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���2. so. Šárecké údolí z hlediska bo- 
tanického. Pojďme společně navštívit jednu 
z pravděpodobně nejzachovalejších přírodních 
oblastí Prahy - Přírodní park Divokou Šárku. 
Začátek v 9.30 na zastávce tram. č. 26 „Divoká 
Šárka“. (V. Válová)
Od kroužku šití až k vysokoškolskému 
diplomu. Vycházka městem se zajímavým 
vyprávěním o obrození českého národa. 
Začátek ve 14.30 před budovou základní 
školy ve Vodičkově ul. (tram. č. 3, 9, 14, 24 
„Vodičkova“). (L. Mandová)
���3. ne. Za dílem J. V. Myslbeka. Vydejte se 
s námi za dílem sochaře, od jehož smrti právě 
uplynulo 110 let. Zastavte se v každodenním 
shonu a pojďte objevovat jeho méně známá díla 
umístěná na fasádách domů či skrytá v nikách. 
Praha je pro vnímavého chodce velkou galerií 
pod širým nebem! Začátek v 10.00 u pomníku 
sv. Václava na Václavském nám. (J. Jebavá) 
Novoměstská radnice. Prohlídka prostor 
radnice. Vzpomeneme zakladatele Nového 
Města pražského, první pražskou defenestraci, 
soudní procesy i vězení. Povíme si, co to je 
pražský loket a k čemu sloužil. Začátek ve 
14.00 před Novoměstskou radnicí na Karlově 
nám. Cena 100/70 Kč + do objektu 50/30 Kč.  
(M. Koblihová)
���5. út. Za erby pražských primasů 16. a 
17. století. Vycházka v okolí Staroměstského 
náměstí připomene domy a místa spojená 
s primátory Starého Města, kteří byli činní 
v období předbělohorském a pobělohorském 
a svými zásluhami a činy byli povýšeni do 
panského stavu. Vyprávění o heraldice, 
primátorských erbech a jejich, dnes již málo 
známé, symbolice. Začátek v 16.00 před 
vstupem do radnice na Staroměstském nám. 
(M. Gausová Zörnerová) 
���6. st. Na návštěvu do Amerického klubu 
dam. Po stopách žen, které se ve 2. polovině 
19. století nechaly inspirovat americkými 
zkušenostmi Vojty Náprstka. Navštívíme 
Náprstkovu knihovnu a seznámíme se 
s podrobnostmi o minulosti i současnosti 
Amerického klubu dam. Začátek ve 14.00 
u sochy Boženy Němcové na Slovanském 
ostrově. Cena 100/70 Kč + do objektu 30 Kč.  
( L. Mandová)
���9. so. Za indiány a divochy po Praze.
Akce pro děti. Od Kolumbovy objevné plavby 

do zámoří nebyla již Evropa nikdy jako dřív. 
Evropané objevili Nový svět a jejich život doznal 
mnohých změn, které jsou patrné i v Praze. 
Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu 
dospělé osoby). Začátek v 10.00 u Kohlovy 
kašny na II. hradním nádvoří Pražského hradu. 
(M. Gausová Zörnerová, P. Bartásková)
Vinohradské vily. Vycházka nás zavede do 
míst, kde si svá sídla či ateliéry stavěly významné 
osobnosti z řad průmyslníků, umělců či literátů. 
Začátek ve 14.00 před Husovým sborem 
(Dykova 1, P 2, tram. č. 10, 16, „Vinohradská 
vodárna“). (A. Škrlandová)
Praha bezbariérová – Kampa – ostrov 
za Čertovkou. Akce pouze pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a doprovod. 
Povídání o historii i známých obyvatelích tohoto 
romantického místa. Začátek ve 14.00 u vstupu 
do Vojanových sadů (U Lužického semináře). 
(J. Nováková)
���10. ne. Historie a asanace páté čtvrti. 
Pátá pražská čtvrť musela na přelomu 19. a 
20. století ustoupit modernímu věku a rázovitá 
podoba židovského osídlení navždy zmizela 
z historického jádra města. Začátek v 10.00 
před kostelem sv. Mikuláše na náměstí F. Kafky. 
(B. Kocourek)
Za poustevníkem Ivanem. V 9. století žil ve 
vesničce Svatý Jan pod Skalou první poustevník 
v Čechách Ivan. My si prohlédneme starý 
kostel, který sloužil prý již za života poustevníka 
Ivana. Kromě toho navštívíme i kostel Narození 
sv. Jana Křtitele a kapli sv. Kříže. Začátek cca 
ve 14.10 na žel. zastávce „Vráž u Berouna“ po 
příjezdu vlaku (z „Prahy - Smíchovského nádr.“ 
ve 13.23). Cena 100/70 Kč + 20 Kč na kostel. 
(P. Lešovská)
���11. po. Starým Břevnovem. Projděte se 
s námi Břevnovem a zachyťte ještě letmé 
dozvuky let minulých. Začátek akce v 16.00 na 
zastávce tram č. 1, 2, 18 „Větrník“. (B. Kocourek)
���13. st. Vyšehradský hřbitov a Slavín.
Podrobná prohlídka vyšehradského hřbitova 
s výkladem o významu a životních osudech 
osobností, které tu sní svůj věčný sen. 
S mimořádnou příležitostí návštěvy interiéru 
Slavína. Začátek v 16.00 před kostelem  
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Cena 100/70 Kč 
+ na údržbu Slavína 20 Kč. (E. Sokolová) 
���14. čt. Pražské bankovní domy. Vycházka 
ku příležitosti vydání prvních rakouských 

papírových bankovek r. 1762 nás povede okolo 
budov současných i zaniklých bankovních 
domů, pojišťoven a úřadů spojených s péčí 
o investování či uchovávání zlaťáků, bankocetlí 
či korun. Začátek v 16.00 před budovou bývalé 
Městské pojišťovny (Staroměstské nám. 6, P 1). 
(J. Nováková)
���16. so. Bílkova vila. Vstupme do objektu 
a objevte hlubokou symboliku domu 
i sochařského díla F. Bílka. Začátek v 10.00 
před vchodem do (Mickiewiczova 1, P 6). Cena 
100/70 Kč + do vily 40 Kč. (J. Jebavá)
Přes tři parky Prahy 3. Vydáme se na 
procházku zelenými plochami Žižkova, 
shlédneme město z vrchu sv. Kříže, projdeme 
se Parukářkou a zavítáme také na Židovské 
pece. Začátek ve 14.00 u kaple sv. Rocha na 
rohu ulic Olšanská a Jičínská (tram. č. 5, 9, 
26 nebo aut. č. 136, 175 „Olšanské náměstí“).  
(P. Lešovská)
���17. ne. Národní divadlo. (stejně 23., 30.) 
Celková prohlídka vybraných prostor nás 
zavede k základním kamenům, do hlediště  
a hlavního foyer. Začátek každou půlhodinu od 
8.30 do 11.00 před vchodem. Cena 140/100 Kč. 
(průvodci PIS)
Zlatá kaplička nad Vltavou. Akce pro děti. 
Povídání o historii stavby Národního divadla 
spojené s prohlídkou vybraných prostora. 
Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu 
dospělé osoby). Začátek v 10.00 před vchodem 
do budovy Národního divadla z Národní třídy. 
Cena 100 Kč. (průvodci PIS)
Za pražskou podmořskou sopkou. Podíváme 
se do nedávno zřízeného arboreta Albrechtův 
vrch s šípákovou doubravou i babiččiným 
sadem a prohlédneme si geologické 
pozůstatky prahorní sopky činné před 425 
milióny let na dně silurského moře. Údolím 
projdeme k přírodní památce Opatřilka-Červený 
lom, mineme volné seskupení kamenných 
objektů - soch od akad. soch. K. Gebauera 
a nakonec se vrátíme romantickou lokálkou 
ze stanice „Praha-Holyně“ na „Smíchovské 
nádraží“. Začátek v 10.00 na zastávce aut.  
č. 235 „Ovčí hájek“ (ze zastávky „Nové 
Butovice“). (J. Škochová)
Synagogy v maurském stylu: Jubilejní a 
Španělská synagoga. Prohlídka synagog, 
které byly v Praze vystavěny ve 2. polovině  
19. století a oznamovaly nástup moderní doby. 
Začátek ve 14.00 u Jindřišské věže (tram.  
č. 3, 9, 14, 24 „Jindřišská“). Cena 100/70 Kč + 
do objektů 55/35 Kč (Španělská) a 50/30 Kč 
(Jubilejní). (B. Kocourek)
Černínská zahrada. Zahrada, jejíž založení 
se datuje rokem 1693, přiléhá k rozlehlému 
Černínskému paláci a kromě zašlé slávy rodu 
Černínů pamatuje také pobyt francouzského 
okupačního vojska či proměnu paláce 

v kasárna. Začátek ve 14.30 před vchodem do 
Lorety na Loretánském nám., P 1. (M. Racková) 
���19. út. Lékařská péče v Praze II – 
přednáška. Dozvíte se mnoho o reformě 
zdravotnictví podle Direktivních pravidel 
Josefa II., která péči o nemocné tělo i ducha 
převedla od špitálů k nemocnicím a státním 
léčebným ústavům. S využitím počítačové 
obrazové dokumentace. Začátek v 17.00 
v sále PIS, Arbesovo nám. 4, P 5, v přízemí.  
(M. Racková)
���20. st. Nejen za Jákobem do Kobylis.
Vycházka nás provede částí Prahy 8, kde 
budeme mít příležitost zastavit se u zajímavého 
Domu Bible, vstoupíme do originálně řešeného 
interiéru kostela U Jákobova žebříku, ale 
naše kroky se stočí také k památníku na 
Kobyliské střelnici. Začátek v 15.30 ve vestibulu 
metra C „Kobylisy“ (směr Katastrální úřad).  
(A. Škrlandová) 
���23. so. Národní divadlo. (viz 17. 6.)
O čem mlčí pomníky III. Využijme této 
vycházky a zastavme se u podob vytesaných 
do kamene či litých do kovu a připomeňme si 
výjimečné osudy či pozapomenuté příběhy. 
Začátek v 10.00 u pomníku M. R. Štefánika 
na Petříně (před hvězdárnou, Strahovská 205,  
P 1). (P. Bartásková)
���24. ne. Nordic Walking v vycházkou 
z Dolních Chaber do Bohnického údolí.
S „holemi“, průvodkyní a instruktorem se 
vydáme na trasu, která nás povede kolem 
zajímavých objektů, jakými jsou např. 
románský kostel sv. Jana Křtitele, Knorův 
statek a dále v Drahaňském údolí barokní mlýn, 
archeologická lokalita Zámka či první továrna 
na výrobu dynamitu v Čechách! Vlastní hole 

