
LISTY PRAHY1LISTY PRAHY1LISTY PRAHY1
®®

M˘ty Josefa ·ímy
Doteky hudby 
a poezie...
........................... strana 5

Putování za betlémy
Enrique Stanko Vráz
v âínû...
........................... strana 6

Kam na procházku
v prosinci
Kapfiíci pod stromeãky 
........................... strana 2

 

Ota Ulã
svûtobûÏník ãesk˘
(rozhovor)
........................... strana 3

KULTURNù SPOLEâENSK¯ MùSÍâNÍK 1. 12.–31. 12. 2006

PPPPP
12

R O â N Í K  1 5 www.listyprahy1.cz

Tfii sbûratelky, Alena D
na Hodková a Iva Jíhlav
panenky tvofií základ v˘
jí dobfie historii v˘roby t
ãiãích hraãek v Evropû.
ké umût poradit s
opravami panenek, kte
historick˘ úraz. Vys
jsou povût‰inou panenk
ré pfiibliÏnû 50–150 let, 
vûj‰í, jichÏ sbûratelky v
také hodnû, se na v˘s
nedostaly. Panenka j
hraãka, ale i jako ku
pfiedmût, je v‰ak m
a mnohem star‰ího data
ky podobné panenkám byly nalezeny v hro-
bech star˘ch EgypÈanÛ, dívky v antickém
¤ecku panenku obûtovaly bohÛm pfied svat-

˘ gyp y

bou na znamení konce dûtství. Dne‰ní v˘-
znam hraãky pro dívky (latinsky pupe je malé
dûvãe) mají panenky aÏ od 18. století. 

Známé úsmûvy
UÏ pfii prvních krocích mezi sklenûn˘mi vitrí-
nami pln˘mi rÛznû obleãen˘ch a krásnû
upraven˘ch star˘ch panenek vás napadne:
tenhle úsmûv já pfieci znám! Po bliÏ‰ím pro-
zkoumání si uvûdomíte, Ïe obliãejíãky pane-
nek star˘ch víc neÏ 100 let jsou vlastnû velmi
podobné tûm, které znáte ze sv˘ch domovÛ.

mince, po babiãce. Ty va‰e rodin-
nenky tfieba ani tak staré nejsou,
jich v˘robci viditelnû vycházejí
oh dfiívûj‰ích, star‰ích. Tak tfieba
první vitrínû sedí moje Barborka
a. Pravda, mají jiné, historiãtûj‰í
neÏ mûly ty dvû, které jsem mû-

dûji, ale jsou to témûfi ony. 
Ïe jejich v˘robcem byla firma Ar-

j j y

Marseille z Francie. Panenky
e firmy (vût‰inou porcelánové, ale
sou na na‰em území nejroz‰ífie-

·aty dûlají panenku
ãiãky, sleãny i mladé dámy si tu

posedávají v kfiesílkách ãi klábosí v hlouãku
v ‰atiãkách opravdu nejrÛznûj‰ích stylÛ. Od
tûch obyãejn˘ch, fieknûme chud‰ích, pfies
úbory mû‰Èansk˘ch dívek s ma‰liãkami a vo-
lánky aÏ po malé zámecké komtesky v napa-
rádûn˘ch sukních s vyãesan˘mi vlásky. Pa-
nenky v nejrÛznûj‰ích krajkov˘ch ‰atiãkách
mají nûkdy i mal˘ ‰perk: broÏ, náhrdelník ãi ná-
u‰nice. Panenek – chlapeãkÛ se najde jen pár.
Zato je tu jeden roztomil˘ ãertík Marbulínek
i s rÛÏky. (Znáte tu krásnou ver‰ovanou kníÏku
o Marbulínkovi? Byl to dûtsk˘ hit první republi-
ky.) Samozfiejmû najdete i panenky krojované
– nûmeckého, ale i ãeského pÛvodu. Ty odrá-
Ïejí vlastenecké vzepûtí po vzniku republiky. 

Trocha panenkové historie 
Známé porcelánové hlaviãky a k nim látková
tûlíãka. Nejvût‰ími v˘robci porcelánov˘ch
panenek byly Francie a Nûmecko, panenky
vyrábûné pfied rokem 1918 na na‰em území
mívaly oznaãení Made in Austria a vznikaly
v továrnách ve Slavkovû ãi v Dubí.
Jiné panenky jsou celé látkové nebo i celu-
loidové, ty vznikaly pfiedev‰ím v Americe
a v Nûmecku od roku 1890. Celuloidové pa-
nenky jsou ale kfiehké, je s podivem, Ïe se
jich vÛbec tolik dochovalo nerozbit˘ch, soudí
vystavovatelky. Vzpomnûla jsem si na název
„plaváãek“, protoÏe tak svoji celuloidovou
panenku s blonìat˘mi namalovan˘mi vlásky
naz˘vala moje maminka. Asi proto, Ïe tyhle
panenky jsou lehké, a kdyÏ je holãiãky chtûly
koupat jako miminka, plavaly ve vaniãce. 
Panenky s opravdu krásn˘mi obliãejíky vyrábû-
la firma Gottschalek v Nûmecku. Mají komplet-
ní kloubové tûlo, porcelánovou hlaviãku a ty
nejhezãí byly vyrobeny mezi roky 1890–1925. 

A trocha exotiky
Jedna vitrínka je zabydlena panenkami „ori-
entálkami“. Tro‰ku pfiekvapí miminko s ‰ikm˘-
mi oãíãky i dal‰í postaviãky s ãern˘mi vlásky,
japonsk˘mi sluneãníãky a vûjífii. V jiné vitrínce
se na nás smûje malá ãerno‰ka – také témûfi
stoletá panenka, uÏ tehdy snad vychovávající
ke sná‰enlivosti? A nejlegraãnûj‰í exponát?
Asi urãitû panenka, která se neuvûfiitelnû Ïivû
a skuteãnû ‰klebí. Její grimasa rozesmûje
kaÏdého náv‰tûvníka, nejvíc dûti.

Koãárky, post˘lky,
kolíbky, nádobíãko

To v‰echno patfií k Ïivotu panenek zcela ne-
rozluãnû. Ale také proutûné Ïidliãky, hraãky
pro panenky – a nakonec i ta spousta uÏ zmi-
Àovan˘ch ‰atiãek. Zkrátka tenhle svût pro
malé holãiãky je krásn˘ a idylick˘. Panenka je
v nûm pfiedmûtem lásky a péãe, mÛÏe to b˘t
i kamarádka a dÛvûrnice. A proto je vûãná,
i kdyÏ dnes vypadá trochu jinak. Ale inspira-
ce pro vás, ktefií byste panenkou chtûli obda-
rovat, je tu veliká. VÏdyÈ i dnes se dají sehnat
panenky obleãené do „historick˘ch“ ‰atiãek
a jsou velmi pûkné. Anebo – a to je‰tû lépe –
mohou maminky ãi babiãky vytáhnout ze
spodních ‰uplíkÛ zbytky záclon, krajek
a krásné barevné odstfiiÏky, a zkusit oblíbené
panence va‰í sleãny nûco pohádkového
spíchnout. Jde to dobfie a není to tak tûÏké ja-
ko ve velkém, na sebe. A efekt je zaruãen.
Pfiidejte panence va‰i starou broÏ ãi korálky
a uvidíte tu radost v dûtsk˘ch oãích!

DÛleÏité informace nakonec: 
Otevírací doba v budovû muzea na Florenci: 
24., 25. a 31. 12. 2006 a 1. 1. 2007 – zavfieno.
Jinak jste vítáni dennû kromû pondûlí od
9:00 do18:00 hodin.
LangweilÛv model Prahy je od 9. 10. 2006
do 30. 3. 2007 z dÛvodÛ digitalizace vefiej-
nosti nepfiístupn˘. 

Martina Fialková

● 21. 12. 1941 zemfiel v koncentraãním tábofie Mauthausen Karel Ha‰ler, skladatel, textafi,
scénárista, spisovatel (nar. 31. 10. 1879) – 65 let

● 25. 12. 1261 slavnostní korunovace Pfiemysla Otakara II. na PraÏském hradû v kostele
sv. Víta – 745 let

● 25. 12. 1901 – nar. Milada Horáková, politiãka, právniãka, popravena 27. 6. 1950 – 105 let
● 1771 – v prosinci se v divadle V Kotcích konalo první ãesky hrané pfiedstavení – pfieklad

nûmecké hry uveden˘ pod názvem KníÏe Honzyk – 235 let

A je‰tû nûkolik zajímav˘ch v˘roãí bez urãení mûsíce

● 1786 – v Praze byly zru‰eny vefiejné pran˘fie – 220 let
● 1791 – F. L. Herget vytvofiil první pfiesnû promûfien˘ plán Prahy v mûfiítku 1:1728 – 215 let
● 1856 – zaloÏen profesionální hasiãsk˘ sbor – 150 let

P ¤ I P O M E ≈ M E  S I  V  P R O S I N C I■  ■  ■ ■  ■  ■

Panenky na‰ich babiãek
Pro inspiraci, co nadûlit pod stromeãek dcerce, vnuãce, ãi jiné malé sleãnû ve va‰em
okolí mÛÏete jít i do muzea. Na Florenci, v Muzeu hlavního mûsta Prahy, pfiipravili na ad-
ventní období milou v˘stavu – snad nejen pro nûÏnûj‰í polovinu lidstva. VÏdyÈ ani pá-
nÛm neu‰kodí, podívat se, s ãím si hrály jejich babiãky. Tfieba také trochu zjihnou a za-
pfiem˘‰lí, zda z tûch star˘ch ãasÛ nebylo by dobré nûco uchovat. Tfieba galantnost
a velkorysost – dnes témûfi pfieÏité mravy z dob, kdy panenky nosily sluneãník, ãesaly
se jako komtesky a ‰atiãky mûly samou krajku. 

Pfiedvánoãní ãas 
TûÏko se pí‰e pfiedvánoãní sloupek, kdyÏ je
venku pomûrnû dost nad nulou, nûkteré
stromy je‰tû neztratily listí a vy máte úplnû
jiné starosti, neÏ ty adventní. Co naplat, ter-
míny pro pfiípravu novin jsou uÏ takové,
v‰echny mûsíãníky to mají podobnû.

Vloni jsem na tomhle místû psala o dûdeãcích,
ktefií nám mohou vyprávût kouzelné pfiíbûhy
z mlad˘ch let, kdyÏ je o to poprosíme, a kter˘m
bychom mûli naslouchat. Letos mne napadá –
moÏná i v souvislosti s v˘stavou panenek, která
mne vrátila do dûtství – Ïe bychom mûli naslou-
chat lépe i sv˘m dûtem. Vidí svût tro‰ku ãerno-
bíle, vûci jsou pro nû buì dobré nebo ‰patné
a nechtûjí se pfiíli‰ uãit kompromisÛm. A my,
právû na Vánoce, máme zrovna nejvût‰í poku-
‰ení dûti zahrnout v‰ím, co si pfiejí.
Ale nedávejme jim jen dárky, dejme jim i to, co
ke kaÏdému dárku patfií, aby si ho obdarovan˘
správnû uÏil. Pfiidejme vlídné slovo, které vy-
jádfií, Ïe je dárek opravdu z lásky (to hlavnû
u tûch star‰ích, co uÏ na JeÏí‰ka nevûfií), vyjá-
dfieme radost nad jejich radostí. Platí to i pfii
kaÏdém obdarování kohokoli obecnû. Tahle
schopnost radovat se s druh˘mi, to je snad ta-
ky trochu poselství adventu, poselství z Betlé-
ma, kam nosili dárky Jezulátku ‰vec i selka,
past˘fii i králové. Chovejme se k sobû s úctou,
to bude nejkrásnûj‰í dárek pro v‰echny. 
Pfiíjemné dny adventní i vánoãní Vám pfieje

za redakci ListÛ Prahy 1 Martina Fialková

Nov˘ prales – prales jak˘ svût nevidûl
V na‰í republice ojedinûl˘ projekt vzniká jiÏ druh˘m ro-
kem na Je‰tûdském hfiebenu nedaleko Liberce. S pod-
porou dobrovoln˘ch dárcÛ tu Spoleãnost pfiátel pfiírody
pfiemûÀuje poniãen˘ smrkov˘ les na pfiirozen˘ les smí-
‰en˘ a jednou i prales.

Sedmihektarov˘ pozemek, na nûmÏ Nov˘ prales vzniká, byl
je‰tû po druhé svûtové válce tvofien loukami. Poté, co velká
ãást místních rolníkÛ pfiestala hospodafiit, byly louky zalesnû-
ny.  „KdyÏ jsme pozemek získali, rostly na vût‰inû plochy
smrky, které mûly témûfi do jednoho po‰kozené kmeny od
loupání vysoké zvûfie. Smrkov˘ les byl hust˘, na zemi byste

kromû jehliãí a mechu nic jiného nena‰li“, fiíká vedoucí Spoleãnosti pfiátel pfiírody Jan Korytáfi,
a na otázku proã se sdruÏení do projektu pustilo odpovídá: „ProtoÏe chceme zmûnit jeden
umûle zaloÏen˘ smrkov˘ les, v místo, do kterého se pfiíroda bude moci zase vrátit. NepÛjde
pfiitom o uzavfienou rezervaci. Do Nového pralesa pofiádáme jiÏ dnes exkurze pro vefiejnost.“
Vypûstovat les není záleÏitost pro jednu lidskou generaci, coÏ nûkolikanásobnû platí samo-
zfiejmû i pro prales. „Prales je chrámem pfiírody. Na‰ím úkolem je v nejbliÏ‰ích letech poloÏit
jen základní kameny. Pfiíroda ho uÏ dostaví sama. Toho, aÏ na pozemku bude stát opravdu
prales, se osobnû nikdo z nás asi nedoãká. Ale uÏ dnes je na tomto pozemku více pfiírody neÏ
dfiíve a kaÏd˘ mÛÏe pozorovat, jak se les postupnû mûní“, dodává Jan Korytáfi. Bûhem uply-
nul˘ch dvou let pracovníci Spoleãnosti pfiátel pfiírody pozemek oplotili proti zvûfii, vyfiezali ãást
smrkÛ a do uvolnûn˘ch míst vysadili pfies 15 000 sazenic bukÛ, jedlí, klenÛ, mléãÛ, jasanÛ, jil-
mÛ a ptáãnic. Na prosvûtlená místa porostu se uÏ nyní spontánnû zaãíná navracet pfiíroda –
díky ekologÛm tak zde nacházejí nové místo k Ïivotu pÛvodní druhy rostlin, kefiÛ a zvífiat, kte-
ré jinak v hustém smrkovém lese nemohou Ïít.

V˘stavu dále spolupofiádá Spolek ãesk˘ch
betlemáfiÛ v ãele s Franti‰kem Valenou.
Ten jednotlivé exponáty – vût‰inou z majet-
ku ãlenÛ spolku – také osobnû vybíral.
„Spolek ãesk˘ch betlemáfiÛ je sdruÏení tvÛr-
cÛ, sbûratelÛ, badatelÛ, ale i lidí, ktefií mají
betlémy rádi,“ fiíká Franti‰ek Valena, kter˘
v Purkrabství shromáÏdil i nûkteré velmi
vzácné kousky. „PÛvab ãesk˘ch betlémÛ
spoãívá v jejich velké rozmanitosti – co kraj,
to jiná technika, jin˘ v˘tvarn˘ názor a tím

pádem i úplnû jin˘ betlém“, fiíká Valena.
„Velmi krásná díla vznikala napfiíklad ve
,zlatém trojúhelníku‘ vymezeném mûsty
Tfie‰È, Tfiebíã a Jihlava“, vypoãítává. „Uni-
kátní dílo pochází také z Ústí nad Orlicí, za-

yp

stoupeno je rovnûÏ Pfiíbramsko, kde se fiez-
báfii na betlémy pfiímo specializovali –
blízkost poutní Svaté hory jim totiÏ zaji‰Èo-
vala celoroãní odbyt.“
V˘stava ukazuje zejména betlémy historic-
ké a pfiedstavuje zajímav˘ prÛfiez jednotliv˘-

mi epochami i styly. Expozice zahrnuje na-
pfiíklad reprezentativní dfievûn˘ betlém z ba-
rokního kostela ze severních âech, realis-
p p ˘

ticky pojaté betlémy z 19. století i pÛvabné

jesliãkové archy, kter˘mi vlastnû celá histo-
rie betlémáfiství zaãala. „Tyhle ãernobílé lito-
grafie z pfielomu 18. a 19. století rozdávali
pÛvodnû kupci jako pozornost vûrn˘m zá-
kazníkÛm,“ fiíká Valena. „Lidé si archy doma
vystfiihovali a jednotlivé figurky zapichovali
do mechu mezi okny. Obrázky byly bohuÏel
vyti‰tûné na obyãejném papífie, a proto je
dnes kaÏd˘ zachoval˘ exempláfi velkou
vzácností.“
Vánoãní v˘stavu betlémÛ zahrnující vedle
historick˘ch unikátÛ i ukázky souãasné
tvorby, urãené z ãásti k volnému prodeji,
bude moÏné v Nejvy‰‰ím purkrabství moÏ-
né shlédnout uÏ za 5 Kã pro dûti a za 20 Kã
pro dospûlé: v˘tûÏek z v˘stavy se chystají
pofiadatelé vûnovat na dobroãinné úãely.
Na Nov˘ rok 1. ledna je v˘stava zavfiena.
Putování po zajímav˘ch betlémech na-
jdete také na stranû 6.

Biã

V˘stava na HRADù
AÏ do 14. ledna pfií‰tího roku oÏije Nejvy‰‰í purkrabství PraÏského hradu v˘stavou
nejkrásnûj‰ích ãesk˘ch a moravsk˘ch betlémÛ. Náv‰tûvníky bude lákat na zhruba tfii-
cet vybran˘ch exponátÛ: betlémy budou vystaveny dennû mezi 9–16 hodinou v kry-
t˘ch prostorách areálu. 
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Kam v prosinci na procházku?
4. po. Zveme Vás ke stolu aneb jak na‰i
pfiedkové jedli, pili, stolovali? Závûreãná
ãást – od regionálních pokrmÛ se dostaneme
aÏ ke stolu slavnostnímu o rÛzn˘ch svátcích
bûhem roku a zvlá‰tû pfii oslavû vánoc.
Pfiedná‰ka se koná od 17:00 v sále ÚVL

p

PIS, Arbesovo nám. 4, P5. Vstup 50 Kã
(PhDr. Havlovcová).
PraÏské kfiiÏovatky – jejich stará i nová
tváfi. I. ãást – kfiiÏovatka u Pra‰né brány. No-
v˘ cyklus vycházek, kter˘ vás zavede do
míst neobyãejnû zajímavé a bohaté historie
a urãitého genia loci, které se zde vûky na-
hromadily. Zaãátek v 15:00 u Pra‰né brány.
Vstup 50 Kã (Mgr. Hanzalová-Náprstková).
5. út. Vinohradsk˘ hfibitov – pokraãování.
Zaãátek v 15:00 na stanici tram. ã. 11 „Vino-
hradské hfibitovy“. Vstup 50 Kã (J. Bondyová).
6. st. PraÏské salony a kavárny nûmecké
spoleãnosti 19. a poãátku 20. stol. Zaãá-
tek v 15:00 u kavárny Arco (roh ulic DláÏdû-
né a Hybernské, proti Masarykovu nádraÏí).
Vstup 50 Kã (Mgr. Tlá‰ková).
7. ãt. Prohlídka kostela Nejsvûtûj‰ího srdce
Pánû na Vinohradech. Zaãátek v 16:15 v pod-
chodu stanice metra A „Jifiího z Podûbrad“
u prodejny kvûtin. Vstup 50 Kã (Ing. Stûniãka).
9. so. Národní divadlo. Celková prohlídka.
(stejnû i 30. 12.) Zaãátek kaÏdou pÛlhodinu od
8:30 do 11:00 pfied vchodem. Objednané sku-
piny mají pfiednost. Vstup 50 Kã (prÛvodci PIS).
Zima na ·ancích.
p y j p

Zimní procházka, která
povede i lesem, si vyÏaduje dobrou obuv.
Zaãátek v 10:00 na stanici aut. ã. 173 „Ná-
draÏí Modfiany“. Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek). 
Kostel Zvûstování P. Marie na Trávníãku.
Zaãátek ve 14:00 pfied objektem (Praha 2,
roh ulic Na Slupi a Horské). Vstup 50 Kã (A.
·krlandová).
Domovní znamení v praÏsk˘ch ulicích.
Pokraãování. Zaãátek ve 14:00 u orloje.
Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová).
Kfiiãte ústa – pfiedpoklady expresionismu.
Spoleãná prohlídka v˘stavy Galerie hl. m.
Prahy, která se vûnuje expresivním tenden-

V˘bûr z vlastivûdn˘ch akcí PIS

P R O  V A · E  Z D R A V Í■  ■  ■ ■  ■  ■

Náv‰tûva u PraÏského Jezulátka v koste-
le P. Marie Vítûzné. Spojeno s v˘kladem
o historii kostela a prohlídkou muzea PraÏ-
ského Jezulátka. Zaãátek ve 14:00 pfied ob-
jektem (kostel P. Marie Vítûzné, Karmelitská
ul.). Vstup 50 Kã (E. Sokolová).
17. ne. Vánoãní ãas v Tichém údolí. Zaãá-
tek na stanici aut. ã. 355 „Únûtice“ (jede od
metra A „Dejvická“ ve 12:10). Vstup 50 Kã
(B. ·vejnohová).

j

PraÏská abeceda – D jako Dientzenhofer.
Pokraãování cyklu, kter˘ je inspirován v˘-
znamn˘mi umûlci. Zaãátek ve 14:00 u koste-
la sv. Tomá‰e na Malé Stranû. Vstup 50 Kã
(PhDr. Chrastilová).
LibeÀ aneb od zámeãku do ghetta. Vy-
cházka z cyklu „Zmizelá Praha – putování se
star˘mi fotografiemi“. Zaãátek v 15:00 pfied
vstupem do LibeÀského zámeãku. Vstup 50
Kã (P. Kuãera). 
18. po. SchebkÛv palác. Celková prohlídka.
Se zamûfiením na osobnost architekta I. Ull-
manna. Zaãátek v 15:00 pfied objektem palá-
ce (Politick˘ch vûzÀÛ 7, Praha 1). Vstup 50
Kã (PhDr. Chrastilová). 
19. út. Kfiivolak˘mi uliãkami Malé Strany.
Pokraãování. Zaãátek v 15:00 pfied Vald-
‰tejnsk˘m palácem na Vald‰tejnském ná-
mûstí. Vstup 50 Kã (Mgr. Náprstková). 
20. st. Co vyprávûjí sochy na Karlovû
mostû? Procházka v pfiedvánoãním ãase.
Zaãátek v 15:30 u Malostransk˘ch mostec-
k˘ch vûÏí na Malé Stranû. Vstup 50 Kã (Mgr.
Náprstková).
21. ãt. ·árkou k Jenerálce.

