní atmosféra v mûstû
na Dunaji – Linz. Cena 556 Kã (PhDr.
Chrastilová).
Îidovské ghetto I. Maiselova a ·panûlská
synagoga. Zaãátek v 10.00 na rohu ulic PaﬁíÏské a Jáchymovy. Akce pokraãuje 11. a 18. 12.
2005. Poãet osob max. 50. Vstup 50 Kã
+ vstupné do objektu 50 Kã – platí i na akci
11. 12. (Ing. Kocourek).
Chodovská tvrz s Galerií Z. Hajného. Zaãátek ve 13.30 ve vestibulu stanice metra
C „Chodov“. Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kasemat. (Stejnû i 11., 18., 25. 12. a také na Nov˘ rok 2006 1. 1.) Zaãátek ve 14.00 pﬁed
kostelem sv. Petra a Pavla. Vstup 50 Kã
(prÛvodce PIS).
5. po. Îidovsk˘ hﬁbitov ve Fibichovû ulici.
Zaãátek v 15.00 u vysílaãe na ÎiÏkovû.
Vstup 50 Kã + vstupné do objektu 20 Kã
(Mgr. Tlá‰ková).
StaropraÏské Vánoce. Jak se v Praze slavil
tento svátek, kdy se objevil stromeãek, jak
vypadala ‰tûdroveãerní veãeﬁe a dal‰í zajímavosti. Pﬁedná‰ka se koná od 17.00 v sále
ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5 – pﬁízemí. Vstup 50 Kã (PhDr. Havlovcová).
6. út. Pﬁedvánoãní vycházka za PraÏsk˘m
Jezulátkem. Zaãátek v 15.00 pﬁed vstupem
do kostela P. Marie Vítûzné (Karmelitská ul.).
Vstup 50 Kã (E. Sokolová).

7. st. Literární PraÏsk˘ hrad. Procházka po
této v˘znamné památce tentokráte z hlediska literatury – dûl a osobností, které se tady
objevily. Zaãátek v 15.00 na III. hradním nádvoﬁím, pﬁed Informaãním stﬁediskem (proti
hlavnímu vstupu do katedrály). Vstup 50Kã
(PhDr. Kadlec).
8. ãt. Z Klárova na Újezd. Procházka znám˘mi místy s pﬁipomenutím ménû znám˘ch
osobností, které jsou s tûmito místy spojeny.
Zaãátek v 15.00 v parãíku na Klárovû (proti
stanici tram.). Vstup 50 Kã (A. Truplová).
10. so. V˘let – Vánoce ve Vala‰ském muzeu v pﬁírodû. RoÏnov pod Radho‰tûm. Cena 740 Kã (Mgr. Náprstková).
Procházka po zimním Karlovû mostû. Zaãátek ve 14.00 u sochy Karla IV. na KﬁíÏovnickém námûstí. Vstup 50 Kã (J. Bondyová).
·árkou k Dubovému ml˘nu. Zaãátek ve
13.30 na koneãné stanici tram. ã. 20, 26 „Divoká ·árka“. Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
Církevní ﬁády a kostely na dolním Novém
Mûstû. Zaãátek ve 14.00 pﬁed Novou scénou
Národního divadla. Vstup 50 Kã (H. âenková).
Trojsk˘ zámek – celková prohlídka. Zaãátek
akce ve 14.30 pﬁed hlavním vstupem do objektu. Vstup 50 Kã + jednotné poloviãní
vstupné do zámku (PhDr. Chrastilová).
11. ne. Îidovské ghetto II. Pinkasova synagoga, Star˘ Ïidovsk˘ hﬁbitov, Klausová synagoga. Pokraãování akce ze 4. 12. Zaãátek
v 10.00 u Pinkasovy synagogy (vchod z ·iroké ulice ã. 3 – za Filozofickou fakultou).
Poãet osob max. 50. Vstup 50 Kã + platí
vstupenka ze 4. 12. (Ing. Kocourek).
Kostel sv. Fabiána a ·ebestiána v Liboci.
Zaãátek ve 14.00 pﬁed objektem (Libocká
5/41, Praha – Liboc). Vstup 50 Kã (Ing. Pelzbauerová).
Umûlecká abeceda milovníkÛ Prahy
- II. ãást – gotika. Zaãátek ve 14.00 u kostela sv. ·tûpána na Novém Mûstû. Vstup
50 Kã (Mgr. Náprstková).
12. po. ¤eholní instituce a jejich vliv na
umûní (zaãátky západních ﬁádÛ v Evropû –
benediktini). Pﬁedná‰ka od 17.00 v sále ÚVL
PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5 – pﬁízemí.
Vstup 50 Kã (D. Budinská).
13. út. KﬁiÏovatka u Pra‰né brány. Zaãátek
v 15.00 u Pra‰né brány. Vstup 50 Kã (PhDr.
E. Havlovcová).
14. st. Vinohradské vily – pokraãování. Za-
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Meningokoková meningitida
PÛvodcem onemocnûní je bakterie Neisseria meningitis. Existují rÛzné serologické
skupiny této bakterie, v âR je nejvíce onemocnûní zpÛsobeno skupinou B a C. Tato
bakterie se mÛÏe vyskytovat v horních d˘chacích cestách aÏ u 10 % zdrav˘ch osob,
aniÏ u nich pÛsobí jakékoli potíÏe. Tito lidé v‰ak mohou nakazit osoby, které s nimi jsou
v úzkém kontaktu.
Meningitidou b˘vají nejãastûji postiÏení mladiství a malé dûti do 5 let vûku.
Meningokok se ‰íﬁí mezi lidmi vzdu‰nou cestou, nejãastûji pﬁi úzkém kontaktu, ka‰lem,
k˘cháním, líbáním. Inkubaãní doba meningokokového onemocnûní je jedn aÏ ‰est dnÛ
dnÛ. Onemocnûní vût‰inou pﬁedchází zv˘‰ená tûlesná námaha, pobyt v zavﬁen˘ch zakouﬁen˘ch místnostech. Mezi nejãastûj‰í pﬁíznaky onemocnûní patﬁí bolest hlavy,
horeãka, zvracení, bolest ãi tuhnutí ‰íje, bolest kloubÛ, ospalost aÏ poruchy vûdomí,
ãervenofialové skvrny na kÛÏi. Velmi ãasto
v krátké dobû bûhem pouh˘ch nûkolika hodin z plného zdraví vzniká závaÏn˘ stav.

■ ■ ■

V loÀském roce bylo v âR hlá‰eno 105 onemocnûní, z toho 16 úmrtí. V leto‰ním roce do
konce záﬁí 2005 bylo hlá‰eno 78 onemocnûní, z toho 2 úmrtí.
Úãinnou prevencí pﬁed onemocnûním je oãkování. V âR je dostupná konjugovaná vakcína
proti meningokoku typu C, která je úãinná aÏ
deset let nebo polysacharidová vakcína proti
meningokoku typu A, C a polysacharidová
vakcína proti meningokoku typu A, C, W a Y.
Nûkteré poji‰Èovny na oãkování pﬁispívají.
MUDr. Ilona Kochová
Oãkovací stﬁedisko Praha 2, Ditrichova 17
www.zukolin.cz

P¤IPOME≈ME SI V LISTOPADU

● 13. 12. 1980 byl ukonãen provoz tramvajové dopravy na Václavském námûstí
v Praze – 25 let
● 13. 12. 1995 byl po rekonstrukci otevﬁen
VeletrÏní palác jako sídlo Sbírky moderního umûní Národní galerie – 10 let
● 20. 12. 1890 se narodil v Praze Jaroslav
Heyrovsk˘, fyzikální chemik, tvÛrce polarografické analytické metody, nositel No-

■ ■ ■

belovy ceny (zemﬁel 27. 3. 1967) – 115 let
● 25. 12. 1930 premiéra prvního ãeského
zvukového filmu Fidlovaãka – 75 let
● 31. 12. 1915 se narodil Jan Opletal, student (zemﬁel 11. 11. 1939 pﬁi studentsk˘ch nepokojích, jimiÏ zapoãal v protektorátu âechy a Morava odpor proti
nûmeck˘m okupantÛm) – dnes by mu bylo
90 let

Kresba Inka Delevová

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.

ãátek v 15.00 na rohu ul. Jana Masaryka
a Francouzské. Vstup 50 Kã (J. Bondyová).
15. ãt. Kostel sv. Jana Nepomuckého
v Ko‰íﬁích. Zaãátek akce v 15.30 na Ko‰íﬁském námûstí u restaurace „Ladronka“ (nejbliÏ‰í v˘stup stanice tram ã. 4, 7, 9, 10 „Kavalírka“ nebo „Kotláﬁka“). Vstup 50 Kã (Ing.
Stûniãka).
16. pá. Zmizelé Ïidovské ghetto. Zaãátek
v 15.00 na Kafkovû nám. za kostelem sv. Mikulá‰e (u Staromûstského nám.). Vstup 50 Kã
(Mgr. Tlá‰ková).
17. so. Z Troje na V˘stavi‰tû. Zaãátek na
koneãné aut. ã. 112 „Zoologická zahrada“
(jede od metra C „NádraÏí Hole‰ovice“ ve
13.14 a 13.20 ). Odchod po pﬁíjezdu pozdûj‰ího autobusu. Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).
Karlín ve XX. století, aneb co s ním? Závûreãná ãást cyklu o Karlínû, zab˘vající se jeho
nedávnou minulostí i nedalekou budoucností. Zaãátek ve 14.00 na schodech Muzea
hlavního mûsta Prahy Na Florenci. Vstup
50 Kã (P. Kuãera).
18. ne. Îidovské ghetto III. Staronová synagoga. Zaãátek v 10.00 pﬁed objektem Staronové synagogy. Vstup 50 Kã + vstupné do
objektu (Ing. Kocourek).
Státní opera – celková prohlídka. Zaãátek
v 10.00 pﬁed vstupem do historické budovy
(Wilsonova 4, Praha 2). Vstup 50 Kã (PhDr.
Chrastilová).
Krásy praÏské secese. Procházka secesním Nov˘m Mûstem. Zaãátek ve 14.00 pﬁed
hotelem Evropa na Václavském nám. Vstup
50 Kã (H. âenková).
19. 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).

Veselé muzejní Vánoce na Florenci
Kdo se bude chtít v pﬁedvánoãním shonu zklidnit a potû‰it podíváním na umûní na‰ich
pﬁedkÛ, poslechnout vánoãnû ladûnou hudbu i zazpívat si koledy, pokusit se vniknout
do tajÛ v˘roby vánoãních perníãkÛ, mÛÏe se zastavit v Muzeu hlavního mûsta Prahy. To
v‰echno tady v prosinci nabízejí. Zavítat na nûkter˘ z programÛ, koncertÛ ãi na v˘stavu
budete moci i bûhem vánoãního období, a to mezi 25. a 30. 12. (na ·tûdr˘ den a na Silvestra je zavﬁeno). KaÏd˘ první ãtvrtek v mûsíci také mají otevﬁeno aÏ do 20.00 hodin
a za symbolické vstupné 1 Kã pro dûti, studenty, rodiãe s dûtmi a seniory!
Nejlákavûj‰í moÏsvátcích jako obFoto archiv Muzea hl. m. Prahy
ná bude vánoãní
ﬁadní peãivo. KaÏv˘stava slavn˘ch
d˘ perník oslovobetlémÛ z âech
val obdarovaného
a Moravy s nánejen svou umûzvem âeské betleckou úrovní, ale
lémy. Ta byla zai sv˘m v˘znamem.
hájena jiÏ 30. 11.
Probûhne i ukáza potrvá aÏ do
ka v˘roby perníkÛ
8. ledna.
z dﬁevûn˘ch forem
V pondûlí 12. proa bude tu i dílna
since od 17 hodin
pro dûti. Na tento
pak mÛÏete zajít na veãer poezie Vûry Ludíprogram, kter˘ probûhne v suterénním v˘kové a vánoãní rozjímání s hudbou s názvem
stavním sále od 9:15 do 16 hodin je nutné se
Pastorela. V nedûli 18. prosince probûhne
pﬁedem objednat na telefonu: 224 815 850,
od 14 hodin poﬁad O Vánocích a koledách
724 518 255 nebo na e-mailové adrese:
pro rodiãe s dûtmi. V pondûlí 19. prosince
edu@muzeumprahy.cz.
pak od 18 hodin zazní na Vánoãním koncertû
AÏ do 20. února trvá rozverná v˘stava Jak
díla autorÛ Bacha, Händla, Mozarta, Ryby,
se Praha bavila, která mapuje spoleãensk˘
Donizettiho a dal‰ích v podání souboru Ars
Ïivot v hlavním mûstû od konce 18. do zaãátlyrica.
ku 20. století. K vidûní je spousta zajímav˘ch
V rámci cyklu Polozapomenutá ﬁemesla
exponátÛ t˘kajících se oblíben˘ch zábav
se 16. 12. budete moci podrobnû seznáPraÏanÛ. Na‰i pﬁedkové se umûli dobﬁe bamit se sladk˘m a voÀav˘m umûním. Den
vit nejen na v˘letech ãi procházkách, na
se staroãesk˘mi perníky pﬁinese mnoho
poutích, ale samozﬁejmû také u dobrého mozajímavého. Perník mohl b˘t vyznáním lásky
ku v praÏsk˘ch restauracích, hospodách, kamilované osobû nebo hraãkou pro dûti. Nûvárnách, z nichÏ vynikaly Bohemia, Victoria
které perníky pﬁiná‰ely do domu zdraví a sínebo Arco. V˘znamné místo má i ãást expolu. Mohly b˘t pﬁáním ‰tûstí, pohody, nebo odzice pﬁipomínající kulturní události v divadle,
mûnou za stateãnost, mohly mít Ïertovn˘
hudbû a v rodícím se ãeském filmu. Rozsánádech. Jiné motivy slouÏily pﬁi církevních
hlá v˘stava si klade za cíl ukázat, jak˘mi dru-

Advent na Kﬁivoklátû s cestou historick˘m vláãkem
Dne 10. prosince bude
vypravena legendární
rychlíková lokomotiva
ALBATROS (498.022)
z roku 1947 v ãele parního expresu z Prahy na
Kﬁivoklát. Vlak bude sestaven z historick˘ch
vozÛ 3. tﬁídy vãetnû vozu bufetového.
ZájemcÛm ve vlaku pan
prÛvodãí orazítkuje i pamûtní pohled „V˘let na
Kﬁivoklát“ razítkem vydan˘m u pﬁíleÏitosti parní jízdy. Pro obyvatele
Prahy 1 bude nejlépe nastoupit na Smíchovském nádraÏí v 9:42 (vlak vyjíÏdí v 9:05 z Vr‰ovic). Doveze vás do Kﬁivoklátu v 11.27 hodin.

Vystoupíte pod jedním z na‰ich nejkrásnûj‰ích hradÛ, jehoÏ nádvoﬁí je i v období Adventu zaplnûno mnoha ﬁemeslnick˘mi krámky, kejklíﬁi, koãovn˘mi herci, pracuje tu
i kováﬁ. Zhlédnout mÛÏete divadelní pﬁedsta-

20. út. Klá‰ter a kostel Na Slovanech. Celková prohlídka. Zaãátek v 15.00 pﬁed vchodem do areálu z Vy‰ehradské ul. Vstup
50 Kã + vstupné do objektu 30/20 Kã (M.
Racková).
21. st. Románská architektura na Starém
Mûstû. Zaãátek v 15.30 na rohu ulic Husovy
a Karlovy (u Clam-Gallasova paláce) Vstup
50 Kã + vstupné do objektu (PhDr. Chrastilová).
22. ãt. Staroãeská zábava v okolí b˘valé
Poﬁíãské brány – s prohlídkou v˘stavy „Jak
se Praha bavila“ v Muzeu hlavního mûsta
Prahy. Zaãátek v 16.00 pﬁed Muzeem hlavního mûsta Prahy Na Florenci. Vstup 50 Kã +
vstupné na v˘stavu (PhDr. Chrastilová).
25. ne. Sváteãní procházka PraÏsk˘m
hradem. Zaãátek v 15.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradãanském nám. Vstup 50 Kã
(E. Sokolová).
27. út. Vánoãní atmosféra na Malé Stranû
– s prohlídkou nûkter˘ch jesliãek malostransk˘ch kostelÛ. Zaãátek v 15.00 u chrámu sv.
Mikulá‰e (pﬁed hlavním vchodem) na Malé
Stranû. Vstup 50 Kã (E. Pike‰ová).
28. st. Hradãanská vánoãní zastavení –
s prohlídkou jesliãek u kostela Panny Marie
Andûlské (u kapucínÛ). Zaãátek v 15.00
(pokud kostel nebude otevﬁen, uskuteãníme
náhradní program) u sochy E. Bene‰e na
Loretánském námûstí. Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek).
29. ãt. PraÏská podzemí. Podzemí Staromûstské radnice a Betlémské kaple. Zaãátek
v 15.30 pﬁed vstupem do Staromûstské radnice. Max. 50 osob. Vstup 50 Kã + vstupné
do objektu 50/30 Kã (J. BuÀatová).
31. so. PraÏská stra‰idla – Hradãany a Malá Strana. Tradiãní silvestrovská vycházka
plná povûstí a tajemství, která se váÏou
k tûmto svérázn˘m praÏsk˘m bytostem. Zaãátek v 18.00 pﬁed âernínsk˘m palácem na
Loretánském námûstí. Vstup 50 Kã (M. Breníková).
PraÏská stra‰idla – Staré Mûsto. Tradiãní
silvestrovská vycházka plná povûstí a tajemství, která se váÏou k tûmto svérázn˘m praÏsk˘m bytostem. Zaãátek v 18.00 u kostela
sv. Martina ve zdi (Na Per‰t˘nû). Vstup 50 Kã
(Ing. Kocourek).
1. 1. 2006 ne. Tradiãní v˘stup na Petﬁín.
Pû‰ky zdoláme tuto dominantu Prahy. V pﬁípadû velkého namrznutí cest náhradní program. Zaãátek ve 14.00 na dolním nástupi‰ti
lanovky. Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek).
Vycházky se konají, sejde-li se nejménû
deset úãastníkÛ. Maximální poãet je 80
úãastníkÛ ve skupinû (není-li uvedeno jinak). Pﬁednost mají ti, kteﬁí pﬁijdou dﬁíve.
Vstupné do objektu si hradí úãastníci sami. Slevy pro dûti, studenty a seniory.
Maximální kapacita sálu PIS – do 50
osob.

vení nebo dokonce stﬁíhání oveãek (!), coÏ zaujme
urãitû hlavnû dûti. Na dolním nádvoﬁí a ve vnitﬁních
prostorách hradu bude
probíhat velk˘ ﬁemeslnick˘ a vánoãní jarmark.
Nav‰tívit bude moÏno galerii, svíãkaﬁství, ﬁezbáﬁe,
ko‰íkáﬁe. Promrzlé dospûláky zahﬁeje medovina ãi svaﬁené víno v hradním ‰enku. Interiéry hradu
si mÛÏete v zimû prohlédnout také jen o víkendu,
vÏdy do 15 hodin, letos naposledy 18. prosince. Zpátky pak mÛÏete jet vláãkem
v 16:14, kter˘ vás doveze v 18:08 na Smíchov. Více informací najdete na stránkách
www.parnijizdy.xf.cz.
Maf

Kontejnery na Praze 1

– svoz objemného odpadu
VÍKENDOV¯ SVOZ Z 19 MÍST NA ÚZEMÍ PRAHY 1 BUDE 8. – 12. PROSINCE.
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˘ 27. prosince (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

PraÏská univerzita
pro kaÏdého
Od ledna 2006 opakuje PIS 1. roãník cyklu „PraÏská univerzita pro kaÏdého" s názvem Praha v toku dûjin.
Cyklus obsahuje dvû akce mûsíãnû (dvouhodinovou pﬁedná‰ku a vycházku, stﬁeda odpoledne a sobota).
I. semestr: leden – ãerven 2006
(cena 594 Kã) – 6 pﬁedná‰ek a 6 vycházek
II. semestr: záﬁí – prosinec 2006
(cena 396 Kã) – 4 pﬁedná‰ky a 4 vycházky
Prosím, zatelefonujte a závaznû potvrìte zájem, sdûlíme vám, kdy je tﬁeba sloÏit ãástku
za 1. semestr. Tel. spojení: 221 714 151
(i fax), e-mail: vlastiveda@pis.cz.
KURZY PRO PRÒVODCE PRAHOU
A KURZY CESTOVNÍHO RUCHU
Nová nabídka kurzÛ bude k dispozici na studijním oddûlení nebo na internetov˘ch stránkách na zaãátku roku 2006. Od 2. ledna bude probíhat mûsíãní kurz angliãtiny pro
prÛvodce Prahou. BliÏ‰í informace o kurzech a prodej studijních materiálÛ: Arbesovo nám. 4, Praha 5, e-mail: studijni@pis.cz
tel. 221 714 158, tel/fax: 221 714 159, úﬁední
hodiny: pondûlí, stﬁeda 8.00–16.00, pátek
8.00–12.00
PraÏská informaãní sluÏba pﬁeje v‰em
sv˘m klientÛm a pﬁíznivcÛm ‰Èastné Vánoce a dobr˘ rok 2006.

