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K výběru „divadelního“ tématu pro tento
úvodník mě inspiroval článek o 50 letech
trvání Laterny magiky. Tato – ve své době -
převratná, ojedinělá a vlastně první „multi-
mediální“ scéna se na dlouhou dobu stala
průlomovým divadelním projektem nejen
u nás, ale i ve světě. Bohužel, své 50. na-
rozeniny neoslaví příliš vesele, nebo� je
nyní v těžké finanční krizi. Těžko říci, do
jaké míry se na tom podepsala krize glo-
bální ekonomiky, a do jaké míry došlo
k odlivu zájemců o divadlo obecně. A to
jak ze strany aktérů, tak posluchačů. A to
přitom multimédia dnes hýbou světem.

Ostatně ani zakladatel Laterny magiky,
světoznámý režisér Alfred Radok, neměl
na růžích ustláno. V jeho nejlepších mla-
dých letech přišla 2. světová válka a on
skončil v koncentračním táboře, po válce
zase narážel na překážky ze strany tehdej-
šího režimu. A to paradoxně na vzdory
tomu, že s Laternou magikou proslavil čes-
ké divadelnictví ve světě, mimo jiné na
Světové výstavě Expo v Bruselu v r. 1958.

Někteří divadelníci si dnes na zmiňovaný
odliv diváků stěžují, naopak řada divadel-
ních souborů vzniká, popřípadě je obno-
vována. Pevně doufám, že je ta druhá část
předchozí věty trendem, který ještě posílí.
A když už hovoříme o divadle, nezapomí-
nejme na to, že jeho počátky se kryjí s po-
čátky lidské existence. A zatímco dnes
„jdeme do divadla“, dříve se „divadlo žilo“.

Namátkou vyberu z historie. V době ka-
menné se bez „dramatických“ obřadních
aktů, tanců a jiných „divadelních“ výstupů
neobešel žádný společenský úkon. Divad-
lo sloužilo ke komunikaci, předávání zku-
šeností a neslo pochopitelně i náboženské
poselství. Ve starověkých říších se divadel-
ními projevy uctívali zemřelí, zaháněli se zlí
duchové nebo oslavovali panovníci.

V antickém Řecku dostalo divadlo pravi-
delný řád, byl dán základ jeho etické a es-
tetické funkci. Až v antickém Římě se obje-
vuje divadlo jako čistě zábavný prvek. Os-
tatně heslo „chléb a hry“ to jen potvrzuje.

A jaké divadlo se za dob římských císařů
hrálo, to se můžete dočíst například
v článku o Kabaretu Caligula.

Divadlu zdar!
Ondřej Sedláček

� 1. 5. 1929 byla zpřístupněna veřejnosti Petřínská hvězdárna – 80 let
� 9. 5. 1974 byl uveden do provozu první úsek metra, trasa C 1 Florenc – Kačerov – 35 let
� 18. 5. 1899 Český výbor pro hry olympijské založen v Praze J. Guthem-Jarkovským;

první čeští olympionici závodili na II. olympiádě v Paříži v r. 1900 – 110 let
� 20. 5. 1909 v Praze na Malé Straně byla postavena nová budova Klárova ústavu

slepých – 100 let
� 29. 5. 1999 v České republice ukončila provoz vlaková pošta – 10 let

PŘIPOMEŇME SI V KVĚTNU

Jubilejní 15. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy
Praha 2009 se letos uskuteční v květnovém termínu od 14. do 17. 5. na tradičním místě
v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha – Holešovice. I přes loňský požár, který zničil
levé křídlo paláce, nabídnou pořadatelé veletrhu – Svaz českých knihkupců a naklada-
telů a společnost Svět knihy – adekvátní prostor srovnatelný s předchozími ročníky,
díky hale, která prostor levého křídla plnohodnotně nahradila. Návštěvníci veletrhu tak
najdou svá oblíbená nakladatelství a jejich knižní produkci většinou na obdobných
místech, jako v letech minulých.

Hlavní téma, na které se veletrh zaměří,
s názvem 27 ze 27 / Evropa v literatuře – li-
teratura v Evropě, reaguje na skutečnost,
že Česká republika v první polovině roku
předsedá Radě Evropy. V rámci tohoto
programu se představí autoři ze všech dva-
ceti sedmi zemí EU. Partnery pro přípravu
programu jsou spolupracující země projek-
tu Literature Across Frontiers, literární cen-
tra jednotlivých zemí, zahraniční kulturní
střediska a velvyslanectví působící v ČR.
Díky tomuto tématu zařadilo Ministerstvo
kultury ČR a Úřad vlády veletrh Svět knihy
Praha mezi oficiální doprovodné akce čes-
kého předsednictví. Součástí prezentací ev-
ropských autorů budou debaty a kulaté sto-
ly zabývající se otázkami propagace evrop-
ských literatur v rámci Evropy i mimo ni, úro-
veň povědomí čtenářů o literární tvorbě v ji-
ných zemích Evropy, nových trendů v tvor-
bě evropských autorů a identity literární Ev-
ropy. Ukázky z díla některých spisovatelů,
kteří na veletrh přijedou, budou prezentová-
ny již v předvečer zahájení veletrhu v rámci
akce Noc literatury (13. 5.), jež je organizo-
vána Českým centrem Praha. Literárního
festivalu se také zúčastní další zahraniční
autoři ze zemí mimo EU (např. Chorvatsko,
Norsko, Rusko, Švýcarsko, Turecko).

Literární festival Svět knihy dále nabídne
výstavy knih a ilustrací, filmy, výtvarné dílny
věnované tématu Fantazie a kreativita či
Literatura a vzdělání, poskytujícímu pros-
tor k prezentaci projektů vzdělávacích prog-

ramů, kampaním na podporu četby a vzdě-
lanosti, aktivitám vydavatelství univerzit a
vědeckých institucí. Letošní ročník veletrhu
představí rovněž rozsáhlou prezentaci rus-
ké literatury společně s početnou návštěvou
spisovatelů z Ruska.

Doprovodný program opět zahrne i Svět
knihy ve filmu, osmý ročník přehlídky filmo-
vých adaptací knižních děl, která se usku-
teční od 4. do 17. května v kinech Ponrepo,
Atlas a v kině na veletrhu, stejně tak se koná
již pošesté Svět knihy na jevišti (14. 4.–14. 5.),
přehlídka připravená ve spolupráci s divadly
v celé ČR.

Úplnou programovou novinkou, kterou or-
ganizátoři návštěvníkům veletrhu připravili,
je gastro show Vaříme s knihou, program
podporující výstavu knih o vaření a kucha-
řek s praktickými gastronomickými ukázka-
mi za účasti zajímavých hostů. Například
Roman Paulus, šéfkuchař hotelu Alcron,
bude připravovat mušle svatého Jakuba
s květákovou kaší a lanýžovým olejem, Dag-
mar Derré a Lenka Světová budou serví-
rovat lilkový kaviár s pečenou ciabattou
a mušle na víně, představí se i kuchaři
z Tchaj-wanu či Francie.

Kromě početného zastoupení českých na-
kladatelství se do Prahy chystají rovněž za-
hraniční vystavovatelé např. z Anglie, Belgie
– Valonska, Francie, Izraele, Lotyšska, Litvy,
Malty, Německa, Polska, Portugalska, Ru-
munska, Ruska, Slovenska, Saudské Ará-
bie, Španělska, Tchaj-wanu. Návštěvníci ve-
letrhu tedy budou mít možnost se seznámit
s knižní produkcí a literaturou především ev-
ropskou, ale i z dalších zemí světa.

Více informací na www.svetknihy.cz

Jana Chalupová

Fenomén Laterny magiky, nápaditého spojení filmu, divadla, tance a hudby, vznikl
v Praze před více než 50 léty docela účelově. Toto originální pojetí moderního jevištní-
ho umění bylo připravováno svými tvůrci, aby naši kulturu reprezentovalo na Světové
výstavě Expo 1958 v Bruselu. Úspěšný program, na nějž se v československém pavilo-
nu v Bruselu stály mnohahodinové fronty, byl nazván Laterna magika, tedy magická lu-
cerna. Divadelní režisér Alfred Radok se svým týmem (Josef Svoboda jako architekt,
Miloš Forman jako scénárista, režiséři Vladimír Svitáček a Ján Roháč, choreograf Jiří
Němeček) a mnoho dalších včetně herců a tanečníků ještě netušili, že vlastně zakládají
zcela nový pojem a zároveň i nový soubor.

Ještě v době trvání výstavy v Bruselu
požádalo 14 zemí o hostování, úspěch pak
slavila Laterna magika i doma. Pražskou
premiéru měla před 50 lety, 9. května 1959,
v paláci Adria, jejím uměleckým šéfem se
stal Alfréd Radok.

Zpočátku vznikala představení složená
z různorodých čísel (Zájezdový program,
Revue z bedny), která opět slavila úspěchy
na Expo 67 v Montrealu. Princip spojení fil-
mu s pohyblivou akcí na jevišti před plát-
nem – a zpočátku i s živými hudebníky, (le-
gendárním se stalo vystoupení J. Šlitra hrají-
cího na klavír na scéně a zároveň i na filmo-
vém plátně) byl v dalších představeních
úspěšně rozvíjen. V roce 1960 však těsně
před premiérou bylo režimem zakázáno
Otvírání studánek B. Martinů. Tento šok vedl
k odchodu Radoka z funkce. Studánky
i režisér se však na pódium Laterny magiky
přeci jen vrátili, ale až v uvolněnější atmosfé-
ře roku 1966. Legendární představení zane-
chalo silný dojem a vzpomínky jak v tisících
diváků, tak ve všech, kdo se na něm jako
účinkující nebo tvůrci podíleli.

OD REVUE K DIVADLU
V době uměleckého šéfování Josefa Svo-

body (od roku 1973) hledala pak Laterna
Magika nový výraz v podobě uceleného ce-
lovečerního tvaru. Vznikla řada jedinečných
a různorodých představení, z nichž přede-
vším Kouzelný cirkus (1977 – na programu

dodnes!) s kouzelnou hudbou Oldřicha
F. Korte nadchnul diváky, od nejmenších po
nejstarší.

S novými jmény (Evald Schorm, Jiří Srnec,
Eva a Jan Švankmajerovi, Pavel Šmok) při-
šly nové úspěšné inscenace založené více
na divadelním principu (Sněhová královna,
Noční zkouška, Pragensia..). Vysoká profe-
sionalita tanečního souboru i stále progre-
sivnější využití filmové, ale již i televizní tech-
niky, umožňovaly stále náročnější projekty
multimediálního divadla. Jedním z nejzají-
mavějších byl Odysseus s hudbou Michaela
Kocába, původně uvedený na scéně dneš-
ního Paláce kultury. Představení se také
hraje dodnes.

SAMOSTATNOST A SOBĚSTAČNOST
V nových společenských podmínkách

90. let, které zejména zpočátku Laterně ma-
gice velmi přály, pokračoval soubor v nasta-
vené umělecké lince. Od roku 1992 začal
působit jako samostatná příspěvková insti-
tuce, a to se značným komerčním úspě-
chem. Konečně mohl bez omezování na-
bídnout domácím divákům i stále se zvyšují-
címu přílivu zahraničních návštěvníků Prahy
své umění i ve spolupráci se zahraničními
partnery (balet Casanova s Jakubiskovou
režií, dále představení Hádanky). Úspěšné
byly i zahraniční zájezdy, kterými soubor
skvěle reprezentoval tradici Laterny magiky.
Ke slovu se dostala nová generace vynikají-
cích choreografů – Petr Zuska, Václav Ku-
neš, Jiří Bubeníček, ale i tanečníků – Eva
Horáková, Pavel Knolle. Sepětí moderního
současného tance a nových principů Later-
ny magiky vyvrcholilo v představení Graffiti
(2002), posledním díle Josefa Svobody. Ten
v něm využil princip virtuálního plátna, umož-
ňujícího projekci před jevištěm.

Toto úspěšné období umožňovalo finan-
covat z vlastních prostředků nákladný pro-
voz Nové scény i zvyšovat investice do roz-
voje souboru, nového technického zařízení
i nových představení.

ZNOVU DO NÁRUČE ND
Od roku 2002 se však začala komplikovat

situace – došlo k růstu provozních nákladů,

stále se zvyšující kurz koruny způsobil po-
kles zahraničních návštěvníků. Další pokles
turistické návštěvnosti v roce 2008 zname-
nal nenahraditelný výpadek výnosů a ani při
úsporách se nedařilo zabránit ztrátě. I pů-
vodně soběstačná Laterna magika začala
být závislá na příspěvku na provoz od zřizo-
vatele. V roce 2009 není v silách Laterny ma-
giky tuto ztrátu vyrovnat a proto ji podle zá-
kona o rozpočtových pravidlech Minister-
stvo kultury jako zřizovatel musí zrušit. Ne-
znamená to však zánik souboru ani Laterny
magiky jako takové. Po dlouhodobé přípra-
vě přejde totiž znovu pod Národní divadlo,
jehož součástí již historicky byla. Na nových
principech existence se s vedením ND pra-
cuje. Předpokládá se, že prozatím by měla
představení Laterny magiky obsadit asi tře-
tinu termínů na Nové scéně, další třetinu bu-
dou tvořit představení ND a tu poslední pak
vlastní nebo hostující projekty, které zde os-
tatně probíhají již nyní. V červnu tak napří-
klad Nová scéna hostí Pražský festival spi-
sovatelů. Nová scéna se stane samostat-
ným produkčním útvarem ND.

MNOHO OTÁZEK, MÁLO ODPOVĚDÍ
A COCKTAIL 008

Jak vedení Laterny magiky, tak vedení ND,
přiznávají, že situace je nyní komplikova-
ná, ale zároveň jsou přesvědčení, že feno-
mén Laterny magiky má před sebou další
možnosti rozvoje. Potenciálních nadaných
tvůrců, kteří umí zacházet s nejmoderněj-
šími jevištními i projekčními technologie-

mi, režisérů, i umělců, kteří jejich záměry
dokážou ztvárnit, je dostatek. Začarovaným
kruhem jsou však nyní finance, které jsou
nutné i na rekonstrukci budovy Nové scény,
jež ji už nutně potřebuje, ale hlavně na pří-
pravu nových projektů, které osloví součas-
ného diváka, a� již tuzemského nebo zahra-
ničního. Nejrůznějších velkolepých multi-
mediálních show se s vývojem IT technolo-
gií objevilo obrovské množství. Je však na
těch, kdo se o nový život Laterny magiky
nyní budou starat, jak tyto možnosti doká-
žou zpracovat ve prospěch současného je-
vištního umění. Držet krok s technologiemi
a zároveň nedopustit, aby lidská umělecká
složka jimi byla přebita, je těžký úkol pro
všechny zainteresované.