na Nordic Walking si vezměte s sebou. Začátek 
v 9.30 na zastávce aut. č. 162 „Bílenecké nám.“ 
(od metra C „Kobylisy“). (M. Hátleová)
Poutní místo Loreta. Prohlídka areálu (ambity, 
kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). 
Začátek v 10.00 před vchodem na Loretánském 
nám. Cena 100/70 Kč + do Lorety 100 Kč.  
(S. A. Marchal)
Studny, kašny, fontány a pítka Pražského 
hradu. Až na třicet šest objektů krášlí 
exteriéry i interiéry Pražského hradu a my jistě 
neopomeneme ty nejkrásnější a nejzajímavější, 
které na nás čekají na nádvořích i v zahradách. 
Začátek ve 14.00 před Královským letohrádkem 
v Královské zahradě (tram. č. 22 „Královský 
letohrádek“). (Z. Kobylková)
���25. po. K. J. Erben jako archivář. Pojďme 
se projít Michalskou a Husovou ulicí na 
Starém Městě ve stopách V. M. Krameria, 
E. Krásnohorské, J. Nerudy či K. J. Erbena. 
Podrobněji se zaměříme na práci K. J. Erbena. 
Začátek ve 14.00 u Wimmerovy kašny na 
Uhelném trhu. (L. Mandová)
���26. út. Na návštěvu k Boromejkám do 
Řep. Vycházka s výkladem o historii Řádu 
milosrdných sester sv. Karla Boromejského a 
jejich působení u nás, včetně návštěvy klášterní 
zahrady a kostela sv. Rodiny. Začátek cca 
v 15.10 na zastávce aut. č. 264 „Škola Řepy“ 
po příjezdu aut. (ze zastávky „Zličín“ ve 14.55 
nebo v protisměru ze zastávky „Bílá Hora“ ve 
14.51). Cena 100/70 Kč + 30 Kč na kostel.  
(E. Sokolová)
28. čt. Soubor léčebných ústavů v areálu 
Karlova, Větrova a na Slupi. Naše kroky 
povedou kolem bývalého ústavu pro 
choromyslné k nemocnici pražských 
obcho-dníků, postojíme u nalezince a 
sirotčince, zastavíme se také u zemské 
porodnice a ženské nemocnice. Začátek 
v 16.00 na nároží ulic Na Bojišti a Ke 
Karlovu. (M. Racková)
29. pá. Judr. Milada Horáková a největší 
politický proces. Svět si připomíná 27. června 
Den památky obětí komunistického režimu. 
Právě v tento den r. 1950 byla popravena  
M. Horáková. Začátek v 15.00 u pomníku  
M. Horákové na Náměstí Hrdinů, P 4 (tram. č. 18 
a aut. č. 193 a metra C „Pražského povstání“). 
(P. Blažek)
30. so. Národní divadlo. (viz 17. 6.)

Vycházky se konají, sejde-li se nejméně šest 
účastníků. Max. počet je 70 ve skupině (není-
li uvedeno jinak). Přednost mají klienti se 
vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné 
do objektů si hradí účastníci sami. Dětem 
do 15 let, studujícím, seniorům a invalidům 
poskytujeme slevu. Max. kapacita sálu PIS –  
30 osob.

INFORMACE / INZERCE

Výběr z vlastivědných akcí PIS

Kam v červnu na procházku?
Pražská informační služba, tel.: 221 714 152, 221 714 151, www.pis.cz.
(Vstup na akce 100/70Kč, není-li uvedeno jinak.)

Úterní svozy objemného odpadu  
5. 6. a 19. 6. 2012

přistavení v úterý ráno, 
odvoz ve středu ráno

Malá Strana a Hradčany:
• Malostranské nám. 11 (horní)

Nové Město a Staré Město:
• Charvátova poblíž budovy Magistrátu 

hl. m. Prahy
• Haštalská (č. 2)        

  (zdroj OÚ MČ Praha 1)

KONTEJNERY NA PRAZE 1

Koncert pro seniory se koná ve středu 13. června od 14.30 , 
Malostranské náměstí 21, Praha 1. 
Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku, sraz vždy ve 13.45
23. 6.  Vznosné dojmy a divnosti Dobešky a Valavy – sraz na stanici autobusů  
  č. 124 a 205 Zemanka
30. 6.  Pradávné Jezerky pravda i báj – sraz na konečné stanici tramvaje č. 18 
  Pankrác vozovna

ČERVEN POŘADY PRO SENIORY

Opatřilka – Červený lom v přírodním parku 
Prokopské a Dalejské údolí (Vycházka 17. 6. 
Za pražskou podmořskou sopkou)

Právní poradna spotřebitelského  
časopisu dTest 
DOTAZ: Koupila jsem si sadu profesionálních 
žárovek v balení „3+1 zdarma“. Z obalu ani 
jiných informací nebylo zřejmé, která žárovka 
je ta „zdarma“. Po nějakém čase se jedna roz-
bila, a tudíž jsem ji šla reklamovat. Reklamace 
byla zamítnuta s tím, že se jedná právě o tu 
žárovku, která byla zdarma.
ODPOVĚĎ: Je pravdou, že záruka se vztahuje 
jen na zboží, které spotřebitel nabyl úplatně, 
tedy za které zaplatil. Časté jsou například 
akce „při koupi tří párů bot ten nejlevnější 
zdarma“, je ale nutné vždy nepochybně 
určit, které zboží je tím darem. To se v tomto 

případě nestalo. U akcí typu 
„3+1 zdarma“, kdy není možné 
jednotlivé kusy od sebe odlišit, se 
jedná jen o množstevní slevu, nikoli 
o tři kusy v plné ceně a jeden zdarma (každý 
kus je reprezentován poměrnou částí z kupní 
ceny – v tomto případě 25 %). Reklamovat je 
tedy možné každý kus zboží. Pokud by navíc 
prodejce trval na svém názoru, dopustil by se 
klamavé obchodní praktiky a bylo by vhodné 
podat podnět České obchodní inspekci.
Kontaktovat můžete i poradenskou linku 
časopisu dTest – tel.: 299 149 009. 

Městská knihovna Praha 1 
pobočka Hradčany, 
Pohořelec 25/111, Praha 1
po–čt 12.00–17.00, pá 10.00–15.00
Program v červnu
6. 6. v 17.30 
Slavnostní zahájení výstavy Výtvarné 
práce a keramika žáků Soukromé umě-
lecké školy Orphenica – trvá do 29.6.
13. 6. v 18.00 
Koncert žáků hudebního oddělení 
Soukromé umělecké školy Orphenica
20. 6. v 17.00 
Harmonie domova a krajiny, tradice 
feng shui přednáška Ing. M. Mišuna

Otevřeno v provozní době, vstup volný.
 �  PSACÍ STROJE, KALKULAČKY, SKARTOVAČE 
opravy, prodej – tel. 241 412 507,  
www.psacistroje.cz

 � PORADNA SANTEA – psychoterapie, rozvoj osob-
nosti. Individuální poradenství, seberůstové sku-
piny, zážitkové semináře, párová i rodinná terapie.  
V centru Prahy tel: 728 515 894, 732 816 663, email: 
seberozvijeni@seznam.cz, www.seberozvijeni.cz.

 � PŘEDNÁŠKY, KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY, WORK- 
SHOPY ARTETERAPIE. Letní univerzita pro kaž-
dého (Praha – červenec a srpen 2012). Lektor: 
PhDr. Jana Jebavá více informací a program na 
www.janajebava.svet-stranek.cz

 �  www.pracedomu.info
 �  KOUPÍM BYT, ROD. DŮM, POZEMEK kdeko-
li v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti ani 
vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné – 
nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, 
služební, podnikový a pod. Nechám čas na 
vystěhování, uhradím za vás případné dluhy 
na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím 
i právně velmi komplikované případy, podílová 
spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu 
atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsaze-
nou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám ná-
hradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek 
a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned.  
Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
tel. 257 530 280–1 |  listyprahy1@seznam.cz

PLACENÁ INZERCE

Dříve nebo později ale budete muset 
chlapům v hospodě vysvětlovat, proč 
používáte látkovky. Argumentů je několik: 
látkovky šetří zdroje naší planety, protože 
se používají opakovaně a je vcelku běžné, 
že jedny látkovky odnosí několikero dětí. 
Na rozdíl od papírových plen nevzniká při 
každém přebalení odpad, který zabírá místo 
na skládce, navíc nemusíte chodit tak často 
s košem. A ušetříte si docela dost nošení. 
Během cca dvou a půl let, po které je 
zpravidla nutné dítě přebalovat, vznikne asi 
jedna tuna plenkového odpadu.

A nejde pak o odpad ledajaký, ale pěkně 
trvanlivý. Zabalená plenka vlastně funguje 
jako jakási konzerva, která se na skládce 
rozkládá velmi pomalu. Odborníci odhadují, 
že až 250 let. Rozklad ale probíhá a při něm 
se uvolňují skleníkové plyny.

Jestli ale při pomyšlení na látkové pleny 
máte třas v rukách, je načase se uklidnit. 
Dnešní látkové pleny už vůbec nejsou jako 

ty, do kterých přebalovali vás. Je jich celá 
řada, podstatné je, že jsou i látkové pleny 
all-in-one, což je plena, kde je všechno 
pohromadě. Její použití je stejně snadné, 
jako u té papírové. Jen se po použití 
nevyhazuje, ale vypere a usuší. Vychytávka 
je, že moderní pleny není potřeba žehlit.

Ekonomicky se látkovky vyplatí. 
Na začátku je sice nutná vcelku velká 
investice, ale za celé přebalovací období 
vyjdou papírové pleny dráž o několik 
tisíc (a to i při započítání energie na praní 
apod.). Čím víc dětí ve svých látkových 
plenách odchováte, tím větší bude 
úspora. Nakonec můžete svou látkující 
výbavu prodat. Některé maminky tvrdí, 
že v látkových plenách děti méně trpí 
na opruzeniny a že se děti dříve naučí 
chodit na nočník. A pak jsou látkovky 
pěkně barevné. A vždycky můžete říct, že 
látkovky chtěla hlavně manželka.

