
16. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu, který se koná ve
dnech 13.–16. května 2010 v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha – Holešovice,
představí jako svého čestného hosta Polsko; význačné spisovatele, umělce a osob-
nosti polského kulturního života.

Mezi hosty přivítáme paní Wisławu Szym-
borskou – nositelku Nobelovy ceny za litera-
turu, Dorotu Masłovskou – „zázračnou“ lite-
rární hvězdu polské knižní scény, Olgu To-
karczuk. Přijedou autoři, jejichž knihy čtou
zaníceně i mladí čtenáři – Andrzej Sapkow-
ski a Andrzej Pilipiuk. Program polských ko-
legů s názvem „Máme Polsko přečtené?“
zahrnuje kromě setkání se spisovateli také
výtvarné dílny, výstavy, diskuze, pořady pro
děti, divadlo i hudbu. Stín, který na přípravu
účasti našich polských kolegů vrhlo nedáv-
né letecké neštěstí a mnoho ztracených
životů, bude snad částečně rozptýlen záj-
mem, kterému se tradičně polská literatura
a kultura u nás těší.

Svět knihy Praha 2010 se koná v roce, kte-
rý UNESCO vyhlásilo „Mezinárodním rokem
sbližování kultur“. V rámci doprovodného
programu jedné z největších literárních udá-
lostí České republiky jsou připraveny pořa-
dy a programy věnované významné úloze li-
teratury pro vzájemné poznávání kultur, et-
nik, ale i vyznání, různorodých názorů,
životních zkušeností a postojů. V souvislosti
s programovým tématem se na veletrhu
představí národnostní menšiny žijící v Čes-
ké republice, uskuteční se setkání s český-
mi a zahraničními literárními osobnostmi vě-
nované otázkám kulturní a jazykové identi-
ty, úloze překladů literárních děl, jež jsou
jedním z významných prostředků přenosu
„informace“ o kultuře, historii a současném
životě určité společnosti a její charakteristi-
ce. Literární a programový prostor bude vě-
nován rovněž mezinárodní romské literatuře
ve spolupráci s Mezinárodní asociací rom-
ských autorů se sídlem ve Finsku, Muzeem
romské kultury a Katedrou romistiky FF UK.

Rosteme s knihou patří mezi témata, jež
pravidelně doprovázejí literární program ve-
letrhu. V letošním roce bude součástí tohoto
doprovodného programu Pavilon Svět kni-
hy dětem, v němž se bude konat mnoho za-

jímavých pořadů, soutěže, setkání s autory
knížek pro děti a s oblíbenými ilustrátory, vý-
tvarné dílny, filmová představení. Mladí čte-
náři zde najdou dětskou knihovnu s kniž-
ními novinkami, které pro ně věnovali čeští
i zahraniční nakladatelé. Své pořady připra-
vila i mnohá nakladatelství knih pro děti a
mládež, ve výstavní části veletrhu si náv-
štěvníci připomenou například 60 let nakla-
datelství Albatros či zhlédnou knihy z celého
světa oceněné prestižními cenami Bologna-
Ragazzi Award a Cenou Astrid Lindgrenové.

Po úspěšné loňské premiéře programu,
v rámci kterého se prezentují knihy o vaření,
kuchařky i příručky zdravého životního sty-
lu, se na veletrhu Svět knihy bude opět ko-
nat gasto show Vaříme s knihou. Spousta
zajímavých a netradičních pochoutek bude
připravována ve speciálním prostoru přímo
před návštěvníky, kteří budou moci i hotová
jídla ochutnat.

Svět knihy Praha 2010 je skutečnou mezi-
národní akcí, nebo� představí autory, nakla-
datele a knihy z Asie, Evropy i Ameriky. Po-
drobný program veletrhu naleznete na:
www.svetknihy.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Dana Kalinová (foto J. Sládeček)

Půlstoletí vlastivědy
nevšední objevování staré Prahy

Proti klíš�atům
lze snížit počet klíš�at ve vaší zahradě?

Malování hudbou
v rozhovoru s Tomášem Víškem

Indiánskou stezkou
dětský závod Modřanskou roklí

K. H. M. 2010
200 let od narození básníka ...

Vaclav Levý
romantický a neznámý český sochař

Hold Starému Městu
veršem i obrazem

Orientální tanec
čtyři večery originálního festivalu

1. 5. 1875 v Praze začala působit Městská spořitelna – 135 let
1. 5. 1890 v Praze a v Čechách se poprvé konaly oslavy Svátku práce – 120 let
3. 5. 1875 se v Praze začala stavět tra� koňské tramvajové dráhy –135 let
5. 5. 1945 vypuklo v Praze povstání proti nacistickým okupantům – 65 let
9. 5. 1945 vyšlo první číslo deníku Mladá fronta – 65 let

12. 5. 1905 poslední jízda pražské koňky přes Karlův most – 105 let
13. 5. 1945 v Praze obnovilo svou činnost Židovské muzeum – 65 let
15. 5. 1895 začala v Praze Národopisná výstava československá, která pozvedla zájem

o historii, památky a národopis, navštívilo ji přes dva miliony lidí –115 let

PŘIPOMEŇME SI V KVĚTNU

Mnoho bylo v posledních dnech napsá-
no o vulkánu Eyjafjallajökul, který před
nedávnem znalo jen pár zasvěcených,
popřípadě notně zcestovalých jedinců.
Fejeton má však reflektovat aktuální dění,
tedy se úvaze nad poletujícím prachem a
náhle se vynořivší sopkou nelze vyhnout.

Probuzení vulkánu kdesi na Islandu po-
cítili lidé po celém světě, jeho chrlení
změnilo plány politikům, obchodníkům,
hvězdám showbusinessu, turistům i pěs-
titelům zeleniny na druhém konci naší
planety. Je až neuvěřitelné, jak může
mikroskopická částečka letící ve větru
tak hluboce zasáhnout lidskou civilizaci
ve 21. století. Jde však o celkem jasný
důkaz toho, že globální propojení není
pouze výhodou, ale může býti též slabi-
nou. A nebojím se říci, že je to dobře,
když se občas Příroda ozve a vstoupí do
našeho technicistního, tak trochu „umě-
lého“ světa. Obzvláš�, když si v tomto pří-
padě nevybrala, naštěstí, žádnou obě� –
tedy o ní alespoň nevím.

Jistě nebudu prvním, koho v této sou-
vislosti napadlo známé latinské „Pulvis
es et in pulverem reverteris“, česky
„Prach jsi a v prach se obrátíš.“ Sice je
toto úsloví patřičnější třeba k Popeleční
středě, ale na přetřes přišlo nyní. Nedá se
prostě vše naplánovat. I když se o to lid-
stvo – soudě alespoň podle dosavadního
vývoje – usilovně snaží. Možná chtěla Pří-
roda poletujícím prachem přispět do
dnešní debaty o změnách klimatu a na-
šeho vlivu naň. Anebo jen tak připome-
nout, že pokrok a zjednodušování života
je príma, ale měli bychom si civilizačních
výdobytků více vážit, nesázet na ně jako
na samospasitelné a nebrat vše jako sa-
mozřejmé.

V každém případě není na škodu si v té-
to souvislosti připomenout, že dnes nej-
více postižený výdobytek naší civilizace –
letecká doprava, ještě před sto lety vů-
bec neexistovala. Zní to skoro neuvěřitel-
ně, ale podle historických pramenů se
poprvé využilo letadla ke „komerční“ ve-
řejné přepravě v roce 1912. Bylo to v USA
mezi státy Florida a Tampa. Ostatně čes-
ké aerolinky, by� jedny z nejstarších na
světě, odkazují svůj vznik do roku 1923.
Tedy je jim „pouhých“ 87 let.

Co to je proti Vesmíru?!
Ondřej Sedláček

Zablokování výstavby nové budovy pro Národní knihovu vrátilo tuto instituci takřka do
bodu nula. Historicky nesmírně cenný objekt Klementina již dávno přestal kapacitně
stačit potřebám instituce s celostátní působností, jejíž fondy se ze zákona každoročně
zvětšují o 100 000 knižních jednotek ročně. Nevyhovující je i technické zázemí i mnohé
z prostor pro uživatele a zaměstnance. I některé další obdobné knihovny ve světě sídlí
v historických objektech. Není za každou cenu nutno stavět na zelené louce, avšak
v tomto konkrétním případě, kdy areál Klementina je jedním z unikátních historických
celků v republice, je jeho přizpůsobení současným a zejména budoucím potřebám Ná-
rodní knihovny více než složité.

JE NUTNO KONAT
Neúnosnost současného stavu a situace,

kdy o řadě technických řešení a stavebních
úprav Klementina není z hlediska památko-
vé ochrany jasno, rozhodlo se vedení Kle-
mentina revitalizaci rozdělit do etap a zahájit
jejich postupné uskutečňování. Začne se
objekty, kterých se stavební úpravy výrazně
nedotknou, a kde je vše vyjasněno i z hledi-
ska památkářů.

Národní památkový ústav ústy jeho gene-
rální ředitelky Ing. arch. Naděždy Goryczko-
vé prohlašuje, že konečná podoba projektu
revitalizce Klementina a zejména přístavba
jeho nové vstupní haly z hlavního nádvoří je
stále ještě ve fázi diskusí. Může však konsta-
tovat, že záměry vedení Národní knihovny
jsou v souladu s představou NPÚ. Revitali-
zaci sleduje také ministerstvo kultury, pro-
tože NK patří do tzv. Národního kulturního
pokladu. Vládní program péče o obnovu a
rozvoj několika českých státních kulturních
institucí, respektive jejich sídel, počítá s de-
seti miliardami korun. Kromě NK jde ještě
o Národní muzeum, Uměleckoprůmyslové
museum, Národní technické muzeum a Ná-
rodní filmový archiv, kulturní památky ucho-
vávající movité kulturní dědictví ČR, které
zpřístupňují lidem. Dva roky byla jejich ob-
nova financována ze zrušeného Fondu ná-
rodního majetku (FNM), od loňského roku
přispívá i státní rozpočet. Z toho náklady na
rekonstrukci a revitalizaci Klementina mají
činit cca 1 884 mil. Kč.

CO SE ZMĚNÍ V KLEMENTINU
Poslední významné úpravy Klementina

proběhly mezi lety 1924–31 podle plánů ar-
chitekta Machoně. Další, poválečné, již byly
bez jakékoli koncepce. Dnešní stav rozvodů
je na pokraji životnosti, depozitáře nevyho-
vují technicky a pracoviště nesplňují hygie-
nické podmínky. To vše musí řešit součas-
ná rekonstrukce a revitalizace, rozčleněná
do pěti etap.

První fáze, která se týká úprav prostor vy-
klizených Státní technickou knihovnou, již
započala. Odstraňují se novodobé příčky,
rekonstruují inženýrské sítě, zateplují stře-
chy a rekonstruují fasády. V části objektu
vznikne klimatizovaný depozitář. Prostory
pak poslouží jako dočasné provozy těch
složek NK, jejichž budovy budou procházet
rekonstrukcí později. Zajímavostí je systém
klimatizace depozitářů vodou z Vltavy, který
sníží energetickou náročnost. Díky němu
nebude nutno v Klementinu zřizovat vzdu-
chem chlazené klimatizační jednotky.

Ozdravnou kůrou procházejí i unikátní Zr-
cadlová kaple i Barokní sál. Budou komplet-
ně ošetřeny restaurátory a v kapli bude
nově řešeno vytápění. S úpravami se již za-
čalo, nádvoří Klementina „zdobí“ lešení a
Zrcadlová kaple je uzavřena návštěvníkům.
I. etapa by měla být ukončena v roce 2011.

Do II. etapy jsou zahrnuty objekty kolem
Studentského nádvoří. Zde vznikne nové
datové centrum v hodnotě 300 mil. Kč. Jako
ve II., tak i ve III. etapě týkající se objektů ve
střední části areálu, budou odstraňovány
novodobé prvky, které nepřísluší historické-

mu vzhledu – například některé vikýře. Ob-
jekty se tak očistí od řady zásahů po II. svě-
tové válce. Vzniknou také nové inženýrské
sítě. IV. Etapa by měla být realizována v le-
tech 2012–13 a zahrnuje rekonstrukci povr-
chu nádvoří, kde vznikne parková úprava a
asfalt nahradí dlažba. Prostor se tak stane
přívětivým místem jak pro návštěvníky NK,
tak pro turisty i procházející Pražany. Pos-
lední, V. etapa zahrnuje mj. výstavbu podze-
mních garáží a definitivní dokončení rekon-
strukce prostor po Státní technické knihov-
ně pro jejich konečné určení. Projekt neza-
hrnuje oba kostely a Vlašskou kapli, které
spravují jiné subjekty.

Kromě rekonstrukcí a úprav však vzniknou
v Klementinu i zcela nové prvky – zejména
hlavní vstup do NK přes tzv. halu služeb, za-
tím v návrzích. Počítá se i s vybudováním

dalšího, podzemního depozitáře, přičemž
ověřovací archeologický průzkum již
v 90. letech potvrdil tuto možnost.

V HOSTIVAŘI VZNIKNOU MODERNÍ
DEPOZITÁŘE

Zatímco v historických prostorách NK
v Klementinu zůstane cca 2,5 milionu vyso-
koobrátkových svazků, zbytek obrovského
fondu najde své místo v nových depozitá-
řích v Hostivaři, vybavených nejmodernější-
mi technologiemi. Přesune se sem útvar no-
vodobých fondů, ty vysokoobrátkové však
dle potřeby budou „protékat“ i Klementi-
nem. V Hostivaři vznikne nové digitalizační a
restaurátorské pracoviště. Výstavba je z dů-
vodu maximálního urchylení plánována ve
dvou stavbách, z nichž první by měla být
dokončena již napřesrok. Tím vznikne
možnost vystěhování části knihovních fon-
dů z Klementina a uvolnění prostor pro sta-
vební práce. Celková kapacita po dokonče-
ní obou budov v Hostivaři v roce 2014 bude
cca 8 mil. svazků.

Situace, kdy je nutné se zároveň podřídit
ochraně historického skvostu a poskytnout
uživatelům NK služby na úrovni evropského
standardu s výhledem příštího rozvoje infor-
mačních technologií a knihovnických slu-
žeb, není ideální.

S ohledem na kritický stav státních financí
a stejně kritický stav v NK a neodkladnost
její modernizace, je však možné alespoň vi-
dět dobrou vůli všech zúčastněných stran
(vedení NK, památkářů, města Prahy i mi-
nisterstva kultury) k co možná nejrychlejší
shodě a řešení.

Martina Fialková

Již druhý ročník vodních slavností na Vltavě v blízkosti Karlova mostu (13.–15. května)
se opět stane velkolepou podívanou s gondolami, zpěvem i ohňostroji. Účastnit se mo-
hou i vodáci, vodní motoristé a jachtaři.

Oslavy konané v předvečer svátku sv.
Jana Nepomuckého byly vždy velmi oblíbe-
né. Barokní vodní slavnosti Navalis se na Vl-
tavě pořádaly již od roku 1715, ještě před
Janovým svatořečením, jejich počátky však
spadají do první poloviny 17. století. Slav-
ností Navalis se v roce 1743 zúčastnila
dokonce císařovna Marie Terezie. Kromě
možnosti uctít památku sv. Jana Nepomuc-
kého to byly četné atrakce, především ba-
rokní hudba, provozovaná na lodích desít-
kami až sty hudebníků, keré přilákaly pout-
níky ze širokého okolí Prahy. Atmosféru do-
kreslovaly ohňostroje i salvy z děl.

Přij	te i vy, oslavit památku sv. Jana Ne-
pomuckého a prožít znovu onu neobvyklou
a krásnou atmosféru, dýchající k nám do-
bou barokní. Hosté s vlastními plavidly mají
mimořádnou příležitost spoluvytvářet atmo-
sféru slavnostního večera. Rozsvi�te si vlast-
ní lampion na palubě vaší lodi! Více informa-
cí najdete na www.navalis.cz.

čtvrtek 13. 5. 2010
20:00 Spouštění gondol na hladinu
Vltavy – náplavka u Hergertovy cihelny
pátek 14. 5. 2010
11:00–18:00 Prezentace gondol na Vltavě
17:00–19:00 Zpívání gondoliérů
v Pražských Benátkách – Čertovka pod Kar-
lovým mostem
sobota 15. 5. 2010
12:00–15:00 Regata historických lodí pod
Karlovým mostem na hladině Vltavy
18:00 Mše v Katedrále sv. Víta ke cti
sv. Jana Nepomuckého
19:00 Svatojánské procesí na Karlův most
21:00 Barokní vodní špektákl
22:00 Ohňostroj
Po celý sobotní den, od 10:00 hodin, budou
na Křižovnickém náměstí probíhat historic-
ké trhy.
neděle 16. 5. 2010
12:00 Barokní koncert v Muzeu Karlova
mostu – skupina Ritornello

–PR–

Jeden z návrhů hlavního vstupu do knihovny přes nově upravenou halu služeb.

