
Za pražskými strašidly
tradiční dětský závod

Vánoční ekologie
pro svátky „š�astné a veselé“

Za sochařem z Újezda
rozhovor s Miroslavem Pangrácem

Platnéřská a Ostrovní
dvě staroměstské školy informují

Ivo Babuška
česká matematická kapacita

Bigbeatoví Sputnici
tip na knihu o české hudební legendě
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� 12. 12. 1789 české Vlastenecké divad-
lo zahájilo slavnostně provoz v sále bý-
valého kláštera U Hybernů – 220 let
� 21. 12. 1834 ve Stavovském divadle

při provedení Tylovy Fidlovačky popr-
vé zazněla Škroupova píseň „Kde do-
mov můj“ – 175 let
� 22. 12. 1769 ustavení Vlastenecko-

-hospodářské společnosti v Praze (pů-
vodní název Společnost orby a svo-
bodných umění v Království českém)
– 240 let
� 26. 12. 1969 zemřel Jiří Šlitr, skladatel

a herec, (* 15. 2. 1924) – 40 let

PŘIPOMEŇME SI V PROSINCI

K velmi netradičnímu názvu a obsahu to-
hoto prosincového úvodníku mě inspirova-
ly dva články. Prvním byl hned ten titulní,
tedy povídání o adventním čase a výsta-
vách, kterými lze vyplnit čekání na Štědrý
den, protože i na výstavy, stejně jako na fil-
my nebo na divadelní představení, zveme
především plakáty.

Druhou inspirací byl text o průkopnickém
českém režisérovi Gustavu Machatém.
A zde se hodlám trochu zdržet. Nejsem
sice filmový teoretik ani kritik, dokonce
jsem (bohužel) neměl ještě tu čest vidět
jeho film Erotikon, ale přesto mám jeho
jméno a název filmu dobře v paměti. Právě
kvůli plakátu.

Plakát je totiž jedním z velmi starých a do-
dnes nezměrně rozšířených reklamních
prostředků. Zároveň je plakát „královskou
disciplínou“ výtvarníků: kombinuje mnoho
technik, nabízí nespočet tvůrčích přístupů.
Jako „zlaté“ období plakátu je označována
secese, kdy se „komerční“ plakátové tvor-
bě věnovali mnozí velcí čeští i světoví
umělci. Označení „komerční“ totiž nutně
neznamená nic hanlivého. I když je plakát
především propagační materiál, který
chce hlavně přilákat pozornost a sdělit:
Poj�te se podívat!, například Muchovy se-
cesní plakáty dnes vnímáme jako umění
a přinášejí nám estetický zážitek.

A když už jsem se dostal k úvaze o plaká-
tech, dodám pro zajímavost pár údajů. His-
torie českých filmových plakátů se začala
psát po roce 1900. Filmové projekce se
tehdy pozvolna přesouvaly ze sálů různých
pohostinských zařízení do prvních kin, kte-
rá potřebovala sdělit svůj program divá-
kům. Zpočátku sice majitelé kin vydávali
tištěné inzeráty, protože plakáty stály hod-
ně peněz, ale ve dvacátých letech se pla-
kátová výroba u nás rozběhla na plné ob-
rátky. A jedním z prvních českých filmo-
vých plakátů byl právě ten k filmu Erotikon.

Přeji tedy hezký čas adventní, vyplněný
spoustou hezkých plakátů zvoucích na za-
jímavé filmy, výstavy, koncerty nebo diva-
delní představení.

Ondřej Sedláček

Nadcházejícími dny adventu si přivoláváme kouzlo Vánoc. Myslíme víc na své blízké a
zejména na nejmladší členy rodiny. Nenechme se ale nalákat pouze otevřenými dveřmi
obchodů plných hmotných dárků. Otevřeno pro nás a naše děti mají i jinde – a nabízejí
se tu dárky jiné: krásné podívání, duše pohlazení, adventní zamyšlení. Ale nejen to.
Tam, kam vás v této době zveme, si můžete taky pohrát, zavzpomínat nebo spolu s dět-
mi něco prožít. A pak už světýlka v dětských očích a první vločka vánoční kouzlo přivolá.

POZVÁNKA NA STRAHOV
Pohádkové Vánoce je název výstavy čes-

kých filmových loutek situované do ro-
mánských sálů Strahovského kláštera. Od
26. listopadu do 31. prosince 2009 tu
můžete navštívit pana Tau, Robinsona Cru-
soe, Pata a Mata, Krtečka, Křemílka s Vo-
chomůrkou a další. Snad žádný ze zná-
mých hrdinů českých loutkových a kresle-
ných filmů 20. století nebude chybět. A tak
můžete obdivovat ponorku, ve které pluli hr-
dinové filmu Vynález zkázy nebo domeček
nenapravitelných kutilů Pata a Mata i figurku
pana Tau.

„Rádi bychom všem návštěvníkům před-
stavili umění českých loutkářů z bezpros-
třední blízkosti. Sami si budou moci vyzkou-
šet, jak postavičku vyrobit a rozpohybovat.
Kromě přibližně 300 originálních loutek uvi-
dí také dekorace a scény z nejslavnějších
českých loutkových a kreslených filmů dnes
už světoznámých autorů, jako je Jiří Trnka,
Hermína Týrlová, Břetislav Pojar, Zdeněk
Miler, Zdeněk Smetana a další,“ slibuje au-
torka a kurátorka výstavy Jana Sommerová.
Malí i velcí návštěvníci se tak mohou sami
zapojit do tvůrčích dílen, které budou sou-
částí expozice. Zážitek ze setkání se světem
fantazie a kouzelných příběhů bude o to in-
tenzivnější.

Otevřeno je denně od 9 do 12 a od 12.30
do 17 hodin.

NA PRAŽSKÝ HRAD
Od 11. prosince můžete i s dětmi zavítat

do galerie Nejvyššího purkrabství Pražské-
ho hradu. Expozice Od Vánoc do Vánoc
bude věnována průmyslově vyráběným
vánočním ozdobám a historickým hrač-
kám. Vzácné exponáty pocházejí z rodinné,
po tři desetiletí budované sbírky manželů
Evy a Ivana Steigerových.

Jak říká sběratel, filmař a světoznámý
kreslíř a karikaturista Ivan Steiger, malebně
sestavená expozice chce zachytit dosud
nezpracované, málo známé souvislosti dě-
jin obdarování našich malých.

Výstava přiblíží už takřka šest set let starý
příběh vánočního stromku, historii nejdů-
ležitějších adventních svátků s jejich dnes
už pozapomenutými zvyky. Vystaveny bu-
dou i předměty nerozlučně spjaté s Vánoce-
mi: louskáčky, věnce, hvězdy a zvonkohry;
vzácné ozdoby ze dřeva, cínu, kovu, vosku,
papíru, skla i těsta, ale především desítky
zajímavých hraček. Doplňující součástí
bude i promítání trikových filmů Ivana Stei-
gera o českých betlémech a oblíbených
dětských hračkách.

Výstava bude otevřena denně od 10.00
do 17.00 hodin. Vstupné 95/65/45 Kč, děti
do 3 let zdarma.

DO MUZEA KARLOVA MOSTU
Tři opravdu unikátní betlémy jsou zde vy-

staveny pro potěšení všech od 29. listopadu
do 10. února. Prvním je největší slámový
betlém, jehož autor, Andrzej Wrzecionek
z Polska, na něm pracoval půl roku. Letos
je to již dvacet biblických postav v životní
velikosti, včetně oveček, koz a velbloudů
umně spletených ze sena a slámy za použití
kůry, lnu a proutí. Od předloňska, kdy byl
betlém vystaven poprvé, každý rok přibyly
nové postavy.

Další raritou je největší betlém z kukuřič-
ného šustí, který vyráběla po dobu jednoho
roku paní Malinjaková z Karlových Varů.

Tvoří jej 115 postav z kukuřičného šustí, kte-
ré se sbírá před dozráním kukuřičných kla-
sů a suší se na slunci. Materiál je nezbytné
dobře uskladnit a uchránit před plísní. Šustí
se před zpracováním máčí a barví. Postavy
jsou ozdobeny vyřezávanými doplňky z dal-
ších přírodních materiálů. Oba betlémy bu-
dou usilovat o zápis do Guinessovy knihy
rekordů v kategorii slámy a kukuřičného
šustí. Třetím vystaveným betlémem je afric-
ký betlém z mahagonového, tedy tmavého
dřeva, pouze třetí král („černý vzadu“) je vy-
roben z bílého sloního klu.

Kromě betlémů ale v Muzeu Karlova mos-
tu můžete navštívit ve stejném čase i malou
výstavu věnovanou Anežce české. Proč? Ta
zde totiž kdysi u paty Juditina mostu necha-
la ze svého věna vystavět špitál sv. Františ-
ka (první v českém království), který byl po
staletí útočištěm a mnohdy i poslední zá-
chranou stovek lidí. Anežka, od jejíž kanoni-
zace uplynulo nedávno 20 let, je tu prezen-
tována jako osobnost, která svým morálním
odkazem převýšila řadu středověkých pa-
novníků. I její duchovní odkaz může doplnit
naše vánoční rozjímání.

Otevřeno tu mají denně od 10 do 18 ho-
din.

DO MUZEA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Již 3. prosince zde zahajují výstavu pro

malé i velké, věnovanou legendární sta-
vebnici MERKUR. Ale nejen jí. Výstava se-
známí návštěvníky s českými výrobci kovo-

vých stavebnic z období po první světové
válce. „Otec“ stavebnice MERKUR, Jaroslav
Vancl, je v oboru konstrukce stavebnic pro
děti pojmem, jakými jsou v oblasti techniky
třeba Křižík, Kolben, Ressel a další. Výstava
je nazvána MERKUR, ačkoli tu byly ještě
tři symboly těchto hraček – roudnický
EDISON, pražský VAŠEK a volarský TRIX
s obdobně geniálními tvůrci. Merkur měl to
štěstí, že přežil neblahá válečná a zejména

poválečná léta. Snad díky lepší souhře okol-
ností, nebo byl přece jen svou koncepcí
nadčasovější a měl tím pádem větší naději
na přežití. Na výstavě budou prezentovány
modely sběratele Jiřího Mládka. Její sou-
částí je i herna pro všechny věkové katego-
rie.

Výstava potrvá do 28. února 2010 a naj-
dete ji v sále č. 9.

Maf

„A� jsem, kdo jsem, vyrostl jsem s Albatrosem“ – podtitul jubilejní výstavy dětské knihy,
prezentující nakladatelství, které se za šedesát let existence stalo pojmem.

Nakladatelství ALBATROS, dříve Státní
nakladatelství dětské knihy (SNDK), bylo
založeno 15. dubna 1949 jako odpově�
spisovatelům a kritikům, vystupujícím proti
braku a kýči v dětské literatuře. Sídlilo zprvu

v Coloredo-Mansfeldovském paláci a do
konce roku 1949 vydalo 18 titulů, za rok
1950 již 116. Vystřídaly je ale, po vzoru lite-
ratury sovětské, knihy nepřitažlivé, by� ně-
které vybočovaly. S přesídlením na Smí-
chov a s ředitelem K. Novým začalo SNDK
spolupracovat s umělci, spisovateli a ilustrá-
tory, kteří dětskou knihu chápali jako umě-
lecký artefakt a nakladatelství tak rozšířilo
žánrový rejstřík edičních plánů. Brzy vytvoři-
lo kvalitní fond české dětské literatury. Za
vedení B. Říhy a V. Stejskala od roku 1956
se již nakladatelství stalo nepostradatelným
pro malé i větší čtenáře a ve světě získávalo
mezinárodní ocenění – například Velkou
cenu na Světové výstavě v Bruselu (1958).

Bylo jedním ze sedmi světových zakladatelů
veletrhu dětské knihy v Bologni (1964). Vý-
znamným v ediční činnosti se stal časopis
Zlatý Máj (založen 1956, v normalizaci za-
staven, obnoven 1990). Prosadil edici knih
pro dívky, dobrodružný žánr, moderní ilus-
traci a dílo J. Foglara. Všichni snad máme
doma nějakou malou knížečku z oblíbené
naučné až encyklopedické edice OKO. Její
dlouhá řada čítá kolem stovky titulů. Milov-
níci dobrodružství znají zase dobře zkratku
KOD (Knihy odvahy a dobrodružství), jichž
vyšlo přes 200 titulů. S pražským jarem do-
šlo sice za ředitele Č. Vejdělka k vítaným
změnám, ale v dalších letech se vedení Al-
batrosu různě střídalo a byli propuštěni „ne-
pohodlní“ pracovníci. Redakce přesto do-
kázala prosazovat hodnotnou literaturu. Po
roce 1989 se sice otevřely nové možnosti
ale na český trh se vracela podprůměrná
knižní produkce, i zahraniční provenience, a
trh ovládla nekvalitní konkurence. Naklada-
telství muselo celkově „zeštíhlet“ a přežít
nové ekonomické i konkurenční podmínky.
V dalších letech se situace Albatrosu stabili-

zovala a nakladatelství si upevnilo pozici líd-
ra v produkci dětských knížek. Ani dnes ne-
snižuje la�ku z umělecké kvality titulů, kte-
rých dosud vyšlo více než deset tisíc v cel-
kovém nákladu přes 350 milionů výtisků.

V současné době je nakladatelství zárukou
tradiční české dobré knihy pro děti a mlá-
dež a vlastně již i synonymem pro dětskou
knihu.

V Galerii Klementinum jsou nyní vysta-
vena stěžejní díla české literatury a za-
hraničních překladů pro děti a mládež na-
kladatelství Albatros. V největší přehlídce
dětské literatury nechybí žádná ze světo-
vých dětských hvězd, na nichž vyrostly a
stále vyrůstají generace čtenářů: kocour Mi-
keš, Pejsek a Kočička, Ferda Mravenec, Kr-
tek, Rumcajs, Víla Amálka, Bob a Bobek,
Maxipes Fík, Harry Potter, Malý princ, ko-
miksový Tintin a další. Výstava je koncipo-
vána tak, aby si děti i dospělí prostřednic-
tvím vystavených knih a reprodukovaných
ilustrací mohli připomenout své nejoblíbe-
nější tituly a hrdiny. Spisovatelka Alena
Ježková, literární historička Jana Čeňková
a kunsthistorik Jan Rous jsou autoři výstavy.
„Výstava je příležitostí i pro nás, dospělé,
abychom znovu potkali knihy vlastního dět-
ství. Teprve nad desítkami knižních titulů
z produkce Albatrosu člověk pochopí, jak
mnoho dětská kniha znamená, jak dítě ne-
znatelně utváří a kultivuje, jak ho vede, a to
doslova po celý život.“ (A. Ježková). Expozi-
ce zahrnuje na dvě stě knižních titulů ve
skleněných vitrínách a v ilustracích na pane-
lech. Součástí výstavy je pestrý program au-
torských čtení, besed a výtvarných dílen
především pro děti. Kromě účasti na bese-
dách mohou namalovat obrázek na motivy
nejznámějších příběhů či vystřihnout oblí-
benou postavu dětského hrdiny.