Martin Mach Ondřej/Ekolist.cz

Tátové, připravte se  
na příchod látkových plen
Pánové, je čas se připravit. Patrně to přijde při sledování tutové šance veledůležitého 
zápasu. Tehdy vám vaše paní v požehnaném stavu oznámí, že chce pro vaše dítě jen 
to nejlepší a že na diskusním fóru Nejmaminecka-smimineckem.cz ostatní mamineč-
ky s miminečky psaly, že to nejlepší jsou látkové pleny. V zájmu rodinného klidu je 
potřeba včas ustoupit. 

EKORUBRIKA

Mezinárodní český klub zve:

HOVORY BEZ HRANIC 
11. června od 17.00 Sylva Daníčková – Skrytá poselství vědy
Beseda s autorkou bestselleru o současné české vědě a vědcích.  
S. Daníčková je mezi lidmi známá zejména jako herečka a konferenciérka,  
už méně jako novinářka. I při složitých vědeckých tématech se snaží hledat  
a pojmenovávat krásno v jakékoli lidské činnosti, typická je její snovost a estetika.  
Kniha vyšla v nakladatelství Academia již podruhé. 
Městská knihovna, Mariánské nám.,  Praha 1, malý sál, vstup 30 Kč. 

KLUB RODIČŮ 
MALÝCH DĚTÍ 

Karlova ul. 8, UNITARIA Praha 1

čtvrtek 16. června 2012 

16.30–18.00 

Téma schůzky: 
Psychologické předpoklady dítěte 

pro vstup do mateřské školy

Vstup volný, o děti je během  
schůzky postaráno.

PLACENÁ INZERCE

Rock  
v Malostranské besedě

Po více než dvaceti letech se na koncert-
ní a klubová pódia vrací rocková skupina 
Nasycen. Svůj pražský „návrat“ si odbu-

de v Malostranské besedě v pátek  
15. června od 21.00  

Skupina hraje ve složení Raven (klávesy, 
zpěv), Ilja Kučera ml. (basová kytara), 

Zdeněk Divoký (kytara), Pavel Ivanovský 
(bicí). U příležitosti svého znovuzrození 

natočila skupina čtyřpísňové EP. 
Zvláštním hostem večera bude  

severočeská formace Hush.

Letní kurzy o historii  
a uměleckých památkách Prahy
PIS nabízí zájemcům z řad veřejnosti kurzy: 

Od 16. do 22. 7. kurz Slunce nesvítí jen na 
Orloj a katedrálu. Určeno pro posluchače, 
kteří již mají základní širší znalosti o Praze a 
rádi by si své poznatky prohloubili a navštívili 
místa, která jsou často neprávem opomíjena 
na úkor těch známějších. 

Kurz Proměny Prahy v průběhu doby, 
který se koná od 6. do 12. srpna, seznámí 
posluchače intenzivní formou s vývojem 
samotného města, jeho dějinami a 
uměleckými památkami, které zformovaly 
tvář města. 
Informace na www.praguewelcome.cz.
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Žijete už dlouho na Malé Straně, říkal 
jste, že slavíte 40. výročí „naplavení“. Co 
je tu dnes lepší než bylo tehdy? 
Myslím, že nic, mimo opravených domů, ve 
kterých nikdo nebydlí. Je tu málo obchodů 
pro lidi, málo odpadkových košů na takové 
množství turistů, kteří neustále proudí a 
odkládají odpadky na okenní římsy domu, 
kde bydlím. Kdysi to na Malé Straně bývalo 
jako na vesnici, lidé si dávali před domy 
lavičky a na nich vysedávali, všichni se znali 
a zdravili. Ty časy jsou pryč. 
Pojďme ale k tanci a k baletu, který 
vás proslavil. Chodil jste vlastně do 
klasických tanečních, když vám bylo 
třeba patnáct let? 
No ovšem! Když jsem studoval na 
konzervatoři, bydlel jsem na internátě na 
Vinohradech. Naproti byl dívčí internát 
a společně jsme chodili do kurzů 
v Jugoslávské ulici. Měl jsem výbornou 
tanečnici a vždy jsem se těšil. Bavila mne od 
začátku tzv. „partneřina“, i ve škole, ale i ve 
společenském tanci. Brzy jsem pochopil, 
že je vlastně hezké pomoci partnerce se 
předvést, že není marnost někdy hrát ty 
druhé housle, které jsou ale také potřeba. 
Partnerku tak podpořit a stavět ji do lepšího 
světla. 
Kdysi jsem vás viděla v baletu Spartakus, 
v hlavní roli gladiátora, hrdiny římského 
povstání, a to představení mi učarovalo. 
Podobně i Odysseus. Ta inscenace se 
hrála v tehdejším Paláci kultury (dnes 
Kongresové centrum), a na svou dobu 
byla velmi neobvyklá, spojovala balet 
a operu, ale v jakémsi moderním hávu. 
Hudbu složil Michael Kocáb a vy jako 
Odysseus jste tančil v džínách. Chodili 
na to tehdy hodně mladí, myslím že 
Odysseus přiblížil baletní svět i jinému 
publiku, než které navštěvuje klasické 
balety.

Na to představení vzpomínám rád. 
Hostovali jsme s ním v Itálii, hráli ho i na 
otevřené scéně venku. Opravdu nám tehdy 
psali lidi, že objevili nový žánr, že netušili, 
jak můžou být balet (i opera) zajímavé, a 
z toho mám dodnes radost. 
Balety mají často pohádkové náměty a 
i to co není pohádka, jsou příběhy plné 
stylizací dobra, lásky, nenávisti. Plné 
emocí, vytvářejí abstraktní svět. Na 
rozdíl třeba od divadelních her, které 
mohou zobrazovat život i realisticky, 
balet vytváří vždy spíš jakousi iluzi. Není 
obtížné, když žijete v tomto světě na 
pódiu, z něj potom sejít a orientovat se 
v reálném, tvrdém světě? 
V žádném případě. Baletní realita je 
tak tvrdá, denní náročný trénink vám to 
rozhodně nedovolí. A že se pak někdy 
člověk na pódiu dostane do tohoto 
„mimozemského“ pocitu, tak to je na tom to 
nejkrásnější. Každý to prožívá trochu jinak. 
Ale já už jsem někde říkal, že jsem za celou 
dvacetiletou kariéru sólisty zažil snad jen 
deset takových představení, kdy to podle 
mne bylo opravdu optimální podle mého 
vnitřního pocitu. 
Jen deset? A která představení to byla? 
Opravdu jen deset a není podstatné která. 
Může to znít divně, ale je to tak. Protože těch 
aspektů, které vytvářejí celé představení, je 
tolik, že se tento absolutní pocit uspokojení 
dostaví strašně málo kdy. Jednou je špatná 
podlaha, jednou dirigent, jindy není úplně 
dokonalá souhra s partnerkou nebo vám 
nějak vadí nasvícení, kostým.

A zajímavé je, že často mají ostatní ten 
pocit, že to byl výborný výkon, lidi přijdou 
gratulovat, čekají na podpisy a jsou 
nadšení, ale já ten pocit nemám. 

Zpočátku jsem vždy říkal: Ale vždyť to 
bylo strašný, já tam zkazil tohle a tohle! 
Ale pak jsem pochopil, že to se nemá, 

že je lepší mlčet. Ten pocit je totiž velmi 
subjektivní, i kolegové mohou mít někdy 
jiný názor než vy: Říkají, to ti to klaplo! A já 
si myslím, že zrovna neklaplo. A někdy zas 
úplně naopak. 
Životem jste se protančil až k letošnímu 
ocenení Thálie. 
Moc mne potěšila. Dostával jsem gratulace 
ze všech stran, i ze Slovenska, kde jsem 
donedávna působil, byla to vlastně pro mne 
taková česko-slovenská cena. Legrační 
bylo, že si mnozí mysleli, že už ji dávno 
mám. 
Šéfoval jste nejen baletu v pražském 
Národním divadle, ale i v tom v brati-
slavském. Někde jsem četla, jak jste sro-
vnával Čechy a Slováky podle pohoří, pod 
kterými žijí. Říp (nebo Krkonoše) a Tatry. 
Vy jste ale také pracoval v Německu. 
Jak byste podobným příměrem popsal 
v baletním výrazu Němce? 
Nešlo o srovnání tance, ale o srovnání 
mentality a temperamentu. A soubory jsou 
dnes velmi internacionální, takže je nelze 
takto porovnávat. V Düsseldofu například, 
kde jsem působil jako stálý host, byla 
v souboru snad jedna jediná německá 
tanečnice, jinak to byli Španělé, Angličani, 
Rusové. 

Jazyk baletu je univerzální, klasické 
balety se udržují většinou v původních 

verzích jak byly napsány anebo z nich 
vycházejících. Tanečníci mohou vystupovat 
kdekoli na světě, podobně jako operní 
pěvci. A to je veliká výhoda. Když jsem 
byl tady v Praze šéfem, tančila v souboru 
například jedna dost vysoká tanečnice, tak 
jsme si pro ni půjčovali vysokého partnera, 
jakého jsme tu neměli, v ND Bratislava. 
Balet má velice blízko k hudbě, je 
vlastně jejím vyjádřením prostřednictvím 
lidského těla. Jakou hudbu rád 
posloucháte? 
V současné době mám nejradši ticho – a 
myslím, že je nás asi hodně takových 
(smích). Ale jinak mám rád dobré písničky, 
a mimo klasické hudby poslouchám třeba 
i country nebo francouzské šansony. 
Rád i sám zpívám, třeba na CD s názvem 
Scházíš mi. Naposledy jsem nazpíval 
postavu krále v muzikálu na ledě Popelka 
s Leonou Machálkovou, i to je na CD. Jsem 
rád, že se muzikál bude opět vracet. 
Vy v poslední době spolupracujete také 
s paní Soňou Červenou, co je to za 
představení? 
Občas vystupujeme s kvintetem Bona 
Fide, tedy španělsky „Dobrá víra“. Oni hrají 
krásná tanga Astora Piazzoly a my zpíváme.
Jenom zpíváte, netančíte? 
Ne (směje se), s paní Soňou jsme zkoušeli 
argentinské tango trénovat, ale moc nám 
to nešlo, abych pravdu řekl, víc jsme se 
smáli, než tancovali. A pak Soňu napadlo, 
že bychom to mohli aspoň zpívat. 
Často vás provází váš pes Alba, děláte si 
sám legraci ze svého jména? Vadilo vám 
někdy, že je tak trochu zvláštní? 
To víte, že si ze mě ve škole dělali kvůli 
jménu legraci. Dokonce jsem tehdy 
uvažoval, že bych se nechal přejmenovat 
po dědečkovi z maminčiny strany, Henrich. 
Ale bylo mi líto táty, po kterém to jméno 
mám a postupně jsem si zvykl. Ono to 
jméno je takové pevné, jak to drnčí. 
Zeptám se proto – asi jako už mnoho lidí 
přede mnou – zkoumal jste původ svého 
jména?
Jednou jsem řekl v rozhovoru, že to 
bude asi nějaká staročeská nadávka, 
protože existovaly „harapanny“ a to byly 
povětrné ženštiny. Ale pak mi napsal jeden 
rozhořčený lingvista, který mi vysvětlil, že 
„harapes“ je krásné hebrejské slovo, které 
znamená „nepokoř“. A se psem to nemá co 
dělat (smích).