Nová budova depozitáře NK bude přistavěna k již existujícímu depozitáři z devadesátých let
minulého století, se kterým posléze vytvoří jeden provozní komplex.



Do naší ekoporadny Zelená domácnost přišel dotaz, zda existuje nějaký přirozený
nepřítel klíš	at, který by pomohl snížit jejich počet v zahradách, případně jak se
klíš	atům na zahradě bránit. Protože jde o zajímavé téma, pokusil jsem se u odbor-
níků zjistit, jak se dá před klíš	aty zahrada ubránit.

Obrátil jsem se na Václava Höniga z Pa-
razitologického ústavu AV ČR, na Jana
Votýpku z katedry parazitologie Přírodo-
vědecké fakulty UK a Kláru Farkačovou
z České společnosti entomologické.

Václav Hönig míní, že možností je
klíš�ata na zahradu „vůbec nepustit“. Je-
jich pohyb na delší vzdálenosti je vázán na
pohyb hostitelů, na kterých sají. Takže
jedním ze způsobů, jak omezit na zahradě
výskyt klíš�at, je omezit vstup hostitelů, tj.
vysoké zvěře, ale v zahradách mnohem
častějších návštěvníků – ježků, případně
hlodavců a hmyzožravců. Ale ani když se
nám podaří zahradu uchránit před hlodav-
ci, stále nemáme vyhráno. Na zahradu se
mohou klíš�ata dostat i s ptáky. Jak Václav
Hönig dodává, klíš�ata mohou na zahradu
nosit i naši psi nebo kočky.

Jinou možností je znepříjemnit klíš�atům
pobyt na zahradě tím, že jim připravíme
nehostinné podmínky. Takový hladce po-
sečený trávník klíš�atům vyhovuje mno-
hem méně než vysoká tráva.

Daly by se použít nějaké entomopato-
genní houby, ale úvahy o jejich použití pro
regulaci klíštěcí populace jsou spíše v hy-
potetické rovině, říká Václav Hönig

Jan Votýpko se domnívá, že nic opravdu
účinného na odpuzování klíš�at neexistu-
je. I podle něho je nejúčinnější obranou
„golfový trávník“. Otázkou ale je, jestli je
člověk ochoten si něco podobného na za-
hradě udělat.

I podle Kláry Farkačové proti klíš�atům
žádná účinná opatření učinit nelze. „Přiro-
zené predátory totiž klíště téměř nemá,
nebo aspoň ne takové, které by bylo
možné na něj nasadit. Přirozeným predá-
torem je např. sýkorka, ale tu nedonutíte,
aby lovila jen klíš�ata,“ dodává Klára Far-
kačová.

Co z toho vyplývá? Účinná ochrana po-
zemku před klíš�aty asi neexistuje. Udr-
žovat svůj trávník posekaný je asi tak to je-
diné snadno proveditelné.

Martin Mach Ondřej (Ekolist.cz)
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TIP NA DVD

� ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ, ČALOUNĚNÍ DVEŘÍ,
shrnovací dveře, silikon. těsnění,
Petříček, 606 350 270, 286 884 339

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

� 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

Pražská informační služba, tel.: 221 714 152, 221 714 151, www.pis.cz.
(Vstup na akce 70/50,– Kč, není-li uvedeno jinak.)
� 1. so. Národní divadlo. (stejně i 22. a 29.
5.) Prohlídka vybraných prostor. Začátek
každou půlhodinu od 8.30 do 11.00 před
vchodem do budovy. Objednané skupiny
nad 15 osob mají přednost. (průvodci PIS)
Zbraslav a Aula Regia. Za historií Zbraslavi a
bývalého zbraslavského kláštera. Začátek na
nádraží Praha-Zbraslav po příjezdu vlaku,
který odjíždí z Prahy hl. nádraží v 9.16 nebo
ze stanice Praha-Braník v 9.34. B. Kocourek
Prvomájový Petřín. Petřínskými sady
k pomníku K. H. Máchy. Začátek ve 14.00
na stanici tram. č. 22 „Pohořelec“.
B. Švejnohová
Husův sbor v Holešovicích. Prohlídka kos-
tela z cyklu „Památky církví reformovaných
a evangelických“ s procházkou po okolí.
Začátek v 15.00 před kostelem (Farského 3,
P 7). A. Škrlandová
� 2. ne. Domovní znamení na Starém Městě
– na trase ze Staroměstského náměstí, přes
Malé náměstí Karlovou ulicí na Křížovnické ná-
městí. Začátek ve 14.00 u pomníku J. Husa na
Staroměstském náměstí. Z. Kobylková
Vyšehrad. (stejně i 23. 5.) Prohlídka areálu
včetně hřbitova a kasemat, podzemních
chodeb někdejší barokní pevnosti. Začátek
ve 14.00 před kostelem sv. Petra a Pavla.
(průvodce PIS)
Trojské údolí – zelená oáza na okraji Pra-
hy. Od Trojského zámku k mlýnu, k bývalé
osadě Rybáře se zastavením u zajímavých
usedlostí a vil. Začátek v 15.00 u vchodu do
areálu zámku – naproti stanici aut. č. 112
„ZOO“ (jede od metra C „Nádraží Holešovi-
ce“). E. Sokolová
� 4. út. Kostel sv. Haštala na Starém Měs-
tě. Jeden z nejstarších kostelů v Praze. Za-
čátek v 16.00 před vchodem z Haštalského
náměstí. Cena 70 Kč + do kostela 30 Kč.
S. A. Marchal
� 6. čt. Staroměstské tržiště na křižovatce
evropských obchodních cest. Na vycház-
ce se dozvíte, kdy začínaly trhy, kde stávaly
stánky ovocnářek a na co měl zdejší trh mo-
nopol v době středověku. Začátek v 16.00
před pomníkem J. Husa na Staroměstském
nám. M Koblihová

� 8. so. Velká a Malá Amerika, Mexiko, Ka-
nada aneb lomy Mořina. Pěší trasa 7,5 km
kolem bývalých vápencových lomů. Začá-
tek ve 14.15 na zastávce „Mořina – odbočka
lom“ po příjezdu aut. č. 311, který odjíždí ze
stanice Praha – Zličín ve 13.30. Návrat vla-
kem z Karlštejna. P. Lešovská
� 9. ne. Státní opera – prohlídka budovy
jedné z významných hudebních scén Evro-
py. Začátek v 10.00 před vchodem (Wilso-
nova 4, P 2). J. Pehe
Po stopách Mariny Cvetajevy ve Všeno-
rech a Mokropsech. Vycházka z cyklu „Ci-
zinci v Praze“. Pěší trasa cca 5 km. Začátek
na nádraží Všenory pro příjezdu vlaku, který
odjíždí ze Smíchovského nádraží ve 13.47.
M. Gaussová-Zörnerová
Poznejte s námi krásy zahrad Pražského
hradu – Královská zahrada, Jelení příkop,
Na Baště a Rajská zahrada, z cyklu „Kouzlo
pražských zahrad a parků“. Začátek ve
14.00 před Královským letohrádkem (stani-
ce tram. č. 22). B. Švejnohová
� 12. stř. Podoby pražské novorenesan-
ce. Vycházka z cyklu „Prahou tisíciletou“
připomene stavby odrážející vzestup české
společnosti v 19. století s inspiracemi z ital-
ské, francouzské, nizozemské i české rene-
sance. Začátek v 17.00 před Národním di-
vadlem. J. Škochová
� 13. čt. Clam-Gallasův palác – Prohlídka
sídla Archivu hl. m. Prahy v jednohom z nej-
krásnějších pražských paláců. Začátek ve
14.00 před palácem (Husova 20/158, P1).
M. Racková
� 15. so. Kterak Šemík Horymíra zachrá-
nil. Pro děti z cyklu „Děti, poznejte Prahu“
o pověstech i historii Vyšehradu. (Vhodné
pro děti od šesti let v doprovodu dospělé
osoby). Začátek ve 14.00 před Táborskou
bránou (směrem od metra C „Vyšehrad“).
Cena 50 Kč/70 Kč + do kasemat 20/30 Kč.
Z. Tlášková, P. Bartásková
Staré Bohnice a jejich okolí. Poznáte pa-
mátku selského baroka, kostel a dozvíte se,
kde je jediný pražský hospic, zajdeme do
areálu terapeutické farmy psychiatrické lé-
čebny, na zvířecí hřbitov a na vyhlídku do

Bohnického údolí. Pěší trasa cca 3 km. Začá-
tek v 15.00 na stan. aut. č. 177, 200 „Odra“
(jedou od metra C „Kobylisy“). E. Sokolová
Břevnovský klášter. Prohlídka klášterního
areálu včetně baziliky sv. Markéty, román-
ské krypty a budovy prelatury. Začátek
v 15.00 před kostelem sv. Markéty (tram.
č. 22 „Břevnovský klášter“). Cena 70/50 Kč
+ do objektu 50/30 Kč. M. Vymazalová
16. ne. Kostel sv. Mikuláše na Malé Stra-
ně. Prohlídka kostela spojená s procházkou
po Malostranském náměstí. Začátek ve
14.00 před vchodem. Cena 70/50 Kč + do
objektu 35 Kč. J. Nováková

Gentrifikace Holešovic. Vycházka přiblíží
proces přeměny výrobních objektů na
společensko-komerční budovy, loftové
byty, rezidenční bydlení a s tím spojenou vý-
raznou změnu sociální struktury obyvatel.
Začátek ve 14.00 na stanici tram. č. 5, 12, 15
„U Průhonu“. M. Racková
Za půvaby Divoké Šárky. Procházka Šárec-
kým údolím připomene tuto lokalitu jako dě-
jiště známé pověsti, ale i místo pravěkého
osídlení. Pěší trasa cca 5,5 km. Začátek ve
14.00 na konečné stanici tramvaje č. 20 a 26
„Divoká Šárka“. P. Lešovská
� 18. út. Vrtbovská zahrada – barokní per-
la na svahu Petřína. Z cyklu „Kouzlo
pražských zahrad a parků“. Začátek v 16.00
před vchodem do Vrtbovského paláce
(nároží Karmelitské a Tržiště). Cena 70/50
Kč + do zahrady 55/45 Kč. E. Sokolová
� 20. čt. Malostranský hřbitov. Prohlídka
běžně nepřístupné enklávy, památníku kla-
sicistní a historizující hřbitovní plastiky. Spo-
jeno s návštěvou kostela Nejsvětější Trojice.
Začátek v 16.00 na stanici tram. č. 9, 10, 16
„Bertramka“ – ve směru Anděl. H. Mandová
� 22. so. Národní divadlo. (viz 1. 5.)
Secese – sloh, kterým město rozkvetlo.

Procházka z cyklu „Prahou tisíciletou“ pove-
de z Národní třídy od Topičova nakladatel-
ství, Hlaholu, Beaufortova nakladatelství,
domu U Nováků, hotelu Evropa, hotelu Cen-
tral k Obecnímu domu. Začátek ve 14.00
před Národním divadlem. J. Škochová
� Park Klamovka z botanického hlediska.
V rámci cyklu „Kouzlo pražských zahrad a
parků“ se vydáme do Košíř a navštívíme
Klamovku, dříve vinici zvanou Oslici. Začá-
tek ve 14.00 na stanici tram. č. 9, 10, 16 „Kla-
movka“ (směr z centra). V. Válová
Opevnění Menšího Města pražského I.
Procházka místy, kde stávaly městské brá-
ny a fortny, z nichž některé zůstaly zachová-
ny až do dnešních dnů, dále Nerudovou uli-
cí, přes Malostranské náměstí, Tržiště a Kar-
melitskou ulicí na Maltézské náměstí, vy-
stoupáme na Malostranskou mosteckou
věž a poté se vydáme Tomášskou ulicí do
Valdštejnské. Začátek v 15.00 před koste-
lem Panny Marie a sv. Kajetána v Nerudově
ulici. Cena 70/50 Kč + do objektu 20 Kč.
Z. Kobylková
� 23. ne. Židovský hřbitov ve Fibichově
ulici. Začátek ve 14.00 u Žižkovské vysílací
věže (Mahlerovy sady 1, P 3). Cena 70/50
Kč + na hřbitov 50 Kč. Z. Tlášková
Vyšehrad (viz 2. 5.)
Břevnov a jeho proměny. Na procházce od
větrného mlýna přes zahrady a nádvoří
Břevnovského kláštera, kolem rybníků a
Brusnice ke Kajetánce. Začátek v 15.00 na
stanici „Koleje Větrník“ (aut. č. 191 jede ze
stanice „Na Knížecí“ ve 14.22 – přes Vy-
pich). M. Racková
� 26. stř. Společná prohlídka výstavy
o československých vilách 70. let v Trma-
lově vile. Spojeno s prohlídkou vilové čtvrti
v okolí. Začátek v 16.00 před objektem (Vilo-
vá 11/91, P 10). Cena 70/50 Kč + do objektu
10 Kč. J. Stěnička
� 27. čt. Kostel sv. Jana Nepomuckého na
Hradčanech. Prohlídka kostela s připome-
nutím osobnosti tohoto světce. Začátek
v 15.00 před kostelem (Kanovnická 5, P 1).
A. Škrlandová
� 29. so. Národní divadlo. (viz 1. 5.)
Mlýny na Radotínském potoce. Na vy-
cházku se vydáme z Chotče, kde se nachází
zbytky dvou tvrzí a kostel sv. Kateřiny. Pro-
hlédneme si jediný funkční mlýn u Veselých,
projdeme kolem dalších mlýnů Začátek na
stanici Praha-Radotín (před hl. budovou) po
příjezdu vlaku, který odjíždí z Prahy hl. ná-
draží v 9.39 nebo z Prahy Smíchova v 9.47,

dále aut. č. 313 do stanice „Choteč“ – jede
ze stanice „Nádraží Radotín“ v 10.35. Pěší
trasa cca 6 km. Cena 70/50 Kč + do objektu
50 Kč. J. Urbanová
Anežský klášter – s výkladem o životě a čin-
nosti sv. Anežky České. Začátek ve 14.00
před vchodem (od Haštalského nám. Anež-
skou ulicí). A. Plíšková
Z Ďáblic do Kobylis. Procházka 	áblickým
lesoparkem se zastavením u památníku obě-
tí odboje na Ďáblickém hřbitově a Kobyliské
střelnici. Začátek ve 14.00 na konečné tram.
č. 10, 17 „Sídliště Ďáblice“. B. Švejnohová
� 30. ne. Novoměstská radnice a její oko-
lí. Povídání o historii památky, spojené
s návštěvou Obecní síně, mázhausu, rad-
niční kaple a věže. Začátek ve 14.00 před
vchodem na rohu Karlova náměstí a Vodič-
kovy ulice. Cena 70/50 Kč + do objektu
50/30 Kč. K. Chundelová
Prohlídka Valdštejnské zahrady a zahrady
Strakovy akademie. Vycházka z cyklu
„Kouzlo pražských zahrad a parků“. Začá-
tek ve 14.00 v atriu metra A „Malostranská“.
M. Koblihová
Z Bílé Hory do Ruzyně. Připomeneme si
objekty kostela P. Marie Vítězné, Velké hos-
pody a kolem bývalého tolerančního hřbito-
va sejdeme do staré zástavby Ruzyně. Za-
čátek v 10.00 na konečné stanici tram. č. 22
„Bílá Hora“. B. Kocourek
� 31. po. Dvůr na hradě, ve stanu či na
cestách. Přednáška z cyklu „Život panov-
nického dvora ve středověku“. Začátek
v 17.00 v sále PIS, Arbesovo náměstí 4, P 5,
v přízemí. D. Dvořáčková-Malá, J. Zelenka

Vycházky se konají, sejde-li se nejméně
deset účastníků. Max. počet je 80 ve skupi-
ně (není-li uvedeno jinak). Vstupné do objek-
tů si hradí účastníci sami. Dětem do 15 let,
studujícím, seniorům a invalidům poskytuje-
me slevu. Max. kapacita sálu PIS – 30 osob.

KONTEJNERY NA PRAZE 1
Svoz objemného odpadu
v úterý 11. 5.
(přistavení v úterý ráno, odvoz ve středu ráno)
• Charvátova poblíž budovy Magistrátu

hl. m. Prahy
• Haštalská (č. 2)
• Malostranské nám. 11 (horní)
Víkendový svoz (přistavení v pátek od 12 h
do neděle do 12 h) z 19 stanovišt 25.–27. 6.
(seznam uveřejníme v LP 1 č. 6/2010)

(zdroj OÚ MČ Praha 1)

Během padesátých let minulého století povstalo několik zájmových komunit nadšenců
při tak zvaných Osvětových besedách v různých pražských obvodech (např. pro Nové
Město, Vyšehrad a zvláš	 záslužně v zóně Smíchova s Košířemi).