Ukázkou možného – a to zdařilou – jsou
nejen poslední koprodukční představení
Rendez-vous, ale především nejnovější krát-
ká retro-revue Code 58.08, která vznikla vlo-
ni k výročí Expo 58. Mladí tvůrci zde spojili
svět budoucnosti se světem současnosti
i minulosti a vytvořili výtvarně velmi vtipnou
podívanou.

Code 58.08 je uváděna spolu s ukázkami
z nejúspěšnějších představení Laterny ma-
giky v rámci programu Cocktail 008. Pro ty,
kdo si chtějí její principy, kouzlo i vývoj při-
pomenout, je to ideální představení.

Laterna magika si 50. výročí existence
připomene slavnostním gala večerem
20. května.

M. Fialková

Z představení Kouzelný cirkus (V létě bude uvedena 6000. repríza.).

Z představení Code 58.08 připraveného
ke kulatému výročí Laterny magiky.

Výstava v Calm-Gallasově paláci v Husově
ulici na Starém Městě představuje evropské
plakáty ze sbírky Uměleckoprůmyslového
musea v Praze. Nejpočetněji zastoupené
jsou plakáty z přelomu 19. a 20. století – ob-
dobí slohového proudu, který Vídeň nazýva-
la secesí, Paříž a západní Evropa Art Nouve-
au a z Německa je známý jako Jugendstil.
Tyto exponáty pocházejí částečně z center

jako Paříž či Vídeň, ale i z jiných míst v Bel-
gii, Německu a Itálii. Druhá největší část
expozice dokumentuje modernu dvacátých
a začátku třicátých let 20. století ve Francii,
Holandsku, Německu, Itálii a Ma	arsku,
kterou doplňují plakáty masové popkultury
té doby. Tematicky se představují plakáty
výstav, různých zábavných akcí, turistické
plakáty a plakáty jako reklama na nově se
objevující předměty „masové spotřeby“
i poměrně kuriózní záležitosti.
Výstava trvá do 7. června 2009



Pražská informační služba, tel.: 221 714 152, 221 714 151, www.pis.cz.
(Vstup na akce 50,– Kč, není-li uvedeno jinak.)
� 1. pá. Každý v máji na Petřín. Petřínský-
mi sady kolem Nebozízku ke K. H. Máchovi.
Začátek ve 14.00 na stanici tram. č. 22 „Po-
hořelec“ (B. Švejnohová).
� 2. so. Prohlídka Stavovského divadla a
Kolowratského paláce na Starém Městě.
Začátek v 10.00 před vchodem. Vstup 70 Kč
(průvodce PIS).
Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty. Prohlídka
kostela s procházkou po okolí. Začátek ve
14.00 před vchodem v Jindřišské ul., P 1
(A. Škrlandová).
Pražské ostrovy. Slovanský, Střelecký a
Dětský – procházka po ostrovech přiblíží
historické události i osobnosti, které jsou
spojené s těmito místy. Začátek ve 14.00
před budovou Mánesa, Masarykovo nábř.,
P 1 (H. Čenková).
� 3. ne. Jeruzalémská synagoga. Začátek
10.00 před vstupem do synagogy v Jeruza-
lémské ul. Vstup 50 Kč + do objektu 50/30
Kč (Z. Tlášková).
Vyšehrad. (stejně i 10. 5.) Prohlídka areálu
vč. hřbitova a kasemat, podzemních cho-
deb někdejší barokní pevnosti. Začátek ve
14.00 před kostelem sv. Petra a Pavla (prů-
vodce PIS).
Toulky hudební Prahou – Hradčany III. část.
Procházka připomene osobnosti hudby do-
mácí i zahraniční, které působily v Praze. Začá-
tek v 15.00 u pomníku na Pohořelci, zastávka
tramvaje č. 22 „Pohořelec“ (Eva Sokolová).
� 4. po. Květnové povstání 1945 a jeho
důsledky pro pražské památky. Přednáš-
ka o pohnutých událostech posledních dnů
druhé světové války a stavebních památ-
kách Prahy, které byly v době povstání po-
škozeny nebo nenávratně zničeny. Začátek
v 17.00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, P 5,
v přízemí (J. Nováková).
� 6. stř. Martinický palác – ukázka šlech-
tického sídla doby renesance. S výkladem
o historii rodu Martiniců. Součástí bude
i návštěva Muzea hracích strojků v paláci.
Začátek v 16.00 před palácem na Hradčan-
ském nám. Vstup 50 Kč + do paláce 50 Kč
(S. A. Marchal).
� 9. so. Levý Hradec – mýty a legendy
s pěší trasou cca 5 km. Prohlídka areálu a

kostela sv. Klimenta na Levém Hradci, prv-
ního sídla přemyslovských panovníků. Za-
čátek na nádraží Roztoky-Žalov po příjezdu
vlaku, který odjíždí z Masarykova nádraží
v 9.37 (B. Kocourek).
Poutní místo Loreta. Prohlídka areálu (am-
bity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, kle-
notnice), omezený počet 35 osob. Začátek
ve 14.00 před vchodem na Loretánském
nám. Vstup 50 Kč + do objektu 90 Kč
(A. Plíšková).
Břevnovský klášter. prohlídka klášterního
areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty,
románské krypty a budovy prelatury, počet
účastníků 50 osob. Začátek v 15.00 před
kostelem sv. Markéty (tram. č. 22 „Břevnov-
ský klášter“). Vstup 50 Kč + do objektu
50/30 Kč (M. Vymazalová).
� 10. ne. Letohrádek Kinských. Začátek
v 10.00 u vstupu do zahrady z nám. Kin-
ských na Smíchově. Vstup 50 Kč + do ex-
pozice 80/40 Kč (H. Mandová).
Vyšehrad. (viz 3. 5.)
Staroměstská radnice. Prohlídka historic-
kých sálů, radniční kaple, románsko-gotic-
kého podzemí, věže. V případě konání pri-
mátorské akce nelze uskutečnit. Začátek ve
14.30 před vchodem. Vstup 50 Kč + do ob-
jektu 50 Kč (K. Chundelová).
� 12. út. Zajímavosti náměstí na Starém
Městě. Z cyklu „Zajímavosti pražských ná-
městí“, seznámíme se s minulostí i součas-
ností náměstí Staroměstského, Malého, Ma-
riánského a J. Palacha. Začátek v 16.00
u pomníku J. Husa na Staroměstském nám.
(M. Koblihová).
� 14. čt. Historie pražského veřejného os-
větlení. Začátek v 19.00 u pomníku T. G. Ma-
saryka na Hradčanském nám. (D. Vávrová).
� 16. so. Kterak Šemík Horymíra zachrá-
nil. V rámci cyklu „Děti, poznejte Prahu!“.
Pro děti od šesti let v doprovodu dospělé
osoby. Povídání o pověstech i historii Vyše-
hradu spojené s návštěvou kasemat, pod-
zemních chodeb někdejší barokní pevnosti.
Začátek v 10.00 před Táborskou bránou.
Vstup děti 40 Kč / dospělí 50 Kč + do kase-
mat 30/20 Kč (Z. Tlášková, M. Koblihová,
L. Kučerová).

Pražská domovní znamení. Na trase
z Dlouhé do Masné přes Ungelt do Týnské
se setkáme s domy, které nesou zobrazení
zeleného stromu, zlaté štiky, černého med-
věda a také tří per. Začátek ve 14.00 na rohu
Revoluční a Dlouhé. (Z. Kobylková).
Královskou zahradou do jižních zahrad
Pražského hradu. V rámci cyklu „Kouzlo
pražských zahrad a parků“. Začátek ve
14.00 před Královským letohrádkem (stani-
ce tram. č. 22 „Královský letohrádek“).
(B. Švejnohová).
� 17. ne. Národní divadlo. (stejně i 23. 5.)
Celková prohlídka. Začátek každou půlho-
dinu od 8.30 do 11.00 před vchodem. Ob-
jednané skupiny (max. 50 osob) nad 15
osob mají přednost. Vstup 70 Kč – průvodci
PIS

Kubistická architektura pod Vyšehradem.
Z cyklu „Prahou tisíciletou“ – připomenutí
slavné kubistické stavby. Začátek ve 14.00
před budovou Podskalské celnice na Výto-
ni. (J. Škochová).
Na letenském svahu. Procházka Letenský-
mi sady s připomenutím významných sta-
veb minulosti, přítomnosti i budoucnosti.
Začátek ve 14.00 u kostela sv. Antonína na
Strossmayerově nám. (P. Kučera).
Poznejte krásu vyhlídky z Vyšehradu.
(viz 3. 5.)
� 19. út. Kostel P. Marie pod řetězem. Vý-
klad o historii řádu maltézských rytířů spoje-
ný s prohlídkou kostela a rezidence maltéz-
ských rytířů. Omezený počet 50 osob. Začá-
tek ve 14.00 před vchodem (A. Škrlandová).
� 21. čt. Architektura prvních desetiletí
20. století v centru Prahy. Z cyklu „Prahou ti-
síciletou“ představí stavby kubismu, rondo-
kubismu a moderny. Začátek v 17.00 u pom-
níku na Jungmannově nám. (J. Škochová).

� 23. so. Národní divadlo. (viz 17. 5.)
Průhonickou oborou a parkem. Začátek
na stanici aut. č. 327 „Jesenice, Osnice,
hřbitov“, který jede od metra C „Opatov“ ve
12.00. (B. Švejnohová).
Franz Kafka Muzeum v prostorách Herge-
tovy cihelny. Prohlídka expozice „Město
K. Franz Kafka a Praha“. Omezený počet na
30 osob. Začátek ve 14.00 před vchodem
(Cihelná 5b, P 1, stanice tram. č. 12, 18, 20,
22 a metra A „Malostranská“). Vstup 50 Kč
+ do muzea 60 Kč (Z. Tlášková).
Pasáže a průchody na Václavském ná-
městí a v jeho okolí. Projdeme pasáže Bla-
ník, Vaňhovu pasáž, Luxor, Lucernu, U No-
váků, Světozor, Alfa a další. Začátek v 15.00
u pomníku sv. Václava na Václavském nám.
(K. Černošek).
� 24. ne. Vyšehrad. (viz 3. 5)
Malostranský hřbitov. Prohlídka běžně ne-
přístupné romantické enklávy, výjimečného
památníku klasicistní a historizující hřbitovní
plastiky. Začátek ve 14.00 u vchodu (Plzeň-
ská, P 5, stanice tram. č. 4, 9, 10 „Bertram-
ka“). (B. Kocourek).
Z Chuchle do Chuchle s pěší trasou cca
5 km. Procházka rezervací Chuchelský háj
ke kostelu sv. J. Nepomuckého, kolem pří-
rodního útvaru Homolka, do Velké Chuchle.
Začátek na stanici „Malá Chuchle“ po příjez-
du autobusu č. 129, který odjíždí od Smí-
chovského nádr. ve 14.03 (P. Lešovská).
Stromovkou k Císařskému mlýnu. V rámci
cyklu „Kouzlo pražských zahrad a parků“.
Začátek v 15.00 před hlavní bránou na Vý-
staviště (E. Sokolová).
� 25. po. Celetná se představuje jako ce-
chovní ulice. Jedna z nejstarších ulic v Pra-
ze, kde se usazovali caltnéři už ve 14. stole-
tí. Začátek v 16.00 před Prašnou bránou.
(M. Racková).
� 26. út. Paladium. Prohlídka vybraných
prostor budovy a procházka po okolí. Ome-
zený počet na 40 osob. Začátek v 17.00
před vstupem do bývalých kasáren na nám.
Republiky. (J. Stěnička).
� 27. stř. Invalidovna v Karlíně. Prohlídka
vybraných prostor barokní stavby K. I. Dien-
tzenhofera. Omezený počet na 50 osob. Za-
čátek v 15.00 před vchodem u pomníku
P. Strozziho. (P. Kučera).
� 28. čt. Schebkův palác. Prohlídka interié-
rů novorenesančního paláce. Začátek
v 16.00 před palácem v ulici Politických věz-
ňů 7, P 1. Vstupné 100 Kč (M. Racková).
� 30. so. Chvalský zámek. Prohlídka areálu
zámku, kostela sv. Ludmily a tvrze s návště-

vou expozice Národního muzea v Praze –
Z odkazu L. Jiřincové. Začátek ve 14.00
před vstupem do zámku, Na Chvalské tvrzi
857/12, P 9 (autobusy č. 221, 222, 223, 261,
273, 303, 304, 353, 398 odjíždějí od stanice
metra B „Černý most“). Vstup 50 Kč + do
zámku 30/20 Kč. (J. Urbanová).
Nostický palác. Prohlídka vybraných pros-
tor paláce. Začátek ve 14.00 před vchodem
na Maltézském nám. (M. Koblihová, E. So-
kolová).
Z Motola k Bílému beránku s pěší trasou
cca 5 km. Začátek ve 14.00 na stanice tram.
č. 9, 10 „Motol“. (B. Kocourek).
Od Vinohradské vodárny do Havlíčkových
sadů. V rámci cyklu „Kouzlo pražských za-
hrad a parků“. Začátek v 15.00 na stanici
tram. č. 10 a 16 „Vinohradská vodárna“
směrem od centra. (H. Lukešová).
� 31. ne. Národní divadlo. (viz 17. 5.)
Poj�te s námi počítat pražské věže. Poví-
dání o věžích na Starém Městě s prohlídkou
věže Staroměstské radnice. Začátek ve
14.00 u Prašné brány. Vstup 50 Kč + do ob-
jektu 20 Kč (J. Pehe).
Poznejte krásu vyhlídky z Vyšehradu.
(viz 3. 5.)
Havlíčkovy sady neboli Grébovka. V rámci
cyklu „Kouzlo pražských zahrad a parků“
přiblíží sady z botanického hlediska. Začá-
tek v 15.00 u vstupní brány z Rybalkovy uli-
ce (stanice tram. č. 4, 22, 23 „J. Masaryka“
a dále do Rybalkovy ul.) (V. Válová).

Vycházky se konají, sejde-li se nejméně de-
set účastníků. Max. počet je 80 ve skupině
(není-li uvedeno jinak). Přednost mají ti, kteří
přijdou dříve. Vstupné do objektů si hradí
účastníci sami. Dětem do 15 let, studujícím,
seniorům a invalidům poskytujeme slevu.
Max. kapacita sálu PIS – 30 osob. Dopravní
spojení jsou platná v době uzávěrky progra-
mu.

Zákazníci ČEZu mohou až do 15. 6. 2009 při nákupu nové úsporné lednice či pračky
za starý spotřebič dostat „šrotovné“ 1000 Kč. Akce se týká nákupu v prodejnách Eu-
ronics a Datart. Úřad pro hospodářskou soutěž nyní kontroluje, zda je akce v pořádku.

Nový zakoupený spotřebič musí mít účin-
nost A+ nebo A++. Je jedno, zda spotře-
bitel zakoupí lednici, mrazák, či jejich kom-
binaci. Akce se vztahuje i na pračky. Nic-
méně je nutné odevzdat starý spotřebič
stejného druhu, nebo doložit doklad o jeho
ekologické likvidaci. Ten vystaví společ-
nost Elektrowin.