Martina Fialková 

ROZHOVOR / INZERCE

Vlastimil Harapes – balet není pohádka, ale tvrdá realita 
To říká nedávno Thálií oceněný Vlastinil Harapes. Přesto, že jeho kariéra tak trochu 
pohádkově vypadala. Rodák z Droužkovic, obce v severních Čechách, kde se neda-
leko natáčeli Starci na chmelu, zde stál poprvé před kamerou. Následoval Vláčilův 
film Markéta Lazarová. To ho přivedlo k úvahám nejprve o filmové a pak o taneční 
dráze, kterou skutečně nastoupil. Tvrdá práce jej dovedla na prkna Národního divadla 
a Laterny magiky, v obou případech do role sólisty i šéfa. Působil i jako stálý host 
v opeře Duisburg/Düsseldorf. Mezitím však se stále objevoval ve filmu: Den pro mou 
lásku, Jak vytrhnout velrybě stoličku, Panna a netvor. Šéfovský post zastával done-
dávna v baletu ND v Bratislavě. Stíhá věnovat se i charitativním projektům. Je čestným 
předsedou Českého hnutí speciálních olympiád a proto jsme se sešli u příležitosti 
výstavy Studia Oáza v komunitním centru Kampa. Oáza totiž podporuje umělecké a 
vzdělávací aktivity mentálně postižených a o zahájení výstavy požádala právě svého 
patrona, který se dostavil i se svým pejskem. 

PLACENÁ INZERCE

www.mpu.cz  I  800 678 678

Dostali jsme úrokové sazby na vrchol

www.mpu.cz I 800 678 678

Nejvýhodnější spoření
s pevnou úrokovou sazbou

pevný úrok až

4,3 %
Výše vkladu
(v tisících Kč)

Výpovědní lhůta (měsíce)

1 3 6 12 24

100 - 400 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2

400 - 800 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5

800 - 1 200 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7

1 200 - 3 000 3,2 3,3 3,5 3,6 4,0

3000 - 10 000 3,2 3,4 3,6 3,7 4,1

10 000 - 30 000 3,2 3,4 3,7 4,0 4,3

Navštivte naši pobočku v Praze na Senovážném náměstí 19

Tábory, dovolená pro děti a rodiče 
Tradice od roku 1993! 

Tenisová škola Tallent pro vás 
již tradičně připravila program 
na celé léto v podobě táborů a tenisových 
campů. K moři nebo na horská kola se mohou 
připojit i rodiče.

Vedle tradičního tenisu se budeme věnovat 
zajímavému, sportovně založenému programu 
se spoustou her, které přizpůsobujeme věko-
vému a zájmovému složení daného tábora. 
To vše pod dohledem zkušených vedoucích 
s profesionálním i mateřským přístupem, 
v příjemném prostředí s kvalitním zázemím a 
bohatým materiálním zajištěním.

Pokud není vaše dítko ještě připraveno 
odjet na celý týden od rodičů, nebo je nuceno 
zůstat ve městě, zatímco kamarádi odjeli a 
rodiče chodí do práce, jsou ideální variantou 
příměstské tábory. Pořádáme je již desátým 
rokem po celé letní prázdniny v Praze a Brně. 
Vybrat si zde můžete mezi „pouze“ tenisovým 
tréninkem od pondělí do pátku 9–11 hod, 
nebo tenisovým tréninkem s programem od 
pondělí do pátku 9–16 hodin (ZOO, plavání, 
dračí svět, výstavy pro děti, atd.). 

Vaši nejdražší jsou tak přes den ve 
společnosti svých vrstevníků a pod dohledem 
kvalitních trenérů se něčemu novému naučí, 
něco nového poznají a večer vám radostně 
vše povyprávějí. Příměstské tábory se konají 
každý týden celý červenec a srpen.
Těšíme se na vás a na léto plné pohody.
Informace získáte na www.tallent.cz, 
www.e-tabory.cz nebo na tel.: 224 815 871, 
603 527 172              -PR-

DIVADÉLKO ROMANETO 
PŘIPRAVUJE PRO DĚTI 

LETNÍ INDIÁNSKÝ TÁBOR
v indiánské pevnosti PEVNOST FORT HARY 

www.forthary.wz.cz. 
Termín 12. 8.–18. 8. 2012,  

kapacita je omezená (cca 20 dětí).
Přihlášky a informace na: tel.: 602 259 272; 

divadelkoromaneto@seznam.cz
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Divadlo Semafor o. p. s. Dejvická 27, Praha 6 www.semafor.cz, 
Předprodej, rezervace a objednávky vstupenek: 233 901 384, 
vstupenky@semafor.cz, pokladna@semafor.cz. Pokladna v prodejně 
KLOKOČÍ (Opchod Ž. Melicharové) – vedle vchodu do divadla 
po–pá 11.00–19.00, so, ne, svátky 2 hod. před představením.

 1. Hodiny jdou pozpátku
 4. Všechnopárty
 5. Všechnopárty
 6. Život je náhoda v obnošený vestě
 7. Mam’zelle Nitouche
 9. Levandule 16.00
 11. Všechnopárty
 13. Kytice
 14. Lysistrata
 15. Dal si růži do polívky
 22. Kam se poděla Valerie I. předpremiéra
 23. Kam se poděla Valerie II. předpremiéra 16.00
 26. Kam se poděla Valerie III. předpremiéra
 27. Kam se poděla Valerie IV. předpremiéra

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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. Král Lear
 2. Shirley Valentine 17.00
 4. Dobře rozehraná partie
 5. Konečně šťastná?
 6. Gold za všechny peníze
 7. Ostatní světy 1. veřejná generálka 11.00
  B. Smetana: The Greatest Hits
 8. Ostatní světy 2. veřejná generálka 11.00
 9. Ostatní světy premiéra
 10. Láska ke třem pomerančům 20.00
 11. Ostatní světy
 12. B. Smetana: The Greatest Hits
 13. Tajemné rozcestí derniéra
 15. Holky z kalendáře
 16. Třikrát život 17.00
 18. Ostatní světy
 19. Pan Kaplan má třídu rád
 20. Pan Kaplan má třídu rád
 21. Pan Kaplan má třídu rád
 22. Pan Kaplan má třídu rád
 23. Shirley Valentine 17.00
 25. Saturnin
 26. Saturnin
 27. Shirley Valentine
 28. Shirley Valentine
 29. Shirley Valentine

 1. Vražda jako poznaná nutnost
 2. Želary 17.00
 4. Plný kapsy šutrů
 5. Astrolog derniéra
 6. Monty Pythonův létající kabaret
 7. Želary
 8. Hra vášní
 9. Perplex
 11. Návštěvy u pana Greena
 12. Hráči
 13. Viktor K.
 14. Sebevrah 1. veřejná generálka 11.00
  Důkaz
 15. Sebevrah 2. veřejná generálka 11.00
 16. Sebevrah 1. premiéra
 18. Sebevrah
 19. Želary pro školy 10.00
  Prolomit vlny
 20. Sebevrah
 21. Fialové Květy štěstí
 22. Oddací list

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Praha 1, Celetná 17, www.divadlovceletne.cz;  
Pokladna: po–pá 10.00–19.30, so a ne 14.00–19.30.
V případě pozdějších představení do jejich začátku. 9., 16., 23., 
24. a 30. 6. pokladna zavřena. Rezervace na tel. 222 326 843, 
608 327 107; rezervace@divadlovceletne.cz; e-mailová rezervace 
se stává platnou po našem potvrzení.
Kašpar

 4. Růže pro Algernon
 6. To nemá chybu
 7. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
 10. Mikulášovy patálie 15.00, 18.00
 12. Rozmarné léto
 13. Rozmarné léto
 14. Rozmarné léto
 17. Rozmarný koncert
 19. Rozmarný bonus
 20. Rozmarné léto
 21. Rozmarný bonus
Kašpar v Divoké Šárce

 1. Mikulášovy patálie
 2. Mikulášovy patálie
 3. Mikulášovy patálie
Oldstars

 8. Caligula – experiment
Začátky představení v 19.30, 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 Vstupenky v síti TICKET ART a CK ČEDOK

 1. Mental Power Prague Festival host 16.00
 2. Mental Power Prague Festival host 18.00
 3. Dámská šatna host/Studio Dva
 4. Vše o ženách host/Studio Dva
 5. Soukromý skandál host/Studio Dva
 8. Smrtelný vražda
 9. A do pyžam!
 10. Pohleď a budeš udiven
 11. Vše o mužích host/Studio Dva
 12. Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete? 19.30
 13. Caveman
 14. Africká královna
 15. Kabaret Lidoskop  pronájem 20.00
 16. Kabaret Lidoskop pronájem 20.00
 17. Mistrovství Čr v Pole dance – finále profesionálů host 17.00
 18. Prachy!!!
 19. Vše o mužích host/Studio Dva
 20. Vše o mužích host/Studio Dva
 21. Opona nahoru!
 24. ZŠ Chuchle školní akademie 17.00
 25. Caveman host
 27. Výprodej  náhradní termín za 17.5.

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Malá Štupartská 1, Praha 1 – Staré Město 
Divadlo tel./fax 224 828 081, pokladna po–pá 13–19,  
224 828 082, vstupenky@divadloungelt.cz, www.divadloungelt.cz

Letní provoz pokladny od 23. 6. do 1. 9.2012:
Kamenná scéna - Malá Štupartská 1, ve všední dny 13-18, 224 828 082
Letní scéna - Nový Svět, pouze v hrací dny 18-20, 603 162 061 
(od 23. 6. v době od 10 do 18, v hrací dny do 20)
Vstupenky lze zakoupit i v síti Ticket Art - www.ticketart.cz

 1. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
 3. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
 4. Na vaše riziko!
 5. Na vaše riziko!
 6. Ledňáček
 7. Hra o manželství
 8. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
 10. Vzpomínky zůstanou
 11. S nebývalou ochotou…
 12. Největší démant světa
 13. Fígl
 14. Na útěku
 15. Na útěku

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.
Letní scéna - Nový Svět

 24. Sklenice vody zadáno/premiéra 
 25., 26., 27.  Sklenice vody 
 29., 30.  Sklenice vody 

Začátky představení ve 20.00.