Účelem bylo zasvěceně znalecky věnovat
se důkladnému historickému prozkoumá-
vání oněch čtvrtí a specifickému místnímu
vzdělavatelství (hlavně formou přednášek
a exkurzí), což dělo se úspěšně s obohaco-
váním znalostí nejen tamního obyvatelstva.
Žel časem došlo k jejich zániku, takže přetr-
valo pouze analogické občanské společen-
ství – doživší se te	 skvostného jubilea –
vzniklé počátkem června 1960 v centru Lib-
ně, zprvu výlučně zaměřené na rozlehlý
prostor dvou obvodových osmiček: jednak
římskou (kam patřila Troja), jednak arab-
skou (kde místo má Karlín). Jediný zůstalý
Vlastivědný kroužek přibral si k vlastním vel-
kým zástojům ještě díl osvětových úkolů
zmíněných bývalých sdružení, čímž jeho ak-
tivity probíhají v celém teritoriu matky měst.
Zdárně přestál naprosto čestně a se vzdo-
rem všechna nebezpečí, politické tlaky a
absolutistické zásahy komunistické diktatu-
ry stejně jako bezuzdně nemravný materia-
lismus dneška. Udržel si svébytnost, neod-
vislost, výlučnost vlastního poslání, arci bez
jakékoli institucionální podpory nebo mece-
nášství při průkopném seznamování veřej-
nosti s vědomostmi jinak běžně nedostup-
nými.

Tato neobyčejně zodpovědná činnost vy-
růstá ze studijních solidních rozsáhlých
výzkumů, ze soustře	ování staré dokumen-
taristiky i podrobného badatelství, zahrnují-
cího vedle vyvracení tuze zakořeněných
omylností, též luštění otázek, jež zůstávají
i úzce odbornicky neřešené. Leckteré rarity,
novinkově přínosná, až závratná poznání

jsou pak předmětem popularizování v po-
době obsahově pestrých vycházek 2–3×
v měsíci pořádaných za nepatrné vstupné.

Speciální vyhraněnost kroužku je dána zá-
měrným zacílením k oživení opomíjených,
nevšímaných či zcela zasutých faktů, udá-
lostí, barvitých příběhů a bohatství dění pře-
šlých dob. Taková je originální, protože zá-
sadně odlišná od obvyklého typu průvod-
covství, dráha chodu této asociace. Fibi-
chovsky romantické hledačství a zápal jsou
charakteristické pro výklady určené srozu-
mitelností všem vrstvám posluchačstva. Pro
zvídavé kultivované zájemce, zanícené lás-
kou a obdivem pro pamětihodnosti, skýtá
program minulostní ponor i zušlech�ující
zážitky z představování Krásna.

Přij	te se přesvědčit o tom a v mírném
dobrodružství podílet se na rozkoši objevo-
vání výsostných hodnot značně novinko-
vých, převážně obecně neznámých.

Oznamy akcí najdete kromě dobrodějného
publikování tímto měsíčníkem (v seniorské
rubrice) rovněž na internetových stránkách:
http://vlastivedny.krouzek.sweb.cz.

Antonín Kopka

(Rádi zveřejňujeme tento příspěvek autora,
který nezištně léta pracuje pro vlastivědný
kroužek. Jeho styl je literární, ovšem zcela
v souladu s činností kroužku. Obětavost ta-
kových a jemu podobných nadšenců jsou
v dnešní době hodné obdivu. Vlastivědnému
kroužku a všem jeho příznivcům přejeme
hodně elánu a mnoho nových objevů
v pražském starodávnu. Redakce)

Spotřebitelé by měli především věnovat pozornost informacím na obalech produktů, aby
koupili kvalitní výrobek a ne zboží, které již není určeno ke konzumaci. Zákazník by měl proto
sledovat především lhůty, které jsou uvedeny na obalech. U potravin nepodléhajících rychlé
zkáze se uvádí datum minimální trvanlivosti, u těch, které rychlé zkáze podléhají, datum
použitelnosti. Potraviny s prošlým datem spotřeby se nesmí dál prodávat, ale potraviny
s prošlým datem minimální trvanlivosti lze prodávat dál ve slevě, ale vždy odděleně a kupují-
cí na to musí být upozorněn.

Při prodeji potravin je záruční doba osm dní. Tato doba je dána v občanském zákoníku (zá-
kon 40/1964 ve znění pozdějších předpisů). Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návo-
du k ní připojeném v souladu se zákonem o potravinách vyznačena lhůta k použití, skončí
záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Při
reklamaci musí být předložen paragon, poukázat se lze i výpisem z účtu, pokud bylo za ná-
kup zaplaceno platební kartou. Lahůdky, jako jsou například obložené chlebíčky, pomazán-
ky anebo saláty, lze reklamovat nejpozději do 24 hodin. Záruka se u potravin vztahuje na
kvalitu výrobku, konzistenci, vizuální a chu�ové požadavky, kvalitu a stav obalu.

Jan Mišurec

„Bondovky“, jak jsou filmy s titulní postavou agenta britské tajné služby MI6 James
Bonda nazývány, tvoří jednu z nejdéle existujících sérií celovečerních filmů na světě –
v roce 2012 uplyne již 50 let od doby, kdy se James Bond poprvé v roce 1962 objevil na
filmovém platně. A také 60 let od okamžiku, kdy jeho literární otec Ian Fleming napsal
první příběh o agentu 007 s povolením zabíjet.

I když dnes již James Bond není zdaleka
tak přitažlivá osobnost jako v dobách své
největší slávy, přesto jsou „jeho“ filmy stále
značně oblíbené. Nová „bondovka“ se teh-
dy objevovala téměř pravidelně každý rok
nebo dva. Po bondovce Povolení zabíjet
z roku 1989 se zdálo, že celý cyklus nená-
vratně vyčpěl. K jeho návratu na filmové
plátno došlo až po šesti letech v roce 1995,
kdy se v hlavní roli objevil nový neokoukaný
herec Pierce Brosnan. První film nové série
Zlaté oko zaznamenal poměrně slušný ka-
sovní úspěch. I když zde znovu vystupuje
vedle Bonda celá řada tradičních postav, je-
jich ztvárnění se proměnilo. Velikost změny
charakterizuje nejlépe proměna šéfa tajné
služby s kódovou zkratkou „M“, kterým je

„překvapivě“ – ale ve shodě s tradicí 90. let,
žena. Ostatně celá série doznala od prvního
filmu Dr. No, kde titulní roli ztvárnil legendár-
ní herec Sean Connery, až po zatím posled-
ní film z roku 2008 Quantum of Solace s Da-
nielem Craigem v hlavní roli, značných pro-
měn. S tajemným doktorem, toužícím zničit
lidstvo, bojoval Bond ve filmu Dr. No (1962),
v Srdečných pozdravech z Ruska (1963)
zase KGB chtěla zničit jeho. Ve filmu Gold-
finger(1964) pro změnu zabrání vykradení
zlatého pokladu v pevnosti Fort Knox, aby
ve filmu Thunderball (1965) musel najít ukra-
dené atomové bomby, a tak zabránil jejich
použití. Záhadu ztrácejících se kosmických
lodí bravurně vyřeší ve filmu Žiješ jenom
dvakrát (1967). V bondovce Zlaté oko (1995)

nekončí problémy s Ruskem, ani když skon-
čila studená válka, a protože Zítřek nikdy ne-
umírá (1997), musí Bond odhalit a zneškod-
nit mediálního magnáta, který chce ze zišt-
ných důvodů rozpoutat válku mezi Britanií a
Čínou. Proradnou dceru naftového magná-
ta, která chce se svým neméně proradným
přítelem získat vládu nad celým světem, za-
chraňuje ve filmu Jeden svět nestačí (1999).
Ve filmu Dnes neumírej (2002) pak Bond
musí zabránit šílenému synu severokorej-
ského generála ovládnout svět prostřednic-
tvím satelitu s obřím zrcadlem.

V zatím posledním filmu Quantum of Sola-
ce (2008) se Bond snaží pomstít jedinou
ženu, kterou kdy opravdu miloval a o kterou
přišel v předchozím filmu Casino Royal
(2006).

Filmy bondovské série v současné době
vycházejí na DVD s českou podporou.

R. R.

Nádraží v Radotíně

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PRAHA 1 POBOČKA:
Hradčany, Pohořelec 25/111
5.–26. 5. výstava obrazů Kristiny Küblbeckové

Keramické ženy, vernisáž 5. 5. v 17.00
12. 5. Hrací středa od 17.00
Školská 30
12. 5. v 16.30 autorské čtení Lenky Daňhelové, Básníka Ticho a Petra Štengla
Ústřední knihovna, Mariánské nám. 1
6. 5. Poetické fórum – volný prostor pro všechny, kdo poezii čtou, píšou, poslouchají

Cyklus Čteme pro vás, začátky v 16.00
13. 5. Pověsti o Praze
27. 5. Jean Giono, Muž, který sázel stromy
11., 18. 5. od 16.30 setkání s archeologem PhDr. Zdeňkem Dragounem
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KLUB RODIČŮ MALÝCH DĚTÍ
Další setkání v Klubu rodičů malých dětí
(do 3 let) se koná ve čtvrtek 13. 5. 2010

od 16.30 do 18.00 hod.
v Karlově ulici 8, Unitaria.

Téma: Waldorfská škola. Děti si v době
besedy rodičů s psycholožkou hrají s do-

spělými ve vedlejší místnosti.
Účast bezplatná

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
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Jeho klavírní recitály i výběr skladeb na CD nahrávkách mívají vždy zajímavé téma. To-
máš Víšek kromě virtuózní hry umí o hudbě i jejích autorech přitažlivě vyprávět. Hud-
bou například maluje, když jeden z jeho programů je sestaven ze skladeb inspirova-
ných konkrétními výtvarnými díly. Další hudební mosty vystavěl mezi Antonínem Dvo-
řákem a Bedřichem Smetanou na svém loňském koncertě ve Smetanově muzeu. Pro-
vedl vedle sebe jejich skladby a zasvěceně i s humorem mluvil o jejich vzájemných
(dobrých) vztazích. Mnohému posluchači tak otevřel neznámá zákoutí české hudby.
Dnes s Tomášem Víškem zamíříme na Vysočinu, kde bylo také co objevovat.

Pokud vím, nejste z Vysočiny. Jak jste si
k ní utvořil ten pevný vztah, který se pro-
jevuje i ve vašem repertoáru a nahráv-
kách?

Já jsem Pražák, křtěný Botičem, jestli se to
tak dá říci. Protože mám ale rád přírodu a
věnuji se hodně turistice, začal jsem už před
lety jezdit na Tři Studně. To je malá víska
kousek od Nového Města na Moravě. Stojí
tu vilka, kterou si u lesa postavila rodina br-
něnského hudebního skladatele Václava
Kaprála. A protože Kaprálových jediná dce-
ra, Vítězslava, velice nadaná skladatelka a
dirigentka, zemřela v 25 letech bez potom-
ků, vilku kdysi její matka odkázala Českému
hudebnímu fondu a dodnes slouží pro re-
kreaci hudebníkům. Tak jsem se sem dostal
i já. To místo jsem si velmi oblíbil, je tam
opravdu nádherná příroda – Tři Studně,
okolní rybníky Medlov a Sykovec, rozlehlé
lesy a kopce jsou protkány nitkami vzpomí-
nek na mnoho významných českých skla-
datelů a dalších hudebníků, kteří sem jako
hosté Kaprálových jezdívali.

Myslíte asi hlavně Bohuslava Martinů,
který mladičkou a nadanou „Vitulku“
Kaprálovou velmi miloval. Strávili tu spo-
lečně část léta v roce 1938 a pro Martinů,
aniž to tehdy tušil, byly tyto dny poslední-
mi ve vlasti, do níž se pak již nikdy ne-
mohl vrátit. Ale kteří další skladatelé ke
Kaprálům jezdili?

Například i Jaroslav Ježek, Martinů přítel –
a říká se, že na břehu zdejšího rybníka Med-
lov složil tu krásnou melodii k písni „Když
jsem kytici vázala.“ Nebo Vítězslav Novák,
který Vitku Kaprálovou učil skladbě na
pražské mistrovské škole (předchůdkyně
dnešní AMU). Také skladatel Jaroslav Křič-
ka i jeho bratr, básník Petr Křička a další. Ale
nejvíc stop je tu samozřejmě po Vitulce.

Co tam po ní zůstalo? Vloni jsem na
Třech Studních také byla a našla v lese tu
romantickou studánku pojmenovanou Vi-
tulka. To místo má magickou atmosféru.

Ano, studánka v lese, ke které asi s Marti-
nů chodívali, na domku Kaprálových pamět-
ní deska, ale jinak toho mnoho není, jen ty
vzpomínky. Expozice v sále blízkého hotelu
U Loubů, kde společnost sedávala, a který
pobyty Vitky Kaprálové a Martinů i jejich mu-

zicírování připomínal, byla zrušena a není
tam už ani klavír.

A už jsme u klavírů. To je vaše doména.
Vy jste proslul nahráváním skladeb Jaro-
slava Ježka na jeho vlastní klavír v Mod-
rém pokoji, nebo Sukových skladeb na
Sukův klavír v jeho rodných Křečovicích,
kde má památník. Zachoval se klavír Vit-
ky Kaprálové alespoň někde v Brně, kde
vyrůstala?

Kaprálovi žili v Brně na Králově Poli, kde je
dnes i hudební škola Vítězslavy Kaprálové a
v ní její pianino. Hrát se na něj snad ještě dá,
ale nahrávat bohužel ne.

Vy nyní budete hrát klavírní koncert Ví-
tězslavy Kaprálové, který složila jako
svoji absolventskou práci na konci studia
brněnské konzervatoře. To jí bylo teprve
okolo 20 let. Prý s ním měla tehdy mimo-
řádný úspěch. Jaké je to dílo?

Koncert premiéroval klavírista Ludvík Kun-
dera, nejprve jen jeho první větu, podruhé
celý koncert, byl to rok 1935. Vitka jej sama
dirigovala, Brno tehdy zažilo ženu – diri-
gentku vůbec poprvé. Od té doby se hrál
ještě jednou nebo dvakrát po válce a pak už
mi není o žádném jeho provedení v České
republice nic známo. Spolu s orchestrem
FOK a dirigentem Turnovským ho vlastně
znovu pro české publikum objevujeme. Pro
pianistu je to dílo dost obtížné a není krátké,
vyžaduje velmi dobrou spolupráci s dirigen-
tem i orchestrem, na niž se těším. Je to kon-
cert velice mladistvý, plný života, energie,
vášní, všeho, čím mladá Vitka sršela. Ta
skladba naznačuje, kam až mohla vyrůst,
kdyby jí byl dopřán delší život. Koncert bude
nahrávat Český rozhlas.

Proč jste si vlastně vybral právě tento
koncert?

Věnoval jsem se hodně všem těm sklada-
telům pobývajícím na Vysočině, natočil
jsem CD s jejich klavírními skladbami nazva-
né Srdce na Vysočině, a když jsem si v br-
něnském archivu vypůjčil noty Vitulčina
koncertu, velmi mne zaujal. Hned jsem si
kousek přehrál na pianu, které tam mají, a
rozhodl se, že bych jej chtěl uvést znovu
v život. Jsem také v kontaktu se společností
Kapralova Society, sídlící v Kanadě, která
propaguje odkaz skladatelky po světě a
obecně podporuje i další ženy – skladatelky
či dirigentky. A letos je to právě 70 let od
předčasné smrti Vitky Kaprálové. Zemřela
na zvláštní formu tuberkulózy v roce 1940 ve
Francii. Je pravda, že se její památka připo-
míná více teprve v posledních letech, kdy již
nežije paní Charlotte Martinů. Za jejího živo-
ta se o Vitce jako velké lásce Bohuslava
Martinů téměř nemluvilo ani nepsalo. Není
ale pochyb, že vztah Kaprálové a Martinů
dal světu hned několik velice krásných a vý-
znamných skladeb obou.

Zůstaňme ještě u toho ženského dirigo-
vání. Vy také působíte na pražské AMU
jako klavírista při výuce dirigování (a také
zpěvu). Jste tedy přímo v líhni mladých
dirigentských talentů. Jsou mezi nimi
i dnes nějaké ženy?

Ano, mám radost, že se te	 po Miriam
Němcové (vyučuje dirigování na Pražské
konzervatoři a hostuje s různými orchestry –
pozn. autorka) konečně objevilo hned ně-
kolik mladých dívek s velkou šancí za-
ujmout v této roli. Letos tu bude po letech
absolvovat jedna česká dirigentka a ještě tu
studují dvě další, ze Slovenska a Ukrajiny.
A navíc všechny – alespoň na mne – působí
leckdy výrazněji než jejich studentští kole-
gové.

