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Slovenská vlna

festival hudby, tance, divadla …
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Do divadla

Zimní výlet
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do nedalekých Pyšel

Čas zámořských objevů – výpravy do neznáma

Olbram Zoubek na dvoře pražského atelieru
(foto Jaroslav Kučera)







Výstava v Jízdárně Pražského hradu (archiv O. Zoubka)
jím předsedou, dnes čestným předsedou.
Má za sebou bezpočet skupinových a
samostatných výstav, zastoupen je v soukromých sbírkách a depozitech světových
galerií a muzeí. Je nositelem řady ocenění
i vyznamenání, o jeho osobě a tvorbě bylo
natočeno mnoho filmů a dokumentů.

Právě uběhly první dny roku 2014 a vy
držíte v ruce první letošní číslo Listů. Je
zcela nasnadě, že v každém „novém“
očekáváme něco dosud nevídaného či
alespoň jiného, pokud možno příjemného. Nevím, jaká předsevzetí jste si kdo
letos dali a co následně svým vlastním
přičiněním od nového roku očekáváte.
Jistě se najdou tací, kteří doufají, že
rokem 2014 projdou hubenější, někteří ušetří za cigarety, jiní za jiné neřesti,
někteří se plánují (do)vzdělat, další se
chystají na převratný životní krok nebo
rovnou na cestu kolem světa. Budiž každému přáno.
Předsevzetími však není žádný rok
jiný. Více či méně otevřeně je formuluje
každý, každý rok. A je potom jen na nás
samých, jak si s předsevzetími a dalšími
výzvami toho kterého roku poradíme.
Každý rok má však nějaká specifika
vlastní. Tento letošní je – mimo jiné –
takzvaně „čtyřkový“. My, Češi a Moravané, ho slavíme jako Rok české hudby.
Ačkoliv se jistě letos s významem a důvodem tohoto „čtyřkového“ roku setkáte
mnohokrát, využiju své šance být jeden
z prvních (alespoň občas v něčem) a
hned v úvodní rubrice prvního čísla Listů
velmi stručně připomenu, o co, respektive o koho, a proč jde. Především je to
náš jedinečný národní skladatel Bedřich
Smetana, jehož 100. výročí narození
bylo poprvé „výrazně“ slaveno v roce
1924. Po druhé světové válce došlo
k rozšíření „oslav“ na českou hudbu
jako takovou, přičemž svá významná
„kulatá“ jubilea mají v letech se „čtyřkou“ i mnozí naši další velcí hudebníci,
například: Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Josef Suk či z jiného hudebního
soudku Jiří Šlitr.
Naše Listy se na „čtyřkový hudební“
rok dobře přichystaly a připravily novou
rubriku, ve které budou upozorňovat na
nejvýznamnější či nejzajímavější osobnosti, a rovněž akce k jejich připomenutí, které se budou v jednotlivých měsících konat.
Ti z vás, kterým hudba není vlastní,
nemusejí v tomto roce zoufat. Letošek
je naplněn i mnoha jinými významnými
počiny: již za chvíli se budou konat zimní olympijské hry v ruském Soči, záhy se
(možná) otevře tunelový komplex Blanka a zcela jistě se na podzim uskuteční
volby do Europarlamentu, zastupitelstev
obcí a do 1/3 Senátu České republiky.
Každý si tedy přijde na své.
Příjemné čtení našich Listů a rok 2014
plný nového a pokud možno příjemného!
Ondřej Sedláček
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Výstava Olbrama Zoubka v Jízdárně
Pražského hradu (do 3. 3. 2014) je realizována podle autorovy koncepce. Nabízí
přes dvě stě jeho děl od poloviny padesátých let minulého století do současnosti, z nichž některá jsou vystavena vůbec
poprvé. „Dělám sochy letící, vznášející se
a beztížné, se kterými rozehrávám trochu
divadlo: každá v sobě nese určitou náladu,
gesto nebo i neslyšitelný výkřik, jako by se
spolu chtěly potkat a domluvit. A právě to
bude v Jízdárně možné,“ říká mistr, který
se inspiroval antickými vzory a současně
sochami Giacomettiho a ženskou krásou.
Pojetí výstavy plně využívá přirozené světlo
jízdárny a impozantní prostor tohoto známého hradního objektu. Nabízí široký výběr
z celoživotního díla a umožňuje proniknout
k osobnosti člověka – umělce, který si v každé době dokázal uchovat tvůrčí náboj,
energii a invenci, statečné srdce a odvahu.
Tím se zařadil ke generaci nejváženějších a
největších sochařů současnosti.
Olga Szymanská

Zveme Vás na tradiční výstavu
třešťských betlémů
v Jindřišské věži

ĚŽ

guraci a zároveň, na rozdíl od jiných, ji chápal jako kontinuitu: byť v obměnách, přesto
figura tu stále je od paleolitu po současnost. Zoubek dává svým sochám možnost
promlouvat skrze jejich psychickou situaci
v gestech, pohybech, naklonění, schýlení,
vychýlení, pádu. Záleží mu na sdělnosti a
přímém kontaktu s divákem: například na
výstavě Socha a město (1969) vystavil skupinu soch na náměstí mezi chodce, podobně na pražském Ovocném trhu (v 90. letech).
Soustavná umělcova tvorba dala vzniknout rozsáhlému dílu, které mapuje veškeré
proměny doby, v níž umělec nikdy neslevil
ze svého osobního postoje. Pracuje v materiálech jako osinkocement, olovo, cín a
zvýrazněné působivosti dociluje polychromováním a zlacením. Z cínových reliéfů
pořizuje otisky do ručního papíru. Kromě
početnosti má jeho dílo veliké rozpětí: od
komorních plastik přes volné a reliéfní sochy k monumentálním dílům. Rád spolupracuje s architekty, proto je autorem četných
realizací v interiérech a exteriérech. Zúčastnil se mezinárodních sochařských sympozií
mezi lety 1965–1969 (Vyšné Ružbachy, St.
Margarethen aj.), po roce 1990 se podílel
na mezinárodním sympoziu Barok a dnešek (Litoměřice). Byl členem skupiny Trasa,
zakládajícím členem Nové skupiny. Od roku
1991 členem Umělecké besedy, později je-

-Khásová, automobilová závodnice
(nar. 16. 11.1900) – 20 let
7. 1. 1774 vešlo v platnost nařízení,
které ukládalo majitelům domů
v Praze vést roury od okapů svisle
podle domů; původně trčely vodorovně daleko do ulic – 240 let
8. 1. 1899 v Praze se hrál první mezinárodní fotbalový zápas S. K. Slavie
a mužstvo Berlína (0:0) – 115 let
16. 1. 1969 se pokusil o sebevraždu
upálením student Jan Palach – zemřel
19. 1., pohřeb se konal 25. 1. 1969
(nar. 11. 8. 1948) – 45 let
21. 1. 1934 narodila se Eva Olmerová, jazzová zpěvačka (zemřela 10. 8.
1993) – 80 let
22. 1. 1929 nar. Petr Eben, skladatel
a pedagog († 24. 10. 2007) – 85 let
31. 1. 1984 V Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze provedena první úspěšná transplantace srdce
u nás – 30 let

V

Velmi osobní styl svých figur vyjádřil slovy: „Dělám lidi, na které myslím.“ Byla to
v první řadě rodina a přátelé – skutečné postavy s nezaměnitelnou podobou, kterým
umělec určil individuální poslání: tak seskupeny vstupují do vzájemných vztahů. U postav mytologických či biblických je proces
opačný: směrem k přítomnosti dostávají
velmi konkrétní poslání. Uznával novou fi-

 5. 1. 1994 zemřela Eliška Junková

Vznášející se sochy Olbrama Zoubka
Největší retrospektivní výstava Olbrama
Zoubka v Jízdárně Pražského hradu nabízí to nejlepší z jeho tvorby.
Olbram Zoubek se narodil roku 1926
v Praze. Jako mnoho jiných, později známých sochařů, také on rozvíjel svůj talent a
invenci svobodně v proslulém sochařském
ateliéru Josefa Wagnera na Vysoké uměleckoprůmyslové škole. To ho po absolutoriu motivovalo k sochařskému tradičnímu
projevu, později i k restaurátorské práci
(hlavně na sgrafitech zámku v Litomyšli).
Silný zážitek z cesty po Řecku (1958) ho
poznamenal vztahem k antice a vědomím
ušlechtilého poslání umění. Hlavní byl ideál
lidskosti v opakujících se tématech. Výtvarný názor si Zoubek od počátku tříbil poznáváním děl velikánů moderního sochařství.
Od šedesátých let směřoval ke konstrukci,
například v cyklu Stavby. Souvislý hmotný
povrch narušoval, postavy proměňoval ve
fragmenty a destruoval jejich tělesné tvary.
Přesto však v ucelených formách.