Při nákupu nového spotřebiče musí mít
spotřebitel doklad o tom, že je zákazník
ČEZu. K tomu stačí faktura za odběr elek-
třiny za rok 2008 nebo 2009. Lze použít
i smlouvu o dodávkách elektrické energie.
Šrotovné ale není nárokové, potrvá bu	 do
15. června 2009 nebo do vyčerpání limitu,
který ČEZ nezveřejnil.

„Úsporné spotřebiče jsou ohleduplné jak
k domácímu rozpočtu, tak k přírodě. Spot-
řebiče té nejvyšší třídy, tedy A+, A++,

mají vyšší pořizovací hodnotu než ostatní
energetické třídy, ale rozdíl v ceně se rych-
le vrátí díky nižší spotřebě elektřiny,“ uvedl
M. Mika, ředitel marketingu ČEZ. Akce „Bí-
lé šrotovné“ má dva základní cíle. Jednak
chce upozornit domácnosti, že i v době kri-
ze se vyplatí investovat do úsporných spot-
řebičů, nebo� jejich provoz nezatěžuje tolik
domácí rozpočet. Je tedy možné dlouho-
době šetřit na elektřině, a přitom méně
zatěžovat životní prostředí. Důraz na ekolo-
gii nejen při provozu spotřebičů, ale také
při jejich likvidaci po skončení životnosti je
druhým aspektem akce.

Podle údajů ČEZu se investice do nové
kombinované chladničky může vrátit už po
necelých třech letech. Rozdíl v nákladech
na provoz starého spotřebiče z roku 1998
v energetické třídě C a nového, úsporného

spotřebiče v energetické třídě A+ může
činit přes čtyři a půl tisíce korun ročně.
Chladničky a mrazáky jsou totiž spotřebi-
če, které spotřebovávají energii průběžně.
Konkrétní návratnost se pak odvíjí od ceny
a spotřeby nového spotřebiče a od spotře-
by spotřebiče starého.

Podle serveru Aktuálně.cz se akcí ČEZ za-
bývá Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže. Jeho šéf M. Pecina oznámil, že úřad
postup firmy posoudí. „Šetření je na samém
počátku a z této skutečnosti nelze bez další-
ho vyvozovat, že se společnost ČEZ dopus-
tila protisoutěžního jednání,“ uvedl pro Ak-
tuálně.cz mluvčí úřadu K. Chalupa.

Při výběru nového spotřebiče můžete
využít speciální stránky www.uspornespot-
rebice.cz. Kromě chladící techniky a praček
zde naleznete i další domácí spotřebiče
jako kávovary, myčky nádobí, sušičky atd.

Martin Mach Ondřej
Zelená domácnost (www.ekolist.cz)
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� ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY ZPRACUJI – Staré
Město, Liliová ul., tel. 608 202 444.

� PSYCHOLOGICKÁ PORADNA V CENTRU PRAHY
poradna@wdaporadenstvi.eu; 774 966 815

� PRODEJ, VÝKUP, OPRAVY – PSACÍ STROJE,
KALKULAČKY, 241 412 507, www.psacistroje.cz

� STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA. Prádlo se snadno
vytáhne ke stropu – rychle schne a v koupelně
nepřekáží. Montáž na míru. Tel.: 602 273 584

� HLEDÁM ZAJÍMAVÝ BYT V CENTRU PRAHY
ideálně osobní vlastnictví. V případě potřeby za-
jistím náhradní nemovitost. Tel.: 605 246 386.

� CHCETE PRODAT BYT? Máte hrůzu z realitky?
Obra�te se na poradnu. www.realitniporadna.cz,
tel. 284 693 533.

� KOUPÍM BYT, nebo rod. dům jakékoli velikosti,
kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret – nájemní smlouvu, i v do-
mě s majitelem, podnikový a pod. I zdevastova-
ný, v soudní žalobě, neoprávněně obsazený,
s nežádoucím nájemníkem, či s jakoukoli právní
vadou. Veškeré formality zajistím, zaplatím stě-
hování i případné dluhy na nájemném, privatizaci
atd. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, dome-
ček mimo Prahu apod. a dát čas na vystěhování.
Seriozní jednání, platba v hotovosti.
TEL: 222 941 032 nebo 603 420 013

Domov sociálních služeb Vlašská otevřel
tréninkovou kavárnu Garden Café Taussig,
Vlašská 25, Praha 1. V kavárně budou pra-
covat dospělí lidé s mentálním postižením.
Projekt Kavárna nabídne těmto lidem pod-
poru v rozvíjení pracovních a sociálních do-
vedností, v orientaci v pracovně právních
vztazích, mohou zde pracovat na zvyšování
samostatnosti, vlastní zodpovědnosti a se-
bevědomí. Získané znalosti a zkušenosti
těmto lidem zvýší jejich šance při hledání
dalšího uplatnění v běžné společnosti. V ka-
várně se budou klienti podílet na obsluze
zákazníků, přípravě nápojů a občerstvení,
popř. úklidu. www.dssv.cz

Do této čistírny oděvů, tak trochu skryté
očím, ale zato přímo v centru Prahy, se dos-
taneme průchodem domu v Jindřišké 5.
Musíme se však prodrat informačními tabu-
lemi s nabídkami jiných firem přímo u vstu-
pu do průchodu. Asi po dvaceti metrech vás
už nasvícený prostor čistírny nenechá na
pochybách. Jsme na místě. Ukrytá, ale sto-
procentní služba! Je málo čistíren, které za
příznivou cenu nabízejí službu tak kvalitní.

Oděvů potřebných údržby se ujmou
ochotná a vždy usměvavá děvčata, která
vás při příjmu zakázky zasvětí do konkrétní-
ho způsobu čistění vašeho oděvu, aby vý-
sledek byl co nejlepší. Dostat jej můžete
zpět již za 2–24 hodin. Perfektně vám vyčistí
všechny oděvy – kostýmy, obleky, kabáty,
bundy i košile. To vše v základní ceně a po
domluvě, kdy si zakázku vyzvednete. Od
jara nabízí čistírna novou službu apretace –
ošetření aplikované po vyčištění oděvů. Vy-

zkoušejte si ji i vy. Nechala jsem si vysvětlit
kvality nové služby a byla jsem moc spoko-
jená. Za příplatek 45,– Kč získá váš oděv pů-
vodní nemačkavou úpravu, je odolný vůči
špíně, je antistatický a navíc příjemně voní.
Kravaty, které jsou vždy problémové, vám
vrátí jako nové.

Odcházela jsem velmi spokojená a vím, že
jejich služby využiji i příště. Navíc vím, že
kromě textilních materiálů perou a mandlují
prádlo, čistí kožešiny, kožené bundy i kabá-
ty. Ne nadarmo získala tato čistírna od Ob-
vodního úřadu Prahy 1 známku kvality.
Všimněte si vztyčeného palce s doporuče-
ním Prahy 1. Druhé doporučené místo je
čistírna v ulici V Celnici 3, na Praze 1.
ASTERA, Jindřišská 5, P1,
tel.: 224 215 536 –PR–

TIP NA DVD

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA
Pobočka Hradčany, Pohořelec 25/111

Výstava obrázků, malby na kámen Pohád-
kové jaro Lídy Dalíkové do 27. 5.
6. 5. v 17.00 – setkání členů Červeného
kříže k 90. výročí založení
13. 5. v 17.15 – koncert ke Dni matek –
sdružení seniorek Zpíváme pro radost
20. 5. v 17.00 – beseda o Turecku s autor-
ským čtením PhDr. B. Janoštíkové

KONTEJNERY NA PRAZE 1
Svoz objemného odpadu

v úterý 12. 5. a 26. 5.
(přistavení v úterý ráno, odvoz ve středu
ráno) na těchto místech:
1. ulice Charvátova poblíž budovy Magis-
trátu hl. m. Prahy
2. Haštalská ulice (č. 2)
3. Malostranské náměstí 11 (horní)

(zdroj OÚ MČ Praha 1)

Invalidovna v Karlíně

Profesionální dráhu režiséra Vojtěcha Jasného (nar. 30. 11. 1925) neblaze ovlivnilo ob-
dobí normalizace po ostudném vpádu „spřátelených vojsk“ v roce 1968. Jeho dva nej-
významnější a vysoce oceňované filmy Až přijde kocour (1963) a Všichni dobří rodáci
(1968, Zlatá palma na MFF v Cannes) patří do pokladnice českého filmového umění.
Vojtěch Jasný byl za svůj celoživotní přínos českému filmu oceněn v roce 2007 filmo-
vou cenou Český lev.
Vojtěchu Jasnému film učaroval od okam-
žiku, kdy jeho otec zakoupil za vlastní peníze
promítací přístroj a začal pro místní sokol-
skou jednotu promítat filmy. Tím bylo o Voj-
těchově budoucí životní dráze rozhodnuto.
Po maturitě začal studovat filosofii na Karlo-
vě universitě, ale již po roce přestoupil na
FAMU na obor filmová kamera. Zároveň za-
čal spolupracovat s dalším budoucím reži-
sérem Karlem Kachyňou (viz letošní Listy
č. 4) na celé řadě filmů dokumentárních a
hraném filmu Dnes večer všechno skončí
(1954). První samostatný film Zářijové noci
(1956) natočil Jasný podle Kohoutovy diva-
delní hry. Další jeho film, povídkový snímek
Touha (1958) byl velmi dobře přijat nejen di-
váky, ale i filmovou kritikou. Je na něm již
znát zánik počátečního nadšení Vojtěcha
Jasného pro novou, „socialisticky pokroko-
vou“ společnost. Výrazný a mezinárodní
úspěch ale zaznamenal až filosoficky laděný
film-pohádka Až přijde kocour (1963), která

nemilosrdně odhalovala přetvářku právě
této nové „socialistické“ společnosti. Vrcho-
lem Jasného tvorby a posledním filmem, na-
točeným před jeho nuceným odchodem
z vlasti, se stalo drama Všichni dobří rodáci
(1968). Film odehrávající se v režisérově
rodném kraji, je lyrickou kronikou poválečné
moravské vesnice, která se nevyhýbá ani
trpkému tématu kolektivizace venkova. Voj-
těch Jasný do něho promítl skutečné osudy
obyvatel rodné Kelče na Vsetínsku. V roce
1969 byl film stažen z distribuce a na dlou-
hou dobu zavřen ve filmových trezorech.
Jasného filmová kariéra v Čechách skončila
a režisér byl donucen k emigraci. Na česká
filmová plátna se režisér vrátil až v roce 1999
filmem Návrat ztraceného ráje, volně nava-
zujícím na slavné „Rodáky“. Snímek však
nevzbudil velký zájem diváků i kritika jej při-
jala velmi vlažně, a tak se úspěch Rodáků již
neopakoval. Oba nejvýznamnější Jasného
filmy vyšly na DVD. R.R.

Světový Den astmatu 2009
7. května 2009, 9–13 hodin
Národní dům na Vinohradech, Nám. Míru 9, Praha 2
Tradiční stan s možností spirometrie
pro veřejnost na náměstí

WWW.LISTYPRAHY1.CZ
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ŠKOLY VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOVA

K L U B R O D I Č Ů
M A L Ý C H D Ě T Í

Unitaria, Karlova 8, Praha 1
zve na setkání ve čtvrtek 14. 5./16.30–18.00

Téma: Odměna jako výchovný
prostředek.

O děti je v době přednášky postaráno,
vstup volný.

ZŠ v Ostrovní ulici v P1 je školou s rozšířenou výukou jazyků a zároveň také fakultní
školou PedF UK. V příštím školním roce uvítá nové žáky, kteří by chtěli nastoupit do 6. a
8. tříd. Zde se totiž uvolní více míst po dětech, které odcházejí na osmiletá gymnázia.

Základní škola sv. Voršily nabízí křes�an-
ský výchovný projekt, efektivní metody a
formy vyučování, důvěryhodné, bezpečné
a spolupracující školní prostředí. Škola je
otevřená všem, kteří přijímají její výchovný
program. Vyučuje se zde podle Školního
vzdělávacího programu Společně. Pedago-

gové se zaměřují na utváření a rozvíjení
kompetencí, které mají vytvořit základ pro
celoživotní učení žáka a pro jeho úspěšnou
orientaci v každodenním praktickém životě.
Uplatňují výchovné vzdělávací strategie
směřující ke schopnosti se učit, k doved-
nosti řešení problémů, kompetenci komuni-
kativní, sociální, personální a pracovní. Sou-

částí výuky je náboženství a další duchov-
ní a etické aktivity, jejichž prostřednictvím
chce škola předávat křes�anské životní hod-
noty, utvářet hodnotovou orientaci žáků a
vést je k prosociálnosti.

Od třetího ročníku se učí francouzština,
němčina, angličtina, od šestého další z uve-
dených jazyků. Škola zajiš�uje zahraniční
pobyty ve Francii, Německu a příležitostně
v Anglii. Je zapojena do mnohých vzděláva-
cích a charitativních projektů (Adopce na
dálku aj..). Děti mají k dispozici plavecký ba-
zén, dvě tělocvičny, počítačovou učebnu,
odborné učebny, knihovnu, oratoř a přilehlé
hřiště. Aktivity pro volný čas nabízí školní
klub. Zajiš�uje desítky zájmových útvarů
v oblasti sportovní, hudební, výtvarné, dra-
matické, národopisné a vzdělávací. Děti
mohou pracovat také pro školní časopis Os-
trovník, ve školní knihovně, pro školní vý-
tvarnou galerii, spolupracovat při duchovní
formaci, v charitativní oblasti, při slavnos-
tech školy a dalších akcích.

ZŠ má 18 tříd, kolem 500 žáků, pracují zde
i dva speciální pedagogové, výchovná po-
radkyně, protidrogový koordinátor a školní
kaplan.
Uvítáme váš zájem o umístění dítěte na
naší škole – zejména do 6. a 8. ročníku,
kontaktujte nás: Základní škola sv. Vorši-
ly, Ostrovní 9, P 1; Tel.: 224 934 646, 224
931 495 nebo email: zcs.ostrovni@vol-
ny.cz, ředitelka Jana Nováková –PR–

V Základní umělecké škole Biskupská 12,
Praha 1 se ve středu 20. května 2009
od 14.00 do 18.00 hod. konají přijímací
zkoušky.