)
Zaãátek ve 13.30

na koneãné stanici tramvají ã. 20, 26 „Divoká
·árka“. Vstup 50 Kã (B. ·vejnohová).

j

23. so. Malá vánoãní procházka PraÏsk˘m

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.
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cím v ãeském umûní na pfielomu 19. a 20.
stol. Zaãátek v 15:00 na Mariánském ná-
mûstí pfied hlavním vstupem do Mûstské kni-
hovny. Vstup 50 Kã + jednotné sníÏené
vstupné na v˘stavu (PhDr. ·kochová). 
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10. ne. Bfievnovsk˘ klá‰ter. Celková pro-
hlídka. Zaãátek ve 14:00 pfied objektem (Mar-
kétská 1, Praha 6). Vstup 50 Kã + vstupné do
objektu 50/30 Kã (PhDr. Chrastilová).
Kostel sv. Ludmily na Vinohradech. Zaãá-
tek ve 14:00 pfied objektem (nám. Míru, Pra-
ha 2). Vstup 50 Kã (Ing. Pelzbauerová).
Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãetnû kase-
mat. (Stejnû i 17. a 25.12.) Zaãátek ve 14:00
pfied kostelem sv. Petra a Pavla. Vstup 50 Kã
(prÛvodce PIS).
ÎiÏkov aneb republika ve mûstû.
(p )(p

Vycházka
z cyklu „Zmizelá Praha – putování se star˘mi
fotografiemi“. Zaãátek v 15:00 na Churchillo-
vû námûstí u vchodu do Domu odborÛ.
Vstup 50 Kã (P. Kuãera). 
11. po. Památky UNESCO – IV. Cyklus
pfiedná‰ek o ãesk˘ch památkách svûtového
v˘znamu. Pfiedná‰ka se koná od 17:00 v sá-
le ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, pfií-
˘

zemí. Vstup 50 Kã (PhDr. Chrastilová).
12. út. Zajímavosti z historie Hradãan. Za-
ãátek v 15:00 u Mariánského sloupu na Hrad-
ãanském námûstí. Vstup 50 Kã (J. Bondyová).
13. st. PraÏské vûÏe – Jindfii‰ská vûÏ. Zaãá-
tek v 15:00 pfied objektem vûÏe. Vstup 50 Kã
+ vstupné do vûÏe 60 Kã (J. BuÀatová). 
14. ãt. Interiéry PraÏského hradu – kate-
drála sv. Víta. Zaãátek ve 14:30 pfied hlavním
vchodem do objektu. Vstup 50 Kã + vstupné
do katedrály 100/50 Kã (Mgr. Náprstková).
16. so. Z Kyjí do Dolních Poãernic. Zaãá-
tek akce na Ïelezniãní stanici Praha – Kyje
po pfiíjezdu vlaku, kter˘ odjíÏdí z Prahy Ma-
sarykova nádraÏí v 9:07. Vstup 50 Kã (Ing.
Kocourek). 
Divadla, divadelní arény a lidé kolem diva-
dla na Malé Stranû. Zaãátek ve 13:00 na ro-
hu ulic Nerudova a Jánsk˘ vr‰ek. Vstup 50 Kã
(H. âenková).

hradem. Zaãátek v 15:00 u sochy T. G. Ma-
saryka na Hradãanském námûstí. Vstup 
50 Kã (E. Sokolová). 
27. st. Chodovská tvrz a galerie Cesta ke
svûtlu. Zaãátek ve 13:30 nad v˘stupem ze
schodÛ metra C „Chodov“. Vstup 50 Kã 
(B. ·vejnohová).
28. ãt. Vánoãní zvyky a obyãeje u nás
i v Evropû. Pfiedná‰ka se koná od 17:00
v sále ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5.
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Vstup 50 Kã (D. Budinská). 
30. so. Jesliãky v praÏsk˘ch svatyních –
Hradãany. Zaãátek v 10:00 pfied kostelem
P. Marie Andûlské na Loretánském námûstí.
Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek).
Kostel sv. Michala s náv‰tûvou nové ná-
rodopisné expozice v Etnografickém mu-
zeu. Zaãátek ve 14:00 u vchodu do zahrady
Kinsk˘ch (z námûstí Kinsk˘ch na Smíchovû).
Vstup 50 Kã + vstupné do muzea (PhDr.
Chrastilová).
31. ne. Tradiãní silvestrovská procházka
za praÏsk˘mi stra‰idly – Malá Strana. Za-
ãátek v 18:00 u Malostransk˘ch mosteck˘ch
vûÏí. Vstup 50 Kã (M. Breníková).
Tradiãní silvestrovská procházka za praÏ-
sk˘mi stra‰idly – Staré Mûsto. Zaãátek
akce v 18:00 u kostela sv. Martina ve zdi 
(Na Per‰t˘nû na Starém Mûstû). Vstup
50 Kã (Ing. Kocourek).
1. 1. 2007 Vy‰ehrad. Celková prohlídka vãet-
nû kasemat. Zaãátek ve 14:00 pfied kostelem
sv. Petra a Pavla. Vstup 50 Kã (prÛvodce PIS).
Tradiãní novoroãní v˘stup na Petfiín. Pû‰-
ky zdoláme tuto dominantu Prahy. V pfiípadû
velkého namrznutí cest náhradní program.
Zaãátek v 15:00 na dolním nástupi‰ti lanov-
ky na Újezdû. Vstup 50 Kã (Ing. Kocourek).
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Tlust˘ch je ve svûtû víc, neÏ hladov˘ch
Zní to aÏ neuvûfiitelnû – ne hlad, ale tlou‰Èka se stává svûtov˘m problémem ãíslo jedna.
Evropa, Amerika a v poslední dobû i Asie se pot˘kají s nárÛstem obézních lidí. A zatím-
co poãet hladovûjících klesá, u obézních je to právû naopak.

MÛÏe za to celá fiada vûcí. Jednou z nich je
stres, kterému je ryba nûkolik dní vystave-
na. K tomu se pfiidá ‰ok z teplotních zmûn.
U dna rybníka je jiná teplota neÏ v kádích, ji-
ná teplota je v síÈovce, v které nesete kapfií-
ka domÛ a jestli si udûláte cestou k fiece
je‰tû zastávku doma a dáte ho do vany, za-
Ïije dal‰í zmûnu. Kapfiík má ãast˘m otûrem
o jiné ryby, z nakládání a z transportu také
oslabenou obranyschopnost proti rÛzn˘m
koÏním infekcím a chorobám. Kapfiík, které-
ho si koupíte, pochází patrnû z nûjakého
tfieboÀského rybníka a z tekoucí Vltavy bu-
de zmaten˘ jak z jara. Co s tím? Pokud jste
plánovali dát nûjakému kapfiíkovi svobodu,
radûji jej vÛbec nekupujte. Není to sice tak
hezky symbolické, takÏe pokud chcete nû-

jaké nûmé tváfii udûlat na Vánoce radost,
domluvte se se zvífiecím útulkem a doneste
jim tfieba pytel granulí.
Pokud patfiíte mezi ty, co si Vánoce nedove-
dou bez kapra na talífii vÛbec pfiedstavit,
zkraÈte alespoÀ kapfiíkovi útrapy a nechte si
ho zabít hned u prodejce. Prodejce jednak
ví, jak na to, aby to bylo rychlé, jednak ka-
pfiíky moc nebaví koukat den dva na stûny
va‰í vany.
K VánocÛm také patfií vánoãní stromeãek.
âasto se mû kolem Vánoc lidi ptají, zda je
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ekologiãtûj‰í stromek umûl˘ nebo prav˘.
A já jim vÏdycky fiíkám, Ïe to nevím. Umûl˘
vánoãní stromek, kter˘ máme doma my, je
z plastiku a pfiijel k nám aÏ z âíny. UÏ ho
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máme víc jak deset let a je dost moÏné, Ïe

je‰tû deset vydrÏí. Konec koncÛ, vût‰inu
svého Ïivota jenom leÏí zabalen˘ v krabici.
Prav˘ stromek pochází buì z v˘sekÛ, kdy
se proãi‰Èuje les, nebo je to stromek vypû-
stovan˘ právû jako vánoãní stromek. Osu-
dem takového stromku je chvíli stát v ob˘-
váku a pak se pár dnÛ válet u popelnic, neÏ
ho odvezou na skládku. Co je víc nebo míÀ
eko, ale opravdu neumím fiíct.
Co snad mÛÏe b˘t lep‰í neÏ plastik nebo
ufiízl˘ stromek, je Ïiv˘ stromek v kvûtináãi ãi
na zahradû, kter˘ s Vámi Vánoce mÛÏe pro-
Ïívat celou fiadu let. V Praze ale je potíÏ ta-
kov˘ stromek sehnat a také kde ho mít. Îi-
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v˘ stromek nesmí b˘t pfies zimu v teple,
protoÏe by si zaãal „myslet“, Ïe zaãalo jaro.
Jakmile byste ho pak dali z bytu, omrzl by.
Takov˘ stromek se musí drÏet v chladu, na
·tûdr˘ veãer nazdobit a druh˘ den co nej-
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dfiíve odstrojit a zase zpátky do chladu. Po-
kud nemáte zahradu, je to problém.
Ale aÈ uÏ máte stromek umûl˘, prav˘ nebo
i Ïiv˘, pfieju Vám hezké Vánoce a ‰Èastn˘
nov˘ rok.

Martin Mach /Zelená domácnost
www.ekolist.cz

Na nárÛst podílu tuku v tûle má pfiímo vliv
ná‰ Ïivotní styl – sedavé zamûstnání, nedo-
statek pohybu, sezení pfied televizí a hlavnû
nevhodná strava. Dûti se odmaliãka oddáva-
jí konzumaci sladk˘ch limonád a tyãinek
a zelenina a pohyb rozhodnû nepatfií mezi
jejich „denní chléb“. ·patné návyky si pak
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nesou do dospûlosti a ruãiãka na váze po-
stupnû stoupá k vy‰‰ím a vy‰‰ím hodnotám.
Obezita je mezi vûdci povaÏována za epide-
mii a tak zkoumají, jak její nárÛst zastavit.
VÏdyÈ jen v Evropû – pokud se nic nezmûní
– bude kolem roku 2010 pln˘ch 150 miliónÛ
tlou‰tíkÛ. A âeská republika bude patfiit mezi
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zemû, které budou mít mezi sv˘mi obyvateli
obézních lidí nejvíce. 
O neblahém vlivu obezity na lidské zdraví se
pfiitom hovofií stále více – snad kaÏd˘ dokáÏe
vyjmenovat, Ïe tlou‰Èka zpÛsobuje kardiova-
skulární onemocnûní, vysok˘ tlak, cukrovku
a hraje zásadní roli v pfiíãinách úmrtí. To v‰e
vyÏaduje pochopitelnû nákladnou léãbu –
jen ve ·panûlsku vláda utratí okolo 2,5 mi-
y j p pj

liardy eur za rok na léãbu nemocí spojen˘ch
s obezitou.
Evrop‰tí ministfii ‰kolství a zdravotnictví se
v listopadu se‰li a pfiem˘‰leli, jak mohou pfii-
spût k zastavení tohoto neblahého trendu. Na

radu odborníkÛ pfiem˘‰lejí o rÛzn˘ch varian-
tách boje: zv˘‰it danû na sladké limonády,
tuãné v˘robky a omezit reklamu na nû. Naká-
zat v˘robcÛm, aby na obalech uvádûli pfiesn˘
podíl tukÛ a cukrÛ a jejich vliv na lidské zdraví
a pfiedev‰ím tloustnutí – nûco podobného, ja-
ko je dnes na krabiãkách cigaret. Ve Francii
uÏ to udûlali. Jiní ale protestují: proã vy‰‰í da-
nû na limonády, lidé si mohou vybrat a o své
zdraví se má starat kaÏd˘ sám.
To je jistû pravda, ale jak je vidût – moc to ne-
funguje. Lidé jsou obecnû ke sv˘m postavám
shovívavûj‰í, neÏ k nedokonal˘m tvarÛm ji-
n˘ch osob. Také velice ãasto propadají poci-
tu, Ïe jich se to pfiece net˘ká. BohuÏel, t˘ká.
Nemusíme vypadat jako krasavice a mane-
k˘ni z ãasopisÛ, to ani náhodou. Ale nebylo
by na místû zamyslet se, hlavnû v pfiedvá-
noãním ãase, jestli si letos ty „svátky pfiejídá-
ní“ trochu nepozmûníme? V‰eho s mírou,
kapra, salát a cukroví urãitû nevynechám,
ale místo hojného sledování televize vezmu
letos syna a manÏela bruslit na rybník. Bude
mi tam rozhodnû lépe, neÏ pfied tabulkou ão-
kolády, na které si budu pfiedstavovat nápis:
„kdyÏ to sníte, pfiibudou vám na stehnech
dal‰í o‰klivé celulitidové ìolíãky“.

Irena Sládeãková

■  ■  ■ ■  ■  ■E K O R U B R I K A

Kapfiíci pod stromeãky
Vánoce jsou za rohem. Dáreãky, stromeãky a ‰tûdroveãerní veãefie. Nûkdo si o Váno-
cích rád dá kapra, jiní radûji koupeného kapfiíka vezmou a donesou ho vypustit do Vl-
tavy. Jsou pfieci Vánoce, tak aÈ má i ten ‰upináã radost ze Ïivota. JenÏe chyba lávky.
Kapfiík si svobodu ani Ïivota asi moc neuÏije a velmi pravdûpodobnû brzy zajde.

P¤EJE SV¯M âTENÁ¤ÒM POKLIDN¯ ADVENT
A P¤ÍJEMNÉ PROÎITÍ VÁNOâNÍCH SVÁTKÒ!

MùSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, POBOâKA ·KOLSKÁ (·KOLSKÁ 30, PRAHA 1)
Vyhnout shonu se u nás mÛÏete:
úter˘ – pátek od 9:00 do 19:00
sobota od 9:00 do 15:00 (vãetnû 23. 12.)

PRAÎSKÁ UNIVERZITA 
PRO KAÎDÉHO
Od ledna 2007 opakujeme první roãník cyklu
vzdûlávání „PraÏská univerzita pro kaÏdé-
ho“ s názvem „Praha v toku dûjin“. Budou
na nûj navazovat roãníky dal‰í, do nichÏ bu-
dou pfiednostnû zafiazováni ti, ktefií se úãast-
nili univerzity jiÏ nyní. Cyklus obsahuje dvû
dvouhodinové akce mûsíãnû. Pfiedná‰ku
(stfieda) 17:00–19:00 hod. a vycházku, ko-
respondující s tématem (sobota) od 10:00
nebo od 14:00 hod.
První semestr (leden–ãerven 2007) 
6 pfiedná‰ek + 6 vycházek (cena 600 Kã)
Druh˘ semestr (záfií–prosinec 2007) 
4 pfiedná‰ky + 4 vycházky (cena 400 Kã)
Informace o voln˘ch místech na tel.
221 714 152, 221 714 151.

V tomto ãísle vám pfiiná‰íme dal‰í fotografii na‰eho ãte-
náfie. Tato zasnûÏená fotografie je pÛvabná svoji zimní

atmosférou a náladou, ale hlavnû nás pfiivádí v Praze jinam, neÏ v notorick˘ znám˘ch po-
hlednicov˘ch zábûrech! A platí stále – fotografujte a posílejte. Redakce

Myslíte, Ïe o novû poskytované poradenství
pro budoucí maminky bude zájem? VÏdyÈ
podobné sluÏby nabízí mnoho rÛzn˘ch
komerãních i zdravotnick˘ch zafiízení...
Myslím, Ïe témata rodiãovství, matefiství, ná-
hradní v˘chova zaujmou – máme u nás kon-
takty na v‰echny uÏiteãné poradenské institu-
ce související s tûhotenstvím a matefistvím, na
kurzy pfiípravy k porodu, pobyty pro tûhotné,
pro nezletilé tûhotné a matky s dûtmi, informa-
ce o utajen˘ch porodech, poradny pro kojení
a dal‰í. Nejde o komerãní aktivity. Nabízíme
napfi. cviãení pro matky s dûtmi, síÈ matefi-
sk˘ch center, rodinné kluby, hlídací sluÏby, 
kluby dvojãat a vícerãat. Nyní jsme do tisku pfii-
pravili broÏuru Rodiãovství, matefiství a ná-
hradní v˘chova, kterou chceme zdarma pfiedat
matefisk˘m centrÛm a porodnicím, aby se in-
formace co nejdfiíve dostaly k maminkám. 
Kdo jsou va‰i nejãastûj‰í klienti?
Bezplatnû poskytujeme základní sociální po-
radenství. Lidé se nás nejãastûji ptají na
podmínky nároku na dávky sociální péãe ne-
bo kdyÏ se dostanou do obtíÏné Ïivotní situa-

ce – ztratí zamûstnání, pfiestanou splácet
pÛjãku a stanou se dluÏníky, mají exekuci –
pomáháme pfii orientaci v problému, hledá-
me spolu s nimi postup, kter˘ by nezhor‰oval
situaci. Nebo jim nûkdo blízk˘ tûÏce one-
mocní, hledají sluÏby domÛ, o‰etfiovatelská
zafiízení apod. Lidé se ãasto pfiijdou poradit,
zda postup úfiadÛ je správn˘ – pokud je jim
zamítnuta dávka sociální péãe, zamûstnava-
tel dá pracovníkovi okamÏitou v˘povûì ãi
nevyplácí mzdu, ale tfieba i kdyÏ jim v obcho-
dû odmítnou reklamaci.
âasto se pfiicházejí poradit Ïeny, které se
rozhodly pro rozvod – vût‰inou nevûdí, jak
mají postupovat, jak se pí‰e návrh na rozvod,
jak to bude s nezletil˘mi dûtmi, majetkem
apod. Spolupracujeme i s Bíl˘m kruhem bez-
peãí, ale i s azyly urãen˘mi pro obûti násilí.
Seniofii se zase napfiíklad hodnû stydlivû pta-
jí na sociální sluÏby. Vytváfiíme pro nû vlídné
prostfiedí, kde mohou mluvit o sv˘ch problé-
mech, umíme je nasmûrovat, poradit jim,
máme pro nû broÏuru s informacemi. âast˘-
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mi klienty jsou i lidé s postiÏením – proto

jsme otevfieli poradnu pro handicap, informu-
jeme o dávkách, o kombinaci práce a inva-
lidních dÛchodÛ apod.
Dá se fiíci, Ïe jsme místem prvního kontaktu,
kde lidé najdou bezpeãn˘ prostor pro fie‰ení
sv˘ch problémÛ. Umíme je nasmûrovat k so-
ciálním sluÏbám nebo k odborníkÛm, ktefií
pomohou dále.
Pro lep‰í pfiedstavu – jak velk˘ poãet kli-
entÛ vám dennû projde poradnou a kolik
odborníkÛ v poradnû pracuje?
Napfiíklad v záfií se na nás obrátilo 291 klien-
tÛ se 470 dotazy. V prÛmûru je to kolem 25
osob dennû.
Pracuje nás tu pût sociálních poradcÛ, exter-
nû je‰tû jedna poradkynû pro handicap.
KONTAKT najdete v podchodu metra B-
Palackého námûstí. Pozor v˘stup Palac-
kého námûstí ze stanice Karlovo námûstí
aÏ do 22. 12. uzavfien. Tel.: 222 563 704,
731 056 172, 731 056 708. Získáte u nás mj.
Adresáfi pro seniory, Poradenství a Pouliãní
ho prÛvodce Prahou pro lidi bez domova.
KONTAKT je otevfien v po-stfi. 9–17 hod.,
ãt. 8–16,30 hod., pá 8–12 hodin. KaÏdé pon-
dûlí od 9 do 17 hodin probíhá speciální po-
radna pro nesly‰ící ve znakové fieãi nebo
osoby s poruchami sluchu. První stfieda
v mûsíci odpoledne mÛÏete nav‰tívit porad-
nu pro Ïeny po ablaci prsu. KaÏdou stfiudu
od 15,30 do 17 hod. se v KONTAKTu schá-
zejí k v˘mûnû zku‰eností rodiãe dûtí, které
mají potíÏe s drogami. Maf

Minerva podvacáté
ZaÏijte mystickou atmosféru je‰tû pfied
Vánoci – v˘stava zdraví a esoteriky Mi-
nerva uÏ po dvacáté v Praze.

MichnÛv palác na Malé Stranû bude opût
hostit ve dnech 8.–10. prosince (vÏdy od 10
do 18 hod.) ojedinûlou v˘stavu, která v sobû
spojuje léãitelskou, esoterickou, praktickou
i pfiedná‰kovou sloÏku. Více neÏ sedmdesát
vystavovatelÛ z fiad léãitelÛ, astrologÛ, nu-
merologÛ, vû‰tcÛ apod. zde bude prezento-
vat nejen své dovednosti, ale i pfiírodní pfií-
pravky a doplÀky stravy, léãivé kameny,
obrázky, pfiístroje na mûfiení aury a podobnû.
Zakoupit tu budete moci napfiíklad jedineã-
nou detoxikaãní náplast, vyvinutou na zákla-
dû poznatkÛ ãínské medicíny a reflexologie,
která doslova vysává ‰kodliviny z na‰eho tû-
la. MÛÏete si zde rovnûÏ nechat vyloÏit karty,
ochutnat jedineãnou medovinu (zdarma po
celou sobotu), zazpívat mantry, zkusit orien-
tální tanec nebo jógu, nechat se namasírovat
ãi si za pomoci irisdiagnostiky nechat urãit
diagnózu z oãní duhovky.
ZároveÀ zde bude probíhat fiada zajímav˘ch
pfiedná‰ek a semináfiÛ. V pátek se budete

moci napfiíklad zúãastnit spoleãného zpûvu
manter (od 14 hod.), vyslechnout si vyprávû-
ní speciálního hosta, badatele a cestovatele,
âechoameriãana Petra ·vece o posvátném
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milování a mystickém spojení muÏe a Ïeny
(od 11 hod.) ãi shlédnout ukázky bojov˘ch
umûní a práce s meãem (od 13 hod.). V ne-
dûli se mÛÏete nauãit vidût auru (od 10 hod.),
seznámit se se speciálními br˘lemi na zlep-
‰ení zraku (od 15 hod.). Tato pfiedná‰ka je
zpestfiena o experimenty s karetní hrou. Od
12 hodin si mÛÏete vyslechnout zajímavou
pfiedná‰ku o poselství runov˘ch kamenÛ. Od
14 hodin se také koná posezení s hereãkou
Kvûtou Fialovou.
Jistû vás potû‰í i to, Ïe kaÏd˘ st˘ náv‰tûvník
v˘stavy bude odmûnûn dárkem. To v‰echno
a je‰tû mnoho jiného v pfiíjemné pfiedvánoãní
atmosféfie mÛÏete tedy zaÏít na Minervû. 
Pokud chcete vûdût víc a pfiesnûj‰í program,
najdete jej 14 dní pfied v˘stavou na www.mi-
nervazdravi.com., tel.: 602 526 871

Bezplatné informace a poradenství ze sociální oblasti i o sociálních sluÏbách poskytuje
jiÏ sedm˘m rokem Infocentrum sociální pomoci KONTAKT MCSSP. Novinkou je poskyto-
vání kontaktÛ a informací pro budoucí maminky ãi rodiny s mal˘mi dûtmi. Vedle speciali-
zovan˘ch poraden se dozvíte také o moÏnosti alternativních porodÛ, cviãení v tûhoten-
ství, ale i o rÛzn˘ch aktivitách pro novopeãené maminky po porodu. Informace a dÛleÏité
kontakty mohou získat i zájemci, ktefií se rozhodli pro pûstounskou péãi nebo adopci.
KONTAKT také nabízí pomoc v obtíÏn˘ch Ïivotních situacích ãi informace o sociálních
dávkách. Jeho vedoucí, sociální poradkynû PhDr. Marie ·ustrové jsme se zeptali:
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Infocentrum KONTAKT bezplatnû pomáhá a radí

poradna zdraví a esoterikyd d í t ik

Fotíte, kudy chodíte?