PŘIPOMEŇME SI V LEDNU
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Zažijte zámořskou plavbu na vlastní kůži
Náprstkovo muzeum zve děti i rodiče:
Strach z neznámého, který prožívali dávní
mořeplavci, navodí promítání mořských
oblud a monster na plachty repliky části
Kolumbovy lodi Santa María. Velký interaktivní globus umožní návštěvníkům vydat
se po trase objevných plaveb. Pro děti je

připravena dobrodružná stezka v podpalubí s krysou Kolumbou a švábem Kukaračou, kteří provázeli námořní výpravy při
všech velkých objevech. Oba kamarádi se
stali i průvodci dětí výstavou a jsou hlavními hrdiny kresleného komiksu a scének ve
spodních částech výstavních vitrín. Výstavu
doplňuje bohatý program v podobě přednášek, workshopů a tematických víkendů
i výtvarné dílny pro rodiče s dětmi.
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské náměstí, až do 14. září 2014, úterý až neděle 10–18 hod.
Olga Szymanská

ĚŽ

Dobyvatelé, obchodníci, námořníci, piráti i otrokáři
Výstava provází návštěvníky životem hlavních protagonistů i dalších účastníků odvážných výprav – posádek dobyvatelských,
obchodních, vědeckých i pirátských lodí,
ale i životem domorodého obyvatelstva a
otroků. „Návštěvníci se na výstavě dozvědí,
k jakým kontaktům, střetům a vzájemnému přínosu mezi všemi těmito skupinami
docházelo,“ přibližuje výstavu její autorka
Kateřina Klápšťová.

V

z hory Santa Isabel, který má pro Mexičany výjimečný a symbolický význam, a další malby. Návštěvníci mohou spatřit i řadu
mimořádných zápůjček ze zahraničních
muzeí včetně monumentálního portrétu
nejznámějšího mořeplavce světa – Kryštofa Kolumba. Řada předmětů je vystavená
v České republice vůbec poprvé.

Kryštof Kolumbus a objevení Ameriky
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Aztécká bohyně

Jak lidé vnímali svět v minulosti
Dobové mapy, globy, grafiky a rukopisy
ilustrují představy o světě doby zámořských
výprav a objevů, vystaven je mimo jiné
i zemský globus ze Strahovského kláštera,
pocházející již z roku 1632. Osobnosti slavných mořeplavců a dobyvatelů přiblíží historické dokumenty a malby, mezi nimi i portrét objevitele Ameriky Kryštofa Kolumba
z vídeňského Kunsthistorisches Museum
nebo portrét dobyvatele Hernána Cortése
z Lobkowiczkých sbírek. Misionářskou
činnost Evropanů dokumentují pozlacené
kalichy z Arcibiskupství pražského. Svět,
který zámořské expedice objevily a zkoumaly, přibližují předměty z amerických, afrických nebo asijských sbírek Náprstkova
muzea.

Šťastné
čtyřky
Vážené čtenářky, vážení čtenáři!

D

Vydejte se s novým rokem na dobrodružnou plavbu kolem světa prostřednictvím
výstavy Čas zámořských objevů. Národní muzeum otevřelo tuto objevitelskou výstavu v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur, a zahájilo tak nový
výstavní cyklus Peníze.
Dobrodružná výstava provází návštěvníZámořské objevy změnily Evropu
ky dobou, kdy Evropané začali objevovat
Dějiny zámořských objevů se pro starý
dosud nepoznané končiny, a seznamuje je
kontinent začaly psát v 15. století, kdy se
se světem mořeplavců, výzkumníků, domoobjevitelské výpravy Portugalců a později
rodců, otroků, misionářů i pirátů, kteří jsou
Španělů snažily novými námořními cestami
s tímto obdobím nerozlučně spjati. Na jeddostat k pokladům Východu, obepluly Afrinom místě představuje exkluzivní předměty
ku a nakonec objevily Nový svět. Hnací siz českých i zahraničních sbírek: vzácné exlou těchto expedic byla touha po bohatství
ponáty z aztécké a incké sbírky Náprstkova
nepoznaných krajin – nových komoditách,
muzea, velmi cenný obraz od José Márii
především po koření důležitém pro chuť a
Velaska nazvaný Údolí Ciudad de México
konzervaci potravy. Dobyvatelé ale zároveň
toužili po zlatě a stříbře, které tehdejší Evropa potřebovala pro rozvoj ekonomiky a
obchodu. Na dobyvačné a obchodní výpravy navázaly v 18. století početné vědecké
expedice, které z nových krajů přivážely
poznatky o způsobu života i jazycích domorodců, místní fauně, floře a jejich nerostném bohatství. Zámořské objevy změnily
ekonomiku starého světa a život jeho obyvatel. Období objevitelských výprav přineslo Evropě nejen zlato a stříbro, ale rozšířilo
se zde dnes úplně běžné zboží jako káva,
čaj, čokoláda a nové plodiny jako brambory
nebo rajčata.

denně 10.00–18.00 hod.
Jindřišská ulice, Praha 1
www.jindrisskavez.cz
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Výběr z vlastivědných akcí PIS

Kam v lednu na procházku?
Pražská informační služba, tel.: 221 714 152, 221 714 151, www.pis.cz.
(Vstup na akce 100/ 70 Kč, není-li uvedeno jinak.)
8. st. Nenaučily se latině, ty klektavé bekyně.

Z dávných časů se nám vynořují obrysy zajímavých ženských společenství, která byla v období
13.–15. století reakcí na touhu laiků, v tomto případě žen, účastnit se aktivně náboženského života. Bekyně byly ctěny i haněny, v dobách husitských se mnohé přiklonily k hlásání radikálních
reforem. Vydejme se v jejich stopách! Začátek
v 16.00 před budovou České spořitelny na Národní třídě ( na rohu ulic Národní a Na Perštýně,
P 1). (M. G. Zörnerová)
Evropské město a Praha ve 20. století – přednáška. V další z přednášek si představíme Prahu
v období 20. století. Dozvíme se, jak se zde lidem
dařilo a jak město v tomto období vypadalo. Začátek v 17.00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, P 5,
v přízemí. (M. Homerová)
 11. so. Chrám Matky Boží před Týnem.

Vstupte s námi do jedné z nejvýznamnějších
pražských svatyní a nechte se okouzlit prací Mistra Týnské kalvárie či Matěje Rejska, nechte k sobě dolehnout dozvuky husitských bouří, třicetileté války či doby barokní. Začátek v 10.00 před hl.
vchodem do kostela. Cena 100/70 Kč + na kostel 40 Kč. (S. A. Marchal)
Do Máslovic za máslovým betlémem. Pojeďte
na výlet do Malého máslovického muzea másla.
Bude-li nám přát počasí, projdeme se naučnou
stezkou k Vltavě a svezeme se přívozem do Libčic, odtud vlakem do Prahy. Začátek ve 14.00 na
zastávce aut. č. 374 „Máslovice“ (odjíždí ve 13.30
od metra C Kobylisy). Cena 100/70 Kč + do muzea 30/20 Kč. (E. Sokolová)
Večerní prohlídka Staroměstské radnice. (stejně i 25. 1.) Navštívíte historické interiéry vybavené dobovým nábytkem, sestoupíte do podzemních prostor, kdysi užívaných jako středověké
vězení, a prohlédnete si figury apoštolů orloje
a navštívíte radniční věž. Začátek ve 20.30 před
věží (vstup vedle Staroměstského orloje). Cena
160 Kč. (průvodce PIS)
 12. ne. Za králem Jiříkem na Staroměst
skou radnici. Děti se dozví o době panování
krále Jiřího z Poděbrad i o fungování radnice za
časů královských. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Začátek ve 14.00 před vstupem do turistického informačního centra Staroměstské radnice.
(průvodci PIS)

Osada na Babě 1932–1936. V r. 1932 byla zahájena pod vedením arch. Pavla Janáka stavba
funkcionalistické vilové osady na Babě, která je
dodnes svojí unikátní urbanistickou a architektonickou celistvostí nejzachovalejším souborem
tohoto typu v Evropě. Začátek ve 13.00 na zast.
aut. č. 131 U Matěje (jede od metra A Hradčanská). (P. Lešovská)
 14. út. Expozice českého umění 19. století.