Výstava dokazuje poslání dětské knihy:
odhalovat tajemství života a světa, bez
nichž bychom byli o mnohé ochuzeni. Je
přední kulturní událostí přelomu roku
2009/2010, na které se mohou potěšit
děti, rodiče i prarodiče.
Výstava v Galerii Klementinum trvá
do 7. 2. 2010

Olga Szymanská

V klasicistním rohovém domě na konci
Resslovy ulice, kousek od Národního divad-
la a dnešního Masarykova nábřeží, žil v le-
tech 1903–1930 Alois Jirásek. Na jeho po-
čest bylo později pojmenováno malé ná-
městí zakončující Resslovu ulici a také nový
most, jehož výstavba započala v roce 1929.

Autor Psohlavců, F. L. Věka, Filosofské his-
torie a mnoha dalších historických románů
i divadelních her se tu Pražanům připomíná
nejen výraznou pamětní deskou na domě,
ale od roku 1960 také pěkným klasicizujícím
pomníkem. Pomník je dílem sochaře Karla
Pokorného a architekta Jaroslava Frágnera.
Píšící Jirásek shlíží na spěchající chodce
z výrazného jehlancovitého podstavce ze
žuly, na kterém jsou symbolicky připome-
nuta některá jeho stěžejní díla.

Pomník je kulturní památkou a donedávna
byl předmětem restaurování. Je tak další
v řadě významných pražských pomníků,
které v péči Galerie hlavního města Prahy
procházejí „omlazovací kůrou“. Tu provádě-
li akademičtí sochaři Pavel Filip a Antonín
Kašpar. V úterý 24. listopadu bylo restau-
rování pomníku Aloise Jiráska slavnostně
ukončeno a pomník znovu odhalen. I zde
bylo využito principu sponzorování restau-
rátorských prací z výnosů reklamy. Radnice
plánuje vhodně upravit i okolí Jiráskova
pomníku, který sice, ač umístěn na malé
klidové ploše se zelení, je obklopen doprav-
ními tepnami. Maf

Edice Oko – nový rozum do kapsy.

Povídání o pejskovi a kočičce – nejvydáva-
nější kniha – celkem sedmnáctkrát.

Poklidné adventní dny
a hezké vánoční svátky

přeje redakce Listů Prahy 1
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(Vstup na akce 50,– Kč, není-li uvedeno jinak.)
� 2. st. Husův sbor Československé círk-
ve husitské v Dejvicích. Prohlídka mod-
litebny v rámci cyklu „Památky církví re-
formovaných a evangelických“. Začátek
v 15.00 před vchodem do budovy, Wuchter-
lova 3, Praha 6. (A. Škrlandová)
� 3. čt. Procházka zimní Kampou. V před-
vánočním čase se projdeme touto romantic-
kou částí Prahy. Začátek v 15.00 v atriu sta-
nice metra A „Malostranská“. (J. Pehe)
� 5. so. Svět středověkých katedrál. Vy-
cházka z cyklu „Prahou tisíciletou“ spojená
s návštěvou katedrály sv. Víta. Začátek
v 10.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčan-
ském náměstí. (J. Škochová)
Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě. Za-
čátek ve 14.00 před vstupem (roh ulic Vinič-
ná a Římská). (A. Škrlandová)
Poj�te s námi na Kavčí hory. Procházka
kolem Děkanky na Kavčí hory a odtud do
Podolí. Začátek ve 14.00 ve vestibulu stanice
metra C „Pražského povstání“. (B. Kocourek)
� 6. ne. Vyšehrad. (stejně i 13., 20. a 27.
12.) Prohlídka areálu včetně hřbitova, ná-
rodního pohřebiště osobností české vědy a
kultury. Její součástí je i návštěva kasemat,
podzemních chodeb někdejší barokní pev-
nosti. Začátek ve 14.00 před kostelem sv.
Petra a Pavla. (průvodce PIS)
Staroměstská radnice. Celková prohlídka.
Začátek ve 14.30 před vchodem do objektu.
Vstup 50 Kč + jednotné do objektu 50 Kč.
(K. Chundelová)
Ungelt neboli Týnský dvůr v době adven-
tu. Procházka s povídáním o historii kupec-
kého dvora, zvaného také Veselý dvůr. Za-
čátek ve 14.00 na rohu Staroměstského
nám. a Týnské ulice. (M. Racková)
� 7. po. Invalidovna v Karlíně. Prohlídka
vybraných prostor významné barokní stav-
by K. I. Dientzenhofera. Omezený počet na

50 osob. Začátek v 15.00 před vchodem
u pomníku Petra Strozziho. (M. Racková)
� 9. st. Moderní architektura v Libni. Pro-
hlídka významných secesních staveb: libeň-
ské sokolovny a kostela sv. Vojtěcha. Začá-
tek v 16.00 před vchodem do sokolovny Ze-
nklova 37/2, Praha 8 – Libeň (stanice tram.
č. 12, 24, 25 „Stejskalova“). (J. Stěnička)
� 12. so. Národní divadlo. (stejně i 27.
12.) Prohlídka nás zavede k základním ka-
menům, do hlediště a hlavního foyeru. Za-
čátek každou půlhodinu od 8.30 do 11.00
před vchodem do historické budovy. Ob-
jednané skupiny nad 15 osob (max. 50) mají
přednost. Vstup 70 Kč. (průvodci PIS)
Za apoštoly na Staroměstskou radnici.
Pro děti v rámci cyklu „Děti, poznejte Pra-
hu!“. Vhodné pro děti od šesti let (v dopro-
vodu dospělé osoby). Povídání o Staro-
městské radnici spojené s návštěvou histo-
rických sálů, radniční kaple, románskogo-
tického podzemí a věže. Na závěr čeká děti
malý vědomostní kvíz. Omezený počet
účastníků na 2 x 40 osob. Začátek v 10.00
před vchodem.Vstup děti 40 Kč/dospělí
50 Kč + jednotné do objektu 20 Kč. (Z. Tláš-
ková, M. Koblihová)
Předvánoční čas v Tichém údolí. Začátek
na stanici aut. č. 355 „Únětice, Obecní
úřad“, který jede od metra A „Dejvická“ ve
12.10. (B. Švejnohová)
Francouzi v Praze – II. část. V rámci cyklu
„Cizinci v Praze“ připomene francouzsky
mluvící návštěvníky Prahy na Malé Straně a
Starém Městě. Začátek ve 14.00 před Buqu-
oyským palácem na Velkopřevorském ná-
městí čp. 484, Praha 1. (J. Nováková)
� 13. ne. Pinkasova synagoga, Starý
židovský hřbitov, Chevra kadiša – budova
pražského Pohřebního bratrstva. Prohlíd-
ka památek židovského ghetta z cyklu „Poz-

návejte Židovské město“. Začátek v 10.00
u Pinkasovy synagogy v Široké ulici, Praha
1. Omezený počet na 30 osob. Vstup 50 Kč
+ jednotné snížené do objektů 50 Kč.
(Z. Tlášková)
Území Malé Strany ve středověku. Na vy-
cházce z cyklu „Prahou tisíciletou“ se dozví-
me, jak pražské podhradí viděl Ibrahím ibn
Jakub, jak se stavěl Juditin most, o biskup-
ském dvoře a johanitské komendě. Začátek
ve 14.00 u větší Malostranské mostecké
věže. (J. Škochová)
Poznejte krásu vyhlídky z Vyšehradu
(viz 6. 12.)

Břevnovský klášter. Prohlídka klášterního
areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty,
románské krypty a budovy prelatury. Začá-
tek v 15.00 před kostelem sv. Markéty (tram.
č. 22 „Břevnovský klášter“). Vstup 50 Kč +
do objektu 50/30 Kč. (M. Vymazalová)
� 16. st. Jak naši předkové slavili Vánoce?
Kdy byl v Praze rozsvícen první vánoční stro-
mek, o téměř zapomenutých vánočních zvy-
cích, tradicích vánočních her a zpěvů. Začá-

tek přednášky v 17.00 v sále PIS, Arbesovo
nám. 4, P 5, učebna v přízemí. (V. Vavřinová)
� 17. čt. Obyčejný den a slavnosti panov-
nického dvora. Přednáška z cyklu „Život
panovnického dvora ve středověku“. Začá-
tek v 17.00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, P 5,
v přízemí. (D. Dvořáčková-Malá, J. Zelenka)
� 19. so. Prohlídka hřbitova u kostela sv.
Matěje v Dejvicích. Začátek v 10.00 na sta-
nici aut. č. 131 „U Matěje“ – u prodejny Al-
bert (jede od metra A „Hradčanská“).
(H. Mandová)
Od Chodovské tvrze do galerie Cesta ke
světlu malíře Zdeňka Hajného. Začátek ve
13.30 nad výstupem ze schodů metra C
„Chodov“. Vstup 50 Kč + do galerie 80/45
Kč. (B. Švejnohová)
Přírodním parkem Drahaň – Troja. Začá-
tek ve 13.00 na stanici tram. č. 14, 17 „Nad Tro-
jou“. Pěší trasa cca 3–3,5 km. (P. Lešovská)
� 20. ne. Na zámek Berchtold za živým
betlémem. Součástí zámeckého parku je
výstava miniatur českých hradů a zámků a
pohádková země plná skřítků, strašidýlek a
víl. Začátek na nádraží ve Strančicích po pří-
jezdu vlaku, který odjíždí z Prahy hl. nádraží
v 9.50. Pěší trasa cca 4 km. Vstup 50 Kč +
do objektu 90/60 Kč. (J. Urbanová)
Vyšehrad a jeho tajemné legendy (viz 6. 12.)
Půjdeme spolu ku Betlému v předvánoč-
ním čase. Objevte málo známá zákoutí na
vycházce v okolí Betlémské kaple. Začátek
ve 14.00 na rohu Konviktské ul. a Perštýna.
(M. Racková)
� 21. po. Domovní znamení na Starém
Městě. Na trase z Můstku ke Staroměstské-
mu náměstí poznáme domovní znamení
U Modré růže, U Zlatého kola, U České orli-
ce a další. Začátek v 15.00 u paláce Koruna
na nároží Václavského náměstí a ulice Na
Příkopě. (Z. Kobylková)
� 26. so. Tradiční vánoční procházka are-
álem Pražského hradu. Začátek ve 14.00
u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském
náměstí. (E. Sokolová)
� 27. ne. Národní divadlo. (viz 12. 12.)
Martinický palác – ukázka šlechtického
sídla doby renesance. Spojeno s výkladem
o historii rodu Martiniců. Součástí prohlídky

bude i návštěva Muzea hracích strojků v pa-
láci s ojedinělou sbírkou orchestrionů, flaši-
netů a gramofonů. Začátek ve 14.00 před
palácem na Hradčanském náměstí. Vstup
50 Kč + jednotné snížené do paláce 50 Kč.
(S. A. Marchal)
Vyšehrad (viz 6. 12.)
� 29. út. Za betlémy na Hradčanech. Vy-
cházka spojená s prohlídkou jesliček v kos-
tele P. Marie Andělské. Začátek v 15.30 před
Loretou (Loretánské nám. 6, Praha 1), stani-
ce tram. č. 22 „Pohořelec“). (E. Sokolová)
� 31. čt. Pražská strašidla na Hradčanech
a Malé Straně. Silvestrovská vycházka
s povídáním o tajemných bytostech, které
se podle pověstí zabydlely v hradčanských
a malostranských ulicích. Začátek v 16.00
u pomníku hvězdářů na Pohořelci (tram.
č. 22). (M. Koblihová)
Pražská strašidla na Starém Městě. Tra-
diční silvestrovská vycházka s vyprávěním
o pražských legendách a tajemných bytos-
tech staroměstských ulic a uliček. Začátek
v 18.00 u Wimmerovy kašny na Uhelném
trhu. (B. Kocourek)
� 1. 1. 2010 pá. Novoroční výstup na Pet-
řín. Pěší procházka na petřínský vrch spoje-
ná s povídáním o zajímavostech této pražské
dominanty. Začátek ve 14.00 u dolní stanice
lanové dráhy na Újezdě (stanice tram. č. 6,
9, 12, 20, 22 „Újezd“). (P. Lešovská)
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.

Vánoce mají být š�astné a veselé. O tom se můžeme přesvědčit na nejednom reklam-
ním poutači. Není to ale jen prázdná fráze, která nás má nabudit k nákupu ještě jed-
noho dalšího dárku. Je to pravda, která se v dnešní době jenom těžko naplňuje.
A přeci stačí jen málo – prostě si Vánoce š�astné a veselé udělat.

U nás v rodině jsme se před lety dohodli,
že dospěláci se nebudou podílet na tom,
co jsem si soukromě označil jako dárková
válka. Svého času byly u nás Vánoce jen
dárkovou přestřelkou, která pustošila jak
obdarovaného, tak dárce. Obdarovaného
často tím, že se dárek vůbec netrefil do
jeho přání a potřeb. Tatínek zpravidla dos-
tal znovu tu samou detektivku s Ed McBai-
nem, bratr další sportovní potřeby, které už
dávno měl a tak dál.

Dárce byl pustošen v době před Vánoci,
kdy si nad záplavou zboží v obchodech pl-
ných lidí lámal hlavu, čím svého bližního

potěšit. Nebo při nenápadném dotazování,
co by si který člen rodiny tak pod stromeč-
kem přál najít. Zpravidla dostal odpově�
v tom duchu, že každý všechno má a nic
nepotřebuje.

V den, kdy jsme uzavřeli dohodu o dárko-
vém neútočení, nastal vánoční mír. Dohod-
li jsme se, že si na Vánoce nebudeme dá-
vat dárky, že se v ten sváteční čas prostě
sejdeme doma, popřejeme si krásné Vá-
noce a budeme si užívat tu chvíli, co jsme
spolu. Prostě a bez stresu, zda jsme se
s tím či oním dárkem trefili do vkusu druhé-
ho. Výjimkou jsou samozřejmě malé děti,

které z pochopitelných důvodů nemohou
být signatářem takové dohody.

Děláme to tak již několik let. Zjistili jsme,
že Vánoce nejsou pěkné kvůli tomu prcha-
vému okamžiku, kdy z krabice vybalíte
úžasný dárek. Jsou pěkné tím, že v době
Vánoc mají všichni v rodině čas se spolu
sejít a prožít ten sváteční čas spolu.

Možná se ptáte, jestli tento článek neměl
být tradičně o nějakém ekologickém téma-
tu. On ale je. Je o neplýtvání. O neplýtvání
věcmi v podobě nepovedených dárků,
o neplýtvání časem, který člověk stráví
v obchodech, o neplýtvání časem během
Vánoc. Je o nekonzumních, š�astných a
veselých Vánocích.