Kontejnery na Praze 1
– svoz objemného odpadu
V úter˘ 19. 12. (pfiistavení v úter˘ ráno,
odvoz ve stfiedu ráno) na tûchto mís-
tech:
1. u stanice metra Národní, kfiiÏovatka ulic

Charvátova a Vladislavova 
2. Ha‰talská ulice 2
3. Malostranské námûstí 11 (horní)

VÍKENDOV¯ SVOZ Z 19 MÍST NA
ÚZEMÍ PRAHY 1 BUDE 7.–10. 12.
Stanovi‰tû kontejnerÛ:
MALÁ STRANA A HRADâANY:

j

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

p

Dlouhá (ã. 48)
Petrské nám. u Lodecké Zdroj: OÚ Mâ Praha 1



O co zaãal Ota Ulã publikovat pozdûji (v nakladatel-
ství manÏelÛ ·kvoreck˘ch 68 Publishers), o to je
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v posledních nejménû 30 letech spisovatelsko-pub-
licistické kariéry pilnûj‰í. Jeho lehce ironické, ale
vÏdy trefné komentáfie k nejrÛznûj‰ímu spoleãen-
skému dûní u nás i po celém svûtû, kter˘ má ob‰-
lápnut˘ dost dokonale, nikdy nepostrádají hlavu
a patu a taky nadhled. A to je nejvy‰‰í Ïurnalistické
a spisovatelské umûní, myslím. I jiní trousí sem tam
moudré my‰lenky, od Oty Ulãe se to je‰tû ke v‰emu
i dobfie ãte. Proto se s jeho ãlánky mÛÏete setkávat
nejen u v âeském dialogu, ãasopise, kter˘ spojuje
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âechy doma s tûmi ve svûtû, jako je právû Ota Ulã,
j g p ˘ p j j

ale i v jin˘ch médiích u nás doma. Právník, polito-
log, emeritní profesor univerzity v americkém Bing-
hamtonu u kanadské hranice, kde jiÏ mnoho let Ïije,
nevyléãiteln˘ cestovatel, pí‰e kromû politicko-eko-
nomicko-kulturních komentáfiÛ pfiedev‰ím cesto-
pisné knihy, veselé i moudré zároveÀ. Vydal jich
snad uÏ nûkolik desítek, naposledy titul Klokánie
a obtíÏné sousedství (nakl. ·ulc-·varc).
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Pane Ulãi, jste znám sv˘m „globálním pobíháním“
po celém svûtû (termín jsem si vypÛjãila od jedné
na‰í spoleãné známé). Základnu máte v USA, od-
tud se ale ãasto pfiemisÈujete rÛzn˘mi smûry po
zemûkouli.
Od doby kolapsu komunistického reÏimu pomíjím zá-
padní Evropu, tu jsem uÏ dfiíve dost dÛkladnû pro‰mej-
dil. Létám pfiímo do Prahy – od konce kvûtna do konce
ãervna, dokud trvá divadelní sezona a nezaãne se hr-
nout pfiíli‰ mnoho turistÛ. Obãas tu b˘vám i chvíli v zi-
mû. Pak se vracím, vût‰inou pfiíjemnû schvácen, zpût
domÛ, do Ameriky, svého permanentního domova. Nû-
kolik cest kolem svûta jsem sice absolvoval, ale uÏ zdaleka
nejsem nejmlad‰í, trmácet se do dálav uÏ vûru není Ïádná
slast. Trávit nûjak˘ch ãtrnáct hodin na palubû, procházet po-
tfiebn˘mi kontrolami tûchto dní, zouvat si boty, podrobovat in-
spekci kaÏdou maliãkost. Vloni jsem podnikl dvû takové cesty
– jednu v˘chodním smûrem, pfies celiãk˘ nûkdej‰í Sovûtsk˘
svaz, dál pfies Pákistán, Indii do Singapuru a s koneãnou za-
stávkou v Indonésii, a druhá cesta pak byla západním smû-
rem pfies Pacifik, do Taipei na Taiwanu.
Z va‰eho putování kfiíÏem kráÏem po zemûkouli jste vy-
tûÏil tisíce poznatkÛ. âasto jsou takového druhu, Ïe
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srovnáváte, jak my nûco dûláme v âesku (dobfie nebo
p j

‰patnû), a jak se to dûlá jinde ve svûtû (‰patnû nebo dob-
fie). Tím nám doma roz‰ifiujete obzory. Pfiekvapuje vás po
tolika zemích, které jste nav‰tívil, je‰tû nûco?
Samozfiejmû, Ïe mû pfiekvapuje. Opak by byl dÛkazem uÏ to-
tálního mentálního úpadku. Postava v jedné mé kníÏce praví
„Nechci se doÏít okamÏiku, Ïe bych se nûkde díval na zavfie-
né dvefie a jiÏ by mû nezajímalo, co je za nimi.“ Sebevût‰í
zku‰enost nemá vést k atrofii, absolutnímu nezájmu ve
smyslu „no jo, to já uÏ v‰echno zaÏil, co mi budete povídat.“
Svût se nám doslova pfied oãima mûní – tfieba âína teì
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a pfied deseti roky, a proã chodit tak daleko, staãí, kdyÏ se
rozhlédnete ve svém nejbliÏ‰ím okolí – âeská republika za
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hanebného panování budovatelÛ vûdeckého komunismu
a pofiádné zmûny od té doby.
Jeden recenzent m˘ch kníÏek se na mû obofiil, Ïe se na svût
dívám ãesk˘ma oãima. Inu, jiné nemám. A vûru s chutí se
soustfieìuji na ãeského ãlovûka a jeho osud v dálavách, na
úskalí integrace, jeho radosti a Ïaly. Tfieba v kníÏce Na‰i me-
zi protinoÏci pfiedkládám portrét Rudolfa Klímy, nestora sta-

rousedlíka na Tahiti, Václava Chadima, b˘valého letce na
Nové Guineji, Zdeny Ry‰avé, kuchafiky rovnûÏ z oné oblasti
obãasn˘ch kanibalÛ.
Jak moc se musí ãlovûk pfiizpÛsobovat, kdyÏ má ãínskou
manÏelku jako vy, a jak ona?
V na‰em pfiípadû pfiizpÛsobování bylo pfiíjemn˘m vzájemn˘m
obohacováním. Tak pfiedev‰ím, ona vyrostla v prostfiedí
znaãnû kosmopolitnûj‰ím a nûkolikajazyãném, neÏ já v pro-
vinãních západních âechách. Její aristokratick˘ otec byl âí-
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Àan, vzdûlan˘ na univerzitû v Cambridgi, matka ·v˘carka.
p j ˘ y

KdyÏ jsme se seznámili, pracovala má budoucí Ïena v New
Yorku pro onen UNICEF, co se stará o dûtiãky. Dovedla se
daleko líp pohybovat v západním svûtû neÏ já, kter˘ se tam
náhle z totalitní klece objevil.
Va‰e manÏelství uÏ trvá hodnû dlouho, urãitû jste navzá-
jem pfievzali se Ïenou nûkteré vlastnosti, zvyky... Ona
ãeské, vy ãínské – dá se to tak fiíct? A které?
Odpovím reakcí na‰ich pfiátel z Evropy. ManÏelka jim totiÏ
k veãefii servírovala ãeskou houbovou omáãku s velice ãesk˘-
mi knedlíky. My dva jsme se seznámili na Manhattanu na ães-
kém Silvestru. Na veãírku ve v˘luãnû ãeské spoleãnosti se
otevfiely dvefie a s pfiíchozími rovnûÏ ve‰lo exoticky vypadající
stvofiení. „To je taky âe‰ka?“ zareagoval jsem. „Ne, to je Slo-
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venka – z druhé generace“, tam sly‰ím a v rámci mé jiÏ nedo-
stateãné stfiízlivosti jsem uvûfiil. JenÏe ona to byla ta ãínsko-
‰v˘carská ‰lechtiãna, pracující u OSN. O svém nóbl pÛvodu mi
nic nefiekla a kdyÏ jsem se to dozvûdûl, já chám, plebejec,
jsem jásal. Z encyklopedie jsem se o jejím dûdeãkovi dopídil,
Ïe to byl jeden z nejbohat‰ích muÏÛ v âínû, císafisk˘ dvÛr mu
j j y p j j j pj

udûlil titul na v˘‰i velvyslance, zaloÏil sedm bank, syny posílal
za vzdûláním do Evropy – a tak se stalo, Ïe jeden z nich se

v Alpách zakoukal do helvétské dívãiny, vzali se a z to-
ho vznikla jejich dcera. Ta v New Yorku mûla spoustu
nápadníkÛ – bohat˘ch, ba i slavn˘ch, z fiad hercÛ celeb-
rit. Tak proã si vybrala mnû? Odpovûdûla s odkazem na
mou údajnou „zajímavost“ a Ïe se se mnou nikdy nenu-
dila. Tak tady to máte.
Ona na rozdíl ode mne, kter˘ z ãín‰tiny pochytil jen
pramálo, se natolik nauãila ãesky, Ïe porozumí smys-
lu té které konverzace. Já jsem se, s dost obtíÏemi –
musím pfiiznat, nauãil pohybovat v ãínském prostfiedí
nikoliv jako slon v porcelánu. A tím ov‰em nemyslím
jen zruãné zacházení s hÛlãiãkami pfii jídle. Troufám si
tvrdit, Ïe na rozdíl od prÛmûrného tvora z ãeského pro-
stfiedí jsem ohleduplnûj‰í a citlivûj‰í na to, ãemu se fií-
ká „ztráta tváfie“. My dva spolu ov‰em komunikujeme
anglicky, obãas i nûmecky, ona se synem, v Americe
narozen˘m a vyrostl˘m, ãínsky.
Nazvala jsem vás svûtobûÏníkem ãesk˘m – podle
poãtu i obsahu va‰ich kniÏních titulÛ (nûkolik de-
sítek…) Vy jste ale skromn˘.
Spí‰ neÏ za neohroÏeného dobrodruha se mám za
dost opatrnou osobu, snad i tro‰ku za zbabûlce, kter˘
se ale svou neopatrností mÛÏe dostat a vûru i dostává
do maléru. Pár pfiíkladÛ: v Indii, v poutním mûstû Be-
náresu (Varanasi) jsem poru‰il pfiísn˘ zákaz fotografo-
vání kremace neboÏtíkÛ na bfiehu svaté fieky Gangesu
ãi Gangu a tak tak, Ïe jsem unikl krveÏízniv˘m nábo-
Ïensk˘m fanatikÛm. Ve Svazijsku jsem volkswage-
nem kliãkoval pfied domorodci, vrhající m˘m smûrem
o‰tûpy. V tomtéÏ volkswagenu jsem uvízl ve snûhu na
horské okresce v království Lesotho. V Macau v hernû
jsem si povídal do magnetofonu, coÏ se zfiejmû nemá,
nesmí, a gorily mû uchopily a vynesly zpÛsobem, Ïe
jsem se rozplácl na avenidû, tehdy je‰tû pojmenované

po diktátoru Salazarovi. Na argentinsko-brazilské hranici,
u vodopádÛ Iguazú, jsem si na poslední okamÏik zmûnil pro-
gram a vrátil se do Rio de Janeira o den dfiív, coÏ jsem dobfie
udûlal, neboÈ mÛstek nad vodopády se zfiítil a do smrteln˘ch
hlubin strhl i nûkolik tuctÛ náv‰tûvníkÛ.
V pofiádném nebezpeãí Ïivota jsem byl vlastnû jen jednou,
a sice na ostrovû Viti Levu ve FidÏi, kde jsem se ‰el ponofiit,
kochat se korálov˘mi krásami a pfii té pfiíleÏitosti se na dnû
dotkl nûãeho, co vypadalo jako kámen. JenÏe byla to tzv.
stone fish – ryba pouze jako kámen vypadající, ale vybavená
mnoha ostny s jedem s potencí kobry. Smrtelné to b˘vá v de-
vadesáti procentech pfiípadÛ. Dostal jsem se mezi men‰inu
pfieÏiv‰ích znaãnou ztrátou krve a téÏ konzumací protijedu
v podobû v˘teãné skotské whisky.
Abychom konãili optimisticky a aktuálnû: Jak vy, âech Ïijí-
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cí v USA, budete letos slavit s ãínskou manÏelkou Vánoce?
Vánoce trávíme vÏdycky v na‰em domovû – procedura stan-
dardnû stfiedoevropská, ãili stromeãek, ryba, pfiípadnû i m‰e
skladatele Ryby se rozezvuãí v pozadí. Zpravidla miniaturní
rodinn˘ kruh tfií úãastníkÛ – my dva plus syn. Reminiscence
o plusech a mínusech konãícího roku si zpravidla necháváme
aÏ na Silvestra. Leto‰ní Vánoce se nám tro‰ku pozmûní: my
se totiÏ na poslední chvíli, 23. prosince máme vrátit z del‰í
plavby. Ta zapoãne ve Valparaisu v Chile, loì pokraãuje aÏ ke
konci jihoamerického kontinentu, tam, doufejme, bez úhony
absolvuje zrádné vody boufilivého Hornova mysu, zamífií na
Falklandské ostrovy a uskuteãní pár zastávek v Argentinû,
Uruquaji a Brazílii. âili, byl by pak o Vánocích dostateãn˘ dÛ-
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vod se ze záÏitkÛ vzpamatovávat, o nich si povídat, fotografie
prohliÏet a pfiípadné rány, cestou u‰tûdfiené, si olizovat.

Martina Fialková

rozhovor / vûda / vzdûlávání 3prosinec 2006p

J· LINGUA SANDY
NABÍZÍ V¯UKU

nizozem‰tiny, portugal‰tiny,
japon‰tiny, ãín‰tiny, fieãtiny,
‰véd‰tiny, fin‰tiny, ru‰tiny aj.

■  pfiíprava na maturitu z angliãtiny
■  konverzace s rodil˘mi lektory
■  v˘uka pro lékafie a zdravotní sestry
■  pfiípravné kurzy PET, FCE, ZMP atd.

Tel.: 724 753 225, 224 816 269–270
Na Florenci 9, Praha 1
www.lingua-sandy.cz

Po ãem kaÏd˘ z nás nejvíc touÏí 
a co povaÏujeme za nejdÛleÏitûj‰í?
Je dÛleÏité umût vyjádfiit 
a sdûlit druh˘m co cítím?
DokáÏu si váÏit sám sebe i druh˘ch?
KdyÏ se s nûk˘m nepohodnu, 
dá se s tím nûco dûlat?
Jsou blázni ti, co dûlají radost druh˘m 
„jen tak“?
Co je to vlastnû etika? 
Je etika v˘sadou jen filosofÛ?

Za první otázkou následuje vût‰inou otázka
druhá: „A co vlastnû s dûtmi v etice dûláte?“
KdyÏ si otevfiete webové stránky na‰í ‰koly,
dozvíte se toho o etice víc neÏ dost. Ale dost
moÏná se nedozvíte to nejdÛleÏitûj‰í:

Nedozvíte se o tom, 
jak se dûti tû‰í na kaÏdé nové setkání.
Jak je pro nû dÛleÏité, 
Ïe je nûkdo poslouchá a povídá si s nimi.
Îe se i prvÀáci dokáÏou 
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zam˘‰let nad sebou a druh˘mi.
Proã je nûkdy pro v‰echny tûÏké 
vymanit se z pfiedsudkÛ vÛãi sobû a druh˘m.
Kolik ãasu vûnují lektofii pfiem˘‰lení 
o kaÏdém dítûti a zpÛsobu, jak a ãím jej oslovit.
Nebo: Co dokáÏe bezv˘hradné pfiijetí, 
pochopení, trpûlivost a otevfienost?tt

Na Z· nám. Curieov˘ch se Etická v˘cho-
va (dále Ev) rozvíjí jiÏ od roku 1999. Dûje se
tak zámûrem doplÀovat podstatnou sloÏku
rozvoje osobnosti dûtí, na kterou nezb˘vá
v bûÏn˘ch hodinách prostor. Dûti prvních aÏ
devát˘ch tfiíd nav‰tûvují Ev bezplatnû jednou

t˘dnû ve svém volném ãase. Mohou se zde
odpoledne znovu setkat se sv˘mi spoluÏáky
v men‰í skupinû, uvolnûnûj‰í a neformálnûj‰í
atmosféfie. V prostoru, kde se mohou více
otevfiít sobû i druh˘m. V prostoru ke zmûnû
postojÛ a chování. Prostoru, kde mohou spo-
leãnû nûco zaÏít, vytvofiit a objevit.
K tomu jim pomáhá lektor jako jejich zku‰e-
nûj‰í prÛvodce na cestû k:

Rozli‰ování dobra a zla.
Orientaci v hodnotách.
Respektování pravidel a jejich smyslu.
Rozvíjení komunikace, empatie, asertivity,
spolupráce a pfiátelství. 
Vûdomému a odpovûdnému  nakládání
s vlastní svobodou.

V prvních tfiídách je Etika nedílnou souãástí
vzdûlávacího programu: podporuje totiÏ
adaptaci na nové prostfiedí a integraci dûtí
s mimofiádn˘m nadáním. Studenti sedm˘ch
aÏ devát˘ch tfiíd si mohou vybrat  podle své-
ho zájmu ze ãtyfi programÛ Ev: Velmi drama-
tick˘ krouÏek, taneãní dílna „Sissone“, Multi-
mediální klub „MulÈák“. Program „Sondy“,
kter˘ zasahuje nabízen˘mi tématy i do v˘uky
‰kolních pfiedmûtÛ. S velk˘m úspûchem byl
novû zaveden projektov˘ blok „Zásah X“  ur-
ãen˘ pro celé tfiídní kolektivy.
Projekt Etické v˘chovy by se neobe‰el bez
dobrého zázemí na ‰kole, kvalitního t˘mu
odborníkÛ, zájmu rodiãÛ, jejich dûtí a plné fi-
nanãní podpory Mâ Praha 1. S díky v‰em
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Martina Borzová, koordinátorka projektu
Etické v˘chovy na Z· nám. Curieov˘ch. Více
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se mÛÏete dozvûdût na www.zscurie.cz.

·KOLY  ·KOLY  ·KOLY  ·KOLY  ·KOLY  ·KOLY  ·KOLY  ·KOLY  ·KOLY  ·KOLY  ·KOLY  ·KOLY

KLUB POHYBU A KRÁSY 
SLUNEČNICE

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO
TANEČNÍ KURZY PRO DĚTI, 

TĚHOTENSKÝ PROGRAM,  MASÁŽE,
KOSMETIKA, KADEŘNICTVÍ,

MANIKÚRA, PEDIKÚRA, SOLÁRIUM

Maiselova 7, Praha 1, metro Staroměstská
inf. 222 232 490, 721 215 204

www.klub-slunecnice.cz  
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Ota Ulã
svûtobûÏník ãesk˘

Etika na základní ‰kole?
KdyÏ vyprávím o na‰em projektu Etiky na Z· nám. Curieov˘ch, setkávám se nejãastûji
s údivem a otázkou „Etika na základní ‰kole?“. Vût‰inou se snaÏím najít pfiíhodné od-
povûdi. Pro tentokrát si dovolím pokraãovat v tázání:

8. Tradiãní 
malostransk˘ koncert

Úter˘ 5. 12. 2006 v 18:00 hodin
varhany Jan Hora

recitace Vladimír Matûjãek 
Dûtsk˘ pûveck˘ sbor 

Slavíãek z Vr‰ovic
ÎesÈov˘ soubor Konzervatofie J. Deyla

Kostel sv. Karla Boromejského
Vla‰ská ulice na Malé Stranû

V˘stava nejhezãích ãesk˘ch 
a zahraniãních betlémÛ

od 23. 12. 2006 do 1. 1. 2007
Gymnázium Jana Keplera

Parléfiova 2, Praha 6
Otevfieno dennû 10:00 – 17:00 hod.
24. 12. 2006 10:00 – 15:00 hod.
31. 12. 2006 10:00 – 15:00 hod.
1.   1. 2007 13:00 – 16:00 hod.

spojení tram. 22, 23 stanice Pohofielec
www.sweb.cz/betlemy

Stra‰idelník na pokraãování 
V minulém ãísle jsme pfiinesli milou zprá-
viãku o tom, jak dûti v Základní umûlecké
‰kole Biskupská psaly stra‰ideln˘ sborník
pohádek. V listopadu se nám k této infor-
maci bohuÏel neve‰la uÏ Ïádná pohádka
na ukázku, museli jsme ji tedy nechat na
prosinec.VÏdyÈ prosinec je vlastnû také ta-
kov˘ pohádkov˘ mûsíc sám o sobû. 

Petr Albok: O víle Ladiãce
To byl jednou jeden Honza a ten neumûl
hrát na klarinet. Honza vÛbec necviãil
a chodil tam jen proto, Ïe rodiãe
hroznû stáli o to, aby tam chodil.
Hrál tak, Ïe pan uãitel z toho byl
zoufal˘ a rozbolela ho hlava uÏ
pfied hodinou. Jednou pfii‰el Hon-
za do tfiídy a pan uãitel uÏ ani ne-
zkou‰el jak to umí a dal mu pûtku.
Pak ho poslal na chodbu, aÈ se to
tam aspoÀ trochu nauãí, aby to ‰lo
poslouchat. Honza ‰el na chodbu,
párkrát fouknul do klarinetu a po-
tom si v‰iml, Ïe na pÛdu jsou otev-
fiená dvífika. Vylezl po Ïebfiíku a zji-
stil, Ïe tam nûkdo je...

Mûlo to vlasy jako struny, pas v podobû
houslí, nohy jako pfiíãné flétny, paty jako
pedály od klavíru, krk jako od kytary, hlavu
v podobû bubínku, kÛÏi jemnou, jako kdyÏ
hrajete na harfu a ve vlasech to mûlo za-
pletené noty... Ta obluda, ta nádhera, se
v‰elijak svíjela, kroutila a hlasem tenoulin-
k˘m, jako kdyÏ se hraje na flétnu nebo na
horní klávesy klavíru nafiíkala: „Ách jo, kdo
˘ j y j

to tam tak hroznû hraje?“ 
„To jsem byl já“, pfiiznal se Honza.
„Ahá, tak to jsi byl ty... ukaÏ, pÛjã mi ten
klarinet, já se ti na nûj podívám.“
Profoukla klarinet, pak se do nûj jukla
a fiekla: „VÏdyÈ je úplnû obyãejnej! Tak
proã tak hroznû hraje‰?“ Profoukla ho po-

druhé, pak ho vrátila a fiekla:
„Tak teì nûco zahraj!“ 
Honza zahrál a hned to ‰lo
líp. Víla Ladiãka se usmála:
„UÏ by to mûlo b˘t v pofiád-
ku. A teì mi zmiz z oãí, neÏ
mû zase zaãne bolet hlava.“
A tak ‰el Honza do tfiídy,
aby ukázal panu uãiteli, jak
krásnû umí hrát na klarinet.
Pan uãitel mu hned nasázel
spoustu jedniãek a poslal
ho na soutûÏ. Honza vyhrál.
Od té doby hrál rád.

a odûvÛ z kÛÏí, péfiov˘ch bund,
spacákÛ, pro‰ívan˘ch dek,
koÏe‰inov˘ch pfiedloÏek, 

koÏichÛ, umûl˘ch materiálÛ,

praní ko‰il: 5O Kã

Laundromat:
4 kg – 200 Kã/2 hod.

Karolíny Svûtlé 10
Praha 1

Nov˘ tel.: 739 775 255
Po – Pá 7:30 – 19:00

âistíme expres nebo 24hod.

Jak na Uhelném trhu
uãíme dûti úctû k pfiírodû
V souãasné dobû probíhá ve spoleãnosti
pomûrnû rozsáhlá diskuse o tom, jak za-
ãlenit do v˘uky problematiku ochrany Ïi-
votního prostfiedí a vztahu ãlovûka k pfiíro-
dû. Zafiazování programÛ environmentální
v˘chovy do rámcov˘ch v˘ukov˘ch plánÛ
se stalo nejen módou, ale hlavnû spole-
ãenskou potfiebou a povinností.

·kola mÛÏe pfiistupovat k jejich plnûní dvû-
ma zpÛsoby: buìto formálnû, nebo zodpo-
vûdnû. Na 1. st. Z· Uheln˘ trh dáváme pfied-

p y p

nost zku‰enostem, záÏitkÛm a proÏitkÛm
ÏákÛ pfied such˘m pfiijímáním hesel. Zastá-
váme názor, Ïe pobyt Ïáka v pfiírodû a pfiím˘
kontakt s Ïivou pfiírodou je tou správnou ces-
tou, jak nauãit dítû úctû a pokofie k pfiírodû.
Poskytujeme dûtem moÏnost nauãit se sta-
rat o Ïivé tvory. Máme ve ‰kole kfieãka, ptáã-
ka, ryby. Pofiádáme turistické v˘pravy do za-
jímav˘ch lokalit Prahy a okolí, úãastníme se
literární a v˘tvarné soutûÏe napfi. Voda nad
zlato, PraÏská veverka. Sbíráme Ïaludy
a ka‰tany pro zvífiata v ZOO Zbraslav. Máme
vybudovan˘ pfiírodovûdn˘ koutek, kde vysta-
vujeme zajímavé exponáty nasbírané pfii
spoleãn˘ch v˘pravách, ãi z rodinn˘ch v˘letÛ.
Jsme pfiesvûdãeni, Ïe touto cestou se dítû
nauãí znát hodnotu pfiírody a Ïiv˘ch tvorÛ.
Mgr. NadûÏda Krátká, 1. st. Z· Uheln˘ trh

p y ˘̆

KLUB RODIâÒ MAL¯CH DùTÍ,
Unitaria, Karlova ul. 8, Praha 1,

zve na schÛzku ve ãtvrtek 14. prosince
v 16:30 hod. s pfiedná‰kou a diskuzí na
téma: Co se mají dûti v raném vûku
uãit? O dûti je bûhem schÛzky postaráno.
Vstup voln˘.



STK • EMISE
♦ motocykly ♦ osobní ♦ nákladní ♦ autobusy ♦ traktory ♦ IDV – dovozy, pfiestavby

BEZ

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

V areálu moÏnost ãer-
pat PHM (benzin spe-
ciál, natural, naftu).
Kompletní sluÏby auto-
servisu. Prodej pro-
duktÛ ÖMV.

4 inzerce / PR / kultura LISTY PRAHY 1
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■ OPRAVY – PSACÍ STROJE, KALKULAâKY,
tel.: 241 412 507.