Návštěva Veletržního paláce s kurátorkou pro
vzdělávání Národní galerie v Praze, která vás
provede čtvrtým patrem stálé expozice českého umění 19. století! Uvidíme práce významných českých umělců jako např. J. Mařáka,
J. Schikanedera, M. Švabinského a F. Bílka. Začátek v 15.00 v objektu Veletržního paláce (zastávka tram. č. 12, 17, 24 Veletržní palác). Cena
100/70 Kč + do galerie 180/90 Kč. (M. Sybolová)
 15. st. Prohlídka budovy sboru česko-bratr
ské církve evangelické s procházkou královskými Vinohrady. Vycházka nás zavede do budovy vinohradského sboru českobratrské církve
evangelické, kterou navrhl v roce 1907 architekt A. Turek. Po prohlídce se vydáme směrem
do Dykovy a Hradešínské ulice, kde si ukážeme honosné vily významných osobností. Začátek ve 14.00 na zastávce tram. č. 10, 16 Šumavská. (A. Škrlandová)
Masarykovy děti – přednáška. Potomci Tomáše Garrigue Masaryka a jeho manželky Charlotte byli všichni mimořádně vzdělaní, umělecky
nadaní a významně se zapsali do českých dějin. Mnoho z nich potkal tragický osud, o němž
se dozvíme na přednášce. Začátek v 17.15
v sále PIS, Arbesovo nám. 4, P 5, v přízemí.
(M Štrachová)
 16. čt. Vzpomínka na Jana Palacha. Tou
to vycházkou si připomeneme 45. výročí sebeupálení Jana Palacha a projdeme se místy,
spojenými s jeho osobností. Začátek v 16.00
před budovou FF UK na náměstí Jana Palacha. (J. Nováková)
 18. so. Za svatým Norbertem do Strahov
ského kláštera. Vydejte se s dětmi do historických sálů Strahovského kláštera a poznejte zakladatele premonstrátského řádu
sv. Norberta. Děti se seznámí se životem tohoto světce a poznají jeho atributy. Bude jim
představen život v klášteře, včetně kapitulní sí-

Jak na povánoční odpady?

EKORUBRIKA

Vánoce a Nový rok. Dárky, oslavy a veselí. A také opelichaný vánoční stromek, hromady roztrhaného balicího papíru, zástupy prázdných lahví. A staré spotřebiče,
které musí udělat místo těm, co přinesl Ježíšek. Tuny a tuny odpadů. Svozové firmy s tím počítají a na začátku roku mají frmol. I tak je možné jim práci usnadnit.
či elektronické hračky. Vyřazená elektronika
Třeba tím, že prázdné lahve nebudete štoje významným zdrojem drahých kovů a měsovat kolem kontejnerů, protože je pak obla by být dopravena do sběrného dvora netížné se k nim dostat. Pokud je nestihnete
bo do speciálních kontejnerů, aby mohla být
dát do ještě prázdného kontejneru, zkuste
odpadovými firmami recyklována a bezpečraději počkat do dalšího svozu.
ně využita,“ říká Petr Havelka z České asociTakovým hodně nepraktickým odpadem
ace odpadového hospodářství.
je vánoční stromek. Jehličí se z něj jen sype
Každoroční problém představuje také
a doma už jen překáží. Rozhodně ho ale nepřepálený tuk, pozůstatek štědrovečerní vecpěte do popelnice na běžný odpad. Nechčeře skoro každé domácnosti. V žádném
te vedle. Popelnice pak může dál sloužit svépřípadě nepatří do výlevky. Po smažení je
mu účelu a pracovníci svozové firmy mohou
vhodné ho přelít do prázdné nádoby a dostromky snadno vytřídit do bioodpadu.
pravit do sběrného dvora. „O tom, že vyléK tomu je ale potřeba zbavit stromek
vání tuku do kanalizace představuje skutečvšech ozdob, včetně kovových háčků. Něně velký problém, se nedávno přesvědčili
které stromky totiž putují do drtičky a pak do
kolegové ve Velké Británii. Kanalizaci v lonkompostárny. Staré ozdoby proto na vyhodýnské čtvrti Kingston totiž ucpala obří tukozených stromcích být nemají.
vá usazenina, jejíž likvidace trvala déle než
„Během Vánoc také většina domácností
měsíc,“ varuje Havelka.
obměňuje spotřebiče a drobnou elektroniku,
Martin Mach Ondřej/Ekolist.cz
nejčastěji televize, monitory, mobilní telefony

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest
DOTAZ: Už tři čtvrtě roku jsme měli zarezervovanou chatu na horách, kde jsme měli podle plánu strávit Silvestr a začátek nového roku. Děti však nepředvídatelně onemocněly a
ani manželka se necítila dobře. Rozhodl jsem
se proto rodinnou dovolenou dva dny před
nástupem odvolat. Při rezervaci jsem však
nevěnoval dostatečnou pozornost docela vysokým stornopoplatkům. Majitel chaty nyní trvá na zaplacení 80% z dohodnuté ceny ubytování, což znamená, že zálohu ve výši 50%
nám nevrátí a zbytek bude vymáhat. Zdá se
mi to hodně, může to od nás vůbec chtít?
ODPOVĚĎ: Ano, může. V obchodních podmínkách je možné si sjednat odstupné neboli stornopoplatek pro případ, že zákazník
smlouvu na poslední chvíli zruší. Pokud je výše poplatku odstupňována podle délky doby
zbývající do nástupu na ubytování a odráží
dosud vzniklé náklady a případné ztráty, například nemožnost chatu v tomto termínu již
pronajmout, má na tuto částku provozovatel
zařízení nárok.
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DOTAZ: Přála jsem si dostat k Vánocům robotický vysavač. Toto
přání však vyslyšeli dva lidé z mého okolí, protože jsem pod vánočním stromkem našla rovnou dva.
Ukázalo se, že jeden koupila moje
maminka už v listopadu v místním
elektru a druhý objednával přítel těsně před
Vánoci v eshopu. Je šance některý z nich ještě vrátit?
ODPOVĚĎ: Ano, možnost tu je. Pokud od
převzetí toho druhého robotického vysavače
koupeného přes internetový obchod neuplynulo ještě čtrnáct dnů, může váš přítel od uzavřené kupní smlouvy na vysavač odstoupit.
Stačí odstoupení zaslat e-mailem, ale aspoň
s potvrzením o přečtení. Pro vrácení zboží tato lhůta neplatí, vrátit jej můžete až následně. Zaplacenou kupní cenu pak musí prodejce poukázat zpět na účet nejpozději do třiceti
dnů od doručení odstoupení.
Kontaktovat můžete i poradenskou linku
časopisu dTest – tel.: 299 149 009.