Martin Mach Ondřej
Zelená domácnost (Ekolist.cz)
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TIP NA DVD

POBOČKA HRADČANY,
Pohořelec 25, Praha 1
po–čt 12.00–17.00, pá 10.00–15.00
6. 12. v 18.00 Vánoční koncert soukromé
umělecké školy Orphenica
9. 12. v 17.00 Vánoční dekorace Jindřišky
Kapuciánové: přij�te si vyrobit vánoční
přání
do 22. 12. Adventní soutěž O nejkrásnější
perníček z Pohořelce, Hradčan a Malé
Strany

VÝSTAVY:
2. 12. do 4. 1. 2010 – Vánoce na pohled-
nicích Staré pohlednice s vánočními moti-
vy ze sbírky Dany Kosnarové
• vernisáž 2.12. od 17.00
2.–30. 12. Sabaidee Lao – R. a D. Sísovi
Fotografie a předměty z Laosu,
• 30. 12. v 17.00 –setkání s autory a promí-
tání filmu

MASCOM
MONTÁŽE

Ludvíček s.r.o.
V Jirchářích 14, Praha 1

tel. 224 932 963
digital@ludvicek.cz

Měření kvality
digitálního signálu

SATELITY
SET TOP BOXY

PRODEJ – SERVIS

� ŘEZBÁŘSKÝ KURS PRO DOSPĚLÉ
Od 6. 1. 2010 v ZŠ Curieových, Praha 1
info: www.loutky.net, dflek@seznam.cz
kontakt: Daniel Flek, 604 261 854

� 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

� 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

� SILIKON. TĚSNĚNÍ DO OKEN A DVEŘÍ – ÚSPO-
RA 30 % tepla, žaluzie, rolety, sítě, čalounění
dveří, shrnovací dveře,
Z. Petříček, 606 350 270, 286 884 339

� ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY zpracuji spolehlivě.
Kancelář na Praze 1. Tel.: 608 202 444.

Kontejnery na Praze 1
Svoz objemného odpadu
v úterý 8. a 29. 12.
(přistavení v úterý ráno, odvoz ve středu ráno)
• Charvátova poblíž budovy Magistrátu

hl. m. Prahy
• Haštalská (č. 2)
• Malostranské nám. 11 (horní)

(zdroj OÚ MČ Praha 1)

Ve vánočním čase od 23. prosince až do
2. ledna 2010 můžete v gymnáziu J. Keplera,
Parléřova 2, Praha 6 navštívit výstavu betlé-
mů z různých koutů světa, např. Německa,
Itálie, Malty, Mallorky, Rakouska, Francie,
Vatikánu, USA, Chorvatska, Bolívie, Argen-
tiny, Chile, Filipín, Kolumbie, Afriky, Peru,
Španělska, Izraele, které jsou vyrobeny např.
ze sádry, vosku, keramiky, dřeva, slámy,
křiš�álu, šustí, kůže, alabastru, lávy, čiroku,
perleti, betlém malovaný na kamenech, po-
línkách, pryskyřice, těsta, paličkovaný, vyší-
vaný, z mramoru, vajíčkový, z motýlích kří-
del, malovaný na peří, ze sádla.
Otevřeno je denně od 10.00 do 17.00 h.
23. 12. a 1. 1. od 13.00 do 17.00,
24., 31. 12., 2. 1 od 9.00 do14.00.
Spojení tramvaj č. 22, stanice Pohořelec.
www.betlemy.eu –PR–

Režisér Gustav Machatý patří, přes všechny své umělecké kontroverze, mezi průkop-
nické osobnosti nejen českého, ale také světového filmu. Herec, scenárista, režisér
a filmový pedagog proslul především jako tvůrce němého filmu Erotikon (1929), který
byl o několik let později následován tematicky příbuzným filmem Extase (1932). Tento
snímek dosáhl velkého úspěchu na Filmovém festivalu v Benátkách a stal se doslova
světovou senzací.

Gustav Machatý (9. 5. 1901 Praha – 14. 12.
1963 Mnichov) u filmu začínal už v době
1. světové války. V roce 1918 již působil ve
vlastní filmové společnosti jako herec, asis-
tent režie, výtvarník a scenárista. Jeho
režisérský debut, film Teddy by kouřil se
bohužel nedochoval. Léta 1920–24 prožil
v Americe, kde studoval metody americké-
ho filmu.

Po návratu zahájil filmovou kariéru němým
filmem Kreutzerova sonáta (1926). Již jeho
další snímek, film Erotikon (1929) patří mezi
několik málo reprezentativních děl české
němé kinematografie, která v něm překroči-
la český domácí provincionalismus. Jedno-
duchý a kýčovitý námět jako z červené kni-
hovny, příběh milostného zklamání dcery
železničního hlídače, váhající mezi vášni-
vým citem k lehkomyslnému milenci a used-

lým manželským soužitím, natočil Machatý
ve výjimečně propracované formě. Film byl
vůbec prvním, který se v českých poměrech
zabýval otázkou erotiky a sexuálního pudu.

V roce 1931 vznikl jeho první zvukový film
podle literární předlohy V. Nezvala Ze sobo-
ty na neděli. O rok později natočil Machatý
již zmíněný snímek Extase. Milostná záplet-
ka s důrazem na zjitřené pudy a vášeň,
využívající motivy nahoty, sexuální frustrace
a uspokojení je propracovaná obrazová
kompozice plná symbolů a metafor. Tento
film byl na tehdejší společenské poměry
značně odvážný a svým způsobem i pobu-
řující, protože herečka Hedy Kieslerová (poz-
dější americká filmová hvězda) v některých
scénách tohoto filmu vystupovala nahá.

Rozporuplný režisér odešel v roce 1936
do ciziny – střídavě pobýval v Americe, Itálii,

Rakousku, a v Československu zcela přes-
tal natáčet. Jeho nejvíce oceňovaným za-
hraničním titulem je film Žárlivost z roku
1945.

Gustav Machatý se po válce natrvalo usíd-
lil v NSR, kde učil na filmové škole, a kde
také později v roce 1963 zemřel. Jeho nej-
slavnější díla jsou bohužel u nás málo zná-
ma. Na DVD nedávno vyšel pouze film Eroti-
kon. R. R.

Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě.

Zachovejte pro budoucnost vzácné
osobní/rodinné dokumenty.

Podrobnosti na tel: 732 847 220
e-mail: havrankovav@centrum.cz

, ve vašem prostředí,
profesionální vzpomínkový videozáznam,
doplněný podle vašeho přání fotografiemi

nebo jinými obrazovými památkami.

Natočíme s vámi

Zdigitalizujeme váš rodinný archiv.

Farnost Panny Marie Sněžné a Základní umělecká
škola, Šimáčkova 16, Praha 7
srdečně zvou 3. ledna 2010 v 16.00 hodin
do kostela Panny Marie Sněžné,
Jungmannovo nám.18, Praha 1
na Tříkrálový koncert J. J. Ryba: Česká mše
vánoční
Účinkuje: smíšený sbor GAUDIUM pod vedením –
Zdeny Součkové
Vstupné bude věnováno Tříkrálové sbírce 2010

Večer 9. ledna se již po 26. rozběhnou
po ztemnělém Starém Městě skupinky dětí
i mládeže, aby luštily tajemné vzkazy a pod-
le nich hledaly pražská strašidla v zákou-
tích, průchodech či domech.

Kdo je chce také vidět, měl by odpoledne
přijít na místo srazu účastníků závodu na
hřišti Tyršova domu (v zadním traktu objek-
tu). Skauti a veřejnost poběží ve dvou sa-
mostatných závodech, registrace skaut-
ských oddílů bude od 13.45, registrace
hlídek veřejnosti od 14.30 do 16.15. Dět-
ské hlídky veřejnosti (2–5 dětí) budou mít
povinný doprovod nad 15 let.

Vlastní závod začíná ve 14.00 slavnost-
ním zahájením. Po ukončení závodu po
18 hodině dojde k vyhlášení nejlepšího stra-
šidla roku zvolením MISS Huhula 2010.
Celé odpoledne až do večerního vyhlášení
budou na hřišti pro čekající nebo již doběh-
nuvší hlídky a jejich doprovod probíhat akce
pro zpestření – plivání ohně, šerm a podo-
bné strašidelné kratochvíle. Maf
www.strasidla.net
možnost od 5. 12.
přihlásit se na webu
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ŠKOLY VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOVA

KLUB POHYBU A KRÁSY
SLUNEČNICE

SOLÁRIUM, KADEŘNICTVÍ, MASÁŽE,
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, KOSMETIKA

Maiselova 7, Praha 1, metro Staroměstská
informace a objednávky:

222 232 490, 721 215 204

více na WWW klub-slunecnice.cz

Zdravotní cvičení pro ženy, děti
a seniory. Těhotenský program,

taneční kurzy
NOVĚ: integrální Jóga,

znaková řeč pro batolata

NOVINKA: homeopatie v těhotenství
Že je nějaká škola v Platnéřské ulici, bylo mi donedávna utajeno. Ale je, a velice užiteč-
ná. Najdete ji dobře ukrytou až téměř u Vltavy, je součástí krásného, zrekonstruované-
ho historického paláce ze 13. století, kde sídlí zároveň i řád Křižovníků a další instituce.
A čím že užitečným vybavuje své studentky pro život?

Dívčí katolická střední škola přijímá stu-
dentky ze všech sociálních skupin, a zdale-
ka nemusejí být z věřících rodin. Naopak.
Podává pomocnou ruku zejména děvčatům
z dětských domovů, diagnostických ústavů,
ale i dívkám s různým postižením. Samo-
zřejmě zde ale může studovat jakákoli jiná
zájemkyně o nabízený obor. Tím jsou pečo-
vatelské a sociální služby, tedy práce, kte-
rá má již dnes velice dobré uplatnění a lze
očekávat, že v budoucnu se poptávka po ní
bude stále zvyšovat.

Ve škole studuje maximálně 42 studentek,
jde tedy o téměř rodinné prostředí, kde je
možný individuální přístup. Výuka je dvou-
letá, zakončená získáním akdreditované-
ho osvědčení od ministerstva práce a so-
ciálních věcí. Akreditovaná pečovatelka,

úplně správně zní název profese pracovník
v sociálních službách, najde uplatnění veli-
ce dobře. Škola spolupracuje s Křes�an-
ským domovem mládeže, kde mnohé stu-
dentky bydlí. Praxe, kterou dívky absolvují
během výuky, probíhá v nejrůznějších ty-
pech zdravotnických zařízení, v dětských
domovech, domovech pro seniory apod.
Mnohé dívky získávají práci již v době praxe,
často i s možností ubytování, což je pro ně
velmi důležité. V dívkách tato práce vytváří
vědomí vlastní důležitosti a uvědomují si tak
i závažnost dalších rozhodnutí o svém vlast-
ním životě.

Škola dívkám v rámci evropského projek-
tu Pomáháme pomáhat nabízí služby vlast-
ního školního psychologa, speciálního pe-
dagoga a sociálního pracovníka, který po-

máhá řešit případné potíže sociální nebo
rodinné, pomáhá také vyhledávat profesní
uplatnění nastávajícím absolventkám.

Jak říká ředitel školy pan Hošek, nejlepší
odměnou pro zdejší pedagogy je, když jim
absolventka přivede ukázat svoje dítě či ce-
lou rodinu.

Druhou linií, kterou poskytuje střední ško-
la v Platnéřské, jsou rekvalifikace v tomtéž
oboru – pracovník v sociálních službách.
Škola spolupracuje s úřadem práce a po
úspěšném absolvování dvouměsíčního rek-
valifikačního kurzu uděluje osvědčení
o způsobilosti práce v oboru.

Pečovatelky, které chtějí pracovat v zahra-
ničí, zde také mohou získat mezinárodně
uznatelný certifikát IES a EUROPASS. Škola
vydává i vlastní učební materiály. Letos byla
oceněna Medailí MŠMT I. stupně.
Dívčí katolická střední škola
Platnéřská 4, Praha 1
www.divciskola.cz –PR–

Na podzim oslavil již 85. narozeniny. Do jeho domku v rodném Rakovníku a pak i do
pražského ateliéru na Újezdě mne přivedla opravdu zvláštní souhra náhod. Jejich po-
zadí tvoří osoba mého již dávno nežijícího dědečka a dvě ženské hlavičky ze sádry, mo-
dely k významným dílům, které mu kdysi sochař daroval. Obě nyní zdobí moji knihov-
nu. S Mistrem jsem se ale do nynějška nepotkala. Tím víc mne nečekané setkání a pří-
ležitost k rozhovoru s ním potěšila.
Miroslav Pangrác nastoupil po bechyňské
keramické škole těsně po válce na pražskou
AVU k profesoru Laudovi a pak do speciálky
tehdejšího rektora, profesora Pokorného.
Zasvětil se především portrétnímu sochař-
ství, ale také vytvořil řadu pozoruhodných
pomníků. Věnuje se i olejomalbě. Jeho tvor-
ba je zastoupena v galeriích po celé republi-
ce včetně Národní galerie. Mnohé z jeho vý-
znamných prací můžeme obdivovat i v Pra-
ze. Portréty či busty v Panteonu Národního
muzea (K. H. Borovský, K. Čapek), v Národ-
ním divadle (F. Ženíšek) nebo Vinohrad-
ském divadle (O. Beníšková). Trvale se za-
psal také v rodném Rakovníku, kde jeho
práce připomínají slavné osobnosti spojené
s městem.

Čas se te
 nachyluje se k Vánocům, za-
vzpomínáte?
Ty u nás bývaly vždycky radostné. Tatínek
byl truhlář, často jsme proto dostávali dřevě-
né dárky. Jednou udělal krásnou maštal pro
dřevěné koníky, které maminka koupila. To
víte, že jsem jako malý hodně kreslil, ale pak
jsem se zamiloval do loutek – ty jsme také
dostali pod stromeček. Dřevěné loutky se
sádrovou hlavičkou, miloval jsem ty krásné
princezny, českého Honzu, to byl možná za-
čátek mého zájmu o sochařinu a portréty.

Tenhle váš ateliér nese známky dlou-
hých let užívání, má tu správnou „patinu“
a genius loci. Jak už jste tu na Újezdě
dlouho?
Ještě na AVU jsme si našli s kamarádem
grafikem a malířem Jiřím Kodymem ateliér
v hotelu Kriváň. Po roce 1992 byl hotel
zrestituován. Včas jsem objevil tenhle malý
ateliérek s krásným rozhledem a v něm udě-
lal hodně práce, která mne dnes nějak re-
prezentuje. Právě te� jsem na tom ale psy-
chicky velmi špatně, protože se z něj mám
po těch létech vystěhovat. Dostal jsem vý-
pově� od městské části, které dům patří, a
vůbec nevím proč. Je to pro mne nesmírná
tragédie, ale a já věřím, že se to změní, že
tady ještě nějaký čas budu. Rád bych v tom-
hle prostoru, který je mi milý, ještě něco pro
Prahu udělal. Napůl se cítím jako Pražan,
mám tu plno přátel, příležitost navštěvovat
výstavy. Vždy� odtud vyšlo tolik mých prací,
které v Praze našly svoje místo!