■ KOUPÍM BYT nebo rod. dÛm jakékoli veli-
kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.
Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní
smlouvu, i v domû s majitelem, podnikov˘
apod. I zdevastovan˘, v soudní Ïalobû, neo-
právnûnû obsazen˘, s neÏádoucím nájemní-
kem ãi s jakoukoli právní vadou. Ve‰keré
formality zajistím, zaplatím stûhování i pfií-
padné dluhy na nájemném, privatizaci atd.
Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, dome-
ãek mimo Prahu apod. a dát ãas na vystûho-
vání. Seriózní jednání, platba v hotovosti.
Tel.: 222 712 015 nebo 603 420 013.

■ Koupíme sklo, keramiku, porcelán, ‰per-
ky, obrazy, pohledy z I. republiky a star‰í.
Hledáme téÏ ve‰keré pfiedmûty s tématem
Mikulá‰e a vánoc. StaroÏitnosti – Koneãn˘,
Dlouhá 22, Praha 1, po–pá 14 –18 hod., Tel.:TT
222 320 993. 

■ Nejlevnûj‰í masáÏe Praha 1, V Kolkovnû
objednání : 224 819 686 721 785 083.

Bojíme se s Hitchcockem
ReÏiséra filmov˘ch hororu, psychologick˘ch filmÛ a thrillerÛ Alfreda Hitchcocka (1899
– 1980) není tfieba pfiíli‰ pfiedstavovat.

K U L T U R A  B E Z  K R A V A T Y■  ■  ■ ■  ■  ■
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VETERINA
pondělí–pátek 9–20 hod.

Praha 1, Liliová 7
tel.: 222 221 726

■ Firma KRAFT – Správa a údrÏba
nemovitostí, úklidové práce, malová-
ní, lakování, pokládka podlahov˘ch
krytin, sklen. práce, drobné stavební
úpravy, údrÏba zelenû, autodoprava,
stûhování a ostraha budov a majetku.

Tel.: 728 054 414, kraft@kraft-praha.cz

âALOUNICTVÍ  VÁVRA
Ve‰keré ãalounické práce

v˘bûr z 1200 potahov˘ch látek, kÛÏe,
ekokÛÏe, koÏenky.

Tel. 241 414 147, 603 301 565

Telefon: 224 214 617 Mobil: 604 207 771

KU¤ÁCI-ODVYKNETE!

HLEDÁME BYDLENÍ
NA PRAZE 1, 

NEJLÉPE MALÁ STRANA,
STARÉ MùSTO

Tel.: 257 314 901, 605 470 210

■  ■  ■ ■  ■  ■K L U B

Glen Matlock, zakládající ãlen Sex Pistols v Praze

Nenápadnû vyhlíÏející titul s foto-
grafiemi tfií osobností z celkového
poãtu dvanácti, které autor zpoví-
dal, obsahuje hutné Ïivotní prav-
dy. Scénické rozhovory se ode-
hrávaly od kvûtna 2003 ve
·vandovû divadle, a jejich hosty

y

byli napfiíklad Suzanne Vega,
Zdenûk Svûrák, Michal Horáãek,
Václav Moravec, Robert Fulg-
hum, Eva Urbanová a také Olga
Sommerová. Jistû by bylo ‰koda
nechat kouzlo zajímav˘ch veãe-
rÛ, které David Hrbek moderoval, vy‰umût
a rozplynout se v toku ãasu. Proto vznikla
kníÏka, kterou autor tak trochu navazuje na
svoji kniÏní prvotinu, rozhovor s Davidem
Vávrou ·umn˘ Vávra

p
, mimochodem velmi

úspû‰nou. 
Rozhovory v nové knize jsou obsáhlé, ale
dobfie plynoucí. Nevím, nakolik byla jejich
pÛvodní, scénická podoba upravována, ale
ãtou se skvûle a jsou vtipné. A pfiestoÏe pat-
fií osobnosti zde zpovídané k tûm „notoricky
znám˘m“, lze fiíci mediálnû ãasto „vytûÏova-
n˘m“, nemáte pocit, Ïe by se nûjak opakova-
ly. A aã jde – v pfiípadû Olgy Sommerové ku-
pfiíkladu – stále o totéÏ (zde feminismus
pochopitelnû), je vidût, Ïe Olga Sommerová
stále je‰tû nefiekla a nenafilmovala v‰echno,

co chtûla. Podobné je to i u dal-
‰ích. V˘bûr osobností se tedy po-
vedl a to, co nám prostfiednictvím
Hrbkov˘ch otázek sdûlují, mÛÏe
b˘t pro nás nejen zajímavé, ale
i v˘znamné. Neãtûme tedy po-
dobnû dobré rozhovory pouze se
zvûdavostí na Ïivot takzvan˘ch
hvûzd, ãtûme je pomalu, vracej-
me se k nim a zkoumejme, ãím
ten ãi onen ãlovûk tak zapÛsobil
na své okolí, Ïe jej vyneslo do v˘-
‰in spoleãnosti. Nebo lépe fieãe-

no, jak na sobû pracoval a jak˘ byl jeho cíl.
Zjistíme, Ïe v podstatû nikdy sobeck˘, vÏdy
jejich úspûch pramenil z nadprÛmûrného na-
d‰ení pro práci a zfiejmé touhy udûlat nûco
pro obohacení druh˘ch, nejen sebe sama.
Z Hrbkov˘ch scénick˘ch rozhovorÛ je dobfie
patrné, proã jsou právû tito lidé spravedlivû
na v˘sluní, ale také, Ïe i oni jako kdokoliv
z nás bojují s nemocemi sv˘mi nebo sv˘ch
blízk˘ch, se vztahy k dûtem…, mají i pochyb-
nosti o sobû a své práci. Mají ale také tu
schopnost, vyuÏít tyto pochybnosti i Ïivotní
trápení k dal‰ímu rÛstu. Ale stále platí, Ïe je
vÏdy tfieba hodnû vsadit, pokou‰íme-li se
hodnû vyhrát, jak naznaãuje název knihy
a jeden z rozhovorÛ (hádejte s k˘m asi?).
Vydalo nakladatelství DOKO¤ÁN

j ( j
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Glen Matlock & The Philistines aneb The
Best of Sex Pistols po 30 letech – 12. pro-
since 2006 v klubu Roxy

Glen Matlock, zakládající ãlen a první basák le-
gendárních Sex Pistols, pfiijede 12. prosince
do Prahy. Jeho koncert v praÏském klubu Ro-
xy je souãástí turné u pfiíleÏitosti 30. v˘roãí vy-
dání alba „Never Mind the Bollocks“, desky,
která ovlivnila dûjiny rockové hudby. Glen Mat-
lock je povaÏován za tehdej‰í hudební mozek
kapely Sex Pistols, je podepsán jako spoluau-
tor pod 10 z 12 písní na tomto albu, vãetnû
singlÛ „God Save the Queen“ a „Anarchy in the
U.K.“ Glen Matlock zahraje v Roxy se svojí ka-
pelou The Philistines. Pfiedskokanem bude berlínská punková legen-
da She-male Trouble, která je známá domácímu publiku z Antifestu
2004 nebo hraním s kapelami jako Misfits a podobnû. 
Kapela Sex Pistols, britská punková ikona, vznikla v roce 1975. Jejími
ãleny byli pÛvodnû zpûvák Johnny Rotten (autor vût‰iny textÛ), kytaris-

ta Steve Jones, bubeník Paul Cook a basák
Glen Matlock – autor hudby k legendárním pís-
ním této kapely. I kdyÏ hráli pouze 3 roky a vy-
dali pouze ãtyfii singly a jedno studiové album
(„Never Mind the Bollocks“, 1977), mûli Sex Pi-
stols obrovsk˘ vliv na rockovou hudbu ve Velké
Británii a po celém svûtû. Glen Matlock byl vy-
hozen v roce 1977 a nahrazen Sidem Viciou-
sem. Kapele je pfiipisována iniciace vzniku pun-
kového hnutí a mezi ovlivnûn˘mi kapelami jsou
napfi. The Clash, Nirvana, Oasis ãi Siouxsie and
the Banshees. Kapela se rozpadla bûhem boufi-
livého turné po USA v roce 1978. V 90. letech
minulého století a v letech 2002 a 2003 podnik-
li ale nûkolik spoleãn˘ch turné. V roce 2006

byli Sex Pistols uvedeni do Rockové sínû slávy (zdroj Wikipedia).
www.glenmatlock.com
Koncert zaãíná v 19.30. Vstupenky jsou k dostání v pfiedprodeji
v síti Ticketpro za 495 Kã, na místû pak za 550 Kã. Více info:
www.roxy.cz

Mezi jeho nejslavnûj‰í filmy patfií ãernobílé
Psycho (1960) se slavnou scénou vraÏdy ve
spr‰e, které se stalo prototypem nového fil-
mového Ïánru – psychothrilleru. Vizuální mo-
tivy a sugestivní kameru, spolu s nezvykl˘m
zacházením se zvuky a hudbou, inspirovaly
mnohé z Hitchcockov˘ch následníku od Bri-
ana De Palmy aÏ po napfiíklad Davida Lyn-
che. Filmu Psycho pfiedcházel v roce 1958
neménû slavn˘ barevn˘ film Vertigo (v hlav-
ních rolích James Stewart a Kim Nowaková).
Psychologicko romantick˘ pfiíbûh b˘valého
policajta Scottieho s jasnû erotick˘mi prvky
patfií, co se t˘ãe v˘razov˘ch prostfiedkÛ,
k Hitchcockov˘m nejbohat‰ím filmÛm. Divác-
ky velmi úspû‰n˘ kriminální psychologick˘
film Okno do dvora (1953–4) s Jamesem
Stewartem a Grace Kellyovou sice odhaluje
jednu vraÏdu, ve skuteãnosti ale sleduje
vztahy mezi muÏi a Ïenami. Nositelem pfiíbû-
hu je zranûn˘ fotoreportér, kter˘ ze svého ko-
leãkového kfiesla sleduje malá dramata
sv˘ch sousedÛ a stává se tak svûdkem vraÏ-
dy. Zajímav˘m rysem filmu je nezvyklá práce

kamery, která nikdy neopustí ãtvercov˘ pro-
stor dvorku domu. Ptáci (1963), barevn˘ film
na motivy povídky Daphne du Maurierové
s otevfien˘m koncem a bez jakéhokoliv po-
kusu o logické zdÛvodnûní filmového dûje, je
dal‰ím skvûl˘m dílem. Vpád úzkosti a stra-
chu do uspofiádaného malomûsteãka, zpÛ-
sobeného zdivoãel˘mi útoãn˘mi a zákefin˘mi
ptáky prezentuje reÏisér virtuózním zpÛso-
bem, vyuÏívajícím na tehdej‰í dobu nezvy-
klého spojení obrazu a zvuku. Také Na se-
ver severozápadní drahou (1959), „dvû
hodiny trvající vtip“, jak akãní a dobrodruÏn˘
film nazval sám Hitchcock, pfiiná‰í nové
a nezvyklé filmové postupy. Hlavní hrdina
Thornhill (v˘teãnû zahran˘ Gary Grantem)
je, aniÏ ví proã, vystaven mnoha vraÏedn˘m
zatûÏkávacím zkou‰kám, aby nakonec vybo-
joval svÛj boj na Ïivot a na smrt ve slavné
scénû na Mount Rushmore, která film pro-
slavila jako velmi ãistou abstraktní kinemato-
grafii. Témûfi celou Hitchcockovu filmografii
lze najít na DVD s ãeskou podporou.

M. Kotík

■  ■  ■ ■  ■  ■T I P  N A  K N Í Î K U

David Hrbek: V‰echno je sázka – Scénické rozhovory

Havelská koruna
Chcete-li se chutnû, kvalitnû, rychle a za pfiijatelnou cenu nao-
bûdvat a pracujete-li v rozumném dosahu Havelského trÏi‰tû, re-
spektive Havelské ulice, neváhejte vyzkou‰et jednu z mála praÏ-
sk˘ch jídelen s názvem Havelská koruna. Tenhle gastronomick˘
podnik navazuje na zmizelou slávu praÏské Koruny v tom nej-

ílep‰ím slova smyslu. Nejmodernûj‰ím vybavením disponující
kuchynû a pfiípravny a kulturní prostfiedí rozlehlé, dfievûn˘mi

ístoly a lavicemi zafiízené jídelny, umoÏÀuje kulturu stolování
a dobr˘ poÏitek i z docela obyãejného ãeského jídla, na které jen
narychlo zaskoãíte v polední pauze. Ale i ti, kdo mají ãasu více,

íbudou tady urãitû spokojeni. Posedût si mohou i v pûkné zimní
zahradû se zelení, která vznikla zasklením kdysi nevzhledného
dvorku. A ãím je spokojenost zdej‰ích strávníkÛ urãená?

ÚKLID
administrativních objektÛ, domÛ, chod-
níkÛ, kanceláfií, bytÛ, objektÛ po rekon-
strukci, vyklízení, ãi‰tûní kobercÛ a dal-
‰í úklid spolehlivû zaji‰Èuje firma

CHRPA
tel.: 224 914 001

www.chrpauklid.cz 
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Kdo je‰tû nezná poslední CD Jana Buriana
Dívãí válka, na nûmÏ kromû nûj zpívají nejena
zpûvaãky (známé i ménû známé), ale i he-
reãky a jiné osobnosti skvûlé, humorné a
zdravû feministické písnû z Burianovy autor-
ské dílny, má jedineãnou pfiíleÏitost. Koncert
inspirovan˘ tímto CD mÛÏe b˘t zajímav˘m
záÏitkem. Ve velkém sále Mûstské knihovny
v Praze se pfiedstaví ãtyfii nové klipy a – jak
tvrdí autor – dojde i na fiadu dal‰ích pfiekva-
pení v souvislosti s projektem DÍVâÍ VÁLKA.

j pp

Za úãasti Jana Buriana, tedy autora celého
humorno-váÏného projektu o Ïenské eman-
cipaci a citech, Jifiího Buriana, Mikolá‰e RÛ-
Ïiãky a hostÛ Ester Koãiãkové, Feng Jün
Song, Víta Klusáka a dal‰ích, se rozhodnû
nebudete nudit.  
Kromû písní Jana Buriana z desky DÍVâÍ
VÁLKA zazní na koncertû i nûkteré dal‰í úpl-

p y

nû nové písnû za doprovodu klavíru ãi kapely.
Poznáte koneãnû Ester Koãiãkovou jako Ali-
ci co má dva milence i s pianistou Lubomí-
rem Nohavicou, Feng Jün Song poprvé Ïivû

zazpívá Kvûtu – bohyni kuchynû!, dojde i naûû
poÏivaãného rapera Kapitána Demo – pfie-
kvapení veãera... aneb Gregory Finn ze
SOUTHPAW zazpívá ãesky!!!
Uvidíte Svûtové premiéry videoklipÛ reÏiséra
Víta Kusáka (autor âeského snu) písnû 

p y p
Nor-

mální holka. Dal‰í klip z dílny reÏisérky Marie
Procházkové (Îralok v hlavû)

p y
·tûpánka má

y

dovolenou pfiipomene nezapomenutelnou
interpretku tohoto Burianova kousku, hereã-
ku Evu Holubovou.
Jiné, zbrusu nové klipy na Burianovy dûtské
písnû âern˘ ‰tûnû a Opice ztvárnila opût
Marie Procházková, k vidûní budou ale také
nûkteré videoklipy s Janem Burianem z po-
zÛstalosti Pavla Kouteckého.
Opravdu zajímavá nabídka – vyzbrojte se
nadhledem, smyslem pro rovnoprávnost a
pfiipravte si bránici. Dívãí válkou urãitû nebu-
de u‰etfiena.
Mûstská knihovna 6. prosince od 19.30 ho-
din, lístky lze zakoupit v pokladnû Mûstské
knihovny. Maf

Dívãí válka pokraãuje...

To je jednoduché. I kaÏdodenní (ale dnes uÏ
pomalu mezi v‰emi specializovan˘mi restau-
racemi vzácná) ãeská kuchynû se musí
umût pfiipravit s láskou. A to je právû to, co
tady ‰éfkuchafi pan BroÏek (dfiíve hotel
Forum) umí. Se sv˘m personálem dal‰ích 
10 kuchafiÛ dennû pfiipraví neuvûfiitelné
kvantum porcí – 1 500 jídel, ale v sezonû aÏ
3 000, to je úctyhodn˘ poãet smaÏen˘ch
kvûtákÛ, bramborákÛ, vepfiov˘ch peãení, ho-
vûzího gulá‰e, rajské ãi koprové omáãky,
ovocn˘ch knedlíkÛ a jin˘ch tradiãních dobrot.
Ale vybírat mÛÏete samozfiejmû i z nûkolika
polévek, zeleninov˘ch salátÛ, kompotÛ ãi
klasick˘ch mouãníkÛ. Samozfiejmostí je také
‰iroká nabídka nápojÛ. Va‰i konzumaci vám
napí‰ou na lísteãek, kter˘ si vyzvedne kaÏd˘
u vchodu. Pfii odchodu vám to pak paní po-
kladní spoãítá. Ceny jsou pfiijatelné, ale ne
zase tak úplnû lidové. Je to ale pochopitelné,
dostáváme-li za nû prvotfiídní kvalitu – a to je
v Havelské korunû zaruãeno. 
Zdej‰í systém pfiípravy, zpracování i uchová-
vání potravin a pokrmÛ je velmi propracova-
n˘ a pfiísn˘. Majitel Franti‰ek Soukup, kter˘
má s gastronomií dlouholeté zku‰enosti, fií-
ká, Ïe stálá kontrola je nezbytná. Vysvûtluje
také, jak pracují speciální vodní fritézy, které
zabraÀují nejen pfiepalování, ale i tomu, aby

se do oleje dostala opadávající strouhanka
z pokrmÛ. Aby se mohly zdravû a bez pfiedá-
vání pachÛ smaÏit zvlá‰È zároveÀ ryby,
zvlá‰È fiízky ãi jiné pokrmy, vyuÏívají zde
hned dvû tyto velmi drahé fritézy. Dále tu vy-
uÏívají speciální ‰okér na zchlazování zákla-
dÛ omáãek z 90 na 5 °C, které lze pak bez
problémÛ nechat zrát, ãímÏ získají potfiebnou
chuÈ a zároveÀ se nekazí. 
Také se tu pfiedpisovû u kaÏdého desátého
pokrmu mûfií teplota, stejnû jako se kontrolují
tepelné body pfii v˘robû, prodeji i skladování
pokrmÛ. Hygienici zkrátka musí b˘t vÏdy spo-
kojeni, stejnû tak jako zákazníci. A jaké je kré-
do majitele, pana Soukupa? Nabídnout do-
mácím náv‰tûvníkÛm v centru Prahy chutná
a kvalitní jídla domácí, ãeské kuchynû a vzbu-
dit v nich pocit hrdosti na tradiãní hodnoty
a tím i na sebe sama. OdráÏí se v nûm i dlou-
holetá rodinná tradice, bytostnû spjatá s Ha-
velsk˘m trhem a okolím. (Dûdeãek pana Sou-
kupa do roku 1948 pûstoval zeleninu a právû
zde s ní i obchodoval. Ale o tom asi aÏ jindy.)

Foto Jifií Sládeãek

Havelská koruna
Havelská 23, Praha 1

Otevfieno 7 dní v t˘dnu od 11 do 20 hodin,
jen 24. 12., 25. 12. a 1. 1. bude zavfieno.

■ Prodám ‰tûÀata jezevãíka hladkosrstého, standard, ãerné
s pálením, s prÛkazem pÛvodu, rodiãe exteriérovû i pracovnû v˘borní,
matka ‰ampionka CZ! Odbûr na vánoce. Tel. 382 259 737, 728 458 002.



■  ■  ■ ■  ■  ■P O ¤ A D Y P R O S E N I O R Y
Vzhledem k dlouhodobé rekonstrukci Malostranské besedy se dal‰í kulturní pofiady pro se-
niory budou konat pouze 1x za mûsíc v Maìarském kulturním stfiedisku, Rytífiská 25,
Praha 1 od 14:30 hodin.
6. 12. Jan Thuri – hoboj, Jaroslav Bohdal – housle, Petra Feistauerová – viola, Yu Moto-

hashi – violoncello. Zmûna programu vyhrazena!

Ztajená historie Prahy – vycházky vlastivûdného krouÏku
2. 12. Eli‰ka Krásnohorská v okolí Jeãné ulice. Sraz ve 13:45 hod. u Faustova domu na

Karlovû námûstí.
9. 12. Spletitosti kol Boleslava II a svatého Vojtûcha. Sraz  ve 13:45 hod. u po‰ty na III.

nádvofií  Hradu.
6. 1. ·merhov a severní pfiíradniãí. Sraz ve 13:45 hod. v loubí T̆ nské ‰koly na Staro-

mûstském námûstí.

V˘stava v Galerii hlavního mûsta Prahy na-
zvaná JOSEF ·ÍMA: NÁVRAT THESEÒV
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sleduje celoÏivotní zájem malífie o antické
¤ecko a ozvûny antiky v tvorbû jeho umû-
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leck˘ch druhÛ. KaÏd˘ z nich hledal svou
vlastní cestu. AÈ jiÏ to byl Alois Wachsman,
kter˘ do antick˘ch témat promítal motivy ze
svého dûtství, Jindfiich ·tyrsk˘, jenÏ „pro-
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pojoval antické prvky s podnûty ze sv˘ch
snÛ“, nebo Emil Filla s expresivním vyjá-
dfiením zápasÛ antick˘ch hrdinÛ. Také pa-
fiíÏ‰tí surrealisté, zejména Max Ernst, Sal-
vador Dalí a André Masson, se s odkazem
antiky vyrovnávali po svém. Josefa ·ímu,
kter˘ Ïil od roku 1920 trvale ve Francii
a stále udrÏoval tûsné vztahy s ãesk˘m
umûleck˘m prostfiedím, zajímala antická
architektura i euklidovská geometrie, inspi-
rovaly ho fiecké m˘ty. 

Ústfiedním motivem v˘stavy je rozmûrn˘ ob-
raz Návrat TheseÛv, kter˘ zakoupil praÏsk˘
magistrát jiÏ v roce 1936, tedy tfii roky po je-
ho vzniku. Doprovází ho fiada podrobn˘ch
a precizních studií tuÏkov˘ch, akvarelov˘ch
i olejov˘ch. Návrat TheseÛv byl pÛvodnû
závûreãn˘m obrazem rozmûrného triptychu,
jehoÏ pfiedchozí ãásti Mládí a Minotaurus
jsou dnes nezvûstné. První z nich je známa
z ãernobílé reprodukce, druhá je pouze slov-
nû popsána v jedné ze studií o ·ímovi. 
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Jak uvádûjí autofii v˘stavy i stejnojmenné
publikace Lenka BydÏovská a Karel Srp,
·íma pfiistupoval ke ztvárnûní pfiíbûhÛ an-
p y pp

tick˘ch hrdinÛ velmi nekonvenãnû a k nû-
kter˘m tématÛm se opakovanû vracel. Tak
napfi. v Návratu Theseovû pfiipomíná hrdi-
nu pouze ãernou plachtou na stoÏáru lodû
v dáli, zatímco hlavní roli pfiidûlil bohyni At-
hénû, která v pÛvodní báji vÛbec nevystu-

puje. Stejnû osobit˘ v˘klad fieck˘ch bájí se
promítá i do dal‰ích mytologick˘ch obrazÛ,
jako jsou Vzpomínka na Iliadu, ParidÛv
soud, Pád IkarÛv, Zoufalství Orfeovo, lidé
Deukalionovi nebo pro ·ímu netypick˘ fi-
gurální obraz Návrat OdysseÛv. 
V˘stava nabízí jedineãnou moÏnost zhléd-
nout dovezená díla z ãesk˘ch galerií i ‰esti
francouzsk˘ch institucí, zápÛjãky od sou-
krom˘ch sbûratelÛ z Francie, Vídnû a Pra-
hy. Jsou mezi nimi i dosud velmi málo zná-
mé práce, jako je Potenciál nebo
Neskuteãné tûlo I, obû z roku 1928. V˘-
znamná zápÛjãka pfii‰la z Musée d’Art Mo-
derne de la Ville de Paris. Orfeus z r. 1957
je zaãlenûn do cyklu, kter˘ tvofií dÛleÏitou
kapitolu v ·ímovû mytologické inspiraci.
j y ˘

PovaÏuji ho za ozdobu celé v˘stavy. Tyto
své „Orfey“ zaãal ·íma malovat v padesá-
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t˘ch letech a je‰tû koncem let ‰edesát˘ch
vytvofiil nûkolik desítek obrazÛ. „Téma pro
nûho znamenalo víc neÏ jen námût… Spo-
lehl se na jednoduché tvarosloví a zdÛraz-
nil roli svûtla, podmiÀujícího celkové vyznû-
ní obrazu… Pohyboval se zde na pomezí
abstrakce…“ Zdá se mi, Ïe také Svûtlá tûla
(1966) nebo ·ed˘ stín (1960) sledují orfe-
ovské téma. Tmavé skvrny Kapek svûtla
(1957) mífií do tajemna, jakoby vstupovaly
do brány oddûlující svût vezdej‰í od svûta
zemfiel˘ch tam za fiekou Styx, kam nikdo
Ïiv˘ nevkroãí.
Ty obrazy, ty pastelové „‰píny“, dávající tu-
‰it prÛhled do zemû stínÛ, ty teplé odstíny,
paradoxnû navozující chlad podsvûtí a bez-
Ïivotí fií‰e mrtv˘ch, ty obrazy nelze sdûlit.
BûÏte se podívat. V˘stava je otevfiena v do-
mû U Zlatého prstenu GHMP do 7. 1. 2007.