POŘADY PRO SENIORY

Koncert pro seniory se koná ve ve středu 8. ledna od 14.30, v Malostranské besedě,
Malostranské náměstí 21, Praha 1.
Zazní skladby J.S.Bacha, J.Haydna, J. Brahmse a D. Poppera. Vystoupí violoncellisté
Marie Dorazilová a Matyáš Keller, na klavír bude hrát Marek Šedivý.
Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku, sraz vždy ve 13.45.
11. 1. Drahý národní zjev Fr. Rubeš a jesuitů okrsek
		
– sraz před Novou radnicí na Mariánském nám.
18. 1. Palácová kuriosa a záhady tepny u Lidového domu
		
– sraz před palácem U Hybenů naproti Prašné bráně

ně a křížové chodby. Začátek ve 14.00 u sochy lva na nádvoří Strahovského kláštera (zast. tram. č. 22 Pohořelec). Cena 100/70 Kč +
do objektu 40/20 Kč. (průvodci PIS)
Procházka starými Strašnicemi s návštěvou
Trmalovy vily. Procházku starými Strašnicemi
odstartujeme u moderního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a dále budeme pokračovat ke kulturní památce Bečvářovu dvoru a navštívíme interiér Trmalovy vily. Začátek ve 14.00
u kostela Neposkvrněné početí Panny Marie
(spojení: tram. č. 22, 26 Nádraží Strašnice). Cena
100/70 Kč + do Trmalovy vily 40/20 Kč.
(M. Hátleová)
Renesanční sídla Hradčan a Malé Strany
s prohlídkou Martinického paláce. Martinický palác je dispozičně pozoruhodná stavba své
doby a podstatná část renesanční a raně barokní výzdoby, kterou během prohlídky uvidíme, se
zachovala dodnes. Zastavíme se u renesančních exteriérů paláce Schwarzenberského, pánů z Hradce, Metychů z Čečova, aj. a připomeneme si i roli jejich šlechtických vlastníků v české
historii. Začátek ve 14.00 před Martinickým palácem na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč
+ do objektu 50 Kč. (J. Škochová.)
 19. ne. Národní divadlo. (stejně i 26. 1.)

Prohlídka prostor nás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme
obdivovat díla M. Alše, F. Ženíška a dalších umělců generace Národního divadla. Začátek každou půlhodinu od 8.30 do 11.00 ve vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena
140/100 Kč. (průvodci PIS)
Domovní znamení Malé Strany a Hradčan.
Prohlédneme si malebná znamení a další zajímavé detaily na fasádách malostranských domů
a připomeneme si některé osudy jejich obyvatel. Projdeme Nerudovou ulicí a prohlédneme si
i některé méně známé exempláře v okolních uličkách Malé Strany a Hradčan. Začátek ve 14.00
u Malostranské mostecké věže na konci Karlova
mostu. (B. Škaroupkou)
 21. út. Kde se pivo vaří aneb za zlatým

mokem do Břevnovského pivovaru.
Benediktinský klášter si v průběhu mnohých staletí budoval rozsáhlé hospodářské zázemí, které zahrnovalo také zahrady, mlýn, haltýř a rovněž pivovar. Původní budovu pivovaru bohužel
dnes obdivovat nemůžeme, protože byla ve 20.
století zbourána. Roku 1990 se benediktini vrátili do svého kláštera, a proto také dnes můžeme ochutnat zlatavý mok v obnovených břevnovských stájích. Začátek v 16.00 před kostelem
sv. Markéty v areálu kláštera (spojení: tram. č. 22
Břevnovský klášter). Cena 100/70 Kč + do objektu 100 Kč. (B. Kocourek)
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Břevnovský kláštěr (Vycházka 21. 1.)
 22. st. Po stopách pražských povodní. Jak

se ukázalo v době nedávné, velká voda je i ve
21. století ještě stále nebezpečná. Jak tomu bylo
v minulosti? Jak se naši předkové sžili s hrozbou
velké vody? Utvářely povodně podobu historického jádra Prahy? Na všechny otázky naleznete odpověď na vycházce. Začátek v 16.00 před
vstupem do kostela sv. Jiljí (ul. Husova, Staré
Město, P 1). (M. G. Zörnerová)
 23. čt. Do Dejvic za sv. Vojtěchem. Na vy
cházce zavítáme do Arcibiskupského kněžského semináře, v jehož areálu navštívíme trojlodní
baziliku sv. Vojtěcha. Dozvíme se něco o historii této monumentální budovy a projdeme se po
okolí dejvického studentského kampusu. Začátek v 15.00 na zastávce tram. č. 20, 26 Thákurova. (A. Škrlandová)
 25. so. Zrod českého divadelnictví aneb

po stopách obrozeneckého divadla. Vydejme
se do míst, kde se v Praze rodilo české divadelnictví. Připomeneme si první česká představení uváděná na pražských divadelních scénách
a osudy slavné Boudy na Koňském trhu. Stranou nezůstanou ani přední osobnosti této doby,
jako byl např. Václav Thám, s nimiž jsou počátky
českého divadla neodmyslitelně spjaty. Začátek
v 10.00 u Café Tramvaj na Václavském náměstí.
(P. Bartásková)
Večerní prohlídka Staroměstské radnice.
(viz 11.1.)
 26. ne. Národní divadlo. (viz 19. 1.)

Muzeum Bedřicha Smetany. Letos si připomeneme dvě významná jubilea zakladatele české
národní hudby – 190. výročí narození a 130. vý-

Praha plná strašidel
Oblíbený každoroční závod proběhne 11. 1. 2014. Start je již tradičně na hřišti
u Tyršova domu. Strašidla budou během závodu v uličkách Starého Města i Malé Strany dohlížet na všechny
soutěžící v kategoriích od nejmenších
po dospěláky.
Třicátý ročník závodu vypukne ve
14 hodin. Soutěžit budou tříčlenné hlídky oddílů a hlídky veřejnosti (2–5 členné). Závod je určen i pro rodiny s dětmi.
Nebude chybět ani kategorie Dospělí,
kde si budou moci porovnat svoje síly
oddíloví vedoucí a dospělí jedinci z řad
veřejnosti. Závod spočívá v luštění šifer,
hádanek a hledání strašidel na Starém
Městě pražském. Letošní jubilejní ročník bude obsahovat pro veřejnost navíc všech 15 strašidel a jedno bonusové strašidlo dohledatelné pouze pomocí
GPS souřadnice pro všechny kategorie.
Startovné je 60 Kč na hlídku. Více informací a trochu historie strašidelného
závodu na www.strasidla.net. Po skončení závodu se můžete těšit navyhlášení
nejlepšího strašidla MISS Huhula 2014 a
doprovodný program v podobě ohňové
show a šermířského vystoupení. -PR-

Alkohol pomůže lépe usnout,
spánek ale nezlepší

ZDRAVÍ

Potíže s usínáním zažila téměř většina populace. Málokdo z nás si totiž může pospat opravdu ve chvíli, kdy se mu skutečně chce. Současný životní styl nedovolí většině lidí řídit svůj odpočinek jen biologickými hodinami. A tak moderní doba
přináší novou skupinu nemocí – poruchy rytmického spánku a bdění. Jejími důsledky pak může být nespavost nebo naopak – nadměrná únava a touha po spánku přes den.
doby neusnete, jděte si sednout do místV případě, že se opakují, sahají mnozí z nás
nosti s tlumeným osvětlením a zkuste relapo osvědčeném receptu – večerní pivo
xovat. Pokud možno jinak, než sledováním
nebo panáček a spánek se dostaví mnotelevize. Znovu usnout se pokuste, až zas
hem rychleji. Lékaři ale alkohol jako řešení
budete ospalí.
problému s nespavostí rozhodně nedopoÚnavu po probdělých nocích nezaháručují. A to nejen kvůli jeho neblahému vlivu
nějte spánkem přes den. Ráno vstávejte ve
na lidský
stejnou hodinu (i o víkendu). A myslete také
Alkohol sice působí jako dobré sedatina to, že ložnice by měla být zařízena přívum, to znamená, že urychluje usnutí, je ale
jemně – odborníci doporučují, aby v ní bylo
rychle metabolizován a pokles jeho hladico nejvíce ticho, v noci tma, nízká teplota
ny v druhé polovině noci vede k přerušo(16–20 stupňů) a hlavně – žádné hodiny.
vanému, nekvalitnímu a málo hlubokému
Pokud se váš spánek nelepší, dříve, než
spánku.
prášky na spaní zkuste další metody odborNa nedobrém spánku má svůj podíl i příníků ze spánkových laboratoří - například
padná bolest hlavy, žaludeční problémy
relaxaci nebo využití psychoterapeutických
a plný močový měchýř.
postupů.
Jako řešení nespavosti tedy nelze alkoChronický nedostatek spánku je pak
hol v žádném případě doporučit.
spojen s mnoha nežádoucími zdravotními
Pokud chcete lépe spát, vynechejte před
riziky. Podle některých studií mají lidé, kteří
usnutím s alkoholem také kávu, čaj, další
nedobrovolně spí méně, než 5 hodin dennápoje s kofeinem a cigarety. Do posteně, až třikrát vyšší pravděpodobnost onele ulehněte až ve chvíli, kdy jste opravdu
mocnění srdeční příhodou.
Irena S.
ospalí. Dejte si dvacet minut – pokud do té