Vlastně hned ve svých začátcích jste
tvořil pro Prahu.
Podařilo se mi vyhrát soutěž na bustu Karla
Havlíčka Borovského, který je v Panteonu

Národního muzea, a pak už se to trochu roz-
víjelo. Ale byl jsem také dva roky na vojně a
ještě předtím ode mne Národní galerie kou-
pila portrét mého otce a nechala odlít do
bronzu. Dostal jsem asi dvacet tisíc, tehdy
velké peníze, a ty jsem nechal, než jsem šel
na vojnu, doma první manželce. Jenže byla
měnová reforma (1953) a o všechny ty pení-
ze jsem přišel! Po vojně jsem neměl ani ko-
runu. Tak jsem si řekl, že se podívám do
rodného Rakovníka, tam snad nějakou prá-
ci dostanu.

A dostal?
Jdu z nádraží a vidím plakát: Národní uměl-
kyně Otýlie Beníšková bude vystupovat s ra-
kovnickým spolkem Tyl v Čapkově Matce.
Na tehdejším národním výboře jsem navští-
vil – no hádejte koho? Vašeho dědečka, dě-
lal tam tehdy kulturu. Přednesl jsem mu
svou žádost, ale nevěděl hned, jakou práci
by pro mě našli. Navrhl jsem, že bych vymo-
deloval tu Beníškovou, a město by jí portrét
darovalo. Řekl, že to je dobrý nápad, a kolik
že bych za ni asi chtěl. A já povídám, asi dva
tisíce. Ve finančním oddělení to hned schvá-
lili a když Otýlie přijela, domluvili jsme se.
Seděla mi modelem ještě v tom hotelu Kri-
váň. (Slavná herečka se totiž narodila svým
rodičům, když kočovali s hereckou společ-
ností, právě na štaci v Rakovníku.) Její port-
rét byl pak vystaven v Čapkově galerii. Poz-
ději jej koupilo Vinohradské divadlo a dnes
je mezi tou plejádou herců, kteří je proslavili.
Jsem moc rád, že tam tu Otýlii mám – a že mi
tu práci tehdy váš dědeček zadal. Pomohlo
mi to z bídné situace. Portrét se ale vyda-

řil umělecky. (Následuje podivení autorky,
která o těchto okolnostech nic netušila.)

Vy jste pak brzy měl velký úspěch s pra-
cí, která se dostala až do Rotterdamu.
Jak to bylo?
To byla moje Hudba. (Láskyplně ukazuje na
křehkou dívenku s lyrou v ruce a věnečkem
na podvinutých vláskách, s něžným výra-
zem v tváři, kopii jedné ze svých nejznáměj-
ších soch.) Pastika Mladá česká hudba stojí
na hrobě Františka Škroupa, autora české
hymny. Málokdo ví, že Škroup odpočívá
v cizině. Dostal se do Rotterdamu, když ho
v Praze po letech úspěšné práce vyhodili
z místa kapelníka Stavovského divadla. Za
dva roky tam zemřel.

Bylo mi přes třicet, když vypsali soutěž na
pietní zvýraznění jeho hrobu. Účastnili se
také již velmi slavní sochaři, Kodet, Sopr a
jiní. Byl jsem nejmladší – a vyhrál jsem touh-
le Hudbičkou. To jsem měl velkou radost,
ale i starost, protože termín na realizaci byl
šibeniční.

Jak vás napadlo, že Škroupův hrob
bude zdobit právě takováto dívka?
Škroup byl na začátku té naší národní muzi-
kantské éry, tradice. Písní Kde domov můj
se dostal do povědomí národa. Tak jsem
chtěl, aby jeho odkaz zosobňovala taková
mladá česká hudba, reprezentuje snad
i slovanskou ideu. Vznikla hlavně z fantazie,
ale hlavičku má trochu podle mé sestřičky.
Byla v Rotterdamu slavnostně odhalena
roku 1961.

Ale vy jste u toho nebyl ...
Nebyl. Naslibovali, a pak tam jel z minister-
stva kdekdo a na autora se zapomnělo. To
mně nevadilo, hlavně že ta socha tam
byla. Doktor Plavec, kunsthistorik, který se
Škroupem zabýval, mi pak telefonoval, jak
se nesmírně líbí, že každopádně splnila svůj
účel. (Ukazuje fotodokumentaci pietního
místa. Dívka – Hudba skutečně působí vel-
mi emotivně). Psalo se o ní v našem i ho-
landském tisku.

Jel jste se tam pak určitě podívat někdy
později?
Nikdy jsem tam nebyl. Vždycky dostávám
dopisy od přátel, i fotografie, čeští turisti se
tam zastavují, zazpívají Kde domov můj a
pokloní se Škroupovi.

Máte ale také další krásné pomníky.
Ano, i když se nejvíc věnuji portrétům. Před
několika lety vznikl pomník T. G. Masaryka
v Rakovníku (Mimochodem jeden z nejkrás-
nějších, které jsem kdy viděla. Došlo zde
k ideálnímu souznění pomníku s místem.)

Druhá varianta TGM stojí ve Slaném. Léta
mi leželo na srdci také téma Lidice, stvořil
jsem několik variant na lidickou ženu, tu
poslední vlastní bývalá Středočeská galerie.

Také jste hodně portrétoval děti, inspi-
rovaly vás ty vlastní?
Přesně tak. Mám tři děti: Ví�u z prvního
manželství, Mirečka a Gábinku. Dětské port-
réty mi udělaly dost parády. Někdy říkám,
že mě děti, a nejen ty moje, živily, že jsem je
prodával (smích). Jsou rozesety v galeriích
a některé se dostaly i velmi daleko do světa.
V roce 1989 jsem byl pozván vystavovat na
podzimním pařížském salonu svoji Gábinku
v bronzu. Měla velký úspěch, byla zakoupe-
na a pořadatel říkal, že by se prodaly třeba
i tři odlitky, kdyby je měl. Sešel jsem se
s manželi, kteří si tu hlavičku ode mne kou-
pili. Zvažovali, kde si ji nechají. Bu� v pa-
řížském bytě, anebo v newyorském. Tak já
nevím, kde se mi holka toulá.

A která vaše práce vám udělala největší
radost v poslední době?
Před čtyřmi lety jsme v parku v Rakovníku
odhalovali sochu Dvořákovi. Nedlouho
předtím než jel do Ameriky, měl totiž v Ra-
kovníku koncert s kvartetem. Tak jsem si
řekl, když tu máme už Smetanu od sochaře
Fojtíka, proč by tu nemohl být i Dvořák? Je
v hezkém bronzovém odlitku. Takové práce
dělám rád, cítím se být vlastencem. Rád dě-
lám umění, které národu slouží. Myslbek,
Smetana, Mucha, když tvořili, mysleli na ná-
rod. Ten musí přijmout umělcovu tvorbu,
která má být tak schůdná a lahodná, aby se
národu českému líbila. Bohužel současné
umění, to je jakýsi kult ošklivosti. Mnozí
dnes hledají jiné cesty. Přál bych jim, aby na
nich nezbloudili. Jsem trošku starožitný, ale
já se za to nestydím.

Dlouhá léta jste žil v Praze, ale te
 jste
se nedávno vrátil do rodného domu v Ra-
kovníku pod Vysokou bránou.
Dokončil jsem bustu J. K. Tyla pro rakovnic-
ké Tylovo divadlo. Rád bych ještě pro Ra-
kovník vysochal portrét herce Zdeňka Ště-
pánka, který tu v mládí žil a hrál divadlo. Ale
snad se ještě něco rýsuje, dcera herečky
Marie Glázrové mě požádala, abych vymo-
deloval její maminku do Národního divadla.
Slíbil jsem jí to, ale te� mám nemocné oči.
Jakmile se dám do pořádku, seženeme ně-
jaký fotografický materiál a rád bych ten
portrét přivedl na svět. Tak se budu snažit
ještě neumřít a něco udělat, abych českému
národu prospěl svou tvorbou.

Martina Fialková

Inspirace na dárky
Všichni jsou srdečně zváni v úterý
15. prosince od 15 hodin na Vánoční
trhy, které se konají ve Veselé škole –
církevní ZŠ a ZUŠ, v budově Soukenická
20, Praha 1. Čeká vás vánoční atmosféra
i mnoho inspirací na vánoční dárky.

Klub rodičů malých dětí (do 3 let)
se koná ve čtvrtek dne 10. 11. ’09

v 16.30 hod. v Unitarii
Praha 1, Karlova 8.

Téma: Sourozenecká žárlivost

ZŠ v Ostrovní ulici v Praze 1 je církevní školou s rozšířenou výukou jazyků a fakultní
školou PedF UK. Před zápisem do prvních tříd v pátek 15. ledna a v pondělí 18. ledna
2010 zve jako každoročně zájemce na „den otevřených dveří“, který proběhne dne
10. 12. 2009. Nabízíme zájemcům nahlédnutí do školního dne během vyučování v časo-
vém rozmezí 8:00–12:00 hodin. V 16:00 hodin proběhne informační schůzka s vedením
školy a následně do 18:00 hodin je možnost individuální prohlídky školy.

ZŠ sv. Voršily má 18 tříd pro 460 žáků. Na-
bízí křes�anský výchovný projekt, důvěry-
hodné, bezpečné a spolupracující školní
prostředí. Škola je otevřená všem, kteří přijí-
mají její výchovný program. Vyučuje se pod-
le Školního vzdělávacího programu Společ-
ně. Pedagogové uplatňují výchovné a vzdě-
lávací strategie směřující žáky k umění učit
se, řešit problémy, komunikovat a nabývat
sociálních a pracovních dovedností, které

mají vytvořit základ pro celoživotní učení
žáka a pro jeho úspěšnou orientaci v každo-
denním praktickém životě. Součástí výuky
je náboženství jako povinný předmět (na
1. stupni neklasifikovaný). Škola je zapoje-
na do mnohých vzdělávacích a charitativ-
ních projektů a nabízí duchovní a etické akti-
vity, jejichž prostřednictvím chce předávat
křes�anské životní hodnoty, utvářet hodno-
tovou orientaci žáků.

Od třetího ročníku nabízí škola výuku ang-
ličtiny, francouzštiny, němčiny, od šestého
další z uvedených jazyků. Škola zajiš�uje za-
hraniční pobyty ve Francii, Německu a pří-
ležitostně v Anglii. Děti mají k dispozici pla-
vecký bazén, dvě tělocvičny, počítačovou
učebnu, odborné učebny, knihovnu, oratoř a
přilehlé hřiště. Školní klub nabízí pro volný
čas sportovní, hudební, výtvarné, dramatic-
ké, národopisné a vzdělávací aktivity. Děti
mohou pracovat také pro školní časopis Os-
trovník, pro školní výtvarnou galerii, spolupra-
covat při duchovní formaci a dalších akcích.

Uvítáme váš zájem o umístění dítěte na
naší škole – i do 6. a 8. ročníku, kdy dopl-
ňujeme třídy po odcházejících na víceletá
gymnázia.
Kontaktujte nás: ZŠ sv. Voršily, Ostrovní 9,
P 1, Tel.: 224 934 646, 224 931 495 nebo
na zcs.ostrovni@volny.cz,
ředitelka Jana Nováková –PR–

M. Pangrác s bustou K. H. Borovského
pro Pantheon Národního muzea.

Dívčí katolická střední škola v Platnéřské 4, Praha 1, Ti nabízí možnost studia
v oboru a . Během studia
můžeš získat akreditovaná osvědčení (dří-
ve „pečovatel“), (samostatné vaření
v jakémkoli zařízení), a – práci pak najdeš
bez problémů!
Máme bezbariérový přístup, za studium nebudeš platit, neptáme se, jestli jsi
nebo nejsi věřící, po škole Ti . Pro mimopraž-
ské zajistíme ubytování.

Praktická škola dvouletá Charitativní služby
Pracovník v sociálních službách

Všeobecný sanitář, Kuchařské práce
Pomocné práce v kuchyni Šička

pomůžeme najít zaměstnání

Zavolej na 604 451423, 723 723140, 221108268,
nebo nám napiš mail: divciskola@divciskola.cz.
Pro více informací klikni na www.divciskola.cz.

Máš slabší studijní výsledky a nevíš kudy kam po ZŠ?
Nemáš dokončenou základku, ráda bys získala
střední vzdělání, ale necítíš se na studium běžné
střední školy?
Jsi handicapována nebo jinak znevýhodněna?
Hledáš školu s individuálním přístupem
a rodinným prostředím?

Chceš mít jisté a navíc užitečné zaměstnání?

(Max. 12 dívek ve třídě,
kamarádský přístup třídních ...)



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

1. Cyklus Evropský pohled: Na chvíli svobodní 16.30
Mezinárodní festival outdoorových filmů 18.30
Zemský ráj to napohled, ČR 20.45

2. Zemský ráj to napohled 16.15, 20.45
Mezinárodní festival outdoorových filmů 18.30

3. Den stého výročí kina Lucerna
Projekce zdarma: MammaMia! 12.00
Projekce zdarma: Edith Piaf 14.00

4. Dny současného ruského umění v ČR 10.00 – 20.00
Antikrist 16.45, 20.45

5. Ať vejde ten pravý 18.45
Antikrist 16.00

6.-7. Ať vejde ten pravý 16.45
Antikrist /7. též 14.00/ 18.45
Paranormal Activity 20.45

8. Cyklus Evropský pohled: Pokoj v duši 16.45
Antikrist 18.45
Paranormal Activity 20.45

9. Ať vejde ten pravý 16.45
Paranormal Activity 20.45

10.-16. Filmánie – všechnyfilmy,všechnapředstavení 50,-Kč
10. Antikrist 16.45

Stínu neutečeš PREMIÉROVÝ FILM MĚSÍCE 18.45
Paranormal Activity 20.45

11. Paranormal Activity 14.00, 20.45
Stínu neutečeš 16.45
Antikrist 18.45

12.-16. Antikrist 16.45, 20.45
Stínu neutečeš /12.-13. též 14.45, 14. též 14.00/ 18.45

17.-20. Stínu neutečeš /18.. též 14.00/ 16.30
3sezónyvpekle /19.-20.též14.15/FILM MĚSÍCE 18.30
Antikrist 20.45

21. 3 sezóny v pekle 14.00
22. 3 sezóny v pekle 16.45

Kawasakiho růže PREMIÉROVÝ FILM MĚSÍCE 18.45
Antikrist 20.45

25.-30. Julie a Julia /28. též 14.00/ 16.30
Kawasakiho růže 18.45
Protektor /25.-27. též 14.30, 30. též 14.00/ 20.45

PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY
7. Antikrist 14.00
11. Paranormal Activity 14.00
14., 18. Stínu neutečeš 14.00
21. 3 sezóny v pekle 14.00
28. Julie a Julia 14.00
30. Protektor 14.00
STO LET KINA LUCERNA /vstup volný/
Ke stoletým oslavám kina Lucerna probíhají každou neděli
zdarma projekce slavných filmů.
6. Nové tisíciletí:Obsluhoval jsem anglického krále (2006)

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Adventní koncerty
5., 6., 12., 13, 19, 20. 12 v 17.00

J. J. Ryba: Česká mše vánoční
25. a 26. 12. v 17.00

Předplatné: 1000,- Kč za 10 vstupenek,
platí do 31.12. 2010

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.