Mûstská knihovna v Praze,
poboãka HRADâANY
(Pohoﬁelec 25, Praha 1)
si Vás dovoluje pozvat na autorské ãtení
Jiﬁího Dûdeãka a Terezy Brdeãkové
s písniãkami a autogramiádou

Bát se a krást, aneb
Nebezpeãí, jaké je Tvé jméno?
Poﬁad probûhne 13. 12. 2005 od 15.30h.
hy zábavy vyplÀovali svÛj voln˘ ãas PraÏané
v období od konce 18. století.
A na závûr pozvánky do Muzea hlavního
mûsta Prahy je‰tû upozornûní na zajímav˘
program pro dûti a mládeÏ:
V úter˘ a ve stﬁedu 13. a 14. prosince probûhne dal‰í díl cyklu Seznamte se s archeologií. Co je to archeologick˘ v˘zkum?
Proã a jak probíhá? Co se ukr˘vá pod zemí?
Co se dûje se získan˘mi nálezy? Podle ãeho
se pozná stáﬁí nalezen˘ch stﬁepÛ? Odborníci
vám odpoví na tyto i dal‰í otázky a nebudou
chybût ani pravûké nádoby star‰í neÏ egyptské pyramidy. I zde je tﬁeba se objednat pﬁedem na uveden˘ch ãíslech nebo mailu. Maf

Klub rodiãÛ mal˘ch dûtí
Tentokrát kromû pozvánky na prosincové setkání pﬁidáváme i pár slov navíc. Sdûlila nám je PhDr. Jaroslava Ditrichová, která tento uÏiteãn˘ klub vede.
Pro ty, kter˘m není zdrav˘ psychick˘ v˘voj
sedují zde s psycholoÏkou o otázkách dudûtí v rodinû lhostejn˘, klub funguje od ro‰evního v˘voje dûtí. Témata si rodiãe vyku 2000. DÛvody k jeho zaloÏení vycházebírají sami (napﬁ. v˘voj ﬁeãi, problémy se
jí z psychologick˘ch poznatkÛ o raném v˘spánkem a usínáním, tresty ve v˘chovû
voji dítûte a o dÛleÏitosti individuální
malého dítûte, vliv dûdiãnosti na du‰evní
rodiãovské péãe v tomto období. Právû
v˘voj, malé dítû a televize atd.). V pﬁípadû
v raném období se tvoﬁí základy celého
konkrétního problému jej ﬁe‰í psycholoÏka
dal‰ího du‰evního Ïivota dítûte a úloha
zvlá‰È s dítûtem a zvlá‰È s rodiãi. Bûhem
matky a otce je v tom nenahraditelná. Klub
besedy si dûti hrají v pﬁilehlé místnosti pod
chce pomáhat rodiãÛm ve zdárném plnûní
dozorem zku‰en˘ch dospûl˘ch. Vstup je
jejich rodiãovské funkce. Proto mohou pﬁivoln˘ a v klubu rádi uvítají nové zájemce.
jít v‰ichni, kdo mají jakékoli pochyby o své
Klub se schází kaÏd˘ druh˘ ãtvrtek v mûsírodiãovské roli nebo se jen chtûjí dozvûdût
ci v 16:30–18:00 hod.
nûco víc o psychice svého batolete.
V prosinci zveme na setkání ve ãtvrtek
Rodiãe s dûtmi mohou do klubu v Unitarii,
8.12. Téma bude aktuální, Co dûtem pod
v Karlovû ulici 8, pﬁicházet spoleãnû. Bestromeãek.
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PLACENÁ INZERCE

Seriál o ãinnosti kulturních a informaãních stﬁedisek
spﬁátelen˘ch státÛ, která sídlí pﬁeváÏnû v na‰em obvodû,
se nezadrÏitelnû ch˘lí ke konci. Závûreãn˘ díl o informaãním stﬁedisku Evropské unie sice schováváme aÏ do
lednového ãísla, konec roku v‰ak uzavíráme zprávou
o Americkém informaãním centru. Jeho ãinnost i postavení jsou sice ponûkud netypické, zãásti z organizaãních
dÛvodÛ, zãásti kvÛli jeho umístûní pﬁímo na americkém
velvyslanectví, ale do na‰eho cyklu rozhodnû patﬁí.

fesních odvûtvích. Tyto panelové diskuze jsou vedeny ãesky
nebo anglicky a je zaji‰tûno simultánní tlumoãení. V‰ichni zájemci o úãast jsou informováni pozvánkami prostﬁednictvím
e-mailu. O zasílání tûchto informací je moÏné se pﬁihlásit na
nebo na ãísle 257 530 640. Aktuální program Amerického informaãního centra se vÏdy dozvíte také na internetov˘ch
stránkách ambasády (http://prague.usembassy.gov).
Pﬁí‰tí, tedy prosincová panelová diskuze probûhne 8. 12. od
16 hodin ve Woodrow Wilson Center, TrÏi‰tû 13 (kousek pod
velvyslanectvím), a jejím tématem budou irácké volby.
Co mÛÏe b˘t zajímavé pro organizátory rÛzn˘ch odborn˘ch
konferencí, na nûÏ by rádi pozvali i zástupce USA, je moÏnost takového odborníka zajistit prostﬁednictvím AIC. Mohou
to b˘t lidé, kteﬁí z USA právû pﬁijeli do âeska za svojí prací
a vy je mÛÏete pﬁi této pﬁíleÏitosti získat jako odborníky na vámi poﬁádanou akci, protoÏe AIC ví o jejich pobytu zde. Mohou
to b˘t tﬁeba i ameriãtí diplomaté.
Podobnou moÏnost, tedy prostﬁednictvím AIC pozvat napﬁíklad na besedu ãi pﬁedná‰ku amerického experta, diplomata
nebo akademika, mohou vyuÏít i vysoké ãi stﬁední ‰koly a jiné
ãeské instituce.

Nebojte se na TrÏi‰tû
Ty tam jsou doby, kdy obyãejní obãané procházeli ulicí TrÏi‰tû kolem ostﬁe hlídané budovy radûji se sehnutou hlavou a co
nejrychleji, aby ani náznakem nevzbudili podezﬁení, Ïe snad
mají nûco spoleãného s Ameriãany zaklet˘mi uvnitﬁ. âinnost
americké ambasády byla pro na‰ince naprosto utajená, naopak to bylo s pohybem v‰ech osob kolem budovy. Tajné i netajné kamery StB rozmístûné na okolních domech hlídaly
ve‰keré dûní, dobﬁe si prohlédly kaÏdého, kdo si chtûl tﬁeba
i jen pﬁeãíst informace na nástûnce velvyslanectví.
I dnes jsou tu kamery a policejní hlídky mnohem dokonaleji
sledují dûní v budovû i v jejím okolí. DÛvody jsou ale úplnû jiné – pﬁedev‰ím bezpeãnostní, protoÏe chtûj nechtûj, Velvyslanectví USA je budovou pﬁitaÏlivou nejen pro davy ÏadatelÛ o vízum… Vûﬁme v‰ak, Ïe bezpeãnostní systém funguje
dobﬁe a nebojme se vstoupit dovnitﬁ.

Minulost v Hybernské, dne‰ek na velvyslanectví
Mnozí si vzpomenou, Ïe v dobû po roce 1989 sídlila v Lidovém domû v Hybernské ulici tzv. Wilsonova knihovna, která
shromaÏìovala odbornou i jinou literaturu z USA a slouÏila
veﬁejnosti. (Je‰tû dﬁíve tam b˘valo Leninovo muzeum, pamatujete?) Knihovna patﬁila pod nezávislou Americkou informaãní agenturu a zmûnila se v Americké dokumentaãní stﬁedisko. Pozdûji instituce pﬁe‰la zcela pod praÏskou ambasádu
USA. V roce 2001 se pﬁestûhovala na TrÏi‰tû do budovy velvyslanectví a od r. 2003 pracuje pod názvem Americké informaãní centrum.
Toto centrum, jak uÏ bylo ﬁeãeno, mÛÏe kaÏd˘ zájemce osobnû nav‰tívit. Aã to mnoho lidí nenapadne, do budovy velvyslanectví lze jít za úãelem náv‰tûvy Amerického informaãního
centra bez ohlá‰ení, samozﬁejmû v ãase urãeném veﬁejnosti.
A to je dennû kromû pátku od 13 do 16 hodin. Staãí jen projít
bezpeãnostní kontrolou, pﬁi níÏ musíte zanechat v recepci svÛj
vypnut˘ mobilní telefon, kter˘ vám pak samozﬁejmû vrátí.

Knihovna
Dne‰ní Americké informaãní centrum disponuje knihovnou,
která schraÀuje cca 600 kniÏních titulÛ a mnoho dal‰ích
v elektronické podobû. Stále je doplÀována a v poslední dobû se kolekce zamûﬁuje zejména na americkou diplomacii,
ekonomii a právo. V˘pÛjãky nejsou absenãní, tj. knihu si nemÛÏete odnést domÛ. Zato si zde mÛÏete (a zdarma) udûlat
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kopie potﬁebného textu, a to i ve velkém rozsahu. DÛleÏit˘mi
zdroji informací pro studenty i odborníky jsou svûtové akademické Ïurnály v ti‰tûné i elektronické podobû, rovnûÏ z oblasti práva, politologie a rÛzn˘ch vûd nebo databáze americk˘ch médií. Knihovnu nav‰tûvují pﬁedev‰ím novináﬁi, vûdci,
studenti, pracovníci ministerstev, ale vyuÏít ji mÛÏe kdokoli
z ﬁad veﬁejnosti. Pracovníci centra poradí a pomohou získat
potﬁebné informace, které jsou utﬁídûny v bohat˘ch fulltextov˘ch databázích.

Informace o USA
Dal‰í náplní Amerického informaãního centra je poskytování
odpovûdí na dotazy nekonzulárního rázu, tedy napﬁíklad
o moÏnostech studia, o kontaktech na rÛzné americké instituce, o jejich funkci apod. I s tím vám zde samozﬁejmû pomohou, poradí a navedou vás na správné informaãní zdroje
v USA.

Americké informaãní centrum vítá i podnûty na nové projekty
ãi pozvání ke spolupráci na rÛzn˘ch akcích, souvisejících
s jeho zamûﬁením, tedy seznamováním s americkou politikou, vûdou, právem, podporou ãesko-americk˘ch vztahÛ
a zprostﬁedkováním uÏiteãn˘ch kontaktÛ.

Diskuze, besedy, konference

âesko-americké kulturní styky má na starosti odbor k tomu
urãen˘ pﬁímo na velvyslanectví.
Dal‰ím místem, kde se mÛÏete leccos o ãesko-americk˘ch
vztazích dozvûdût, je na americké ambasádû zcela nezávislá
ãeská obãanská iniciativa jménem SPUSA, tedy Spoleãnost
pﬁátel USA. Ta ve svém centru Na Poﬁíãí také poﬁádá rÛzné
besedy, promítání filmÛ v angliãtinû, organizuje literární soutûÏ mládeÏe v anglickém jazyce a poﬁádá jazykové kurzy.

Na pÛdû informaãního centra se lze úãastnit i zajímav˘ch
pﬁedná‰ek ãi diskuzí. Konají se jednou mûsíãnû a jejich tématem je problematika mezinárodních vztahÛ z amerického
pohledu, historická i souãasná spoleãensko-politická ãi hospodáﬁská témata.
Je‰tû v souvislosti s oslavami státního svátku âR probûhla
napﬁíklad 1. listopadu podobná diskuze na téma Role USA
pﬁi vzniku první âeskoslovenské republiky. Hosty byli pedagogové z Katedry americk˘ch studií Fakulty sociálních vûd
UK. Dal‰í diskuze na téma Polistopadová âR americk˘ma
oãima se uskuteãnila 15. listopadu. K tématu se vyjadﬁovali
Ameriãané Ïijící a pracující po del‰í dobu v âR v rÛzn˘ch pro-
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Dárek s pﬁipomínkou léta
Je‰tû stále nevíte, co udûlá radost mamince, babiãce, tetû, kamarádce nebo dospívající
dceﬁi ãi vnuãce? A co pﬁítelkyni ãi snoubence? V‰echny dívky a Ïeny bez rozdílu vûku
si pﬁejí b˘t krásné, to není Ïádná novina. Nûkteﬁí pánové, ale i dámy v‰ak mají potíÏe
s vybíráním dáreãkÛ pro své nejmilej‰í z toho prostého dÛvodu, Ïe zkrátka neodhadnou
velikost svetﬁíku, popletou oblíbenou barvu, netrefí správnou vÛni parfému ãi koupí
stejnou knihu, kterou uÏ obdarovaná doma má.
Na tyhle naschvály a následné chvilky oboustranného zklamání platí dobr˘ vynález –
dárkové poukázky. A ty pro vás mají pﬁipravené v Klubu pohybu a krásy Sluneãnice.
Ve Sluneãnici v‰echny va‰e milé Ïenu‰ky
najdou pestrou nabídku moÏností, jak peãovat o svoji krásu. Od rÛzn˘ch druhÛ cviãení
pro v‰echny vûkové kategorie (vãetnû seniorÛ, budoucích maminek ãi tûch s batolátky)
po sluÏby, zdokonalující Ïenské pÛvaby. Kadeﬁnice, kosmetiãka, pedikérka i masérka
jsou pﬁipravené zkrá‰lit v‰e, co je tﬁeba, stejnû tak tu dovedou i pûstit nehtíky ãi v soláriu

prohﬁát a opálit v‰echny zimou zkﬁehlé krasavice. Obdarovaná dívka ãi Ïena jistû také
ocení pﬁíjemné prostﬁedí, v nûmÏ se v‰echny
zkrá‰lovací procedury odehrávají. Teple Ïlutû ladûn˘ interiér klubu navodí i v suterénních prostorách letní den pﬁizdoben˘ Sluneãnicí.
Zakoupíte-li tedy ve Sluneãnici poukázku
v libovolné hodnotû, urãitû neudûláte chybu.
A kdyÏ ji darujete v ozdobné obálce a pﬁidáte
k ní milou pozornost z pﬁírodní kosmetiky,
kterou tu také prodávají, bude pod vánoãním
stromeãkem spokojenost zaruãena.

Jarní prázdniny pro dûti, dûtské lyÏování a snowb. tábory

Krkono‰e – tel.: 222 782 931

Perliãka Ïivota

Vánoãní zdravé srdce
Nastal ãas Adventu. âas, kter˘ nás dovede ke svátkÛm radosti a spokojenosti,
k VánocÛm.
AÈ jiÏ máme to ‰tûstí b˘t v kruhu na‰ich pﬁátel nebo jsme s nimi pouze v my‰lenkách,
jsou to chvíle, kdy pﬁem˘‰líme o lásce, sblíÏení i odpu‰tûní. Radujeme se, i kdyÏ nûkter˘m z nás také tyto chvíle mohou pﬁinést
smutek, osamûní. âasto nám také zdravotní
stav nedovolí radovat se z nastalého období.
Orgán, kter˘ tento ãas proÏívá nejintenzivnûji, je na‰e srdce – s láskou chce dávat radost
a proÏívat ji, protoÏe tyhle
dva pochody jsou propojeny.
Zdravé srdce, to je pﬁání,
které nás provází cel˘ Ïivot. A ãasto vûnujeme tak
malou pozornost tomu,
aby zÛstalo zdravé. UbliÏujeme si, Ïijeme ve shonu a negativních pocitech
a zaskoãí nás, kdyÏ se
objeví pﬁíznaky, které varují – srdce volá o pomoc.
A tak s koncem roku a zaãátkem roku nového se
mÛÏeme pokusit o závazek – slíbíme si, Ïe se
o srdce budeme starat
a peãovat. Pomocníkem
na cestû za plnûním tohoto závazku nám mÛÏe b˘t

Kde je‰tû se s aktivitami AIC setkáte?
Napﬁíklad pﬁi kaÏdoroãních oslavách osvobození v Plzni, kde
se centrum podílí na pﬁípravû doprovodn˘ch debat o historii.
V pﬁí‰tím roce budou jejich tématem následky konce druhé
svûtové války a vznik studené války. Pod zá‰titou praÏského
centra pÛsobí v Plzni známé Americké centrum, kde se konají celoroãnû rÛzné akce, besedy, setkání ãi promítání. Podobnû je tomu i v Brnû, kde tyto aktivity probíhají v Moravské
zemské knihovnû. Zde je uloÏena sbírka knih vûnovan˘ch
AIC a konají se zde rovnûÏ pﬁedná‰ky.

v lékárnách dostupn˘ pﬁípravek Natrodale®
Zdravé srdce.
Vznikl v laboratoﬁích kardiologa prof. Barnarda a obsahuje ﬁadu látek prospû‰n˘ch a potﬁebn˘ch pro ná‰ kardiovaskulární systém –
cévy i srdce. Patﬁí do skupiny produktÛ, které
obecnû naz˘váme antioxidanty – látky, které si umí v tûle poradit s voln˘mi radikály. Tyto reaktivní skupiny vznikající v tûle úãinkem
stresu, mají negativní úãinky na tkánû v tûle
a jsou odpovûdné za degenerativní procesy:
stárnutí organismu a vznik rÛzn˘ch nemocí.
Antioxidanty tyto volné radikály zne‰kodÀují.
Celá ﬁada látek obsaÏen˘ch v pﬁípravku Natrodale® Zdravé srdce, napﬁ. omega-3 nenasycené mastné kyseliny, extrakt ze semen
hroznÛ, úãinné látky izolované z ãesneku,
a ﬁada vitaminÛ – C a E, beta-karoten a selen patﬁí do této skupiny. Vitaminy B6, B12
a kys. listová mají vliv na úpravu hladiny
homocysteinu v tûle. Patologicky
zv˘‰ená hladina této aminokyseliny v organismu upozorÀuje na zv˘‰ené riziko
rozvoje celé ﬁady civilizaãních chorob.
MoÏná, Ïe vás napadlo stejnû jako mne udûlat nûkomu
radost mal˘m a zdraví prospû‰n˘m dárkem z lékárny.
Natrodale® Zdravé srdce
je synonymem péãe o zdravé srdce.
Pﬁeji vám krásné a pokojné
proÏití vánoãních svátkÛ,
hodnû radosti v kruhu rodiny a pﬁátel. A se zdrav˘m
srdcem nov˘ rok pln˘ energie a stálého zdraví, lásky
a úspûchÛ.
RNDr. Marie Holá
www.achatpharma.cz

Pro úplnost informací:

Kontakt na AIC: Budova Velvyslanectví USA, TrÏi‰tû 15, Praha 1, tel.: 257 530 640, mail AIC@usembassy.cz, http://prague.usembassy.gov
Martina Fialková

KLUB POHYBU
A KRÁSY
SLUNEČNICE

17 DRUHŮ CVIČENÍ + KOMPLETNÍ
SLUŽBY ◆ TĚHOTENSKÝ PROGRAM
Maiselova 7, Praha 1, metro Staroměstská
inf. 222 232 490, 721 215 204 www.klub-slunecnice.cz

Du‰iãková v˘prava
Za pravého „du‰iãkového“ poãasí jsme
se v sobotu 5. listopadu s dvûma desítkami dûtí ze Základní církevní ‰koly v Ostrovní ulici vydali na dal‰í z mnoha na‰ich
v˘letÛ – tentokrát do oblasti Berounska.
Nejprve jsme vylezli na rozhlednu
Dûd, bûhem dal‰í cesty jsme vyrábûli draky z listí – nejdel‰í mûl zhruba ‰est metrÛ.
Du‰iãková v˘prava by nebyla pravá bez náv‰tûvy hﬁbitova. Tradiãnû v tento ãas nav‰tûvujeme nûjaké takové místo – dûti si v mal˘ch skupinkách vyhlédnou nûjak˘ opu‰tûn˘
a zanedban˘ hrob, vyãistí jej od napadaného
listí a rozsvítí na nûm svíãky. A nutno dodat,
Ïe i dûti jinak velmi rozverné berou tuto aktivitu zcela váÏnû. Na berounském hﬁbitovû si
dokonce vyslouÏily pochvalné uznání od
star‰ího manÏelského páru.
P. Budsk˘, ZC· Ostrovní

Z· nám. Curieov˘ch

âínské pﬁísloví:
I nejvy‰‰í vûÏ byla
zaãata od základÛ
Na zaãátku leto‰ního roku
jsme zahájili pﬁípravu projektu ASIE. Po úspû‰né
expedici do Afriky a Ameriky jsme se vydali na v˘chod. KaÏd˘ z nás mûl
moÏnost vyuÏít prostor
podle svého zváÏení. Na‰li jsme pûkné ãínské pﬁísloví a uÏ tu byl nápad. Pozvali jsme
jednotlivé mateﬁské ‰koly na náv‰tûvu. Pﬁipravili jsme spoleãnû s na‰imi Ïáky, asistenty, tﬁíbarevn˘ program. âervená skr˘vala
hrátky jazykové, zelená vyzkou‰ela orientaci
ve zvucích a modrá nabídla papírového kamaráda. KOUZELNÁ ·KOLA se v‰em dûtem moc líbila. AÏ v záﬁí v opravdové Základní ‰kole na námûstí Curieov˘ch
v Praze 1 skuteãnû zazvoní, nebudou se urãitû ani trochu bát. Pro rodiãe budoucích prvÀáãkÛ chystáme setkání 11. ledna.
Novinkou je ‰ance pro nadané dûti z celé
Prahy, otevírá se pro nû nová tﬁída. Jaká? Ti,
co u nás byli 23. listopadu v den otevﬁen˘ch
dveﬁí, to jiÏ vûdí. Ti ostatní se to i mnohé jiné
informace o na‰í ‰kole mohou dozvûdût na
www.zscurie.cz.
Na vá‰ zájem se tû‰í Mgr. Libu‰e Vlková,
ﬁeditelka ‰koly.