ročí úmrtí. Pojďte s námi strávit část zimního odpoledne do zajímavé expozice Muzea B. Smetany, s výkladem o významu, tvorbě i pohnutém
osobním životě tohoto hudebního génia. Začátek ve 14.00 před vchodem do muzea na Novotného lávce. Cena 100/70 Kč + do muzea
50/25Kč. (E. Sokolová)
 27. po. Hvězda stříbrného plátna Hana Ví
tová – přednáška. 24. ledna uplyne 100 let od
narození jedné z našich největších prvorepublikových hvězd Hany Vítové. Stejně jako se před
kamerami objevovala s noblesou, nadhledem
a přirozenou elegancí, tak žila i svůj soukromý
život. O jejím životě soukromém, filmovém i divadelním si budeme povídat na přednášce. Začátek v 17.00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, P 5,
v přízemí. (P. Lešovská)
 29. st. Pozoruhodné interiéry pražských ho
telů – přednáška. Seznámíme se s prezentací
nejzajímavějších pražských hotelových interiérů,
využívajících k ubytování svých hostů prostory
paláců, klášterů, středověkých domů i moderních budov. Podíváme se obrazem do míst pro
většinu Pražanů překvapivých i obtížně dostupných. Začátek v 17.00 v sále PIS, Arbesovo nám.
4, P 5, v přízemí. (M. Racková)

Vycházky se konají s max. počtem 50 účastníků
(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.

Městská knihovna Praha 1
pobočka Hradčany, Pohořelec 25/111
po–čt 12.00–17.00,
Program v lednu
8. Vernisáž výstavy fotografií z tvorby
		 Miroslava Břeského;
17.17
		 trvá do 29. ledna
15. Trénování paměti s PhDr. B. Trnkovou.
		 seminář nejen pro seniory
17.00
22. Borneo krásné i drsné – přednáška
		 s videoprojekcí, S. Ryvolová
17.17
Otevřeno v provozní době, vstup volný.

Kontejnery na Praze 1
Velkokapacitní kontejnery budou přistaveny od 14.00 do 18.00 ukládání bude
koordinovat obsluha.
pátek 24. 1.
Haštalská (č. 2)
Malostranské nám. 11 (horní)
úterý 28. 1.
Pohořelec horní parkoviště,
Besední č. 2, Široká naproti FF UK
pátek 31. 1.
Hellichova x Nebovidská, Ostrovní u ZŠ,
Jeruzalémská za kostelem
(zdroj OÚ MČ Praha 1)
PLACENÁ INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE
tel. 257 530 280–1 | listyprahy1@seznam.cz
 Psací stroje, kalkulačky, skartovače

opravy, prodej – tel. 241 412 507,
www.psacistroje.cz
 KOUPÍM BYT, ROD. DŮM, POZEMEK kdekoli 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 obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek
a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned.
Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.
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Lenka Dohnalová k Roku české hudby
Pracovištěm této drobné ženy je kancelář v Institutu umění – Divadelním institutu v Celetné ulici. Potkat ji můžete na koncertech a dalších hudebních akcích doslova všeho
druhu. Je dlouholetou tajemnicí nevládní organizace České hudební rady, manažerkou a porotkyní mezinárodní soutěže elektroakustické hudby Musica nova, komisařkou českých veletržních hudebních expozic MIDEM a WOMEX, editorkou a autorkou
publikací o české hudbě. Ve volném čase také však výtvarnicí, ráda tančí a věnuje se
i poezii.
V loňském roce byla jejím hlavním úkolem
vyhledáváme a opomíjíme a proč. Jsme
příprava a koordinace celostátního prokonvenční nebo přemýšliví? Jak se žije
jektu Rok české hudby 2014, který právě
našim umělcům u nás a v zahraničí? Jak
odstartoval slavnostním koncertem České
máme propagovat naši kulturu? Jak pefilharmonie 1. ledna v Rudolfinu a 7. ledna
čujeme o folklór? Není náhodou nabídka
ve Stavovském divadle představením Mičeské hudby v zahraničí zajímavější, než
randoliny. Proto se Lenky Dohnalové ptám:
v našich národních institucích, a proč?
Rok české hudby není projekt, který by
Proč vlastně Rok české hudby?
byl „hotov“ a spuštěn k 1. 1. 2014. Zůstává
Roky zakončené čtyřkou jsou takto oznaotevřený všem, kteří se chtějí přidat u nás
čovány už tradičně. Narodili se v nich nebo
i v zahraničí, ať už s koncertem, festivalem,
zemřeli takoví hudební velikáni jako Bedhudebním divadlem, výstavou, nahrávkou,
řich Smetana (1824–84), Antonín Dvořák
publikací.
(†1904) Josef Suk (*1874), Leoš Janáček
Jak myšlenka Roku české hudby vznik(*1854) ale ještě i mnoho dalších hudebla? Víme, že není nová.
ních skladatelů, ze starších generací např.
Dá se říci, že tradici se „čtyřkovými“ roky
Kryštof Harant z Polžic, Bohuslav Matěj
založily velké oslavy 100. výročí narození
Černohorský, Václav Jan Tomášek, ze
Bedřicha Smetany v r. 1924. V roce 1954
skladatelů 20. století Oskar Nedbal, Rupak bylo intenzivně vzpomínáno i 50 let
dolf Piskáček, E. F. Burian. A výročí mají
od úmrtí Antonína Dvořáka (+1904). Roky
také Eva Olmerová, Karel Kryl či Jiří Šlitr,
české hudby v roce 1974 a 1984 už byly
ale i mnozí další. Slaví i soubory, například
chytrým tahem normalizační kulturní politiSymfonický orchestr HMP FOK (80 let od
ky. Podpořily tradiční českou hudbu i její exzaložení), Janáčkova filharmonie Ostraport, a tím vylepšily jméno Československa
va, ND Brno, Pražská komorní filharmonie
v zahraničí. Po společenských změnách
i řada komorních souborů mají svá jubilea.
převládl odstup vůči předchozí praxi iniciRok české hudby ale určitě nestaví jen
ované státem, i když kořenila v obecné kulna zmíněných výročích.
turní tradici. Pak ale přišlo sté výročí úmrtí
To by byl formalismus. Smyslem „Roku“
Antonína Dvořáka 1. května 2004, které se
je finanční nebo propagační podpora pronavíc shodovalo s datem vstupu republijektů, v nichž je zajímavě uchopeno české
ky do EU, a padesáté výročí úmrtí Leoše
téma (premiéry, přehlídky, cykly, neobvyklé
Janáčka. To vše byly podněty k obnově
formáty prezentace, nové edice, tematické
„Roku“ v pozměněné, otevřené podobě.
výstavy). Oporou jsou, zejména v propagaCelkově je těch výročí snad na 90! Přici do zahraničí, jména, která jsou uznávapomenete ještě nějaká zajímavá kromě
nou českou kulturní „značkou“. Rok české
těch nejznámějších?
hudby má sociální rozměr, není to muzikoJistě, tak například v roce 1834 se narodilogický festival.
la česká sopranistka Tereza Stolzová, přítelBěhem něj si můžeme klást i otázky: Jak
kyně Giuseppe Verdiho, která o skladatele
jsme na tom s naší hudební kulturou? Co
pečovala až do jeho smrti. Vzpomeneme

si také na sopranistku a herečku Jarmilu
Novotnou (+1994), sólistku Metropolitní
opery, která inspirovala překlad Prodané
nevěsty do angličtiny, a tak přispěla k rozšíření Smetanovy opery na světové scény.
Devadesáti let by se letos dožila sopranistka Milada Šubrtová, jedna z nejautentičtějších interpretek Rusalky. Rusalka, která
zdomácněla na scénách Evropy a USA
(hned v lednu ji provede např. Metropolitní
opera s Renée Fleming), bude letos uvedena i v zemích, kde se dosud nehrála. Napří-

Se svým životem nakládejte v rukavičkách

Přijďte si zatančit nebo
Výživová poradna na Praze 1
na módní přehlídku
do muzea aneb
Co ve StarDance nenajdete