Jungmannova 9, Praha 1,  
pokladna 10–12.30, 13–20,  
není-li večerní představení do 18,  
rezervace 296 245 311 
pokladna@kalich.cz, objednávky  
296 245 307, fax: 296 245 308,  
www.divadlokalich.cz, předprodej 
www.ticket-art.cz.

 1. Robin Hood O. Soukup, G. Osvaldová
 2. Robin Hood 14.30, 19.00
 3. Robin Hood 14.30
 4. Hana Zagorová koncert
 6. Láska naruby
 7. Bez předsudků
 8. Baronky
 10. Interview Jana Krause a Boba Klepla  

- odpovědi na jakékoli otázky
 11. Na mělčině 
 12. Baronky
 13.-15. Osmý světadíl muzikál s hity skupiny Elán
 16. Osmý světadíl 14.30, 19.00
 17. Osmý světadíl 14.30
 18. Zamilovat se …
 19. Moje hra
 20. Drahouškové
 21.-22. Krysař D. Landa  

Poslední 4 představení do konce roku 2012!
 23. Krysař 14.30, 19.00
 24. Osmý světadíl 14.30
 25.-28. Osmý světadíl

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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.divadlominaret.cz; info@divadlominaret.cz
Reduta P 1, Národní 20

 11. Frankenstein, Piráti a Sen noci svatojánské  
premiéry/vstup volný 16.00

Studio Divadla Minaret – herecké kurzy pro děti a mládež od 8 do 15 let, které 
působí na Praze 6 ZŠ Na Dlouhém lánu a na Praze 2 ZŠ Kladská. Možnost 
přihlášení na školní rok 2012/13: info@divadlominaret.cz nebo 235 355 500. 
Činnost studia s finanční podporou MČ Praha 6.

Dlouhá třída 39, Praha 1 
221 778 629, www.divadlovdlouhe.cz.  
Pokladna po–pá 12–18, ve dnech 13.–15. a 18. do 19.,  
17. 17–19. Od 26. 6. je pokladna zavřená.

 1. Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách 
Divadlo pod Palmovkou

 9. Naši furianti Divadlo pod Palmovkou
 13.–15. Kabaret Prévert-Bulis Roxy / NoD
 17.–18. Kabaret Prévert-Bulis derniéra Roxy / NoD
 21. Hráči Divadlo pod Palmovkou
 25.–26. Souborné dílo Williama Shakespeara  

ve 120 minutách Divadlo pod Palmovkou
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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

 1. Tahle postel je příliš krátká
 2. Impresário ze Smyrny
 3. ČK UVÁDÍ: Peter Shaffer / Černá komedie / Nadějkov
 5. Sexuální perverze v Chicagu
 6. Dámský krejčí
 7. Kukura
 8. Léda
 10. ČK UVÁDÍ: Jean Dell / Gérald Sibleyras / Ať žije boufon
 11. Pan Polštář
 12. Tramvaj do stanice touha
 13. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
 14. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
 15. Maska a tvář
 16. Ptákovina
 17. ČK UVÁDÍ: Michal Bulgakov / Purpurový ostrov / Esence
 18. Dámský krejčí
 19. Osiřelý západ
 20. U kočičí bažiny
 21. Bůh masakru

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Dejvická 38, Praha 6,  
Pokladna po 9-14 a 15-18, út-pá 11-14 a 15-18, so-ne 13-17 (hraje-
li divadlo), hrom. objednávky od 20 kusů: tel./fax: 224 316 784, 
obchodni@spejbl-hurvinek.cz, www.spejbl-hurvinek.cz
Hrajeme pro děti:

 1. Hurvínek mezi osly 10.00, 15.00
 2. Hurvínek mezi osly 14.00, 16.30
 3., 23., 24. Hurvínek mezi osly 14.00
 22., 26., 27. Hurvínek mezi osly 10.00
 21. To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem  

pro dospělé a studenty 10.00
Hrajeme pro dospělé:

 20. To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem 19.00

Švandovo divadlo 
Štefánikova 57, Praha 5, info@svandovodivadlo.cz 
vstupenky: 257 318 666, 257 321 334, 257 324 219 
pokladna: po–pá 11–14, 14.30–19, so–ne: 17–19 
www.svandovodivadlo.cz

 2. Kdo je tady ředitel? VS
 4. Nakrm hada na své hrudi S
 5. Šoa S
 6. Dioptrie růžových brýlí S
 7. Zpověď masochisty S
 8. Mein Kampf veřejná generálka VS 11.00
 9. Mein Kampf premiéra VS
 11. Mein Kampf VS
  Mlč, Jobe, mlč – Teď přichází Zákon S
 12. Řemeslníci  VS
  Kai/Abe – Teď přichází Zákon S
 13. Crash u potoka VS
  V(ý)chod – Teď přichází Zákon S
 14. Mein Kampf VS
 15. Kdo je tady ředitel? VS
 16. Finále sezóny Druhý dech
  Smíchoff/on derniéra VS 19.00
  Smíchov pláče, Brooklyn spí film VS 22.30
  Maradona jazz koncert S 22.30
 17. Český kalendář – červen VS
Divadlo Letí
 3. Rozhovory s astronauty premiéra S 20.00
Literární kavárna
 7. Američani v Praze: Laura Conway S 17.15
Buchty a loutky
 14. Cesta na Sibiř
Pro děti
 10. Ze života DDS, aneb jsme jací jsme  

po 20 letech DDS S 15.00
 15. Popeláři jedou Buchty a loutky S 18.00
Báječné léto s Michalem Vieweghem
Červen
 18.–21., 23. Román pro ženy VS
 26.–28. Biomanželka VS
Červenec
 10., 12., 13., 17.,18.,19. Biomanželka VS
Srpen
 20., 22.–25. Román pro ženy VS
 28., 30., 31. Biomanželka VS
Září
 5., 6., 8. Biomanželka VS
 10.–14. Román pro ženy
Legenda: S – Studio; VS – Velký sál

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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

 1. Konžert Malá scéna 9.30
  Zlatovláska 18.00
 5. Kabaret Tlukot a bubnování 9.30
 6. Kabaret Kabaret Tlukot a bubnování 9.30
 7. Kabaret Tlukot a bubnování 9.30
  Konžert Malá scéna 18.00
 8. Kabaret Tlukot a bubnování 9.30
  DRDS The Fifth Elephant Malá scéna 18.00
  Kocourkov 18.00
 12. Můj atlas světa 9.30
 13. Můj atlas světa 9.30
 14. A cirkus bude!? 9.30
 15. A cirkus bude!? 18.00
 19. Můj atlas světa festival Skupova Plzeň 10.00

Rezervace vstupenek 
257 320 421 

pokladna@napradle.cz 
www.napradle.cz 

Besední 3, Praha 1

 1.–9. Fringe Festival Praha
 10. Terminus 20.00
 11. Popelka
 12. Trojkřest nakladatelství Literární salon
 13. Devatenáctset derniéra 20.00
 14. Richard III. premiéra
 15. Richard III.
 16. Richard III.
 17. Klánovický dětský sbor Claireton Chorale  

a Komorní sbor Claireton 18.00
 18. Baletní škola Maja 16.00
 18. Ptáci na telegrafním drátě 19.30
 19. Eufonie-Euforie 17.30
 20. Olats Otesoc  koncert   20.00 
 23. Oáza 14.00
 28. Sweeney Todd – Ďábelský holič z Fleet Street 19.30
 29. Sweeney Todd – Ďábelský holič z Fleet Street 19.30
 30. Sweeney Todd – Ďábelský holič z Fleet Street 19.30

Začátky představení v 19.00, 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.

 1. Vernisáž výstavy divadelní kavárna
  Louis a Louisa 
 2. Prohlídka divadla pro veřejnost 16.00
  120 dní svobody E. k. n. g. 20.00
 3. Dětský den DNz 13.00–19.00
 4. Komplic
 5. Nad kávou E. k. n. g.
 7. Spací vady
 8. Ubu se baví
 10. Naostro – Království s čarovnou studnou Den maďarské 

dramatiky a divadla, E. k. , pohádka 15.00
  Naostro – Královna zákusků a Jsou i mraky součástí nebe? 

Den maďarské dramatiky a divadla, 
  Scénické čtení, půda 18.00
  Naostro – Zkáza a Finito Den maďarské dramatiky a 

divadla, Scénické čtení, E. k. 19.30
  Naostro – Podunajští Apačové Den maďarské dramatiky a 

divadla, Scénické čtení, poté diskuze s autory her 21.00
 11. Česká válka 11.00
  Asanace 
 12. Ambrózie
 13. Platonov je darebák!
 14. Tartuffe Games
 15. Louis a Louisa
 16. Hay Fever Drama Queens host
 17. Hay Fever Drama Queens host
 18. Kolonie derniéra
 19. Denně
 20. Pískoviště E. k.
 21. Cantos
 22. Domov můj
 23. Čí je to město? Umělecký soubor DNz zadní foyer
 24. Koncert Tensing host 
 25. Asanace 11.00
  Ubu se baví
 26. Denně
 27. Nad kávou E. k. n. g.
 30. Festival Apostof host 30.6. – 4.7.
E. k. – Eliadova knihovna

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO METRO
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
Metro činohra:

 4. Poslední šance 19.00
Černé divadlo

 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 20.,
 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28., 29., 30. Život je fajn 20.00

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) 

 4. Autorské čtení 19.00
Autorské čtení povídek z kulturních serverů Totem.cz, Pismak.
cz, Literra.cz a dalších. Otevřeno čtení povídek z řad veřejnosti 
(rozsah 1-2 strany A4). Hudební doprovod: dívčí spolek Fagotiky.
Ve druhé půlce večera proběhne beseda a promítání s cestovateli 
Helenou Baker a Zbyňkem Kopečkem o cestování za francouz-
ským vínem! Vstupné 50 Kč.
 6. Znovuzrození Jindřišské věže 17.00
Procházka historií Jindřišské věže s ing. J. Stěničkou. 
Vstupné 80 Kč.
Koncerty

 11. SARAH+ADAMS 19.30
Šárka Adámková – zpěv, piano, wurlitzer, Michal Gregor – 
elektricka a akustická kytara, Daniel Šoltys – bicí, Rastislav 
Uhrik – kontrabas, baskytara, Josef Štěpánek – pedal steel 
kytara, rezofonická kytara, banjo, mandolína, Daniel Shafffer 
– zpěv, stálý host.
Vstupné 110 Kč.
 27. Mlč. A když mluvíš, nežvaň 19.30
Vrchnost inkognito sestoupila mezi lid. Autor Jiří Cinkieis, 
písničky Vláďa Šíma. Spoluúčinkuje netradiční kapela 
tradičního jazzu MK3. Vstupné 140/70 Kč.
Výstavy

  Ak. malířka Šárka HEJNOVÁ do 10. 6. 3.p.
  – mozaiky a kostýmní divadelní návrhy

  Muzeum pražských věží 6.p.
Stálá expozice – historie a rekonstrukce věže Jindřišské, 
hodinový stroj a fotografie pražských věží.