Základní církevní ‰kola sester vor‰ilek
poﬁádá tradiãní vánoãní trhy
V pátek 16. prosince od 14:30 do 16:00 v areálu ‰koly v Ostrovní ulici (u Národního
divadla) probûhnou opût na‰e vánoãní trhy.
A na co se mÛÏete tû‰it?
● na stánky s cukrovím a vánoãními v˘robky dûtí ● na vánoãní scénku „Daleká cesta
do Betléma“ ● na soutûÏ o nejoriginálnûj‰í
nos ● pro dospûlé bude i medovina

Pﬁijìte se sv˘mi dûtmi!!!
V˘tûÏek z trhÛ bude pouÏit na
podporu indick˘ch dûtí z projektu
Adopce na dálku.

Pﬁíbûhy bezpráví do ‰kol
AlespoÀ jedna opravdu dobrá zpráva t˘kající se snahy o pﬁedání zku‰eností s komunismem nov˘m generacím. Snahy dokumentaristÛ a také mnoha pamûtníkÛ, uchovat
pﬁíbûhy komunistického bezpráví ve filmovém dokumentu pro v˘strahu mladé generace, mají konkrétní v˘sledek. Je jím akce nazvaná Pﬁíbûhy bezpráví – Komunistické âeskoslovensko. Projekt pﬁipravila nadace âlovûk v tísni a Fond ãeské kinematografie,
podpoﬁili jej dal‰í partneﬁi (âeská televize, Lidové noviny).
Podstata spoãívá v poskytnutí videokazety
a doprovodného materiálu ‰kole zdarma k trvalému uÏívání a moÏnost zajistit v prÛbûhu
leto‰ního listopadu (ale podle zájmu i jindy)
besedu s nûkterou osobností, která komunistické bezpráví pﬁímo zaÏila. Do první série
dokumentárních filmÛ byly zaﬁazeny nejlépe
vypovídající snímky renomovan˘ch reÏisérÛ
(Heleny Tﬁe‰tílkové – Hitler, Stalin a já, Sladké století, Kristiny Vlachové – VûÏ smrti, Olgy Sommerové – Ztracená du‰e národa, Milana Mary‰ky – Ztráta pamûti a Angeliky
Hanauerové – Charta 77).
Tato dobrá zpráva je v‰ak zároveÀ i ‰patnou, a to ze dvou dÛvodÛ. Prvním je, Ïe podle informace organizátorÛ o projekt zatím
projevilo zájem ze v‰ech témûﬁ pûti tisíc základních a stﬁedních ‰kol v âeské republice
jen nûco pﬁes 330. Mal˘ zájem si organizátoﬁi vysvûtlují jednak neochotou dûlat nûjakou
„práci navíc“, pﬁestoÏe v tomto pﬁípadû jde
skuteãnû o minimum organizaãní práce, jednak – a to asi pﬁedev‰ím, negativními postoji
vedení nûkter˘ch ‰kol vypl˘vajícími z dob minul˘ch.
Naopak potû‰ující jsou informace tûch, kdo
se jiÏ podobného promítání na nûkteré ‰kole
osobnû zúãastnili a mûli moÏnost besedovat
se studenty ãi Ïáky. (Jiﬁí Stránsk˘, spisovatel, pﬁedseda PEN klubu a zároveÀ b˘val˘
politick˘ vûzeÀ a mnoho dal‰ích.) Jak se

ukazuje, studenti o tento druh pro nû velmi
sdûlné a názorné informace mají zájem, zajímají se i o dal‰í okolnosti a ptají se na v‰echno moÏné. Podle slov J. Stránského vÏdy
dojde k logické otázce: „Proã jste se proti
nim (komunistÛm) nepostavili?“ a ke druhé
otázce ãi spí‰e v˘ãitce: „Proã nám o tom doma nebo ve ‰kole nikdo nic neﬁekne?“
Tady se naplno projevuje nedostateãnost
v˘uky ãesk˘ch dûjin posledních nûkolika desetiletí, která se na rozdíl od dob dávno minul˘ch v osnovách odb˘vá nûkolika vûtami
ãi minutami v˘kladu. A nelze se vymlouvat
na nezájem studentÛ, kdyÏ mnozí jsou
ochotni v besedû po promítání pokraãovat
i daleko pﬁes stanoven˘ ãas.
Do projektu se ‰koly mohou hlásit stále,
nic není zme‰káno, tﬁebaÏe byl zahájen
k pﬁíleÏitosti v˘roãí listopadov˘ch událostí
k 1. 11. 2006.
¤editel projektu Karel Strachota na tiskové
konferenci v kinû Per‰t˘n ﬁekl: „Projekce dokumentárních filmÛ pﬁibliÏujících zloãiny komunismu a následná setkání s lidmi, kteﬁí se
stali jejich obûÈmi, se mohou stát pro Ïáky
a studenty dÛleÏit˘m momentem pﬁi formování vlastních názorÛ a postojÛ a posílit jejich
odolnost vÛãi lÏím a manipulacím.“
Více informací na tel.: 226 200 429, nebo
e-mailové adrese: skoly@jedensvet.cz ãi na
www.jedensvet.cz/skoly.
Maf

Divadélko Romaneto
Divadélko Romaneto zve na Zábavné odpoledne u pﬁíleÏitosti pátého v˘roãí zaloÏení souboru a kﬁtu 1. CD „Pohádky a ﬁíkaãky za eura i za kaãky“. Akce se koná v sále UNITARIA,
Anenská 6, Praha 1 dne 10. 12. 2005 od 14 hodin. V programu bude „Vánoãní pohádka – Jak pan mysliveãek na‰el na
·tûdr˘ den elektrickou kytaru pod stromeãkem“, dále vlastní
kﬁest CD – jehoÏ kmotrem bude Ivan Hlas, vystoupení kouzelníka Magistra Kellyho, dûtská diskotéka se soutûÏemi a tombolou, v˘stava maÀáskÛ
paní BlaÏkové-Cimlerové, v závûru zahraje hudební soubor „Kyvadélko Romaneto“ s ãerno‰sk˘mi etno bubeníky, celé odpoledne moderuje Jan Rosák.
Obãerstvení zaji‰tûno
V‰echny srdeãnû zveme!
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☎ 220 970 079, 220 970 080

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

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

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

CHRPA

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

Dubové podlahy,

KU¤ÁCI-ODVYKNETE!

schody, stupně, podstupně,
parapety a střešní okna
– nabízíme 777 788 164

Telefon: 224 214 617 Mobil: 604 207 771

ÎALUZIE, ROLETY

MÍSTO PRO VÁ· INZERÁT

SÍTù PROTI HMYZU

Tel.: 257 533 280
listyprahy1@jalna.cz

!! vykupujeme staré Ïaluzie na protiúãet !!

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

■ ■ ■

7. ROâNÍK FESTIVALU
DOTEKY HUDBY A POEZIE

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

■ ■ ■

Restart – Sylva bûÏí (jako) o Ïivot
TouÏili jste nûkdy zaãít znovu? Tuto otázku divákÛm pokládají tvÛrci filmu Restart, kter˘ vstoupí do ãesk˘ch kin 8. prosince. Film je celoveãerním debutem ãeského reÏiséra
Julia ·evãíka, scenáristy Ondﬁeje Ládka, finského kameramana Kasimira Lehto a dal‰ích mlad˘ch umûlcÛ. Restart vznikl v koprodukci praÏské spoleãnosti Axman Production, FAMU a finské Univerzity umûní a designu v Helsinkách.
V tomto pﬁípadû se opravdu hodí pouÏít otﬁepané kli‰é „mladí pro mladé“. Film si bezesporu nejvíce uÏijí náv‰tûvníci praÏsk˘ch klubÛ, jako je Roxy nebo Radost FX (oba si ve
filmu také zahrály), kteﬁí si nedovedou pﬁedstavit veãer bez „paﬁení“ a nekoneãného hledání nov˘ch partnerÛ. Restart je pﬁíbûh dívky
Sylvy, která si 1. dubna hloupû zavtipkuje
a následky tohoto opileckého excesu ji vtáhnou jako lodní ‰roub a vydají roztrhanou na
kusy. Hlavní hrdinka je jako hodnû mlad˘ch
„singles“ Ïijících ve velkomûstech – má dost
penûz na zábavu, je profesnû úspû‰ná, má
hezkého pﬁítele... Tak proã si tak zkomplikovala Ïivot? Co jí vlastnû chybí? Na konci toho osudového dne, bûhem kterého se dûj filmu odvíjí, zﬁejmû jediná vûc: tlaãítko restart
v hlavû, kter˘m by v‰e vymazala.
Restart je rozhodnû moderní sv˘m vizuálním
ztvárnûním. Je natoãen˘ ruãní kamerou, divák
má dojem tûsného kontaktu s hlavní hrdinkou,
je jakoby v její hlavû, vnímá události jejíma
oãima. Kameraman Kasimir Lehto nabízí
spoustu zajímav˘ch zábûrÛ, nûkteré plavnû
zpomalené, jiné dynamické a rozpohybované
tak, Ïe oãi nestíhají. Sám reÏisér ·evãík ﬁíká:
■ ■ ■

„Producentka Karla Stojáková vûdûla, Ïe hledám kameramana, schopného dûlat obrazy,
které jste ochotni si zastavit, vytisknout a dát
doma na zeì.“ Hlavní roli kromû dívky Sylvy
hraje také hektická, místy aÏ nepﬁátelská
a nepﬁehledná Praha, ale mohlo by to b˘t
vlastnû kterékoli jiné velkomûsto. Stﬁet ãlovûka a velkomûsta, ãlovûk ve velkomûstû je dal‰ím motivem filmu. V noci plné zábavy, ve
dne odcizené mraveni‰tû, kde vám nikdo není
ochotn˘ pomoci, kamarádi z noãních tahÛ vyspávají ve sv˘ch bytech a neberou telefony...
Celkov˘ dojem z filmu by urãitû byl poloviãní
bez vynikající hudby. Soundtrack k filmu nabízí to nejlep‰í z ãeské elektronické scény –
Ecsona Waldese, Mojmira Papalesca a the
Nihilists, skupinu Khoiba. Originální hudbu
k filmu sloÏil ãlen právû poslednû jmenované
hudební formace Filip Mí‰ek. A jak film hodnotí reÏisér Julius ·evãík? „Restart je film
o lásce, je rychlej, hluãnej, agresivní, ale pﬁitom velice citlivej. Ve vyprávûní pronikáme
hluboko do du‰e mladé dívky a to, co tam objevíme, nenechá Ïádného diváka v klidu.“
V hlavních rolích Lenka Krobotová, Filip âapka a Anna Polívková. ·árka Mandelíãková

Zrcadlová kaple Klementina zaãátky 20:00
25. 12. Vánoãní koncert
– PÍS≈OV¯ KONCERT – 20:00
T. Thomaschke – baryton s klavírním doprovodem (SRN).
F. Schubert, W. A. Mozart, P. Haas. Písnû na
slova J.Wolkera, F. Schillera, Ch. Morgensterna
1. 1. NOVOROâNÍ KONCERT
Sonatori Ensemble Karlsruhe (SRN). P. Brock –
flétna, T. Strasi – violoncello, B. Fritz – klavír
J. Haydn, J. L. Dusík, M. Bruch, B.MartinÛ
3. 1. HOUSLOV¯ RECITÁL
R. Patoãka – housle, S. JeÏková – klavír
W. A. Mozart, A. Dvoﬁák, L. Janáãek, B. MartinÛ, L. Fi‰er
5. 1. VARHANNÍ KONCERT
A. Bárta – varhany, Miroslav Matûjka – flétna
B. M. âernohorsk˘, J. Benda, D. Buxtehude,
J. K. VaÀhal, J. S. Bach
Lichten‰tejnsk˘ palác, Galerie – zaãátky 19:30
29. 12. ENSEMBLE MARTINÒ
M. Matûjka – flétna, M. Janáãková – klavír,
R. Preislerová – housle, B. Zajmi – violoncello
Koncertem provází V. RIEDLBAUCH
V. Riedlbauch, F. Schmitt, J. Ibert
10. 1. Koncert z cyklu „ODE·LI P¤EDâASNù“
I. Îenat˘ – housle, P. Bruns – violoncello,
K. Îenatá – klavír (SRN), H. Kofránková – recitace
poezie: J. Zahradníãek, V. Holan, J. Hauber
hudba: M. Ravel, J. Rodrigo, B. MartinÛ
13. 1. „NAV·TÍVENÍ KRÁSY...“
Gran Duetto Concertante
M. Klaus – kytara, J. Riedlbauch – flétna
B. Navrátil – recitace
Poezie a hudba italsk˘ch autorÛ
Poﬁadatel: Agentura EM-ART, Pohoﬁelec 25,
118 00 Praha 1. Info a rezervace vstupenek:
tel: +420 736 643 727.
E-mail: emart@ensemblemartinu.com. Vstupenky bude moÏno koupit v sítích TicketArt, BTI
a VIA Music 14 dní pﬁed zahájením festivalu
a téÏ pﬁed kaÏd˘m koncertem v místû konání.

K A VÁ R N Y / R E S TA U R A C E

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

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Koncerty

Adventní, Vánoční a Novoroční

SVATOMIKULÁŠSKÉ
SLAVNOSTI
Vstup volný

5. 12. v 16.15 Mikulášská nadílka
6. 12. v 17.00 Nešpory
v 18.00 Slavná poutní mše svatá
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,

DIVADLO U VAL·Ò
Filmová a divadelní pﬁedstavení, koncerty, besedy.
Vstupenky dennû (kromû víkendÛ) v recepci Domu
Portus, od 8 do 15.30 a pﬁed pﬁedstavením, v prodejnách VIA MUSICA – Starom. nám. 14, tel. 224
826 440, Malostranské nám. 13, tel. 257 535 568
a na www.ROFRANO.cz. www.zivot90.cz. Tel. 222
333 555. Ceny vstupenek od 30 do 100 Kã. Vstup do divadla z ulice Betlémská 5, Praha 1
6. 12. Stará bába tanãí – 17:00
8. 12. Stará bába tanãí – 14.00
12. 12. Pﬁedvánoãní setkání s V. Neru‰ilovou – 17:00
13. 12. Komedie o hvûzdû – 16:00
14. 12. Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ – 17:00
15. 12. Recitál – 17:00

Praha 1

RÛÏová 8

www.pangea-tea.cz
Tel./fax: 222 245 894
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

Vánoãní stánky na vánoãních trzích u Globusu
Zliãín a na námûstí Míru.
24.12 bude ãajovna otevﬁena do 14:00 a usíná
zimním spánkem aÏ do 2. 1. 2006.
inspirace pro vánoãní nákupy
http://www.pangea-tea.cz/produkce/novinky.html
Pﬁejeme Vám veselé Vánoce s vánoãními
ãaji dle Va‰eho horoskopního znamení.
Cestopisné poﬁady, zaãátek v 18:00,
není-li uvedeno jinak:
6. 12. Venezuela – cesta za pﬁírodními divy
svûta – Zdenûk Strnad
8. 12. Îalman – pﬁedvánoãní zpívání Îalmana
Lohonky v 18:00
13. 12. „Zkusit to mÛÏe kaÏd˘ aneb odkaz Matky Terezy“, „Na cestû smíﬁení“ – filmy
V. Poltikoviãe + diskuze s reÏisérem
15. 12. „âím více variant pﬁíbûhu existuje, tím
je jednodu‰‰í“ – mexické deníkové vyprávûní Kateﬁiny PiÀosové, autorky na‰í souãasné v˘stavy – zdarma
20. 12. Václav Koubek – koncert ve vánoãní ãas
v 18:00
vstupenky rezervujte na tel: 222245894
V˘stava: „KrveÏízniví kolibﬁíci aneb návrat
sedmi papou‰kÛ“ Kateﬁina PiÀosová
http:// /produkce/vystava.html

LYRA PRAGENSIS
■ ■ ■

Kousek pod americk˘m velvyslanectvím na TrÏi‰ti najdete malinkou, útulnou kavárniãku. UÏ dvanáct let ji provozuje pan Vopiãka, potomek rodu, Ïijícího uÏ nûkolik generací
na Malé Stranû ãi Kampû.

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

Tam také zaãal jako první soukromník hned
v létû 1990 obãerstvovat nejrÛznûj‰ími lahodn˘mi moky umûlce z Karlova mostu,
místní obyvatele i turisty. Okénko s názvem
bistro Bruncvík pﬁitahuje kolemjdoucí stále,
zvlá‰È teì v zimû na svaﬁené víno ãi grog.
Venkovní bistro má jedinou chybu, nedá se
tu posedût, v‰e je jaksi „na stojáka“. Proto
panu Vopiãkovi uãarovala my‰lenka malé
útulné kavárny, a tak po nûkolika letech do‰lo k otevﬁení Kafírny na TrÏi‰ti.
Kafírna proto, Ïe je opravdu maliãká a slovo
kavárna by bylo pﬁíli‰ nadnesené. U svatého
Omara proto, Ïe Arab Omar, shlíÏející z orientálního obrazu na ruch pod sebou, je symbolem pití lahodné kávy, kterou dle legendy objevil. Kafírna je stál˘m útoãi‰tûm profesorÛ
i studentÛ nedaleké HAMU ãi Akademie Komenského, také ale zamûstnancÛ ambasády.