HOLÍK Fashion je novou značkou kožených módních luxusních rukavic. Opírá se o zázemí silné české exportní společnosti Holík International vyrábějící rukavice a obuv
pro specializovaná odvětví.
Značka HOLÍK Fashion vsadila na materiály nejvyšší kvality, ruční zpracování, ruční šití
a navazuje tak na tradiční výrobu kožených módních rukavic v České republice z první
poloviny 20. století.
V nabídce jsou modely v mnoha barevných variantách – klasické, trendové, ovšem setkáte se zde i se soudobým designem vysoké úrovně. Samozřejmostí je zakázkové šití rukavic
na míru.
Pražané a návštěvníci hlavního města si mohou zakoupit rukavice v prodejně Holík Fashion v Havelské ul. č. 25. na Starém Městě. Najdete ji v bezprostřední blízkosti kostela
sv. Havla. Ručně šité zboží z ručně zpracovávaných prvotřídních materiálů si můžete prohlédnout také na webové prezentaci www.holik-fashion.cz a e-shopu www.holik-shop.cz.
Kontakt: info@holik-fashion.cz tel.: +420 577 125 500
Adresa výrobce: Holík International, s.r.o., Za Dvorem 612, 763 14 Zlín 12
–PR–

klad v Royal Opera House v sultanátu Ománu
v inscenaci ND Brno. Sta let by se v r. 2014
dožil také významný český dirigent a skladatel Rafael Kubelík. Na jeho počest zazní na
zahajovacím koncertu Pražského jara Smetanova Má vlast v podání České filharmonie
za řízení Jiřího Bělohlávka, který je čestným
prezidentem „Roku české hudby“.
A jak je to s naším publikem a jeho vnímavostí?
Mottem Roku české hudby je „tvořivost a
spolupráce“. To znamená i schopnost nabídnout posluchačům hudbu způsobem,
který bude zajímavý a zároveň přirozený.
Lidé na jednu stranu naběhnou na kýč, ale
také poznají skutečnou kvalitu.
Co se týče zázemí, tak amatérské podhoubí je u nás v porovnání se zahraničím

Jak se tančilo za časů císaře pána, už
nejspíš víte. Ale jak se tancuje dnes, to
se můžete naučit i v Muzeu české hudby.
V hlavní budově, v Karmelitské ulici na Malé
Straně stále probíhá výstava Polka a valčík
a k ní i nejrůznější doprovodné programy.
V lednu a únoru například můžete zavítat na
jednorázové lekce valčíku a polky Taneční
školy Hes.
Na kurzech v Českém muzeu hudby se
naučíte hlavně správné základní kroky a
zpestříte si je základními figurami. Proto je
dobré přihlásit se v párech. Kurzy se konají
v úterý 14. a 21. ledna, 18. února a 25. února vždy od 18.00 hodin Bližší informace a
rezervace na tel. 257 257 738 a na e-mailové adrese musicmuseum_pr@nm.cz.
V Českém muzeu hudby můžete navštívit
i zajímavou módní přehlídku „Společenské
vrstvy“ (středa 29. ledna od 19.30). Představí nápadité modely mladých návrhářů
z posledního ročníku Střední průmyslové
školy oděvní. Jednotlivé návrhové řady
(nižší a střední třída a tzv. high society) jsou
propojeny stylem, materiálově i barevně.
Vstup volný
Maf

Soutěž Listů Prahy 1 o knihu Stallo
Správné odpovědi na soutěžní otázky z prosincového čísla:
1) Autor knihy pochází ze Švédska. / 2) Román Stallo je autorova druhá kniha. / 3) Knihu
do češtiny přeložila Azita Haidarová.
Správně odpověděli a knihu získali: Tomáš Sehnal, Jana Haková, Michaela Labouková
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stále potěšující jak v divadle, tak hudbě.
Víte, že v České republice pracuje na 1 700
pěveckých sborů a kolem 400 amatérských
orchestrů? Folklorní sdružení ČR patří
k nejaktivnějším ve světě a věkový průměr
členů je velmi nízký.
Co nás tedy v tomto „hudebním“ roce
čeká? Alespoň několik nejbližších a nejdůležitějších událostí zde v Praze?
V databázi máme zatím na 800 akcí (www.
rokceskehudby.cz), z toho 300 v zahraničí.
Výběrem v Praze: hned po novoročních
koncertech například koncerty Českého
spolku pro komorní hudbu věnované jak
českému repertoáru, tak výročím komorních souborů. 14. ledna zahraje Talichova
komorní filharmonie koncert v kostele sv.
Šimona a Judy výhradně z českého baroka, 31. ledna v Břevnovském klášteře
Collegium Marianum 1704 koncert z díla
Fr. I. Tůmy a J. D. Zelenky, v březnu Národní divadlo připravilo premiéru Příhod lišky
Bystroušky v režii Ondřeje Havelky, který
už si získal publikum dřívějšími půvabnými
režiemi, 24. 4. je vernisáž výstavy Národní
galerie Vivat musica! Představí nejen díla
s hudební tématikou, ale i ukázky hudby,
nástrojů atd.
Jaká je vlastně cena české hudby pro
náš stát? Dá se to nějak změřit?
V průzkumech institucí, zabývajících se
obrazem České republiky v zahraničí se
objevují jména Dvořák, Smetana, Janáček,
ale i Gott v první linii jako součást našeho
„brandu“, tedy národní značky. V odborných kruzích se toto mezinárodní povědomí rozšiřuje o řadu dalších jmen autorů,
interpretů a souborů, některých jazzmanů
i folklorních souborů.
Bohužel, naše oficiální exportní strategie
s kulturou v tomto smyslu nepracuje. Roky
české hudby jsou vždy příležitostí poukázat
na to, že hudba je dobrou přirozenou oporou pro propagaci naší země.
Možná je pro vás, když se českou hudbou v celém širokém kontextu zabýváte
takto profesionálně, těžké vyslovit svůj

V této povánoční době je otevření výživového centra Mgr. Mariany Halmanové dobrou zprávou snad pro každého. Vždyť kolik
z nás si každý rok dává předsevzetí, která
souvisejí s váhou, zdravým životním stylem
nebo sportem? V lednu se držíme, v únoru
už vůle slábne a na jaře propadáme panice, že se blíží léto a my se nevejdeme do
plavek. Myslím, že tento scénář zná snad
každý. Ale co kdybyste to letos změnili?
Ve výživovém centru můžete zvolit jednorázovou konzultaci nebo dlouhodobější redukční program. Společně s nutriční specialistkou si stanovíte cíl a upravíte jídelníček

osobní vztah. Přesto se zkusím zeptat:
Co z ní se vás nejvíc citově dotýká?
Mne osobně se dotýkají spíš jednotlivá díla, témata, geniální melodické nebo
harmonické obraty. Smetanu považuji za
jednoho z nejvášnivějších českých autorů.
Vezměme třeba úvodní téma Šárky z Mé
vlasti. Nebo jeho smyčcové kvartety, které
zní jako z 20. století. Úvodní téma Z českých luhů a hájů je geniální. To jsme také
použili ve spotu Roku české hudby pro
TV. Nebo Janáček – je stále významuplný,
v jeho hudbě není žádná „vata“. Miluji jeho
klavírní skladbu V mlhách. Suk a jeho skladba Asrael – jak bylo působivé, když Petr
Kaňka prolnul záběr zakouřené Ostravy do
této hudby o něco dříve, než obrátil kameru
k Janáčkově filharmonii. Dirigoval ji Libor
Pešek, který má, mimochodem, velké zásluhy o uvedení této skladby do povědomí
v zahraničí.
Ze soudobější hudby namátkou: například Martin Smolka, který vytvořil nový typ
hudební sémantické komedie – operu o hokejistech Nagano (2004). Rekviem Milana
Slavického (2001), brilantní a niterná skladba. A všimli jste si také, jak dobrá je např.
filmová hudba Michala Rataje k televiznímu seriálu České století? Z ostatní hudby
mě těší ta, která má srdce a drive. A moje
specializace – elektroakustika – umožňuje
neuvěřitelné zvukové, tvarové a prostorové
kombinace. Snažím se nalákat nové publikum, mj. projektem České ucho, které plánuji pro tento rok. Ale mám v podstatě ráda
i ticho.
Co bychom si do nového Roku české
hudby měli popřát?
Chtěla bych, abychom „Rok“ pojali jako
příležitost, sociální hru. Otevřený koncept
může a měl by přinést podněty, které se
mohou dále využít. Měl by nám pomoci si
uvědomit, že česká hudba je naší obrovskou národní devizou, o niž je třeba pečovat a rozvíjet ji. Nejde o víc další hudby, ale
o smysluplnost, hloubku, zájem, nápady.
Martina Fialková

tak, abyste výsledků dosáhli v optimálním časovém
horizontu. Správné
nastavení stravovacích návyků vám pomůže dosáhnout ideální váhy, výrazného posílení imunitního systému, budete se cítit
energicky a v pohodě a to vše na základě
běžně dostupných potravin, bez zázračných pilulek a hlavně bez hladovění.
Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.vyzivovecentrum.cz
nebo na telefonu +420 775 377 054.
–PR–

Na LYŽE z PRAHY SKIBUSEM!
Neunavujte se řízením auta a nechte se pohodlně dovézt až pod sjezdovku od nás!
Po celou zimní sezónu odjíždějí pravidelné linky autobusů z Prahy do skiareálů Herlíkovice,
Šachty – Vysoké nad Jizerou a Kamenec – Jablonec nad Jizerou.