  Pocta Jindřišské věži 6.p.
Nově otevřená expozice s kompletním výkladem o Jindřišské 
věži – o historii, přestavbě, kulturního dění. Interaktivní výstava.

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-ne 13 –19.

 2. Vyhazovači
 5. Tančírna
 6. Edith Piaf – Milovat k smrti
 9. Barmanky
 11. Tančírna
 13. Dvanáct rozhněvaných mužů
 14. Sodoma Gomora
 15. A pak už tam nezbyl ani jeden…

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Praha 1, Na Příkopě 31, tel. 225 113 199, 310,  
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

 1., 8., 22. Kat Mydlář 18.00
 2., 9., 15., 16., 23 Kat Mydlář 14.00, 18.00

Národní 20, Praha 1 
www.rockcafe.cz 
224 933 947, více o programu  
a předprodejích na www.rockcafe.cz.

Divadlo
 2. Divadlo Na Kusy: Měsíc v úplňku premiéra 19.30 (100 Kč)
 11. Divadlo bez Prken: Vlasy premiéra 19.30 (100 Kč)
 12. TotO divadlo Praha: Srdcerváč 19.30 (100 Kč)
 13. S. Babčáková & E. Kočičková:  

Dámská pizda 20.00 *(150 Kč)
 17. Lolitky na cestě premiéra 19.30 *(150 Kč)
 18. Mexico premiéra 19.30 (100 Kč)
 19. TotO divadlo Praha: Srdcerváč 19.30 (100 Kč)
 25. Mexico 19.30 (100 Kč)
 29. Komediomat 19.30 *(150 Kč)
Kino

 4. V jako Vendeta akční / drama / sci-fi / thriller / USA / 
Německo / Velká Británie

 10. V jako Vendeta
 24. V jako Vendeta
Začátky ve 20.00, (59 Kč)
(150 Kč*/100** sleva pro studenty a seniory) / předprodej  
v Rock Café za uvedené ceny +5 Kč manipulační poplatek  
v šatně klubu: po, st, , pá 15.00-19.00 a v síti Ticketstream)

Galerie:
 1.–13. Ywetta Sarah Nikel – „Fuck perfection“ (fotografie)
 14. 6– 15. 7. Odhalené památky – netradiční pohled na 

zámky v Nebílovech, Příchovicích a Dolní Lukavici prostřed-
nictvím stylizovaných fotografií, vernisáž – 14. 6. od 19.00.)

Na realizaci projektu „Rock Café – multikulturní výchovné“ v roce 
2012 poskytlo hl. město Praha účelovou dotaci ve výši 7,2 mil. Kč.

Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, 736 431 503, 224 216 972-3, 
kino@lucerna.cz, www.lucerna.cz

 1.-3. Sněhurka a lovec, USA (pouze 2.-3.) 14.00
  Líbáš jako ďábel, ČR (1. též 14.00) 16.30
  2 dny v New Yorku, USA 18.45
  Muži v černém 3D, USA 

originální verze bez českých titulků 20.45
 4.-6. Líbáš jako ďábel 16.30
  2 dny v New Yorku (kromě 4.; 4. pouze 14.00) 18.45
  Nedotknutelní, FRA  předpremiéry 20.45
 7.-12. Tady hlídám já, ČR (pouze 8.-10.) 14.00
  Nedotknutelní (11.též 14.00) 16.30, 18.45
  Prometheus 3D, USA 21.00
 13. Nedotknutelní 16.30
 14. DONT STOP, ČR 16.45
  Nedotknutelní 18.45
  Prometheus 3D 21.00 
 15. Prometheus 3D 21.00
 16. Šmoulové 3D, USA 10.30
  Madagaskar 3D, USA 14.00
  DONT STOP, ČR 16.45
  Nedotknutelní 18.45
  Prometheus 3D 21.00 
 17. Madagaskar 3D, USA 14.00
  Prometheus 3D 16.00
  Koncert Pražského filmového orchestru 19.30
 18. Báječný hotel Marigold, USA 14.00
  DONT STOP, ČR 16.45
  Nedotknutelní 18.45
  Prometheus 3D 21.00 
 19. DONT STOP 16.00
  Ladies Movie Night  

Jak porodit a nezbláznit se, USA 18.45
 20. DONT STOP, ČR 16.45
  Nedotknutelní 18.45
  Prometheus 3D 21.00 
 21.-24. Madagaskar 3D (pouze 23.-24.) 14.00
  Nedotknutelní 16.30
  Věra 68, ČR (22.též 14.00) 18.45
  Vrtěti ženou, GB (pouze 21.-22.) 20.45 
  Královská aféra, Dánsko (pouze 23.-24.) 20.45
 25. Jak porodit a nezbláznit se 14.00
 29.-30. Královská aféra (pouze 29.) 14.00
  Doba ledová 3D. Země v pohybu, USA (pouze 30.) 14.00
  Věra 68 16.45
  Lov lososů v Jemenu, GB 18.45
  Stud, GB 20.45
PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY
 1. Líbáš jako ďábel 14.00
 4. 2 dny v New Yorku 14.00
 8. Tady hlídám já 14.00
 11. Nedotknutelní 14.00
 18. Báječný hotel Marigold 14.00
 22. Věra 68 14.00
 25. Jak porodit a nezbláznit se 14.00
 29. Královská aféra 14.00

Divad lo  Na  R e jd iš t i
Divadlo Pražské konzervatoře, Praha 1, Dvořákovo nábřeží 2 
www.divadlokonzervatore.cz,  
Rezervace vstupenek na tel.: 222 324 516 nebo lze 
zakoupit 1 hod. před začátkem představení v pokladně 
Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1

 4. Capo Comico
 6. Loučení se svobodou
 11. Rej derniéra
 13. Malované na skle
 18. Noc vrahů derniéra
 20. Žádná-celá-nekonečno derniéra
 22. Konzervování

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

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

Výstava

Pošta očima Tomáše Vosolsobě  
fotografie 1975–1979“

do 17. 6. 2012

Krajiny grafiky, Známková a grafická tvorba
20. 6.–16. 9. 2012

Autogramiáda: 23.6. / 9.00 – 12.00
K výstavě jsou vydány 2 příležitostné poštovní dopisnice

Národní třída 28, Praha 1 
221 105 225 
pokladna denně od 16 
www.evald.cz

 1.-6. Líbáš jako ďábel 17.00, 19.00
 4. Vrtěti ženou pro seniory 15.00
 1.-6. Le Havre 21.00
 7.-13. Lov lososů v Jemenu 17.00
 7. Win, Win pro seniory 15.00
 7.-13. Nedotknutelní (11. pro seniory 15.00) 19.00, 21.00
 14.-19. Dont stop 17.00, 19.00
 14. Železná lady pro seniory 15.00
 18. Vrásky z lásky pro seniory 15.00
 20.-22. FESTIVAL DEVĚT BRAN 17.00, 19.00, 21.00
 23.-27. Okresní přebor 17.00, 19.00
 21. Láska je láska pro seniory 15.00
 25. Marieke, Marieke pro seniory 15.00
 23.-27. Rozchod Nadera a Simin 21.00
 28.-30. Báječný hotel Marigold
   (28. pro seniory 15.30) 15.30, 18.00
 28.-30. Máme papeže! 20.30

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, Obecní dům                   19.30
 13., 14. SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
  KAZUKI YAMADA | dirigent
  STANISLAV PENK | pozoun
  CLAUDE DEBUSSY: Faunovo pozdní odpoledne
  JURAJ FILAS: Don Quijotte aneb autoportrét, koncert 

pro trombón a orchestr
  NIKOLAJ RIMSKIJ-KORSAKOV: Šeherezáda, symfonic-

ká suita, op. 35
 20., 21. ZÁVĚREČNÝ KONCERT SEZÓNY
  SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
  RASTISLAV ŠTÚR | dirigent
  PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
  LUKÁŠ VASILEK | sbormistr
  Petr Iljič Čajkovskij: Romeo a Julie
  Nikolaj Rimskij-Korsakov: Španělské capriccio, op. 34
  Maurice Ravel: Alborado del gracioso
  Richard Wagner: Lohengrin, předehra k 3. jednání 

(svatební pochod)
  Tannhäuser, předehra a bacchanale, scéna Einzug der Gäste
  Alexandr Porfirjevič Borodin: Polovecké tance

NÁRODNÍ DIVADLO
 1. Čarokraj O 12.00, 16.00
 2., 24. Čarokraj O 11.00
 2. Jakobín O 20.00
 3. Zkrocení zlé ženy Č 14.00, 19.00
 4., 11. Král Lear Č
 6., 10. Cyrano z Bergeracu Č
 7. PETR ZUSKA GALA X
  Cesty a zastavení B
 8., 9. Cesty a zastavení B
 9. První baletní krůčky
  Baletní přípravka Národního divadla B 14.00
 10. Cyrano z Bergeracu Č
 12. Jazz v Opeře – Freddy Cole K
 13. Sluha dvou pánů Č
 14. Káťa Kabanová O
 15. Rusalka O
 16. Naši furianti Č 17.00
 17. Nápoj lásky O 14.00, 19.00
 18. Carmen O
 20. PETR ZUSKA GALA X
  Pocta velkým tónům B
 21., 22. Pocta velkým tónům B
 23. Čarokraj O 14.00, 17.00
 25. Gloriana O
 26. Konec masopustu derniéra Č
 28. PETR ZUSKA GALA X
  Doteky folkloru B
 29., 30. Doteky folkloru B
STAVOVSKÉ DIVADLO