StáÀa Wildová

kultura  5LISTY PRAHY 1

M˘ty Josefa ·ímy

VESELÉ VÁNOCE S VESEL̄ MI SKOKY
Originální pohybové divadlo uvádí
4. 12. po 19:30 Na hlavu!
27.12. st 15:00 Ve stanici nelze
28.12. ãt 15:00, 19:30 Na hlavu!
29.12. pá 19:30 Ve stanici nelze

„Divadlo Veselé skoky je zvlá‰tní parta. Jsou to nádherní zapálení nad‰enci do pohybové-
ho tyátru. Je to pantomima, co dûlají? Jistû, to taky, ale mimové to nejsou. Balet? Jistû, to
taky, ale baleÈáci to nejsou. Herci? Ano, herci to jsou. Zpívají. Baví se a baví to i diváky.“

Ondfiej Neff

Doteky hudby a poezie poosmé

„Nikdy nefiíkej nikdy“, tak by se dal charakterizovat
návrat spisovatele Dicka Francise do literatury. Po
cel˘ch ‰est let, kdy vy‰el jeho poslední titul Stfiepy
dokola opakoval, Ïe uÏ nic nenapí‰e. Není
tedy divu, Ïe pfiedstavení jeho nové
knihy vzbudilo mimofiádnou pozor-
nost. V ãeském pfiekladu právû vy‰la
v Nakladatelství Olympia pod názvem

ROZKAZEM
Sid Halley se znovu vrací jako vy‰etfiovatel
na dostihová závodi‰tû. Tentokrát má na pfiání lorda
Enstonea diskrétnû vypátrat, proã jeho konû ztrácejí
jiskru a zaãínají nápadnû ãasto prohrávat.
B˘val˘ ‰piãkov˘ Ïokej Halley zná v‰echna rizika závo-
dûní a ví, Ïe smrt na závodi‰ti není, bohuÏel, niãím ne-
obvykl˘m. Ov‰em tfii úmrtí bûhem jednoho odpoledne
je i pro nûho uÏ trochu moc. Îokej Huw Walker skonãil
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s tfiemi kulkami ráÏe 38 mm v hrudi.Halley se pokou‰í odpovûdût si i na nûkolik neodbyt-
n˘ch otázek: Jsou závody podplacené? Jak vysoké jsou vsazené ãástky? Hrají Ïokejové,
trenéfii a bookmakefii nebezpeãnou hru? Pátrání zavede Halleyho do temn˘ch zákoutí zá-
vodi‰È, v nichÏ se spfiádají jemné nitky zloãinu. Ve hfie na Ïivot a na smrt si sáhne v profe-
sním i soukromém Ïivotû aÏ na opravdové dno. PfieloÏila Martina âermáková.
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1. vyd., 272 s., cena broÏ. 199 Kã
Knihu si mÛÏete zakoupit nebo objednat v expediãním oddûlení Nakladatelství Olympia –
Vaníãkova 2, 160 17 Praha 6, tel./fax: 274 821 530, e-mail: olysklad@volny.cz.

Dobrá zpráva pro v‰echny pfiíznivce detektivek

DICK FRANCIS znovu pí‰e!!!  

N A K L A D A T E L S T V Í  O LY M P I A

Více informací najdete na www.iolympia.cz

Díla v‰ech úspû‰n˘ch v˘tvarníkÛ jsou paradox-
nû známûj‰í spí‰e v zahraniãí, kde Ïijí. Aã byli
doma dlouho úãelovû pozapomenuti, dnes je-
jich tvorbu nalézáme jiÏ i v expozicích fiady na-
‰ich galerií i muzeí. Je typická strukturální a ge-
ometrickou abstrakcí, nov˘m pojetím realismu
a novou figurací, smyslem pro detail a schop-
ností dosáhnout jeho harmonie s celkem.
Sta‰a Fleischmannová (roãník 1919, PafiíÏ)
pfies svÛj vûk opl˘vá pfiekvapivou tvÛrãí svû-
Ïestí. Její umûleck˘ názor koresponduje
s tvorbou vrstevníkÛ ‰edesát˘ch let minulého
století. V cyklu pÛvabn˘ch fotomontáÏí a kolá-
Ïí Sny a skuteãnost nezapfie stfiedoevrop-
ské cítûní, Ïenskou romantiãnost, lyriãnost
i nostalgii. V dílech se prolíná odkaz avant-
gardy i obdivu k vûdeck˘m objevÛm. 
Jaromír E. Brabenec (roãník 1934, Stock-
holm) vystavuje kolekci objektÛ Momenty
a Rány. Vznikly ojedinûlou metodou defor-
mace ocelov˘ch nebo bronzov˘ch plátÛ 
odbornû veden˘mi prÛstfiely. Obdivuhodnû
vystihují existenciální otázky: osobní vzpo-
mínky na válku, evokují obûti fa‰ismu i ko-
munismu, fenomén emigrace. Projevuje se
zde umûlcova zku‰enost z pfiedchozí tech-
nické praxe. Nûkteré objekty vystihují ono
obdivuhodné rozhraní mezi labilitou a stabili-
tou, pÛsobením pozitivních a negativních sil,
je patrn˘ smysl pro vyjádfiení energií, které
ovládají ná‰ Ïivot.
Jifií Ladocha (roãník 1942, Toronto) v sérii
jak˘chsi FragmentÛ-reliéfÛ, komorních ob-
razÛ a objektÛ rozvíjí svou bohatou fantazii.

Reaguje jí na vztahy ve spoleãnosti, absurditu
souãasnosti i na odkaz historie. UplatÀuje
je‰tû nevyzkou‰ené v˘tvarné postupy. Jeho
díla v mnohovrstevnatosti a pfii uÏití svûtel-

n˘ch efektÛ, barevn˘ch tónÛ a prÛhledÛ ukr˘-
vají mnohá tajemství.
Karel Trinkewitz (roãník 1931, Hamburk) fií-
ká, Ïe V‰echno je koláÏ (název vystaveného
cyklu). Nezapfie v sobû v˘tvarníka, literáta
a básníka. Jeho objekty, koláÏe a asambláÏe,

tvofiící voln˘ proud nápadÛ, obsahují vtip
a poetickou odlehãenost i estetickou kvalitu.
Vedle poct osobnostem se v tvorbû obrací
k v˘chodní filozofii, poezii. Inspiruje se kali-
grafií, zároveÀ velmi pfiirozenû uplatÀuje ev-
ropské i americké v˘tvarné proudy.
Galerie Smeãky do 10. ledna 2007, autor-
ské katalogy k dispozici. Kurátor PhDr.
Jifií Machalick˘.                                              
Hlavním cílem galerie je postupnû vefiejnosti

pfiedstavit unikátní sbírku ãeské koláÏe a dal-
‰í tvorby souãasn˘ch ãesk˘ch autorÛ.V˘sta-
vy zde pofiádané jsou plánovány vÏdy na tfii
nebo ãtyfii mûsíce, provázet by je mûlo i vy-
dávání souvisejících publikací, autorsk˘ch
ãtení ãi aukcí. O. Szymanská a M. Fialková

Projekt obecnû prospû‰né spoleãnosti
âeské doteky hudby Em-Art kontinuálnû
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navazuje na festival Doteky hudby a poe-
zie konan˘ od roku 1999.

V období konce roku a poãátku roku násle-
dujícího je festival Doteky hudby a poezie
/âeské doteky hudby EM-ART/ jedinou kul-
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turní akcí tohoto typu
v Praze. Nabízí poslu-
chaãÛm ‰piãkovou
produkci komorní hud-
by, uvedení renomo-
van˘ch hercÛ a sezná-
mení se s jinak ne
pfiíli‰ propagovan˘mi,
byÈ v˘znamn˘mi auto-
ry ãeské a svûtové li-
teratury.
Z osmého roãníku fes-
tivalu stojí za upozor-
nûní minicyklus „Pocta
básníkÛm“. Pfiipome-

ne 60. v˘roãí úmrtí Karla Tomana, a to v prÛ-
seãíku 60. narozenin básníka na vozíãku
s tragick˘m osudem, Jaromíra Zelenky.
V hlavní roli vystoupí Eva Salzmannová, só-
listka Státní Opery Praha Andrea Kalivodo-
vá, uveden bude program ke 150. v˘roãí
úmrtí Heinricha Heineho a 80. v˘roãí Rainera
Maria Rilkeho, jejichÏ básnû pfiednese v pÛ-
vodním jazyce Zdenka Procházková, emerit-
ní ãlenka Burg-theatru Wien a první Ïena
Karla Högera.

Houslov˘ recitál / VIOLIN RECITAL
Lichten‰tejnsk˘ palác – Galerie 
19. 12. 2006, 17:00
Annette Unger – SRN – housle 
Jaromír Klepáã – klavír 
Z. Procházková-Hartmann – umûleck˘ pfiednes
H. Heine,  R. M. Rilke, C. Debussy, R. Schumann, 
L. van Beethoven 

VÁNOâNÍ KONCERT 
Lichten‰tejnsk˘ palác – Galerie 
26. 12. 2006, 19.30
Ensemble MartinÛ – klavírní kvartet 
Andrea Kalivodová – soprán
sólistka Státní opery Praha 
Eva Salzmannová – umûleck˘ pfiednes 
K. Toman, J. Zelenka, J. D. Zelenka, W. A. Mozart, 
P. Haas, J.Teml

APOLLON QUARTET
Zrcadlová kaple Klementina 
27. 12. 2006, 17:00
J. Haydn – Oratorium Posledních 7 slov Vykupitelov˘ch

ROZMLOUVÁNÍ A ZA¤ÍKÁVÁNÍ 
Lichten‰tejnsk˘ palác – Galerie
2. 1. 2007, 19:30
Jan Riedlbauch, Miroslav Matûjka – flétny 
Veronika Riedlbauchová – umûleck˘ pfiednes 
W. F. Bach, V. Riedlbauch, J. Fiala, E. Dou‰a,
P. Hindemith, B. MartinÛ

KLAVÍRNÍ RECITÁL
Zrcadlová kaple Klementina
3. 1. 2007, 17:00
Markéta Janáãková – klavír 
W. A. Mozart, L. Janáãek, B. MartinÛ, G. Klein, B. Smetana,
J. Gemrot: Sonáta ã. 6 (svût. premiéra)

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS 
umûleck˘ vedoucí: David Eben
Zrcadlová kaple Klementina
6. 1. 2007, 17:00
Maiestas Dei, Stfiedovûká polyfonie v díle P. W. de Grudencz
BoÏí majestát, BoÏí narození, Maria, Královna a Pomocnice 
Svûtci pfied BoÏím majestátem
Guillaume Dufay: Hymnus Urbs beata Jerusalem

MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
– KOMORNÍ KONCERT
Zrcadlová kaple Klementina
10. 1. 2007, 17:00
B. MartinÛ, E. Zámeãník: Obrazy, P. I. âajkovskij

,

BOHEMIA FESTIVAL DUO 
– Klarinetov˘ recitál
Zrcadlová kaple Klementina
13. 1. 2007, 17:00
Wenzel Grund – ·v˘carsko – klarinet 
Michaela ·opíková – âR – klavír

˘̆

H. Rabaud, A. Honegger, O. Mácha, B. MartinÛ, Z. Fibich,
C. Debussy 

âESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART – 8. roãník festivalu DOTEKY HUDBY A POEZIE,
19. 12. 2006–13. 1. 2007. Spolupofiádá: Armonico Praga, BonArt. Production: 
EM-ART, Ensemble MartinÛ

Lichten‰tejnsk˘ palác – Galerie, Malostranské námûstí 13, Malá Strana – Praha 1
Zrcadlová kaple Klementina – Mariánské námûstí 2, Staré mûsto – Praha 1

¤ecké báje a povûsti. Kdysi studenty klasick˘ch gymnázií ãítané v originále. V dobû
budování ‰Èastné budoucnosti byly sice zatlaãeny na periférii vzdûlání, v podání
Eduarda Peti‰ky si v‰ak na‰ly cestu do knihoven mal˘ch i velk˘ch ãtenáfiÛ. Sláva
fieck˘ch hrdinÛ a neuvûfiitelné pfiíbûhy bohÛ, jimÏ nic lidského není cizí, provázejí
holky a kluky od dûtství aÏ k dospûlosti. M˘ty lákají sv˘m dobrodruÏstvím, antika bu-
dí trval˘ zájem historikÛ, inspiruje generace umûlcÛ rÛzného zamûfiení.

Divadlo Na Zábradlí 
21. prosince
¤EDITELÉ 

pp

Daniel Besse
„Vy‰ehrad ani neví, Ïe existujete“.

Souãasná francouzská komedie z prostfiedí
vrcholného managmentu. Pfiíbûh ‰esti ‰piãko-
v˘ch manaÏerÛ, ktefií spoleãnû pracují na lu-
krativní zakázce zbrojního prÛmyslu, odkr˘vá
jejich skuteãné ambice, morálku a svûdomí
i schopnost manipulovat ãi b˘t manipulován. 
Daniel Besse je souãasn˘ francouzsk˘ autor,
reÏisér a herec. V roce 2001 získal za hru
¤editelé (Les Directeurs) Moliérovu cenu,
coÏ je nejprestiÏnûj‰í divadelní ocenûní ve
Francii.
Pracovní pfieklad: Mária Záchenská. Úpra-
va dialogÛ: Ivana Slámová. Dramaturgie:
Zdenûk Janáãek. Scéna: Martin âern˘.

g

Kost˘my: Katefiina ·tefková. ReÏie: Mária
Záchenská. Hrají: David ·vehlík, Igor Chme-
la, Josef Polá‰ek, Kristina Madûriãová, Vla-
dimír Marek, Miroslav Mejzlík, Natálie Dra-
bi‰ãáková a dal‰í.

Divadlo Minaret 
v prosinci slaví
Divadlo Minaret je profesionální divadelní
soubor, kter˘ v Praze existuje jiÏ dvanáct let.
V Redutû ãtvrt˘m rokem pravidelnû uvádí ví-
kendová pfiedstavení pro rodiãe s dûtmi (jiÏ
od tfií let). Pro ãas pfiedvánoãní je urãen ti-
tul Putování do Betléma, kter˘ Minaret uvá-
dí kaÏdou adventní sobotu od 15 a 16:30
hodin a 16. prosince bude mít jiÏ stou re-
prízu. V ãinoherní inscenaci o zázraku zroze-
ní boÏského dítûte hrají Radek Valenta, Ale‰
¤íha nebo Radim Jíra, Ludûk Kanda, Ludûk

j

Jifiík a Zuzana Pokorná. âesk˘ lidov˘ betlém
oÏívá znám˘mi koledami, které si dûti i do-
spûlí mohou zazpívat spoleãnû s herci.
ZároveÀ v prosinci ãeká jubileum i Divadelní
studio Divadla Minaret. Kurzy herecké v˘-
chovy pofiádané Minaretem pro dûti a mlá-
deÏ od osmi do patnácti let existují jiÏ deset
let. Dne 18. prosince se v Pidivadle uskuteã-
ní setkání v‰ech, ktefií studiem pro‰li.

Vánoãní koncert s barokní hrou
27. 12. 2006, 16.00 a 19.30
Barokní knihovní sál Collegium Marianum, Melantrichova 19, Praha 1
Pokladna: PO a ST od 10 do 18 hod, 224 229 462, 731 448 346, info@collegiummarianum.cz
www.collegiummarianum.cz. Vstupné: 250 Kã, slevy: DÛchodci a studenti sleva 20% z ceny
vstupenky. Uvedené slevy lze uplatnit pouze v pokladnû Collegium Marianum. Dal‰í pfied-
prodeje: Ticketpro – www.ticketpro.cz a Bohemia Ticket – www.bohemiaticket.cz.

Resonet in laudibus
Motto vánoãního programu „Resonet in lau-
dibus“ („Zní ve chválách, Ïe Maria porodila
Syna“), vycházející z latinského stfiedovûké-
ho cantio, prostupuje cel˘m vánoãním veãe-
rem. Program uvede instrumentální sklad-
by salzbursk˘ch kapelníkÛ H. I. F. Bibera
a G. Muffata a jejich kromûfiíÏsk˘ch souãas-

níkÛ. Narození JeÏí‰e Krista je pfiedstaveno
ve vánoãní hfie z konce 17. století „Actus po-
boÏn˘ o narození Syna BoÏího“ od praÏské-
ho kantora a regenschoriho V. F. Kocmánka.
Úãinkují: Soubor Collegium Marianum,
umûlecká vedoucí Jana Semerádová, sólo:
Marta Fadljeviãová – soprán, Markéta Cuk-
rová – alt.

DIVADELNÍ PREMIÉRY 
V PROSINCI

DIVADLO V CELETNÉ
pfiedprodej: 222 326 843 
www.ticket-art.cz www.veseleskoky.cz

Galerie Smeãky: Odsud nûkam, odnûkud sem
V˘stava dûl ãtyfi ãesk˘ch umûlcÛ, ktefií na‰li v minulosti svÛj nov˘ domov daleko za
hranicemi komunistického âeskoslovenska, sv˘m názvem evokuje jejich Ïivotní pouÈ. 

˘ y ˘ j ˘

Josef ·íma: Vzpomínka na Iliadu, 1934, tempera, plátno, NG Foto Ivan Wild
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Dny Bohuslava MartinÛ 2006
Ve dnech 3.–8. 12. se uskuteãní jiÏ dvanáct˘ roãník hudebního festivalu pod názvem
„Dny Bohuslava MartinÛ“. Festival je pofiádán Nadací Bohuslava MartinÛ ve spolupráci
s HAMU a âeskou filharmonií. Organizaci opût zaji‰Èuje Institut Bohuslava MartinÛ,

y j p p p

o.p.s. Dny MartinÛ tvofií pût koncertÛ, které se tento rok budou konat na rÛzn˘ch místech
– poprvé v Sukovû síni Rudolfina, v Konírnû Nosticova paláce a tradiãnû v sále MartinÛ
na HAMU a ve Dvofiákovû síni. V‰echny zmínûné instituce tímto festivalem kaÏdoroãnû
oÏivují zájem o dílo ãeského skladatele, kter˘ se dokázal prosadit ve svûtové ‰piãce.
Vût‰inu svého díla vytvofiil v nechtûné emigraci, (ve Francii, USA nebo ·v˘carsku), ale

j j ˘ p p

nikdy nezapomnûl na ãeské kofieny, jejichÏ vliv je patrn˘ ve ve‰keré skladatelovû tvorbû.  

Dny B. MartinÛ budou zahájeny SoutûÏí Na-
dace BM 2006, která probûhne ve dnech 1.
– 3. prosince na Hudební fakultû AMU. Ten-
tokrát je soutûÏ vypsána pro obor housle.
Zakonãení festivalu patfií tradiãnû âeské fil-

j yp p

harmonii – z díla MartinÛ zazní v programu
ãasto uvádûná Symfonie ã. 1 (H. 289) i mé-
nû známá Pfiedehra (H. 345). Oba komorní
koncerty jsou vûnovány k poctû dvou osob-
ností úzce spojen˘ch s Bohuslavem MartinÛ.
Dne 5. 12. vystoupí spoleãnû s violoncellis-
tou Tomá‰em Jamníkem klavírista Jean Fon-

da Fournier – syn violoncellisty Pierra Fourni-
era, kterému MartinÛ vûnoval svou první vio-
loncellovou sonátu. Pierre Fournier poté zá-
sadním zpÛsobem pfiispûl k provozování
violoncellov˘ch koncertÛ a sonát MartinÛ.
V konírnû Nosticova paláce provede 6. 12.
Trio Bergerettes vedle dûl B. MartinÛ rovnûÏ
skladby soudobého skladatele Oldfiicha F.
Korteho. Jeho jméno je spojeno s celoÏivot-
ním zájmem a láskou k hudbû MartinÛ a ak-
tivním propagováním jeho díla. Podrobn˘
program na www.martinu.cz.
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Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně

Svatomikulášské slavnosti
Vstup volný 

5. 12. v 16:15 Mikulášská nadílka
6. 12. v 17:00 Nešpory, v 18:00 Mše,

celebruje Mons. Karel Herbst SBD
Mozartův rok v chrámu 

sv. Mikuláše na Malé Straně
14.12. v 17:00 hod. W. A. Mozart: Requiem

Po skončení koncertu mše,
celebruje Mons. ThDr. Michael Slavík

Bližší informace a vstupenky:
Chrám sv. Mikuláše, Psalterium,

tel./fax/záznamník: 257 534 215,
info@psalterium.cz  www.psalterium.cz

JIND¤I·SKÁ VùÎ VÁS ZVE
Rezervace vstupenek 
na tel. ãísle 224 232 429.
Cena vstupenek: 150 Kã,
dÛchodci a studenti 75 Kã,
není-li uvedeno jinak.

2. 12. Romeo a Julie – 14:00, 19:00 B
3. 12. Adventní koncert – 14:00 K

La Traviata O 
8. 12. Na‰i furianti â 
9. 12. Louskáãek – Vánoãní pfiíbûh – 14:00, 18:00 B

10. 12. Adventní koncert – 14:00 K
Lucerna â 

11. 12. Louskáãek – Vánoãní pfiíbûh B 
12. 12. Vánoãní koncert splnûn˘ch pfiání 

Nadace Terezy Maxové – 20:00 K
13. 12. Zvony â1 â

y

14. 12. Onûgin B 
16. 12. Prodaná nevûsta – 14:00, 19:00 O
17. 12. Adventní koncert – 14:00 K

Vladafika závist aneb ZahradníkÛv pes â 
18. 12. Rusalka – 20:00 O
19. 12. Sluha dvou pánÛ â 
20. 12. Na‰i furianti – 20:00 â

p

21. 12. SAMSON ET DALILA – 1. premiéra O
22. 12. SAMSON ET DALILA – 2. premiéra O
23. 12. ·tefan Margita a jeho hosté – 18:00 K

p

25. 12. Zvony – 13:00 â
g j

Cyrano z Bergeracu – 20:00 â
y

26. 12. Louskáãek – Vánoãní pfiíbûh
– 14:00, 18:00 B

27. 12. Louskáãek – Vánoãní pfiíbûh – 15:30, 19:00 B
28. 12. Louskáãek – Vánoãní pfiíbûh B
29. 12. Samson et Dalila O 
30. 12. Tajemství – 14:00, 19:00 O
31. 12. Vladafika závist 

aneb ZahradníkÛv pes – 15:00 â

STAVOVSKÉ DIVADLO
2. 12. Kouzelná flétna – 13:00 O

Figarova svatba O 
3. 12. Revizor – 13:00 â

g

·kola pomluv â 
4. 12. Don Giovanni O
5. 12. Pygmalión â
6. 12. Richard III. â 

yg

7. 12. Du‰e – krajina ‰irá â 
8. 12. Don Pasquale O
9. 12. Don Giovanni – 14:00, 19:00 O

10. 12. Sluha dvou pánÛ – 13:00 â
Úklady a láska –

p
derniéra – 19:30

11. 12. Don Giovanni O
12. 12. Arkádie â
13. 12. Figarova svatba O
14. 12. Pygmalión â

g

15. 12. Revizor â
yg

16. 12. Baletománie – 14:00 B
Baletománie B

17. 12. ·kola pomluv – 13:00 â
Du‰e – krajina ‰irá â 

p

18. 12. Richard III. â 
j

19. 12. Pygmalión â
20. 12. Ibbur aneb PraÏské mystérium B 
21. 12. âeská m‰e vánoãní 

(Dûtská opera Praha) – 11:00, 13:00 K
Revizor â
( p )

22. 12. Chorea Bohemica – 20:00
23. 12. Chorea Bohemica – 15:00, 19:00
25. 12. Arkádie – 13:00 â

Romeo a Julie – 19:30 â
26. 12. Titus O 
27. 12. Mozartissimo – 16:30 K

Pygmalión â 
28. 12. Mozartissimo – 16:30 K

Revizor â
29. 12. Richard III. â 
30. 12. Richard III. – 11:00 â

Sluha dvou pánÛ â 
31. 12. Baletománie – 15:00 B

DIVADLO KOLOWRAT
3. 12. âerné mléko â 
5. 12. Na ústupu â
8. 12. Hudební Kolowrátek – Recitál J. Budafie K 

11. 12. Tfii Ïivoty (Benefice V. Chramostové) â 
12. 12. Mimofiádné události – derniéra â
13. 12. V‰ak svûtla nechte plát... 