Kromě této práce ale ještě odnedávna
vyučujete i obligátní klavír na Pražské
konzervatoři a na Pedagogické fakultě
UK jste se dal do doktorského studia. Jak
přitom stíháte vlastní sólistickou kariéru?
Jak dlouho se třeba připravujete na ten
Kaprálové klavírní koncert?

Ten už studuji řadu týdnů. Samozřejmě že
se musím věnovat i svému hraní. Nedávno
jsem se například vrátil z USA, kde jsem měl
několik koncertů. Spolu s americkým hous-
listou Yuvalem Waldmanem, se kterým
jsem se před dvěma lety potkal i hrál tady
u nás v Praze, jsme uváděli téměř výhradně
český repertoár – Smetanu, Martinů, Dvořá-
ka, a já jsem sólisticky přednesl některé
Dvořákovy a Ježkovy klavírní skladby. Uza-
víral jsem Ježkovou efektní skladbou Bugat-

ti Step, kterou mám velmi rád a snažím se ji
hodně propagovat. To je skvělá věc, která
by si zasloužila daleko větší mezinárodní
pozornost, a právě v USA, kde Ježek za vál-
ky žil a zemřel, se to velmi hodilo.

Kde jste v USA vystupovali?
V New Yorku na velmi zajímavém místě

(Bargemusic), mají tam krásný koncertní sál
na lodi! Patří to mezi doporučované turistic-
ké atrakce a až na to, že se lo	 může i tro-
chu houpat, se tam hraje krásně. Klavír (Ste-
inway) tam měli dobře zajištěný, takže ani
když byly vlny, neujížděl (smích). A pak
jsme vystupovali ve Philadelphii a na české
ambasádě ve Washingtonu.

A co dalšího vás ještě čeká?
Vedle Kaprálové se te	 připravuji do Olo-

mouce na fibichovskou konferenci, kde hra-
ji i přednáším, odtud rovnou zamířím na je-
den sólový koncert do Švýcarska a zase
rovnou odtud do Británie, kde budeme vy-
stupovat s českou houslistku Ivou Butlero-
vou, která tam žije. Na to se těším, v Británii
budu hrát rovněž poprvé. Kromě toho chys-
tám i vydání jedné dosud nevydané klavírní
skladby Bohuslava Martinů a s tím je také
dosti práce.

Ale pak mne čekají prázdniny – a přeci jen
trochu toho volna, které je někdy opravdu
potřeba. Nevěřila byste, jaké je to umění ně-
kdy dřina (smích). A když si člověk na chvíli
od toho odstoupí nebo z toho vystoupí, to
se mu pak zase krásně hraje!

Tomáš Víšek vystudoval Pražskou konzer-
vatoř u prof. Kameníkové a prof. Kožiny. Po-
kračoval ve studiích na AMU u prof. Páleníč-
ka a prof. Jílka. Je několikanásobným laure-
átem českých interpretačních soutěží, obdr-
žel zvláštní cenu ve Varšavě a druhé ceny
v Hradci Králové, Vídni a Raguse. Vystupoval
v řadě zemí světa, opakovaně také na
Pražském jaru, naposledy v roce 2006, kdy
na nokturnu hrál díla J. Ježka a manželů
Schumannových. Je považován mj. za spe-
cialistu na moderní autory. Nahrál řadu CD
s díly autorů 20. století i s lyrickými skladba-
mi J. Suka, A. Dvořáka či V. Nováka, jeho
posledním CD jsou skladby J. Ježka hrané
na Ježkův klavír v Modrém pokoji. Působí na
katedře klavírní spolupráce na HAMU v Pra-
ze a nyní jako pedagog i na Pražské konzer-
vatoři.

Klavírní koncert d moll Vítězslavy Kap-
rálové přednese Tomáš Víšek dne 5. a
6. května ve Smetanově síni v rámci kon-
certů FOK. Koncertu 5. 5. předchází do-
poledne veřejná generální zkouška.

Martina Fialková

Po roce 1989 se rozpadl celostátní systém
organizování vybraných soutěží tohoto typu
pro děti a mládež. Dílem proto, že obsah
i formy byly poznamenány výrazně ideolo-
gií. Podstata těchto závodů v přírodě zůstá-
vá ale přitažlivá, a tak byly zbaveny ideolo-
gického hávu a přizpůsobeny dnešku. Jed-
nou z těch nejzajímavějších a nejživotněj-
ších, soutěží, které se novodobě pořádají na
mnoha místech republiky, je Indiánská stez-
ka. Vzešla z prostředí ekocenter, jejím obsa-
hem jsou znalosti z oblasti ochrany přírody

a kulturních památek a turistické znalosti
a dovednosti.

Praha dlouho patřila ke krajům, kde se ne-
dařilo soutěž pro děti uspořádat. Vloni se
ale uskutečnila první pražská Indiánská
stezka organizovaná Domem dětí a mlá-
deže v Praze 12 – Modřany. Zúčastnilo se
34 hlídek, a z těch, které postoupily do ná-
rodního finále, vybojovala jedna pro Prahu
titul mistrů republiky. Letos je spoluorgani-
zátorem akce ZŠ Meteorologická v Praze –
Libuši.

Chtějí si i vaše děti zkusit Indiánskou stez-
ku? Ta letošní se koná 13. května od 9 ho-
din, v Modřanské rokli. Jde o otevřené
pražské kolo závodu dvoučlenných hlídek
zaměřeného na ochranu přírodních a kultur-
ních památek a turistické dovednosti pro vě-
kové kategorie od 7 do 18 let. Prezentace
proběhne v 8 hodin na ZŠ Meteorologická.
Podrobný rozpis závodu na:
www.zsmeteo.cz. Přihlášky a další
informace: p.kopal@ddmmodrany.cz,
tel. 603 975 630.

Maf

Ředitelství školy Brána jazyků, nadace
Brána jazyků pootevřená a Rada rodičů vás
srdečně zvou na 16. společenský večer,
který se uskuteční 13. května 2010 v 19.30
hod. v Národním domě na Vinohradech (ná-
městí Míru 9, Praha 2).

Večerem provází Marek Vašut, k tanci a
poslechu hraje skupina Zlatý voči. Ples
bude zahájen předtančením žáků 9. tříd.
Účinkujícími jsou známí a zajímaví umělci
z řad rodičů i bývalých žáků školy.

Vstupné k sezení 300 Kč, ke stání 200 Kč –
výtěžek bude použit ve prospěch školy.

Vstupenky možno zakoupit v sekretariátu
školy nebo v Národním domě před zaháje-
ním večera.

Mezi 13. 5. – 5. 6. se můžete přijít i s dětmi podívat na nevšední výstavu do České centra
Praha v Rytířské 31 Praha 1 nazvanou Leporelohra, která vznikla pod vedením Petra Nikla a
Ondřeje Smeykala. Je koncipovaná jako permanentní tvůrčí dílna. Hrát si, kreslit, muchlat,
stříhat, protrhávat, trhat je dětem a dospělým nejen dovoleno, ale přímo doporučeno. Hlav-
ním smyslem výstavy je zaznamenávání neustále rodícího se tvůrčího procesu. Návštěvníci
jsou vtahováni do děje prostřednictvím různých forem a možností záznamu. Maf

Ústav mechaniky jako člen mezinárodní-
ho týmu se účastnil bádání na odstranění
CO2 z kouřových plynů a jeho využití při
pěstování řas, sloužících jako biomasa k vý-
robě paliva. Práce byla oceněna Moultono-
vou medailí za rok 2009.

Pod vedením Astronomického ústavu byla
vyvinuta a vyrobena experimentální son-
da, která na družici PROBA 2 umožňuje stu-
dium vlastností ionosféry (hustoty, teploty
apod.) a pokusí se o nalezení souvislostí
mezi jejich změnami a náhlými výkyvy kos-
mického počasí, ovlivňovaného sluneční
činností.

Ústav chemických procesů se zúčastnil
vědeckého experimentu, který prokázal
důležitou roli kyseliny sírové při vzniku at-
mosférických částic a jejich působení na
změny klimatu Země.

Každoroční mezinárodní hodnocení vý-
zkumných center zařadilo AV ČR a UK
v Praze mezi 250 nejlepších na světě z cel-
kového počtu 2 124 hodnocených. K dobré-
mu výsledku přispívá mj. i projekt BIOCEV,

jehož cílem je poznání buněčných mecha-
nismů na molekulární úrovni. Práce Centra
bude inspirací pro vývoj nových léčebných
postupů a dalších technologií.

Titul Astrofotograf roku 2009 obdržel Jiří
Linet z Havířova za snímek Galaxie M 110
v souhvězdí Andromedy, doprovázející obří
galaxii M 31. Česká astrofotografie je vyhla-
šována každý měsíc. Vítězné snímky včetně
zajímavého povídání si otevřete na adrese
http://www.astro.cz/cam/.

Ústav makromolekulární chemie prezen-
toval výsledky svých výzkumných progra-
mů. Patří mezi ně biologicky aktivní polyme-
ry, funkční polymerní materiály, molekulární
a supramolekulární systémy a materiály pro
technické aplikace.

Objev, který vzešel ze spolupráce Ústavu
molekulární genetiky a 1. lékařské fakulty
UK v oblasti zhoubných nádorů hlavy a kr-
ku, přináší nové poznatky o povaze a biolo-
gickém chování tkáně obklopující nádorové
buňky. Experimenty dávají naději na nové
metody léčby.

V neděli 2. května od 17 hodin hostuje
v Praze 6 na Ladronce s VODNICKOU
POHÁDKOU.

Ve čtvrtek 13. května od 17 hodin na me-
zinárodním knižním veletrhu Svět knihy
2010 představí svou první knížku VODNIC-
KÉ A INDIÁNSKÉ ROMANETO. Akce se
koná na Výstavišti v pražských Holešovicích
v pravém křídle Průmyslového paláce v sále
Rosteme s knihou. V hudebně-literárním
pořadu je pro malé i velké diváky je připra-
veno povídání o divadle, o pohádkách,
o písničkách, no prostě – to NEJ z Divadélka
Romaneta! www.divadelkoromaneto.cz

FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA NA SCHODECH
Do 30. června se můžete přijít podívat do ZŠ Mikulandská 134/5 v Praze 1 na výstavu dětských
fotografií, o které jsme psali již v březnovém čísle.



Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, 224 216 972-3,
kino@lucerna.cz, www.lucerna.cz
1.-2. Oko Nad Prahou, ČR 19.00

Mamas & Papas, ČR FILM MĚSÍCE
17.00, 20.30

3.-5. Oko Nad Prahou 19.00
Mamas & Papas 17.00, 20.30

6. Vejdi do prázdna, FR 16.00
7.-12. Doktor od Jezera hrochů, ČR

/pouze 7./ 14.00
Ženy v pokušení /8.-10. též 14.00/ 16.30
Mamas & Papas 18.45
Vejdi do prázdna 20.45

13.-19. Nezapomeň na mě, USA
/pouze 14./ 14.00

Mamas & Papas 16.45
Ženy v pokušení /15.-16. též 14.00/16.30
Woody Allen: Užívej si, co to jde, USA
FILM MĚSÍCE /17. též 14.00/ 20.45

20.-23. Proměna /21. též 14.00/ 16.45
Woody Allen: Užívej si, co to jde

/22.-23. též 15.00/ 18.45
Serge Gainsbourg 20.30

24.-26. Serge Gainsbourg /24. též 13.30/ 16.15
Woody Allen: Užívej si, co to jde 18.45
Proměna 20,30

27.-28. Milý Johne, USA /pouze 28./ 15.00
Woody Allen: Užívej si, co to jde 18.00
Baaria, IT FILM MĚSÍCE 20.00

29.-30. Baaria 15.00, 20.00
Woody Allen: Užívej si, co to jde 18.00

31. Baaria 14.00, 20.00
Woody Allen: Užívej si, co to jde 18.00

PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO
SENIORY:

3. Oko Nad Prahou 14.00
7. Doktor od Jezera hrochů 14.00

10. Ženy v pokušení … 14.00
14. Nezapomeň na mě 14.00
17. Woody Allen: Užívej si, co to jde 14.00
21. Proměna 14.00
24. Serge Gainsbourg 13.30
28. Milý Johne 15.00
31. Baaria 14.00

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.)
17. 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 čtení
povídek (o rozsahu 1-2 stran A4) autorů z příchozí
veřejnosti! Druhá půlka večera bude patřit
promítání fotografií a poutavé besedě
s cestovatelkou M. Brožovou Hanelovou
z Guatemaly.Vstupné 35 Kč.
Divadlo
19. PsychArt Theatre - Divadlo Duše® 19.30
Vás zve na komponovaný večer, v němž se snoubí
poutavá hudba, alikvotní-intuitivní zpěv a moudrá
slova. Autorské čtení knihy Osm promluv
o poznání doprovázené harmonizujícím zpěvem.
Čte autor knihy MUDr. P. Špatenka. Zpívá
K. Kekeši. Cílem večera je přinést poznání cestou
nevšedního hlubokého prožitku. Budete zavedeni
do vašeho vnitřního světa, kde můžete najít
odpovědi na otázky smyslu vlastního života.
Prostředí magického místa věže s jedinečným
výhledem na Prahu umocní zážitek celého večera.
Vstupné 140, 100 Kč
Děti
22. Pohádka o Sněhové královně 14.30
Hudebně-dramatické studio Divadélko při ND
Praha vás zve na pohádku H. Ch. Andersena,
kterou hrají nejmladší členové. Scénář, režie,
choreografie: E. Deáková. Vstupné: 100, 50 Kč.

Popelka 16.00, 17.00
Hudebně-dramatické studio Divadélko při
Národním divadle Praha vás zve na asi miliontou
verzi nejznámější pohádky na světě. Scénář, režie,
choreografie: E. Deaková. Vstupné 70, 35 Kč.
Výstavy
Do 16. 5. Hra na Anděla 2. 3. p.
Výstava obrazů Ivo Chvátila s verši Zdeňky Žádníkové
Volencové u příležitosti vydání stejnojmenné knihy
v nakladatelství MLADÁ FRONTA
Muzeum pražských věží 6.p.
Stálá expozice – historie a rekonstrukce věže
Jindřišské, hodinový stroj a fotografie pražských věží

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Obecní dům, Nám. Republiky 5, Praha 1
po-pá 10–18, 222 002 336,
pokladna@fok.cz, www.fok.cz
Smetanova síň Obecního domu 19.30
5., 6. MARTIN TURNOVSKÝ | dirigent

TOMÁŠ VÍŠEK | klavír
Ludwig van Beethoven: Coriolan, op. 62
Vítězslava Kaprálová: Koncert pro klavír
a orchestr d moll, op. 7
Anton Bruckner: Symfonie č. 7 E dur
5. od 18.15 hodin beseda před koncertem
v Cukrárně Obecního domu.

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně

Chrámové koncerty
denně kromě úterý, od 18.00

1. května

Mozart & Brixi
22. května

Mozart & Great Czechs
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.

KULTURA BEZ KRAVATY
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KNIŽNÍ OKÉNKOPREMIÉRY V KVĚTNU

Od 12. 5 do 6. 6. se můžete zajít podívat do nové dejvické NTK, v jejímž moderním interi-
éru bude instalován nezvyklý projekt. Autoři mezinárodní putovní výstavy nazvané Za
všedností, prezentují na sedm desítek divadelních budov a prostorů otevřených v uply-
nulých 250 letech. Výstava během necelého roku zavítá do metropolí zemí střední Ev-
ropy a všude ji doprovodí i přednášky a exkurze.

Tvůrci v čele s kurátorem Igorem Kovače-
vičem se soustředili na příběh objektů spo-
jený s identitou národa, dobou vzniku či
uměleckým programem. „Divadlo bývá
označováno jako pilíř národní kultury a jazy-
ka. Zdá se, že ani architektura není vůči ná-
rodním či nacionálním atributům imunní. Je
to dobře, nebo špatně? I hledání této odpo-
vědi je předmětem naší výstavy,“ říká kurá-
tor výstavy.

Součástí pražského doprovodného prog-
ramu bude například exkurze do Dráž	an
s návštěvou mimo jiné Semperovy Opery,
jež je považována za nejkrásnější operní di-
vadlo na světě, nebo pásmo přednášek a
diskusí Thinking the Space – současné di-
vadelní umění a architektura. Příspěvek
přednese kromě dalších architektů zvuč-

ných jmen také Oren Sagiv z Izraele nebo
norský ateliér 3RW ARCHITECTS. Přede-
vším studenti tuzemských fakult architektu-
ry by si neměli nechat ujít prezentaci vítěz-
ného projektu soutěže na nové divadlo ve
slovinské Lublani – „Divadlo pro 21. století“.