Rezervujte si místo na infolince 737 222 456 nebo ONLINE www.snowhill.cz.
Co je důležité, nemusíte nic platit předem!
Z Prahy vyjíždí naše skibusy z Černého Mostu ze zastávky v Chlumecké ul. – přímo
u vstupu do stanice metra Černý Most (www.snowhill.cz/skibusy/mapa)
PRAHA ČERNÝ MOST – HERLÍKOVICE
Denní lyžování: 	
pondělí – neděle 	
Večerní lyžování: 	
středa a sobota 	
Víkendová dopolední linka: 	 sobota a neděle 	

odjezd   6.35 	
odjezd 16.10 	
odjezd   8.00 	

příjezd zpět 18.05
příjezd zpět 23.05
příjezd zpět 18.05

PRAHA ČERNÝ MOST – ŠACHTY / KAMENEC
Denní lyžování: 	
pouze sobota 	

odjezd 6.35 	

příjezd zpět 17.50

Více na infolince 737 222 456 a www.snowhill.cz.
Držitelé karty ISIC jedou do Herlíkovic za 560 Kč                                                           –PR–
PLACENÁ INZERCE
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Festival Spectaculare
Praha se od 20. do 31. ledna 2014 dějištěm prvního ročníku Festivalu Spectaculare,
který propojí elektronickou a experimentální hudbu, tanec, pohybové divadlo s multimédii, projekcemi nebo vizuálním uměním.
Během šesti večerů se na Nové scéně
Národního divadla, v Paláci Akropolis, Centru současného umění DOX a ve Studiu
Hrdinů – Veletržním paláci představí přední
jména současné hudební scény, jako
například Jon Hopkins, který spolupracoval s Coldplay či Brianem Enem, dále Nils
Frahm, Fennesz, Hauschka či Samuli Kosminen.
Festival Spectaculare zahájí 20. ledna
na Nové scéně Národního divadla komponovaný večer, v jehož první části uvede
přední belgický taneční soubor Mossoux-Bonté představení Les buveuses de café. V druhé
polovině se spojí domácí Clarinet Factory s americkým průkopníkem elektro-akustické hudby Christopherem Willitsem, který spolupracuje například s Ryuichim Sakamotem, Taylorem
Deupreem a o kterém hudební server Pitchfork prohlásil, že „zvukem kytary dokáže malovat“. Clarinet Factory zde také pokřtí dvojalbum Worx and Reworx s vybranými skladbami
v původní a remixované podobě. Nabídku doplní hudební workshop pro děti s Clarinet Factory, jehož hostem bude i známý perkusionista Alan Vitouš, který je rovněž spolutvůrcem
workshopů, v sobotu 25. ledna ve 12.00 v Paláci Akropolis.
Festival Spectaculare pořádá Palác Akropolis. Vstupenky jsou již nyní v předprodeji
v Paláci Akropolis a v síti Ticketpro. V den akce budou k dostání také v Centru současného
umění DOX a ve Studiu Hrdinů. Přesný program na www.spectaculare.cz.
-PR-

Jazzový kytarista Rudolf Dašek

JAZZ

Přední český jazzový kytarista Rudolf Dašek (27. 8. 1933 – 1. 2. 2013) patřil ke stálicím
české jazzové scény od šedesátých let minulého století. Mezi jeho významné spoluhráče či spolupracovníky patřily takové jazzové osobnosti, jako byli Karel Velebný, Jiří
Stivín, klavírista Karel Růžička či německý kytarista Toto Blank.
jazzových festivalech, hrála ale i na prvních
První český kytarista, hrající opravdu moPražských jazzových dnech v roce 1974. Na
derní jazz a „největší jazzový elegán“ své
nich pak Rudolf Dašek často vystupoval i
doby Rudolf Dašek vystudoval klasickou
v dalších letech. Obnovený Tandem začal
kytaru na Pražské konzervatoři nejprve
znovu hrát od roku 1984. „Plody“ této obu Štěpána Urbana, později také u Jiřího Jirnovy lze najít na desce Reunion, vydané
mala. Již v době studií založil vlastní trio,
roku 1991. Dalším Daškovým dlouhodokterým postupně prošla celá řada význambým partnerem byl klavírista Karel Růžička.
ných českých jazzových hráčů, jako byli
Spíše meditativní a lyrický Růžička se s ním
např. kontrabasista Jiří Mráz nebo bubeníci
také podílel na důležité nahrávce MezipřiLaco Tropp a Ivan Smažík. Brzy nato začal
stání (1984), kde hrál mimo jiné významný
také hostovat v proslulém jazzovém tělepolský kontrabasista Zbigniew Wegehaupt.
se SHQ Karla Velebného, později hrál i se
I po zániku dua ale oba bývalí partneři sposkupinou Jazz Cellula Laca Décziho. Nalu občas vystupovali ještě v devadesátých
šel si také stálé angažmá v divadle Jiřího
letech. Výsledkem této spolupráce je spoWolkera (dnes Divadlo v Dlouhé). Hrál ale
lečné album Con Alma (1995).
i se špičkovými jazzovými tělesy – OrchesJedním z poznávacích znaků Daškova stytrem Gustava Broma, o něco později pak se
lu byly vedle bohatě strukturovaných rytmů
Symfonickým orchestrem Českého rozhlai folklorní inspirace a vynikající a nápaditá
su a oběma big bandy Václava Zahradníka.
sólová hra. To oceňoval i jeho dlouholetý
Na konci uvolněných šedesátých let Dašek
partner Toto Blanke, se kterým Dašek natodlouhodobě hrál v jazzovém klubu Blue Nočil celkem pět desek. Mezi nejlepší Daškova
te v západním Berlíně – např. s americkým
alba patří dodnes nahrávka Dialogy (1979).
varhaníkem Lou Bennettem či s trumpetisDašek byl nositelem řady prestižních cen –
tou Bennym Baileym. Své první album Six
v roce 1995 jej Česká jazzová společnost
Strings vydal v roce 1973. V období 1971–75
vyhlásila hudebníkem roku, v roce 2003
provozoval Dašek spolu s dalším význampak získal Cenu Gustava Broma a v roce
ným saxofonistou a flétnistou Jiřím Stivínem
2010 dostal i Stříbrnou plaketu prezidenta
svojí patrně nejslavnější sestavu – duo
republiky.
System Tandem. Dvojice úspěšně vystouR. R.
povala na většině významných evropských

Když jsou Dva na kanapi,
tak je divadlo Bez zábran

Divadlo Bez zábran je pražský divadelní soubor, který nesází na tváře známé z televizních obrazovek, ale naopak na mladé talentované tvůrce a tradiční divadelní
kumšt. Přitahuje tak především vybranou dramaturgií a svérázným hereckým projevem. To vše se odehrává v prostorách nejstaršího pražského kina.
Soubor těší své diváky nejčastěji komorními komediemi a
to již třináctou sezonu. Poslední dvě sezony jej můžeme
vídat v novém divadle, které vzniklo v prostorách bývalého
nejstaršího pražského kina – biografu Bouček v Nuslích.
Převážně mladí tvůrci sází zejména na neokoukanost
a originalitu projevu, přesto však staví na základních
principech klasického kumštu.
Z jejich repertoáru vyberme například osvědčenou a
kritiky i diváky oceňovanou situační komedii francouzského autora Marca Camolettiho – Dva na kanapi. Příběh
pojednává o manželském páru, který se po sérii malicherných neshod chce z trucu rozvést. Ani jeden se však
nechce odstěhovat ze společného domu, a tak si ho
rozdělí napůl. A aby tomu druhému pořádně zatopili, nastěhují si každý do své poloviny novou známost.
I vy se můžete přijít podívat na tuto komedii. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku: Kdo je režisérem představení? Odpověď naleznete
na stránkách divadla www.dbz.cz. Odměnou vám budou 2 vstupenky na představení
28. ledna 2014 od 19.30.
-PR-

Filmový režisér James Cameron

leden 2014
Národní třída 28, Praha 1
221 105 225; www.evald.cz
pokladna otevřena 1 hodinu
před začátkem prvního
představení

GALERIE SCARABEUS
Praha 7 – Letná, Jana Zajíce 7
tel.: 233 383 745
scarabeus@galeriescarabeus.cz
www.galeriescarabeus.cz
Otevřeno denně 11.00 – 18.00.