Škola přijímá žáky ve věku od 5 do 17 let
ke studiu na oboru hudebním, literárně
dramatickém (zaměřeno na herectví, tvor-
bu div. představení a přednes) a výtvarném
(kresba, malba, modelování, keramika). Hu-
dební obor nabízí přípravnou hudební vý-
chovu, zpěv klasický, populární i sborový,
dále hru na klavír, housle, violoncello, akor-
deon, klávesy, zobcovou flétnu, kytaru, flét-
nu, klarinet, trubku, lesní roh, trombon, sa-
xofon, bicí. Další informace na
www.zus-biskupska.cz

Kulturní centrum Zahrada a skupina Tem-
peramento se rozhodly podpořit lidi s dět-
skou mozkovou obrnou benefičním kon-
certem české hudební skupiny Tempera-
mento ve čtvrtek 7. května od 19.00 v Kul-
turním centru Zahrada – Malenická 1784,
Praha 11. Zde je možné zakoupit v předpro-
deji vstupenky v hodnotě 200 Kč. Výtěžek
z koncertu bude věnován Sdružení pro
komplexní péči při dětské mozkové obrně,
které ho použije na realizaci programů pro
děti a dospělé trpící touto chorobou.

Po velkém úspěchu loňských městských
táborů Čtyřlístek máme i letos radostnou
zprávu pro rodiče dětí ve věku od 4 do 10
let, kteří přemýšlejí, kam je umístit v době
letních prázdnin, kdy musí chodit do práce.
Skauti z Prahy 3 pořádají od 13. 7. do 28. 8.
2009 sedm týdenních běhů příměstských
táborů ve skautském areálu v Pitterově uli-
ci 1. Letošní tábory proběhnou ve znamení
Džungle – s přáteli Mauglím, Baghírou a dal-
šími. Program pod vedením kvalifikovaných
skautských vedoucích bude naplněn různý-
mi aktivitami (sportovní, výtvarné, technic-
ké, hudební, návštěvy památek, kultur-
ních zařízení, bazénu, ZOO, jízda na lodích,
plachtění, výpravy apod.). Informace na
http://4pvs.nipax.cz nebo 724 600 621.

KONCERT
VSTUP ZDARMA

19. 5. 2009 – 19.00
České muzeum hudby
Praha 1, Karmelitská 2

Pěvecký sbor
Michiganské university USA

Program: Rachmaninov,
Haendel, Whitacre, Hoga

Ma
arské kulturní středisko,
Rytířská 25, Praha 1 od 14.30
středa 6. 5. Gatbois Trio
Ztajená historie Prahy – vycházky Vlas-
tivědného kroužku / Sraz vždy ve 13.45.
2. 5. Daublebčí dům v naší kultuře. Sraz
na Betlémském nám. před kaplí.
16. 5. Kde na Starém Městě zapomínáno
na B. Smetanu. Sraz za Prašnou bránou.
30. 5. Dubioza a falza o posledním tříletí
presidenta E. Beneše. Sraz u pošty na III.
nádvoří Hradu.

POŘADY PRO SENIORY



JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
VÁS ZVE
Rezervace vstupenek:
224 232 429
pokladna@jindrisskavez.cz
www.jindrisskavez.cz
Pořady
6. Znovuzrození Jindřišské věže 17.00
Procházka historií JV s ing. J. Stěničkou. Vstupné: 60 Kč
13. Noc literatury 09 „Evropou mezi řádky“ 18.00–23.00
Třetí ročníkprojektuČeskýchcenterNoc literatury. Záměremakce je
netradičnímzpůsobempřiblížit českéveřejnosti současnou
evropskou literaturu formouveřejných literárníchčtení, kteráseběhem
jednohovečerauskutečnínaatraktivníchaběžněnedostupných
místechPrahyadalších jedenáctiČeskýchcentrech.Vstupnézdarma
18. Autorské čtení 19.00
ČtenípovídekvpodkrovíJindřišskévěžeodautorůpublikujícíchna
kulturníchserverechTotem.cz,Pismak.cz,Literra.czaMezera.org.
Otevřeno ičetběvlastníchpovídekpříchozíveřejnosti!Hudební
doprovodazpěv:V.Franta.Vedruhépůlcevečeraproběhnebesedaa
promítáníscestovatelemP.Paloušemojehovýpravěnakolechpřes
nejvyššíhorysvěta–zTibetudoNepálu.Vstupné:35Kč
Divadlo
4. Divadlovevěži–Ažuslyšíšmoře–VáclavProcházka 19.30
Životní příběh geniální houslistky a její sestry na pozadí
bizarního manželského čtyřúhelníku. Režie a spolupráce na
scénáři: L. Hruška. Hrají: K. Seidlová, L. Kožinová, L. Hruška,
Z. Hruška, Z. Kožinová. Vstupné: 200 Kč.
7. a 28. Lordi – O. Wilde a R. Ross 20.30
Nově objevená salónní komedie s jemnými erotickými prvky.
Londýn 1896 – Praha 2006. Hrají: M. Hofmann, F. Rajmont,
P. S. Butko a M. Kotecký. Vstupné: 250 Kč.
21. Motýlí divadelní společnost – 3 aktovky 19.30
N. Simon – Kýchnutí, A. P. Čechov- Slzy, které svět nevidí,
A. P. Čechov – Medvěd. Vstupné dobrovolné !
Koncerty
5. Mezi proudy – TRUE HARMONY 20.00
Skupinazpěvákůahudebníků,kteří sev létě roku2000sešli ve
společnémzájmuhrátpísničkynaprvníposlechsrozumitelněasvým
specifickýmzpůsobem.TRUEHARMONYsesnaží jednakosoulad
vokální–v tomtosměruvšakvždy jensaháponedosažitelných
souhvězdích,ale takévystihnoutsamotnoupodstatukaždého
hudebníhonápadua jehobezprostřednícestuksluchuposluchače.
Chce takbýt«opravdovouharmonií»,sicesotvauchopitelnou,ales
jistotoupřistupujícípřímok lidskémusrdci.Vstupné:150,90Kč
19. Mezi proudy – Martina Trchová + Horký kafe 20.00
Kdysistačilovzít kytaruazačít zpívat.Stačí to ještědnes?Většinouse
mizdá,že je tadobadávnopryč,zpěváciskytaroupůsobíčasto jako
archaismus, jindy jakosympatičtídiletanti.Vstupné:150,90Kč.
26. Májové popování 19.00
Představuje se odd. populárního zpěvu Pražské konzervatoře.
Vstupné: 60, 35 Kč.
Výstavy 2. + 3. + 4. patro
Vlaky a vláčci (do 30. 6. ) – jedinečná výstava modelové a
zahradní železnice ve věži pro malé i velké.
Muzeum pražských věží 6. patro
Stálá expozice – historie a rekonstrukce věže Jindřišské,
hodinový stroj a fotografie pražských věží

Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, tel. 224 216 972-3
kino@lucerna.cz; www.lucerna.cz

1. Milionář z chatrče FILM MĚSÍCE 13.45, 16.15, 20.45
Paříž 36 18.30

2.–4. Paříž 36 14.00, 18.30
Milionář z chatrče 16.15, 20.45

5. Cyklus Evropský pohled: Sedmé nebe 16.30
Milionář z chatrče 20.45

6. Milionář z chatrče 16.15, 20.45
Paříž 36 18.30

7. Milionář z chatrče 16.15,20.30
Proměny 18.45

8. Líbáš jako Bůh 13.45, 16.15
Proměny 18.45
Milionář z chatrče 20.30

9.–10. Proměny 14.30, 18.45
Líbáš jako Bůh 16.15
Milionář z chatrče 20.30

11. Proměny 14.00, 18.45
Milionář z chatrče 16.15, 20.30

12. Proměny 16.45
Cyklus Evropský pohled: La Bohéme – předpremiéra18.45
Milionář z chatrče 20.45

13. Milionář z chatrče 16.15
14.–17. Občan Havel přikuluje – premiéraměsíce 17.15, 19.00

Baader Meinhof Komplex 20.30/15.–17.též 14.00/
18. Občan Havel přikuluje 14.00, 19.00

Baader Meinhof Komplex 16.00, 20.30
19. Cyklus Evropský pohled: Mlčení Lorny 17.00

Občan Havel přikuluje 19.00
Baader Meinhof Komplex 20.30

20. Baader Meinhof Komplex 16.00
Dny Makedonské kultury: vstup zdarma
Před deštěm 19.00
Velká voda 21.00

21.–24. Občan Havel přikuluje 17.00
Předčítač FILM MĚSÍCE 18.30/23.–24.též 14.30/
Když se muž vrací domů 20.45/22.též 14.30/

25. 64.mezinárodní festival Pražské jaro
Gustav Machatý: Erotikon 20.00

Klasické dílo z počátků české kinematografie doprovázené nově
zkomponovanou hudbou soudobého autora J. Klusáka. U příležitosti
100.výročí otevření pražského biografu Lucerna.Vstupenky v Ticketpro.
26. Předčítač 13.30, 18.30

Cyklus Evropský pohled: Rembrandtova Noční hlídka 16.00
Když se muž vrací domů 20.45

27. Občan Havel přikuluje 17.00
Předčítač 18.30
Když se muž vrací domů 20.45

28.–31. Paříž 36 16.30
Herečky 18.45/29.též 14.30/
Andělé a démoni 20.45/30.–31.též 13.30/

PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY.
1. Milionář z chatrče 13.45
4. Paříž 36 14.00
8. Líbáš jako Bůh 13.45
11. Proměny 14.00
15. Baader Meinhof Komplex 14.00
18. Občan Havel přikuluje 14.00
22. Když se muž vrací domů 14.30
26. Předčítač 13.30
29. Herečky 14.30

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Chrámové koncerty
Denně kromě úterý od 18.00

9. 5. od 18.00
Haydn & Mozart

2. koncert letošního cyklu

Předplatné: 1000,- Kč za 10 vstupenek,
platí do 31.12.2009

na koncerty pořádané spol. Psalterium

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

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

www.psalterium.cz
a v obvyklých předprodejích.

Plzeňská 76, Praha 5
rezervace: 604 909 517

divadlo@orfeus.cz,
www.orfeus.cz,

otevřeno od 18:00,
6. Vrať mi moje játra (Příšerný večer neboli horror)
13. Je tu Jan Moštěk aneb V tom by byl čert,

aby zas nikdo nepřišel (literární večer)
15. Triumf ctnosti aneb Organismus se vyčerpal

(netradiční komedie)
20. Triumf ctnosti aneb Organismus se vyčerpal
22. R. Ţuculescu: Letní zahrádka aneb

Pojďme jim dát přes držku (komedie)
27. Radim Vašinka: Jinošství, mužství, kreténství – premiéra
29. R. Ţuculescu: Letní zahrádka aneb

Pojďme jim dát přes držku (komedie)
Představení začínají v 19.00, není-li uvedeno jinak.

KULTURA BEZ KRAVATY
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PREMIÉRY V KVĚTNU

Jakuba znám už pár let především jako skvělého klavíristu a autora velice působivých
melodií i textů ke krásným šansonům či blues. Má navíc dar, který není dán každému
muzikantovi, a to je cit a nadání pro improvizaci. Bez nadsázky se dá říci, že kde je dob-
rý klavír a zároveň i Jakub, tam se dějí věci. Lidé přicházejí, okouzleně poslouchají, ti
spěchající zase odcházejí, zatímco Jakuba od nástroje dlouhé hodiny nelze vystrnadit.
Loňský, a zejména letošní rok jeho pětačtyřicátin se pro něj zdají být poněkud přelomo-
vým obdobím. Proč?

Jakube, jsi nejen hudebník, ale taky
básník a organizátor nejrůznějších poe-
tických či hudebních projektů, o kterých
bude dál řeč. Co tě ale vedlo k tomu, že
jsi v dětském věku zatoužil být skladate-
lem? To se většině kluků ve čtrnácti ne-
stává.

Asi jsem po tom toužil odjakživa. Skládal
jsem už tak v pěti, šesti a když mi bylo
sedm, už jsem to uměl zahrát na piáno a
táta mi ty skladby zapsal do not. Mám je
schovaný.

Jenže život nešel tak jednoduše, jak by
člověk chtěl, naši se rozvedli a já jsem byd-
lel s maminkou. Místo hudby jsem začal dě-
lat atletiku, ale přitom jsem pořád zkoušel
skládat, taky psát román, ale na piáno jsem
nikdy hrát nepřestal. Když jsem přišel na
gympl, zjistil jsem brzy, že jsem nějak mimo
ten gymnaziální svět a jeho požadavky. Tře-
ba i tím, že spolužáci si při vyučování, když
je nebavilo, pod lavicí četli, ale já jsem si po-
řád psal nějaký noty. Takže vysvobozením
pro mne byla konzervatoř. Vystudoval jsem
obor skladba a kromě klavíru hrál taky na
flétnu a na bicí. Tam jsem se pak cítil skvěle.

Ale s tátou jsi byl v kontaktu. Ovlivňoval
tě nějak nebo pomáhal?

On nebyl ten typ člověka, který by moc vy-
světloval. Když jsem něco potřeboval vy-
světlit, skončilo to tím, že mi začal předvá-
dět svoje věci. Kdo má však takovou pří-
ležitost? Ale ovlivňoval mě zcela zásadně
a ovlivňuje mne pořád, i když už osm let
nežije.

Tvůj otec Václav Zahradník byl přede-
vším známý jako dirigent swingových ka-
pel a pak tehdejšího Orchestru Českoslo-
venské televize. Ani jsem nevěděla, že
skládal.

Napsal stovky skladeb z oblasti populární
hudby, a myslím, že dobrých! Třeba Šípko-
vou Růženku pro skupinu Rebels, Strejčka
Jonatána pro Olympic, Bludičku Julii pro
Hanu Zagorovou, ale jeho největší hit je
Sladké mámení. Psal taky hudbu do filmů,
třeba Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak
dostat tatínka do polepšovny, S tebou mě
baví svět nebo pro Večerníčky (Rákosníček
aj.). Byl napůl skladatel, napůl dirigent.
V povědomí lidí zůstává ale jako dirigent,
protože v roce 1974, když tu přituhlo a nešlo
se už tak jednoduše živit volně, se dostal do

pozice šéfdirigenta v televizi. V posledních
letech, když po nemoci nemohl už dirigo-
vat, dělal třeba symfonické úpravy muziká-
lových standardů pro Českou filharmonii
nebo SOČR.

Ty jsi vlastně taky u táty v orchestru za-
čínal – to musela být dobrá škola.

Škola to byla drsná, táta ke mně nebyl
zrovna přátelský. Protože ze školy jsem ne-
přišel jako ten, kdo umí řemeslo.

Přeskočme ale te
 rovnou skoro dvacet
let, kdy jsi hrál nejdřív v různých skupi-
nách, aranžoval, působil v muzikálových
produkcích, dělal vlastní více či méně
úspěšné produkce, připravoval řadu let
pestrý program pro Poetickou kavárnu
Obratník. Při spolupráci na jednom z nej-
úspěšnějších muzikálů, Jesus Christ Su-
perstar, jsi potkal výjimečnou zpěvačku
Pavlu Kapitánovou, pro přátele Pavku.
Nebyla typem hvězdy, která se za každou
cenu musí prosadit, lze ji však nazvat
královnou českého soulu, skvělá byla
i v šansonu. Právě zde jste nalezli společ-
nou parketu a vytvořili nezapomenutelný
šansonový program s názvem Život sám,
který měl úspěch v klubech (a více s po-
divem v Německu, přestože v originál-
ním, českém znění). Natočili jste na tvoji

muziku a tvoje texty několik CD, z nichž
Pavlin velký hlas zní omamnou naléha-
vostí.