Expozice připomíná black box, tmavý
prostor bez světel, se sedmi desítkami na
první pohled unifikovaných objektů; co soli-
tér, to jedna divadelní budova. Každou zemi
reprezentuje přibližně desítka divadelních
budov či prostorů pro divadlo. Česká re-
publika je zastoupena vedle pražského Ná-
rodního divadla například Divadlem Alfred
ve dvoře či v evropském kontextu unikátním
bytovým divadlem Vlasty Chramostové. Po
boku Theater an der Wien či Burgtheatru
nalezneme i moderní budovu hudebního di-
vadla MUMUTH v Grazu, které bylo veřej-
nosti otevřeno teprve v loňském roce. Pol-
sko je představeno například Krakovskou
operou dokončenou v roce 2008 či historic-
kou budovou Velkého divadla – Národní
opery ve Varšavě. Seznámíme se i s repre-
zentativními divadelními objekty na Sloven-
sku, v Ma	arsku či Slovinsku.

Podrobné informace jsou k dispozici na
www.zavsednosti.cz. Maf

Divadlo ABC
1. května v 19.00
Z. Jirotka: Saturnin
Dramatizace slavného humoristického ro-
mánu o sluhovi, který se stane pánem své-
ho zaměstnavatele a způsobí v jeho poklid-
ném životě řadu překvapivých zvratů. Vzhle-
dem k tomu, že děj odkazuje do třicátých let
minulého století, ujal se režie „odborník na
tuto dobu“ Ondřej Havelka. Na pomoc si
přizval i svůj nezaměnitelný orchestr Melody
Makers. Dá se očekávat, že vznikne hravá
hudební komedie plná dobové atmosféry,
originální hudby a kvalitních hereckých vý-
konů, zkrátka – divácký hit. Hrají: V. Fridrich,
J. Hána, J. Smutná, J. Meduna, L. Pernetová
/ Z. Norisová, L. Lipský / J. Vlach, V. Čech

Divadlo na Fidlovačce
6. května v 19.30
Arthur Miller: Stvoření světa a jiné
Slavný americký dramatik duchaplně líčí
největší příběh všech dob.
První lidská rodina se ocitá v tenatech Luci-
fera a my jsme na pochybách, zda to s nimi
myslí dobře Bůh či Ďábel. Hrají: T. Töpfer,
P. Rychlý, A. Černá, O. Brousek ml., Z. Pa-
lusga, L. Pečenka, M. Kužel, M. Holý, D. Ra-
tajský, režie J. Deák.

Divadlo Ungelt
13. a 14. května v 19.55 světová premiéra
Carlos B: Origami
Vášnivá španělská hra o lásce, moci a tvor-
bě. Hrají: V. Cibulková, H. Dvořáková, P. Ba-
těk, V. Kotek, režie sám autor

Velikonoce 2010. Stráň na levém břehu
říčky Liběchovky mezi obcemi Libě-
chov-Želízy. Výstup pod sotva omželou
jarní zelení lesa, uzavírá stěna rozekla-
ných skal spoutaných železným mří-
žovím v dvoranu až divadelní působivos-
ti. Jak z nitra hory vystupují nadživotní
sochy rytířů, je tu jeskyně s bizarními re-
liéfy, u paty skal vytesaní trpaslíci se
zbrojí. Vše dýchá souhrou přírodního
kouzla a výtvoru lidských rukou. Vánkem
rozevláté větvoví vrhá kmitavé stíny na
drsný povrch soch, tak živý, až se chce
položit dlaň na kámen, ucítit vnitřní jeho
tep, energii předávající své věčné posel-
ství …

Příběh sochaře (1820–1870) začal jako
pohádka „O chudém chlapci, který skrom-
ností ku štěstí přišel.“ Vyrostlý na prostém
venkově v Kožlanech u Královic, měl zvlášt-
ní zálibu. Vyřezával z borové kůry a lipových
špalíků „svaté panáčky“, tak jak je viděl
v kapličkách, kostele, na rozcestích a mos-
tech. Ve věku 15 let dán do dílny truhláře,
poznával fortel řemesla. Kristus na kříži a
madona z roku 1836, ukazují jemnou práci
s nástroji, ale i silně tvořivý pud, vroucí víru
a citovost, předností pro které mohl zůstat
nadaným lidovým řezbářem.

Osud rozhodl jinak. Setkání s Antonínem
Veithem, statkářem, mecenášem umění a
majitelem zámku Liběchov u Mělníka, otev-
ře mladému muži nové obzory, zanedlouho
i brány do světa. Přijat 1841 do zámku jako
kuchařský pomocník, je uchvácen nádhe-
rou prostředí, parkem se sochami, roman-
tickou krajinou se skalami ve výšinách. Oci-
tá se v blízkosti kruhu vzdělanců a výtvarní-
ků, před nimiž se tvořivý talent kuchtíkův,
nedá na dlouho skrýt.

Na výzvu malíře Navrátila, svého prvního
učitele a s podporou Veithovou je poslán do
Prahy k sochaři Linnému, který brzy prohlá-
sí „že již nemá učně co učit“. Levý se vrací
k práci na milovaných skalách, aby v průbě-

hu let 1842–50, vyte-
sal na obou návrších
údolí galerii soch,
která nemá obdoby.
Ale tvůrčí zaujatá
práce je přerušena –
rozhodnuto, že pro-
nikavý talent musí jít
dál.

Levý odchází roku
1845 na Mnichovskou akademii k sochaři
Schwanthalerovi. Je zde úspěšný, ale jeho
romantismus přečnívá, životnost napojená
původem českého venkova se nechce dát
spoutat vychladlým akademismem. Š�astně
tu poznává Josefa Mánesa a jeho notu – slo-
vansky lyrické ladění vyznává i Levý ve
svých nejlepších dílech. Sousoší Adam a
Eva (1849) je plné smyslově okouzleného
půvabu.

Zmrtvělé bachovské poměry v Praze, ne-
dostatek uměleckých zakázek a marné sou-
peření s dravými sochaři, bratry Maxovými,
vyhánějí Levého z vlasti. Klárovo římské sti-
pendium mu umožní pobyt v Římě na 12 let.
Žije sám odcizený českým kořenům – motýl
s utrženými křídly. Jeho až dětsky čistá víra
ustupuje oslavnému církevnímu nebi zlata a
mramoru. Četným světcům a světicím schá-
zí silný citový prožitek, jakoby umělec ne-
tvořil srdcem, jen pod tlakem velkého zkla-
mání. To nejlepší nechal doma. Do Prahy
vrací se 1866 už těžce nemocný, vlastně na
konci sil. Na jeho návrzích pracují jiní, i žák
a pomocník J. V. Myslbek.

Ještě jednou pozvedne sochař dláto, když
tesá posla nebes na náhrobku rodiny Feyre-
islů v Žebráce. Anděl symbolicky zavírá kni-
hu života, zrak zvrácený vzhůru. Ke svým
svatým odchází Václav Levý tiše nenaplniv
osud k němuž byl svým talentem předur-
čen. Umírá 30. dubna 1870. Na vyšehrad-
ském hřbitově leží s Purkyněm, jak vyplynu-
lo z jejich dlouholetého věrného přátelství.

Alena Hoblová ak. mal.

Letní scéna Divadla Ungelt na hradčanském
Novém Světě letos od 14. 6. do 20. 8. opět
nabídne to nejlepší z produkce Divadla Un-
gelt! Na repertoáru bude sedm činoherních
titulů a cyklus koncertů. Ze všech představe-
ní jmenujme alespoň světovou premiéru
vášnivé španělské hry Origami s V. Cibulko-
vou, H. Dvořákovou, P. Ba�kem a V. Kotkem,
úspěšnou „jevištní roadmovie“ o útěku dvou
žen s J. Štěpánkovou a Z. Adamovskou
nebo stylovou anglickou komedii Ledňáček
s A. Vránovou, F. Němcem a P. Kostkou.
V cyklu recitálů s názvem Marta Kubišová
a její hosté vystoupí například M. Rottrová,
H. Hegerová, R. Krajčo nebo J. Schmitzer.

Veškeré informace o Letní scéně Divadla
Ungelt najdete na www.letniscena.cz.
(Podrobný program na straně 5)

Za jednoho z nejvýznamnějších jazzových pianistů všech dob je právem považován Art
Tatum. Hráčské dovednosti a vynikající hudební představivost jej vždy stavěly o krok
před jeho současníky. Jeho improvizace sršely do té doby nevídanými, až futuristicky
znějícími nápady. Tatumovy nahrávky dodnes patří mezi skvosty jazzového piána.

Art Tatum se narodil 13. října 1909 v ame-
rickém Toledu. Od dětství trpěl šedým záka-
lem, jehož následkem byl celý život téměř
slepý. Piánu se věnoval od tří let a postu-
pem doby byl schopen neskutečné rychlé
klavírní hry. V období formování vlastního
stylu na něj měli vliv především pianisté Ja-
mes P. Johnson a Fats Waller.

Raketový nárůst Tatumovy hudební karié-
ry nastal v roce 1933, kdy při soutěži doslo-
va ohromil diváky svým neskutečně doko-
nalým podáním slavné skladby Tiger Rag.
Unikátním rychlým, ale hladkým stylem hry,
kdy každá nota byla přesně artikulována
bez sebemenší chyby, přičemž se zdálo, že
se jeho prsty téměř nepohybují, udivoval a
ohromoval především ostatní pianisty. Tatu-
mův nový inovativní styl měl obrovský vliv
na pozdější hudebníky, jako byli Bud Po-
well, Thelonious Monk, Oscar Peterson, Bil-
ly Taylor, Bill Evans či Chick Corea. Kláve-
sista Herbie Hancock dokonce považoval
Tatumovu hudbu za majestátní a věnoval se

jejímu pečlivému zkoumání. Tatum přinesl
do hry na piano silný swingový puls, dopro-
vázený úžasnými kadencemi, které využíva-
ly celou klávesnici stejně jako nové postupy
improvizace. Využívání durové pentatoniky
ukázalo jeho následovníkům její možnosti
využívání při sólech. Svým stylem silně
ovlivnil nejen Buda Powella a Charlie Parke-
ra – dva z „otců“ moderního jazzu, ale také
o dvě desetiletí později i styl be-bopu. Větši-
nou vystupoval sólově, především proto, že
málokterý z hudebníků dokázal udržet krok
s jeho bleskovým tempem a harmonicky
složitým stylem hry. Ten také vedl k tomu,
že ač dovedl hrát blues, nikdy se tomuto
stylu nedokázal plně přizpůsobit – nedovedl
totiž svou hru natolik zpomalit, aby do ní
mohl dát, pro blues tolik potřebnou, vlastní
introspekci.

Arthur Tatum zemřel 5. listopadu 1956
jako sedmačtyřicetiletý na selhání ledvin.
V roce 1990 byl jeho celoživotní přínos jazzu
oceněn cenou Grammy. R. R.

Rok 2010 je rokem Karla Hynka Máchy.
K tomuto výročí běží po celé republice
centrální i regionální výstavy, konference,
setkání, konají se čtení z Máchových děl,
vycházejí sborníky, antologie, připravují
se publikace na máchovská témata, pro-
mítají se filmy a koná řada dalších akcí.

Od Máchova narození uplyne 200 let tepr-
ve v listopadu. Kdy jindy bychom ale měli
Máchu vzpomenout, než v měsíci máji, spo-
jovaném od vzniku Máchova nejznámějšího
díla právě s ním, ovšem psaným s velkým
M(áj).
KULT I SKUTEČNOST

Celé generace mají o tomto klasikovi čes-
ké literatury a jeho stěžejním díle zjednodu-
šenou představu: dokáží zarecitovat začá-
tek Máje a vědí, že autor zemřel po požáru
na zápal plic, což ale zřejmě není přesná
pravda.

Literární historie se Máchou stále intenziv-
ně zabývá. Existuje spolehlivé kritické vydá-
ní Máchových spisů, uzavřeny jsou některé
problémy pravosti a autorství, zejména ro-
mánu Cikáni, jsou vydány klíčové recenze
Máje české i německé. Dodnes není jasný
básníkův portrét. Tvrzení například o dvou
dalších Máchových dětech, jež samy měly
potomky či díra do pekel na hradě Houska,
kterou básník údajně vchází do naší sou-
časnosti, jsou neprokazatelná. Podařilo se
doložit jeho smrt na choleru – po napití a ná-

sledné nákaze ze závadné vody při hašení
požáru litoměřických stodol. Velkou pozor-
nost vyžaduje Máchův odkaz pro společ-
nost, kdy jeho osobnost posloužila jako kult
národní politiky. Jeho exhumace v Litoměři-
cích (1938), nový pražský pohřeb (1939) a
manifestační průvod studentů (1989) nejpr-
ve k Máchovu hrobu na Vyšehradě zůstávají
symbolem ohrožené Prahy a vlasti. Přes něj
se vyslovuje to, co nelze říci nahlas.

V poslední době se podařilo rozluštit a vy-
dat Máchův šifrovaný deník z roku 1835 (Pa-
vel Vašák), který je důkazem nejniternější in-
timní hloubi lidského bytí básníka. Mácha se
nebál jak milovat, tak veselit se a opíjet
s přáteli i v sobě usilovat o svobodného člo-
věka, o lidství v okolním světě.

Více pod heslem www.macha-2010.cz
Olga Szymanská (foto J. Sládeček)

Nabízíme široký sortiment publikací z filosofie, historie, politologie, sociologie, peda-
gogiky, jazykovědy a dalších humanitních věd, vedle slovníků a monografií u nás na-
leznete také kvalitní prózu i poezii, českou i překladovou.
Studentům, učitelům a profesorům poskytujeme slevy!

ŽEBŘÍČEK NEJPRODÁVANĚJŠÍCH
KNIŽNÍCH TITULŮ V KNIHKUPECTVÍ
FIŠER
1. A pásly se tam ovce … (Anna Fárová)
2. Děkuji, mám se výborně (Ivan Medek)
3. Teorie nevzdělanosti (Konrad Paul

Liessman)
4. Velké dějiny zemí Koruny české

ARCHITEKTURA (kol. autorů)
5. Matky po e-mailu (Šiklová Jiřina)
6. Proč Židé zavrhli Ježíše – Zlomový bod

v dějinách Západu (David Klinhhoffer)
7. Kája (Kája Saudek)

8. Zelený Raoul 2005–2009
(Štěpán Mareš)

9. Gestapo – moc a teror ve třetí říši
(Carstev Dams, Michael Stolle)

10. Slovník čsl. výtvarných umělců W–Ž 21
(kol. autorů)

Knihkupectví Fišer, s. r. o.
Kaprova 10, Praha 1, 110 00
tel.: 222 320 730
www.knihyfiser.cz
knihyfiser@knihyfiser.cz

V pátek 28. 5. se u nás bude konat, stejně ja-
ko v Rakousku, Noc kostelů. Po úspěšném
1. ročníku, při kterém bylo v kostelech, kláš-
terech a modlitebnách zaznamenáno na
90 000 návštěvníků, se otevřou další kostely
a modlitebny. Jednotlivé farnosti, sbory, cír-
kevní obce a řády přivítají návštěvníky boha-
tým programem včetně komentovaných
prohlídek, koncertů, workshopů nebo diva-
delních představení. Pro návštěvníky v Pra-
ze a ve většině krajů budou zpřístupněny
některé běžně nepřístupné části kostelů
jako např. varhanní kůry, sakristie, věže
nebo klášterní zahrady. Podrobné informa-
ce na www.nockostelu.cz. Maf

Kokořínským dolem, magií Housky i zří-
cenin Starého Berštejna, Jestřebí a Bez-
dězu se Karel Hynek Mácha inspiroval
k dílům Cikáni, Večer na Bezdězu, Svět
zašlý. Doksy (Hilšberk), Máchovo jezero
– jinak také „České moře“ – a Dubí se sta-
ly dějem k jeho Máji.

Výstava Svět zašlý – Máchův kraj na sta-
rých mapách je v dobových mapách kraje,
jímž básník putoval, měnícím se obrazem
i místopisem. Odráží vývoj regionu v nejstar-
ších mapách střední Evropy a Českých
zemí, významných nizozemských atlasech,
dekorativní barokové mapě Českolipska
a v pruské vojenské mapě Severních Čech.
Ukazuje kartografii od jejího vzniku do polo-
viny 20. století. Nejvýznamnějšího kartogra-
fa Máchovy doby F. J. J. Kreibicha ve dvou
jeho rukopisných mapách z Lobkovické
mapové sbírky i mapy z období poutí K. H.
Máchy krajem. Přibližuje 19. století ve vojen-
ských a prvních výškopisných mapách, v té-
matické a vlastivědné literatuře. Vystaveny
jsou první turistické průvodce i první mapy
s vyznačenými turistickými trasami a zatím
nepřekonané mapy kartografa J. Matousch-
ka, zobrazující Máchův kraj do detailů. Osvět-
luje propojení kraje s velkým básníkem.
Výstavu připravilo Oddělení rukopisů a sta-
rých tisků Národní knihovny k letošnímu
Roku K. H. Máchy.