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

Online rezervace vstupenek na: www.evald.cz
1.-2. Julie a Julia 17.00

Whisky s vodkou 19.00, 21.00
3.-6. Hrdinové z Daranu 17.00

3 sezóny v pekle (3. pro seniory 15.00) 19.00, 21.00
8. Filmový cyklus : Po svatbě 14.00, 16.30
7.+ 9. M. Forman:Co těnezabije...(7.proseniory15.00) 17.00
10.-16.Antikrist (14. pro seniory 15.00) 17.00, 19.00

Zemský ráj to napohled (10.proseniory15.00) 21.00
17.-20.Bobule 2 (17. pro seniory 15.00) 17.00
21.-23.Panika v městečku 17.00
17.-23.Bobule 2 (21. pro seniory 15.00) 19.00

Prorok 21.00
28.-30.Můj život v ruinách 17.00

Whisky s vodkou 19.00, 21.00

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Obecní dům,
Nám. Republiky 5, Praha 1
po-pá: 10.00 – 18.00, 222 002 336,
pokladna@fok.cz, www.fok.cz
Kostel sv. Šimona a Judy 19.30
1.J. S. Bach, G. Frescobaldi, C. Ph. E. Bach, L. Koželuh a další
GI.LUKŠAITÉ-MRÁZKOVÁ,E.BUBLOVÁ,M.NĚMCOVÁ,
EDITAKEGLEROVÁ|varhany,cembalo,kladívkovýklavír

8.Georg Friedrich Händel:Mesiáš,HWV56
ANTIQUARIUSCONSORTPRAGA
PRAŽSKÝKATEDRÁLNÍSBOR
JOSEFKŠICA|dirigent

15.Joseph Haydn:TrioGdur,Hob. XXV
Bohuslav Martinů:Klavírní trioCdur č. 3,H. 332
Antonín Dvořák:Klavírní trioBdur, op. 21
ADTRIOPRAGUE

17.Jiří Linha:Lithania
W. A. Mozart:, Franz Schubert, Jan Jakub Ryba a další
LINHASINGERS

25.Georg Philipp Telemann:Vodní hudba 16.00
A Vivaldi:KoncertGdur prohoboj, fagot, smyčce
abassocontinuo,RV545
Antonín Liehmann:Missapastoralis
KOMORNÍORCHESTRPRAŽSKÝCHSYMFONIKŮ
JAROSLAVBRYCH|dirigent
Sólisté, Kühnůvsmíšenýsbor

26.Antonio Vivaldi:Čtvero ročníchdob, op. 8 16.00
Jakub Jan Ryba:Českámševánoční cumpopulo
(se zpívajícímpublikem)
KOMORNÍORCHESTRPRAŽSKÝCHSYMFONIKŮ
JAROSLAVBRYCH|dirigent
IVANŽENATÝ|housle

Smetanova síň Obecního domu 19.30
2., 3.Alfred Schnittke:Moz-Art ŕ la Haydn

J.Haydn:KoncertprovioloncelloaorchestrDdur,Hob.VIIb/2
Dmitrij Šostakovič:Symfonie č. 10emoll, op. 93
LEONIDGRIN|dirigent
DANJULO ISHIZAKA|violoncello

9., 10.Camille Saint-Saëns: Alžírskásuita, op. 60
FryderykChopin:Koncertproklavíraorchestrč.1emoll,op.11
Zdeněk Šesták: Symfonie č. 5 (světovápremiéra)
JIŘÍMALÁT|dirigent
NICOLAJDĚMIDĚNKO|klavír

10. od18.15besedapředkoncertemvCukrárněObecníhodomu
16.KONCERTK75.VÝROČÍ FOK

Antonín Dvořák: Karneval
Franz Schubert:Symfonie č. 8hmoll „Nedokončená“,D759
Leoš Janáček:Sinfonieta
ZDENĚKMÁCAL|dirigent
ROMANPATOČKA|housle
Od18.15besedapředkoncertemvCukrárněObecníhodomu

20.PROČNESTARÁDOBRÁKLASIKA? 16.00
JAROSLAVBRYCH|dirigent
JIŘÍKOLLERT|klavír
PetrIljičČajkovskij:Koncertproklavíraorchestrč.1bmoll,op.23
Antonín Dvořák:Symfonie č. 8Gdur, op. 88

Dvořákova síň Rudolfina 19.30
12.Joseph Haydn:Variace fmoll, Hob. XVII:6

Ludwig van Beethoven:Sonátač. 3Esdur, op. 31
Vítězslav Novák: Písně zimníchnocí, op. 30
Bohuslav Martinů:Ritornely,H. 227; Filmvminiatuře,H. 148
PAVEL KAŠPAR | klavír
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KNIŽNÍ OKÉNKO

JAZZ

PREMIÉRY V PROSINCI

Profesor Ivo Babuška je česko-americký matematik, který se stal světovou kapacitou
v oboru aplikované numerické matematiky. Jako vedoucí oddělení diferenciálních rov-
nic Matematického ústavu Akademie věd vedl složité matematické modelování, které
bylo nutné pro projekt a stavbu přehrady na Orlíku.

Světově proslulým se Babuška stal díky
svým teoretickým studiím z oboru teorie a
praxe numerických výpočtů. Z tohoto oboru
publikoval více než 300 významných prací.
Za svůj vědecký přínos získal mnoho nej-
různějších cen – např. německou Humbol-
dtovu cenu či od Akademie věd ČR čestnou
oborovou medaili Bernarda Bolzana za zá-
sluhy v matematických vědách a také něko-
lik čestných doktorátů na světových univer-
zitách. Byl též zvolen čestným zahraničním
členem Učené společnosti ČR. U příležitosti
svých 80. narozenin obdržel Ivo Babuška
v roce 2006 od české Akademie věd nejvyš-
ší akademické vyznamenání, čestnou me-
daili De scientia et humanitate optime meri-
tis.

Průkopník v oboru numerických řešení di-
ferenciálních rovnic a zakladatel odborného
časopisu Applications of Mathematics Ivo
Babuška se narodil 22. 3. 1926 v rodině
slavného pražského architekta a stavitele
Milana Babušky. Ač si jeho otec přál, aby se
také věnoval architektuře, matematické lek-
ce, které dostával od významného matema-
tika Vyčichla, rozhodly o jeho životní dráze.
Vysokou školu inženýrského stavitelství za-
čal místo architektury studovat právě kvůli
matematice. Nadchla jej zejména numeric-
ká matematika, která poskytovala nástroje
pro řešení praktických úloh. Po absolutoriu
v roce 1949 působil Ivo Babuška v Ústavu
pro matematiku České akademie věd a
umění, kde později vedl již zmíněné mate-
matické modelování přehrady na Orlíku. Při
této práci vyškolil celou řadu českých mate-
matických specialistů na řešení parciálních
diferenciálních rovnic. V té době ovšem ješ-
tě u nás neexistovaly elektronické počítače,
a tak všechny výpočty prováděla skupina
výpočtářek na elektromechanických kalku-
lačkách celé tři roky. Další unikátní výzkum
– matematické modelování napětí ve stě-
nách silných ocelových válců při vychládání
vedl Babuška v letech 1963–1965. Závěry
tohoto výzkumu byly využity při výrobě bez-
pečného reaktoru pro jadernou elektrárnu

v Jaslovských Bohunicích. O odpovědnosti,
s jakou k těmto závažným a složitým úko-
lům Babuška přistupoval, svědčí jeho pro-
slulé přikázání: „Uvědomte si, že nakonec
se budete muset pod ten projekt podepsat!“
V roce 1964 Babuška se spoluautory vydal
průkopnickou monografii Numerické řešení
diferenciálních rovnic, která mu přinesla
mezinárodní věhlas a byla okamžitě pře-
ložena do angličtiny a do ruštiny. Počátkem
roku 1968, v době politického uvolnění, byl
Babuška jmenován profesorem Univerzity
Karlovy. Zároveň získal povolení ke studijní-
mu pobytu na Marylandské univerzitě, kam
měl odjet koncem léta. Po ruské okupaci
21. srpna 1968 se Babuška rozhodl vyrazit
s celou rodinou okamžitě. O rok později, ale
Babuška díky sílící „normalizaci“, nedostal
prodloužení československé výjezdní do-
ložky a zůstal s celou rodinou v emigraci.
Marylandská univerzita mu po čase udělila
titul profesora a tím jej zbavila existenčních
starostí. Babuška se začal intenzivně zabý-
vat matematickou metodou konečných prv-
ků, která mu přinesla světovou proslulost.

Vedle vědecké činnosti se Babuška věno-
val i organizační práci. V roce 1956 založil
časopis Aplikace matematiky (nyní Applica-
tions of Mathematics), který Matematický
ústav AV ČR dodnes vydává. Spolu s profe-
sorem Jaroslavem Kurzweilem založil v roce
1962 českou tradici vědeckých konferencí
EQUADIFF, které se stále pořádají.

Profesor Babuška byl ve vědeckém kon-
taktu se svými pražskými kolegy i před ro-
kem 1990. Od počátku 90. let jezdí domů
zpravidla jednou ročně a při svých návště-
vách diskutuje nejen ryze odborné problé-
my, ale i otázky výchovy nové vědecké ge-
nerace. V roce 1994 dokonce založil Babuš-
kovu cenu pro mladé vědecké pracovníky,
kterou uděluje Česká společnost pro me-
chaniku společně s Jednotou českých ma-
tematiků a fyziků. Cena se uděluje, s přispě-
ním Babuškových vlastních prostředků,
každoročně.

R.R.

Chystáte se před Vánoci na koncert a nejste zrovna příznivci vážné hudby nebo vánoč-
ních koled? Pak je tento festival plný rockové hudby určen právě pro vás.

První ročník Předvánočního Rockfestu se uskutečnil loni v Praze-Letňanech, letos vybrali
organizátoři prostory v samém centru Prahy. Hlavní myšlenkou celé akce je vytvoření drama-
turgicky odlišného a přesto atraktivního programu, kde se představí méně známé, zato origi-
nální osobnosti pestrého rockového světa.

V letošním ročníku se můžete těšit na sedm kapel, pět českých a dvě německé, z nichž
každá představuje jiný směr rockové hudby. Konkrétně do Prahy zavítá rakovnická skupina
Z davu (alternative rock), která hraje moderní nepopulární hudbu od roku 1994, vydala již
šest alb a v červnu 2009 zvítězila v soutěži Šiba Music Chance. Dále vystoupí skupina Jo-Ann
(hardcore rock’n’roll), která byla založena v roce 2000 v Praze, a z Jičína pak přijede První
Hoře (punk crossover), neboli futuristický punk/jazzový kabaret. Kořeny této jičínské skupi-
ny s netradičním stylem a hudebním cítěním, které popírá všechny zavedené hudební klišé a
normy, sahají do roku 1998. Za svou poslední průlomovou desku „Lamento“ z roku 2008 zís-
kala cenu Anděl v kategorii Hard & Heavy. Také Zima (alternative electronica) je velmi origi-
nální kapela s rockovým drivem a elektronickým podložím. Její éterický zvuk je propojen s vi-
zuálním projevem, který je pro ni neméně důležitý. Posledním zástupcem českých hudební-
ků je Crazy Áňa, teprve třináctiletá slečna, která zpívá vlastní skladby a doprovází se sama na
klavír. (Tento objev z loňského roku o sobě říká, že zpívá „CrazyÁňovštinou“ své vlastnoruč-
ně vytvořené propletence zvuků, hluků a smyslů). Nakonec se představí zástupci z Němec-
ka. Skupina Empty Guns se ve své tvorbě opírá o téma kritiky společnosti a lidských vlast-
ností a hudebně kombinuje kytarovou muziku s prvky hip-hopu. S nováčkem na německé
screamo scéně, kapelou Paan, budou mít před českým publikem premiéru.

Pokud jste tedy nadšenci rocku a tento pestrý program vás zaujal, přij�te 12. prosince
v 17 hodin do Klubu Chapeau Rouge. Čeká vás netradiční oproštění od předvánočního
shonu. Jana Blahušová

V pasáži U Nováků ve Vodičkově ulici najdete odnedávna první pražskou pivnici a res-
tauraci s budějovickým tankovým pivem točeným přes samovýčepy, které si obsluhu-
jete sami! Poj
me se ale podívat, co konkrétně je tu pro hladové a žíznivé připraveno.

SAMOOBSLUŽNÁ RESTAURACE
Dnes stále oblíbenější typ rychlého, kvalit-

ního a dostupného stravování bohužel
v centru Prahy nacházíme jen málo. Jednou
z velmi oblíbených provozoven je APETIT
v Dlouhé ulici, vyhodnocený v r. 2008 Měst-

skou částí P1 jako nejlepší provozovna
roku. Stejná firma nyní otevřela novou sa-
moobslužnou restauraci se stejným ná-
zvem APETIT v pasáži U Nováků. Ve velmi
příjemném prostředí, přímo zářícím čisto-
tou, najdete nepřeberný výběr teplých hoto-
vých jídel z české i mezinárodní kuchyně,
polévky, těstoviny, ryby, zeleninové a ovoc-
né saláty ze salátového baru, moučníky.
Vše čerstvé a chutné jako doma. V členitém
prostoru prosvětlené restaurace si každý
najde svůj oblíbený koutek, kde s kolegy či
přáteli může kvalitně poobědvat.

PIVNICE
Po 16 hodině se samoobslužná restaura-

ce promění v klasickou pivnici s kapacitou
180 míst a s obsluhou. Posedět si můžete
i v zimě v „zahrádce“ v pasáži, kde je i v tom-
to období příjemně. Menu je večer zaměře-

né na tradiční českou kuchyni, pivní po-
choutky, grilovaná kolena, steaky, ryby na
grilu a salátový bar. Vynikající jídlo je možné
vhodně doplnit širokou škálou alkoholic-
kých a nealkoholických nápojů, především
pestrou nabídkou moravských vín a v nepo-
slední řadě řízným tankovým budějovickým
pivem. Atrakcí je, že na všechny „tanky“
můžete dobře vidět přes prosklené stěny
chladící místnosti začleněné do interiéru
restaurace – a také si můžete sami načepo-
vat přes samovýčep u některých stolů. Lze
tu sledovat i sportovní přenosy na 7 plasmo-
vých TV, Wi-Fi zdarma.

Na přání zde nebo v další restauraci této
rodinné firmy, v Braunově sklepě na Karlově
náměstí, uspořádají i svatbu, rodinnou osla-
vu či firemní párty. Přijímají stravenky i pla-
tební karty.

APETIT, Pasáž U Nováků, Vodičkova 30,
Praha 1, tel.: 224 162 618, 224 162 619
Samoobslužná restaurace
po–pá 9:00–16:00,
pivnice po–ne16:00–24:00
www.apetitpraha.cz –PR–

Stavovské divadlo
5. a 6. prosince v 19.00 – česká premiéra
Faust
Pomník lze vystavět a zase po čase zbořit,
společenské postavení lze koupit a poté
prodat, vůli lze zneužít a po čase zase po-
světit jinou snahu.