Pavla cítila vnitřně svoji spřízněnost s Ja-
nis Joplin, s níž měla podobné zabarvení
a expresivitu výjimečného hlasu, projev, ale
nakonec bohužel i tragický osud. Předčas-
ně zahynula v roce 2007 při autonehodě,
zůstala po ní maličká dcerka. Byla člově-
kem, jakého potkáš jednou za život. Její od-
chod pro mne jako pro blízkého kamaráda a
kolegu znamenal nutnost dost výrazného
zlomu.

Skládáš, hraješ, aranžuješ, píšeš texty,
ale nikdy jsi, pokud vím, nezpíval. Až te
.

V mém životě te	 dochází k mnoha zásad-
ním změnám. A ono se říká, že dokud je člo-
věk schopen změn, tak je schopen jakéhosi
vývoje (smích). Takže já jsem třeba prog-
ramově léta neřídil auto a ani ho neměl.
Ted mám najednou ve svých pětačtyřiceti
svoje první auto – Subaru – a v jízdě v něm
se opravdu vyžívám.

A ta druhá nová věc je můj zpěv. S Pavlou,
vedle jejího obrovského hlasu, jsem neměl
vůbec potřebu a ani odvahu. Můj podíl spo-
lupráce byl v hudbě a textech a to bylo v po-
řádku. Po tom, co Pavla zahynula, jsem byl
postaven do úplně nové situace. Začal jsem
psát písně na slova jedné kamarádky – bás-
nířky z Anglie – a pořeboval jsem, aby mi to
někdo nazpíval. K ženským partům jsem
pozval Katku García, ale ty mužské jsem jen
tak pokusně nazpíval já. Odvahu mi dodalo,
když se mi povedl jeden večer, ke kterému
mne pozvali přátelé v Ražicích v jižních Če-
chách. Tak jsem si řekl, že to zkusím. A od té
doby tedy k vlastnímu překvapení zpívám.

Myslím, že tvoje hudba se dá těžko ně-
kam zařadit. Jak řekl houslista Jaroslav
Svěcený na křtu tvého posledního CD,
vlastně dvojCD s příznačným názvem Lis-
ten. Jsi vlastně „originál Zahradník“.

Já si te	 pro sebe vytvářím takový úplně
nový hudební svět – je mi totiž protivná hud-
ba, která vychází z hluku. Moje hudba vy-
chází z ticha. Třeba právě to dvojCD Listen,
to jsou klavírní improvizace. Dospěl jsem
k tomu, že je nahraju, vlastně až te	 po celé
řadě let neustálého hraní si pro sebe a hle-
dání. Trvalo dlouho, než jsem se odhodlal
něco takového natočit. Nepovažoval jsem
se nikdy za klavíristu, jsou tu lepší, já jsem
spíš ten skladatel – ale tahle hudba ve mně
prostě je a asi nějak musí ven.

Já jsem byla na tvém koncertě v Bet-
lémské kapli v lednu taky hodně zvědavá.
Ty jsi na místě, kde se obvykle koncerty
nedělají, hrál právě svoje klavírní impro-

vizace – a znělo to v tom prostoru s ob-
rovským geniem loci úžasně.

To jsem rád. Víš, já bych nejradši hrál je-
nom na piáno, ale lidi to takhle nechtějí, ne-
jsou zvyklí poslouchat dvě hodiny chlápka
v klobouku, jak si vymýšlí za klavírem. Takže
jsem na tom koncertě představil tehdy už
zárodek mé nové kapely – a te	 už tě můžu
pozvat na další koncerty opět v Betlémské
kapli, které tam budeme mít 21. a 27. květ-
na.

Máš te
 na zpěv svých nových písniček
už i novou zpěvačku?

Ano, a s ní a s novou kapelou chystám
hodně odvážné turné po větších městech,
na kterém zazní nové písničky a taky mé im-
provizace ve velkých a krásných sálech celé
republiky. Vybrali jsme místa, kam jsou lidi
zvyklí chodit na klasiku. Myslím, že ta moje
„nová“ hudba bude nejspíš blízká právě
těm, kdo mají rádi jazz, blues, šanson –
nebo právě tu klasiku, ale ono to vlastně
není nic z toho nebo je to všechno dohro-
mady? Já ti vlastně ani nevím. Kapelu jsem
sestavil ze zajímavých muzikantů, kteří hra-
jou na zajímavé nástroje. Flétnista Robert
Fischmann je virtuózní hráč, který umí na ir-
ské whistles, Charlie Slavík, hrající na fouka-
cí harmoniky, je taky ojedinělý typ muzikan-
ta. Ještě uvažuju, že bych přidal nějaký ne-
typický smyčcový nástroj, třeba violu da
gamba. A je tam samozřejmě moje piáno a
kupodivu i ten můj zpěv, který snad i dobře
ladí se zpěvem mladé, velmi talentované
zpěvačky Lenky Molové, která i skládá a
píše texty v angličtině.

Mně se ta hudba nechce vůbec popisovat,
a tak mne napadá, že když lidi nebudou vě-
dět, na co vlastně přesně jdou, mohli by být
i zvědaví.

Jakub Zahradník mezi lety 2002–2007 vy-
dal s Pavlou Kapitánovou CD Život sám, The
Alchemy of Life, Dvakrát o lásce, Pou� přes
vyhnanství, s recitálem Život sám vystupova-
li v ČR, Německu i ve Španělsku. V listopa-
du 2008 vydal sólové klavírní dojalbum im-
provizací Listen. Kromě hudby se věnuje
i poezii, vydal několik básnických sbírek
(poslední je Zpěv rozpáleného kamene –
2007). Inicioval, editoval a vydal almanach
současné české poezie Přetržená nit
(1996), v letech 1994–1997 vedl poetickou
revue Obratník. Jako dramaturg Poetické
kavárny Obratník na Smíchově (2002–2005)
uvedl 433 pořadů. Mezi roky 2004–2007 byl
pořadatelem Festivalu autorského šansonu,
který založil, a který nyní pokračuje úspěšně
pod novou produkcí.

(foto Martin J. Polák) Martina Fialková

Kabaret Caligula, divadelní zlo dřímající v srdci Žižkova. Na prknech Paláce Akropolis
se zcela pravidelně, plánovaně, s chutí a potěšením jeho členové dopouštějí vražd, mu-
čení i smilnění. To vše za nehynoucího jásotu publika, které při každé další vyvržené
vnitřnosti burácí smíchem. Veřejně se hlásí k tradici římského státníka, s nímž sdílejí
zálibu v zabíjení a bizarním sexu. Bezpochyby jsou se svým průměrem 6,3 mrtvoly na
hru nejkrutějším divadlem na světě.

Tak přesně tenhle amatérský divadelní soubor by si žádný milovník moderny, extravagan-
ce a břitkého vtipu neměl nechat uniknout. Členové Kabaretu Caligula (KC) jsou autory tří ce-
lovečerních her (Jan Hus: vzkříšení, Hamlet: přání zabít a Zkáza vesmírné lodi libido), bezmá-
la dvaceti krátkometrážních skečů (Zamilovaný Hitler, Problém krabice, Zlý večer Kabaretu
Caligula...) a několika seminářů a happeningů (Pocta P. Dostálovi, Pomsta Pavlu Richtovi).
Veškeré texty jsou zcela autorské, v případě hry Hamlet: přání zabít dokonce kompletně zver-
šované. V případech všech her jsou ale především neskonale vtipné, extrémní a provokativ-
ní. Taková je image KC. Členové souboru ji velmi úspěšně budují nejen svými texty, ale také
různými excesy, jako sypání pomyslného popela zesnulého P. Dostála na prkna jeviště (při
divadelním festivalu Jiráskův Hronov) nebo vytetováním loga KC zdarma na těla skalních fa-
noušků.

KC se dostal do veřejného mínění opravdu rozporuplnou cestou. Svými představeními na
festivalech amatérského divadla Šrámkův písek, Jiráskův hronov a dalších si KC vysloužil ši-
rokou kritiku v Reflexu, Literárních novinách, Hospodářských novinách a dokonce v Právu.
Autoři se však vesměs shodují na tom, že přes extrémní dávku sarkasmu a černého humoru
se KC nedá upřít jistá tvůrčí genialita.

Na vlastních webových stránkách zveřejňuje nejen termíny svých představení, ale i něco ze
své pohnuté historie, fotografie ze scén i ze zákulisí a třeba také vlastní tvůrčí vzory a inspirace.

Nelze než doporučit, aby každý navštívil představení KC osobně a vlastní názor si vytvořil
sám. Podle slov prof. Císaře z DAMU ovšem návštěvou riskujeme „ubavení k smrti“. Můžu
jen dodat, že to riziko rozhodně stojí za to. Jindřich Fialka

Úhledná brožovaná knížka představuje
průřez dosavadní tvorbou Miroslava Ji-
ránka, navazuje na předchozí tři obdobně
vypravené tituly nakladatelství ARTFOTO
z edice MOMENTKY.

I bez přečtení průvodního slova L. Martín-
ka, které je vloženo netradičně doprostřed
publikace, vidíme při prolistování, že máme
co do činění s citlivým snivcem, mistrem
kresby i malby. S člověkem, který svou tvor-
bou vypovídá především o hloubce svého
nitra. Přitom ale nepostrádá smysl pro hu-
mor, zkratku a oplývá překvapivou invencí,
patrnou zejména v grafikách.

Přesto je dobré připomenout, že tento vý-
tvarník, uplatňující se v celé řadě oborů, je
mladším bratrem karikaturisty Vladimíra Ji-
ránka, s nímž kromě fyzické podobnosti pa-
trně dospěl i k podobně moudře shovívavé-
mu vidění světa, který však zachycuje zcela
jinak než jeho známější bratr.

Prohlížíme-li skvěle zpracovanou publika-
ci, zaujme nejprve dřívější Jiránkova plaká-
tová tvorba, nadchnou nás hluboce moudré
a zároveň vtipné ilustrace (například ke kni-
ze Moudrost starých Římanů). Velmi půso-
bivá jsou i grafická zpracování názvů slav-
ných písní Simona, Cohena, Mc. Cartneyho
či skupiny Pink Floyd.

Nejpůsobivější je však Jiránek zřejmě
v malbě. Užívá jistou techniku, syté a přiro-
zené barvy, minimum abstrakce, některé
obrazy mají i nádech fotografičnosti, přesto
však působí až nadpozemsky snivě. Lesní
lodě – dvě staré pramice v pustém březo-

vém háji, Zpáteční lístek – jediný vagón se
svítícími okénky ujíždí neslyšně zasněženou
krajinou, Svítání – odlesk ranního slunce
v louži mezi dlažebními kostkami, jsou zne-
klidňující svým klidem. Tam, kde je příto-
men člověk (většinou dívka), je napětí ještě
větší. Zároveň však paradoxně cítíme smír
a zatoužíme stát se součástí obrazu, pro-
lnout se s ním... Vyzkoušejte sami na sobě.

Knížka je k dostání v největších pražských
knihkupectvích nebo přímo v Nakladatelství
Artfoto, Skořepka 9, Praha 1,
kontakt: jsartfoto@centrum.cz,
telefon: 602 811 303, 224 826 906

K o m o r n í F i d l o v a č k a
21. května v 19.30
Joan Didionová: Rok magického myšlení
Americká autorka vylíčila ve své hře drama-
tický příběh z vlastního života, kdy se jí v je-
diném okamžiku změnil život – a ona se pak
téměř celý rok snažila najít útěchu v magic-
kých rituálech.
V postavě milující ženy a matky uvidí diváci
E. Balzerovou, režie: J. Kališová

D i v a d l o v D l o u h é
30. května v 19.00
česká premiéra
Michael Ende: MOMO a zloději času
Knihy M. Endeho, autora slavného Neko-
nečného příběhu, oplývají nezměrnou fan-
tazií, dobrodružstvím, poetikou i moudrostí.
Také Momo není jen tak ledajaké děvčátko.
Umí lidem naslouchat jako nikdo jiný, a tak
si získá spoustu malých i velkých přátel.
Jednoho dne se v městě začnou objevovat
podivní šedí muži a je jich stále víc. A lidé se
mění, najednou jim chybí čas. Šedí zloději
ho pro sebe potřebují čím dál víc. Může ně-

kdo ještě lidi zachránit a vrátit jim ztracený
čas? Jedině děvčátko Momo!
hrají: M. Doležalová, Č. Koliáš, M. König,
I. Lokajová, J. Pokorná, P. Varga, L. Veliká,
M. Veliký, J. Wohanka, V. Zavřel, M. Zimová,
režie: J. Havelka.

D i v a d l o N a z á b r a d l í
30. května v 19.00
Kelly McAllister: Cesta hořícího muže
Dva rozhádaní bratři vyrážejí na přání ne-
dávno zesnulého otce na cestu k místu, kte-
ré si jejich příbuzný vyvolil jako místo pos-
ledního odpočinku. Uváznou těsně před cí-
lem, v laciném hotýlku kdesi v poušti spo-
lečně s barmankou, dvojicí neohipíků a roz-
zlobeným mužem středního věku. Cesta ho-
řícího muže je hořkosladká a velmi vtipná
hra o smrti, nepříjemných rodinných prav-
dách i o plameni vášně, který dřímá
v každém z nás, a který může být tak snad-
no uhašen.
hrají: K. Maděričová, L. Noha, P. Liška,
I. Chmela, G. Pyšná a L. Hampl, režie:
M. Záchenská

Marimba – nejúspěšnější česká
bubenická kapela
v pátek 22. května 2009 od 18:00 hod.
TO SE MUSÍ VIDĚT A SLYŠET
Divadlo Minor, Vodičkova 6, Praha 1,
telefon: 222 231 351
www.minor.cz

KNIŽNÍ OKÉNKO

Výstavní síň Leica Gallery, Školská 28, Pra-
ha 1 připravila k jubileu předního českého
fotografa retrospektivní výstavu jeho prací.
Výjimečnost fotografií autora je v jejich sděl-
nosti i projevu. V době kdy fotografie poně-
kud zevšedněla a v masové záplavě úplně
ztrácí své skutečné elementární funkce a
trpí upřímnosti sdělení si však Birgusovy fo-
tografie zachovávají svou nejryzejší podo-
bu.
Denně 11–21, do 17. května 2009.