Galerie Klementinum – do 30. 5. 2010.
Olga Szymanská (foto E. Hodíková)



Scéna Městských divadel pražských Vodičkova 28, Praha 1
Pokladna 224 215 943 po–pá 11–19, so 14–19, ne hodinu
před představením, rezervace@m-d-p.cz, fax 224 232 275,
v síti Ticketpro a Ticketportal,www.mestskadivadlaprazska.cz

1. Saturnin premiéra
3. Saturnin
6. Vše o mé matce
7. Lakomá Barka 19.00
8. Lakomá Barka 17.00

10. Ideální manžel derniéra 19.00
11. Mahábhárata
12. Shirley Valentine
13. Saturnin
14. Pan Kaplan má třídu rád
15. Pan Kaplan má třídu rád 17.00
17. Šakalí léta
18. Anna Karenina
19. Tajemné rozcestí neboli

Zlatá rybka po estonsku
20. Saturnin
21. Vše o mé matce
24. Tajemné rozcestí neboli

Zlatá rybka po estonsku pro seniory 11.00
Postřižiny

25. Jana Eyrová
26. Dobře rozehraná partie
27. Všechno na zahradě
28. Saturnin
30. Pan Kaplan má třídu rád 17.00
31. Třikrát život

ÁBÍČKO – Malá scéna
15. César a Drana 14.00
16. S vyloučením veřejnosti *
22. Lorna a Ted
25. César a Drana pro seniory 11.00
29. Obchodník s deštěm *
30. Noc bláznů * 13.00

* divadelní spol. Nevítaní*
– tyto akce nejsou v režii MDP
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Scéna Městských divadel pražských Václavské nám. 38,
Praha 1, pokladna 224 217 113, po–pá 11–19, so 14–19,
ne hodinu před představením, rezervace@m-d-p.cz,
fax 224 232 275, v síti Ticketpro a Ticketportal
www.mestskadivadlaprazska.cz

3. Dobrodružství 19.00
5. Hra vášní
6. Krvavá svatba
7. Prolomit vlny
8. Fialové Květy štěstí 17.00

10. Plný kapsy šutrů
12. Oddací list
14. Aop Orphans není v režii MDP 16.00
15. Shirley Valentine 17.00
17. Monty Pythonův létající kabaret
18. Andělika a Laskavec derniéra 19.00
19. Krvavá svatba pro předplatitele a členy

Klubu diváků za 90,- Kč
20. Dobrodružství
21. Hráči
24. Vzpomínky na vodě
25. Superčlověk
26. Fialové Květy štěstí
28. Shirley Valentine
29. Dobrodružství 17.00
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Křesomyslova 625, Praha 4,
pokladna po–pá 10–19.30,
so 14–19.30, 241 404 040,
tel./fax: 261 215 721
fidlovacka@fidlovacka.cz,
www.fidlovacka.cz

2. Hvězdy na vrbě 18.00
3. Blboun
4. Habaďúra
5. Stvoření světa a jiné veřejná generálka 10.30

Poslední doutník
6. Stvoření světa a jiné premiéra
7. Jak vyloupit banku
8. Stvoření světa a jiné 15.00

10. Hvězdy na vrbě
11. Stvoření světa a jiné
12. Šumař na střeše
13. V korzetu pro tetu
14. A je to v pytli!
15. Záhada aneb Zapřená láska 15.00
17. Blboun
18. Song pro dva
19. Hostinec U kamenného stolu
20. Divotvorný hrnec
21. Stvoření světa a jiné
22. Čaj u královny
24. Julie, ty jsi kouzelná!
25. Balada pro banditu 10.30, 19.30
26. Nerušit, prosím
27. Hvězdy na vrbě
28. Tři sestry
29. Hvězdy na vrbě 15.00
31. Hádej, kdo přijde…
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

KOMORNÍ FIDLOVAČKA
Boleslavova 13, Praha 4, rezervace a informace 241 404 040,
fidlovacka@fidlovacka.cz, www.fidlovacka.cz

5. Benefice aneb Zachraňte svého Afričana
7. Kouzelná noc

11. Můj báječný rozvod
14. Rok magického myšlení
20. Rok magického myšlení
21. Žena v černém
26. Nejlepší kamarádky
27. Můj báječný rozvod
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

květen 2010

Dlouhá třída 39, Praha 1
pokladna po–pá 9–19, 221 778 629, www.divadlovdlouhe.cz

2. Faidra
3. Lékař své cti
4. Maškaráda čili Fantom opery
5. U Hitlerů v kuchyni
6. Komunismus scénické čtení, derniéra
7. Dáváme děťátku klystýr!

– „Kašlu na to“, řekla Hortensie
9. Myška z bříška poslední uvedení v sezoně 15.00

10. Experiment
předposlední představení/v červnu derniéra!

11. Oněgin byl Rusák
12. Dáváme děťátku klystýr!

– „Kašlu na to!“, řekla Hortensie
13. Oněgin byl Rusák
14. Souborné dílo Williama Shakespeara

ve 120 minutách
16. Souborné dílo Williama Shakespeara

ve 120 minutách
17. Elementární částice host
19. Jožko Púčik a jeho kariéra scénické čtení
20. Vějíř s broskvovými květy
21. Faidra
22. Souborné dílo Williama Shakespeara

ve 120 minutách
23. Taneční divadlo Bufo host
24. Kabaret Vian-Cami
25. U Hitlerů v kuchyni
26. Kabaret Vian-Cami
27. Dáváme děťátku klystýr!

– „Kašlu na to!“, řekla Hortensie
28. Soudné sestry
29. Sněhurka host/ premiéra 17.00
30. Maškaráda čili Fantom opery
31. Lhář
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Celetná 17, Praha 1, pokladna po–pá 10–19.30, so–ne
14–19.30, v případě pozdějších představení do jejich začátku,
rezervace 222 326 843, 608 327 107,
rezervace@divadlovceletne.cz, www.divadlovceletne.cz
KAŠPAR

1. Krása a půvab perverzit / DJ Next 50. repríza
9. Růže pro Algernon

10. Don Juan v Soho
11. Detektor lži
12. Detektor lži 10.30

Běsi 19.00
13. Běsi
16. Kodaň
17. Hamlet
19. Běsi
20. Černé mléko
23. Růže pro Algernon
24. Cyrano
25. Don Juan v Soho
26. Claudius a Gertruda
27. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
31. Labyrint světa a ráj srdce
VESELÉ SKOKY

6. Edgar Allan Pú: Havran
7. Na hlavu!

18. Edgar Allan Pú: Havran
CD 2002

5. Prokletí rodu Baskervillů
22. Dracula aneb CD 2002 na cestách
28. Prokletí rodu Baskervillů
ZÁPADOČESKÉ DIVADLO CHEB
14. Příběhy obyčejného šílenství
15. Maureen se nestačí divit
3x TANEC V CELETNÉ

2. Duncan Centre
3. Solo Soire
4. Off Cabaret

TATA BOJS
21. Koncert pro Rozmarýnu 20.00
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Švandovo divadlo na Smíchově
Štefánikova 57, Praha 5,
info@svandovodivadlo.cz.
Rezervace a předprodej 257 318 666,
257 321 334, 257 324 219, 724 143 799
(SMS), pokladna@svandovodivadlo.cz,
www.svandovodivadlo.cz, pokladna po–pá
11–14 14.30–19, so–ne 17–19
VELKÝ SÁL

1. Mnoho povyku pro nic
3. Heda Gablerová
6. Kdo je tady ředitel?
7. Kurz negativního myšlení
8. Casanova v lázních

10. Heda Gablerová
11. Kdo je tady ředitel?
12. Brýle Eltona Johna
13. Peníze od Hitlera
14. Žebrácká opera
15. Kurz negativního myšlení
17. Ještěři Klicperovo divadlo HK
18. Náměstí bratří Mašínů Klicperovo divadlo HK
19. Maškaráda
20. Maškaráda Klicperovo divadlo HK
21. Peníze od Hitlera
22. Mnoho povyku pro nic
24. Kurz negativního myšlení
25. Kdo je tady ředitel?
27. Žebrácká opera derniéra
30. Chvíle pravdy Studio DVA
31. Brýle Eltona Johna derniéra
STUDIO

4. Autobus
7. Rocky IX Buchty a loutky
9. Terminus Divadlo Letí 20.00

10. Lebka z Connemary
17. Dávníkové derniéra
19. Lynch Buchty a loutky
23. Terminus Divadlo Letí 20.00
24. Pes Baskervillesský Buchty a loutky
25. Tibet - tajemství červené krabičky Buchty a loutky
26. Lebka z Connemary
28. Artuš neboli Artuš Buchty a loutky
Prostor Preslova
Farma v jeskyni začátky ve 20.00

1. Čekárna
9. Work Demonstration workshopu

Charlotty Öfverholm
10. Pas de deux sans toi
25., 26., 27. Divadlo
Koncerty Velký sál

4. Mezinárodní festival akustických kytar 19.30
9. Tomáš Klus 20.00

16. Jan Budař & Eliščin Band 20.00
23. Festival Khamoro: Invisible gipsy 19.00
Pro děti

2. Neposlušná kůzlátka Buchty a loutky 17.00
16. Ale musel jste být, pane Čapku,

veliký nezbeda DDS 15.00
23. Lakomá Barka DDS 15.00
Scénické rozhovory
20. Jan Hřebejk Studio
Literární kavárna
13. Magnesia Litera - Objev roku kavárna 17.30
Ateliér Švandova divadla (16.00-19.00)
26. 5., 2. a 9. 6. Hlas a mluva
11., 18., 25. Scénografická dílna
5., 12., 19. Komedie dell’ arte
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Rezervace vstupenek
257 320 421

pokladna@napradle.cz
www.napradle.cz

Besední 3, Praha 1

2. Zápalka, aneb Noc v Kabaretu 2. premiéra
4. Let číslo 321 Divadelní společnost Kulich
6. Obchodník s deštěm
7. Obec překladatelů divadelní kavárna

12. … i motýli jsou volní
14. Mladí Ladí Jazz Nerudný fest.cz o.s. 19.00
18. Krysy
19. Zápalka, aneb Noc v Kabaretu
20. Pošťák zvoní třikrát Divadlo Tichá pošta 20.00
21. Květnový festival orientálního tance 2010 19.00
22. 1 + 1 = 3 Divadelní společnost Jinotaj
25. Večeře s přáteli
28.–5. 6. Fringe Festival Praha www.praguefringe.com
Pohádková neděle:

2. Vztekání aneb
nečekaný výlet na planetu Zlobidlex

Galerie 2.–31. Klára Sedláčková – Bar Jiný svět -
kresba pastelem a křídou
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 – 23; so-ne 1 hod před
začátkem představení.

2. Vdovou proti své vůli
3. Drama v kostce, Pokus 2
4. Faust a Markétka
5. Babička se vrací
6. Prodaná nevěsta
7. Svatá rodina
9. Faust a Markétka

12. Z jejího života
13. Rusalka nejen podle Dvořáka
14. Hlava Medúzy Malá scéna
16. Ztracená existence – Dentální rapsodie SSY
17. Hlava Medúzy Malá scéna
18. Tmavomodrý svět (naruby) SSY/Malá scéna
19. Ondřej a drak premiéra/SSY/Malá scéna
20. Pygmalión
21. Babička se vrací
24. Faust a Markétka
25. Prodaná nevěsta
26. Drama v kostce, Pokus 2 Mystérium Malá scéna
27. Vinobraní v Ypsilonce
28. Vosto5 – Reatromat SSY/Malá scéna
31. Babička se vrací
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Anenské náměstí 5, Praha 1, pokladna po–pá 14–20, so, ne
2 hodiny před představením. Vstupenky 222 868 868, fax:
222 868 870, pokladna@nazabradli.cz, www.nazabradli.cz.

2. Britské večerní menu divadla NaHraně
host/EK 19.00, 20.50

3. Ubu se baví
5. Ředitelé
6. Perfect days
7. Perfect days
8. Jiříkovo vidění Příšerné děti/host/premiéra
9. Česká pornografie host

10. Sarabanda
11. Milada (nedokončená opera)
12. Podněcování a trest derniéra
13. Louis a Louisa
14. Zázrak v černém domě
15. Lov na bezdomovce

dokumentární drama/EK/ host
17. Hus: Alia minora Kostnického koncilu
18. Cesta hořícího muže
19. Komplic
20. A tančit!
21. Blanche a Marie
22. Červený sen host/ premiéra
23. Hráčský instinkt host/EK
25. Ubu se baví
26. Platonov je darebák!
27. Tartuffe Games
28. Ubu se baví
29. Tartuffe Games
30. Louis a Louisa
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Praha 1, Opletalova 5/7/pasáž ČTK/, metro A,C Muzeum,
www.divadlorb.cz; informace a hromadné objednávky
tel./fax: 224 229 441, 608 636 777, obchodni@divadlorb.cz,
pokladna 224 229 445, po-pá 11–19, so 13 –19.

4. Edith Piaf, Milovat k smrti
5. Lev v zimě
7. Tančírna

18. Jestli řekneš, kolik mi je, zabiju tě!
20. Barmanky
21. Klec bláznů
26. Chvilková slabost
27. Úžasná přítelkyně slečna Flintová
28. Tančírna
29. Vyhazovači
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Václavské nám. 43, Praha 1, www.divadlopalace.cz,
pokladna 224 228 814, pokladna@divadlopalace.cz,
po–pá 10–19, so-ne, svátky 12–19, objednávky 222 210 399,
michaela@divadlopalace.cz VstupenkyvsítiTICKETARTaCKČEDOK.

1. Druhý břeh Studio DVA
3. Garderobiér Divadlo Bolka Polívky/host
6. Caveman host
7. Vše o mužích Studio DVA
8. Miláček Anna
9. Když Harry potkal Sally

10. Vše o ženách Studio DVA
12. Na konci duhy Studio DVA
13. Když Harry potkal Sally
16. Vše o ženách Studio DVA
17. Caveman host
19. Miláček Anna
20. Když Harry potkal Sally
21. Druhý břeh Studio DVA
23. Klára a Bára Studio DVA
25. Vše o mužích Studio DVA
26. Herci Studio DVA
27. Caveman host
30. A do pyžam! 300. repríza
31. Půldruhé hodiny zpoždění Studio DVA
Začátky představení v 19.00, 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 13–19, so od 17

4. Lysistrata
5. Kytice
6. Uteklo to jako H2O
7. Začalo to akordem

13. Dnes večer v hotelu Modrá hvězda
14. Šlitr s námi (a zlý pryč)
15. Kytice 14.00
19. Uteklo to jako H2O
20. Kytice
21. A dnes hrajeme jazz
22. Já jsem otec Bemle (a já matka Žemle) 16.00
25. Kytice
27. Kytice
28. Lysistrata
29. Uteklo to jako H2O 16.00
Hosté

3., 10., 17., 18., 31. Všechnopárty
26. Gospel Time party
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Národn í 20 , P raha 1
www. rockca f e . c z

224 933 947, předprodej v klubu a
v s í t i T i c ke t s t r eam.

Kino
7., 14., 16., 29. Bezva chlap
12., 21. Ozvěny Anifestu Óda na radost výběr ze
současné evropské animace/vstup dobrovolný/

Začátky v 20.00/vstupné 59,-Kč
Divadlo Studio SAINT GERMAIN klubu Rock Café
uvádí :
9., 23. Šampionky
3., 31. Svatá země
5., 25. Burn, Baby, Burn česká premiéra
24., 16. Leviathan Kostrič
Začátky v 19.00/vstupné 210 Kč, pro studenty a

seniory 150 Kč
Galerie: Výstava fotografií „xxx 1-0-1“ Henryk Mrejzek
Všechny akce byly připraveny za podpory hl. města Prahy.