(Benefice J. Kaãera) 
14. 12. Na ústupu â 

( )

15. 12. Protentokrát zbohatnem – premiéra â 
16. 12. Kouzeln˘ Mozart

(Dûtská opera Praha) – 17:00 O
18. 12. Josef a Marie â

( p )

19. 12. Na ústupu â 
21. 12. Tfii Ïivoty (Benefice Vl. Chramostové) â 
22. 12. âerné mléko â

y ( )

23. 12. âeská m‰e vánoãní 
(Dûtská opera Praha) – 17:00 K

27. 12. Virginia â
( p )

28. 12. Protentokrát zbohatnem â
g

29. 12. V‰ak svûtla nechte plát... 
(Benefice J. Kaãera) â

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

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

Divadlo Palace Theatre
Václavské nám. 43, 110 00 Praha 1

Kontakt: www.divadlopalace.cz
224 228 814, pokladna@divadlopalace.cz

Pokladna dennû 11:00–20:00 hod.
Internetov˘ pfiedprodej vstupenek: 

www.ticket-art.cz. Vstupenky zakoupíte v síti 
TICKETART vãetnû v‰ech poboãek CK âEDOK.

p y p

Vybraná místa v prodeji také v sítích 
TICKETPRO a TICKETPORTAL.

9. 12. Líbánky, aneb Láska aÈ jde k ãertu
15:00, 19:00 – pfiedpremiéra

11. 12. A do pyÏam!
16. 12. Kachna na pomeranãích 15:00, 19:00
Vánoce v Divadle Palace
26. 12.  Druhá kapitola  15:00
Silvestr v Divadle Palace
31. 12.  Velká zebra, aneb JakÏe se to 

jmenujete? 15:00
Pfiedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO ORFEUS
Praha 5, PlzeÀská 76

rezervace: 257 217 949, 604 912 424, 
divadlo@orfeus.cz, www.orfeus.cz

divadlo otevfieno od 18 hod.

1. 12. M. J. Saltykov-·ãedrin: V˘hodná svatba 
a N. V. Gogol: Îeni‰i (burleskní fra‰ky rus.
klasikÛ)

6. 12. R. Dubillard: Diablogy (absurdní humor)
8. 12. R. ìObaldia: NeboÏtík & J. Prévert: 

Roura k roufie pasuje (fra‰kovitá komedie)
13. 12. VraÈ mi moje játra 

(pfií‰ern˘ veãer neboli horror)
15. 12. M. J. Saltykov-·ãedrin: 

(

V˘hodná svatba a N. V. Gogol: Îeni‰i
20. 12. Robinson Jeffers: Hungerfield
22. 12. Vánoce v krytu 
27. 12. H. P. Cami: Vûno osifielé dívky
29. 12. Bylo nebylo, ale vono to bylo e‰tû jináã

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

PO¤ADY

6. 12. Znovuzrození Jindfii‰ské vûÏe – 17:00
Procházka historií JV s ing. J. Stûniãkou.
Vstupné: 60 Kã.
12. 12. Autorské ãtení povídek autorÛ publikují-
cích nejen na kulturních serverech Totem.cz
Pismak.cz a Literra.cz – 19:00
Ve druhé pÛli veãera probûhne beseda s cestova-
teli N. âernou a M. âagánkem – fotografie a vy-
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právûní o kultufie Bulharska, jeho pfiírodû a zají-
mavostech z historie i jazyka.
20. 12. Madagaskar –  19:00 – 10. p.
Agentura Koniklec pofiádá pro zájemce o Mada-
gaskar cyklus pfiedná‰ek a setkání V˘pravy do vû-
Ïe. Vstupné: 50, 30 Kã.

DIVADLO

7. 12. Malé vinohradské divadlo Karel âapek
Kapesní povídky – 19:00
Tfii velké hereãky MVD a jejich platonické vyznání
ãeskému spisovateli Hrají: I. Huspeková, H. Mat-
hauserová, S. Leke‰ová. Vstupné: 140, 70 Kã.
8. 12. Divadlo ve vûÏi  Václav Procházka Jedna
a jedna jsou tfii – 19:30 – 10. p.
Fiktivní dialog milující a milované Ïeny o milují-
cím a milovaném muÏi. Anna a Josefína âermá-

g j y j

kovy o Antonínu Dvofiákovi. Úãinkují: L. KoÏino-
vá, K. Seidlová, Z. KoÏinová. Vstupné: 180, 90 Kã.
9. 12. Lordi  O. Wilde a R. Ross – 20:00 – 10. p.
Novû objevená salónní komedie O. Wildea a R.
Rosse s jemn˘mi erotick˘mi prvky. Lond˘n 1896
– Praha 2006. Hrají: M. Hofmann, F. Rajmont,
P. Serge Butko a M. Koteck˘.  Vstupné: 250 Kã.
13. 12.  Divadlo ve vûÏi  Václav Procházka  
AÏ usly‰í‰ mofie – 19:30 – 10. p.
Îivotní pfiíbûh geniální houslistky a její sestry na
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pozadí bizarního manÏelského ãtyfiúhelníku. Hra-
jí: K. Seidlová, L. KoÏinová, L. Hru‰ka, Z. Hru‰ka,
Z. KoÏinová. Vstupné: 180, 90 Kã.
19. 12. Lordi – Oscar Wilde a Robbie Ross – 
20:00 –  10. p.
31. 12. Lordi – Oscar Wilde a Robbie Ross –
20:00 – 10. p.

KONCERTY

4. 12. Pfiedvánoãní  popování – 19:00
Pfiedstavuje se oddûlení populárního zpûvu PraÏ-
ské konzervatofie. Vstupné: 50, 25 Kã.
6. 12.  Adventní koncert – Bílé Vánoce – 19:00
Komorní kvintet Melodie  V. Vomáãka – violoncel-
lo, F. Kobylák, J. Perglová – housle, R. Ha‰ková –
el. klavír, I. JeÏková – soprán. Program: W. A.
Mozart (Ave Verum Corpus), J. J. Ryba (Slavíãek,
·tûdrej veãer nastal), ·la Maria, lidové pastorely,

( p ) y ((

F. Chopin a dal‰í. Vstupné 150 Kã, 75 Kã.
10. 12. Musica per tre – 15:00
15. 12. Vánoce s Oldstars – 19:00
17. 12. Svítání – 17:30
Original Czech Music – fúze kytar, violoncella,
akordeonu, baskytary, perkusí a pûtihlas˘ch vo-
kálÛ. Autorská hudba mnoha ÏánrÛ na témata re-
flektující nejen Ïivot básníka. Vstupné 120, 60 Kã.
21. 12. Adventní koncert z dûl J. S. Bacha, A. Co-
relliho, F. A. Milãinského, A. Michny, J. Zacha,
J. J. Ryby a s vánoãními koledami. 18:00
M. Bûlohlávková (soprán) a smyãcové kvarteto
ARCO R. Yamaguchi, V. Richter, F. Fronûk, P. Cho-
vanec.

DùTI
10. 12. Louskáãek – 17:30
Hudebnû dramatické studio mlad˘ch – Divadélko
pfii Národním divadle v Praze.
Vánoãní pohádka podle stejnojmenného svûtové-
ho baletu P. I. âajkovského v podání pfieváÏnû nej-
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mlad‰ích divadelníãkÛ Studia. Vstupné: 70, 35 Kã.
15. 12. Louskáãek – 16:00

V¯STAVY

4. 12.–6. 1. V˘stava elektrick˘ch vláãkÛ
4. 12.–6. 1. Setkání dvou slavn˘ch stavebnic

Merkur a Anchor – stavebnice 
z kamene!

p
PLACENÁ INZERCEPLACENÁ INZERCE

NeÏ se vydáme na cestu, dovolte nám ma-
lé ohlédnutí za historií betlémÛ. Bylo to
v Itálii, kde se betlémská scéna objevila po-
prvé v plastické podobû. Snad to bylo na
konci 13. století, ale s urãitostí v roce 1384
sochafi Vanni Mainardi vytvofiil asi deset
soch, pfiedstavujících Narození Pánû.
V Praze byl první betlém postaven aÏ na
poãátku 60. let 16. století zásluhou jezuitÛ.
Bylo to ve staromûstském kostele sv. Kli-
menta, kde ho uvedli jako „pfiedstavení
Kristova narození, do té doby tu nevídané“.
Zvyk se rychle roz‰ífiil po celé zemi a jesliã-
ky se mimo chrámové prostory zaãaly sta-
vût i v kaplích sídel ‰lechty, církevních hod-
nostáfiÛ a postupnû pronikaly také do
mû‰Èansk˘ch pfiíbytkÛ i venkovsk˘ch cha-
lup. Nejoblíbenûj‰ím materiálem pro tvorbu
betlémÛ bylo dfievo, ale ãasem se zaãal

pouÏívat také vosk, papír, hlína, sklo, kov,
textilní materiály a dokonce tûsto.
Nejstar‰í dochovan˘ praÏsk˘ betlém najde-
te v kostele P. Marie a Karla Velikého v ulici
Ke Karlovu na Novém Mûstû. V podzemí
chrámu, zaloÏeného Karlem IV., se nachází
kaple Narození Pánû, která má podobu bet-
lémské jeskynû s postavami sv. Rodiny
v témûfi Ïivotní velikosti. Vytvofiil je v roce
1738 Jan Jifií Schlansovsk˘.
Nejvût‰í praÏsk˘ betlém se nachází na
Hradãanech v sousedství Lorety, v kostele
P. Marie Andûlské fiádu kapucínÛ. B˘vá da-
tovan˘ rokem 1764 a jeho autory byli dva
neapol‰tí mni‰i, ktefií se v té dobû usadili

v Praze. Soubor tvofií 43 postav, z nichÏ nû-
které byly vytvofieny v témûfi Ïivotní velikos-
ti. Hlavy a ruce postav jsou vyfiezány ze
dfieva, dotvofieny ka‰írovací hmotou a poly-
chromovány, tûla tvofií dfievûná kostra
vycpaná slámou a unikátní je, Ïe jsou oble-
ãena do skuteãn˘ch ‰atÛ vyztuÏen˘ch kli-
hovou vodou, odûv v‰ak pÛsobí jako vyfie-
zan˘ ze dfieva. Tyto jesliãky se v Praze tû‰í
nejvût‰í popularitû.
V pseudogotickém kostele sv. Antonína na
Strossmayerovû námûstí v sedmém praÏ-
ském obvodû je novûj‰í, ale rovnûÏ popu-
lární, tzv. Slovansk˘ betlém, vytvofien˘ fiez-
báfiem Václavem Cveklem a malífiem
Karlem ·tapferem. Betlém je v kulisách
chodské vesnice, ale postaviãky „darovní-
kÛ“ jsou obleãené do starobyl˘ch lidov˘ch
krojÛ nejen âech, Moravy a Slezska, ale ta-
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ké slovensk˘ch, rusk˘ch, pol-
sk˘ch, bulharsk˘ch, jihoslo-
vansk˘ch a luÏickosrbsk˘ch.
Velkou oblibu si v Praze získal
perníkov˘ betlém v dejvickém
kostele sv. Matûje. Ten první
upekla v roce 1972 v˘tvarnice
Helena Horálková pro místní-
ho faráfie z vdûãnosti, Ïe do-
cházel za její nemocnou ma-
minkou. Pan faráfi si ale
betlém nenechal pro sebe
a vystavil ho v kostele. VoÀav˘
betlém, kter˘ paní Horálková
pekla podle starého norimber-
ského receptu, mûl velk˘ ús-
pûch, a tak se kaÏd˘ rok pekl
nov˘. âasem se stal legendou
p ˘ p

a z pÛvodních 25 postaviãek
se rozrostl na 350–400. Proto-
Ïe autorka se velmi zajímala

o národopis, oblékala svÛj betlém do auten-
tick˘ch lidov˘ch krojÛ âech a Moravy. V tra-
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dici po paní Horálkové dnes pokraãuje mla-
d˘ cukráfi Daniel Zítka, kter˘ s peãením
zaãíná uÏ poslední t˘den v fiíjnu a poté figur-
ky zdobí bílkovou a ãokoládou polevou.
Ve star˘ch Bohnicích stojí starobyl˘ kostelík
sv. Petra a Pavla, zaloÏen˘ v roce 1158.
V sedmdesát˘ch letech 20. století pro nûj
Franti‰ek Kotrba s chotí Vilmou Vrbovou,
oba slavní v˘tvarníci – on v˘znamn˘ restau-
rátor, ona vynikající malífika, v jejímÏ díle do-
minoval dûtsk˘ portrét, vytvofiili keramické
skfiíÀové jesliãky v podobû zavírací kfiídlové
archy.

Rozhodnete-li se udûlat si mal˘ vánoãní v˘let
za Prahu, nabízíme vám aspoÀ dvû moÏnos-
ti. V roce 1995 zaloÏil Ladislav Tre‰l soukro-
mé muzeum betlémÛ na Karl‰tejnû, dosud
jediné v na‰í zemi. Najdete ho v budovû b˘-
valé fiímskokatolické fary a rozliãn˘ch betlé-
mÛ je tam celá fiada od sklepa po pÛdu. Nej-
vût‰í atrakcí je pohybliv˘ Karl‰tejnsk˘
královsk˘ betlém o plo‰e 80 m2. Malému Je-
Ïí‰kovi se tam místo tradiãních tfiech králÛ pfii-
‰li poklonit ãe‰tí panovníci od sv. Václava,
pfies Karla IV. aÏ po presidenta Masaryka.
Vskutku pozoruhodn˘ betlém jsme si ne-
chali na konec. JiÏ tradiãnû je k vidûní od
zaãátku prosince do konce ledna v Malém
máslovickém muzeu másla, které bylo
otevfieno v roce 1997. Samotné muzeum je
dílem originálního nápadu místní obyvatelky
paní ing. Vladimíry S˘korové – jeho sou-
ãasné fieditelky. Místní název Máslovice,
coÏ je nevelká vesniãka severnû od Prahy,
je totiÏ v na‰í zemi zcela ojedinûl˘, tak proã
právû tam nezaloÏit muzeum másla. Stálo
to spoustu práce a vyfiizování, ale malé
obecní muzeum je na svûtû a má uÏ své
pevné místo v kultufie na‰í zemû. A v mu-
zeu másla pfiece nemÛÏe b˘t jin˘ betlém
neÏ máslov˘. Jeho autorkou je kaÏd˘m ro-
kem v˘tvarnice ·árka Havlíãková a v loÀ-
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ském roce na nûj spotfiebovala 9 kg másla.
Letos bude mít máslov˘ betlém premiéru 2.
prosince, od 25. do 31. 12. bude muzeum
pfiístupné dennû a do konce ledna vÏdy
v sobotu a v nedûli. Do Máslovic se dosta-
nete pfiímûstsk˘m autobusem 374, kter˘ je-
de od metra C – Kobylisy.
Krásné vánoce v‰em na‰im ãtenáfiÛm a aÈ
se vám procházka ãi v˘let za betlémy vydafií!

E.S.
Foto: Fotobanka.cz

Zima uÏ se ohlásila a v‰ichni jiÏ netrpûlivû ãekáme, aÏ poprvé vyrazíme na hory. LyÏování
v prosinci má kouzlo liduprázdn˘ch svahÛ pokryt˘ch prvním, ãerstv˘m a tím nejbûlej‰ím
snûhem. Dnes, kdy má vût‰ina z nás tak málo ãasu, mÛÏe b˘t jistû pfiíjemné a hlavnû poho-
dlné, vyuÏít na cestu za zimními radovánkami sluÏeb SKIBUSÛ! Pfiedev‰ím v období vánoã-
ních svátkÛ, v období ãast˘ch kalamit je skvûlé nechat auto doma.
Staãí se jen rozhodnout kam se vydáte! Vybrat si mÛÏete hned z nûkolika oblíben˘ch lyÏafi-
sk˘ch stfiedisek: Herlíkovice, Je‰tûd, ·achty-Vysoké nad Jiz. nebo Kamenec-Jablonec
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n. Jiz. Do v‰ech tûchto stfiedisek zaãnou z Prahy-âerného Mostu a novû také z HájÛ jezdit
˘ y y

linky SKIBUSÛ pravidelnû na veãerní a denní lyÏování od poloviny prosince.
Svoji linku si vyberete na internetov˘ch stránkách www.herlikovice.cz a telefonicky si re-
zervujete místo na infolince +420 737 222 456. Celková cena zahrnuje dopravu i perma-
nentku. Co je dÛleÏité, nic nemusíte platit pfiedem! Místo odjezdu naleznete velice snadno
díky informaãnímu a navigaãnímu systému pfiímo u v˘chodu z metra. Pohodln˘ autobus vás
pak doveze bez zastávek pfiímo do areálu pod sjezdovku.

SKIBUSem na hory!

Vûfite, Ïe se máte na co tû‰it! Více na www.herlikovice.cz!

âesk˘ 
kalendáfi 
2007

právû vychází! 

Oblíbená publikace plná moudrého ãtení 
o v˘roãích historick˘ch událostí

o osobnostech s jubileem v r. 2007 
o ãeské pfiírodû, památkách a tradicích

Kalendáfi dále obsahuje také:
krátké povídky, básnû ãesk˘ch klasikÛ 

písniãky, kfiíÏovky, recepty ãeské kuchynû
Hodí se i jako doplnûk v˘uky ãeského jazy-
ka, hudební v˘chovy a ãesk˘ch dûjin, ale
pfiedev‰ím je to milá kníÏka pro radost
v‰em, kdo mají rádi na‰i historii a tradice.
Ilustrace Vladimír Pechar (portréty ães-
k˘ch kníÏat) a dal‰í známí v˘tvarníci

Cena 129 Kã (+ po‰tovné)
objednat jej mÛÏete na adrese redakce

âESK¯ DIALOG, Sokolovská 179 
j j jj

190 00  Praha 9, tel.: + 266 311 241
e-mail: strizovska@seznam.cz  

Enrique Stanko Vráz v âínû
V˘stava v Náprstkovû muzeu seznamuje s unikátní reprezentativní kolekcí fotografií
z pobytu cestovatele Vráze na ãínském území (zde nafotil 650, za Ïivot celkem ãtyfii tisí-
ce snímkÛ).

■  ■  ■ ■  ■  ■V ¯ S T A V A

Cestovatel, sbûratel, spisovatel a fotograf
s pfiijat˘m pfiíjmením Enrique Stanko Vráz
(1860 Trnovo, Bulharsko – 1932 Praha) byl
muÏ, o jehoÏ pravém pfiíjmení a pÛvodu do-
dnes nevíme nic pfiesného. Roku 1880 se vy-
dal do Afriky, po tfiech letech pobytu v Maro-
ku odjel do Gambie, kde sbíral pfiírodniny,
pob˘val na Zlatém pobfieÏí (dne‰ní Ghana).
Po ozdravném pobytu na Kanársk˘ch ostro-
vech se vydal do JiÏní Ameriky s cílem pro-
cestovat ji je‰tû napfiíã po vodních tocích.
Finanãní prostfiedky na cestu si obstarával
obchodem s gutaperãou a orchidejemi, reali-
zoval ji v letech 1892–1893. V následném ro-
ce nav‰tívil Prahu a podnikl úspû‰né pfied-
ná‰kové turné po âechách a Moravû.
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Koncem roku 1895 se vydal na cesty ze Se-
verní Ameriky do Japonska, do Singapuru, na
Borneo a Novou Guineu. Ze Siamu se vrátil
do Evropy. V roce 1897 se v Chicagu oÏenil
s âechoameriãankou Vlastou Geringerovou
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a spoleãnû podnikli cestu po Mexiku. Vráz
pak sám odjel do Evropy na nové pfiedná‰ko-
vé turné. V dal‰ích letech cestoval po USA,
âínû, projel státy JiÏní a Stfiední Ameriky. Me-

p

zitím se stále vracel do âech. S ním se stále
p j y y

stûhovala i jeho rodina. Roku 1921 se usadil
v Praze natrvalo a Ïil zde aÏ do své smrti.
E. Stanko Vráz pfiijel do âíny v lednu 1901,
kdy vrcholilo lidové povstání I-che-tchuan,
a zdrÏel se do dubna. ProtoÏe byl Peking ob-
sazen intervenãními vojsky, mohli i cizinci
proniknout do míst, dfiíve nepfiístupn˘ch.
Vráz, s americk˘m pasem a zvlá‰tním prÛ-
vodním listem, se tak dostal i do císafiského
sídla Mûsta palácÛ ãi Zakázaného – Pur-
purového mûsta. Nav‰tívil pekingské pa-
láce, chrámy, zahrady a císafiská letní síd-
la nedaleko hlavního mûsta. Fotografoval
a peãlivû si psal podrobné poznámky. 
V˘stava je v Náprstkovû muzeu otevfiena do
31. prosince 2006. os

Putování za betlémy
Máme pfied sebou nejkrásnûj‰í svátky roku – nastává ãas vánoãní. Pfiípravy na nû jsou si-
ce rok od roku hektiãtûj‰í a uÏ v fiíjnu zaãíná „reklamní masáÏ“ spotfiebitelÛ, ale záleÏí na
kaÏdém z nás, jaké si je udûláme. My vám nabízíme alternativu zdravé procházky ãi v˘le-
tu spojeného s krásou a pouãením. Míru sváteãního rozjímání uÏ ponecháme na vás. Zve-
me vás na putování za nûkolika zajímav˘mi betlémy v Praze a jejím blízkém okolí.

NABÍDKA INZERCE
A KULTURNÍCH P¤EHLEDÒ

V LISTECH PRAHY 1
Spoleãensk˘ a kulturní mûsíãník 

nejen pro Prahu 1 

náklad: 28 000 kusÛ, 8 stran
formát: A3 barevnost: 4/2 

novinov˘ papír: 48 g 

Distribuce po‰tou do v‰ech schránek, 
domácností a firem na Praze 1.

Vychází: 11 x roãnû – 1. den v mûsíci,
redakãní uzávûrka

k 20. pfiedchozího mûsíce.
Ceník inzerce na www.listyprahy1.cz.

Objednávku lze podat prostfiednictvím:
www.listyprahy1.cz

listyprahy1@jalna.cz
tel.: 257 533 280, fax.: 257 533 281

Vá‰ inzerát je soubûÏnû zvefiejnûn
v internetové podobû mûsíãníku.

âeská mykologická
spoleãnost

pofiádá pro houbafiskou vefiejnost
podzimní cyklus pfiedná‰ek. 
VÏdy v pondûlí  19:00–21:00

v budovû V·UP námûstí J. Palacha 80,
posluchárna ã. 23, 1. patro

4. 12. Pfiíroda a houby stfiedomofií,
A. ·vecová 

11. 12. V˘znaãní ãe‰tí mykologové 
doby minulé, F. Kotlaba  

18. 12. Houby v dobû vánoãní, V. Krs

V˘stavní program

Po‰tovního muzea
˘ p gp

Nové ml˘ny 2, Praha 1-Nové Mûsto
dennû mimo pondûlí: 9–12 13–17 hod.

Bedfiich Housa – známková tvorba
6.12. 2006–25. 2. 2007

Po‰tovní pfiíleÏitostná pfiepáÏka: 
9.12. 9:00–15:00 hod.

Autogramiáda: 9. 12. 9:00–12:00 hod.
K v˘stavû je vydána

1 pfiíleÏitostná po‰tovní dopisnice.