 1., 3., 27. Mozartissimo BM Art K  17.00
 1. Čaj u pana senátora Č
 2. Čaj u pana senátora Č 13.00
 2., 28. Bláznivý den aneb Figarova svatba Č
 6. Cosi fan tutte O
 7. Kouzelná flétna O
 8., 26. Racek Č
 9. DON GIOVANNI 1. premiéra O
 10. DON GIOVANNI 2. premiéra O
 11. Deváté srdce Č 18.00
 12. Mikve Č
 13., 16., 22., 24., 29., 30. Don Giovanni O
 14., 27. Revizor Č
 15., 21. Být či nebýt Č
 18., 25. Enron Č
 19., 20. Absolventský koncert
  Taneční konzervatoř hl. m. Prahy B
 23. Taneční mládí B
STÁTNÍ OPERA

 1., 21. Tosca O
 2. La bohéme O
 3. Lazebník sevillský O
 5. Die Zauberflöte O
 6. Popelka derniéra B
 8. Rigoletto O
 9., 30. La traviata O
 10. Labutí jezero B 14.00, 19.00
 13. Giselle B
 14. Sedlák kavalír – Komedianti 1. premiéra O
 15. Madama Butterfly O
 16. Aida O
 17. Sedlák kavalír – Komedianti 2. premiéra O
 19. Spící krasavice B 11.00
  Spící krasavice derniéra B
 20., 28. Sedlák kavalír – Komedianti O
 22. Prague Ballet Gala B 19.30
 23. Labutí jezero B
 24. Rusalka O
 26. Turandot O
 27. Don Quijote B
 29. Carmen O
NOVÁ SCÉNA

 1., 2., 20., 21., 22., 23. Graffiti  Lm 20.00
 4. Ohrožené druhy Č
 5., 6. Constanza Macras, Dorky Park:  

Open For Everything  20.00
 7. Co se stalo, když Nora opustila manžela Č
 9. Cocktail 012 – The Best of  Lm 20.00
 10. Peter and the Wolf  

First International Ballet School  B 18.00
 11. Nový začátek na Nové scéně  

 Taneční centrum Praha B
 13. Čekání na Godota Č
 14., 15., 16. Legendy magické Prahy Lm 20.00
 17., 19., 20. Nosorožec Č
 18. Má vzdálená vlast Č
 25. Odyssey Compagnie Irina Brook  20.00
 26. Divadlo za bránou HAMU O 20.00
 27. Kouzelný cirkus  Lm 20.00
 28. Interpelace scénická diskuse  17.00
DIVADLO KOLOWRAT

 4. Cesta kolem světa… za absolutní tmy
 5. Špinavé ruce derniéra Č
 6. Historický monolog derniéra Č
 7. Blackbird Č
 9. Karla Č
 11. Cesta kolem světa… za absolutní tmy
 13. Na ústupu Č
 15. Nezlobíš se…? Č
 19. Karla Č
 21. Zítra se bude… O
  Č činohra, B balet, O opera, K koncert,  

Lm Laterna magica, DoP Dětská opera Praha
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

D I V A D É L K O 
R O M A N E T O
www.divadelkoromaneto.cz

 6. Vodnická pohádka Praha 9 – Dvoreček 16.00
 9. Vodnická pohádka Žluté lázně 14.30
 10. Pejsek a Kočička jdou do divadla Žofín Garden – Brunche
 24. Vodnická pohádka  

RC Hvězdička Kovářova 42/25a, Praha 5 16.00

Koncert duchovní hudby
3. koncert cyklu Královský nástroj ve všední den

v kostele Panny Marie pod Řetězem
dne 19. června v 17.00.

Program:
Ch.M. Widor: Toccata ze Symfonie f moll, č. 5
J. S. Bach: Air ze Suity D dur
L. Vierne: Final ze Symfonie d moll, č. 1
A. Corelli: Concerto F Dur pro hoboj a varhany
                Preludium, Allemande, Sarabanda, Gavota, Gigue
L. J. Alfred Lefébure-Wélly: Sortie Es dur
B. Marcello: Adagio pro hoboj a varhany
L. Boelmann: Toccata z Gotické suity
G. P. Tellemann: Sonata g moll pro hoboj a varhany
                         Adagio, Allegro, Menuetto, Comodo, Allegro
A. Guilmant: Final ze Symfonie d moll č.1, op. 42

Účinkují:
D. Matznerová – titulární varhanice kostela
Panny Marie Vítězné (Pražského Jezulátka)
L. Sequardtová – hoboj

Koncert pořádá Společnosti pro duchovní hudbu (SDH),  
vstup volný. 
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v Harfě
1160 oobchoodů
1160000 parrkovaaccích mmíst

ČeskomoravskávedleO areny www.galerieharfa.czzdarma

A ještě k tomu se bavíme
2. 6.   Autogramiáda Beto Perez a Zumba After Party na střeše
9. 6.   Harfa Naživo! 3. kolo semifinále s Leošem Marešem
9. 6.   Galerie Harfa Extreme 
15. – 17. 6. Etno v Harfě
16. 6.  Galerie Harfa patří dětem 
23. 6.  Harfa Naživo! finále s Leošem Marešem
29. 6.  Hurááá na prázdniny

 NA HRADĚ…�Výstava v Letohrádku a v Císařské konír-
ně je věnována době posledního českého krá-
le Ferdinanda V. Dobrotivého.�����Rožmberský 
palác nabízí kapitoly z historie Dvanáct sta-
letí PH.�����Stálá expozice Hradní stráže po-
řádá přehlídku HS a koncert Hudby HS a 
Policie ČR. Zároveň představí expozici mo-
tocyklů používaných od 60. let do součas-
nosti.�����K Příběhu PH proběhne přednáš-
ka o chrličích katedrály sv. Víta a vycházka do 
Plečnikovych Jižních zahrad.�����Tématem le-
tošního dětského 
víkendu je výročí 400 let od smrti Rudolfa 
II.�����Na Terase Jízdárny zahraje Jiří Mráz 
Quartet z USA.�����V Rudolfově galerii uve-
de Pavel Haas Quartet smyčcové kvartety B. 
Smetany a F. Schuberta.�����Zámek v Lánech 
chystá Den otevřených dveří.
 …I V PODHRADÍ�Pro Pražskou muzejní noc 9. 6. je 
připraven bohatý program ve 39 institu-
cích.�����Na Karlově mostě začaly práce 
na poškozeném sousoší sv. Vincence 
Ferrerského a sv. Prokopa od F. M. Brokofa 
z r. 1712. Po demontáži a uložení v depozitáři 
GHMP bude rozhodnuto o dalším postupu 
jeho záchrany.�����Po 6 letech byla obnovena 
činnost Státního fondu kultury ČR. Zák. 
č.�239/1992 Sb. vyjmenovává druhy projektů 
a způsoby podpor – formou účelové dotace, 
půjčky, návratné fi nanční výpomoci.
 ZPRÁVY Z AKADEMIE�Ve vile Lanna se uskuteční mimořádné 
setkání popularizátorů vědy Workshop SCIAP 
2012.�����Na Kanárských ostrovech byl uve-
den do provozu největší evropský sluneční dale-
kohled GREGOR, jehož vývoje se účastnili čeští 
astronomové.�����Fyziologický ústav zahájil 
provoz optického tomografu, který umožní zo-
brazení 3D živých struktur. OPT Scanner 3001 
najde uplatnění také v biomedicíně.
 TAJEMSTVÍ V NM�Výstavu Vynálezy a vynálezci doplnily 
tajemné bedny, které jsou v depozitářích NM 
uloženy již více než 100 let. Jsou opatřeny 
štítky se slovy: Památky po dvor. radovi prof. 
MUDr. Bohuslavu šlechtici Jirušovi. Otevře 
se 16. listopadu roku 2101. NM hodlá přání 
botanika a farmakologa, který muzeu odkázal 
celý svůj majetek, splnit.
 NEBE NAD HLAVOU�Ozdobou oblohy bude Saturn (mimo 
ráno), stále v Panně. Mars v první polovině noci 
přechází od Lva k Panně, Jupiter se objeví ráno 
nízko nad v. Měsíc bude v úplňku 4. 6., v novu 
19.6. Slunce vstoupí 21. 6. do znamení Raka, 
nastává letní slunovrat, začíná astronomické 
léto. Večerní nebe 25.–28. 6. zaujme sesku-
pením Měsíce, Marsu, Saturnu a Spiky (á Pan-
ny) na z a jz. U pomalého meteorického roje 
Bootidy s maximem 27. 6. ve 4h SELČ se 
udávají pozorovací podmínky průměrné.
 PŘECHOD VENUŠE PŘES SLUNCE�Kdo se nedíval 8. 6. 2004, měl by si 
přivstat 6. 6. 2012. U nás spatříme ve výšce 
16´ nad obzorem závěrečnou asi čtvrtinu 
úkazu, tedy poslední 2 hodiny. Slunce bude 
vycházet ve 4h 54m SELČ, Venuše začne 
opouštět sluneční kotouč v pravém horním 
okraji v 6h 37m (3. kontakt), okamžik úplného 
výstupu nastane v 6h 55m (4. kontakt). Tento 
vzácný nebeský úkaz je vlastně obdobou 
zatmění. Příští přechod už nikdo z dnes žijících 
neuvidí, opakovat se bude až 11. 12. 2117!
 HUDBA NA MALÉ STRANĚ�Každodenní podvečerní recitály (mimo 
úterý) předních pěvců a instrumentalistů 
rozezvučí chrámový prostor sv. Mikuláše. Během 
středečních varhanních koncertů se v červnu 
představí V. Jelínek, E. Bublová, I. Chřibková, 
A. Viktora. Sobotní cyklus koncertů s větším 
obsazením nazvaný Po duchovních cestách 
bude pokračovat po prázdninách.
 VÝSTAVY�Soubor grafi k vystavený v Galerii 
Hollar nazval autor J. Brázda Hledání 
ztraceného ráje.�����Po rozsáhlé rekonstrukci 
je znovu otevřen Salmovský palác výstavou 
NPÚ Pernštejnové a jejich doba.�����Dům 
U Kamenného zvonu představuje výběr 
z londýnské umělecké scény.�����Sondou 
do uměleckého vývoje L.�Typlta je výstava 
v Městské knihovně. Současně zde 
vystavuje své obrazy J. Špaňhel.�����Startup 
U Zlatého prstenu pokračuje fotografi emi 
J. Pošové.�����Lapidárium ukazuje nejstarší 
plastiku z Karlova mostu a další poklady 
jagellonské gotiky.�����ČMH vystaví Kouzelné 
hrací strojky.�����Galerie Miro představuje malíře 
s nezvyklým jménem TAL R. Narodil se r. 1967 
v Izraeli, žije a pracuje v Kodani.
 ČESKÁ FILHARMONIE�Sezonu uzavírá náš přední orchestr se 
svým dosavadním šéfdirigentem E. Inbalem 
Ravelovou Šeherezádou a velkou Symfonií 
č. 3 „Kadiš“ pro vypravěče, soprán, smíšený 
sbor, chlapecký sbor a orchestr L. Bernsteina. 
Spoluúčinkuje P. Vykopalová/soprán, Český 
fi lharmonický sbor Brno a Kühnův dětský sbor, 
textem doprovází S. Pisar.�����Úplně poslední 
koncert před prázdninami patří harfi stce 
J.�Bouškové, která přednese mj. Debussyho 
Arabesku č. 2, Impromptu G. Fauré nebo 
Fantazii na symfonickou báseň Vltava pro 
harfu sólo J. H. Trnečka. Koncert je posledním 
z řady Poledních recitálů koncertních mistrů a 
prvních hráčů orchestru, letošní novinky.