Wilsonova 4, Praha 1, www.opera.cz
1. La Bohčme
2. Vivat opereta!
4. Labutí jezero
5. Nabucco
6. La traviata
7. Tosca
8. Rusalka
9. Spící krasavice – poslední dcera cara 16.00

11. Kouzelná flétna
12. Don Quichotte
14. Madama Butterfly
15. La traviata
16. Popelka 14.00, 19.00
19. Rigoletto
20. Tristan a Isolda 1. premiéra 18.00
21. Kouzelná flétna
22. Rusalka
23. Tristan a Isolda 2. premiéra 18.00
24. Recitál sólistky SOP Andy-Louise Bogzy
25. Fantom Opery
26. Tosca
27. Tristan a Isolda 18.00
28. La Bohčme
29. Carmen
30. La traviata
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Dejvická 38, Praha 6,
Pokladna út, čt, pá 10–14 a 15–18, st 10–14 a 15–19, so, ne
13–17, hrom. objednávky od 20 kusů: tel./fax: 224 312 380,

obchodni@spejbl-hurvinek.cz, www.spejbl-hurvinek.cz
Hrajeme pro děti:
2. Hurvínek a kouzelník 14.00, 16.30
4. Hurvínek a kouzelník 10.00
5., 6. Hurvínkova cesta do Tramtárie 10.00
7. Hurvínek a kouzelník 10.00
9. Hurvínek a kouzelník 14.00, 16.30
11., 12. Hurvínek a kouzelník 10.00
13., 14. Pohádky pro Hurvínka 10.00
15., 16. Pohádky pro Hurvínka 14.00, 16.30
18., 19., 20., 21. Pohádky pro Hurvínka 10.00
22., 23. Hurvínek už zase zlobí 14.00, 16.30
25, 26., 27., 28. Hurvínek už zase zlobí 10.00
29. Hurvínek už zase zlobí 14.00, 16.30

Hrajeme pro dospělé:
12. O myších a loutkách 19.00
26. To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem 19.00

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

První slovenské EUROznámky
do 20. 6. 2010

Praha 10, ul. Solidarity 1986, divadlo@strasnickedivadlo.cz,
www.strasnickedivadlo.cz, rezervace 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.

6. Vinnetou
11. Škola pro ženy v Auerbachově sklepě
13. Julius Caesar
14. Večer indické inspirace

Anežka Hessová a Sandip Mallick
15. Kebab – G. Carbunariu v Auerbachově sklepě
18. Faust v Auerbachově sklepě derniéra
20. Sleeping Around
21. Poppurí koncert 20.00
22. Údolí včel
24. Calypso
25. Sleeping Around
26. Feng-yün Song koncert 20.00
28. Nekonečný večírek 20.00
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak

Ve Smečkách 26, Praha 1; pokladna 296 222 123,
www.cinoherniklub.cz

1. Impresário ze Smyrny
3. Pan Polštář
4. Léda
5. Čk uvádí: Ds Ty-Já-Tr / L. Birinski Raskolnikov
6. Léda (Manželskonemanželská povídka)
7. Moje strašidlo
8. Moje strašidlo
9. Čk uvádí: Divadlo Šok / Šaľa / Cesta

10. Nebezpečné vztahy
11. U Kočičí bažiny
12. Moje strašidlo
13. Osiřelý západ
14. Sexuální perverze v Chicagu
15. Ptákovina
17. Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho
18. Léda (Manželskonemanželská povídka)
19. Bůh masakru
20. Dámský krejčí
21. Sexuální perverze v Chicagu
22. Bůh masakru 16.00, 19.30
24. Rodinná slavnost
25. Bůh masakru
26. Dámský krejčí
27. Hrdina západu
28. U Kočičí bažiny
29. Maska a tvář 16.30, 19.30
30. Čk uvádí: Fikar / Milenka pana Brumlíka
31. Ptákovina
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Malá Štupartská 1, Praha 1 – Staré Město
Divadlo tel./fax 224 828 081, pokladna po–pá 14–20,
224 828 082, vstupenky@divadloungelt.cz

1. S nebývalou ochotou… – recitál M. Kubišové
2. Zastavte se u nás… hosté:

Věra Čáslavská a její dcera Radka
3. Já jsem já – recitál M. Kubišové
4. Jeffreymu je šoufl
5. Jeffreymu je šoufl
6. Jeffreymu je šoufl
7. Láskou posedlí
8. Ledňáček
9. Na útěku

10. Láskou posedlí
11. Na útěku
12. Hra o manželství
15. Na útěku
16. Origami
19. Origami
20. Play Strindberg
21. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
22. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
23. Ledňáček
24. Na útěku
25. Trůn milosrdenství derniéra
26. Na útěku
27. Láska a porozumění
28. Na útěku
29. Hra o manželství
30. Řidič paní Daisy
31. Picasso
LETNÍ SCÉNA 2010
na hradčanském Novém Světě od 14. 6. do 20. 8.
14.–18. 6. a 16.–20. 8. cyklus recitálů Marta
Kubišová a její hosté za doprovodu hudební skupiny
P. Maláska nebo K. Štolby (jako hosté vystoupí
M. Rottrová, P. Janů, R. Krajčo, K. Střihavka,
V. Neckář, H. Hegerová, V. Špinarová, L. Bílá,
A. Langerová a J. Schmitzer)
20. 6. , 1.–6. 8. a 9.–13. 8. Na útěku
21.–27. 6. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
28. 6.–2. 7. Ledňáček
6.–9. 7. a 12.–16. 7. Origami
21.–25. 7. Láskou posedlí
26.–28. 7. Jeffreymu je šoufl
29.–31. 7 U Tlučhořů – host

(O. Kaiser a J. Lábus / VRKAL s.r.o.)
Informace na www.divadloungelt.cz a

www.letniscena.cz
Začátky představení v 19.55, není-li uvedeno jinak.

Národní třída 28, Praha 1
221 105 225

pokladna denně od 16
www.evald.cz

1.-2. Milý Johne 17.00, 19.00, 21.00
3.-5. Všichni jsou v pohodě

(3. pro seniory 15.00) 17.00, 19.00, 21.00
6.-12. Ženy v pokušení

(10. pro seniory 15.00) 17.00, 19.00
6.-12. Muži co zírají na kozy

(6. pro seniory 15.00) 21.00
13.-14. 25 z šedesátých

(13. pro seniory 15.00) 17.00, 19.00, 21.00
15.-16. Generace 60 17.00, 19.00, 21.00
17.-18. Oko nad Prahou

(17. pro seniory 15.00) 17.00, 19.00, 21.00
19. Katka 17.00, 19.00, 21.00
20.-26. Kuky se vrací

(20.a 24.ppro seniory 15.00)17.00, 19.00, 21.00
27.-31. Užívej si, co to jde
(27.a 31. pro seniory 15.00) 17.00, 19.00, 21.00

Vodičkova 6, Praha 1, 222 231 351, fax 222 232 530,
pokladna@minor.cz, www.minor.cz, pokladna po–pá
10–13.30 a 14.30–20, so–ne 11–18. Divadlo je vybaveno
bezbariérovým vstupem a má indukční smyčku pro nedoslýchavé.

1. Bruncvík a lev 15.00
2. Psina Malá scéna 15.00
6. Klapzubova jedenáctka
7. Klapzubova jedenáctka
8. Sněhurka – nová generace

+ MECHECHE MĚSÍCE 15.00
9. Konžert Malá scéna 15.00

10. Děvčátko s mozkem host/Malá scéna 19.30
13. Konžert Malá scéna 18.00

Listování scénické čtení/host/Malá scéna 20.00
14. Tisíc a jedna noc
15. Moje první encyklopedie 15.00
16. O Malence 15.00
18. Berta host/Malá scéna 19.30
19. Růžový panter host/Malá scéna 19.30
19. DRDS – Zahrada – Malá scéna host 18.00
20. Čertův švagr host/Malá scéna
21. Šípková Růženka host/Malá scéna
22. Marimba v Minoru 15.00
25. Marnotratný syn host/Malá scéna 19.30
26. Listování host 19.30
27. Hračky veřejná generálka 9.30

Listování host 18.00, 19.30
28. Hračky veřejná generálka 9.30

Popelka host/Malá scéna 18.00
29. Hračky veřejná generálka 15.00
30. Hračky premiéra 18.00
Začátky představení v 18.00, není-li uvedeno jinak.

Praha 1, Na Příkopě 31, tel. 225 113 310, 311, 199,
fax 224 231 743, svabova@kleopatra-muzikal.cz,
www.divadlo-broadway.cz, pokladna po-so 10.30-18,
ne 10.30-14, ceny vstupenek 149, 299, 499, 649 a 699 Kč.
Předprodej Divadlo Broadway, Ticketpro, Ticket Art, Ticketportal.
Je třeba zabít Davida
hudba: O. Brousek, režie: O. Baláš; účinkují:
K. Fialová, N. Konvalinková, J. Langmajer, A. Háma,
P. Vondráček, V. Zavřel (cena Thálie), M. Dejdar,
J. Čvančarová, S. Zindulka, Z. Norisová, Z. Dušek,
J. Švandová, V. Brabec, P. Štěpánek a další

6., 7., 13., 14., 20., 21. 18.00
2., 9., 14., 16., 23. 14.00
1., 8., 15., 22. 14.00, 18.00
Adéla ještě nevečeřela
hudba: Michal David, Zdeněk Barták; účinkují:
M.Absolonová, B. Štěpánová, I. Pazderková,
R. Fišarová, L. Machálková, L. Finková, T. Trapl,
V. Konečná, A. Háma, J. Wehrenberg, L. Olšovský,
M. Sobotka, V. Svoboda, T. Beroun, I. Vyskočil,
R. Vojtek, M. Pošta, B. Josef, A. Bastien, J. Fiala

27., 28. 18.00
29. 14.00, 18.00
30. 14.00

Národní 25, Praha 1; pokladna po–so 16–20
221 085 201, 221 085 276, fax 221 085 287
divadlometro@divadlometro.cz; www.divadlometro.cz
Činohra

5. Dostanu tě na jahody
10. Skleněný zvěřinec
16. Tanec mezi vejci
24. Sugar aneb Někdo to rád horké
30. Poslední šance
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Černé divadlo
1., 4., 6., 7., 8., 11., 12., 13.,
14., 15., 18., 19., 20., 21.,
22., 25., 26., 27., 28., 29. Life is Life 20.00

Tel. 235 355 500 (i zázn.), prodej hodinu před začátkem nebo
v Redutě (po–pá 15–19). Činnost souboru je podporována hl. m.
Prahou a Prahou 1. www.volny.cz/minaret, minaret@volny.cz
Reduta P 1, Národní 20

9. Pohádkový Minaret v rámci festivalu Sk 15.00
16. Tři veselá prasátka 15.00
24. Strašidla v Čechách 10.00
Ďáblický les P 8 - Ďáblice 13.00
29. Kouzelný les Den dětí ZŠ U Parkánu
ZŠ Na Dlouhém lánu - družina P 6 15.00
24. Lotrando a jeho syn předpremiéra
31. Ferda Mravenec předpremiéra
Studio Divadla Minaret - herecké kurzy pro děti a mládež
od 8 do 15 let. Bližší informace na tel. 235 355 500.

Karolíny Světlé 18, Praha 1 – Dům PORTUS
Pokladna po – pá 8 – 16 a 1 h před představením,
222 333 512 a 555, rezervace v pokladně nebo
www.zivot90.cz nebo dana.pekova@zivot90.cz
11. Benefice – Karel Schwarzenberg 11.00
12. Mam źelle Nitouche
19. Manžel pro Opalu
24. Milostná tajemství

/A.Strindberg, V.Brjusov, R.de Obaldia/
25. Kontrola nemocného aneb vrať mi to pyžamo
10. 6. Legendy opery Jiří Joran u příležitosti

významného životního jubilea
Začátky představení v 16.00, není-li uvedeno jinak.

Jungmannova 9, Praha 1, pokladna
10–12.30, 13-20, není-li večerní

představení do 18, u dopoledních 1 hod.
před začátkem, rezervace 296 245 311

pokladna@kalich.cz, objednávky
296 245 307, fax: 296 245 308,

www.divadlokalich.cz, předprodej www.ticket-art.cz.
Na nedělní večerní muzikálová představení cena vstupenky
zvýhodněna o 100 Kč!

1. Elling a Kjell Bjarne aneb chvála bláznovství
2. Bílý dalmatin muzikál pro děti 14.30

Je úchvatná
3. Hana Hegerová koncert 19.30
4. Nahniličko aneb poněkud dojatý

5.-7. Johanka z Arku muzikál
8. Johanka z Arku muzikál 14.30, 19.00
9. Johanka z Arku muzikál 14.30

10. Pár vyvolených
11. Mínus 2
13. Elling a Kjell Bjarne aneb chvála bláznovství
16. Bílý dalmatin muzikál pro děti 14.30
17. Drahouškové
18. Zamilovat se…
19.-21. Tajemství muzikál
22.- 23. Tajemství muzikál 14.30, 19.00
24. Splašené nůžky
25. Natěrač
26. Jaromír Nohavica koncert
27. 4TET koncert
28. Hana Zagorová koncert
29. Bez předsudků
30. Bílý dalmatin muzikál pro děti 14.30

Nahniličko aneb poněkud dojatý
31. Frankie & Johnny
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Plzeňská 76, Praha 5
rezervace 604 909 517
divadlo@orfeus.cz,
www.orfeus.cz,
otevřeno od 18,

5. K. Prutkov: Triumf ctnosti aneb Organismus
se vyčerpal (originální komedie)

7. M. J. Saltykov-Ščedrin: Výhodná svatba a
N. V. Gogol: Ženiši (ruská klasika netradičně)

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

14. Ondřej Vaculík: Ovčín (Pastevecká)
(bukolická hra)

19. Vrať mi moje játra (horror)
21. Radim Vašinka: Jinošství, mužství, kreténství
26. Sto let Oldřicha Mikuláška
28. P. H. Cami: To nejlepší z Camiho

(originální francouzské humorné skeče)
Představení začínají v 19.00, není-li uvedeno jinak.
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NA PÁR ŘÁDCÍCH

�NA HRADĚ…
Na přednášku o J. Plečnikovi naváže

vycházka po jeho realizacích v areálu. Té-
matem další přednášky je defenestrace
1618.� V Obrazárně seznámí lektor s malíř-
skou dílnou rodiny Bassanů ze 16. st.� Vý-
stava v Tereziánském křídle ukáže Pražský
hrad jako inspiraci tvůrců poštovních zná-
mek.� V Nové galerii vystoupí Štěpán Mar-
kovič Q+Saxtet, ve Španělském sále pak
Hudba Hradní stráže a Policie ČR. Pod širým
nebem na nádvořích a terasách proběhne
Festival Základních uměleckých škol.� Po-
prvé v historii PH je zpřístupněn Rožmber-
ský palác, který byl v 18. st. přestavěn na
Ústav šlechtičen. Instalace v renesančním
sále a v dalších místnostech evokuje způ-
sob bydlení dam tehdejší doby. Rekonstru-
ována byla rovněž barokní kaple s nástrop-
ními malbami. � V Jižních zahradách bude
částečně omezen provoz z důvodu opravy
vodovodu a kanalizace.

�…I V PODHRADÍ
Musaion pořádá Národopisnou slav-

nost na téma folklor a folk.� Přednášky AV
ČR pojednávají o Perspektivních postupech
recyklace plastů a Relativitě v lidských živo-
tech i ve hvězdách. � Knihkupectví Kos-
mas-Prospero v Manhartském paláci ukon-
čilo svou činnost. Publikace Institutu umění
lze zakoupit v recepci Divadelního ústavu se
slevou 20 %.� Knihovna Albertina zpřístup-
nila veškerý svůj fond přes katalog-online:
artlibraries.net. Obsahuje více než 8 milionů
dat z renomovaných uměleckých a muzej-
ních knihoven. � Čtivou formou přibližuje
svět současného umění kniha D. Thompso-
na Jak prodat vycpaného žraloka za 12 mi-
lionů dolarů z nakladatelství Kniha Zlín.

�LETEM VÝTVARNÝM SVĚTEM
V Charvátově ul. vznikla nová galerie

Fotoplus. Bude prezentovat fotografickou
tvorbu od jejího počátku až po současnost.
� Mezinárodní den muzeí a galerií připadá
na 18.5.�Do 31.5. lze obeslat soutěžní Bie-
nále kresby Plzeň. Letošní VII. ročník pro-
běhne od 6.10. do 11. 11. Bližší viz
www.bienale-plzen.cz.� Uzávěrka soutěže
o Cenu J. Chalupeckého pro rok 2010 je
31. května.� 85. narozeniny oslavila ilustrá-
torka a grafička O. Čechová, 75. narozeniny
J. Šalamoun. 115 let uplynulo od narození
grafika, malíře a ilustrátora V. Rady. Ve věku
87 let zemřela v Praze B. Kolářová.