Divadlo Inspirace, scénick˘ ateliér HAMU,
Malostranské nám. 13, Praha 1
Zaãátky pﬁedstavení v 19:00.
6. 12. Jonathan Livingston Racek; O. Vetch˘,
J. Potmû‰il, M. Pavlata a J. Prager v pﬁíbûhu Richarda Bacha o vûãné touze po svobodû. (scénické ãtení)
8. 12. Frida K.; Z. Jandová ve strhujícím pﬁíbûhu
mexické malíﬁky Fridy Kahlo, známé u nás
také z filmu Frida.
13. 12. JeÏkovy Vwoãi; poﬁad J. M. Raka, kter˘ hraje JeÏkovy písniãky a vypravuje málo známé
okolnosti a pﬁíbûhy ze skladatelova Ïivota.
14. 12. Nuselsk˘ most; Písniãkov˘ poﬁad ‰ansoniéra a herce I. ·eba.
Sál Akademie vûd âR, Národní 3, Praha 1 – 19:00
12. 12. Hosté Ivany Tetourové – Josef Vinkláﬁ
V adventním ãase jsme pozvali k rozmlouvání jednu z ãesk˘ch hereck˘ch osobností, dlouholetého
ãlena ãinohry Národního divadla.

Kafírna u svatého Omara (a bistro Bruncvík)
Hodnû jí pomohlo nedávné odstranûní le‰ení,
pod nímÏ ji náhodní kolemjdoucí pﬁíli‰ nehledali. „Kafírník“ se ale netají tím, Ïe nejmilej‰ími
hosty jsou mu MalostraÀáci. A mezi nimi i pan
Jindﬁich Hou‰ka, na nûjÏ pﬁi‰la také ﬁeã: „No
ano, to b˘val nejlep‰í kamarád mého táty.
Ten sice uÏ neÏije, ale pan Hou‰ka k nám
chodí stále ãasto a rád – popovídat si a dozvûdût se, co je tady nového, i kdyÏ teì bydlí
na Smíchovû.“ (âtûte ãlánky na str. 1 a 8.)
Uvítají tu ale kaÏdého, kdo bude chtít po procházce Malou Stranou chvíli posedût, odpoãinout nohám, obãerstvit se nûãím dobr˘m k pití a nasát pﬁíjemnou atmosféru. Nabízejí tu 15
druhÛ kávy, domácí bábovku, sudová vína
a tﬁeba i rozlévané ‰ampaÀské a dal‰í nápoje
teplé i studené. To v‰e v cenách velmi umûﬁen˘ch, ve zdej‰í lokalitû neobvykl˘ch. Klid
a pohoda tu vyzaﬁují nejen z bytelného dﬁevû-

Foto J. Sládeãek
ného vybavení. Dotváﬁejí je krásné staré
pﬁedmûty z domácností ãi krámkÛ na‰ich babiãek a drobná umûlecká dílka na stûnách.
„KaÏd˘ kousek má svoji historii,“ ﬁíká pan Vopiãka a s chloubou ukazuje malou praÏiãku
na kávu z roku 1893 ve v˘klenku nad námi.
„Vítám kaÏdého nového hosta, budu rád, kdyÏ
si nás najdou i lidé odjinud, kteﬁí sem zavítají
tﬁeba jen po vánoãní rodinné procházce.“
A na závûr pozvánka na Mikulá‰skou u bistra Bruncvík pod Karlov˘m mostem na Kampû. JiÏ tradiãnû se zde odehrává veselé setkání pro rodiãe i dûti v pﬁedveãer svatého
Mikulá‰e. Pﬁijìte se podívat také.

HLEDÁME KE KOUPI

BYT NA PRAZE 1
NABÍDNùTE
Tel.: 257 314 901, 605 470 210

¤ Á D K O VÁ I N Z E R C E
TEL.: 257 533 280-1
■ 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
■ OPRAVY – PSACÍ STROJE, KALKULAâKY,
tel.: 241 412 507
■ Koupíme vánoãní ozdoby (papírové aÏ 1500
Kã/kus, korálkové 10–200 Kã/kus) a ve‰keré
pﬁedmûty související s tématem Vánoc a Mikulá‰e. Také hledáme staré památníãky a pohledy. 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

SVùTOZOR, Praha 1, Vodiãkova 41, tel. 224 946 824
e-mail: info@kinosvetozor.cz,www.kinosvetozor.cz
Dopolední projekce (od 11:00) za 80 Kã, bar a pokladna otevﬁeny od 10:30.
Aktuální program na www.kinosvetozor.cz.
P¤EHLÍDKY A FESTIVALY:
1.–7. 12. FILMASIA – 1. roãník festivalu asijského filmu
8.–11. 12. Festival krátk˘ch filmÛ Praha
DOKUMENTÁRNÍ PONDùLÍ – 20:00
Pravidelné projekce dokumentárních filmÛ za
úãasti tvÛrcÛ.
5. 12. New Life (JAP / FRA 2005, reÏie B. Pedroletti, 53 min.)
12. 12. Betonová revoluce (VB / âína 2004, reÏie
X. Guo, 62 min.)
19. 12. Operace In Out (âR 2003, reÏie J. Zajíãek,
55 min.)
AUDIOVISUAL – 20:00
Pravidelné setkávání s experimentálním filmem
doplnûné pﬁedná‰kami.
8. 12. Veãerníãek v sukních (genderové stereotypy v pohádce) – uvádí K. Kubíãková
a I. Baslarová
15. 12. Amanita Design (Samorost a dal‰í online
flashové hry, videoklipy a animace) – uvádí
J. Dvorsk˘ a V. Blín
22. 12. Dûjiny zapomínání (newyorská alternativní scéna) – uvádí F. a T. Gilman–·evãíkovi
PROJEKCE PRO SENIORY
KaÏdou stﬁedu od 11:00 za 50 Kã.

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.

PROGRAM
6. 12. Jiﬁí Stránsk˘ – Perlorodky
7. 12. 17:00 Znovuzrození Jindﬁi‰ské vûÏe
Procházka historií JV s ing. J. Stûniãkou.
8. 12. Madagaskar – laboratoﬁ bohÛ
KONCERTY
13. 12. L. Jereminová – ·panûlské klasické písnû,
O. Jeremin – Ruské balady
15. 12. Adventní koncert „Tichá noc“ – smyãcové
kvarteto
15. 12. Vánoãní koledy pro v‰echny – studenti HAMU
VÁNOâNÍ KOLEDY PRO V·ECHNY
18. 12. 17:00 Jaroslav Houdl ·panûlská kytara –
flamenco
21. 12. Pilgrim pimple Veselé písnû z podivuhodného svûta.
27. 12. Setkání pod zvony
28. 12. Alexander Shonert – houslov˘ virtuóz
DIVADLO
8. 12. Scéna Montmartre V. Procházka „Ach
pryã, ach pryã je v‰ecko“
11. 12. 17:30 Obrazy ze staré âíny V˘let do pavilonu opic
12. 12. Scéna Montmartre Ptáci na telegrafním
drátû
16. 12. Scéna Montmartre V. Procházka
Jedna a jedna jsou tﬁi
18. 12. 17:30 Promûnûní JeÏí‰e Neznámého
Meditace slavného ruského spisovatele
D. S. MereÏkovského
19. 12. Dvouhra Neveux/Outratov
Hra o dvou lidech v jedné hlavû a jednom
ãlovûku ve dvou tûlech.
21. 12. Obãanské sdruÏení Litterula – Sbohem?
Závûreãn˘ poﬁad z cyklu Hlasy V. Holana.
21. 12. Vodnáﬁské evangelium
DùTI
9. 12. 17:00, 19:00 Louskáãek
10. 12. 14:00, 16:00 Louskáãek
11. 12. 15:00 Vánoce, Vánoce kouzeln˘ ãas, aneb
– Snûhuláci dûlají snûhulákoviny
17. 12. 14:00, 16:00 Louskáãek
V¯STAVY
21. 11.– 8. 1. L. Jiﬁincová – grafické listy, bibliofilie,
novoroãenky, ex libris.
29. 11.– 6. 1. Dekolt s polodrahokamy. Originál
drátové ‰perky od D. Nové.
5. 12.–6. 1. Staroãeské betlémy
Velká vánoãní v˘stava betlémÛ a to hned v nûkolika patrech vûÏe!
5. 12.–6. 1. Autodráha Hravé náv‰tûvníky jistû potû‰í funkãní autodráha a prodejní v˘stava autíãek,
pﬁíslu‰enství a dal‰ích hraãek.
10.–11., 17.–18. 12. Pﬁehlídka lidov˘ch ﬁemesel
Profesionální ﬁezbáﬁi, krajkáﬁky, dráteníci, perníkáﬁi, maléreãky budou pﬁedvádût umûní star˘ch ﬁemesel v pﬁedvánoãním ãase.
5.–23. 12. Vánoãní trhy pﬁed Jindﬁi‰skou vûÏí
Keramika, ‰perky, ko‰íkáﬁské zboÏí a mnoho dal‰ího pro vánoãní potû‰ení.
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Podnikatel raného novovûku
Dokonãení ze strany 1
Cranach se díky práci pro ãeské a moravské
objednatele stal souãástí také ãesk˘ch dûjin,
jak dokládají samotné exponáty. Kolekce dochovan˘ch cranachovsk˘ch obrazÛ v ãesk˘ch zemích je velmi poãetná. Mezi vystaven˘mi díly najdeme napﬁ. monumentální
oboustrann˘ obraz se sv. Antonínem poustevníkem z Litomûﬁic. Oltáﬁ pro ‰pitální kostel
v Jáchymovû objednali Jeron˘m a Vavﬁinec
·likové. Dva oltáﬁe vznikly pro moravskou rezidenci biskupa Stanislava Thurzo. âtveﬁice
kromûﬁíÏsk˘ch obrazÛ pﬁedstavuje nejstar‰í
Cranachova díla vytvoﬁená pro ãeské území:
Stûtí sv. Jana Kﬁtitele, Stûtí sv. Kateﬁiny
a dvojice svûtic sv. Barbora a sv. Kateﬁina.
Repertoár témat, v dobû pozdního stﬁedovûku tradiãnû náboÏensk˘ch, roz‰íﬁil Cranach
o motivy svûtské, mnohdy ovlivnûné protestantskou ideologií. Mûnící se vkus a Cranachova fantazie se vzájemnû doplÀovaly. Vykouzlily bohatost témat, která jiÏ nikdy
z v˘tvarného umûní nevymizela. Cranach vyvinul napﬁ. zcela nov˘ „typ zobrazení oznaãovan˘ jako Zákon a Milost, zaloÏen˘ na alegorii Starého a Nového zákona“, dal‰ím
tématem byl Kristus a cizoloÏnice nebo Kristus Ïehná dûtem... DÛleÏité místo v malbû
zaujímá portrét. Vystavená podobizna saského kurfiﬁta Friedricha Moudrého je ukázkou sériové produkce dílny. Dobov˘ ideál
Ïenské postavy pﬁedstavuje Dáma s jablkem. Pozoruhodnou historii má obraz Mladé
dámy drÏící kapradí. Nepﬁítomn˘ pohled, bledá, ponurá tváﬁ, v kontrastu k tomu barevn˘,
bohatû zdoben˘ odûv a drahé ‰perky. Pro
odborníky do té doby nezajímav˘ obraz vy-

Adam a Eva, kolem 1538, Národní galerie
v Praze
Foto: NG v Praze
nesla do popﬁedí botanika, vysvûtlující pouÏitou symboliku vzkﬁí‰ení: uschlá kapradina po
zalití obÏivne. V˘znam rostliny osvûtlil, Ïe se
pravdûpodobnû jedná o posmrtn˘ portrét.
Zaãala stoupat obliba Ïánrové malby, která
je zastoupena i v ãesk˘ch sbírkách. Sem patﬁí napﬁ. biblick˘ Lot a jeho dcery, také téma
nerovného páru, které bylo vysoce cenûno
pro svÛj erotick˘ podtón. DráÏdivá smyslnost
byla mnohdy zahalena do plá‰tû biblického
ãi mytologického. Proslulé jsou Cranachovy
akty Adama a Evy v zobrazení Prvotního hﬁíchu. Verze praÏské desky z doby kolem roku
1538 je pouÏita jako logo v˘stavy.

Divadelní Ïnû jsou v zimû
ProtoÏe s premiérami, zánovními pﬁedstaveními i reprízami tûch nejlep‰ích se v prosinci takzvanû „roztrhl pytel“. Mimoﬁádnû vám proto pﬁiná‰íme více zajímav˘ch postﬁehÛ
z rÛzn˘ch praÏsk˘ch scén a doplÀujeme i nûkolika tipy na pﬁedstavení budoucí. V adventních a vánoãních dnech je v divadlech opravdu z ãeho vybírat.

Festival k devadesáti letÛm
divadla Rokoko
Právû v prosinci, pﬁesnû o Vánocích 25. 12.
1915, se v Rokoku odehrálo první pﬁedstavení.
Tuto skuteãnost se jeho dne‰ní soubor
chystá nejen velkolepû oslavit, ale hlavnû
pﬁipomenout divákÛm festivalem, kter˘ reprezentuje v‰echna dÛleÏitá období divadla.
Pﬁehlídka probûhne v druhém prosincovém
t˘dnu a pﬁinese nûkolik lahÛdek. Napﬁíklad
Kabaret Rokoko, pásmo reprezentující nejstar‰í éru divadla s pﬁedev‰ím kabaretními
pﬁedstaveními, která poãátkem sedmdesát˘ch let skonãila vãlenûním Rokoka do Mûstsk˘ch divadel praÏsk˘ch. Pﬁedstavení Zlaté
ãasy pﬁivede na jevi‰tû nejvût‰í hvûzdy divadla let ‰edesát˘ch, tedy Golden Kids –
M. Kubi‰ovou, H. Vondráãkovou, V. Neckáﬁe
a dal‰í hosty, kteﬁí zazpívají a zavzpomínají.
Veãerem hvûzd provede T. Matonoha. Dále
uvidíte dvû inscenace, které reprezentují dal‰í dvû éry divadla jako souãásti Mûstsk˘ch
divadel praÏsk˘ch. Jde o pravdûpodobnû
nejslavnûj‰í pﬁedstavení Divadelního spolku
Ka‰par RÛÏe pro Algernon s J. Potmû‰ilem
v hlavní roli, jehoÏ premiéra probûhla v roce
1993 v Rokoku a je stále k vidûní v Divadle
v Celetné. Dosáhlo jiÏ více neÏ pûti set repríz. Druh˘m titulem, reprezentujícím desetileté období b˘valého ‰éfa Z. PotuÏila, je derniéra jeho inscenace textu Pera Olova
Enquista V hodinû rysa. V rámci festivalu
bude pﬁedstavena i novinka – inscenace klasického textu Václava Klimenta Klicpery Zl˘
jelen. Zl˘ jelen je divadlo, jak má b˘t. Zábava s velk˘m Z z na‰ich lesÛ, luhÛ a hájÛ. Cel˘ festival bude doprovázen v˘stavou k devadesátému v˘roãí divadla a jeho souãástí
bude i uvedení dokumentárního filmu ·árky Slezákové o historii a souãasnosti Divadla Rokoko.

Frida K.
(v Lyﬁe Pragensis 8. 12.)
Strhující pﬁíbûh mexické malíﬁky Fridy Kahlo
(známé z filmu Frida) ztvárnila skvûle Zora
Jandová. ·panûlská spisovatelka Gloria
Montero napsala monodrama, které se od roku 1994 hraje na mnoha jevi‰tích v Mexiku,
·panûlsku, ale i v Kanadû ãi USA. Získalo jiÏ
ﬁadu ocenûní a i u nás jistû vzbudí pozornost.
Zora Jandová v monodramatu Glorie
Montero Frida K. ReÏie Olga Strusková

Zora Jandová zde vyuÏívá plnû své muzikálové zku‰enosti, zpûv, ‰arm i fyzickou podobu
se skuteãnou Fridou k oslovení diváka ‰okujícími skuteãnostmi z Fridina Ïivota. Nároãné
pﬁedstavení sice je‰tû hledá ten správn˘
spád, v nûkter˘ch vypjat˘ch chvílích se jemná
hereãka moÏná i tûÏko vciÈuje do drsné Fridy,
ale v‰e je uvûﬁitelné a v dal‰ích reprízách
pﬁedstavení jistû je‰tû „vyzraje“. Urãitû v‰ak
osloví téma: umûlecké úspûchy Fridy v kontrastu s jejími lidsk˘mi tragédiemi (postiÏení)
a prohrami, pﬁedev‰ím ve vztahu k manÏelovi, kontroverznímu malíﬁi Diegu Riverovi.
Scéna: P. Larva. Kost˘my: E. Nová. Hudba: T. Vûrãák. Pﬁeklad, úprava a reÏie:
O. Strusková

Prádélko
(soubor PAP v Divadle Nablízko 17. 1. 2006)
Hoﬁkosladkou sondou do dívãí i Ïenské du‰e
by se dalo nazvat autorské pﬁedstavení Evy
Elxy (reÏie) a Niky Novak, dvou mlad˘ch
(a krásn˘ch) bytostí. Jejich herecké, pûvecké
a v podstatné míﬁe i taneãní kreace v˘raznû

Signaturou Cranacha je znak okﬁídleného
hada. Vidíme ho tﬁeba v obraze Stûtí sv. Jana Kﬁtitele na halapartnû zbrojno‰e, do jehoÏ
postavy umûlec vtûlil svÛj autoportrét. Zhruba po r. 1537 had svá kﬁídla sklopil. V tomto
roce zemﬁel prvorozen˘ syn Hans, do nûhoÏ
Cranach vkládal veliké nadûje. Zmûna b˘vá
dávána do souvislosti s touto tragickou událostí. Na nûkter˘ch obrazech pﬁed tímto datem má v‰ak had kﬁídla rovnûÏ sklopená.
MoÏná tedy bude pravdûpodobnûj‰í názor,
Ïe rÛzná podoba znaku slouÏila k rozli‰ení
práce uvnitﬁ dílny.
Dominantní exponát v˘stavy, tzv. PraÏsk˘ oltáﬁ, pochází z doby kolem r. 1520. Objednavatelem byla snad samotná rodina HabsburkÛ. Vysokou umûleckou kvalitou se ﬁadí mezi
pﬁední produkci Cranachovy dílny. Trojdíln˘
kﬁídlov˘ oltáﬁ o v˘‰ce témûﬁ 2,5 m a ‰íﬁce cca
3,7 m stával v kapli sv. Zikmunda svatovítské
katedrály aÏ do r. 1619, kdy byl kalvinisty
zniãen. Zachovaly se ãtyﬁi fragmenty, k nimÏ
v r. 2003 pﬁibyl pát˘ z aukce Sotheby´s. Po
pûti stech letech je nyní v‰ech pût kusÛ poprvé dáno dohromady pﬁi rekonstrukci pravdûpodobné podoby oltáﬁe.
První souborné pﬁedstavení Cranachovy
tvorby u nás je pokusem shromáÏdit kolekci
autentick˘ch dûl malíﬁe, umûlcovy dílny i práce jeho okruhu, ÏákÛ, následovníkÛ, syna
Lucase Cranacha mlad‰ího a nejv˘znamnûj‰ího Cranachova Ïáka pÛsobícího v âechách, tzv. Mistra I. W.
StáÀa Wildová
V˘stava Lucas Cranach a ãeské zemû je
otevﬁena do 8. ledna 2006 dennû od 10 do
18 hodin. Na ·tûdr˘ den je zavﬁeno, na
Silvestra otevﬁeno do 16 hodin. Vstupné
150/80 Kã, rodinné 200 Kã, skupinové pro
Z· a S· 20 Kã na osobu.
mo oãistnû. A snesete-li toto pﬁirovnání, pak
si po skonãeném pﬁedstavení mÛÏete pﬁipadat jako po zpovûdi.
Soubor PAP se zab˘vá jevi‰tní improvizací
(v kombinaci hudba, pohyb, zpûv) a spolupracuje i s dal‰ími hudebníky. V Praze 2
v prostoru Rybanaruby uvádí improvizaãní
cyklus Manévry (12. 12. Andûlské manévry)
a v Divadle Nablízko kromû hry Prádélko
i Veãery improvizací. Eva Elxa i Nika Novak
studovaly JeÏkovu konzervatoﬁ, kde nyní jiÏ
samy vyuãují, pí‰í i texty písní a uplatÀují se
také jako zpûvaãky.

VÁNOâNÍ V¯STAVA
BETLÉMÒ
z Čech i z celého světa,
z materiálů tradičních i netradičních

23. 12. 2005–1. 1. 2006
v aule Gymnázia Jana Keplera,
Parléřova 2, Praha 6
otevřeno denně
24. 12. 2005
31. 12. 2005
1. 1. 2006

10:00-17:00 hod.
10:00-15:00 hod.
10:00-15:00 hod.
12:00-18:00 hod.