Scéna Městských divadel pražských
Vodičkova 28, Praha 1, pokladna 224 215 943

po–pá 11.00–19.00, so 14.00–19.00,
neděle: hodinu před představením

rezervace@m-d-p.cz, fax 224 232 275,
v síti Ticketpro a Ticketportal

www.mestskadivadlaprazska.cz
2. Pan Kaplan má třídu rád 17.00
4. Pan Kaplan má třídu rád
5. Dobře rozehraná partie
6. Třikrát život
7. Tristan a Isolda
9. Pan Kaplan má třídu rád 17.00
11. Všechno na zahradě
12. Lakomá Barka – pro školy 10.00
13. Jana Eyrová
15. Ideální manžel
16. Shirley Valentine 17.00
18. Všechno na zahradě – pro seniory 11.00
20. Baron Prášil – ten, který nikdy nezalhal
21. Postřižiny
27. Cizinec
28. Šakalí léta
29. Pan Kaplan má třídu rád
30. Jana Eyrová 17.00

ÁBÍČKO – Malá scéna
14. César a Drana – pro seniory 11.00
16. Úžasná svatba 14.00, 20.30
18. Lorna a Ted
22. Rozpaky zubaře Sv.Nováka
26. César a Drana – pro seniory 11.00
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Scéna Městských divadel pražských
Václavské nám. 38, Praha 1, pokladna 224 217 113

po–pá 11.00–19.00, so 14.00–19.00,
neděle: hodinu před představením

rezervace@m-d-p.cz, fax 224 232 275,
v síti Ticketpro a Ticketportal

www.mestskadivadlaprazska.cz
4. Oddací list
6. Zlatí úhoři
8. Superčlověk
9. Shirley Valentine 17.00
11. Prolomit vlny
12. Peer Gynt
13. Superčlověk
14. V jámě lvové
15. Timon – pronájem Euroglobe
16. Romeo a Julie – pronájem Euroglobe
18. Hráči
19. Bruder Grimm – pronájem Euroglobe
21. Libertin – derniéra
23. Hra vášní 17.00
25. Andělika a laskavec
26. Plný kapsy šutrů
28. Monty Pythonův létající kabaret
29. Prolomit vlny
30. Shirley Valentine 17.00
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Křesomyslova 625, Praha 4
Pokladna po–pá 10.00–19.30,
so 14.00–19.30, 241 404 040,
tel./fax: 261 215 721
fidlovacka@fidlovacka.cz,
www.fidlovacka.cz

4. Hostinec U kamenného stolu 10.30
5. Blboun
6. Habaďúra
7. Záhada
8. Šumař na střeše
11. Balada pro banditu 10.30
12. Tři sestry
13. Poslední doutník
14. Hádej, kdo přijde…
15. A je to v pytli!
16. Hostinec U kamenného stolu 15.00
18. Hostinec U kamenného stolu 10.30
19. Noc bláznů
20. Záhada
21. Funny Girl
22. Tři sestry
23. Funny Girl 15.00
24. Lucerna 15.00
25. Lucerna 10.30
26. Nerušit, prosím
27. Čaj u královny
28. Funny Girl
29. A je to v pytli!
31. Divotvorný hrnec 15.00
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
Boleslavova 13, Praha 4

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

www.fidlovacka.cz
6. Můj báječný rozvod
7. Miláčci a milodary
13. Nevyléčitelní
14. Miláčci a milodary
19. Žena v černém
20. Rok magického myšlení – veřejná generálka 10.30

Nevyléčitelní
21. Rok magického myšlení –premiéra
23. Rok magického myšlení
26. Nejlepší kamarádky
27. Motýli
29. Můj báječný rozvod
30. Venuše nosí XXL

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Semafor, spol. s r.o., Dejvická 27, Praha 6
www.semafor.cz, předprodej a rezervace vstupenek:

725 606 404, vstupenky@semafor.cz, pokladna
po–pá 13.00–19.00, so od 17.00

2. Dnes večer v hotelu Modrá hvězda
5. Já jsem otec Bemle (a já matka Žemle)
6. Lysistrata
7. Šlitr s námi (a zlý pryč)
9. Život je náhoda v obnošený vestě
12. Dnes večer v hotelu Modrá hvězda
13. Já jsem otec Bemle (a já matka Žemle)
14. Sukně smutnou jehlou spíchnutá
15. Šlitr s námi (a zlý pryč)
16. Jako když tiskne – naposled
19. Padesát a co dál?
20. Já jsem otec Bemle (a já matka Žemle)
21. Šlitr s námi (a zlý pryč)
22. Pension Rosamunda – naposled
23. Začalo to akordem
27. Šlitr s námi (a zlý pryč)
28. Dnes večer v hotelu Modrá hvězda
29. Lysistrata
30. Život je náhoda v obnošený vestě
Hosté
4. Všechnopárty
10. Jazz – Eva Emingerová
11. Všechnopárty
17. SEMtAmFOR VLÁDI HRONA aneb večer téměř bez scénáře
18. Všechnopárty
24. Anna Mlinariková&František Kop Quartet
25. Všechnopárty
26. Gospel Time Party
31. J.FOUSEK NA KONCI MÁJE
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

květen 2009

Dlouhá třída 39, Praha 1
Pokladna: po–pá 9.00–19.00, 221 778 629,

www.divadlovdlouhe.cz
1. Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
2. Antigona – rock opera – host
3. Oněgin byl Rusák
4. Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
5. Experiment
6. Vějíř s broskvovými květy
7. Maškaráda čili Fantom opery
8. Faidra
11. Oněgin byl Rusák
12. Lékař své cti
13. Lhář
14. Divoká kachna – derniéra
15. Soudné sestry
18. Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
22. Ja malkáč
24. Zemědělcův rok – host 19.30
25. Japonské frašky kjógen – host
27. Kabaret Vian – Cami
28. Ja malkáč
29. Písně v jidiš – tentokrát i s Poláčkem! – host
30.5.–7.6. Festival dítě v dlouhé – 11. ročník
30. Momo a zloději času – premiéra
31. Cirkus Chauve 15.00
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Jungmannova 9, Praha 1
Pokladna denně: 10.00–12.30,
13.00–20.00, ve dnech, kdy není uváděno
večerní představení do 18.00. Rezervace:
296 245 311, pokladna@kalich.cz,
hromadné objednávky: 296 245 307,
fax: 296 245 308, www.divadlokalich.cz;
Internetový předprodej: www.ticket-art.cz

1. Tajemství
2.–3. Tajemství 14.00 a 19.00
4. Hana Hegerová – koncert 19.30
5. Mínus 2
6. Bez předsudků
7. Co jinde neuslyšíte 2
8. Je úchvatná
9.–10. Touha – Mirjam Landa, Daniel Landa 14.00 a 19.00
11.–15. Touha
16.–17. Touha 14.00 a 19.00
18. Don Quijote
19. Záhadná Irma
20.–21. 4TET – koncert
22. Drahouškové
23. Splašené nůžky
24. Nahniličko aneb poněkud dojatý 14.00 a 19.00
25.–29. Touha
30.–31. Touha 14.00, 19.00
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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

1. Bůh masakru
2. Sexuální perverze v Chicagu
3. "Čk uvádí: Divadelní a osvětový spolek Nadějkov /

Fikar Ken Ludwig Tenor na roztrhání čili Lo Stupendo"
4. Americký bizon
5. Impresário ze Smyrny
6. Bůh masakru
7. Hrdina západu
8. Maska a tvář
9. Ptákovina
11. Dámský krejčí
12. Bůh masakru
13. Ptákovina
14. Pan Polštář
15. Vodní družstvo
16. Ivanov
18. Sexuální perverze v Chicagu
19. "HOST Činoherního klubu: Jan Vodňanský a Petr Skoumal

/ S úsměvem idiota – po čtyřiceti letech"
20. Ptákovina
21. Bůh masakru
22. Nebezpečné vztahy
23. Impresário ze Smyrny
25. Sex noci svatojánské
26. Osiřelý západ
27. Rodinná slavnost
31. Čk uvádí: Černí šviháci/ Svět podle Kloboučka
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Celetná 17, Praha 1,
pokladna po–pá 10–19.30, so–ne 12.00–19.30, v případě

pozdějších představení do jejich začátku, rezervace
222 326 843, 608 327 107, rezervace@divadlovceletne.cz,

www.divadlovceletne.cz
KAŠPAR
3. Růže pro Algernon
6. Černé mléko 18.00
10. Cyrano
11. Hamlet
12. Claudius a Gertruda
13. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi / Kašparův dárek
14. Černé mléko
17. Černé mléko
18. Richard III.
19. Helverova noc
24. Cyrano
25. Cyrano
26. IVA MAREŠOVÁ & skupina 999 – koncert
28. Růže pro Algernon
29. Hamlet
30. Detektor lži – veřejná zkouška 18.00
CD 2002
15. Prokletí rodu Baskervillů 14.30
16. Dracula aneb CD 2002 na cestách
23. V zajetí filmu
27. Prokletí rodu Baskervillů 15.00, 19.00
VESELÉ SKOKY
15. Baby box
19. Na hlavu! 15.00
20. Na hlavu! 19.00
31. Ve stanici nelze
THE DIVADLO / čti TO DIVADLO
7. Lost in theatre

CAPKO / REIDINGER
1. Talíře / Taniere

ZÁPADOČESKÉ DIVADLO CHEB
4. Krajní meze
5. Kolotoč

21. a 22. FESTIVAL ORIENTÁLNÍHO TANCE 15.00
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Švandovo divadlo na Smíchově
Štefánikova 57, Praha 5,
info@svandovodivadlo.cz
Rezervace a předprodej: 257 318 666(od 14.00)
257 321 334, 257 324 219, 724 143 799 (SMS)
pokladna@svandovodivadlo.cz
www.svandovodivadlo.cz
Pokladna:po–pá11.00–19.00,so–ne17.00–19.00
VELKÝ SÁL
4. Žebrácká opera
5. Maškaráda
6. Kdo je tady ředitel?
7. Měsíc na vsi
10. Chvíle pravdy – Studio DVA
11. Odcházení – Jihočeské divadlo České Budějovice
12. Vlasta Redl – koncert 20.00
13. Cizinci ve vlaku
14. Kdo je tady ředitel?
15. Měsíc na vsi
16. Mnoho povyku pro nic
17. Klára a Bára – Studio DVA
18. Mandragora
19. Javory – koncert
20. Žebrácká opera
21. Klub rváčů – Činoherní studio Ústí nad Labem
22. Kdo je tady ředitel?
23. Brýle Eltona Johna
25. Mnoho povyku pro nic
26. Maškaráda
27. Mandragora
28. Škola pro ženy
29. Brýle Eltona Johna
30. Mandragora
31. Blacktown /Tichý hlas/ – Studio DVA
STUDIO
2. Oděsa
3. Bazén bez vody – Divadlo Letí 20.00
4. Ivan Trojan – scénické rozhovory
5. KBB + MCH Band – koncert 21.00
6. Lynch – Buchty a loutky
7. Dorotka
9. Žena z dřívějška
10. Svou vlastní ženou – Divadlo Letí 20.00
11. Slepice
12. Dávníkové
14. Lebka z Connemary
17. Bazén – Divadlo Letí 20.00
18. Rocky IX – Buchty a loutky
19. Slepice
21. Arionas – koncert 20.00
23. Dávníkové
25. Lynch – Buchty a loutky
26. Lynch – Buchty a loutky
28. Tibet – tajemství červené krabičky – Buchty a loutky
29. Lebka z Connemary
30. Neposlušná kůzlátka – Buchty a loutky 15.00, 17.00
Prostor Preslova
14. Sclavi – Farma v jeskyni 20.00
15. Workdemo – Farma v jeskyni 20.00
20., 21. Baryk – Buchty a loutky 19.30
Literární kavárna
14. Autorské čtení z Objevu roku – Magnesia Litera 17.30
Ateliér Švandova divadla 16.00–19.00
20. a 27. Scénografická dílna
6. Dílna na jedno odpoledne
5. a 12. Žonglérská dílna
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Václavské nám. 43, Praha 1
www.divadlopalace.cz

pokladna: 224 228 814, pokladna@divadlopalace.cz
Pokladna: po -pá: 11 – 19, so-ne, svátky: 12 – 19

Hromadné objednávky: 222 221 711/712
lucie@divadolpalace.cz Vstupenky v síti TICKET ART včetně

všech poboček CK ČEDOK.
3. Bílý Dalmatin 14.00
4. Vše o ženách – Studio DVA
5. Otevřené manželství – Studio DVA
6. A do pyžam!
10. Bílý Dalmatin 14.00
11. Madame Melville – Studio DVA
12. Líbánky
14. Půldruhé hodiny zpoždění – Studio DVA
15. Veřejné oko
17. Bílý Dalmatin 14.00
18. Caveman
19. A do pyžam!
21. Divadelní komedie
23. Absolvent – Studio DVA
24. Bílý Dalmatin 14.00
24. Vše o mužích – Studio DVA
26. Vše o mužích – Studio DVA
27. Na konci duhy – Studio DVA
28. Caveman
29. Velká zebra
30. Zdravý nemocný – Studio DVA
31. Bílý Dalmatin 14.00
31. Divadelní komedie
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO UNGELT
Malá Štupartská 1,
Praha 1 – Staré Město
Divadlo tel./fax:224 828 081, pokladna po–pá 14.00–20.00,
tel.: 224 828 082, vstupenky@divadloungelt.cz

1., 2., 3. Ledňáček
4. Chansons

5. Jeffreymu je šoufl
6., 7. Jeffreymu je šoufl
8., 9. Ledňáček
10. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
12. Láska a porozumění
13. Hra o manželství
14., 16. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
17. Trůn milosrdenství
18. Láska a porozumění
19. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
20. Já jsem já
21. Niekur / Nikde
22., 23. Láskou posedlí
24. Řidič paní Daisy
25. Hra o manželství
26. Všechno jen do putyk a ženským! – benefice
27. Play Strindberg
28. Perla Hollywoodu a já – derniéra
29., 30., 31. Picasso
Začátky představení v 19:55, není-li uvedeno jinak.

LETNÍ SCÉNA 2009 www.letniscena.cz
Na hradčanském Novém Světě od 21. 8.do 21. 9.
22.–25. 6, 8.–31. 7. (kromě sobot) Jeffreymu je šoufl
26. 6.–7. 8. (kromě sobot) Ledňáček
1. – 7. 8. cyklus recitálů Marta Kubišová a její přátelé
(hosté 1. 8. Jiří Schmitzer, 2. 8. Václav Neckář a Yvonne
Přenosilová, 3. 8. Petra Janů, 4. a 7. 8. Hana Hegerová,
5. 8. Věra Špinarová a 6. 8. Lucie Bílá)
10.–21. 8. (kromě soboty) Láskou posedlí
Prodej vstupenek v pokladně Divadla Ungelt a v síti Ticket Art.
Ceny vstupenek: činohra 290 Kč – 420 Kč,
recitály 310 Kč – 460 Kč

Rezervace vstupenek
257 320 421

pokladna@napradle.cz
www.naparadle.cz
Besední 3, Praha 1

1. Obec překladatelů – divadelní kavárna
4. Obchodník s deštěm
5. Večeře s přáteli
6. Sluha dvou pánů – premiéra
9. 1 + 1 = 3
10. Zahrádkáři aneb Láska klíčí pod betonem
11. … i motýli jsou volní
12. Obchodník s deštěm
14. Země na obzoru – koncert
17. Pohádková neděle: Jak šly hračky pryč 15.00
17. Krysy.
19. Večeře s přáteli
22.–30. Fringe Festival Praha 2009 – www.praguefringe.com
Galerie: 1.–31. MgA. Lenka Mašková – „Strážní andělé?“
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Vodičkova 6, Praha 1
222 231 351, fax 222 232 530

pokladna@minor.cz, www.minor.cz; Pokladna:
po–pá 10.00–13.30 a 14.30–20.00, so–ne 11.00–18.00

Divadlo je vybaveno bezbariérovým vstupem a má indukční
smyčku pro nedoslýchavé.