Stáňa Wildová

Rozhodly se jejím vydáním pomoci rodičům, nebo spíše je 
přimět – protože hlavně v rodinách se dnes na podobná témata 
při výchově dětí rádo zapomíná – aby své děti s významnými 
událostmi seznámili jednoduchou a pro ně přitažlivou formou. 
Publikace se může hodit i ve školách, skautům a sokolům, ale 
i jinde, kde se pracuje s dětmi. Knížka výstižnými a působivými obrázky, básničkami a 
krátkým, srozumitelným výkladem prochází české i mezinárodní svátky od Nového roku 
až po Silvestra tak, aby si děti zapamatovaly význam každého konkrétního dne, který 
slavíme. Třeba i dne Lidských práv nebo dne, kdy si připomínáme Holokaust. Vysvětluje 
hezky například i rozdíl mezi svátkem MDŽ a Dnem matek. Jediný svátek, který svou 
formou vysvětlení vyvolá možná v dospělých otazník, jsou Velikonoce, kdy se v textu i na 
obrázku objeví místo typické české pomlázky a malované kraslice velikonoční zajíček. 
Sice s vysvětlením, že to je symbol velikonočních svátků v zahraničí, ale bez českého 
kontextu. To je však drobnost, jinak je vznik i podoba této knížky rozhodně dobrým 
nápadem. Aby nápad došel kýženého efektu a děti alespoň trochu tušily, proč že který 
den nemusí do školy, ale mohou jet s rodiči třeba na výlet, musí si však publikace nalézt 
cestu do rodin a do škol. Podaří se to? Ideálním stavem by pak bylo spojit listování a čtení 
v knížce s výletem, procházkou nebo nějakou činností související s tím kterým svátkem. 
Blíží se červnová vzpomínka na vyhlazení Lidic (10. 6.). Návštěvu památníku můžete spojit 
třeba s výletem do nedalekých křivoklátských lesů. Další tipy na výlety už si ale musíte 
vymyslet sami. 
Vydal ANLET – Asociace nositelů legionářských tradic.

Nedávno vyšla knížka, jaká tu ještě (nebo už dlouho) ne-
byla. Útlá, barevná, omalovánkového formátu, ale to (od)
vážné téma! Autorky si daly za úkol seznámit děti s tím, 
proč a jak vznikly svátky, které se v České republice slaví,  
ať už státní, ale i významné dny či dny pracovního klidu, a 
ovšem i svátky církevní. 

Znáte naše svátky?
Autorka: Jindra Svitáková; ilustrace: Renata Frančíková

NA PÁR ŘÁDCÍCHTIP NA KNÍŽKU

Dyzajn Márket (chtělo by se říci piš, jak slyš) 
je vlastně prodejní přehlídkou kreativní tvor-
by mladých šperkařů, návrhářů, výrobců za-
jímavých interiérových doplňků, ale také hra-
ček či nápadité modelové módy. Jednodenní 
akce se konaly zpočátku vždy v některé ze 
zajímavých kaváren (Jericho, Krásný ztráty 
i jiné..). Rozsahem se však při každém dal-
ším opakování přestával do kaváren vcházet, 
a proto v poslední době zakotvil právě na 
piazettě u Národního divadla. Má to své vý-
hody i nevýhody, říká Terezie Tunková, která 
za nápadem i realizací akce stojí. „Lidé nás 
tu lépe najdou a prostor je dost veliký, aby 
se mohli zúčastnit i noví tvůrci.“ Nevýhodou 
může být počasí, které se při posledním 
dubnovém Dyzajn Márketu opravdu moc 
nevydařilo. Přestože vystavující i návštěvníci 
byli po celý den ofukování ledovým větrem, 
i tak bylo zájemců dost. O cenově dostupné 
a přitom designově hodnotné doplňky je stá-
le větší zájem a právě o takovou nabídku se 
organizátoři snaží. 

Tentokrát se podařilo spojit konání Dyzajn 
Márketu s dalšími dvěma již zaběhnutými 

akcemi. Koná se totiž jako zahajovací projekt 
festivalu Fiesta (Nová Scéna) a jako součást 
hudebního festivalu United Islands České 
spořitelny. Bude proto obohacen i o různá 
hudební vystoupení a také módní přehlídku. 
A co konkrétně tu můžete najít? Především 
nekonvenční módu od hlavy až k patě, šper-
ky z nejrůznějších materiálů, šátky, kabelky 
a kabely, ale i nápadité pánské a dámské 
modely.

Většina z výrobců – mnozí se akce zúčast-
ňují osobně, má svoji značku, takže kdo se 
chce orientovat podle nich, může tu najít: 
Jane Bond – čelenky, atelier MATE – origami 
šperky, REEFLEX Design – světélkující kovo-
vé šperky, kabelky KikiBike, Haneri – autor-
ský smaltovaný šperk, Lubor Baum – stříbr-
ný šperk. Oblečení: Longin, Jarosa, Julius 
Fashion Shop, Flamingopark. Dále nezvyklé 
věci: Krasohledy, ručně vázaná fotoalba a 
leporela, stolečky na klín, interiérové samo-
lepky, zajímavé hračky a další.

A k tomu dobrá hudba, dobré jídlo, po-
hodová atmosféra, přátelské prostředí, … to 
vše je Dyzajn Márket.                Maf

Dyzajn Márket na piazzetě
Prostor, pro nějž se pomalu vžívá poitalštělý název piaze-
tta (náměstíčko) mezi Novou scénou a historickou budovou 
Národního divadla, stále častěji ožívá netradičními výstavami 
a akcemi. Další takovou zajímavou příležitostí, proč piazettu navšívit, bude již devátý 
Dyzajn Márket . Koná se tu v sobotu 23. června od 10 do 20 hodin. A cože to je za akci?

PLACENÁ INZERCE

Hlavní festivalové pódium v Letenských 
sadech bude patřit především dobré muzice, 
a to celých dvanáct hodin – od desíti do 
desíti. Za všechny jmenujme třeba Moniku 
Načevu s Justinem Lavashem, Vypsanou 
fi xu, Poletíme?, nebo hlavní tahák večera – 
kapely Toxique a N.O.H.A. Celý jednodenní 
festival probíhá v ekologickém duchu, takže 
si můžete být jisti, že všechny refl ektory a 
veškerá produkce „pojede“ na elektřinu 
z obnovitelných zdrojů. 
Festival se koná pod záštitou hnutí DUHA, 
které usiluje o svobodnou a demokratickou 
společnost, která podporuje a zajišťuje 
čisté a zdravé životní prostředí. Projektem 
Velká výzva chce organizace přimět politiky 
k přijetí zákona o snížení závislosti na fosilních 
palivech. Kromě poslechu skvělé muziky se 
tedy můžete dozvědět i spoustu zajímavých 
věcí o samotném projektu Velká výzva, o tom 

jak funguje a o možnostech, jak pomoci pro 
všechny, kteří jedou na stejné ekologické 
vlně. Ekologové tradičně myslí i na děti, které 
se zde díky soutěžím neziskových organizací 
nebudou nudit, a také na nás dospělé, kteří 
nechceme při poslechu hudby hladovět 
a trpět žízní – zajištěno je tedy i „stylové“ 
občerstvení z české ekologické farmářské 
produkce, které myslí i na vegetariány – což 
je další velká výzva pro všechny z vás, kteří 
takové jídlo ještě nikdy neokusili. Na festivalu 
budete mít dobrou příležitost. A jako bonus 
zde bude i koutek pro všechny milovníky 
techniky a moderních „vychytávek“, kde 
vám představí nejnovější ekologicky šetrné 
technologie, řeknou jak (nejen) elektroniku 
recyklovat a spoustu dalšího.
Přijďte se i vy kulturně (a možná i ekologicky) 
zrecyklovat – festival se koná devátého června 
od desíti hodin a vstupné je zdarma.          K. H. 

Velká výzva platí nejen pro všechny zdejší a okolní obyvatele, ale především pro mi-
lovníky nejen hudby, ale i ekologie a životního prostředí.

Hudební „recyklace“ na Letné

Soubory a tvůrci z jedenácti zemí se 
představí českým divákům na 24. roč-
níku Mezinárodního festivalu současné-
ho tance a pohybového divadla TANEC 
PRAHA 2012, jehož hlavní část proběhne 
od 4. do 29. června.
Festival nabízí řadu výjimečných tanečních 
zážitků – různorodých, vysoce kvalitních 
a většinou v české premiéře. Do Prahy 
přijedou soubory z Francie, Německa, 
Argentiny, Švédska, Velké Británie, Izraele, 
Dánska, Holandska, Španělska, Japonska 
a samozřejmě České republiky. 

Diváci se za tanečními zážitky mohou 
vydat do divadla Ponec, Divadla Archa, 
na Novou scénu Národního divadla a do 
Hudebního divadla Karlín. Hlavními lákadly 
je slavný švýcarský soubor Alias, který 
uvede 26. a 27. června v Hudebním divadle 

Karlín fascinující a hypnotickou choreografi i 
Sideways Rain. Dále se mohou diváci těšit 
na vlámský soubor Ultima Vez s českou 
premiérou nejnovějšího představení Wima
Vandekeybuse booty Looting, který vystou- 
pí 28. a 29. června v Divadle Archa. 

Program doplní workshopy, fi lmy, před-
nášky pro studenty i veřejné debaty. 

Vstupenky jsou v prodeji na pokladně 
divadla Ponec a v místech konání. 

Více informací na www.tanecpraha.cz.
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