�PRAŽSKÉ JARO PRÁVĚ ZAČÍNÁ
K hlavním událostem letošního 65. roč-

níku patří jubilejní oslavy narození dvou vý-
znamných skladatelů, B. Martinů a G. Mah-
lera. Projekt Martinů Revisited nabídne ved-
le koncertantních skladeb s účastí význam-
ných světových sólistů také operu Hra o Ma-
rii a kantátu Kytice. Dvouletý průřez Mahle-
rovým dílem začne letos uvedením Symfo-
nie č. 1 Titan, Symfonie č. 5 a vokálně instru-
mentálního cyklu Kindertotenlieder. S jubile-
em se pojí první české provedení poslední-
ho písňového cyklu Fünf Gesänge skladate-
lovy ženy A. Mahler-Schindlerové.� ČT tra-
dičně informuje reportážemi v seriálu Echo
PJ. Připravuje přímý přenos zahajovacího
koncertu, v plánu má záznam koncertu ČF
s dirigentem A. Previnem. � Lépe na tom
budou posluchači ČR, který odvysílá 5 pří-
mých přenosů a zaznamenat se chystá za-
tím 5 dalších koncertů.

�VELKÉ ORCHESTRY V RUDOLFINU
SOČR zahraje pod taktovkou J. Kučery

skladby Honeggera, Ravela, Milhauda, Gla-
zunova a Čajkovského. � ČF s E. Inbalem
provede Mahlerovu Symfonii č. 10. Poté
odjíždí se svým šéfdirigentem do Španěl-
ska, kde má na programu hudbu M. Brucha,
A. Brucknera a G. Mahlera.

�VÝSTAVY
Grafický kabinet ve Šternberském pa-

láci představí soubor čerpající z Ovidiových
příběhů, ve Schwarzenberském paláci Pět
smyslů, vrcholná díla evropské pozdní rene-
sance a časného baroka. � Veletržní palác
nabídne Mistrovská díla z období 1800 až
1945 ze Sbírky grafiky a kresby, 14. ročník
Grand Prix architektů a retrospektivu tvorby
P. Pavlíka z Volného sdružení 12/15. �
Městská knihovna vystaví České umění
1945–1957. � Další výtvarnicí ve Start-up
U Zlatého prstenu je M. Hlinovská. � 2. p.
Staroměstské radnice představí práce špa-
nělské fotografky O. Leele vytvořené pro
Bienále umění v Káhiře. � Výstava v Kle-
mentinu ukazuje měnící se mapový obraz
regionu Máchova kraje. Paralelně lze zhléd-
nout kolem stovky různých vydání Máchova
Máje od rukopisu až po současnost
s možností srovnání různých ilustrátorů. Má-
chovi se věnuje také NM, které zveřejní vý-
sledky antropologických výzkumů. �Gale-
rie U Betlémské kaple vystavuje surrealistic-
kou tvorbu E. a J. Švankmajerových.

�SLUNCE, PLANETY, MĚSÍC
Slunce vychází v 5.37h (1.5.), ve 4.57h

(31.5.), zapadá ve 20.18h (1.5.), ve 20.59h
(31.5.), do znamení Blíženců vstoupí 21.5.
v 5.33h. � Merkur je nepozorovatelný více-
méně až do září. Venuše svítí na večerní ob-
loze v Býku, Jupiter najdeme ráno na výcho-
dě pod čtvercem Pegase v Rybách. V noci
mimo jitro uvidíme Mars v Raku, na východ
od něj pak Saturn v Panně. Mezi nimi poz-
náme veliký otazník souhvězdí Lva, který
nám usnadní orientaci. � Měsíc bude
v novu 14. 5., v úplňku 28. 5. Po obloze pu-
tuje od 0.10h do 6.59h (1.5.), od 5.42h do
22.47h (15.5.), od 23.57h do 7.50h (31.5.).
� Údaje jsou v SELČ (SELČ – 1 = SEČ).

Stáňa Wildová

TIP NA KNÍŽKU

Originální pohybové divadlo VESELÉ SKOKY uvádí
6. 5. čt. 19.30 Edgar Allan Pú: Havran
7. 5. pá. 19.30 Na hlavu!
18. 5. út 19.30 Edgar Allan Pú: Havran

Edgar Alan Pú: Havran
Velmi černá groteska podle světoznámé hororové básně.
Pohybová fantazie pro 6 tanečníků, houslistku a bubeníka
o tom, jak spolu žijí muž a žena, ale hlavně o tom, jak spolu
vycházejí, 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 / Změna programu vyhrazena.
5. 5. Koncert (ve 14.30) – skladby W. A. Mozarta, F. Poulence, B. Marcella a B. Brittena,

zahrají J. Hucek a Š. Reiserová – hoboje a M. Machová – klavír.

Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku (sraz vždy ve 13.45)
15. 5. Mánesovská procházka Malou Stranou – sraz u sochy TGM na Hradčanském

náměstí
22. 5. Svéráz usedlostí úžlabí u Sovích vrchů – sraz v Libni stanice tram. 10, 24 U kříže.
29. 5. Písaná lázeň a prostřední přívoz – sraz na stanici tramvaje u Národního divadla

proti kavárně Slávie

POŘADY PRO SENIORY

Nedaleko od Prahy leží Kokořínsko, které nabízí mnoho atraktivních turistických cílů.
Jmenujme například známý hrad Kokořín, Houska nebo třeba obří sochy vytesané ve
skále – Čertovy hlavy sochaře Václava Levého z druhé poloviny 19. století.

Ideálním výchozím bodem může být obec
Liběchov, ve které nabízí ubytovací a rela-
xační služby malebný hotel ve stylu art
deco: Rezidence Liběchov.

Hotel vznikl ve vile z 30. let 20. století, kte-
rou si nechal postavit pražský továrník
Moučka pro svou manželku známým archi-

tektem Josefem Lauermanem. Pečlivou re-
konstrukcí byl styl art deco zachován jak
v interiérovém vybavení: dubové parkety,
dřevěné balustrády, štukové stropy, kované
zábradlí či mramorový krb, vzbuzují úctu ke
starému řemeslu, tak v exteriéru: například
terasa hotelu s posezením poskytuje okouz-
lující výhled na České středohoří.

Komfortně zařízený hotel nabízí ubytování
ve 12 pokojích, obzvláště příjemné jsou
„Garden rooms“ s přímým vstupem do roz-
lehlé kaskádovité zahrady.

Po náročném turistickém dnu přijde vhod
pestrá hotelová nabídka „wellness“: očiš-
�ující a regenerující sauna, uvolňující whir-
pool nebo masážní sprcha.

K hotelu přiléhá rozsáhlý lesopark, kde se
můžete věnovat například joggingu. Nepříz-
nivé počasí je možné strávit při bowlingu.

Rezidence Liběchov nabízí také prosto-
ry pro obchodní schůzky nebo konferen-
ce. „Konferenční místnost“ má kapacitu
25 míst, „Lodgie“ pro uzavřené obchodní
jednání se skvělou atmosférou v kontaktu
s přírodou 10 míst.

Pro větší akce je vhodná stylová restaura-
ce „Kaskáda“ se 40 místy.

Hotel je vzdálen 50 kilometrů od centra
Prahy.

Další informace naleznete na:
www. rezidence-libechov.cz
Příjemný pobyt!

Ondřej Sedláček (PR)

To je název nedávno otevřené restaurace v Žatecké ulici. Není to daleko od radnice.
Kdyby sem staroměstští konšelé zabloudili časem dopředu (podobně jako pan Matěj
Brouček zabloudil zpět do 17. století), ani by se možná tak moc nepodivili.

Ocitli by se totiž ve správné české hospo-
dě v tom nejlepším slova smyslu. Ono se
dnes tedy říká častěji už restaurace – ale
dřevěné lavice a stoly, bytelné židle a jedno-
duchý interiér napovídají, že se tu hlavně jí,

popíjí a rozmlouvá. Stačí sestoupit pár
schůdků do pěkně klenutého a členěného
suterénu se zvýšenými okny do ulice. Zapo-
meňte na hlučné sportovní přenosy, dráždi-
vou a zbytečnou rádoby hudbu, ale i na pře-
dekorované a předražené podniky všude
možně kolem. Zkrátka máte hlad a tato res-
taurace je tu právě pro vás. Pro normálního
pražského strávníka, který občas mezi de-
sítkami exotických restaurací toužebně vy-
hledává ty zbylé s českou kuchyní, je tahle
nová pravým požehnáním. Navíc tu neutratí-
te mailant a nikdo a nic vás neruší v přátel-
ském hovoru.

Svíčková, guláš, kachna, ale i kuřecí se
staročeskou švestkovou omáčkou nebo
něco z kuchyně mezinárodní. Jídelníček je
přehledný a nabízí moderní a zdravé varian-
ty typických českých jídel, chutné české po-
lévky, také saláty nebo něco sladkého na
zub. Pokrmy tu účtují včetně přílohy už od
76 Kč. Je to obdoba toho, co se vaří U Kni-
hovny, v nedalekém sesterském podniku.

Ten denně o polednách praská ve švech,
takže Sedm konšelů je vlastně tak trochu
rozšířením jeho kapacity, pro okolí určitě ví-
taným. Točí se tu Staropramen, a to i černý
(točené černé pivo jinde často poptáváte

marně), dostanete i dobrá tuzemská vína a
široký sortiment nealko.

Sedm konšelů si může pozvat ještě přes
120 dalších hostí. Podnik má totiž kapacitu
90 míst rozdělenou do dobře větraných
místností, z toho tři jsou menší salonky. To
nejlepší ale přijde nakonec. Dalších 40 míst
se v květnu otevře na krásné vnitřní „zahrád-
ce“. To letní hosté v této části Starého Města
uvítají s nadšením, protože okolní podniky
tuto možnost nemají a o „zahrádkách“ na
Staroměstském s kouskem jablečného zá-
vinu za 160 korun si běžný Pražan myslí své.

Zdejší venkovní prostor je orientován do
klidného a upraveného vnitrobloku se zele-
ní. Kromě denní nabídky a osvěžujících ná-
pojů restaurace na léto chystá i zajímavý vý-
běr zmrzlinových pohárů. Přij	te ochutnat.

Sedm konšelů
Žatecká 10, Praha 1, tel.: 732 835 876,
e-mail: sedmkonselu@seznam.cz.
Otevřeno denně 11–23 hod. –PR–

Ve dnech 17.–23. května pořádá Studio NA SKOK Květnový festival orienálního tance.
Čtyři večery originálního festivalu se uskuteční v prostorách studia na Senovážném ná-
městí a budou volně přístupné. Závěrečný galavečer pak bude hostit malostranské Di-
vadlo NA PRÁDLE.

V roce, kdy festival oslaví 5. narozeniny,
vrací se opět ke své podstatě – a to ukázat
rozmanitost, kvalitu a kouzlo orientálního
tance v Čechách. Během jednoho týdne
představí postupně nejoblíbenější styly tan-
ce, tentokrát i s přednáškami a promítáním.
Uskuteční se tu pět večerů pro veřejnost.
Od pondělka do čtvrtka jsou na programu
každý den jiný druh orientálního tance –
např. folklorní či tance tribal, belly dance fu-
sion (pro laiky s tajemnými poznámkami
tango, šavle, křídla), nebo raks sharki večer.
Ti kdo vědí, mohou poučit a přizvat ostatní –
a ti kdo nevědí, jsou také vítáni. Nudit se roz-
hodně nebudou a možná se jim s pozná-
ním, co orientální tance nabízejí, rozšíří ob-
zory a nápady, co dělat s vlastním tělem.
V pátek festival vyvrcholí galavečerem.
Všechny programy jsou spojené i s promítá-
ním, diskusemi, prodejem v rámci Květno-
vého bazaru a kromě pátečního jsou pří-
stupné ZDARMA. Na galavečer si můžete

vstupenky zajistit v Divadle Na Prádle či stu-
diu NA SKOK, kde se také bude konat sou-
visející víkendový seminář.

Celý program, informace o loňských roč-
nících a o víkendových workshopech najde-
te na www.kvetnovy-festival.cz

STUDIO NA SKOK, Senovážné nám. 20,
Praha 1, 110 00, tel.: 605 563 231

–PR–

Pan Jiří Balaš pracuje v oblasti starožitností již od svých dvaceti let. Jeho obchod
v centru Prahy v Rytířské 21 poznáte podle nepřehlédnutelného bordeau výkladce, jež
sklidil uznání od památkového úřadu a okamžitě se stal vzorem pro výlohy v blízkém
i širokém okolí.

Jak se člověk stane starožitníkem?
Jedná se o určitý druh posedlosti, která se

často projeví již v mládí. Na půdě za trámem
objevíte zrezivělou šavli, z krabice na boty
vytáhnete pečetní prsten či cibule po dě-
dečkovi. Bu	 se nad tím ušklíbnete jako nad
nudnými starými krámy anebo se dostaví
pocit naprosto odlišný – vzrušení nad tím,
že se dotýkáte něčeho mimořádného až ta-
jemného, je to dobrodružství a zároveň vý-
zva dozvědět se a vypátrat víc o dané věci.
Starožitník je nezřídka dychtivým sběrate-
lem.

Kupují vůbec lidé ještě v dnešní pře-
technizované době a navíc s hospodář-
skou krizí v zádech starožitnosti?

Za minulého režimu po příjmu nového
zboží do prodeje stávaly před obchodem

fronty. Tak to už se asi nikdy opakovat ne-
bude. Navíc po jedenáctém září a násled-
ném nepříznivém vývoji kurzu dolaru výraz-
ně omezili své nákupy zahraniční turisté.
Takže jsme rádi, že většina našich klientů
jsou Češi, kteří si doplňují své sbírky obrazů
či porcelánu, vybavují historické domy do-
bovým zařízením či jen nakupují drobné
dárky pro různé příležitosti. Budete se divit,
ale notorická otázka kladená často proda-
vači starožitností – “ A proč je to tak drahé?“
může mít i opačnou variantu. Nejedna dáma
zvyklá nakupovat šperky v moderním zlat-
nictví je příjemně překvapena cenami sta-
rožitných šperků ve srovnání s těmi novými,
nehledě na nesrovnatelně vyšší kvalitu staré
řemeslné práce.

Na jaký typ starožitností se zaměřujete
a co zajímavého u vás může zákazník
spatřit?

Vykupujeme jedině za hotové, přičemž
kvalitní a staré zboží má u nás přednost. Ra-
ději zaplatíme víc za hodnotný by� poškoze-
ný obraz, než abychom koupili levnou ma-
zanici. Takto si u nás můžete koupit rene-
sanční truhlu, jihočeský barokní pohár, au-
tentickou halapartnu či míšeňský porcelán
z osmnáctého století. A co se týče rarit,
barokní cestovní lékárnu spatříte v Praze
pouze v Lobkovickém paláci a u nás v Rytíř-
ské 21.

–PR–

Polygraficky skvěle provedená knížka Staroměstská
nostalgie patří k těm, kde krásné slovo rovným dílem obo-
hacuje výtvarná složka. Obé zde vzdává hold Starému
Městu pražskému a jeho neopakovatelné, mizející atmo-
sféře. Na padesáti levých stránkách si básník Pavel Vrána
hraje s poezií na schovávanou a na těch padesáti pravých
jeho hravé, ale i nostalgicky krásné verše doplňuje výtvar-
ník Martin Frind svébytným obrazovým doprovodem.

Začínáme orlojem, který odměřuje čas stejně básníkovi
i malíři, řidiči noční tramvaje i pijákovi, madoně od Modré
štiky i domovnici. Ale je tu i lampář a svézt se můžeme s posledním drožkářem, než jej nahra-
dí automobily a metro. Projdeme se staletým podloubím, ocitneme se na trhu, potkat
můžeme i pana K.

S pražskými přízraky se ale setkáme i o půlnoci v Řásnovce – to vše v kouzelných verších,
které ani trochu nesládnou sentimentem. Naopak, spolu s výtvarníkovou rukou vytvářejí at-
mosféru magické Prahy v bezčasí, oživené však pestrými figurkami s jejich stylizovaným
osudem i humorem. Představit si můžeme staletí dávná i nedávná, otisk tu ale zanechalo i to
naše. Verše i temně cihlovou barvou provedené obrázky nás odnesou do náruče věků,
v nichž se však cítíme dobře. Vždy� putujeme svým městem, které tak důvěrně známe. S ma-
lířem a básníkem můžeme na chvíli zapomenout na všechny ty turistické atrakce a nánosy,
pod nimiž se dnešní Praha skrývá. A ponořit se do hlubin času spolu s postavami z orloje.

Vydalo nakladatelství Práh

Druhá benefice v prostorách kapucínské-
ho kláštera v Praze na Hradčanech (Lore-
tánské nám. 6a) se uskuteční 5. května
v 19 hodin. V podání Rapsodického divadla
Olomouc můžete shlédnout kompozice
básnických textů „Chvíle s Ní“ s ma-
riánskou tematikou z dílny Bohuslava Reyn-
ka, Karola Wojtyly, Jana Twardovského a
dalších doplněné autorskou hudbou.

Výtěžek z dobrovolného vstupného získá
BONA, o.p.s., usilující o opětovné začlenění
lidí  s duševní poruchou do společnosti.
www.veceryukapucinu.cz

KAM VYRAZIT?