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. Str˘ãek VáÀa
4. 12. Pan Kolpert
5. 12. Záplavy
7. 12. Kfiest CD Stín – S. Krobová – host – 20:30
8. 12. Pod modr˘m nebem
9. 12. Z cizoty

10. 12. VraÏda v penziónu pro star‰í dámy
host – Divadelní spolek Promûna – 16:00

11. 12. Troilus a Kressida
13. 12. Gazdina roba
14. 12. Troilus a Kressida
16. 12. Platonov je darebák!
17. 12. Perfect Days
19. 12. Poslední pomazánka – derniéra
20. 12. ¤editelé – vefi. generálka – 11:00
21. 12. ¤editelé – I. premiéra
22. 12. Str˘ãek VáÀa
27. 12. ¤editelé –

˘
II. premiéra

28. 12. Perfect Days – tlumoãeno do znakového 
jazyka

ELIADOVA KNIHOVNA – STUDIO DAMÚZA
10. 12. 2 bratfii (Letí) – 20:00
19. 12. Veselé pfiíhody Pach˘fie a Chro‰e – 21:00

Don’t ·ajn – Pach˘fi paãejoff   
p y ˘

20. 12. Li‰ka Bystrou‰ka – 20:00
Pfiedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

12/06

Pokladna v prÛchodu z Celetné do ·tupartské,
po–pá 10–19:30 h, so–ne 12:00–19:30 h,

v pfiípadû pozdûj‰ích pfiedstavení do jejich zaãátku,
rezervace: 222 326 843, 608 327 107

rezervace@divadlovceletne.cz
www.divadlovceletne.cz.

DDIIVVAADDLLOO VV CCEELLEETTNNÉÉ

2. 12. Návod na pfieÏití – 17:00 
4. 12. MarvinÛv pokoj 
5. 12. Mikulá‰ská Lakomá Barka – 17:00
8. 12. Rychlé ‰ípy 1
9. 12. Miláãek Ornifle – 11:00 – vefi. generálka

13. 12. MarvinÛv pokoj 
14. 12. Miláãek Ornifle
15. 12. Návod na pfieÏití 
16. 12. Lakomá Barka – 17:00
19. 12. Oddací list
20. 12. Rychlé ‰ípy 1 – 10:00 

Pln˘ kapsy ‰utrÛ
21. 12. Návod na pfieÏití – 11:00

Libertin
26. 12. Rychlé ‰ípy 2 – Snûhová mise
27. 12. Lakomá Barka – 17:00
28. 12. Ústa Micka Jaggera
30. 12. MarvinÛv pokoj – 17:00 
31. 12. Miláãek Ornifle – 17:00 

– silvestrovské pfiedstavení s ohÀostrojem

kulturní programy 7LISTY PRAHY 1prosinec 2006p

Scéna Mûstsk˘ch divadel praÏsk˘ch
Vodiãkova 28, Praha 1, pokladna: ☎ 224 215 943
po–pá 11:00–19:00, so 14:00–19:00, ne – 1 hodinu pfied
pfiedstavením, www.mestskadivadlaprazska.cz

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 11:00–18:00
2. 12. Vánoce aneb Pfiíbûh o narození – 15:00
6. 12. KühnÛv dûtsk˘ sbor – host
7. 12. Vánoce aneb Pfiíbûh o narození 

Andûlíãek Toníãek – host – Malá scéna 
8. 12. Vánoce aneb Pfiíbûh o narození 

O rackovi a koãce – host – premiéra 
– Malá scéna

9. 12. Andûlíãek Toníãek – host – Malá scéna – 15:00
10. 12. Vánoce aneb Pfiíbûh o narození – 15:00
12. 12. Café Minor – Malá scéna – 19:30
13. 12. Spor u Jesliãek – DRDS
14. 12. Vánoce aneb Pfiíbûh o narození 
15. 12. Vánoce aneb Pfiíbûh o narození 
16. 12. Havran z kameÀa – host – 15:00

Havran z kameÀa – host 
Huis clos – host – Malá scéna – 19:30

17. 12. Betlém – host – 15:00
Bruncvík a lev – Malá scéna – 15:00

18. 12. Orient-expres – DAMU – Malá scéna – 19:30
19. 12. Múzy dûtem 

Orient-expres – DAMU – Malá scéna – 19:30
20. 12. Vícezrnn˘ koláãek ‰tûstí – Malá scéna – 19:30
21. 12. Vánoce aneb Pfiíbûh o narození 

Dûvãátko s mozkem – host – Malá scéna – 19:30
22. 12. Vánoce aneb Pfiíbûh o narození 
25. 12. Vánoce aneb Pfiíbûh o narození – 15:00
26. 12. Vánoce aneb Pfiíbûh o narození – 15:00
30. 12. Snûhurka – nová generace – 15:00
31. 12. Snûhurka – nová generace – 15:00

·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 (po–pá) 11–19h a (so–ne) 17–19h.

☛

divadlo minor

DIVADLO UNGELVV T
Malá Štupartská 1, 
Praha 1-Staré Město 

Divadlo tel./fax: 224 828 081,
pokladna: po–pá 14–20 hod., tel.: 224 828 082
vstupenky@divadloungelt.cz
3. 12. ·est taneãních hodin v ‰esti t˘dnech 
5. 12. Láska a porozumûní 
6. 12. Mathilda
7. 12. Na ocet 
9. 12. Picasso 

10. 12. Picasso
11. 12. ¤idiã paní Daisy
12. 12. Hra o manÏelství 
15. 12. Play Strindberg
16. 12. TrÛn milosrdenství – 17:00, 19:55
17. 12. Casanova 
21. 12. Perla Hollywoodu a já
28. 12. Recitál Marty Kubi‰ové – Já jsem já 

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

Wilsonova 4, 110 00 Praha 1 www.opera.cz

Pokladna: tel.: 224 227 266

LYRA PRAGENSIS
Divadlo INSPIRACE, Scénick˘ ateliér

HAMU-Lichten‰tejnsk˘ palác, Malostranské nám. 13,
Praha 1. Pfiedprodej vstupenek: ACADEMIA, Národní 7,
Praha 1, 224 240 547, po-pá 9:00–19:00, so 10:00–18:00. 

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 pfied-
stavením. Informace: tel.: 261 220 516, 602 683 500,

777 877 574, cizkova@lyrapragensis.cz,
tetourova@lyrapragensis.cz, www.lyrapragensis.cz

Divadlo Inspirace, scénick˘ ateliér HAMU,
Malostranské nám. 13, Praha 1:
4. 12. Pojìte dál, mé lásky; Láskyplnou inspiraci
pro zimní veãery a poezii a ‰ansonech pfiedají
V. Zawadská, O. Ka‰tická, I. ·ebo, F. Skfiípek
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a u klavíru J. Toufar a Z. Doãekal. Texty J. Seiferta,
J. Prevérta a dal‰ích autorÛ.
5. 12. JeÏkovy VWoãi… Autorsk˘ pofiad J. M. Ra-
ka, kter˘ hraje písniãky J. JeÏka a vypravuje málo
známé okolnosti a pfiíbûhy ze skladatelova Ïivota
6. 12. Hosté Ivany Tetourové: Václav Postráneck˘
7. 12. Krása Z Moulin Rouge – Jan Potmû‰il
V hlavní roli smutného i veselého pfiíbûhu z konce
Ïivota francouzského malífie 19. století Henri Tou-
louse-Lautreca. 
14. 12. Frida K.; Po slavném filmu se Salmou
Hayek se mÛÏete s Fridou Kahlo setkat na  jevi‰ti.
18. 12. VIVAT CAROLUS QUARTUS; Fiktivní roz-
hovor A. Strejãka s Karlem IV. a hudební kompozi-
ce ·. Raka spoluvytváfiejí vzru‰ující atmosféru nej-
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slavnûj‰ího období na‰ich dûjin. Tajemství Ïivota
Karla IV. samotn˘m vladafiem skr˘vané, objevené
t˘mem lékafiÛ a antropologÛ veden˘m doc. MUDr.
J. Rambou.

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

Café teatr âerná labuÈ,
Praha 1, Na Pofiíãí 25
www.cernalabut.cz,
cernalabut@cernalabut.cz
rezervace a prodej 

vstupenek v kavárnû, 8. p. (po–pá 11–18:00),
tel./ fax: 222 827 827, teatr@cernalabut.cz. 
4. 12.  RÛÏov˘ ‰ampaÀsk˘ – C. McIntyre
5 a 8. 12.  Alma De Groe: MRCHY – Evropská premi-
éra v pfiekladu D. Bláhové
12 a 13. 12. Monology vagíny – Eve Ensler;
Hrají: D. Blahová, A. Polívková, Mí. Sajlerová
14. 12.  Rusk˘ salon – I. Burceva a J. Klapka zpûv, 
N. Schoner  piáno,  Al. Schonert  housle.
18. 12.  „Mládí v hajzlu“ – klubové hudební pfiedsta-
vení na téma knihy C.D Payne, S.Kvapil, J. Urban a je-
jich host V. Korec – písnû, poezie, próza
5. a 15. 1. 07  Shirley Valentine – W. Russell
Blázniv˘ v˘let do krajiny za stûnou! One – woman –
show pro Z. Kronerovou / SK
11. 1. 07 RÛÏov˘ ‰ampaÀsk˘ – C. McIntyre
V˘stava: 1. 12. – 15. 1. Opojen abstraktním umûním.
Vánoãní salon malífie J. S.  

Pfiedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

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.
âinohra:

2. 12. Monsieur Amédée
– 16:00

8. 12. Oskar
9. 12. Tanec mezi vejci

– 16:00
14. 12. Monsieur Amédée

16. 12. Splnûná pfiání 
– vánoãní koncert
Jitky Zelenkové

22. 12. Malování na tmu
27. 12. Poslední ‰ance 
31. 12. Monsieur

Amédée – 16:00

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

4. 12. Cizinec
5. 12. Tfii muÏi ve ãlunu a pes
8. 12. Kum‰t – host 

12. 12. âeské Vánoce
13. 12. Poprask na lagunû
14. 12. Skapinova ‰ibalství
16. 12. U nás v Kocourkovû 

– 11:00 – vefi. generálka
18. 12. Taneãní centrum Praha – pronájem
19. 12. âeské Vánoce – 10:00 

Koncert Marie Rottrové – 19:30 – pronájem
20. 12. âeské Vánoce
21. 12. âeské Vánoce – 9:30
22. 12. âeské Vánoce
26. 12. âeské Vánoce – 17:00
27. 12. Charleyova teta
28. 12. Veselé paniãky windsorské
29. 12. U nás v Kocourkovû
30. 12. Ideální manÏel – 17:00 
31. 12. Cizinec – 14:00

– silvestrovské pfiedstavení s ohÀostrojem
31. 12. U nás v Kocourkovû – 20:00 

– silvestrovské pfiedstavení s ohÀostrojem
ÁBÍâKO – MALÁ SCÉNA

9. 12. Lorna a Ted – 20:30
16. 12. Zmatení jazykÛ – 20:30 
30. 12. ÚÏasná svatba – 20:30

j y

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

2. 12. Aida 
3. 12. Rusalka  
5. 12. Rigoletto  
6. 12. Kouzelná flétna  
7. 12. Si eccellente…

(Mozart Gala)  
9. 12. âesk˘ slavík  

((

10. 12. Aida – 16:00
11. 12. Sen noci

svatojánské 
– 11:00 a 19:00

12. 12. Nabucco 
13. 12. Kouzelná flétna  
14. 12. Rigoletto  
15. 12. La traviata 
16. 12. Carmen  
17. 12. Popelka

– 14:00 a 19:00

19. 12. Madama
Butterfly  

20. 12. Nabucco  
21. 12. Carmen 
25. 12. Vánoãní 

koncert – 15:00
La traviata  

26. 12. Vánoãní 
koncert – 15:00
Rusalka  

27. 12. Rigoletto – 20:00
28. 12. Carmen 
29. 12. Netop˘r 
30. 12. Netop˘r 
31. 12. Netop˘r Gala

– 20:00

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

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

Pfiedstavení zaãínají v 18:00, není-li uvedeno jinak.

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 17:00.

2. 12. A já sám vÏdycky sám – 16:00
3. 12. Vánoãní koncert Blue Star V. Marka
6. 12. Vánoce se Semaforem...
8. 12. Suknû smutnou jehlou spíchnutá
9. 12. Vánoce se Semaforem...

10. 12. A. Mlinariková & J. Stivín – JAZZPARADA
12. 12. Vánoce se Semaforem...
13. 12. Vánoce se Semaforem...
14. 12. Jako kdyÏ tiskne
17. 12. Z. Stirská & Gospel Time Party
18. 12. V‰echnopárty
19. 12. Vánoce se Semaforem...
20. 12. Vánoce se Semaforem...
21. 12. Vánoce se Semaforem...
22. 12. Poku‰ení svatého Antonína
27. 12. Suknû smutnou jehlou spíchnutá
28. 12. A co kdyÏ ne?
29. 12. Poku‰ení svatého Antonína

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

Rezervace na tel. 235 355 500 (i zázn.), 
prodej hodinu pfied zaãátkem nebo v Redutû

(po–pá 15–19 h.).
âinnost souboru je podporována hl. m. Prahou.

(p p )

www.volny.cz/minaret, minaret@volny.cz 

Reduta (Praha 1, Národní 20)
2. 12. Putování do Betléma – 15:00 a 16:30
7. 12. Putování do Betléma – 10:00
9. 12. Putování do Betléma – 15:00 a 16:30

16. 12. Putování do Betléma – 100. repríza
15:00 a 16:30

Divadlo u HasiãÛ (Praha 2, ¤ímská 45)
11. 12. Putování do Betléma – 9:30
Pidivadlo – Kavárna 
(Praha 7, Letohradská 44 – v 17:00)
18. 12. po – Vánoãní setkání ãlenÛ Divadelního
studia Divadla Minaret – oslava 10 let ãinnosti (za-
dáno pro v‰echny, ktefií pro‰li studiem).

Scéna Mûstsk˘ch divadel praÏsk˘ch
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.mestskadivadlaprazska.cz

2. 12. Komedie s ãertem aneb Doktora Fausta
do pekla vzetí – 17:00 – derniéra

3. 12. Li‰ka Bystrou‰ka – host
4. 12. Král Richard III. – host
7. 12. Moliere
8. 12. Soudné sestry
9. 12. My‰ka z bfií‰ka – 15:00

11. 12. Goldbergovské variace – derniéra
12. 12. Bûsi
13. 12. Je‰tû Ïiju s vû‰ákem, ãepicí a plácaãkou
14. 12. Kabaret Vian-Cami
15. 12. Jak jsem se ztratil 

aneb Malá vánoãnæ povædka
j

16. 12. Jak jsem se ztratil 
aneb Malá vánoãnæ povædka – 17:00

j

18. 12. Kabaret Prévert-Bulis
19. 12. Doma – Scénické ãtení
19. 12. Jifií Dûdeãek – host
20. 12. Jak jsem se ztratil 

aneb Malá vánoãnæ povædka
j

22. 12. Jak jsem se ztratil 
aneb Malá vánoãnæ povædka

j

27. 12. Jak jsem se ztratil 
aneb Malá vánoãnæ povædka

j

28. 12. Lháfi
29. 12. Ma‰karáda ãili Fantom opery
30. 12. Ma‰karáda ãili Fantom opery – 17:00

Dlouhá tfiída 39, 110 00 Praha 1
Pokladna: po–pá 9:00–19:00,
221 778 629, www.divadlovdlouhe.cz

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. Poslední doutník – 15:00
3. 12. ·umafi na stfie‰e – 15:00
4. 12. Divotvorn˘ hrnec   
5. 12. Blboun
6. 12. Malované na skle – 10:00

Kouzlo domova
7. 12. ·umafi na stfie‰e
8. 12. Hledá se muÏ. Zn: Bohat˘!
9. 12. Divotvorn˘ hrnec – 15:00

10. 12. ·umafi na stfie‰e – 15:00
˘

11. 12. Balada pro banditu – 10:00
Blboun

12. 12. Poprask na lagunû – 10:00
A je to v pytli!

13. 12. Kouzlo domova
14. 12. Hledá se muÏ. Zn: Bohat˘!
15. 12. Funny girl 
16. 12. Jacobowski a plukovník – 15:00
17. 12. Divotvorn˘ hrnec – 15:00
18. 12. A je to v pytli!
19. a 20. 12. Koncert Daniely ·inkorové

j py

– Vánoãní turné s Klasou
25. 12. Divotvorn˘ hrnec – 15:00 a 19:30
26. 12. Hledá se muÏ. Zn: Bohat˘! – 15:00 a 19:30
27. 12. Julie, ty jsi kouzelná! 
28. 12. Hledá se muÏ. Zn: Bohat˘!
29. 12. Poslední doutník
30. 12. Habaìúra – 15:00 a 19:30
31. 12. A je to v pytli! – 17:00
Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

KOMORNÍ FIDLOVAâKA
Boleslavova 13, Praha 4, 140 00 

Rezervace a informace o repertoáru: 241 404 040
e-mail: fidlovacka@fidlovacka.cz, 

http//www.fidlovacka.cz
8. 12. MÛj bajeãn˘ rozvod  
9. 12. Horoskop pro Rudolfa II. 

11. 12. Miluju tû, ale…
12. 12. Miluju tû, ale…
13. 12. Mot˘li
14. 12. MÛj bajeãn˘ rozvod  
16. 12. Obchodník s de‰tûm  
18. 12. Mistrovská lekce
19. 12. Obchodník s de‰tûm  
20. 12. Mot˘li
29. 12. Miluju tû, ale…
30. 12. Miluju tû, ale…
Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

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

·vandovo divadlo na Smíchovû,
Praha 5, ·tefánikova 57

Informace a rezervace vstupenek:
www.studiodva.cz • www.svandovodivadlo.cz.

Pfiedprodej v pokladnû ·vandova divadla, tel.:
257 318 666, pokladna otevfiena po–pá 11:00–19:00,
so–ne 17:00–19:00. Pfiedprodej také v síti Ticketpro.
VELK¯ SÁL ·VANDOVA DIVADLA
26.12. Na konci duhy 
27.12. Kdo se bojí Virginie Woolfové?
28.12. Na konci duhy
29.12. Otevfiené manÏelství
30.12. Podzimní sonáta – derniéra
31.12. Otevfiené manÏelství –14:00 a 17:00

Zaãátky pfiedstavení ve ·vandovû divadle
v 19:00, není-li uvedeno jinak. 

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

Ve Smeãkách 26, Praha 1, pokladna: 296 222 123.
On-line pokladna: www.cinoherniklub.cz

2. 12. Koza aneb Kdo je Sylvie? 
– 16:00, 19:30

3. 12. Rodinná slavnost
4. 12. Americk˘ bizon
5. 12. Americk˘ bizon
6. 12. Sexuální perverze v Chicagu
7. 12. Nebezpeãné vztahy
9. 12. Maska a tváfi – 16:30, 19:30

10. 12. âk uvádí: spolek divadelních nad‰encÛ
11. 12. Amfitryon
12. 12. Sex noci svatojánské
14. 12. Osifiel˘ západ
15. 12. Americk˘ bizon
16. 12. Americk˘ bizon
18. 12. Pan Pol‰táfi
19. 12. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
20. 12. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
21. 12. Impresário ze Smyrny
22. 12. Amfitryon
Pfiedstavení zaãínají v 19:30, není-li uvedeno jinak.

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

GALERIE: Od 1. 12. mezisouãet, ouãet, ãet et t...
Máfií Mandousová – v˘stava star‰ích i nov˘ch prací
autorky, která se soustfieìuje na kresbu tuhou
a uhlem, koláÏe, kombinované techniky, velkoformá-
tové malby na sklo a textil, a tvorbu pro dûti.

KA·PAR
2. 12. Norway.today
3. 12. Richard III.
6. 12. Garderobiér
7. 12. Bez kyslíku
8. 12. Ka‰parova sláva vánoãní 

– Ka‰parÛv dárek – 16:00
10. 12. Ka‰parova sláva vánoãní – 15:00 a 19:30
11. 12. Krysafi
12. 12. Mrzák Inishmaansk˘
13. 12. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
14. 12. RÛÏe pro Algernon – 18:00

Vánoãní vzpomínka – 21:00
15. 12. Chyba, Audience – premiéra – 18:00

Helverova noc – 20:30
16. 12. Ka‰parova sláva vánoãní – 15:00, 19:30
17. 12. Ka‰parova sláva vánoãní – 15:00, 19:30
18. 12. Chyba, Audience – 18:00

Smí‰ené dvouhry – 20:30
19. 12. Ka‰parova sláva vánoãní – 18:00
20. a 21. 12. RÛÏe pro Algernon

– pfiedstavení tlumoãíme 
do znakového jazyka – 18:00
Vánoãní vzpomínka – 21:00

22. 12. Ka‰parova sláva vánoãní – 18:00
23. 12. RÛÏe pro Algernon – 18:00

Vánoãní vzpomínka – 21:00

VESELÉ SKOKY 
4. 12. Na hlavu!

27. 12. Ve stanici nelze
– 15:00

28. 12. Na hlavu! –
15:00 a 19:30

29. 12. Ve stanici nelze

CD 2002
5. 12. V zajetí filmu
6. 12. Prokletí rodu

BaskervillÛ – 14:30

DIVADLO KÁMEN
1. 12. 48 lepákÛ, levá

ruka – 22:00
POHÁDKY
3. 12. Paramisa 

/ Divadlo Lí‰eÀ
– 15:00

MEJDAN 
22. 12. DJ Potmák

– 22:30

Pokladna dennû: 10:00–12:30, 13:00–18:00, 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

Jungmannova 9 – 110 00 Praha 1

2., 9., 16. 12. Tajemství – 14:00 a 19:00
3., 4., 11., 12. 12. Hana Hegerová – 19:30 – koncert
5., 27., 28. 12. 4TET – koncert
6. 12. Drahou‰kové
7., 8., 14.,15. 12. Tajemství 
13. 12. Don Quijote  
17. 12. Nahniliãko
19., 21. 12. Elling s Kjell Bjarne 

aneb Chvála Bláznovství 
22. 12. Janek Ledeck˘ vánoãní koncert

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

Dûtem:
6., 7. , 13. 12. Malování na tmu – 9:30

VELK¯ SÁL 
2. 12. Periférie – premiéra
4. 12. Periférie 
5. 12. SCLAVI – Emigrantova píseÀ 

– Farma v jeskyni – 20:30 
6. 12. NeboÏtík Henry Moss

Teatr Novogo Fronta – Profil 2006 
7. 12. Dias de las Noches
8. 12. Dias de las Noches
9. 12. Sen noci svatojánské

Moskevské divadlo Olega Tabakova
10. 12. Na dnû
11. 12. Povídka o sedmi obû‰en˘ch
12. 12. Îebrácká opera 
14. 12. ·kola pro Ïeny

p

15. 12. Periférie
16. 12. Br˘le Eltona Johna
17. 12. Otevfiené manÏelství 
18. 12. Krása dne‰ka – VídeÀ, ‰Èastná apokalypsa

– 19:30 – PraÏská komorní filharmonie
19. 12. Bratfii Ebenové – vánoãní koncert – 20:00
20. 12. Bratfii Ebenové – vánoãní koncert – 20:00
21. 12. Periférie – 11:00 a 19:00
22. 12. Periférie – 11:00

K. Plíhal – vánoãní koncert a kfiest knihy – 20:00  
26. 12. Na konci duhy – Studio DVA
27. 12. Kdo se bojí Virginie Woolfové – Studio DVA
28. 12. Na konci duhy – Studio DVA
29. 12. Otevfiené manÏelství – Studio DVA 
30. 12. Podzimní sonáta – Studio DVA – derniéra
31. 12. Otevfiené manÏelství – Studio DVA 

14:00 a 17:00

STUDIO
1. 12. Tibet – Tajemství ãervené krabiãky – Buchty

a loutky 
2. 12. Neposlu‰ná kÛzlátka – Buchty a loutky 

– premiéra – pro dûti – 15:00
3. 12. Andûlíãek Toníãek – Buchty a loutky 

– pro dûti – 17:00
4. 12. Jifií Menzel – Scénické rozhovory
5. 12. Vánoãní posezení s DDS – premiéra
6. 12. Mobile horror 
7. 12. Îena z dfiívûj‰ka 
8. 12. (Ne)pripravení – Mimo divadlo SR
9. 12. Úmrtí se Chcípáky a kfiest DVD

( )p p

– Buchty a loutky 
10. 12. Vánoãní posezení s DDS – derniéra – 15:00
11. 12. Macbeth – Divadlo U stolu
12. 12. UÏ jsme doma a Mikrochor

– vánoãní koncert – 21:00
14. 12. Kláfiiny vztahy 
15. 12. Ze Ïivota hmyzu? – DDS
16. 12. Îena z dfiívûj‰ka 

y

17. 12. Maru‰ka a Duch Vánoc 
– Jihoãeské divadlo – pro dûti – 15:00

18. 12. Mobile horror 
19. 12. Kláfiiny vztahy 
20. 12. Znalci 

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
7. 12. 17:30 Radek Mal˘: Franti‰ek z Ka‰tanu, AneÏ-

ka ze sluneãnic – kfiest knihy – 17:30

ATELIÉR ·VANDOVA DIVADLA
5., 12. 12. Specializovaná dílna – Hlas a mluva

16:00–19:00
6., 13., 20.12. Cyklus dílen – Jak se dûlá divadlo 

16:00–19:00

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

Praha 10, ul. Solidarity 1986, rezervace: 
tel. 274 815 296, www.strasnickedivadlo.cz

3. 12. Paleãkovy pfiíhody – 14:30
4. 12. Loutky na cestách aneb Mahabháráta – 19:30
5. 12. Golem – Divadlo Company.cz
6. 12. Kosmická snídanû aneb Nebfiensk˘

– Divadlo Company.cz
8. 12. Tomûsto – hudba, tanec

10. 12. O dvou Maryãkách – 14:30
12. 12. Faust – Divadlo Company.cz
13. 12. Kosmická snídanû aneb Nebfiensk˘ 
14. 12. Damaru – Indická inspirace
15. 12. Rybova m‰e vánoãní 
17. 12. Snûhová královna – 14:30
17. 12. Popcorn – Divadlo Company.cz  – premiéra 
18. 12. Popcorn – II. premiéra
19. 12. Posmrtné zku‰enosti – koncert – 20:00
21. 12. ·kola pro Ïeny – Divadlo Company.cz 
Pfiedstavení zaãínají v 19:00, není-li uvedeno jinak.