Spojení: tramvají č. 22 a 23, zastávka Pohořelec

V˘stavní program

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

Fotoarchiv Ministerstva
po‰t a telegrafÛ
V˘stava potrvá do 5. 2. 2006
Po‰tovní pﬁíleÏitostná pﬁepáÏka:
18. 12. 10:00–15:00
Tento den v prodeji 1 pamûtní list
s otiskem rytiny

Vánoce v bazilice sv. Jakuba

na Starém Mûstû praÏském
Praha 1-Staré Mûsto, Malá ·tupartská 6
4. prosince
G. G. Gorczycki: Missa rorate v 10:30.
24. prosince ·tûdr˘ den – pÛlnoãní m‰e
J. J. Ryba: âeská m‰e vánoãní „Hej, mistﬁe“
ve 24:00
25. prosince Hod BoÏí vánoãní
F. X. Brixi: Missa pastoralis in D v 10:30
26. prosince Svátek sv. ·tûpána
V. J. Kopﬁiva: Missa pastoralis in D v 10:30
1. ledna 2006 Nov˘ rok
W. A. Mozart:
Korunovaãní m‰e C dur, KV 317 v 10:30
Úãinkuje Svatojakubsk˘ sbor,
orchestr a sólisté, varhany Otto Novák,
ﬁídí Tomá‰ âechal.
http://www.cantores-pragenses.2xs.net

Právû vychází!

âesk˘ kalendáﬁ 2006
Tradiãní a oblíbená publikace plná moudrého ãtení o v˘roãích historick˘ch událostí, o osobnostech s jubileem v roce 2006,
o ãeské pﬁírodû, památkách a tradicích.
Krásné ilustrace dvanácti ãesk˘ch památek
UNESCO vytvoﬁil pﬁi náv‰tûvách vlasti pan
Karel (Carlos) Stohr z Venezuely, dal‰í ilustrace pocházejí z dílny Pﬁemysla Povondry ãi
Josefa Poláãka. Kalendáﬁ dále obsahuje také
krátké povídky a ãlánky, kvízy, kﬁíÏovky, recepty tradiãní ãeské kuchynû.
Zakoupit mÛÏete po pﬁedchozím telefonickém objednání na adrese redakce
âESKÉHO DIALOGU, Legerova 61, Praha 2, tel.: 224 941 149.
E-mail: strizovska@seznam.cz, k dostání
téÏ v knihkupectvích Academia a Fortuna
nebo v redakci ListÛ Prahy 1.
Cena 129 Kã (+ po‰tovné).

Doteky hudby a poezie
Kdo má rád dobrou komorní hudbu a krásné slovo, dostává pﬁíleÏitost strávit s nimi jeden ãi nûkolik zimních veãerÛ. ·est pﬁedchozích roãníkÛ festivalu s názvem Doteky
hudby a poezie svûdãí o tom, Ïe vynikající v˘kony mlad˘ch komorních ansámblÛ pﬁitahují posluchaãe v nemen‰í míﬁe neÏ koncerty velk˘ch a medializovan˘ch tûles. Navíc se zde nabízí vÏdy zajímavé srovnání domácích a zahraniãních souborÛ a spojení
s poezií nabízí jiné dimenze neÏ pouh˘ koncert.
Festival se koná zámûrnû v prosinci a lednu,
neboÈ v tomto období není tak velká koncentrace podobn˘ch akcí. Jednotlivé koncerty také mohou dobﬁe poslouÏit k obohacení
sváteãního vánoãního a novoroãního programu v‰ech hudbymilovn˘ch PraÏanÛ. Festival
je opût rozdûlen do dvou sérií – hudební a literárnû hudební. Jeho konstantními znaky
jsou: ãeská soudobá i star‰í tvorba v historickém kontextu, souãasná básnická a literární
tvorba (ãasto orientováno na básníky a spisovatele neprávem zapomenuté ãi pﬁedãasnû zemﬁelé v cyklu Ode‰li pﬁedãasnû), provedení nûkolika premiér (ãesk˘ch, svûtov˘ch
ãi minimálnû praÏsk˘ch) a prezentace mladé
generace interpretÛ, skladatelÛ ãi básníkÛ do
35 let.
Poãáteãní rozbûh festivalu pﬁed sedmi lety
by nebyl moÏn˘ bez dlouholet˘ch umûleck˘ch a osobních vazeb i kontaktÛ dramatur-

ga Jana Riedlbaucha a producenta Miroslava Matûjky (ãasto po ﬁadû konzultací u prof.
Václava Riedlbaucha). ¤ada umûlcÛ v minul˘ch roãnících vystupovala pouze za symbolické honoráﬁe a z nad‰ení pro hudbu a poezii (R. Lukavsk˘, V. Galatíková, B. Rösner,
S. Ra‰ilov, âeské noneto, Ivan Îenat˘, Ensemble MartinÛ, Kateﬁina Englichová, Smetanovo trio, Gran Duetto Concertante, Apollón kvartet a dal‰í). Tím, Ïe akce jiÏ stabilnûji
zakotvila v kulturním Ïivotû hlavního mûsta,
prokázala Ïivotnost a kvalitu a získala spolupoﬁadatelství hlavního mûsta Prahy. Novinkou sedmého roãníku je jiné místo konání
nûkter˘ch koncertÛ. Oproti dﬁívûj‰ímu jedinému pÛsobení v Lichten‰tejnském paláci se
festival roz‰íﬁí i do nádherné Zrcadlové kaple
Klementina.
Program festivalu a pﬁedprodej vstupenek
najdete na str. 4.
Maf

Barokní podveãery – Advent a Vánoce
5. roãník cyklu koncertÛ staré hudby. Barokní knihovní sál Collegium Marianum.
Pokladna PO-PÁ od 10:00 do 18:00, Melantrichova 19, Praha 1, tel.: 224 229 462,
224 220 207, info@collegiummarianum.cz, www.collegiummarianum.cz.
Úãinkují: COLLEGIUM MARIANUM, umûlecká vedoucí Jana Semerádová

Lucerna
(v Národním divadle)
UÏ stokrát uvedlo ND Morávkovo nastudování Jiráskovy Lucerny. Dne 17. 11. uplynulo
100 let od prvního uvedení této hry na jeho
scénû. Národní divadlo proto otevﬁelo v˘stavu, která pﬁibliÏuje fotografiemi i dokumenty
souãasnou Lucernu i desítky pﬁedchozích inscenací.

Záﬁící noc

podtrhuje hudba tﬁetího ãlena souboru PAP,
Jaroslava PíÏla. Nápadité je vyjádﬁení rÛzn˘ch stavÛ mysli pomocí zajímav˘ch rekvizit
– ãistého ãi ‰pinavého prádla a prádelní ‰ÀÛry. Celá hra, v níÏ dojde i na folklorní popûvky a modlení, tedy jakousi cestu zpût (do
dûtství, k víﬁe, k podstatû lásky, ale i strachu), je vlastnû o ãistotû citÛ a pﬁátelství.
Kultivovan˘ pohyb i pﬁirozen˘ v˘raz obou aktérek, prostota moravské písnû, jednoduchost kost˘mÛ i scény pÛsobí na diváka pﬁí-

kultura 5

(v Divadle v Dlouhé 10. 12. premiéra,
18. 12. repríza)
Veãer poezie sv. Jana od KﬁíÏe s madrigaly
Vladimíra Franze. Básnické dílo nejznámûj‰ího pﬁedstavitele ‰panûlské mystické lyriky
zlatého vûku, karmelitského mnicha Juana
de la Cruz (1542–1591), vyniká formální
opro‰tûností, smyslovou názorností a vﬁelostí a spontánností citu. Básník podává obraz
mystické cesty lidské du‰e k Bohu a spojení
s ním. I ãtenáﬁ nezasvûcen˘ nebo nesdílející
autorÛv náboÏensk˘ zápal je opojen pﬁívalem milostného citu a smyslového okouzlení,
je strÏen hudebností prÛzraãného, kﬁi‰Èálovû
ãistého jazyka. Poezie sv. Jana od KﬁíÏe inspirovala i V. Franze k napsání ‰esti madrigalÛ, které zazní z nahrávky v podání smí‰eného sboru Ars Brunensis.
Scénáﬁ a reÏie: H. Bure‰ová. Dramaturgie:
·. Otãená‰ek. Hudba: V. Franz. V˘tvarná
spolupráce: T. Zmrzl˘. Pﬁeklad: G. Francl.
Hrají: I. Svobodová, M. Turková, K. Sedláãková-Oltová, T. Turek a M. Táborsk˘. Maf

VídeÀské divadlo v Praze
V prosinci bude Divadlo Nablízko, v Nosticovû ulici v Praze 1, hostit divadelní
soubor z Vídnû.
ManÏelé Verena Vondrak a Hubertus Zorell
se pﬁedstaví celkem ve tﬁech pﬁedstaveních.
Pﬁehlídka zaãíná v nedûli 11. prosince
v 15.00 inscenací pro nejmen‰í dûti „Trommelklecks und Pinselstrich“,do ãe‰tiny pﬁeloÏeno „KaÀky a tahy ‰tûtcem“. Groteska témûﬁ beze slov je vhodná i pro publikum,
které dostateãnû neovládá nûmeck˘ jazyk.
V nedûli 11. prosince veãer v 19:30 pﬁedstaví herec, autor a reÏisér Hubertus Zorell svÛj
pohled na legendu o Nibelunzích. Inscenace
„Blumen nass von Blut – das Nibelungenlied“ (Kvûtiny od krve – PíseÀ o Nibelunzích)
je uvádûna v originálním nûmeckém jazyce
bez pﬁekladu.
Tﬁetí pﬁedstavení „Göttliche Kinder“ 12. prosince v 9.00 je celé vûnované ÏákÛm a studentÛm jazykov˘ch ‰kol v Praze.
Srdeãnû vás zveme na tuto divadelní minipﬁehlídku rakouského divadla pro dûti a mládeÏ, která je pﬁipravena ve spolupráci s Rakousk˘m kulturním fórem v Praze a obãansk˘mi
sdruÏeními Klub slovenské kultury a Evropské dûti.

Nedûle 4. 12., 16:00 a 19:30
Angelus ad Mariam
adventní podveãer s hudbou J. D. Zelenky, ·. Brixiho a A. Reichenauera
Sólisté: Hana BlaÏíková – soprán, Markéta
Cukrová – alt, Tomá‰ Král – bas

ORIGINÁLNÍ POHYBOVÉ DIVADLO
VESELÉ SKOKY uvádí

VE STANICI NELZE

Anna a 7 ÏelezniãáﬁÛ v taneãní grotesce
z 2. nástupi‰tû.
Rytmus kol stepuje svoji touhu.
Stejnokroj, krásy zdroj!
Nevyklánûjte se z oken, nebezpeãí záÏitku!

âtvrtek 29. 12., 16:00 a 19:30
Oratorium o narození JeÏí‰e Krista
Alegorické postavy Spravedlnosti, Pravdy
a Pokoje v oratoriu Per la nascita di Ges ù
Cristo od Nicola Porpory (1748). Sólisté:
Hana BlaÏíková – soprán, Markéta Cukrová
– alt, Martin Proke‰ –tenor.
nûmá groteska, balet, folklor, pantomima,
jazz, swing, step, Mr. Bean. Monty Python
a vlastní sny. Scénáﬁ, reÏie a choreografie: Jana Va‰áková, Martin Pacek a Miroslav Hanu‰.
DIVADLO V CELETNÉ
26. 12. 19:00 Ve stanici
nelze
27. 12. 15:00 Na hlavu!
28. 12. 19:00 Ve stanici
nelze
29. 12. 16:00 Na hlavu!
30. 12. 19:00 Na hlavu!

NA HLAVU!

Taneãní groteska „Na hlavu!“ je gejzírem taneãních skeãÛ okoﬁenûn˘ch ‰petkou ironie,
nûhy a jemné nadsázky. Inspiraãními zdroji tohoto projektu jsou komedie dell‘arte,

www.veseleskoky.cz

NEJPRODÁVANùJ·Í KNIHY V PALÁCI NEOLUXOR
Kolektiv autorÛ: Toulavá kamera (Freytag & Berndt)
Robert FULGHUM: Tﬁetí pﬁání 2 (Argo)
Sergej LUKJANùNKO: ·erá hlídka (Triton / Argo)
Ostravak Ostravski: Denik Ostravaka 3 (Repronis)
Lucie KONÁ·OVÁ: Dobrá ãtvrÈ (Práh)
Z pozvánek na prosincové akce vybíráme:
2. 12. (pátek) – 17 hodin
Jaromír HANZLÍK pokﬁtí se sv˘mi kolegy-herci jiÏ ãtvrt˘ díl kniÏního vydání oblíbeného
vzpomínkového poﬁadu âT Úsmûvy nazvané Album úsmûvÛ. Nakl. IVO ÎELEZN¯
5. 12. (pondûlí) – 15 hodin
Libu‰e ·AFRÁNKOVÁ bude ãíst v‰em milovníkÛm slavné autorky Astrid Lindgrenové
ukázky z právû vydávané knihy Vánoce v Bullerbynu. Nakl. ALBATROS
5. 12. od 16 do 18 hodin Mikulá‰ská nadílka v Paláci knih Luxor.
6. 12. (úter˘) – 17 hodin
Básník a novináﬁ Jaroslav HOLOUBEK pﬁedstaví knihu rozhovorÛ s pﬁedním zpûvákem
Karlem âERNOCHEM, jehoÏ ‰iroké Ïánrové spektrum sahá od opery pﬁes jazz, country,
pop-music, rock aÏ k muzikálÛm. V knize Karel âernoch – Já bejval divnej kluk nalezneme
mimo jiné vzpomínky na oblíbené pﬁátele Evu Olmerovou, Jiﬁího Wimmera, Miroslava Ivanova ãi Jiﬁího Brabce. KNIÎNÍ KLUB
19. 12. (pondûlí) – 15 hodin
Oficiální uvedení ãeského pﬁekladu ‰estého dílu o ãarodûjnickém uãni Harry Potterovi
Harry Potter a Princ dvojí krve. V zábavném programu vystoupí herci Jiﬁí LÁBUS, Pavel
ZEDNÍâEK a pﬁekladatel Pavel MEDEK. Na kaÏdého zákazníka, kter˘ si nov˘ díl zakoupí,
ãeká malé pﬁekvapení. Nakl. ALBATROS
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
7. 12. Klavírní recitál Daniela Wiesnera

Malostranská beseda, Malostranské nám. 21, Praha 1, zaãátky v 15:00
14. 12. Hrají vám Pra‰tí tambuﬁi

Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivûdného krouÏku
3. 12. Karel IV. a jiní vládci ve sporn˘ch lícních – sraz ve 13:45 u po‰ty na III. nádvoﬁí Hradu
10. 12. Zposvátnûlá terasa za Boﬁkov˘m palácem – sraz ve 13:45 pﬁed chrámem P. Marie
Vítûzné v Karmelitské ulici
Zmûna programu je vyhrazena.
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Dotknûte
se Austrálie

VáÏení inzerenti, dûkujeme vám za spolupráci v leto‰ním roce
a tû‰íme se na va‰e inzeráty i v roce 2006.



Pohodlnû do Krkono‰

ODJEZD:
PRAHA âern˘ most
(odjezd. stání rekreaãních autobusÛ)
Dnes, kdy má vût‰ina z nás tak málo ãasu, mÛÏe Info a rezervace
b˘t jistû pﬁíjemné a hlavnû pohodlné vyuÏít na na infolince
cesty za zimními radovánkami sluÏeb SKIbusÛ! Pﬁedev‰ím +420 / 737 222 456.
v období vánoãních svátkÛ, v období ãast˘ch kalamit, je skvûlé nechat auto doma a nestarat se o bezpeãnost. Díky SKIbusÛm mÛÏete oprá‰it své
lyÏe a snowboardy, i kdyÏ máte voln˘ jen jeden den nebo veãer. Vláãet své staré lyÏe
metrem uÏ ale také nemusíte. V areálech totiÏ máte moÏnost zapÛjãit si nejnovûj‰í
modely vybavení od renomovan˘ch znaãek! Z Prahy âerného mostu odjíÏdûjí SKIbusy dennû do tﬁech oblíben˘ch lyÏaﬁsk˘ch areálÛ v Krkono‰ích. ZáleÏí jen na vás, zda
si vyberete Herlíkovice, ·achty nebo Kamenec. Místo odjezdu SKIbusÛ najdete velice
snadno díky informaãnímu a navigaãnímu systému pﬁímo od v˘chodu z metra.
Sport jako volnoãasová aktivita je nyní dostupná opravdu kaÏdému, kdo má zájem
trávit voln˘ ãas aktivnû. Je ‰koda, Ïe mnoho z nás stále netu‰í, jak je vlastnû jednoduché SKIbusy vyuÏívat. Staãí si jen vybrat autobusovou linku na internetov˘ch
stránkách www.herlikovice.cz a telefonicky si rezervovat místo na infolince
+420 / 737 222 456. Pohodln˘ dálkov˘ autobus Vás doveze
bez zastávek pﬁímo do areálu pod sjezdovku. Celková cena
zahrnuje dopravu a skipas. Za denní lyÏování v Herlíkovicích vãetnû dopravy zaplatíte 590 Kã, za dítû pouze 450 Kã.
Veãerní lyÏování je je‰tû levnûj‰í, pﬁijde vás na pouh˘ch
350 Kã. Pro kaÏdou linku je pﬁipraveno vÏdy je‰tû nûco navíc, aÈ uÏ se jedná o denní tisk, ãasopisy, drobné dárky nebo obãerstvení.

POHODA

ùklidová a správcovská firma

Pohoda v ãistotû

Pravideln˘ i jednorázov˘ komplexní úklid objektÛ, kanceláﬁí a domácností – o‰etﬁení podlah, stûn, oken, nábytku, sanitáríí, úklid po stavebních úpravách, drobná údrÏba a jiné.
Profesionální technologie ALTO-WAP, speciální chemie, ekologick˘ provoz.
Respektujeme a ctíme diskrétnost prostﬁedí.
POHODA – ÚKLIDOVÁ A SPRÁVCOVSKÁ FIRMA
Na zájezdu 1939/4, Praha 10 – Vinohrady, tel./fax: 272730123, tel: 602 333 899,
tel. objednávky: 602 335 653, email: info@pohodauklid.cz, web:www.pohodauklid.cz

SEMESTRÁLNÍ KURZY
■

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

■

Konverzaãní kurzy se zahr. lektory
Kurzy s obchod. zamûﬁením

■
■

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

Australská obchodní mise jiÏ podruhé
umoÏÀuje PraÏanÛm, a nejen jim, seznámit se s australsk˘mi v˘robky. Na
jednom místû se seznámíte se ‰irokou
‰kálou produktÛ australsk˘ch znaãek.
Mezi vystavovateli naleznete pﬁední
producenty australsk˘ch vín, zástupce
unikátní ozdravné kosmetiky z australsk˘ch plodin a bylin, ale i dodavatele
delikates, umûní pÛvodních obyvatel
Austrálie a podobnû.
Jedním z vystavovatelÛ je také spoleãnost Cochlear, která navrhuje a vyrábí
jedineãn˘ elektronick˘ kochleární implantát, vracející zejména dûtsk˘m pacientÛm s tûÏk˘m postiÏením sluchu
moÏnost znovu sly‰et. Vstupné 20 Kã
bude vûnováno v plné v˘‰i právû Nadaci Prolomené ticho, která pomáhá
financovat náklady spojené se správn˘m pouÏíváním v˘robku a prací s pacienty, protoÏe stát hradí jen nákup a implantaci tohoto zaﬁízení. Pokud vyplníte
kupon na vstupence a zodpovíte jednoduchou otázku, deset z vás navíc kaÏd˘
den vyhraje lístky do kina, lahodné australské víno nebo ﬁízné pivo!
Na v˘stavû budete mít pﬁíleÏitost zakoupit netradiãní vánoãní dárky z Austrálie.