1. Psina –Malá scéna 15.00
7. Klapzubova jedenáctka 18.00
8. Psina –Malá scéna 18.00
13. Večer ZUŠ Lounských – host 18.00,19.00
14. O Malence –Malá scéna 18.00
15. O Malence –Malá scéna 18.00
17. Pojízdný lunapark Schworz

– nádvoří Novoměstské radnice 15.00
21. Velké putování Vlase a Brady 18.00
22. Marimba club – bubenická show – host 18.00

Z knihy džunglí –Malá scéna 18.00
23. Bruncvík a lev 15.00
24. Z knihy džunglí –Malá scéna 15.00
25. LiStOVáNí, projekt scénického čtení

– host/Malá scéna 18.00,19.30
26. Děvčátko s mozkem – host/Malá scéna 19.30
28. Sny o bizonech –Malá scéna 18.00
29. Neználek ve Slunečním městě 18.00
31. Zlatovláska – host 15.00

Dětský den

Wilsonova 4
Praha 1
www.opera.cz
1. Tosca
2. Madama Butterfly
3. Vivat opereta! 14.00, 19.00
4. Time of Pain / Čas bolesti
5. Lazebník sevillský
6. Kouzelná flétna
7. Tosca
8. Rusalka
9. Carmen
10. Labutí jezero 14:00, 19.00
13. Vivat opereta!
14. La traviata
15. Carmen
16. Nabucco
17. La Bohčme
19. Fantom Opery
20. La Bohčme
22. Madama Butterfly
23. Aida
24. La traviata
26. Rigoletto
28. Otello – obnovená premiéra /revival
29. Aida
30. Otello
31. Nabucco
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Studio Ypsilon
Spálená 16, Praha 1,

tel. 224 94 71 19
Pokladna: po – pá 9.30 – 19.30/

ne 1 h před představením;
pokladna@ypsilonka.cz

Divadelní klub je otevřen po-pá 10,00 – 23,00;
so-ne hodinu před začátkem představení.

4. Faust a Markétka
5. Meeting Point –Malá scéna
6. Faust a Markétka
7. Svatá rodina
10. Rusalka nejen podle Dvořáka
12. Praha stověžatá
13. Prodaná nevěsta
14. Ztrac. existence – Dentální rapsodie
15. Meeting Point –Malá scéna
17. Hlava Medúzy –Malá scéna
18. Faust a Markétka
20. Nadsamec Jarry
22. Nic nás nezastaví –Malá scéna

1203 Aneb není mi smutno 21.30
23. Drama v kostce,Pokus 2 Mystérium –Malá scéna

Kam vítr tam pláž 21.30
25. Vdovou proti své vůli
26. Drama v kostce,Pokus 2-Mystérium –Malá scéna 15.00

Nadsamec Jarry 19.30
29. VOSTO 5 Stan d’artní kabaret –Malá scéna
31. Vinobraní v Ypsilonce
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Rock Café
Národní 20, Praha 1

www.rockcafe.cz
tel.: 224 933 947

Předprodej v klubu Rock Café
a v síti Ticketstream.

Kino
6., 13. a 20. Snílci – 50,- Kč 22.15
Divadlo "Studio SAINT GERMAIN" klubu Rock Café uvádí :
4. Taneční hodiny pro starší a pokročilé 18.45
11.,17. Šampionky 18.45
18. Léto 18.45
25. Svatá země 18.45
Galerie: Filip Buryán "Snění mezi řádky"

NÁRODNÍ DIVADLO
2. Tajemství – 13.00 O

La Traviata – 20.00 O
5., 20. Cyrano z Bergeracu Č
6., 28. Naši furianti Č
8. Libuše O
9. Brel – Vysockij – Kryl (Sólo pro tři) – 14.00, 19.00 B
10. Rusalka – předpremiéra O
11., 22. Babička Č
12. Lucerna Č
13. RUSALKA – 1. premiéra O
14. Evžen Oněgin O
15. Bubeníček & Friends – 20.00 B
16. Bubeníček & Friends B
17. RUSALKA – 2. premiéra O
19. Prodaná nevěsta O
21. Rusalka – 19.30 O
23. Causa Carmen – 14.00, 19.00 B
24. Dobře placená procházka – 20.00 O
25. Aida O
26., 27. Romeo a Julie B
29. Sluha dvou pánů Č
30. Lucerna – 14.00, 19.00 Č
31. Dobře placená procházka – 16.00, 20.00 O
STAVOVSKÉ DIVADLO
1., 3., 16. Rinaldo O
4., 11., 15., 25. Mozartissimo(uvádíagenturaBMArt)– 17.00 K
5. Sluha dvou pánů Č
8. Richard III. Č
9., 20., 22. Le nozze di Figaro O
10. David a Goliáš – 14.00, 19.00 Č
11. Sněhová královna Č
12. Mikve Č
13, 21. Revizor Č
14., 25. Nepřítel lidu Č
15., 24. Don Juan Č
17. David a Goliáš Č
23. Don Giovanni – 14.00, 19.00 O
31. Zpovědi beze slov (Absolventské představení

H. Turečkové a S. Nečasové) B
DIVADLO KOLOWRAT
4., 31. Listy důvěrné (Leoše Janáčka) Č
6. Na ústupu Č
12. Den naděje Č
15. Staří režiséři (We Got Him!) Č
16. Doma u Hitlerů (scénické čtení) – 20.00 Č
17. Ogaři (Dětská opera Praha) – 17.00 O
19. PLÁČ – premiéra Č
20. Virginia Č
21. Barevný život (Benefice B. Bohdanové) Č
22. Anglická milenka Č
23. Hudební kolovrátek – V. Koubek K
25. Zítra se bude… O
26., 27. Pláč Č
29. Tři životy (Benefice V. Chramostové) – derniéra Č

www.narodni-divadlo.cz
O – opera, Č – činohra, B – balet, K – koncert
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Anenské náměstí 5, Praha 1
Pokladna: po–pá 14.00–20.00,

so, ne 2 hodiny před představením.
Vstupenky: 222 868 868, fax: 222 868 870,

pokladna@nazabradli.cz, www.nazabradli.cz.
1. Raccanamaiaa – koncert – host 18.00
2. Human Jukebox – Eliadova knihovna – host
5. Zázrak v černém domě
7. 34,5 Vypadáme jako blbci
10. Perfect days
11. Sarabanda
13. Gazdina roba
14. festival ZLOMVAZ – host
15. festival ZLOMVAZ – host
16. Perfect days
18. Pískoviště – Eliadova knihovna
20. Komplic
21. Blanche a Marie
22. My, hrdinové
23. Ředitelé
24. koncert Petra Nikla a Lakomé Barky – host 18.00
25. 34,5 Vypadáme jako blbci
26. Cesta hořícího muže – veřejná generálka 11.00
27. Cesta hořícího muže –premiéra
28. Milada (nedokončená opera)
29. Komplic 11.00

Ředitelé
30. Devátý kulisácký přes DNz
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Národní třída 28, Praha 1; tel.: 221 105 225
Pokladna denně od 16.00

Online rezervace vstupenek na: www.evald.cz
30.4.–6. Herečky – premiéra 17.00, 19.00
30.4.–6.Happy Go Lucky 21.00
7.–13. Synecdoche, New York 16.45, 19.00
7.–13. Když se muž vrací domů (7.proseniory15.00), 21.15
14.–20. Vévodkyně (14. pro seniory 15.00),17.00, 19.00
14.–20. Babička 21.00
21. Babička pro seniory 15.00
21.–27. Předčítač 16.45, 19.00, 21.15
28.–3.6.Na půdě 17.00.00
28.–3.6.La Boheme (28. pro seniory 15.00),19.00
28.–3.6. Gran Torino 21.00

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

1., 2., 18., 19. Kouzelný cirkus
4., 5., 6., 7., 8., 9. Casanova
11., 12., 13., 14., 15., 16. Graffiti
22., 23., 25. Rendez-vous
28., 29., 30. Cocktail 008
Začátky představení ve 20.00, není-li uvedeno jinak

Karolíny Světlé 18, Praha 1 – Dům PORTUS
Pokladna. po – pá 8.00 – 16.00 a 1 h před představením.
222 333 555-7. Rezervace v pokladně nebo on-line přes:

www.divadlo90.cz nebo rezervace@divadlo90.cz
6. Dvě na jednoho
7. Kontrola nemocného
11. Coco Chanel
12. Milostná tajemství
13. Manžel pro Opalu 15.00
14. Perly světové operety
19. Stará láska nerezaví III. – R. Adam se svým hostem
20. Benefice – Karel Štědrý
21. Manžel pro Opalu 15.00
22. Maškarní ples – dětské divadelní studio SARAFAN 17.00
25. Módní přehlídka 14.30
26. Babinec aneb co v televizi bylo i nebylo
28. Kontrola nemocného 19.00
29. Pražská konzervatoř 19.00
Začátky představení v 16.00, 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

4., 18. MR. GS 19.00
24. Sugar 19.00
25. Tanec mezi 19.00
27. Skleněný zvěřinec 19.00
Černé divadlo
1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 19., 20., 21.,
22., 23., 26., 28., 29., 30., 31. Life is Life 20.00

Rezervace: 235 355 500 (i zázn.),
prodej hodinu před začátkem nebo v Redutě

(po–pá 15–19 hod.).
Činnost souboru je podporována hl. m. Prahou.

www.volny.cz/minaret, minaret@volny.cz
Reduta, P 1, Národní 20 15.00
16. Svět hraček
31. Pohádkový Minaret s oslavou Dne dětí
Divadlo U hasičů, P 2, Římská 45 9.30
14. Tři veselá prasátka
Divadelní studio Divadla Minaret – herecké kurzy pro děti a mládež
8 až 15 let. Bližší informace na tel. 235 355 500.

Praha 1, Na Příkopě 31, tel. 225 113 311, 225 113 310,
225 113 199, fax 224 231 743,

kristofova@kleopatra-muzikal.cz,
www.divadlo-broadway.cz

Pokladna: po-so 10.30-18.00, ne 10.30-14.00
Cena vstupenek: 149, 299, 499, 649 a 699 Kč.

Předprodej: Divadlo Broadway, Ticketpro, Ticket Art,
Ticketportal.

MONA LISA
autoři: B. Josef, M. David, L. F. Hagen, L. Vaculík – volně na
motivy románu Dietera Sinna – Mona Lisa "La Gioconda"
účinkují:. M. Absolonová, Dasha, M. Jandová, P. Muk,
B. Josef, M. Vojtko, P. Kolář, J. Vojtek, H. Vondráčková,
H. Zagorová, B. Josef, J. Toužimský, T.Beroun, A. Amiri, V.
Čok, T. Trapl, M. Pošta, T. Savka a další
1., 7., 8., 14., 15., 21., 22. 5. v 18.00
2., 9., 16., 23. 5. ve 14.00, 18.00
3., 10., 17., 24. 5. ve 14.00

ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
hudba: O. Brousek, režie: R. Balaš,
účinkující: K. Fialová, N. Konvalinková, J. Langmajer,
A. Háma, P. Vondráček, V. Zavřel (cena Thalie), J.
Čvančarová, M. Dejdar, S. Zindulka, Z. Norisová, Z. Dušek,
J. Švandová, V. Brabec, P. Štěpánek a další.
28., 29. 5. v 18.00
30. 5. ve 14.00, 18.00
31. 5. ve 14.00

Z důvodu rekonstrukce budovy Divadla Spejbla a Hurvínka
hrajeme dočasně v OREA Hotelu Pyramida****
Bělohorská 24, Praha 6; pokladna : 224 316 784

út, čt, pá 10.00–14.00 a 15.00–18.00
st 10.00–14.00 a 15.00–19.00, so, ne 13.00–17.00

hromadné objednávky od dvaceti kusů: tel./fax: 224 312 380
Obchodní oddělení D S+H, Heleny Malířové 4, Praha 6
obchodni@spejbl-hurvinek.cz; www.spejbl-hurvinek.cz

Hrajeme pro děti:
2. Jak pan Spejbl prášil 14.00
3. Jak pan Spejbl prášil 14.00, 16.30
6., 7., 12., 13., 14., 15., 19., Pohádky pro Hurvínka 10.00
9., 10., 16., 17. Pohádky pro Hurvínka 14.00, 16.30
20., 21., 22., 26., Hurvínek a zrcadlo 10.00
23., 24. Hurvínek a zrcadlo 14.00, 16.30
28., 29. Hurvínkova cesta do Tramtárie 10.00
30., 31. Hurvínkova cesta do Tramtárie 14.00, 16.30
Hrajeme pro dospělé:
6. To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem 19.00
13. Zmatiné u Spejblů 19.00
20. Zmatiné u Spejblů 19.00
27. O myších a loutkách 19.00

Galerie současného umění
Praha 9, Na Pokraji 540/2,

tel.283881111,
laru@dionart.cz,www.dionart.cz

Otevřeno: po-pá 15-19 h.
Bezbariérovýpřístup.Spojení:metroC–staniceStřížkovadálebusč.186,151,
zastávkaMadlina;staniceNádr.Holešoviceadálebusč.186,zastávkaMadlina;

metroB-staniceČeskomoravská,Vysočanskáadálebusč.151,zastávkaMadlina.
Výstava od 5. 5. do 24. 6. 2009
TAM A SEM A NAOPAK
Dagmar Dost-Nolden, výběr z tvorby
Hlavním tématem této internationalni malířky a sochařky, je
věčná, stále se přeměnující, různé formy nabírající energie,
jejíž malou částí je i člověk se vším svým vývojem a vnitřním
životem. Umělkyně žije v Německu, kde měla mnoho výstav.