Balet Národního divadla uvádí novou premi-
éru tanečního dramatu o dvou dějstvích na
motivy dramatické básně J. W. Goetha,
v režii a choreografii Libora Vaculíka a v po-
dání předních sólistů baletního souboru!
Hudba: Igor Stravinskij, Dmitrij Šostako-
vič, John Williams, židovské písně, Petr
Malásek; Libreto: Zdeněk Prokeš, Libor
Vaculík; Choreografie, režie a světelný de-

sign: Libor Vaculík; Kostýmy: Roman Šolc;
Scéna: Martin Černý; Hudební spolupráce a
hudební režie: Petr Malásek; Foto P. Hejný

Divadlo Na Prádle
5. prosince v 15.00
Marie Zicháčková, Jan Hradecký: Vzteká-
ní aneb nečekaný výlet na planetu Zlobid-
lex
Den, kdy Cecílie Fafíková přestane zlobit,
bude muset býti vyhlášen za státní svátek.
Co potká zlobivou a ještě zlobivější Cecílii
v den jejích narozenin, vám prozradí náš
hororově-pohádkový příběh. Pro děti od 5
let. Hrají: T. Průchová, M. Hnátek, M. Zi-
cháčková a Z. Kovář, režie: J. Hradecký.

Divadlo Na zábradlí
19. prosince v 19.00
Fritz Kater: A tančit!
Bernie je zaměstnancem biotechnické fir-
my, zná všechny filmy Bustera Keatona,
jeho život je však o něco méně komický.
Zneužívá své mocenské pozice nejen
k tomu, aby podřízené nutil k pochybným
chovatelským pokusům, ale i k dobývání
žen. Text o nenápadné manipulaci, součas-
ném kultu mládí, nesvobodě, která má po-
dobu uvěznění v „pohlaví“ a bezmoci podří-
zených v nadnárodních firmách. Jednou
z možností, jak z přítomností, která svírá jak
španělská bota je útěk: do tance. Hrají:
L. Hampl, K. Maděričová, K. Kaiserová,
režie: Jo-Anna Hamann

Traditional Jazz Studio patří k významným českým jazzovým souborům v historii čes-
koslovenského jazzu, a to nejen pro svoje vynikající hráčské kvality, ale i pro svůj ele-
gantní způsob vystupování. Soubor založený již roku 1959 sehrál důležitou roli při vzni-
ku hudebního revivalu v šedesátých letech minulého století. Patřil k nejznámějším jaz-
zovým souborům nejen u nás, ale i v celé střední Evropě. V listopadu oslavil 50 let kon-
certní činnosti.

Soubor založený v Praze roku 1959 kapel-
níkem Pavlem Smetáčkem, jeho bratrem
Ivanem Smetáčkem, Antonínem Bílým, Lu-
bošem Zajíčkem a Jiřím Pecharem si velmi
rychle získal v Praze svůj vlastní okruh pu-
blika. Traditional Jazz Studio se zpočátku
důsledně věnovalo jazzové klasice 20. let
minulého století, které hrálo v dobových
aranžmá, tak jak ji hráli např. J. Oliver, Ar-
mstrongova seskupení Hot Five a Hot Se-
ven, kapely K. Oryho, J. R. Mortona či G. Le-
wise. Skupina ale postupně začala využívat
vynikajících technických, improvizačních a
skladatelských možností svých hráčů a stá-
le více čerpala i ze stylově modernějších ob-
dobí žánru. Kapela si cílevědomě budovala
vlastní repertoár, založený především na
hudebních kompozicích Pavla Smetáčka a
Antonína Bílého. Začala také hledat a zkou-
šet i nové „barevnosti“ nástrojových kombi-
nací. Koncertní činnosti se Traditional Jazz
Studio věnovalo nejen v klubech a na festi-
valech, ale hrálo i na plesech a vernisážích.
Pravidelně účinkovalo v divadle Na zábradlí,
pro které se navíc podílelo na scénické hud-
bě. Vedle vlastních nahrávek – více než dva-
náct alb a nespočet singlů, nahrávalo
i s Evou Olmerovou a Hanou Hegerovou.
V roce 1967 se kapela plně profesionalizo-

vala a od té doby začala hrát nejen po celé
Evropě, ale i v zámoří. Hrála s celou řadou
špičkových osobností jazzového světa a ta-
ké s nimi nahrávala desky. Traditional Jazz
Studio oživovalo jazzem ovlivněné skladby
představitelů české meziválečné avantgar-
dy a spolupracovalo s řadou symfonických
orchestrů. Od počátku 70. let na nahráv-
kách Traditional Jazz Studia dominovala
vlastní tvorba A. Bílého a P. Smetáčka, za-
chycená např. na albech Entomologův sen
či Ozvěny a vyznání. Mezi další významná
alba skupiny patří třeba Eva Olmerová +
Traditional Jazz Studio, Traditional Jazz Stu-
dio hraje Joe „Kinga“ Olivera nebo Benny
Waters & Traditional Jazz Studio.

R. R.

ČESKÉ OSOBNOSTI

Příběh české rodiny na pozadí
skutečných událostí se odvíjí od
roku 1942 do současnosti. Kniha
sleduje osudy Marie a Františka
a zachycuje jejich vývoj od bezstarostného mládí až
po trpkými zkušenostmi naplněný konec života.

Představení osobnosti výjimečného
českého klavíristy a pedagoga první
poloviny 20. století. Život Jana
Heřmana je zpracován románovým
způsobem a subjektivně přibližuje
čtenáři hlavní etapy umělcova života.

Seznámení s vrcholem italské
renesance v architektuře vil a
zahrad a jejím vlivem na evropské
zahrady. Rozsáhlá monografie
sleduje i přínos na rozkvět manýrismu (pozdní
renesance) v českých zemích.

„Ano, sestoupil jsem až na dno,
prožil jsem několik let na ulici
i v léčebně, abych se nakonec
stal vypravěčem příběhů lidí, které
jsem potkal,“ říká autor. Bukowski z východu, jak je
někdy nazýván svými čtenáři, má opravdu co říci.

Jitka Neradová:

Jitka Neradová

Alexandr Skalický st.

Martin Andrey

Odnikud nikam
Letmý pohled do zákulisí české
povahy

: Jan Heřman
Osud spjatý s hudbou

: Zahrady a
vily manýrismu v souvislostech

: Kundrattoff
Muž, který zažil příliš mnoho…

Poutavá vyprávění z leteckého
prostředí, v nichž autor jako skvělý
pozorovatel umí všední i nevšední
situace nejen pojmenovat, ale
i s humornou nadsázkou trefně
vylíčit. S „horníčkovským“
humorem a nadhledem prožije
čtenář s velkým zaujetím život
„mezi nebem a zemí“.

Autor s humorem a dnes již
nezaměnitelným rukopisem
bezprostředně líčí každodenní
dětské i pozdější klukovské zážitky
„zlatých šedesátých a šedých
sedmdesátých“ na pražském
Smíchově.

Drobné dílko, nazývané
autorem literární skicou či
vzpomínkovým kusem, je
doprovázeno fotografiemi Iren Stehli. Publikace vyšla
k dvacátému výročí obnovení demokracie v českých
zemích.

Jan Čech

Jan Čech

Jan Čech

Ondřej Sedláček

: Droga zvaná letadla
(Ne)skutečné příběhy leteckého
mechanika

: Nazdar orlové
Další (ne)uvěřitelné příběhy
leteckého mechanika

: Vzpomínky z druhého
kopce

:
Předlistopadová jablka

Knížky pro celou rodinu

K dostání u vašeho knihkupce

a na www.kosmas.cz nebo www.jalna.cz



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
1. Mahábhárata 18.00
2. Tajemné rozcestí – předplatné – skupina A
3. Shirley Valentine
4. Lakomá Barka 18.00
5. Lakomá Barka -Mikulášská 17.00
7. Ideální manžel
8. Dobře rozehraná partie
9. Vánoční koncert orchestru Václava Hybše
11. Třikrát život
12. Pan Kaplan má třídu rád 17.00
14. Mahábhárata 18.00
15. Baron Prášil - ten, který nikdy nezalhal – derniéra
17. Jana Eyrová
18. Anna Karenina
19. Všechno na zahradě 17.00
20. Srdce – rockový muzikál, Havířov – pronájem
21. Postřižiny
22. Shirley Valentine
23. Pan Kaplan má třídu rád
28. Tajemné rozcestí
29. Šakalí léta
30. Dobře rozehraná partie
31. Pan Kaplan má třídu rád 15.00, 19.00

ÁBÍČKO – Malá scéna
5. Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka 20.30
9. César a Drana – představení pro seniory 11.00
12. Lorna a Ted 20.30
17. César a Drana – představení pro seniory 11.00
19. Úžasná svatba 20.30
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
1. Andělika a laskavec
2. Monty Pythonův létající kabaret
4. Zlatí úhoři
5. Fialové Květy štěstí 17.00
6. Shirley Valentine 17.00
7. V jámě lvové – derniéra
9. Prolomit vlny
11. Peer Gynt – derniéra
12. Shirley Valentine 17.00
14. Shirley Valentine
16. Vzpomínky na vodě
18. Plný kapsy šutrů
19. Oddací list – večírekpro klubdivákůapředplatitele 17.00
20. Hráči 17.00
21. Fialové Květy štěstí – pro seniory 11.00

Fialové Květy štěstí
22. Superčlověk
28. Vzpomínky na vodě
29. Hra vášní
30. Monty Pythonův létající kabaret
31. Oddací list 15.00, 18.00
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

1. Jak vyloupit banku
2. Song pro dva
3. Balada pro banditu 10.30, 19.30
4. Záhada aneb Zapřená láska
5. Hostinec U kamenného stolu 15.00
6. Malované na skle 15.00
7. Malované na skle 10.30

Nerušit, prosím
8. Tři sestry
9. Habaďúra
10. Jak vyloupit banku
11. V korzetu pro tetu
12. Divotvorný hrnec 15.00, 19.30
13. Lucerna 15.00
14. Lucerna 10.30
15. Lucerna 10.30
16. Hádej, kdo přijde
17. Nerušit, prosím
18. Čaj u královny
19. Záhada aneb Zapřená láska 15.00
21. Blboun
22. Šumař na střeše
25. Song pro dva 15.00
26. Lucerna 15.00
27. A je to v pytli! 15.00
28. Hádej, kdo přijde…
29. Jak vyloupit banku
30. Julie, ty jsi kouzelná!
31. V korzetu pro tetu 17.00
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
2. Kouzelná noc
5. Žena v černém
8. Miláčci a milodary
9. Můj báječný rozvod
10. Benefice aneb Zachraňte svého Afričana
11. Nejlepší kamarádky
12. Rok magického myšlení
15. Nevyléčitelní
17. Rok magického myšlení
18. Venuše nosí XXL
19. Benefice aneb Zachraňte svého Afričana 15.00
25. Můj báječný rozvod
26. Miláčci a milodary
30. Kouzelná noc
31. Můj báječný rozvod 17.00
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

prosinec 2009

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

www.divadlovdlouhe.cz
1. Ja malkáč
3. Japonské frašky Kjógen – host
4. U Htlerů v kuchyni – 1. premiéra
6. Myška z bříška 15.00

Komunismus – scénické čtení
7. Jak jsem se ztratil
8. U Hitlerů v kuchyni – 2. premiéra
9. Běsi
10. Lékař své cti
11. Jak jsem se ztratil
12. Dlouhý, široký a bystrozraký – host 15.00
13. Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
14. Faidra – 50. repríza
15. Oněgin byl Rusák
16. Vějíř s broskvovými květy
17. Oněgin byl Rusák
18. Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
19. Staré pověsti české – host 15.00

Okna do duše – host
20. Jak jsem se ztratil 17.00

Ja malkáč 21.00
21. U Hitlerů v kuchyni
22. Jak jsem se ztratil
26. Jak jsem se ztratil 17.00
27. Momo a zloději času 17.00
28. Lhář
29. Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
30. Experiment
31. Maškaráda čili Fantom opery 18.00
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Jungmannova9,Praha1
Pokladnadenně:10.00-12.30,13.00-20.00,
vednech,kdynenívečernípředstavenído
18.00.Udopoledníchpředstavení jepokladna
otevřena1hod.předzačátkem.Rezervace:
296245311pokladna@kalich.cz,hromadné
objednávky:296245307, fax:296245308,

www.divadlokalich.cz; Internetovýpředprodej:www.ticket-art.cz
1. Mínus 2
4. Zamilovat se…
5. Bílý Dalmatin – rodinný muzikál 14.30

Elling a Kjell Bjarne aneb chvála bláznovství
6. Bílý Dalmatin – rodinný muzikál 14.30

Splašené nůžky
7. Daniel Landa – temně romantický koncert
8.-11. Johanka z Arku
12.-13. Johanka z Arku 14.30, 19.00
14. Hana Hegerová – koncert 19.30
15. Petr Bende – vánoční koncert
16. Bez předsudků
17. Hana Hegerová – koncert 19.30
18. 4TET –koncert
19. Bílý Dalmatin – rodinný muzikál 14.30

Pár vyvolených
20. Bílý Dalmatin – rodinný muzikál 14.30

Drahouškové
21. Sex, drugs, rock & roll
22. Sex, drugs, rock & roll
27. 4TET – koncert
28. Splašené nůžky
29.-30. Touha -Mirjam Landa, Daniel Landa
31. Touha -Mirjam Landa, Daniel Landa 17.00
Začátky představení v 19.00, 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
1. Claudius a Gertruda
2. Richard III.
3. Don Juan v Soho
4. Audience 17.30

Helverova noc
Samhain 2009 22.00

5. Plešatá zpěvačka 18.00, 20.30
6. Krása a půvab perverzit 21.00
7. Mrzák Inishmaanský – derniéra
9. Detektor lži
11. Kašparova sláva vánoční
13. Kašparova sláva vánoční 15.30, 19.30
15. Norway.today
16. Vánoční vzpomínka 17.30, 20.00
17., 18., 19. Kašparova sláva vánoční
20. Růže pro Algernon 18.00

Vánoční vzpomínka 21.00
22. Kašparova sláva vánoční 15.30, 19.30
23. Plešatá zpěvačka 11.00

Vánoční vzpomínka 16.00, 18.00
31. Smíšené dvouhry 16.00, 18.00
VESELÉ SKOKY
3. Na hlavu! 15.00
21. Edgar Allan Pú: Havran 19.30
27. Baby box 15.00

Ve stanici nelze
28. Na hlavu! 14.00
CD 2002
12. Prokletí rodu Baskervillů 14.30

Dracula aneb CD 2002 na cestách
29. Prokletí rodu Baskervillů
30. Kolumbus a Isabela
COISCÉIM
6. Irské letokruhy 14.00, 18.00

ČINOHERNÍ KLUB ÚSTÍ
8. Vojcek

DOG DAY PRODUCTIONS
10. Posedlost 19.00
SPOLEČNOST DR. KRÁSY
14. Mnich 2009
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
1. Mandragora – derniéra
3. Měsíc na vsi
5. Brýle Eltona Johna
7. Škola pro ženy
9. Kdo je tady ředitel?
10. Žebrácká opera
12. Kdo je tady ředitel?
13. Absolvent – Studio DVA
16. Peníze od Hitlera – generálka 11.00
17. Peníze od Hitlera – 1. předpremiéra
18. Casanova v lázních
27. Na konci duhy – Studio DVA
30. Otevřené manželství – Studio DVA
31. O lásce – Studio DVA 15.00, 18.00
STUDIO
2. Tibet – tajemství červené krabičky – Buchty a loutky
5. Dávníkové
7. Slepice
8. Oděsa – derniéra
11. Slepice – derniéra
13. Bazar – Buchty a loutky 11.00-20.00
14. Autobus
15. Blbouni – 8v8 – Divadlo Letí 20.00
16. Terminus – Divadlo Letí 20.00
18. Zazděná / Mauerschau – Divadlo Letí 20.00
22. Popeláři jedou – Buchty a loutky 17.00
Koncerty
8. Ida Kelarová – Velký sál 20.00
22. Ohrožený druh – Velký sál 20.00
Pro děti
1. Andělíček Toníček – Buchty a loutky 17.00
12. Den přeslavný – DDS 15.00, 17.00
20. Andělíček Toníček – Buchty a loutky 11.00, 15., 17.00
Scénické rozhovory
10. Eliška Balzerová – Studio
Literární kavárna
10. Petr Nikl: Blázníček 17.30
Ateliér Švandova divadla 16.00-19.00
1., 12. Žonglérská dílna
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. Jeffreymu je šoufl
2. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
3. Ledňáček
4. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
6. Ledňáček
7. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
8. Hra o manželství
9. Láskou posedlí
10. Řidič paní Daisy
11., 12., 13. Picasso
14. Láska a porozumění
15. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
16. Já jsem já
17. Trůn milosrdenství
18., 19., 20., 21. Na útěku
22. Já jsem já— vánoční recitál Marty Kubišové
Začátky představení v 19:55, není-li uvedeno jinak.