PA R K I N G P R A H A a . s .
Nabízíme moÏnost
pronájmu parkovacích míst v centru Prahy
v kryt˘ch garáÏích
pod magistrálou u hlavního nádraÏí.
■ V˘hodné ceny
■ provoz NON-STOP
■ v˘hodné spojení MHD
Údaje na www.parkingpraha.cz
Kontakt: 224 226 383
e-mail: gpkw@quick.cz

Akce Dotknûte se Austrálie probûhne
ve dnech 5.– 7.12. 2005 od 10 do 18
hodin v taneãním sále Slovanského
domu v Praze na Pﬁíkopû 22.

■ ■ ■

T I P N A K N Í Î K U pro milovníky anglického humoru
Hana Parkánová-Whitton

Jak si vypûstovat
na anglické zahrádce
ãeského trpaslíka
Jak to dopadne, kdyÏ se emancipovaná,
zatím neprovdaná âe‰ka po ãtyﬁicítce zamiluje do britského dÏentlmena a rozhodne
se radikálnû zmûnit svÛj Ïivot? Autorka,
dﬁíve manaÏerka nakladatelství, které tuto
kníÏku vydalo, se rozhodla vûrnû zaznamenat a nabídnout ãtenáﬁÛm
své vlastní zku‰enosti. Jde tedy o znaãnû otevﬁenou zpovûì Ïeny,
kterou doma v Praze nedrÏí ani rodiãe, kteﬁí jiÏ neÏijí, ani jiné svazky
kromû pﬁátelsk˘ch, a proto se odhodlá k Ïivotní zmûnû, pﬁestûhování
se a vdavkám v Británii. S manÏelem, téÏ pracujícím v nakladatelské

sféﬁe, nejprve chystají pravou anglickou svatbu, posléze se z vypÛjãeného bytu v Lond˘nû stûhují do Hinstonu, malé vesnice nedaleko Oxfordu. Nic nejde v novém prostﬁedí, prodchnutém roztomil˘m anglick˘m konzervatizmem, snadno, ale láska hory pﬁená‰í. Pﬁes v˘bornou
znalost jazyka i reálií (vÏdyÈ autorka se v novém domovû Ïiví pﬁekládáním), naráÏí hrdinka knihy na tisíce men‰ích i vût‰ích rozdílÛ a pro
na‰ince nepochopiteln˘ch zvykÛ zakoﬁenûn˘ch v anglické spoleãnosti. Je‰tûÏe její muÏ Paul je tolik chápající a tolerantní a i novû nalezení
pﬁátelé se cizokrajnou novomanÏelku snaÏí podpoﬁit v jejím sÏívání se
s nov˘m domovem. Vtipn˘ je popis svatebních pﬁíprav, s nimiÏ si praktická âe‰ka poradí po svém, podobnû se ãtenáﬁ pobaví i pﬁi popisu jejího seznamování se s venkovsk˘m obyvatelstvem v Hinstonu od bodr˘ch farmáﬁÛ a zelináﬁÛ pﬁes ãleny místního spolku „Opora ve stáﬁí" aÏ
po zdej‰ího zámeckého pána. NejpÛvabnûj‰í z celé knihy je ale zji‰tûní, jak se ze sebevûdomé manaÏerky svatbou s pohádkov˘m princem
stane rázem svûdomitá hospodyÀka a milující manÏelka. A bystﬁe pochopí, Ïe to, co její muÏ jako kaÏd˘ prav˘ Angliãan nejvíc nesná‰í, jsou
zvlhlé su‰enky k rannímu ãaji. KníÏku, která i pﬁes nádech ãervené
knihovny stojí za pﬁeãtení, vydalo nakladatelství Albatros. Je doplnûna
i nûkolika fotografiemi z rodinného alba autorky.

Toulky – tentokrát zimní a vánoãní
Ve staré Praze se podle tﬁí znakÛ poznalo, Ïe se blíÏí zima. Mûstské ka‰ny byly opatﬁeny bednûním, do nûj se napûchoval hnÛj, a to celé se zakrylo prkennou stﬁí‰kou,
aby voda nezamrzla. ¤íkávalo se, Ïe ka‰ny dostaly koÏich.
Pﬁed mnoha domy se objevily hromady dﬁíví, to Podskaláci, kteﬁí v létû jezdili s vory,
zásobili Prahu topivem na zimu. A do tﬁetice – na mnoha místech se usadili ka‰tanáﬁi
s mal˘mi kamínky na dﬁevûné uhlí a s nápisem „Marroni arrostiti“. To proto, Ïe první
peãené ka‰tany k nám zavedli Italové. Bylo
to dobré, voÀavé, navíc kornout s ka‰tany
pûknû zahﬁál ruce.
Úvodem praÏsk˘ch Vánoc b˘val mikulá‰sk˘
trh na Staromûstském námûstí. Prodávaly
se zlaté bﬁezové metly, papírové figurky Mikulá‰Û a ãerti z chlupaté kÛÏe s dlouh˘m jazykem a drátûn˘mi vidlemi. V plátûn˘ch
boudách byl k mání perník, marcipán, tureck˘ med i jiné dobroty, prodávaly se obrázky,
hraãky a samozﬁejmû vánoãní stromky.
Atrakcí byli jarmareãní zpûváãci a loutková
divadla.
UÏ v 17. a je‰tû i v 18. století zahajoval vánoãní t˘den prÛvod praÏsk˘ch ÏidÛ, kteﬁí
nesli na Hrad hodnostáﬁÛm dary – husy
a cizokrajné plodiny. Pozdûji chodíval prÛvod pekaﬁského cechu s obrovskou ‰tûdrovkou (vánoãkou), kterou neslo na ramenou ‰est tovary‰Û.
V roce 1812 se v Praze poprvé objevil vánoãní stromek, zvyk do té doby u nás neznám˘. Bylo to v Libni, v letohrádku zv. ·ilboch, kter˘ stával v dne‰ní ulici Na StráÏi.

Tehdy ho vlastnil intendant Stavovského divadla Jan Karel Liebich, a ten na ·tûdr˘ veãer pﬁipravil pro své hosty pﬁekvapení – vánoãní jedliãku postavenou uprostﬁed stolu.
Liebich znal obyãej zdobení vánoãního
stromku z rodného Nûmecka – poprvé
v roce 1570 se z vánoãního stromku s datlemi, sladkostmi a papírov˘mi kvûty radovaly dûti cechovních mistrÛ v Brémách.
PﬁipomeÀme v této souvislosti také stavûní
„vánoãních stromÛ republiky“. Spisovatel
Rudolf Tûsnohlídek poznal v Dánsku zvyk
poﬁádat pod stromkem postaven˘m na veﬁejném prostranství sbírky pro chudé dûti
a pﬁenesl ho k nám. Poprvé se tak stalo v Brnû v roce 1922. A kdyÏ byl v roce 1945 po
váleãné pﬁestávce znovu postaven a rozsvícen strom na Staromûstském námûstí, byla
to veliká slavnost.
Mnohem dﬁíve neÏ vánoãní stromky patﬁily
k vánoãnímu období betlémy. Za tento zvyk
vdûãíme sv. Franti‰kovi z Assisi. Nejstar‰í
zpráva o postavení a vystavování prvních
kostelních jeslí v zemích na sever od Dunaje pochází z Prahy z roku 1562. Z kostelÛ
se jesliãky pﬁenesly do hradních a palácov˘ch kaplí a v první polovinû 18. století také
do mû‰Èansk˘ch domácností. Mezi nejkrásnûj‰í praÏské chrámové betlémy patﬁí nepochybnû kapucínsk˘ v kostele P. Marie

■ ■ ■

Andûlské na Loretánském námûstí na Hradãanech. Byl vytvoﬁen˘ v roce 1700 a jeho
pÛvab je podtrÏen tím, Ïe postavy jsou obleãené do skuteãn˘ch ‰atÛ impregnovan˘ch
pryskyﬁicí.
A vánoãní stÛl? Rozhodnû b˘val zdravûj‰í

neÏ dnes. V zámoÏnûj‰ích rodinách se podávala rybí polévka, ryby na rÛzné zpÛsoby,
jablkov˘ závin a ovoce, pilo se pivo, víno
a punã. Chudí mûli „ãerného kubu“, to byly
koﬁenûné kroupy s houbami, ka‰i s medem
nebo buchty a „muziku“ – míchaninu z vaﬁeného su‰eného ovoce. Po veãeﬁi se zazpívala koleda a ‰lo se ke stromeãku. I dárky
byly skromnûj‰í – tabatûrka, d˘mka, ‰le ãi
pantofle pro hlavu rodiny, látka na ‰aty,
ubrus, rukávník zvan˘ ‰tucel nebo rukaviãky
ãi zástûrka pro maminku. Dûtem barviãky,
péro, kníÏka, nûjaká ta hraãka, nûkdy jen
ovoce.
Na Nov˘ rok se pﬁijímala blahopﬁání. Pﬁi‰li
kominíci, popeláﬁi, domovníci, listono‰. Jedl
se ovar, vepﬁová peãenû a trochu ãoãky,
aby se v domácnosti drÏely peníze. Nikdy
nebyla na stole ryba, to aby ‰tûstí neuplavalo, ani zajíc, to zase aby neuteklo. V roce
1822 byla na návrh hrabûte Chotka uspoﬁádána v Praze veselá novoroãní sanice. Sanû v podobû ko‰Û, zvíﬁat, ptákÛ a kytic se
spoleãností v pestr˘ch maskách a za doprovodu hudby jely z KoÀského trhu (dne‰ní Václavské námûstí) pﬁes Národní tﬁídu
a KarlÛv most na PraÏsk˘ hrad a odtud do
Stromovky, kde bylo poho‰tûní, hrála hudba a tanãilo se aÏ do setmûní. Zpátky se
sanû vracely osvûtlené pochodnûmi a lampiony. To se pak opakovalo kaÏd˘ rok, byl-li
sníh.
Îe z toho na vás d˘chla pohoda a klid? Tak
letos zkuste nenechat se vtáhnout do novodobého vánoãního ‰ílenství, vynechte narvané supermarkety a uÏijte si Vánoce „ve
starém stylu“. Pﬁejeme vám aÈ jsou krásné!
E.S.
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Vodiãkova 28, Praha 1
Pokladna: ☎ 224 215 943
po – so 11:00–19:00
ne 13:00–19:00
divadlo.abc@ecn.cz,
www.divadloabc.cz.
2. 12. Pﬁíli‰ poãestná
Ïena – 2. veﬁ.
gen. – 11:00
5. 12. Pﬁíli‰ poãestná
Ïena
10. 12. Do hrobky
taneãním krokem – 17:00
13. 12. Pﬁíli‰ poãestná
Ïena
14. 12. Tﬁi muÏi ve
ãlunu a pes
15. 12. Jak je dÛleÏité
míti Filipa
16. 12. Charleyova
teta
– 300. repríza
17. 12. Îena v bílém
– 17:00
19. 12. Sestup OrfeÛv
20. 12. Ideální manÏel
21. 12. Balet Praha
22. 12. Veãer tﬁíkrálov˘
26. 12. Jezinky bezinky
– 17:00

27. 12. Mam‘zelle
Nitouche
– derniéra
28. 12. Veselé paniãky
windsorské
29. 12. Únos Sabinek
30. 12. Tﬁikrát Ïivot
31. 12. Tﬁi muÏi ve
ãlunu a pes
– 14:00, 19:00
ÁBÍâKO – malá
scéna Divadla ABC
10. 12. Rozpaky zubaﬁe Svatopluka
Nováka – 14:00
a 20:30
17. 12. ÚÏasná svatba
– 14:00
a 20:30
31. 12. Jepti‰ky
– 22:00
1. 1. Cizinec

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

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1,
Praha 1 – Staré Město

Divadlo tel./fax 224 828 081,
pokladna: po – pá 14–19 hod., tel. 224 828 082.
vstupenky@divadloungelt.cz
5. 12. Hra
o manÏelství
7. 12. TrÛn
milosrdenství
9. 12. Na ocet
10. 12. Na ocet
11. 12. Láska
a porozumûní
13. 12. Láska
a porozumûní
14. 12. Play Strindberg
17. 12. ¤idiã paní Daisy

18. 12. Sylvie
19. 12. Mathilda
20. 12. Hra
o manÏelství
22. 12. TrÛn
milosrdenství
26. 12. Perla
Hollywoodu a já
27. 12. TrÛn
milosrdenství
28. 12. Vítej, lásko
29. 12. Já jsem já

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

NÁRODNÍ DIVADLO

3. 12. Louskáãek – Vánoãní pﬁíbûh
– 14:00, 18:00
4. 12. Adventní koncert – 14:00
Cyrano z Bergeracu
5. 12. Sluha dvou pánÛ
6. 12. Aida
7. 12. Prodaná nevûsta
9. 12. Onûgin
10.12. Krvavé kﬁtiny aneb Drahomíra a její
synové – 13:00
Na‰i furianti – 19:30
11.12. Adventní koncert – 14:00
Tosca
12. 12. Rigoletto
13. 12. Coriolanus
14. 12. Rusalka
15. 12. VLADA¤KA ZÁVIST ANEB
ZAHRADNÍKÒV PES – 1. premiéra
16. 12. VLADA¤KA ZÁVIST ANEB
ZAHRADNÍKÒV PES – 2. premiéra
17. 12. Louskáãek – Vánoãní pﬁíbûh
– 14:00, 18:00
18. 12. Adventní koncert – 14:00
Na‰i furianti
19. 12. Lucerna â
20. 12. Vladaﬁka závist aneb
ZahradníkÛv pes
21. 12. Louskáãek – Vánoãní pﬁíbûh
– 15:30, 19:00
22. 12. Vánoãní koncert ·tefana Margity
25. 12. Louskáãek – Vánoãní pﬁíbûh
– 14:00,18:00
26. 12. Sluha dvou pánÛ – 13:00
Krvavé kﬁtiny aneb Drahomíra
a její synové
27. 12. Cyrano z Bergeracu
28. 12. La Traviata
29. 12. Louskáãek – Vánoãní pﬁíbûh
– 15:30, 19:00
30. 12. Vladaﬁka závist aneb ZahradníkÛv pes
31. 12. Louskáãek – Vánoãní pﬁíbûh – 15:00

STAVOVSKÉ DIVADLO

2. 12. ·kola pomluv
3. 12. Don Giovanni – 14:00, 19:00
4. 12. Romeo a Julie – 14:00, 19:00
5. 12. Kouzelná flétna
6. 12. Lakomec
7. 12. Tisíc a jedna noc
8. 12. Du‰e – krajina ‰irá
9. 12. Pygmalión
10. 12. Úklady a láska – 13:00
Pokou‰ení – derniéra
11. 12. Kouzelná flétna – 14:00
12. 12. Pygmalión
14. 12. Ibbur aneb PraÏské mystérium
15. 12. Ibbur aneb PraÏské mystérium
16. 12. Du‰e – krajina ‰irá
17. 12. ·ípková RÛÏenka – 11:00
Lakomec
18. 12. DON PASQUALE – 1. premiéra
19. 12. âeská m‰e vánoãní
(Dûtská opera Praha) – 11:00
20. 12. DON PASQUALE – 2. premiéra O1
21. 12. Chorea Bohemica – 20:00
22. 12. Chorea Bohemica – 16:00, 20:00
23. 12. Kouzelná flétna – 14:00
Don Pasquale – 20:00
26. 12. Pygmalión – 13:00
Úklady a láska – 19:30
27. 12. Kouzelná flétna
28. 12. Mozartissimo – 17:00
Lakomec
29. 12. Tisíc a jedna noc
30. 12. Du‰e – krajina ‰irá
31. 12. ·kola pomluv – 15:00
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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.

3., 4., 5., 6. 12. Petr Nikl: Tanec hraãek
7. 12. S komunisty se nemluví Koncert
– 19:00
8., 9. 12. Skutr: Understand
10. 12. Divadlo Vizita – Jaroslav a Miroslav
11. 12. Divadlo Vizita – Miroslav a Jaroslav
12., 13. 12. Chat – Nebezpeãnû snadné
známosti
14., 15. 12. Philip Glass: V kárném táboﬁe
19., 20. 12. Min Tanaka: Standing on the
Edge ( Stát na hranû)
21. 12. Malé duety v srdci Evropy (P¤EDPREMIÉRA)
22. 12. Michal Prokop: Poprvé naposledy
koncert
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

12/05
Pokladna: 14–20 hod.
(so a ne 2 hod. pﬁed zaãátkem pﬁedstavení)
Rezervace vstupenek: 222 868 868,
fax: 222 868 870, marketing@nazabradli.cz
www.nazabradli.cz.

2. 12. VernisáÏ – Damúza/EK – 20:00
3. 12. Str˘ãek VáÀa
4. 12. Adventní matiné H. KﬁíÏkové – 11:00
Ten ·patnej – EK
5. 12. Pan Kolpert
6. 12. Gazdina roba – 11:00,19:00
7. 12. Hromádkáﬁi – Damúza/EK – 20:00
9. 12. Poslední pomazánka
Bor‰ã – Damúza/EK – 21:00
10. 12. Popis jednoho zápasu
Zatmûní – Damúza/EK – 21:00
11. 12. Îelva – Damúza/EK – 20:00
Koncert Fekete Seretlek – Damúza/EK
12. 12. Platonov je darebák!
13. 12. Gazdina roba – 11:00
Perfect Days
14. 12. Z cizoty
Dvouhra – Damúza/EK – premiéra –
22:00
16. 12. Popis jednoho zápasu – derniéra
Stript˘z – Damúza/EK – 21:00
17. 12. Námûstí hrdinÛ – EK
18. 12. Námi zaváté – Krist˘na Li‰ka Boková
Teatr Novogo Fronta – Kdo se sem
dívá – EK – 21:00
19. 12. PUSH-UP 1-3
TuÏba – Damúza/EK – 21:00
20. 12. Platonov je darebák!
21. 12. Str˘ãek VáÀa – 11:00
W. zjistil, Ïe válka je v nûm
Snieêka – Vánoãní speciál – Damúza/EK – 21:00
22. 12. NoÏe a rÛÏe
Teatr Novogo Fronta
– Kdo se sem dívá – EK – 22:00
23. 12. Ivánku, kamaráde – 17:00
Ivánku, kamaráde – 20:00
27. 12. Perfect Days
28. 12. Perfect Days
29. 12. Pod modr˘m nebem
30. 12. Perfect Days
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Dlouhá tﬁída 39, 110 00 Praha 1
Pokladna: po – pá 9:00–19:00,
221 778 629, www.divadlovdlouhe.cz
3. 12. Komedie s ãertem aneb Doktora
Fausta do pekla vzetí – 17:00
5. 12. Divoká kachna
6. 12. Jak jsem se ztratil
7. 12. Bûsi
9. 12. Kabaret Vian – Cami
10. 12. Jak jsem se ztratil aneb Malá Vánoãní
povídka – 15:00
10. 12. Záﬁící noc – scénické ãtení
11. 12. Vánoãní recitál J. Dûdeãka
12. 12. Jak jsem se ztratil aneb Malá Vánoãní
povídka
13. 12. Je‰tû Ïiju s vû‰ákem, ãepicí
a plácaãkou
14. 12. Goldbergovské variace
15. 12. Epochální v˘let pana Brouãka
do XV. století
16. 12. Lháﬁ
18. 12. Kdyby prase mûlo kﬁídla – 15:00
Záﬁící noc – scénické ãtení
19. 12. Garderobiér
20. 12. Bûsi
21., 22., 26. 12. Jak jsem se ztratil aneb
Malá Vánoãní povídka
26.12. Jak jsem se ztratil 17:00
27. 12. Past na my‰i – 17:00 – derniéra
28. 12. Divoká kachna
29. 12. Lháﬁ
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

2. 12. âerné mléko
â
5. 12. Prospan˘ Ïivot (Benefice L. Skoﬁepové)â
6. 12. Nebyl jen Hamlet (Benefice R. Lukavského)
7. 12. Virginia
â
8. 12. Na ústupu
â
13. 12. Virginia
â
14. 12. Eldorádo
â
16. 12. Na ústupu
â
17. 12. Nebyl jen Hamlet (Benefice R. Lukavského)
18. 12. âerné mléko – 14:00
â
19. 12. Eldorádo
â
27. 12. Prospan˘ Ïivot (Benefice L. Skoﬁepové)â
29. 12. Virginia
â
30. 12. Na ústupu
â

2. 12. Vinnetou – 18:00
3. 12. Vinnetou – 15:00
Jak Maﬁenka a BoÏenka koukaly
– malá scéna – 15:00
4. 12. Vánoce aneb Pﬁíbûh o narození
– obnov. premiéra – 15:00
8. 12. Vánoce aneb Pﬁíbûh o narození – 18:00
10. 12. Vánoce aneb Pﬁíbûh o narození – 15:00
13. 12. Rozesnûno – Damúza
– malá scéna – 19:30
17. 12. Vánoce aneb Pﬁíbûh o narození – 15:00
18. 12. Vánoce aneb Pﬁíbûh o narození – 15:00
19. 12. Rozesnûno– Damúza – premiéra
– malá scéna – 19:30
20. 12. Rozesnûno– Damúza
– malá scéna – 19:30
22. 12. Vánoce aneb Pﬁíbûh o narození – 18:00

www.narodni-divadlo.cz
O – opera, â – ãinohra, B – balet

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

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

CD 2002

2. 12. Ornitologie –
8. 12. Prokletí rodu
Ka‰parÛv dárek
BaskervillÛ
3. 12. Úãtování
13. 12. Prokletí rodu
v domû boÏím
BaskervillÛ
– 16:00
16. 12. Lékaﬁem proti
4. 12. Richard III.
své vÛli
5. 12. Hamlet
VESELÉ SKOKY
6. 12. Norway.today 26. 12. Ve stanici nelze
10. 12. Ka‰parova
– 19:00
sláva vánoãní 27. 12. Na hlavu!
– veﬁ. gen. – 16:00
– 15:00
Ka‰parova sláva
28. 12. Ve stanici nelze
vánoãní
– 19:00
11. 12. Ka‰parova
29. 12. Na hlavu!
sláva vánoãní
– 16:00
– 15:00
30. 12. Na hlavu!
RÛÏe pro Algernon
– 19:00
12. 12. Krysaﬁ
SPOLEâNOST
14. 12. Námûstíãko
DR. KRÁSY
15. 12. Ka‰parova
sláva vánoãní 14. 12. Noãník pro nadÏenu – 22:30
17. 12. Ka‰parova
sláva vánoãní THE DIVADLO / âTI
– 16:00
TO DIVADLO
Ka‰parova sláva
11. 12. Star Trek
vánoãní
– 22:30
18. 12. Ka‰parova
sláva vánoãní ODEON ART SERVIS
3. a 22. 12. Ústa Micka
– 15:00
Jaggera
RÛÏe pro Algernon
19. 12. RÛÏe pro Alger- LETÍ OS
non – 17:00
19. 12. BÛh je DJ
20. 12. Ka‰parova
– premiéra – 21:00
sláva vánoãní
CULTURAL CONCEPT
21. 12. Ka‰parova
sláva vánoãní 7. a 9. 12. Prague Jazz
Open festi23. 12. RÛÏe pro Algerval – 19:00
non – 18:00
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.