STRA·NICKÉ
DIVADLO

Národní tfiída 4, Praha 1, pokladna: 224 931 482
www.laterna.cz, info@laterna.cz

2., 13., 15., 16., 28., 29. 12. Kouzeln˘ cirkus 
3. 12. Baletní gala, Bohemia balet – soubor 
Taneãní konzervatofie hl. m. Prahy – hosté – 19:30  
4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12. 12. Rendez-vous
14., 25., 26. 12. Kouzeln˘ cirkus – 18:00  
15. 12. J. J. Ryba – âeská m‰e vánoãní 

˘

– Dûtská opera Praha – Hosté Laterny
magiky – 11:00 – pro ‰koly

22. 12. J. J. Ryba – âeská m‰e vánoãní –
g y p y

Dûtská
opera Praha – Hosté Laterny magiky – 17:00   
30. 12. Kouzeln˘ cirkus – 17:00, 20:00  
31. 12. Kouzeln˘ cirkus – 15:00

V dobû od 1. 12. 2006 do 31. 03. 2007 nabízí La-
terna magika v˘razné slevy vstupenek na v‰echna
svá pfiedstavení. ·koly a instituce neziskové sféry

g ˘ y p

mohou pfii hromadn˘ch objednávkách (od 10 ku-
sÛ/pfiedstavení) v rámci sezónní slevy zakoupit
vstupenky za 180 Kã (pouze prostfiednictvím ob-
chodního oddûlení Laterny magiky).

Pfiedstavení zaãínají ve 20:00, není-li uvedeno jinak.

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

2. 12. Obchodník s de‰tûm – 15 00 
3. 12. Jidi‰ pro radost 

– minipfielídka Ïidovské kultury 
Shpil zhe mir a lidele in Yidish – 15:00 
Pro dûti i dospûlé – 16:30 
Nejen o Chanuce – 19:00

4. 12. Obchodník s de‰tûm 
5. a 6. 12. Hodina mezi psem a vlkem
7. 12. … i mot˘li jsou volní 
8. 12. Osamûlí písniãkáfii Zuzana Homolová, 

Jifií Konvrzek, Martina Trchová – 19:00
11. 12. Erární baret II. – premiéra
12. 12. Fringe Comedy Nights 
13. 12. Probouzení 
14. a 15. 12. Yellow Sisters 
16. 12. Zahrádkáfii 

aneb Láska klíãí pod betonem
17. 12. … i mot˘li jsou volní – 15:00

Tisíc a jedna podoba lásky – 19:30
19. 12. Hodina mezi psem a vlkem 
20. 12. Osamûlí písniãkáfii Petr Vá‰a, Petr Nikl, 

Jifií SmrÏ – 19:00
21. 12. ...i mot˘li jsou volní
22. 12. Hodina mezi psem a vlkem

AMU v Praze
DIVADLO DISK
Karlova 26, Praha 1,  221 111 086

disk@divadlodisk.cz   www.divadlodisk.cz

2., 9., 18., 20. 12. Don Juan 
5., 11.,  15. 12. Ëapákovci
6. , 7., 12. 12. Balada o velkém kostlivci
8.,  13., 17. 12. Království 
10., 19. 12. Paní ministrová
14. 12. Zatmûní – Divadlo Continuo – host
22. 12. âlovûãe, zkus to!

STUDIO ¤ETÍZEK
– malá scéna DAMU, vstup z foyer DISKu
11. 12. Na konci chodby – 19:00
13. 12. Loutková okupace ã. 3 – 19:15
21. 12. Vánoce pro Barmu – host – 19:00

U32 – budova DAMU
11. 12. MuÏské záleÏitosti – 19:00



PROSINECLISTOPAD¤íjen

ZÁ¤ÍSRPENâERVENEC

âERVENKVùTENDUBEN

B¤EZENÚNORLEDEN

prosinec 2006p8  zábava / voln˘ ãas / inzerce

◆ N A PÁ R ¤ Á D C Í C H ◆

NA HRADù …
Stálou expozici Pfiíbûh PH obohatily
paleolitické nálezy pozÛstatkÛ pra-

vûk˘ch zvífiat z hradního areálu. Tématem
pfiená‰ky 14. 12. je stolování na dvofie Rudol-
fa II. Komorní v˘stava v Obrazárnû nabízí zá-
ti‰í Holanìana Samuela van Hoogstratena.
Vánoãní koncert uvádí 12. 12. Schola Grego-
riana v bazilice sv. Jifií, 15. aÏ 17. 12. v Mí-
ãovnû Chorea Bohemica. V cyklu Jazz na
Hradû vystoupí 20. 12. mladá Jihoafriãanka
Simphiwe Dana se svou 8ãlennou kapelou.

… I V PODHRADÍ
„Divoká, vûtrná krajina plná moãálÛ
a mokfiin, ponechaná po mnoho let

sama sobû, pfiedstavuje sebeobnovující sílu
pfiírody.“ Tak vidí Josef Koudelka Camargue,
oblast na jihu Francie. Na jeho fotografiích,
vystaven˘ch v Galerii ·tûpánská do 16. 12.,

j j g

se „laguny, solná pole, pû‰iny a písek mísí …
tak, Ïe uÏ nelze rozli‰it minerální od rostlin-
ného, oblaka od vody, zemi od nebe“. Sou-
ãasnû vychází rozsáhlá retrospektivní kniha
nazvaná Koudelka, v ãeské verzi vydává na-
kladatelství Torst. 

âESKÁ FILHARMONIE
V DVO¤ÁKOVù SÍNI
Program veãerních koncertÛ 7. a 8.

12. ke DnÛm B. MartinÛ nabídne Pfiedehru
a Symfonii ã. 1 ãeského skladatele, spolu
s Brahmsov˘m Klavírním koncertem ã. 1
d moll, v nûmÏ vystoupí sólista Garrick Ohls-
son. ¤ídí Zdenûk Mácal. V následujícím od-
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poledni zahraje orchestr spolu se Symfonií
B. MartinÛ Smetanovy básnû Vy‰ehrad 
a Vltava. Dirigent Manfred Honeck uvede
Brucknerovu Symfonii ã. 8 c moll 13. a 14.
12. Pro závûreãn˘ koncert velkého leto‰ního
projektu Mozart Praha 2006 nastudoval di-
rigent Rolf Beck s orchestrem Händlova 
Mesiá‰e v Mozartovû úpravû (21., 22. 12.).
Silvestrovsk˘ program pod Mácalovou tak-
tovkou bude ve znamení Gerschwina.

OCENùNÍ GRAFIKÒ ZA ROK 2006
Pfiehlídky grafické tvorby na XII. fes-
tivalu komorní grafiky v Galerii Hol-

lar se letos úãastní 54 ãesk˘ch grafikÛ (do
23. 12.). Cenu SâUG Hollar získal Karel De-

˘ g (

mel, Cenu Nadace Hollar Václav Bláha, Ce-
nu Spolku sbûratelÛ a pfiátel exlibris Karel
Bene‰, âestné uznání za celoÏivotní tvorbu

p p

Franti‰ek Peterka.
LETEM V¯TVARN¯M SVùTEM
Galerie Rudolfinum vystavuje ne-
dávno nalezen˘ unikátní soubor his-

torick˘ch fotografií Japonska ze 70. let 
19. století (od 7. 12.). V Clam-Gallasovû pa-
láci byla otevfiena v˘stava Praha Mozartova,
kulturní a spoleãensk˘ Ïivot v Praze 1780 aÏ
1800 (do 28. 1.). V Památníku národního pí-
semnictví zaãíná 8. 12. komorní v˘stava ke
110. v˘roãí narození Jaroslava Havlíãka.
Galerie Vltavín vystavuje do 10. 12. obrazy
Jaroslava Valeãka, absolventa ateliéru Jifiího
Sopka na AVU, od 13. 12. pfiedstavuje auto-
ry, které zastupuje. Spolu s Galerií Kodl po-
fiádá 3. 12. aukci na Îofínû. 
y p j p

MOZART A BACH V RUDOLFINU
Symfonick˘ orchestr âeského roz-
hlasu, spolu s âesk˘m filharmonic-
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k˘m sborem Brno, za fiízení Vladimíra Válka
uvede 5. 12. Mozartovo Requiem, pfied nímÏ
zazní je‰tû Klarinetov˘ koncert A dur. Pro po-
slední koncert pfied koncem roku (18. 12.)
vybral dirigent Leo‰ Svárovsk˘ BachÛv Bra-
niborsk˘ koncert ã. 2 F dur a Koncert pro
dvoje housle d moll. Program uzavfie Vánoã-
ní kantáta Arthura Honeggera, spoluúãinkuje
Slovensk˘ filharmonick˘ sbor a Boni pueri.

GUTTA MUSICAE
UVÁDÍ HEJ, MIST¤E!
Rybovu m‰i zafiazuje soubor do své-

ho repertoáru ve vánoãním ãase pravidelnû.
Letos zazní spolu s dal‰ími skladbami pfii
koncertu ve Studiu Ypsilon 15. 12. a ve stra-
hovské galerii Miro v kostele sv. Rocha 23.
12. a 30. 12.

OBLOHA V PROSINCI
Slunce vstupuje 22. 12. v 1 h. 21 min.
do znamení Kozoroha. Nastává

zimní slunovrat, zaãátek astronomické zimy.
Mûsíc je v úplÀku 5. 12. v 1 h. 25 min., v no-
vu 20. 12. v 15 h. Pozorovateln˘ zÛstává Sa-
turn, kromû veãera po vût‰inu noci v sou-
hvûzdí Lva. Koncem mûsíce se veãer nízko
nad jz obzorem ve Stfielci objeví Venu‰e.
Merkur bychom mohli spatfiit v první polovinû
mûsíce na konci ranního soumraku pfii po-
hledu nízko k jihov˘chodu. Zajímavé bude
seskupení 9.12. s blízk˘mi planetami Mar-
sem a Jupiterem, kter˘ bude zhruba v˘chod-
nû od Merkura. Úkaz je nejlep‰í pozorovat
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mal˘m dalekohledem. Pro prosincov˘ mete-
orick˘ roj Geminid 14. 12. uvádí roãenka ne-
vhodnou dobu maxima v dopoledních hodi-
nách a s Mûsícem tûsnû po poslední ãtvrti,
astronomick˘ ãtvrtletník se v‰ak zmiÀuje
o pfiízniv˘ch leto‰ních podmínkách. Nejlep‰í
asi bude, kdyÏ se podíváme sami. Dobré
podmínky by mûly mít Ursaminoridy s maxi-
mem 22. 12. kolem 20. hodiny, kdy je Mûsíc
dva dny po novu. 

P¤EDNÁ·KY V AKADEMII VùD
p

NA NÁRODNÍ
Na téma Softwaroví agenti a inteli-

gentní roboti pfiedná‰í Roman Neruda z Ústa-
g

vu informatiky 12. 12., s antick˘mi chrámy
a posvátn˘mi okrsky seznámí Jifií Musil
z Ústavu pro klasickou archeologii 13. 12.

p ˘ yp

OPRAVA:
V˘stavu na téma dekadence a umûní
v ãesk˘ch zemích 1880–1914 s ná-

zvem V barvách chorobn˘ch, pofiádá Obecní
dÛm a nakladatelství Arbor vitae ve spolu-
práci s Moravskou galerií v Brnû. Ve v˘stav-
ních sálech OD bude otevfiena do 18. února
2007. Za nesprávnou informaci se omlou-
vám pofiadatelÛm i ãtenáfiÛm. 
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BYTY • RODINNÉ DOMY 
VILY • âINÎOVNÍ DOMY

GARANCE ● SOLIDNOST ● JISTOTA
Kvalitu na‰í práce mÛÏe potvrdit 3000 spokojen˘ch zákazníkÛ.

CHCETE PRODAT âI PRONAJMOUT
VÁ· BYT NEBO DÒM?

ObraÈte se na ná‰ patnáctiãlenn˘ t˘m, nabízíme Vám na‰e
zku‰enosti a na‰i solventní klientelu.

NEURA, s.r.o.

Realitní kanceláfi NEURA, s. r. o., vznikla v lednu 1993. JiÏ 13 let realizujeme pronájmy
a prodej nemovitostí v Praze.

Kulturnû spoleãensk˘ mûsíãník, roãník 15 (v Nakladatelství Jalna roãník 7), ãíslo 12/2006, vychází 11x roãnû, místo vydání Praha, 1. 12. 2006. ● Vydává Daria Sládeãková – Nakladatelství Jalna, IâO 41825845,  ã. reg. MK âR E 11264 
a ÚPV ã. z. 248281
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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 390 zakázek najdete na internetu

www.neura.cz
SLEVOV¯ KUPON LISTOPAD 2006: 

DVD±R VERBATIM 16x speed (balení 25 ks) 7,90 Kã/ks
Cena platí pouze s tímto kuponem v prosinci 2006 do vyprodání
zásob (nad 100 ks dohodněte termín odběru na tel.: 774 843 361)

SLEVOV¯ 
KUPON

PROSINEC
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N i k DVDN i k DVDNovinky na DVD:Novinky na DVD:Novinky na DVD:Novinky na DVD:y Mi i I ibl IIIMi i I ibl IIIMission: Impossible IIIMission: Impossible IIIMission: Impossible III,Mission: Impossible III, p ,
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¤S í ¤í V‰ h jl ‰íSuperman se vrací ¤ím V‰echno nejlep‰íSuperman se vrací ¤ím V‰echno nejlep‰íSuperman se vrací ¤ím V‰echno nejlep‰íSuperman se vrací, ¤ím, V‰echno nejlep‰í, Supe a se ac , , ‰ec o ej ep‰ ,p j p
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HEREC PROSINCEHEREC PROSINCEHEREC PROSINCEHEREC PROSINCEHEREC PROSINCE dil 25 4 1940 N Y k b j hse narodil 25 4 1940 v New Yorku a oba jehose narodil 25 4 1940 v New Yorku a oba jehose narodil 25 4 1940 v New Yorku a oba jehose narodil 25. 4. 1940 v New Yorku a oba jehoj
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V l í ˘h iVylosovaní v˘herciVylosovaní v˘herciVylosovaní v˘herciVylosovaní v˘herciy ˘ H B di‰ á V Ji háfií h 146 P h 1 Mi: Hana Budi‰ová V Jircháfiích 146 Praha 1 Mi: Hana Budi‰ová V Jircháfiích 146 Praha 1 Mi-: Hana Budi‰ová V Jircháfiích 146 Praha 1 Mi-: Hana Budi‰ová,V Jircháfiích 146 Praha 1, Mi, ,
l K ã ká U Ûjã 3 P h 1 Vl di í M k Wlena Kaãerovská U pÛjãovny 3 Praha 1 Vladimír Macourek Welena Kaãerovská U pÛjãovny 3 Praha 1 Vladimír Macourek We-lena Kaãerovská U pÛjãovny 3 Praha 1 Vladimír Macourek We-lena Kaãerovská, U pÛjãovny 3, Praha 1, Vladimír Macourek, We, p j y , , ,
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VA·E PÒJâOVNA DVD A VHSVA·E PÒJâOVNA DVD A VHSVA·E PÒJâOVNA DVD A VHSVA·E PÒJâOVNA DVD A VHSVA·E PÒJâOVNA DVD A VHSVA·E PÒJâOVNA DVD A VHS
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Milí ãajomilové,
prodej ãaje v âajovém krámku na Národní tfiídû má jiÏ nûkolikaletou tradici. Tento krámek,
jako jeden z mála v Praze, nabízí skuteãnû ‰irok˘ sortiment ãajÛ. V souãasné dobû u nás
najdete jiÏ pfies 250 sypan˘ch ãajÛ v rÛzn˘ch cenov˘ch hladinách, od základních tfiíd aÏ po
vysoce kvalitní vybrané sorty. Dle pfiání zákazníkÛ jsme sortiment roz‰ífiili o kávu, kofiení, by-
linné smûsi, keramiku a rozliãné ãajové pfiíslu‰enství. Objevte spoleãnû s námi úÏasnou
chuÈ ãaje a jeho blahodárné úãinky. Najdûte si v kouzelné pfiedvánoãní atmosféfie ãas na
odpoãinek a osvûÏte své tûlo i du‰i lahodn˘m dou‰kem ãajového nápoje.

Pfiiná‰íme Vám ãaje zelené, ãerné, bílé i po-
lofermentované oolongy z Ceylonu, Indie,
âíny, Japonska, Nepálu, Tibetu, Vietnamu,
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Keni, Turecka, Taiwanu a Gruzie. Pfiijìte si
pfiivonût k lehce nasládl˘m, likérov˘m, jem-
nû kvûtinov˘m a tajemnû kofienûn˘m vÛním
aromatizovan˘ch ãajÛ. Rádi uspokojíme jak
vás, ktefií pfiicházíte ãaj jen ochutnat a vyuÏít
jeho léãivou sílu, tak i vás, pro které je ‰álek
ãaje dÛleÏitou souãástí Ïivota. Máme také
bohat˘ sortiment ovocn˘ch ãajÛ, které jsou
pro vás míchány s jedineãnou peãlivostí ze
su‰eného ovoce z ãeské i svûtové produk-
ce. Pro zv˘‰ení odolnosti organizmu vÛãi
nemocem a na rÛzné neduhy máme bylinky
z na‰í pfiírody, ale i z JiÏní Ameriky a Afriky.
Mate (cesmína paraguayská) je znaãnû po-
vzbudivá, posiluje imunitní a nervov˘
systém, utlumuje pocit hladu, regeneruje
trávící ústrojí. Lapacho detoxikuje, posiluje
funkce vnitfiních orgánÛ, podporuje léãbu

zánûtÛ a nádorov˘ch onemocnûní a pÛsobí
proti koÏním nemocem. UÀa de gato (koãiãí
dráp) posiluje obranyschopnost  a sniÏuje ri-
ziko nádorov˘ch onemocnûní. Rooibos
a honeybush je vhodn˘ zejména pro tûhot-
né Ïeny, novorozence, seniory a sportovce,
neboÈ obsahuje fiadu vitamínÛ a minerálních
látek, díky nimÏ má léãivé úãinky. Zákazníci
si také velice oblíbili ajvédské himálajské
ãaje namíchané speciálnû na rÛzné zdravot-
ní problémy. âaje jsou  v originálních pfieba-
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lech, a to jak sypané, tak i v papírov˘ch ãi
moderních prÛhledn˘ch pyramidov˘ch sáã-
cích od rÛzn˘ch firem.
U nás také najdete ãajové potfieby jako jsou
teplomûry, ãajítka, papírové filtry, plechové
krabiãky, kalabasy s bombilou, metliãku na
matchu, kandysové cukry a ãajovou literatu-
ru. Tento rok je u nás rokem novinek, neboÈ
jsme pfiivezli pro na‰e zákazníky pfiímo
z Ceylonu vybranou znaãku ãaje Sun Leaf.

âaje na Ceylonu pfiipravujeme ve spoluprá-
ci s tamními ãajov˘mi odborníky a vytváfiíme
nové chuÈové ingredience. Namíchali jsme
novou fiadu jasmínov˘ch ãajÛ, které mÛÏete
ochutnat jiÏ pfied Vánocemi. Na va‰e Ïádos-
ti jsme do sortimentu zafiadili vodní d˘mky,
pfies 15 druhÛ tabákÛ a uhlíky. Roz‰ífiili jsme
nabídku ruãnû vyrábûné keramiky o malova-
né a rÛznobarevné konviãky a hrníãky v ne-
tradiãních tvarech. Dûkujeme na‰im zákaz-
níkÛm za milé vzkazy do knihy náv‰tûv,
posílané pohledy a pfiáníãka z celého svûta.
Pfiejeme vám ‰Èastné Vánoce, mnoho zdra-
ví do Nového roku a co nejvíce pfiíjemn˘ch
chvil stráven˘ch nad ‰álkem ãaje. 

âajov˘ krámek, Národní 20, Praha 1, tel.:
739 040 624, e-mail: narodni20@post.cz
www.cajovykramek.cz
Otevfieno po–pá 9:30–19:00
so 10:00–19:00, ne 12:00–19.00
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PLACENÁ INZERCEPLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

V rámci Adventního koncertu u pfiíleÏitosti
250. v˘roãí narození W. A. Mozarta se
v sobotu 16. 12. 2006 ve Smetanovû síni
Obecního domu pfiedstaví SukÛv komorní 
orchestr (SKO) v tzv. „Mozartovském“ ob-
sazení, tedy roz‰ífien o dechovou sekci. Ke
spolupráci si SKO pfiizval tfii sólisty – Mo-
zartÛv Koncert Es Dur pro dva klavíry a or-
chestr provedou D. Röhm (SRN) a ·. Kos
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(âR), vynikající mladí umûlci a pfiátelé z me-
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zinárodních klavírních soutûÏí, Rondo
C Dur pro housle a smyãcov˘ orchestr za-
hraje M. Kos (âR), koncertní mistr a umûlec-
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k˘ vedoucí SKO. Vstupenky na koncert je
moÏné zakoupit v pokladnû Infocentra
Obecního domu a v pfiedprodejních sítích
Ticketpro, Bohemia Ticket a Via Musica.

SukÛv komorní orchestr, nesoucí jméno skla-
datele Josefa Suka (1874–1935), byl zaloÏen
v r. 1974. Umûleck˘m vedoucím orchestru byl
aÏ do r. 2000 skladatelÛv vnuk, vynikající ães-
k˘ houslista Josef Suk, kter˘ po svém odcho-
du pfiedal vedení do rukou houslisty Martina
Kose, souãasného koncertního mistra, umû-
leckého vedoucího a ãastého sólisty orchestru.
SukÛv komorní orchestr hraje pfieváÏnû bez di-
rigenta a do jeho bohatého repertoáru jsou za-
hrnuta v‰echna stylová období do baroka po
tvorbu soudobou. Od svého zaloÏení absolvo-
val nûkolik stovek koncertÛ, uskuteãnil boha-
tou fiadu koncertních turné témûfi po v‰ech ze-
mích Evropy, vystoupil v USA, JiÏní Koreji a na
Filipínách. Pravidelnû koncertuje v zemích La-
tinské Ameriky (Chile, Brazílie, Ekvádor, Pe-
ru), v Japonsku a âínû. Koncerty Sukova ko-
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morního orchestru jsou zafiazovány do
abonentních cyklÛ a programÛ v˘znamn˘ch
festivalÛ v âeské republice, Evropû i zámofií.
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Od roku 1996 pofiádá orchestr mezinárodní
festival komorní hudby „Hudební klenoty
z Prahy Evropou do svûta“, jehoÏ jubilejní 10.
roãník se uskuteãnil v ãervnu 2006. Orchestr
doposud nahrál a vydal více neÏ 30 CD se
skladbami ‰irokého spektra hudebních stylÛ.
V roce 2002 byla Sukovu komornímu orchest-
ru udûlena prestiÏní „Svûtová cena Antonína
Dvofiáka“ za ‰ífiení ve svûtû povûstné tradice
ãeského interpretaãního umûní, za nahrávky
zvukov˘ch nosiãÛ a dlouholetou reprezentaci
âeské republiky v zahraniãí.
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www.sukchamberorchestra.cz.
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