Rezervace vstupenek
257 320 421

pokladna@napradle.cz
www.napradle.cz

Besední 3, Praha 1

3. Psí matka
4. Obec překladatelů – divadelní kavárna
5. P. s.: Vztekání aneb nečekaný

výlet na planetu Zlobidlex – premiéra 15.00
6. P.n.:VztekáníanebnečekanývýletnaplanetuZlobidlex 15.00
7. Obchodník s deštěm
8. Kříž u potoka
9. Let číslo 321
10. Večeře s přáteli
11. Krysy
12. P. s.: Na salaši draci jsou 15.00

100°C Acoustic – koncert 20.00
13. P.n.: Ryby, rybičkyakapřiWorkshopproděti a rodiče 11.00

P. n.: Vánoční! Kolem světa v čajové konvici 15.00
1+ 1= 3 20.00

15. Fringe Comedy Night – David O'Doh-party 20.30
16. Let číslo 321
17. Obchodník s deštěm
18. Večeře s přáteli
19. P. s.: Tajemství lesní tůně 15.00
20. P. n.: Na salaši draci jsou 15.00
P. n.: pohádková neděle; P. s. pohádková sobota
Galerie 1.- 31. Slavko Eichler "STYDĚLA SE, JÁ TAKY"
Začátky představení v 19.30, 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.

1. Rusalka nejen podle Dvořáka
3. Faust a Markétka
7. Prodaná nevěsta
8. Prodaná nevěsta
9. Faust a Markétka
11. Koncert17.17.–Vánočníkolíbání–SSY–Maláscéna 17.17
13., 15., 16. Vánoční večery
18. Meeting Point – SSY
20. Vánoční večery
21. Ztrac.Exist. – Večer o dvou půlkách
22. Vánoční večery
Začátky představení v 19.30, 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.
2. Podněcování a trest – E. k. 20.30

Ivanov – Ozvěny Fresh Film Festu 10.00
3. Tartuffe Games 10.00
4. Tartuffe Games
5. Milada (nedokončená opera) 11.00
6. Adventní matiné Hany Křížkové – host

Human Jukebox/Lidský Jukebox – host – E. k.
7. Sarabanda
8. Hus: Alia minora Kostnického koncilu
9. Pískoviště – E. k.
10. Blanche a Marie 17.00, 19.00
11. Sarkofágy a bankomaty 17.00, 19.00
12. Sarkofágy a bankomaty 19.00
13. Jeden den
14. Zázrak v černém domě
15. Cesta hořícího muže
16. Komplic
17. Ředitelé 11.00
18. A tančit! – veřejná generálka
19. A tančit! – 1. premiéra
20. Britské večerní menu divadla NaHraně – host – E. k.
21. A tančit! – 2. premiéra

E. k.– Eliadova knihovna
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Národní třída 4, Praha 1
pokladna 224 931 482, info@laterna.cz, www.laterna.cz
4., 5., 7., 8. Casanova
9. Hosté LM: Duše v pohybu 19.00
11., 12. Rendez-vous
15., 18. Kouzelný cirkus 10.00
16. Hosté LM: Folklorní soubor „JARO“ 17.00 , 20.00
17. Hosté LM: Vítr do plachet 19.00
25., 26. Kouzelný cirkus 18.00
28., 29. Kouzelný cirkus 20.00
30. Kouzelný cirkus 17.00, 20.00
31. Kouzelný cirkus 17.00
Začátky představení ve 20.00, není-li uvedeno jinak

DIVADLO METRO
Národní 25, Praha 1; pokladna po–so 16.00–20.00

221 085 201, 221 085 276; fax 221 085 287
divadlometro@divadlometro.cz; www.divadlometro.cz

Činohra
2. Sugar aneb Někdo to rád horké 19.00
15. Skleněný zvěřinec 19.00
18. Dostanu tě na jahody 19.00
28. Poslední šance 19.00
31. Život je fajn – SILVESTR 16.00
Pro děti
10., 17., 18., Ulice plná kouzel 9.30
27. Ulice plná kouzel 15.00
Černé divadlo
1., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12.,
16., 17., 19., 22., 25., 26., 27., 29., 30. Life is Life 20.00
31. Life is Life 16.00

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
5. Putování do Betléma 15.00
6. Putování do Betléma 15.00
8. Putování do Betléma 10.00
10. Putování do Betléma 10.00
12. Putování do Betléma 15.00
19. Putování do Betléma 15.00
20. Putování do Betléma 15.00
22. Putování do Betléma 10.00
Divadlo U Hasičů, P 2, Římská 45
1., 2., 3., 4. Putování do Betléma 9.30
Studio Divadla Minaret – herecké kurzy pro děti a mládež od 8 do 15
let se konají v pondělí a čvrtek odpoledne v ZŠ Na Dlouhém lánu
(Praha 6- Vokovice). 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
4. 18.00
5. 14.00, 18.00
6. 14.00
KLEOPATRA
Návrat muzikálu jen v prosinci 2009 a lednu 2010, POUHÝCH
17 PŘEDSTAVENÍ! autoři: M. David, Z. Borovec, L. Stropnická,
Lou Fanánek Hágen, F. Renč účinkují: M. Absolonová,
K. Nývltová, R. Fišarová, J. Vojtek, M. Vojtko, B. Josef, T. Trapl,
D. Kollár, L. Finková, Š. Vaňková, M. Pošta a další.

11.,17., 18. 18.00
12., 19., 26., 27. 14.00, 18.00
13., 20. 14.00

Praha 1, Opletalova 5 / 7 /pasáž ČTK/, Metro A,C Muzeum
www.divadlorb.cz;

informace a hromadné objednávky: obchodní oddělení tel.fax:
224 229 441, 608 636 777; e-mail.: obchodni@divadlorb.cz

Pokladna tel. 224 229 445;
prodej: po-pá 11–19, so 13 –19, ne zavřeno.

1. Edith Piaf – Milovat k smrti
2. Klec bláznů
3. Lev v zimě
4. Barmanky
12. Vyhazovači 15.00
16. Tančírna
17. Miluju tě, ale…
18. Klec bláznů
19. Jestli řekneš, kolik mi je, zabiju tě! 15.00
29. Klec bláznů
30. Úžasná přítelkyně slečna Flintová
31. Tančírna 13.00, 18.00
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: 10–19, so-ne, svátky: 12–19. Hromadné

objednávky: 222 210 339 michaela@divadlopalace.cz
Vstupenky v síti TICKET ART včetně všech poboček CK ČEDOK.

1. Inflagranti – natáčení DVD 20.00
4. Caveman – host
5. Vše o mužích - Studio DVA
6. Mrazík 11.00, 14.00

Vše o ženách - Studio DVA
8. A do pyžam!
9. Vše o mužích - Studio DVA
12. Když je v pekle neděle 10.30

Velká zebra
13. Szidi Tobias – koncert
14. Caveman – host
15. Hvězdy jak je neznáte – host 19.30
16. Motýli
17. Dohazovač
18. O lásce – Studio DVA
21. A do pyžam
22. Hvězdy jak je neznáte – host 19.30
26. Caveman – host 15.00

Dámská šatna – Studio DVA
27. Zdravý nemocný – Studio DVA 15.00
28. Zdravý nemocný – Studio DVA
29. Hvězdy jak je neznáte – host 19.30
30. Líbánky
31. Miláček Anna 14.00, 17.00

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Strašnické divadlo, Praha 10 - Strašnice, ul. Solidarity 1986,
divadlo@strasnickedivadlo.cz, www.strasnickedivadlo.cz
Rezervace vstupenek: 274 815 296, 776 654 076 (i SMS)

a na webu divadla. Pokladna a klub otevřeny 1 h před
představením. Vstupenky v síti Ticketstream. Doprava:

tram 7 a 11, zastávka Zborov - Strašnické divadlo.
2. Second Head – v Auerbachově sklepě
8. Julius Caesar
10. Škola pro ženy – v Auerbachově sklepě
11. Ohnivý večer – Kathak + Flamenco
14. Olats Otesoc – koncert 20.00
15. Údolí včel
16. Sleeping around – předpremiéra
18. Nekonečný večírek 20.00
21. Vinnetou
25. Musica Bohemica – host 19.00
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak

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

1. Maska a tvář
3. Ivanov – derniéra
4. Maska a tvář
5. U kočičí bažiny
6. Čk uvádí: V. A. D. Kladno / Sága rodu Rassini
7. Sexuální perverze v Chicagu
8. Čk uvádí: Bezzáruky Praha / Nevěsta
12. Nebezpečné vztahy
14., 15. Léda – předpremiéra
16. Dámský krejčí
17. Hrdina západu
18. U kočičí bažiny
19. Bůh masakru 16.30, 19.30
21., 22. Ptákovina
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., 3. Kytice
4., 28. Šlitr s námi (a zlý pryč)
10., 11., 15., 16., 18., 21., 22., 23. Tiše a ochotně….
12., 19. Tiše a ochotně…. 16.00
17. Lysistrata
29. Já jsem otec Bemle (a já matka Žemle)
30. Dnes večer v hotelu Modrá hvězda
Hosté
5. Vánoční pohádka – divadélko Romaneto
6. Radek Tomášek – koncert
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Karolíny Světlé 18, Praha 1 – Dům PORTUS
Pokladna. po – pá 8.00 – 16.00 a 1 h před představením.
222 333 512 a 555. Rezervace v pokladně nebo on-line
přes: www.zivot90.cz nebo dana.pekova@zivot90.cz
1. Benefice – P. Zedníček
3. Kontrola nemocného
7. Legendy opery – E. Hlobilová a Z. Jehličková
9. Manžel pro Opalu 15.00
10. Vánoční sešlost – Dětský folklorní soubor Rosénka
14. Babinec aneb co v televizi bylo i nebylo

S. Burešová/M. Tomsová/M. Vostřáková
15. Předvánoční vikýř

To nejlepší z klubových pořadů J. Suchánka 18.00
20. Obyčejný zázrak

RuskédětskédramaturgickédivadloKRÁSNÝSARAFAN 17.00
22. Parybovka aneb Ryba, jak ho neznáme

Hudební letňanské amatérské divadlo HLAD 19.30
Začátky představení v 16.00, 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
18., 26., 30. Samaritánka
20., 22., 27. Auto*Mat
25., 28. OzvěnyAnifestu-Nostalgie animace– vstup dobrovolný

Začátky v 20.00/vstupné 59,-Kč
DivadloStudioSAINTGERMAINklubuRockCaféuvádí :
6., 14. Svatá země
13. Šampionky
19. Taneční hodiny pro starší a pokročilé – host
Začátky v 19.00/ vstupné210Kč, prostudenty a seniory150Kč

OTEVŘENÁ VSTUPENKA v prodeji, cena 180,- Kč!
Galerie: 1.-31. „Music Art“ Designu
Všechny akce byly připraveny za podpory hl.města Prahy.

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.