3. 12. Penzion Rosamunda – 16:00
6. 12. Zaãalo to Akordem – premiéra
8. 12. Patero dÛvodÛ pro Voo doo
20. 12. Slavnostní vánoãní Gospel Time Party
27. 12. Jako kdyÏ tiskne
28. 12. Pension Rosamunda
29. 12. Zaãalo to Akordem
30. 12. Jako kdyÏ tiskne
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Wilsonova 4, 110 00 Praha 1

www.opera.cz

Pokladna: tel. 224 227 266
2. 12. La Traviata
3. 12. Tosca
4. 12. Rusalka – 14:00
6. 12. La Traviata
7. 12. Rigoletto
8. 12. Má vlast (balet) – premiéra
10. 12. âesk˘ slavík
11. 12. Má vlast (balet) – 16:00
12. 12. Má vlast (balet)
13. 12. Má vlast (balet)
14. 12. Carmen
16. 12. La Traviata
17. 12. Kouzelná flétna
18. 12. Tosca
20. 12. Lucia di Lammermoor
21. 12. Kouzelná flétna
25. 12. âeská m‰e vánoãní – 14:00
Rigoletto
26. 12. âeská m‰e vánoãní – 14:00
La Traviata
27. 12. Rigoletto
28. 12. Madama Butterfly – 20:00
29. 12. Netop˘r
30. 12. Netop˘r
31. 12. Netop˘r GALA
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.
2. 12. Blasted
90 LET DIVADLA ROKOKO
5. 12. Slavnostní zahájení
Dokument 90 let divadla Rokoko
Kabaret Rokoko
6. 12. Zlaté ãasy
7. 12. RÛÏe pro Algernon – Div. spol. Ka‰par
8. 12. V hodinû rysa – derniéra
9. 12. Zl˘ jelen – premiéra
10. 12. âeská m‰e vánoãní – Dûtská opera
Praha – 17:00
12. 12. Matãina kuráÏ
13. 12. Don Juan
15. 12. Pln˘ kapsy ‰utrÛ
16. 12. Rychlé ‰ípy 2 – Snûhová mise – 10:00
19. 12. Libertin (S morálkou v úzk˘ch)
20. 12. Oresteia I – Agamemnón
21. 12. Rychlé ‰ípy 2 – Snûhová mise – 10:00
21. 12. Oddací list
22. 12. Rychlé ‰ípy 1 – 10:00
28. 12. Oresteia I – Agamemnón
29. 12. Zl˘ jelen
30. 12. Kabaret Rokoko
31. 12. Don Juan – silvestrovské pﬁedstavení
– 17:00
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Jungmannova 9
110 00 Praha 1
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DIVADLO KOLOWRAT

DIVADLO V CELETNÉ

Ve Smeãkách 26, Praha 1,
Pokladna: 296 222 123.
On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz
3. 12. Maska a tváﬁ
7. 12. Nebezpeãné vztahy – premiéra
8. 12. Sexuální perverze v Chicagu
9. 12. Nebezpeãné vztahy
10. 12. Koza aneb Kdo je Sylvie? – 16:00,
19:30 – pﬁedstavení není vhodné pro
dûti
12. 12. Pan Pol‰táﬁ
– pﬁedstavení není vhodné pro dûti
13. 12. Deskov˘ statek
14. 12. Nebezpeãné vztahy
15. 12. Osiﬁel˘ západ
17. 12. Velká zebra aneb JakÏe se to jmenujete?
19. 12. Sex noci svatojánské
20. 12. Impresário ze Smyrny
21. 12. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
22. 12. Pan Pol‰táﬁ
– pﬁedstavení není vhodné pro dûti
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.
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divadlo minor
Vodiãkova 6, Praha 1
222 231 351, fax: 222 232 530
pokladna@minor.cz, www.minor.cz
Pokladna: po – pá 10:00–13:30 a 14:30–20 hod.,
so – ne 11:00–20:00 hod.

Pokladna dennû: 10:00-18:00, ve dnech, kdy je
uvádûno veãerní pﬁedstavení, do 20:00.
Rezervace – pokladna tel.: 296 245 311
e-mail:pokladna@kalich.cz
Hromadné objednávky:
tel.: 296 245 307, fax: 296 245 308
e-mail: objednavky@kalich.cz
www.divadlokalich.cz
2., 7., 8., 9., 14., 15., 16. 12. muzikál Tajemství
3., 10., 17. 12. muzikál Tajemství – 14:00 a 19:00
4., 11., 18. 12. muzikál Tajemství – 14:00
6. 12. Baronky
12. 12. Bez pﬁedsudkÛ
13. 12. Jako jedna rodina
21. 12. Elling a Kjell Bjarne aneb chvála bláznovství
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Národní tﬁída 4, Praha 1, pokladna: 224 931 482
www.laterna.cz, info@laterna.cz
2. a 3. 12. Hádanky
4. 12. Kominíãek – 19:00 premiéra
– Dûtská opera Praha
5. 12. Kominíãek – 11:00 – Dûtská opera Praha
6., 7., 8., 9., 10., 12., 13. 12. Graffiti
14., 15., 16., 17., 27., 28., 29., 30. 12.
Kouzeln˘ cirkus
20. 12. Kominíãek – 17:00 – Dûtská opera Praha
21., 22., 23. 12. J. J. Ryba – âeská m‰e vánoãní
– 17:00 – Dûtská opera Praha
25., 26. 12. Kouzeln˘ cirkus – 18:00
30. 12. Kouzeln˘ cirkus – 17:00
31. 12. Kouzeln˘ cirkus – 15:00
Pﬁedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.
AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1, 221 111 086
disk@divadlodisk.cz www.divadlodisk.cz
2., 6., 14., 21. 12. Zazie v metru
3., 4., 9., 13., 19. 12. Terorismus
5., 18. 12. Jan za chrta dán
7., 15., 20. 12. Západní pﬁístav
8., 12., 17. 12. Sonáta duchÛ
10. 12. Mistﬁi a jejich Ïáci
16. 12. Caprichos

STUDIO ¤ETÍZEK – malá scéna DAMU,
vstup z foyer DISKu
4. 12. KLOOP 19:00
12. 12. Nepojmenovateln˘ 19:00
13. 12. Mente captis 19:00
21. 12. Bez kyslíku 19:00
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Rezervace na tel. 235 355 500 (i zázn.),
prodej hodinu pﬁed zaãátkem nebo v Redutû
(po–pá 15–19 h.).
âinnost souboru je podporována hl. m. Prahou.
www.volny.cz/minaret, minaret@volny.cz
Reduta (Praha 1, Národní 20) – 15:00
3., 4., 10., 17., 18., 12 Putování do Betléma
13. 12. Putování do Betléma – 10:00
Divadlo U HasiãÛ (Praha 2, ¤ímská 45) – v 9:30
2. 12. Putování do Betléma
Stra‰nické divadlo Solidarita
(P 10, Solidarity 1986) – 9:00
6. 12. Putování do Betléma
Kulturní dÛm Krakov (P 8, Tû‰ínská 600) – 8:45
12. 12. Putování do Betléma
16. 12. Putování do Betléma
Divadelní studio Divadla Minaret nabízí kurzy
herecké v˘chovy pro dûti a mládeÏ od 8 do
14 let (vedené herci Divadla Minaret). Lekce
se konají kaÏdé pondûlí v 15:00. v Gymnáziu
Nad ·tolou (Praha 7, Nad ·tolou 1, uã. 008).
BliÏ‰í informace na tel. 235 355 500.
Kﬁesomyslova 625, Praha 4
Pokladna po – pá 10–19:30 h,
so 14–19:30 h, 241 404 040.
tel.:/fax: 261 215 721,
fidlovacka@fidlovacka.cz,
www.fidlovacka.cz.

2. 12. Blboun
3. 12. Habaìúra – 15:00
5. 12. Divotvorn˘ hrnec
6. 12. ·umaﬁ na stﬁe‰e
7. 12. ·umaﬁ na stﬁe‰e
8. 12. Funny Girl
9. 12. Horoskop pro Rudolfa II.
– 10:00, 19:30
10. 12. Podivná paní S. – 15:00
Paní S. v rozpacích
12. 12. Julie, ty jsi kouzelná!
13. 12. LoupeÏník – 10:00
Komická potence aneb Nûco v ní je
14. 12. Balada pro banditu – 10:00
Blboun
15. 12. Poprask na lagunû – 10:00
Harvey a já
16. 12. ·umaﬁ na stﬁe‰e
17. 12. Jacobowski a plukovník – 15:00
19. 12. Malované na skle – 10:00, 19:30
25. 12. Funny Girl – 15:00
26. 12. Divotvorn˘ hrnec – 15:00, 19:30
27. 12. Jacobowski a plukovník
28. 12. Habaìúra
29. 12. ·ampióni
31. 12. Poprask na lagunû – 17:00
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, 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. 12. Vá‰eÀ jako led
4.,5., 12. Bach in 3D – Struny podzimu –
19:30
6. 12. Br˘le Eltona Johna
7. 12. ·kola pro Ïeny
8. 12. Îebrácká opera
9. 12. Poruãík z Inishmoru
10. 12. Merlin aneb pustá zem
12. 12. Br˘le Eltona Johna
16. 12. Sen noci svatojánské – 11:00
17. 12. Sen noci svatojánské
19. 12. Sen noci svatojánské – 11:00, 19:00
20. 12. Vlasta Rédl a KDJ + Sestry Steinovy
– Vánoãní dvojkoncert – 20:00
21. 12. Îebrácká opera – 11:00
Sclavi – Emigrantova píseÀ – Farma
v jeskyni – 20:30
22. 12. Sen noci svatojánské
26. 12. Absolvent – Studio DVA
27. 12. Îeny mezi nebem a zemí
– Studio DVA
28. 12. Otevﬁené manÏelství – Studio DVA
29. 12. Absolvent – Studio DVA
30. 12. Otevﬁené manÏelství – Studio DVA
31. 12. Otevﬁené manÏelství – Studio DVA
– 14:00, 17:00
STUDIO
2. 12. Znalci
6. 12. Jiﬁí Grygar
7. 12. Vojcek – Der Romantiker
9. 12. Rocky IX
11. 12. Vánoce s DDS – DDS – 15:00, 19:00
12. 12. Vánoce s DDS – DDS – 11:00, 19:00
13. 12. NeﬁeÏ + Jiﬁí Schmitzer – Vánoãní
dvojkoncert – 21:00
14. 12. Znalci
16. 12. Sedum stateãn˘ch – Buchty a loutky
18. 12. Vánoce s DDS – DDS – 15:00, 19:00
19. 12. Vánoce s DDS – DDS – 11:00, 19:00
Vánoãní pohádka Aneb Andûlíãek
Toníãek – Buchty a loutky
20. 12. Kláﬁiny vztahy
21. 12. Vojcek – Der Romantiker
22. 12. Vánoãní pohádka Aneb Andûlíãek
Toníãek – Buchty a loutky
27. 12. Den jako stvoﬁen˘ pro lásku
– Studio DVA
28. 12. Podzimní sonáta – Studio DVA
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

Besední 3, Praha 1
www.napradle.cz
Rezervace vstupenek
257 320 421
pokladna@napradle.cz
3. 12. Sleeping
14. 12. Bejt Café
around
15. 12. Stalo se v zoo
4. 12. Cos de dansa 17. 12. Francouzsk˘
de l’ Esbart
motiv
·panûlské ta- 18. 12. âarostﬁed
neãní divadlo
a ãerná paní
5. 12. Hvûzdy na
– 14:00
jitﬁním nebi
Desatero
6. 12. Bílé noci
19. 12. Topping and
7. 12. Umﬁít smíchy
Butch – 20:30
10. 12. Revoluce
20. 12. Obchodník
v Divadle Na
s de‰tûm
Prádle – 20:00 21. 12. Úãtování v do11. 12. Ko‰iãan 3
mû boÏím
12. 12. Návrat pana
22. 12. Sleeping
Leguena aneb
around
Víkend ve
Galerie
v˘tahu
Ondﬁej Sekanina
13. 12. Elling a Kjell
– V˘stava cyklu obrazÛ
Bjarne –18:00 „Ideé fixe“
Pﬁedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

Café teatr âerná labuÈ,
Praha 1, Na Poﬁíãí 25
www.cernalabut.cz,
cernalabut@cernalabut.cz
rezervace a prodej
vstupenek v kavárnû, 8. p. (po-pá 11-18:00),
tel./ fax: 222 827 827, teatr@cernalabut.cz,
SMS 732 458 668. Zaãátek pﬁedstavení 20:30,
vstup do kavárny 19:30.
7. a 8. 12. Monology vagíny; hrají: D. Bláhová, A. Polívková a M. Seilerová
12. 12. Shirley Valentine One woman show
pro Z. Kronerovou / SK
14. 12. Lidsk˘ hlas – Jean Cocteau;
hraje Z. BydÏovská
15. 12. Rusk˘ salon – I. Burceva a J. Klapka
zpûv, A. Schonert housle, piáno: N. Schonert.
V˘stava: Slovensk˘ Vánoãn˘ salon, G –
BOD; SdruÏení slovensk˘ch grafikÛ: Augustovi, Benca, Brun, Felix, Ha‰ãiã, Kállaly,
Kºuãik, Komáãek, Piaãka, ·tanclová. Poﬁádáno spoleãnû s galerií La Femme. Do 13. 1.

Divadlo METRO

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

5. 12. Poslední ‰ance
6. 12. Monsieur Amédée – 14:00
7. 12. Monsieur
Amédée
10. 12. Tanec mezi
vejci – 16:00,
19:00
12. 12. Monsieur
Amédée – 11:00
12. 12. Milovat k smrti
14. 12. Monsieur
Amédée
15. 12. Koãár nejsvûtûj‰í svátosti
16. 12. Oskar
19. 12. Zkrocení
– 14:00
20. 12. Zkrocení

21. 12. Evergreen show
27. 12. Monsieur
Amédée
31. 12. Oskar – 16:00
DùTEM
3. 12. DobrodruÏství
Hastrmana Tatrmana – 14:00
13., 14., 15. 12.
Malování na tmu – 9:30

âERNÉ DIVADLO
FR. KRATOCHVÍLA
2., 3. a 6.12. Quo vadis
– 20:00
9., 13., 17. a 19.12.
Classics – 20:00
25., 26., 28., 29. a
30. 12. Anatomie
polibku – 20:00
Pﬁedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

8 zábava / voln˘ ãas

K

dyÏ pﬁi veãerní procházce po Malé Stranû zamíﬁí
moje kroky na Jánsk˘ vr‰ek, do místa, které je
m˘m rodi‰tûm, neubráním se vzpomínkám pﬁi pohledu do oken domÛ na Jánském vr‰ku, v ulicích Vla‰ské a Bﬁetislavovû, které jsme ﬁíkali Smrãka. Nevím
pﬁesnû proã, snad Ïe tam kdysi dávno v dobû moru lidé
houfnû umírali.
Smutn˘ je pohled na prázdné domy a temná okna
a pﬁedstavím si dobu svého mládí, kdy jsem tady jako
kluk proÏil s kamarády nejedno dobrodruÏství, o které je
dne‰ní mládeÏ zkrácena – pﬁedstavte si ta temná zákoutí a sklepy, které se nám hodily k úkrytu pﬁi
hﬁe na schovávanou. Nebo Lobkovick˘ palác,
kter˘ byl v na‰ich pﬁedstavách roven královskému paláci v PaﬁíÏi, kde sídlil král se sv˘mi mu‰ket˘ry. U jeho vchodu jsme drÏeli stráÏ coby mu‰ket˘ﬁi, a pokud jsme neprovádûli nûjakou lumpárnu,
shovívav˘ vrátn˘ pan Palman vÏdy pﬁivﬁel oko.
Kordy jsme si vyrobili v‰elijak, vût‰inou z klacku, na
kter˘ se nasadilo víãko z krabiãky od krému, d’Artagnan byl kamarád, kter˘ si sehnal od vete‰níka star˘
kord, na konci opatﬁen˘ kuliãkou. Porthos byl nejtlust‰í kluk
z na‰í party, moc ‰ermovat neumûl, ale na svá léta byl hodnû baÀatej, Aramise dûlal kluk, kter˘ chodil do kostela ministrovat, a Athose dûlal kamarád, kter˘ mûl úctyhodn˘
vzhled – já jsem byl velitelem kardinálov˘ch mu‰ket˘rÛ.
Na hﬁe na Tﬁi mu‰ket˘ry má zásluhu p. ·váb Malostransk˘,
kter˘ mûl v Mostecké ulici knihkupectví a kter˘ v nás vlastnû romantiky probudil – kaÏd˘ t˘den totiÏ v se‰itovém
vydání vycházeli „Tﬁi mu‰ket˘ﬁi“ a „Hrabû Monte
Christo“ a my jsme se‰ity pravidelnû odebírali.
A jak ‰la léta, tak se mûnily i na‰e zájmy – vûnovali jsme se
sportovní ãinnosti, v kopané to byl S.K. Atlantic Malá Strana, v boxu K.A. ÎiÏka, kde byli moji kamarádi O. Adamec,
Z. Ulrich, L. PeÈák, V. Pancner, sportovní redaktor Mladé
fronty a mezinárodní rozhodãí v boxu, F. Juhan a jiní. Franti‰ek Juhan se pak dal na motocyklistickou dráhu a párkrát

Jindﬁich Hou‰ka:

Malostran‰tí mu‰ket˘ﬁi

vyhrál i Zlatou pﬁilbu. Co se t˘ká tûchto sportÛ, v‰e bylo
amatérské, a co k tomu ãlovûk potﬁeboval, musel si ze svého obstarat, to nebylo jako dnes. A jistû si umíte pﬁedstavit
ty líté boje v malostransk˘ch uliãkách.
Moje vzpomínky také zalétly do dob, kdy jsme na zdej‰ím
plácku hráli kopanou, ov‰em kopanou s hadrákem, kter˘ se

PÛlnoãní u „MaltézÛ”
KdyÏ o ‰tûdroveãerní pÛlnoci roku 1776 poprvé zaznûlo z kÛru past˘ﬁovo naléhavé
"Hej mistﬁe, vstaÀ bystﬁe", v‰ichni sebou trhli. Poselství o narození Spasitele k nim pﬁicházelo v jazyce, kterému rozumûli, kter˘m dennû hovoﬁili. J. J. Ryba, roÏmitálsk˘ kantor a varhaník v jedné osobû, tehdy netu‰il, Ïe jeho m‰e se bude hrát a zpívat i po více
neÏ dvou stoletích a stane se neodmysliteln˘m symbolem Vánoc.
Nebylo tomu tak vÏdycky. Není to tak dávno,
kdy se ta krásná muzika osvíceného kantora
jaksi nehodila, zaznívala potají, na kÛrech
zastrãen˘ch venkovsk˘ch kostelíkÛ, pﬁed
hrstkou posluchaãÛ, na „pÛlnoãních“, které
musely zaãínat u odpoledne. Mezi prvními,
kteﬁí se rozhodli vrátit Rybovû „âeské m‰i
vánoãní“ lesk, slávu a místo, které jí v sakrální a pastorální hudbû náleÏí, byl prof. R. Makarius s Hornick˘m pûveck˘m sborem Kladno. Poprvé ji v koncertním provedení se
sólisty Národního divadla uvedl v roce 1984,
v dobû, kdy to zdaleka nebylo snadné a samozﬁejmé.
Od roku 1987 pak zaznívá v Praze pravidelnû „âeská m‰e vánoãní“ J. J. Ryby v podání
kladensk˘ch zpûvákÛ i pﬁi dal‰í pﬁíleÏitosti.
Jako souãást pÛlnoãní m‰e pÛvabnû dokresluje atmosféru ·tûdrého veãera v kostele
"Panny Marie pod ﬁetûzem" na Maltézském
námûstí. Jako sólisté se sborem pravidelnû
vystupují pﬁední pûvci na‰ich operních scén opery Národního divadla a Státní opery Praha. Na kÛru se tak postupnû vystﬁídali E. Haken, J. Kus˘, J. a P. Horáãkovi, Z. Jankovsk˘, M. Kopp, J. Hru‰ka, A. Bortlová, J.
Joná‰ová, I. Mixová, L. Márová, J. Marková,
I. ÎiÏlavská, J. Sobûhartová a mnozí dal‰í. Za
■ ■ ■

notové pulty se sv˘mi nástroji usedají hudebníci âeské filharmonie, PraÏského filharmonického orchestru, orchestru FOK i dal‰ích
znám˘ch hudebních tûles. PÛlnoãní m‰e
v kostele „Panny Marie pod ﬁetûzem“ patﬁí
patrnû k tomu nejlep‰ímu, co si lze v Praze
o ‰tûdroveãerní pÛlnoci poslechnout. Bude
tomu tak i letos. Pod vedením prof. R. Makaria vystoupí o ‰tûdroveãerní pÛlnoci s Hornick˘m pûveck˘m sborem L. Márová, J. Sobûhartová, J. Hru‰ka a P. Horáãek, sólisté opery
Národního divadla a Státní opery v Praze.
·tûdroveãerní pÛlnoc má své neopakovatelné kouzlo. Slavnostnû osvûtlené panorama
historické Prahy, ‰umící stﬁíbropûnná Vltava
a starobyl˘ KarlÛv most, malostranské uliãky
a hra stínÛ v jejich zákoutích. Zjihlí a rozradostnûlí lidé k sobû mají ten veãer blíÏ, jakoby
chtûli naplnit krédo "pokoj lidem dobré vÛle".
Vroucí tóny Rybovy "âeské vánoãní m‰e", sólové party v podání pﬁedních umûlcÛ i velebné sbory budou i letos krásn˘m a dÛstojn˘m
zavr‰ením v˘jimeãného dne pro zpûváky
i posluchaãe. Zahﬁejí u srdce a potû‰í na du‰i.
Pﬁijìte si poslechnout.
24. 12. ve 24:00 hod.
kostel Matky BoÏí pod ﬁetûzem
„U MaltézÛ“

PROSINEC S VIDEEM
✶ VA·E PÒJâOVNA VIDEOKAZET A

■ ■ ■

✶

BENEDIKTSKÁ 7, PRAHA 1 (za pasáÏí Kotva)
www.videohavir.cz
NEJÎÁDANùJ·Í TITULY OD 16. 10. 2005 DO 16. 11. 2005
VHS:
1. Sametoví vrazi
2. Království nebeské
3. Román pro Ïeny

prosinec 2005

LISTY PRAHY 1

DVD:
1. Batman zaãíná
2. Valian
3. Rukojmí

Otázka na prosinec: Na DVD a VHS pﬁichází adaptace komiksov˘ch povídek spisovatele Franka Millera. Jak se film jmenuje? Odpovûdi doruãte do 15.12. 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.11/05: Filip Renã. Vylosovaní
www.videohavir.cz
v˘herci: Jan Syrovátka, Slezská 120 120, Praha 3, Vladimír Talá‰ek, Poãernická 524/64, Praha 10, Eva ·eráková, V Mokﬁinách 10,
Praha 4. 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 12/05

Soutěž o cestu do CAMBRIDGE
ve spolupráci s

®

vyrobil ze v‰ech moÏn˘ch i nemoÏn˘ch ponoÏek, také
se stalo, Ïe kamarád pﬁi‰el mezi nás, Ïe ho táta seﬁezal, protoÏe jeho ponoÏky pouÏil k v˘‰e uvedenému
úãelu, bohuÏel nedalo se uÏ nic dûlat, ponoÏky vzaly za
své.
Tuto na‰i hru nemûli v lásce sousedé ani vachmani
(stráÏníci), jednou nás pﬁi hﬁe holky, které dávaly pozor,
jestli vachmani nejdou, upozornily, Ïe jdou, tak jsme jim
milé hadráky, které jsme mûli u sebe, strãili pod ‰aty do
v˘‰e prsou a pak se vachman divil, kde desetiletá holka
vzala taková prsa. Ale holky na nic neãekaly a utekly
s nimi domÛ, a tím nám zachránily dva vzácné hadráky.
Ono totiÏ není snadné pûkné hadráky udûlat tak, aby
byly tvrdé. Jedin˘, kdo mûl pro na‰i kopanou pochopení, byl p. Skála, kter˘ mûl na plácku sklenáﬁství. Hrálo
se na dlaÏbû, na koãiãích hlavách, jak se ﬁíkalo, a o nakopnuté palce nebyla nouze, to jsme pak na palec naãurali a pﬁevázali ãist˘m hadﬁíkem a hrálo se vesele dál.
V zimû, kdyÏ bylo plno snûhu, jsme zase sáÀkovali po
zasnûÏeném schodi‰ti od nemocnice pod Petﬁínem
aÏ dolÛ do Karmelitské. To byla paneãku sanice
pûknû dlouhá a nebezpeãná. Ale ne proto, Ïe bychom v Karmelitské vjeli pod nûjaké auto – tehdy
jedin˘m automobilem byla sanitka. Karmelitskou
jezdilo mnoÏství koÀsk˘ch potahÛ – s pivem, mlékem, i pohﬁební sluÏba jezdila s konûm, v zimû ale
hlavnû vozili konû dﬁevo ãi uhlí a taky odváÏeli popel.
To stál na voze chlapík, kterému nosili lidé popel v rÛzn˘ch bed˘nkách, a on jej vysejpal na „popeláﬁsk˘“ vÛz.
A abych ukonãil své vyprávûní, tak se nakonec zmíním
o tom, Ïe kdyÏ dnes nav‰tívíte Jánsk˘ vr‰ek a pﬁilehlé ulice,
tak mnohé domy se zmûnily a dokonce mÛj rodn˘ dÛm se
zmûnil v hotel Sax. Ale stejnû, Malá Strana neztratila svÛj
kolorit a ráz.
Dal‰í vyprávûní pamûtníka star˘ch ãasÛ pana Jindﬁicha
Hou‰ky z Malé Strany pﬁineseme pﬁí‰tû.
Kresba L. Lojdová

Podpoﬁit dobrou vûc uÏ nemÛÏe b˘t snadnûj‰í.
Pﬁispûjte odesláním dárcovské SMS na realizaci
objektÛ chránûného komunitního bydlení, pracovi‰È a prodejny pro du‰evnû hendikepované.

PLACENÁ INZERCE

ZAKÁZKOVÉ KREJâOVSTVÍ

SVùTOZOR

GALERIE PASÁÎE SVùTOZOR – VODIâKOVA 41, PRAHA 1

NÁVRHY
A V¯ROBA:
‰aty,
kost˘my,
kalhoty,
kabáty
a dal‰í

OPRAVY:
v˘mûny zipÛ,
krácení délek
– sukní,
kabátÛ,
sak,
rukávÛ,
kalhot
a jiné úpravy

SPECIALIZACE:
v˘roba a opravy koÏen˘ch odûvÛ, úpravy délky
jeansového obleãení lemem pﬁi zachování pÛvodního vzhledu. Krátké termíny zhotovení.
Expres do 24 hodin!
Provozní doba: Po – Pá 9:00–18:00
tel.: 224 946 809, mobil: 604 230 882
e-mail: bbbs@email.cz

●
● NAJDùTE SI MÍSTO PRO SVOU RELAXACI

NOVĚ OTEVŘENÁ
SAUNA!!!
V Îitné ulici na Vás ãeká nová finská sauna ze
svûtlého dﬁeva stromu abachi. K ochlazení
máte k dispozici ledov˘ bazének a relaxovat
mÛÏete v útulné odpoãívárnû. Na baru je pﬁipraveno obãerstvení a doplÀky do sauny.
Svou relaxaci si mÛÏete je‰tû více zpﬁíjemnit
kvalitní masáÏí. Tû‰íme se na Vás…!

www.infinit.cz

sauna masáže solárium fitness whirlpool
608 508 608, 225 999 166, Žitná 8 Praha 2
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.

Správnou odpovědí na poslední – sedmou – otázku jsme ukončili soutěž
O CESTU DO CAMBRIDGE.

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

Každý měsíc jsme vylosovali malý dárek pro vítěze kola. V prosinci vylosujeme hlavního výherce (ze správných odpovědí všech kol), který odjede do CAMBRIDGE a na
vlastní oči uvidí, jak vznikají světové učebnice angličtiny, slovníky a další materiály
k výuce na jedné z nejstarších univerzit světa.

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¤

Správná odpověď ze 7. kola je za c) Union Jack
Výhercem sedmého kola se stala paní Martina Vankova, Praha 9,
vyhrála Cambridge Learner‘s Dictionary.
Celkového výherce soutěže oznámíme v LISTECH PRAHY 1 v prvním čísle 2006 a hlavní
cenu si převezme od vedení společnosti ECA ENTER v knihkupectví CAMBRIDGE v pasáži ABC, Vodičkova 28 www.cambridge.cz

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

Na‰i celkovou nabídku cca 350 zakázek najdete na internetu

www.neura.cz

◆ N A PÁ R ¤ Á D C Í C H ◆
NA HRADù...
Pﬁedná‰ky k Pﬁíbûhu PH pokraãují
6. a 15. 12. Probíran˘mi tématy jsou
tentokrát Svatovítské otazníky a Vánoãní liturgie v románské bazilice sv. Víta. Komentované prohlídky k v˘stavû v Obrazárnû PH
probûhnou 1. a 8. 12., v Tereziánském kﬁídle
14. 12. V cyklu Jazz na Hradû vystoupí 5. 12.
ve ·panûlském sále skotské duo Tommy
Smith – saxofon & Brian Kellock – klavír.
Pﬁedsváteãní ãas zpestﬁí ﬁada dal‰ích programÛ. Vánoãní strom se rozzáﬁí na Jiﬁském
námûstí 2. 12. v 17 hodin, v Míãovnû hraje,
zpívá a tanãí Chorea Bohemica 16., 17. a 18.
12., Baziliku sv. Jiﬁí 21. 12. velebnû rozezpívá Schola Gregoriana Pragensis.
...I V PODHRADÍ
Francisco de Goya a jeho cyklus
220 leptÛ uãaroval náv‰tûvníkÛm
Galerie MIRO ve strahovském kostele sv.
Rocha. Na v˘stavû, prodlouÏené do 7. 1.,
spatﬁíte pÛvodní exponáty z 18. a 19. století
v ãerném zatemnûní pﬁi svitu svíãek. V Památníku národního písemnictví trvá aÏ do
29. 1. v˘stava Ota Pavel. Aukãní síÀ Vltavín
poﬁádá 4. 12. aukci v˘tvarn˘ch dûl na Îofínû.
V Galerii Vltavín vystavuje od 14. 12. profesor AVU Michael Rittstein své expresivní
kresby, v nichÏ rozehrává bizarní anekdotické pﬁíbûhy. Vánoãní dárek si mÛÏete vybrat
na v˘stavû Sto let ãeské grafiky v Galerii
u Betlémské kaple (b˘valá GJBK).
âESKÁ FILHARMONIE
Po velikém listopadovém zájezdu
do Japonska a âíny se orchestr vrací na svou domovskou scénu. Na Festivalu
Bohuslava MartinÛ vystoupí 8. a 9. 12. pod
taktovkou G. Schwarze s programem Diamond, Strauss, Wagner, MartinÛ. V mendelssohnovsk˘ch veãerech 15. a 16. 12. pﬁednese sólov˘ part Houslového koncertu e moll
Shiomo Mintz, kter˘ se pﬁedstaví rovnûÏ jako dirigent. Tﬁi kantáty z Bachova Vánoãního
oratoria 21. a 22. 12. ﬁídí P. Schreier, spoluúãinkuje PraÏsk˘ komorní sbor a vokální sólisté, na varhany a cembalo hraje H. Albrecht. Na silvestrovském koncertu diriguje
Zdenûk Mácal Dvoﬁákovy Slovanské tance
op. 46 a op. 47.
NÁRODNÍ GALERIE HLÁSÍ
Znovu otevﬁenou stálou expozici
v paláci Kinsk˘ch Krajina v ãeském
umûní obohatil zrestaurovan˘ obraz Silvio
a Dorinda od Karla ·kréty. V˘stava ve Vald‰tejnské jízdárnû pﬁedstaví od 9. 12. Franti‰ka Îení‰ka jako portrétistu, kreslíﬁe, malíﬁe
historick˘ch i alegorick˘ch v˘jevÛ a zejména
jako autora monumentální malby pﬁi v˘zdobû
v˘znamn˘ch staveb ãeské novorenesance.
V pﬁízemí ·ternberského paláce v prosinci
konãí v˘stava souboru grafik anonymního
francouzského rytce 16. století. Voln˘ vstup
do NG je 7. 12. od 15 do 20 hodin.
SYMFONICK¯ ORCHESTR
âESKÉHO ROZHLASU
V Rudolfinu se 6. 12. pﬁedstaví sólista W. E. Schmidt v Koncertu pro violoncello a moll R. Schumanna, kter˘ následuje za
symfonickou básní F. Liszta Les Préludes.
V kantátû Alexander Nûvskij S. Prokofjeva
spoluúãinkuje âesk˘ filharmonick˘ sbor Brno. Dne 20. 12. v Bachovû Houslovém koncertu ã. 2 hraje sólov˘ part Nam-Yun Kim.
Ian Fountain a Jan Simon pﬁednesou MozartÛv Koncert pro dva klavíry Es dur, po
nûmÏ zazní Rybova âeská m‰e vánoãní.
S dirigentem Jiﬁím Malátem spolupracuje
sbormistr Miroslav Ko‰ler a jeho PraÏsk˘
smí‰en˘ sbor.
P¤EDNÁ·KY V AKADEMII VùD
Imunita a její závislost na v˘Ïivû,
psychické rovnováze a fyzické aktivitû je 13. 12. na programu pﬁedná‰ky RNDr.
Petra ·ímy, CSc. z Mikrobiologického ústavu AV âR. O den pozdûji se PhDr. Zdenek
Hojda, CSc. a PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
z Filozofické fakulty UK Praha vûnují tématu
Elitní vrstvy ranû novovûké spoleãnosti a jejich prezentace.
ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO MUZEA
Na doménû nm.cz (www.nm.cz) probíhá testovací provoz nov˘ch, dynamick˘ch stránek NM. Od zaãátku nového roku by mûly b˘t plnû pﬁístupné i hendikepovan˘m uÏivatelÛm. V hlavní budovû probíhají
nedávno otevﬁené v˘stavy âe‰i v Antarktidû,
Byla vojna s Francouzem, Zlaté ãasy médií,
âlovûk nepﬁítel i samaritán, 15. 12. konãí
Cesta za duhou. Zmûna otevírací doby je
1. a 31. 12. (9–15), 25. 12. (11–17), zavﬁeno
je 24. 12. a 1. 1. V Náprstkovû muzeu je vedle jiÏ avizovan˘ch otevﬁena nová v˘stava
sbûratele Bedﬁicha Formana (unikáty z Asie,
Afriky a Ameriky), od 9. 12. se pﬁedstaví C. J.
Berber ãernobíl˘mi fotografiemi vietnamské
krajiny. Otevírací doba je zmûnûna 25. 12.
a 26. 12. (9 –17.30), 31. 12. (9 –15), zavﬁeno
je 24. 12. a 1. 1. Lobkovick˘ palác zahajuje
2. 12. v˘stavu Olympijská mozaika. Zmûna
otevírací doby je 25. 12. a 1. 1. (11–17),
31. 12. (9 –15), zavﬁeno je 24. 12. a 26. 12.
âeské muzeum hudby zahajuje 8. 12. v˘stavu s názvem ·tûdr˘ den 1875, ke 130. v˘roãí vzniku prvního ãeského koncertního melodramu Z. Fibicha.
S IMPRESÍ Z RUDOLFINA
Doprovodné programy k v˘stavû
18 ãesk˘ch souãasn˘ch autorÛ pokraãují promítáním filmÛ Jiﬁího Golda 2. 12.
a pohádkami ZdeÀka Millera 5. 12. v kinû
Ponrepo. V Sukovû síni 1. 12. na videoveãer
naváÏe vystoupení Ivana Havla a pﬁátel na
téma Futurum. Ve dvoranû úãinkují 10. 12.
Milan Cais a Pavel Fajt. Tropické podveãery
spojené s prohlídkou pavilonu indonéské
dÏungle mÛÏete proÏít 8. a 15. 12. v praÏské ZOO.
wi

® Kulturnû spoleãensk˘ mûsíãník, roãník 14 (v Nakladatelství Jalna roãník 6), ãíslo 12/2005, vychází 11x roãnû, místo vydání Praha, 1. 12. 2005. ● Vydává Daria Sládeãková – Nakladatelství Jalna, IâO 41825845, ã. reg. MK âR E 11264

a ÚPV ã. z. 248281 ● Redakce + inzerce: Vald‰tejnská 4, 118 00 Praha 1, tel.: 257 533 280, fax: 257 533 281, e-mail: jalna@jalna.cz, www.jalna.cz ● ·éfredaktorka: ing. Martina Fialková, tel.: 603 930 074, e-mail: m.fialkova@centrum.cz
● Layout: Tomá‰ Kropáãek ● Technická redakce: Jiﬁí Sládeãek ● Sazba: Noctis studio, s. r. o. ● Tisk: Libertas, a. s. ● Distribuce: âeská po‰ta, a. s. ● Za vûcnou správnost ãlánkÛ odpovídají autoﬁi. Za obsah a vûcnou správnost inzerce a za
uveﬁejnûné soutûÏe a jejich prÛbûh odpovídají zadavatelé. ● Pﬁetisk je povolen s uvedením pramene. ● Mûsíãník slouÏí k informování obãanÛ Prahy 1, není periodikem Ïádného politického subjektu. ● Zdarma.