Poštovní muzeum
Nové mlýny 2, Praha 1- Nové Město

(denně mimo pondělí: 9 –12, 13–17)
Výstavní program

Jiří Bouda – Pošta, vlaky, cesty
výstava trvá do 7. 6.
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NA PÁR ŘÁDCÍCH

�NA HRADĚ …
Přednášky k Příběhu PH pokračují té-

maty Nejznámější Čech Jan Nepomucký a
Výtvarné umění 19. století v katedrále sv. Víta.
� Tři dlouhodobé zápůjčky v Obrazárně
představují krajiny od otce a synů Hartman-
nových. Komentovaná prohlídka se soustředí
na nizozemské a vlámské malířství 15. až 17.
stol.� V Jízdárně začíná retrospektiva před-
stavitele českého figurativního malířství
20. stol. F. Ronovského.� V Nové galerii vy-
stoupí klarinetistka L. Peterková za doprovo-
du klavírního dua Ardaševových. V cyklu Jazz
na Hradě se představí Karel Růžička Septet.

�… I V PODHRADÍ
V Galerii Hollar po grafice J. Boudy ná-

sleduje tvorba Z. Janáčka.� UPM předsta-
vuje soubor předmětů se specifickou mal-
bou na skle a porcelánu. Za autory jsou
označováni otec a syn Preisslerové. � Ga-
lerie U Betlémské kaple vystavuje tvorbu
M. Ranného, kterou vystřídá výstava Aukč-
ního domu Sýpka. Vlastní aukce proběhne
24. 5. na Žofíně.� Pod názvem Choreogra-
fie citů představuje Langhans Galerie práce
holandského fotografa E. Olafa.�Cool tour
linka spojí 2. 5. Muzeum A. Dvořáka, zámek
Zbraslav a Podskalskou celnici. � NG vy-
hlásila 3. ročník Ceny NG 333 a Skupiny ČEZ
pro mladé umělce do 33 let. Uzávěrka je 3. 9.

�NÁRODNÍ GALERIE
Všechny expozice jsou otevřeny 10–18 h

od úterý do neděle, klášter sv. Jiří denně.
Volný vstup první středa v měsíci 15–20 h,
snížené vstupné denně 16–18 h. V Den mu-
zeí a galerií 18. 5. vstup volný.�Nové expo-
zice ve Veletržním paláci nabízejí ve 3. p. vr-
cholná díla českého kubismu a sociálního
umění, ve 4. p. pak umění závěru 19. a za-
čátku 20. stol. včetně rozsáhlé expozice děl
F. Kupky. Obrazový soubor G. Braqua obo-
hacují dvě zahraniční zápůjčky, krajiny z let
1909–1910. � Stálá expozice v paláci Kin-
ských končí 10. května. Od prosince zde
bude instalována nová trvalá expozice ze
Sbírky orientálního umění.� V jednotlivých
expozicích se konají přednášky, komento-
vané prohlídky, dílny a ateliéry pro návštěv-
níky, příležitostné tematické akce.

�VĚDA A VÝZKUM
Kolektiv českých vědců odhalil dosud

nepopsaný mechanismus, při němž jedním
ze „spouštěčů“ nádorového procesu může
být i zbloudilá buňka z již vyléčeného pri-
márního nádoru. Přitom úspěšnost léčby
primárních nádorů stoupá. Do budoucna
tedy může zmíněná „industáze“ představo-
vat závažný problém. � AV ČR pořádá
12. 5. přednášku zaměřenou na historickou
rekonstrukci činu J. Palacha a jeho ohlas
doma i v zahraničí. PH očima archeologů je
na programu 13. 5., Český klub skeptiků za-
končí přednáškový cyklus 20. 5. tématem
Tak zvané alternativní psychoterapie.

�KVĚTNOVÁ OBLOHA
Slunce vstoupí do znamení Blíženců

20. 5. ve 22 h 51 m.� Měsíc bude v úplňku
9. 5. v 5 h 01 m, v novu 24. 5. ve 13 h 11 m.�
Mars můžeme vyhledat ráno na výcho-
dě blízko Venuše, která 2. 5. dosahuje maxi-
mální jasnosti: – 4,5 mag. Jupiter svítí vyso-
ko na ranní obloze ve Vodnáři, Saturn větši-
nu noci mimo jitro stále ve Lvu. Údaje jsou
v SEČ. (SELČ = SEČ + 1 h)

�ČESKÁ FILHARMONIE
Za dirigentským pultem stane Jiří Bělo-

hlávek. Zazní Martinů Symfonie č. 6, Rave-
lův Koncert D dur pro klavír levou rukou a or-
chestr a Debussyho Moře. Sólistou večera
je klavírista V. Mácha. Koncem měsíce pak
orchestr odjíždí se Z. Mácalem koncertovat
do Budapešti.

�GALERIE HL. M. PRAHY
Každé pondělí je zavřeno.� V Městské

knihovně začne výstava Monument transfor-
mace, která se zabývá společností po roce
1989.�Nový výstavní prostor v bývalé šatně
Domu U Zlatého prstenu slouží prezentaci
tvorby mladých autorů na začátku kariéry
v projektu Start up. J. Janovského vystřídá
J. Lipavský, absolvent ateliéru sochařství
J. Zeithammla na AVU. Po něm následuje
A. Vačkář, který graduoval na pařížské aka-
demii. Sérii uzavře v srpnu T. Džadoň, čer-
stvý absolvent AVU – ateliéru monumentální
tvorby J. Příhody.� Dům U Zlatého prstenu
nabízí výběr z autorských souborů 20. stol.
Kolekce s názvem V spektru rozmanitosti:
11 + 1, kterou obohatí práce ze Start up,
bude součástí připravované nové stálé expo-
zice, chystané k otevření na listopad t.r. �
Výstava Videoart Filipa Černého bude otev-
řena ve 2. p. Staroměstské radnice.

�NÁRODNÍ MUZEUM
V hlavní budově dochází ke změnám

v návštěvní době. Zavádí se jednotná oteví-
rací doba od 10 do 18 hodin, o víkendech
do 19, v neděli od 11 hod. Nově zde budou
otevřeny dvě výstavy – Evropa, kolébka svě-
tového porodnictví a Češi a severní pól. �
V rámci výstavy Homo faber nabízí Musaion
23.–24. 5. ukázky výroby dřevěných hraček
a pletení z orobince.� V ČMH začne výsta-
va Fenomén Martinů.

�HUDBA KOMORNĚ
Gutta Musicae uvede v Galerii Miro Má-

jový koncert a v Letohrádku Hvězda hudbu ru-
dolfinské doby. � V ČMH vystoupí mj. Ze-
mlinského kvarteto, Pražská konzervatoř, kla-
vírista M. Sekera, Michiganský univerzitní
sbor, Altonaer Singakademie Hamburg, Musi-
ca Florea, žáci pražských ZUŠ.� Kinsky Trio
Prague zahraje v Domě U Kamenného zvonu
skladby L. Janáčka, O. Kvěcha a J. Brahmse.

Stáňa Wildová

TIP NA KNÍŽKU
překlad Václav Pinkava
Knížka patří mezi tituly, které ve výloze
knihkupectví okamžitě upoutají pozor-
nost našich očí. Čtvercový formát, výraz-
né typy bílého písma na obálce, hlásající-
ho tahy ve formě podpisu autorovo jmé-
no. A hned pod nimi lo
 s typicky „bor-
novskou“ posádkou... Ano, příběh o báj-
né výpravě lovců, kteří se vydali brázdit
mořské vlny, aby chytili nepolapitelného
„Snárka“, ilustroval Adolf Born.

Asi ani nebylo možné požádat o tuto spo-
lupráci nikoho jiného, míní autor nového
českého překladu, Václav Pinkava, syn
mnohostranně umělecky založeného V. Pin-
kavy staršího, alias Jana Křesadla.

Kromě péče o rozsáhlou uměleckou po-
zůstalost Jana Křesadla se Václav Pinkava
po přesídlení do ČR věnuje i překladům
anglické poezie – a to rovnou té nejkompli-
kovanější. Posledním příkladem je právě
tato sága z pera mistra imaginace – Lewise
Carrolla. Kdo zná Carollovu Alenku v říši
divů, pamatuje si nejen prapodivné jednání
posav z říše za zrcadlem, ale i jejich zvláštní
jména, a také humorné říkanky, jimiž je
Alenka proložena, a které jsou svojí jazyko-
vou originalitou těžko překonatelné a ještě
hůře přeložitelné. A v příběhu o Lovení Snár-
ka je takových veršů na padesát stránek!

Leč překladatelově
invenci, zdá se, pří-
liš nevzdorovaly, jak
si ti zdatnější z nás
mohou zkusit srov-
nat. Knížka totiž ob-
sahuje i anglický
originál.
O čem příběh, kte-
rý má podtitul Agonie v osmi záchvatech
(zjevně od slova uchvátit) vypráví? O věčné
(a pošetilé) touze mnohých z nás, dohnat
a uchvátit cosi, co zde Carroll nazývá The
Snark – a Pinkava překládá Snárk. Zvíře?
Jiná bytost? (jméno snad lze česky odvodit
od slov snář nebo snění?) Nevíme, ale stále
se za tím ženeme jako posádka plující po
neznámém moři podle mapy, na níž není
zhola nic (vyobrazeno). Na lodi najdeme
Kloboučníka, Pekaře, Bankéře, Řezníka...
ale také Bobra, kterému je usilováno o život.
Bornovy typické ilustrace geniálně dokres-
lují bláznivý příběh o nás všech, jak se tak
spolu hádáme, soupeříme a lovíme svého
Snárka. Pro větší radost z lovení (a ze živo-
ta) poslouží tahle knížka.

Doplněno o doslov překladatele, další Ca-
rollovu báseň „Píseň potrhlého zahradníka“
a jiné lahůdky.
Vydalo nakladatelství Host

MOTOCYKLY, OSOBNÍ
A NÁKLADNÍ AUTA,

AUTOBUSY, TRAKTORY
IDV – dovozy, přestavby

registr vozidel Praha-západ

MOTOCYKLY, OSOBNÍ
A NÁKLADNÍ AUTA,

AUTOBUSY, TRAKTORY
IDV – dovozy, přestavby

registr vozidel Praha-západ

po–pá 6.15–18.00
so 8.00–12.00

www.jistab.cz

Horoměřice
PRAHA-ZÁPAD
Suchdolská 682

tel./fax:
220 970 080

tel./fax:
220 971 504

www.jistab.cz

bez
objed

ná
níSTK EMISE

Atraktivní adresa v historické části Prahy
ještě nemusí znamenat, že na služby, které
zde poskytují, nebude návštěvník mít. Exis-
tují tu i špičkově vybavená kadeřnictví či
prodejny se službami a zbožím za normální
ceny. Takové firmy si pak nacházejí své zá-
kazníky v lepších, ale i v horších časech.
Jednou z nich je kadeřnický salon v domě
U tří stupňů na Uhelném trhu, který loni v říj-
nu vyhodnotili občané prvního pražského
obvodu v měsíčníku Prahy 1 jako jednu
z nejlepších provozoven co do služeb i ce-

nové přístupnosti. Tento salon si letos při-
pomíná patnáct let svého působení a mezi
jeho zákazníky patří i celebrity jako Monika
Absolonová, Zuzana Norisová, Linda Finko-
vá a Richard Genzer a jiní.

Dům U tří stupňů na malebném náměstí
zvaném Uhelný trh, kde se po staletí prodá-
valo dřevěné uhlí, je jednou z nejstarších
budov Starého Města. Zmínky o dvou do-
mech, které tu stály, sahají do čtrnáctého
století. Na stejném místě pak byla postave-
na pozdně gotická budova, která byla v dal-

ších stoletích upravována do renesanční-
ho, barokního a klasicistního stylu. Dnešní
vzhled získal dům po přestavbě v roce
1890. A nyní se v jeho přízemí snoubí gotic-
ké prvky s moderním vybavením kadeřnic-
kého salonu. Pod klenbami usedají v pří-
jemném a barevně umně sladěném prostře-
dí zákazníci, aby se svěřili do těch nejlep-
ších rukou. U tří stupňů nacházejí příjemné
a přátelské prostředí a navíc je na Uhelný trh
dobré spojení především díky nedaleké sta-
nici metra Můstek.

Salon poskytuje kompletní dámské i pán-
ské kadeřnické služby a také prodlužování
vlasů. A díky tomu, že kadeřníci sledují nej-
novější trendy a pravidelně absolvují školení
o novinkách, získávají si zákazníky díky své
profesionalitě a znalostem. Ti pak ocení, že

se o jejich vlasy starají odborníci, a že jejich
služby pořídí za slušnou cenu. Kadeřníci
pracují se špičkovou vlasovou kosmetikou
Schwarzkopf Profesional, jejíž produkty si tu
rovněž může každý koupit.

K dalším službám patří U tří stupňů kos-
metika, pedikúra, manikúra a nehtový de-
sign. Rovněž za normální ceny tu nabízejí
mnoho druhů nejrůznějších parfémů a kos-
metických výrobků. Kromě vlasové kosme-
tiky se mimo jiné specializují na opalovací
kosmetiku Piz Buin či na přípravky Gehwol
používané na ošetření nohou. A pokud by
se zákazníkovi do „kamenného“ obchodu
nechtělo, může si parfémy či kosmetiku na-
koupit prostřednictvím internetu.
Více informací na www.kadernictvi-ms.cz

–PR–

po.–pá. 10–18, tel.: 603 449 882

RYTÍŘSKÁ 21, PRAHA 1
STAROŽITNOSTI

Seriozně. Slušné ceny.

vyplatí za obrazy,
šperky, hodiny, stříbro, sklo, mince, zbraně
i celé pozůstalosti.

ihned hotově peníze

Koupíme obrazy:
Kaván, Kalvoda,
Knüpfer, Alt,
Bubeníček, Panuška,
Neher, Koester,
Blažíček aj.
Velmi stará zátiší, lodě apod. i nesig., poškoz.

Originální pohybové divadlo VESELÉ SKOKY
15. 5. PÁ 19:30 BABY BOX
19. 5. ÚT 15:00 NA HLAVU!
20. 5. ST 19:00 NA HLAVU!
31. 5. NE 19:30 VE STANICI NELZE

BABY BOX, to je životní příběh, od vykulení se na svět, pozná-
vání, sbližování se, zamilování se, rozcházení – až po frustrace
a nezbytné stařecké chorobopisy. Vše v rozpětí od zcizení ne-
smrtelného Petipova labutího tance a od irského stepu až po pohybovou a zvukovou poe-
zii živé zvonkohry. Mezi tím gagy, skeče, klauniáda. Kolektivní rozpustilost, která má řád.
J. P. Kříž, Xantypa 17. 12. 2007
DIVADLO V CELETNÉ, Celetná 17, Praha 1, předprodej: 222 326 843,
www.ticket-art.cz, www.veseleskoky.cz

Po předložení kuponu obdrží každý zákazník šampon
KUPON
nebo kondicionér Schwarzkopf Professional 50ml .ZDARMA

Kadeřnictví U TŘÍ STUPŇŮ

INZERUJTE
V LISTECH PRAHY 1
• telefon: 257 533 280–1
• e-mail: listyprahy1@jalna.cz
• internet: www.listyprahy1.cz
> ceny již od 482,- Kč (bez DPH)
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