2. Psina –Malá scéna 18.00
3. Konžert –Malá scéna 18.00
3. Hon na Jednorožce 18.00
4. Bruncvík a lev 18.00
5. Neználek ve Slunečnímměstě 15.00
6. O Budulínkovi –Malá scéna – host 15.00
7. Děvčátko s mozkem –Malá scéna – host 19.30
8. Indonéské Vánoce – host 18.30
10. Andělíček Toníček –Malá scéna – host 14.00

VánoceanebPříběhonarození–obnovenápremiéra 18.00
Nerušit, prosím! –Malá scéna – host 19.30

11. Vánoce aneb Příběh o narození 18.00
12. Kabaret Tlukot a bubnování 15.00

Sny o bizonech –Malá scéna 15.00
13. Pod hladinou ticha 15.00

LiStOVáNíKouzelnábaterka(scénickéčtení)–Malás.host18.00
LiStOVáNí–Láskaatělo(scénickéčtení)–Malás.–host19.30

14. Marimba v Minoru 18.00
„Berta“(odsoumrakudoúsvitu)–Maláscéna–host 19.30

16. Radujme se, veselme se –Malá scéna – host 18.00
17. Pod hladinou ticha 18.00

Nezůstávejsámaneb„Stonožka“– Maláscéna–host 18.00
18. Vánoce aneb Příběh o narození 18.00
19. Popelka +Mecheche. BETLÉM 15.00

Ninja a jiné příběhy –Malá scéna – host 19.30
20. Pod hladinou ticha 15.00

Ninja a jiné příběhy –Malá scéna – host 15.00
21. Spor u jesliček – host 18.00
22. 8 promluv o poznání – host 19.00
26. Pod hladinou ticha 15.00
27. Pod hladinou ticha 15.00
30. Popelka 15.00
31. Popelka 15.00

Wilsonova 4, Praha 1, www.opera.cz
1. Lazebník sevillský
2. La bohéme
3. Denyce Graves – koncert 20.00
4. Tosca
5. La bohéme
6. Kouzelná flétna 14.00
8. La traviata
9. Nabucco
10. Turandot
11. Madama Butterfly
12. Nabucco
13. Otello 14.00
15. Rigoletto
17. Rusalka 14.00
18. Carmen
19. La traviata
20. Popelka 17.00, 19.00
22. Popelka
25. Vánoční koncert 15.00

Kouzelná flétna
26. Labutí jezero 14.00, 19.00
27. Carmen
28. La traviata
29. Labutí jezero 14.00, 19.00
30. Tosca
31. Netopýr Gala 20.00
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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. Hurvínkův Mikuláš 10.00, 14.00
3., 4., 9., 11., 15. Hurvínkův Mikuláš 10.00
5. Hurvínkův Mikuláš 16.30
6. Pohádky pro Hurvínka 14.00
8., 10., 17. Hurvínkův Mikuláš 10.00, 17.00
12. Hurvínkův Mikuláš 14.00
13., 19., 20. Hurvínkův Mikuláš 14.00, 16.30
27., 28., 29., 30. Pohádky pro Hurvínka 14.00, 16.30

Plzeňská 76, Praha 5
rezervace: 604 909 517

divadlo@orfeus.cz, www.orfeus.cz,
otevřeno od 18:00,

2. Čan: Hrajte mi Schuberta, pane Konvalinka
(lyrická, osobitá poezie)

4. Triumf ctnosti aneb Organismus se vyčerpal
(netradiční komedie)

9. J. Prévert: Není čeho se bát aneb
Ten bláznivý dětský svět nedělního rána
– premiéra (divadelní inscenace ze vzpomínek a veršů)

11. Vánoce v Krytu
(z barokních textů, veršů, prózy a vánočních her)

16. Oltfried Preussler: Anděl v kulichu
(Čtení z právě vydané knihy vánočních příběhů.)

18. Vánoce v Krytu
Představení začínají v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Poštovní muzeum
Nové mlýny 2, Praha 1- Nové Město
(denně mimo pondělí: 9 –12, 13–17)

Josef Provazník – úřední fotograf MPT
trvá do 21. 2. 2010

Akce k výročí Poštovního muzea
Poštovní příležitostná přepážka: 18. 12./ 9 – 15 h
Tento den v prodeji: 1 pamětní list s otiskem rytiny

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
VÁS ZVE
Rezervace vstupenek:
224 232 429
pokladna@jindrisskavez.cz
www.jindrisskavez.cz
Pořady
(Konají se v 10. patře, není-li uvedeno jinak.)
2. Znovuzrození Jindřišské věže 17.00
Procházka historií JV s ing. J. Stěničkou. Vstupné: 80 Kč
7. Autorské čtení 19.00
Čtení povídek v podkroví Jindřišské věže od autorů
publikujících na kulturních serverech Totem.cz, Pismak.cz,
Literra.cz a Mezera.org. Otevřeno i četbě vlastních povídek
příchozí veřejnosti! Ve druhé půlce večera proběhne beseda a
promítání o cestování po Antarktidě. Vstupné 35 Kč.
Divadlo
4., 15. Lordi – O. Wilde a R. Ross 20.00
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
Koncerty
1. Panelákový fotři 19.30
Panelákoví fotři – oblíbená recesistickáskupina, hrající srandapanel
folk etnoandrgraunt krousouvrmjúzik ofPrák. vystoupí s neméně
originálními hosty,skupinouJarábáci. Vícena
www.panelakovifotri.wz.cz awww.jarabaci.cz. Vstupné: 100,-Kč.
13. Vánoční koncert skupiny SVÍTÁNÍ 19.00
OriginalCzechMusic– fúze kytar, violoncella, akordeonu,
baskytary, perkusí a pětihlasýchvokálů.Autorskáhudbamnoha
žánrůna témata reflektující nejen život básníka. Vstupné: 120,100
Kč.
14. Vánoční popování 19.00
Představuje se odd. populárního zpěvu Pražské konzervatoře.
Vstupné: 90, 45 Kč.
18. Kapela FAJNBEAT-adventní koncert 19.30
Od folkových písní až po některé s country, blues, nebo
rockovým nádechem. Dělíme se o zpěv a k tomu hrajeme na
mnoho hudebních nástrojů. Vstupné: 100, 50 Kč.
Děti
13. Popelka 16.00, 17.30
Hudebně-dramatickéstudioDivadélkopřiNDPrahavás zvenaasi
miliontouverzi nejznámější pohádkynasvětě. Vstupné: 100,50Kč.
Výstavy
Do 2. 2. 2010 Třešt – město betlémů 2. 3. p.
Již druhávýstava ručně řezaných třešťskýchbetlémův jinépodobě.
Muzeum pražských věží 6.p.
Stálá expozice – historie a rekonstrukce věže Jindřišské, hodinový
stroj a fotografie pražských věží
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NA PÁR ŘÁDCÍCH

�NA HRADĚ…
Příběh PH slaví 5 let trvání. Expozici

nyní obohacuje Pohřební výbava Ladislava
Pohrobka a Šperky hradní elity z 10. a
11. stol. Přednáška má téma Rudolfův Ma-
jestát. � Pondělní komentáře v Obrazárně
Malíř, slunce a stín a Jak stavět obraz? jsou
přístupny zdarma.� Komentovaná prohlíd-
ka proběhne také na výstavě J. Čapek. �
Císařská konírna nabídne Umění české re-
formace.� Ve Španělském sále zazní kole-
dy i tradiční jazz, v Bazilice sv. Jiří pak ad-
ventní mariánská mše z českých kancionálů
15.–16 stol.� V Klášteře sv. Jiří představuje
NG krajinářské dílo A. B. Piepenhagena a
jeho dcer Charlotty a Louisy, které vznikalo
v době romantismu. � Na Štědrý den jsou
všechny objekty v areálu PH uzavřeny.

�… I V PODHRADÍ
Galerie Miro otevře výstavu Leyla Mahat

– Stepní květ z grafického díla kazašské vý-
tvarnice. Gutta Musicae zde uvede tradiční
Vánoční koncert u Mira. � Galerie J. Sudka
vystavuje tvorbu H. Wilsonové, členky legen-
dární Křižovnické školy čistého humoru bez
vtipu.� Langhans Galerie vystavuje fotogra-
fickou tvorbu z let 1970–89, zaměřenou na
přímou a nemanipulovanou fotografii. � Ka-
rolinum UK hostí putovní výstavu Příběh kap-
ky, připomínající 50 let od udělení Nobelovy
ceny v oboru chemie J. Heyrovskému za
objev a rozvoj polarografie. Informace na
http://www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky

�NÁRODNÍ MUZEUM
Historická budova v zoologické expo-

zici nově otevírá výstavu s názvem Nejen su-
chá věda. � V bývalém Federálním shro-
máždění začíná expozice Významné osob-
nosti českého olympismu. Každou středu se
konají komentované prohlídky budovy. �
Musaion připravil besedu s autory výstavy
Český Banát a výtvarnou dílnu zaměřenou
na vánoční ozdoby.� Nová expozice v Ná-
prstkově muzeu Amerika přibližuje indián-
ské kultury Arktidy, Severozápadního po-
břeží, Kalifornie a Jihozápadu Severní Ame-
riky. � ČMH pořádá přednášky Čeští mistři
houslaři, Nejstarší vánoční motivy v obra-
zech i tónech a řadu koncertů.

�RUDOLFINUM
Dny B. Martinů oslaví ČF pod taktov-

kou M. Honecka. Vánoční koncert diriguje
S. Vavřínek, Silvestr proběhne s šéfdirigen-
tem E. Inbalem.� Dva koncerty SOČRu řídí
V. Válek a M. Štilec.

�POSBÍRÁNO
Rektorem AVU byl zvolen doc. PhDr.

Jiří T. Kotalík, Csc., který již stál v čele této
školy po dvě funkční období v letech
1997–2003. V únoru vystřídá ve funkci prof.
Jiřího Sopka. � Do soutěže Fotograf roku
2009 došlo přes 50 tisíc fotografií od téměř
14 tisíc soutěžících. Podmínky soutěže na
rok 2010 na adrese www.fotografroku.cz.�
Česká unie karikaturistů udělila V. Jiránkovi
Řád Bílé opice za zásluhy o český výtvarný
humor. � Šalounův pomník Mistra Jana
Husa prochází průzkumem, který potvrdil
rozsáhlou vnitřní korozi, rozpad materiálů
i degradaci vyzdívky. Na základě statického
a restaurátorského posouzení bude vypra-
cován návrh na postup obnovy povrchu i in-
teriéru sousoší.

�NOVÉ GRAFICKÉ KABINETY V NG
Schwarzenberský palác představuje

tvorbu M. L. Willmanna a jeho okruhu. Spoju-
jícím motivem je zobrazení světla, které hrálo
v evropské kultuře 17. století významnou roli,
zejména v náboženských námětech. � Ve-
letržní palác vystavuje část kolekce od Nada-
ce Děti-kultura-sport. Tento mecenášský
dar, čítající několik set grafických prací J. Zr-
zavého, obohacuje dosavadní soubor téměř
čtrnácti set jeho prací na papíře, sestávající
především z umělcova odkazu NG. � Kláš-
ter sv. Jiří nabízí tvorbu historického malíře a
ilustrátora Karla Svobody, který se jako Ru-
benův žák podílel např. na cyklu nástěnných
maleb v Královském letohrádku.

�ZAJÍMAVÁ OBLOHA
Večer je vidět Jupiter, v noci Mars

(7. 12. v konjunkci s Měsícem), ve druhé po-
lovině noci Saturn.�Maximum meteorické-
ho roje Geminidy nastane 14.12. � Ve Vel-
rybě lze pozorovat „podivuhodnou hvězdu“
zvanou mira, která právě prošla maximem.
Toto nejrozsáhlejší souhvězdí se táhne nad
jz obzorem. K vyhledání pomohou Ryby,
které jako šíp ve tvaru písmene V míří přímo
do středu Velryby, na Miru Ceti (omikron).
Proměnná hvězda s periodou 331 dní se
objevuje vždy na dobu asi 4 měsíců, pak
pohledu očí zmizí. Od nás je vzdálena 820
světelných let, v průměru je 400krát větší
než Slunce. � Další proměnnou nyní v ma-
ximu je X(chí) Cygni, jejíž velikost poklesne
během 407 dnů o 11 mag. Její světlo k nám
letí 230 světelných let. � Slunce vstoupí
21. 12. do Kozoroha, nastává zimní sluno-
vrat, začíná astronomická zima. � Měsíc
bude v úplňku 2. 12., v novu 16.1. Při dru-
hém prosincovém úplňku 31. 12. dojde mezi
cca 20. a 21. hodinou k velmi malému částeč-
nému zatmění Měsíce se středem ve 20.22 h.

�PRAŽSKÉ JARO SE HLÁSÍ
Předmluvou k PJ 2010 bude vystoupe-

ní Sira J. Gardinera za dirigentským pultem
londýnských English Baroque Soloists a
sboru Monteverdi Choir. Zahájení PJ bylo
svěřeno Pražské komorní filharmonii a její-
mu novému šéfdirigentovi Jakubu Hrůšovi.
„Návraty slavných“ se uskuteční i v průběhu
dalších koncertů festivalu. Kompletní prog-
ram PJ 2010 na www.festival.cz.

Stáňa Wildová

TIP NA KNÍŽKUOriginální pohybové divadlo VESELÉ SKOKY uvádí
3. 12. ČT 15.00 NA HLAVU!

21. 12. PO 19.30 Edgar Alan Pú: HAVRAN
premiéra

27. 12. NE 15.00 BABY BOX
19.30 VE STANICI NELZE

28. 12. PO 15.00 Edgar Alan Pú: HAVRAN

Edgar Alan Pú: HAVRAN
Velmi černá groteska podle světoznámé hororové básně. Pohybová fantazie pro 6 taneč-
níků, houslistku a bubeníka o tom, jak spolu žijí muž a žena, ale hlavně o tom, jak spolu vy-
cházejí, když už nežijí! – Muž a žena? Never more! Veselé skoky počtvrté!
DIVADLO V CELETNÉ, Celetná 17, Praha 1, předprodej: 222 326 843,
www.ticket-art.cz, www.veseleskoky.cz

Ma
arské kulturní středisko, Rytířská 25, Praha 1
2. 12. ve 14.30 Koncert, vstupné: 5 Kč.
Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku, sraz vždy ve 13.45.
5. 12. Stopování záhad kol Masovršných schodů – sraz před Arcibiskupským palácem
12. 12. Vábná zákoutí malíře K. Müllera – sraz u pomníku TGM před Hradem

POŘADY PRO SENIORY

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

„Ste jako zrnko písku na dálnici socialismu. Ale přijede
mohutný tank komunismu a rozdrtí vás!“ řvala pedagožka
v roce 1959 na partu nadšených šestnáctiletých muzikantů
zkoušejících v tělocvičně gymnázia. Právě se tu rodila česká
rock’n’rollová legenda SPUTNICI, první kapela s původní
tvorbou, která položila základy pro ty další. Později jí prošli
i Petr Janda či Jiří Stivín. Kromě sjednocující rock’n’rollové
vášně tahle proměnlivá banda kluků a holek taky studovala,
pracovala a prožívala spolu nejkrásnější léta kamarádství,
prázdninových vandrů a prvních lásek.

Rozverná knížka mapuje sputnickou historii velmi čtivě a živě.
Stvořili ji čtyři autoři – zakládající členové Ivan Jonáš, Jiří Klíma,
Eduard Krečmar a Tomislav Vašíček. Od nápadu vůbec cosi
založit, prvních zkoušek a vystoupení, na které zvaly ručně psa-
né plakáty – přes shánění alespoň trochu použitelných hudebních nástrojů (bicí zprvu nahra-
zovala vařečka omotaná jelenicí a židle) – až po nabité pražské sály, bouřící a tančící ten di-
voký a hříšný tanec – rock and roll.

Autoři vzpomínají, jak to bylo s odposloucháváním písniček z rádia Luxembourg, s počátky
vlastní tvorby. První hity dnes proslulého textaře Krečmara, ale i ostatních najdete v knize.
Připomínají se i sličné sestry Němcovy (při vstupu do kapely 13! a 17 let) i další zpěvačky.
Knížka byla stvořena formou krátkých výpovědí a vzpomínek všech čtyř členů – zakladatelů,
jakoby seděli u jednoho stolu v hospodě a po letech se dohadovali, jak to bylo, a co si kdo
pamatuje jinak...Vtipně jsou zakomponované i výpovědi dalších členů a členek skupiny. Vše
doprovázejí archívní fotografie, přehled repertoáru i soupis všech členů průběžně se měnící
kapely. Pokochat se lze i vybranými texty povídek a scének některých členů, které tvořily rov-
nocennou složku vystoupení spolu s písničkami. Také tehdejší hudební recenze sputnic-
kých vystoupení a dnešní vzpomínání dalších hudebních osobností na Sputniky. Knížka je
vlastně originální kronikou doby, kdy rock’n’roll byl jednou z mála možností jak s ní nesou-
hlasit a ještě přitom zažít nezapomenutelné. Bonusem jsou 2 CD s autentickými nahrávkami,
jejichž poslech je dnes skutečným zážitkem. Maf