FOTOGRAFICKÉ
KONFRONTACE
Desítka fotografů představí své absolventské
práce, kterými ukončili v roce 2013 studium
na Pražské fotografické škole.
Ve stálé expozici
MUZEA KÁVY ALCHYMISTA
výstava historických kořenek
www.muzeumkavy.cz

Hovory o historii
Zajímají-li vás historické události objasňované z mnoha různých úhlů pohledu,
poutavě vyprávěné a přinášející nová odhalení a poznatky, přijďte v lednu do
Vysočan, kde Jitka Neradová a Michaela Šédová přivítají svého dalšího hosta.
V rámci pravidelných Hovorů o historii se
můžete setkat se Stanislavem Motlem,
který bude vyprávět o zrádcích a kolaborantech z filmového světa. A nejen o nich,
svůj zásadní prostor samozřejmě budou
mít i hrdinové a ti, co se okupaci dokázali vzepřít. Téma se sice opírá o knihu pana
Motla Mraky nad Barrandovem, rozhodně
ale nepůjde jen o záporné postavy válečné historie.
Setkání nad historií – středa 29. ledna
2014 v 19 hodin, kavárna Dadap, K Žižkovu 495/8, Praha 9 (křižovatka Harfa)

Mezinárodní český klub
HOVORY BEZ HRANIC
27. 1. v 17.00
Aleš Bartoš – Francie a
Češi v projektu Neviditelné oběti
komunismu

A. Bartoš zpracoval formou rozhovorů,
krátkých videodokumentů a fotografií desítky setkání s Čechy, které komunistický
režim vyhnal nebo kvůli němu odešli
z vlasti do Francie. Výsledky své práce představí na besedě s fotoprojekcí a
krátkým filmem. Pořad zpestří hudební a
literární ukázky českých umělců, žijících
ve francouzské emigraci a zajímaví hosté. Studentský projekt Neviditelné oběti
komunismu vznikl již před několika lety v Liberci, na gymnáziu F. X. Šaldy.
Studenti mapovali českou emigraci v Kanadě a také v Austrálii. Francie byla třetí
zemí, kam projekt směřoval.
Městská knihovna, Malý sál, vstupné 40 Kč

PREMIÉRY V LEDNU
Divadlo Minor
12. 1. v 18.00

I. M. Jirous, F. Stárek, J. Veselá:
Jak kohouti obarvili svět aneb
Magoři dětem

Žila, byla jedna rodina a v té rodině tři děti.
A maminka s tatínkem. Ti byli možná trochu
výstřední, ale zato uměli vyprávět krásné příběhy. Jenom ty nezvané návštěvy kdyby pořád
nechodily… Inscenace vycházející z tvorby
undergroundových autorů, soustředěných
kdysi kolem samizdatového časopisu Vokno.
Underground dětem!
Hrají: A. Bubníková, M. Načeva, O. Bauer,
J. Hrovatitsch, D. Mucha, L. Nohavica, O. Pavelka, P. Smolárik, P. Reif, T. Vychytil, režie
J. Vašíček

Divadlo Palace
22. 1. v 19.00

Yasmina Reza: Tři verze života

Dva manželské páry prožijí během jednoho večera tři varianty téhož večírku a diváci
tak mohou nahlédnout do životních situací,
které jsou výsledkem těchto náhodných posunů. Je to jako v životě, kdy stačí jedno
špatně zvolené slovo ve špatnou chvíli a je
všechno jinak. Hrají D. Prachař, L. Rybová,
I. Chmela, J. Janěková ml., režie T. Zielinski

Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, 736 431 503, 224 216 972-3,
kino@lucerna.cz, www.lucerna.cz
2.-3. Jen 17, Francie /3.též 14.00/
16.00
		 Velká nádhera, Itálie
18.00
20.45
		 Nymfomanka, I.část, Dánsko/SRN

4.-5.Jen 17, Francie
13.30
		 Kapitán Phillips, USA
15.30
		 Velká nádhera, Itálie
18.00
		 Nymfomanka, část I.
20.45
6.-8. Klauni, ČR /pouze 6./
13.30
		 Jen 17, Francie
16.00
		 Velká nádhera, Itálie
18.00
		 Nymfomanka, I.část, Dánsko/SRN
20.45
9. S Moliérem na kole, Francie
16.00
		 Kapitán Phillips, USA
18.15
		 Nymfomanka, část I.
20.45
10. S Moliérem na kole, Francie
13.30, 16.00
		 Gravitace 3D, USA
18.30
		 Nymfomanka, část II.
20.45
11. Nymfomanka, část II.
13.00, 20.45
		 Gravitace 3D, USA
16.00
		 Kapitán Phillips, USA
18.15
12.-13. S Moliérem na kole, Francie
16.00
		 Kapitán Phillips, USA /13.též 13.30/
18.15
		 Nymfomanka, část II. /12.též 13.30/
20.45
14. Kapitán Phillips, USA
16.00
		 Ladies Movie Night. divadelní představení Táta 18.45
15. S Molierem na kole, Francie
16.00
		 Vlk z Wall Street, USA
18.00
16. Něžné vlny, ČR
16.00
		 Návrat Agniezsky H., ČR/Polsko
18.30
		 Klub poslední naděje
20.30
17. Něžné vlny, ČR
13.30, 16.00
		 Parralax. 3D film festival
18.45
		 Nymfomanka, II.část, Dánsko/SRN
20.45
18. Něžné vlny, ČR
14.00, 16.00
		 Nymfomanka, část I. Dánsko/SRN
18.00
		 Nymfomanka, část II. Dánsko/SRN
20.15
19. Něžné vlny, ČR
13.00
		 Bolšoj balet. Drahokami (přímý přenos)
15.45
		 Nymfomanka, II.část, Dánsko/SRN
19.45
20.-21. Něžné vlny, ČR
16.15, 18.30
		 Zlodějka knih, USA/SRN /20.též 13.30/
20.45
22.-28. EIGA-SAI 2014 přhlídka japonského filmu
24. Něžné vlny, ČR
13.30
27. Renoir, Francie
13.30
29. Něžné vlny, ČR
16.45
		 Vlk z Wall Street, USA
19.00
30.-31. Krásno, ČR
16.00
		 Blízko od sebe, USA /31.též 13.30/
18.00
		 Klub poslední naděje, USA
20.30
PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY	
3. Jen 17
14.00
6. Klauni
13.30
10. S Molièrem na kole
13.30
13. Kapitán Phillips
13.30
17. Něžné vlny
13.30
20. Zlodějka knih
13.30
24. Něžné vlny
13.30
27. Renoir
13.30
31. Blízko od sebe
13.30

Obecní dům,
Nám. Republiky 5, Praha 1
po–pá 10–18, 222 002 336,
pokladna@fok.cz,
www.fok.cz

Kostel sv. Šimona a Judy
19.30
7. HUDBA RODU BACHŮ
JOHANN CHRISTOPH BACH: Preludium a fuga Es dur
JOHANN BERNHARD BACH: Ciacona G dur
JOHANN SEBASTIAN BACH: Toccata e moll BWV 914
JOHANN LORENZ BACH: Fuga D dur
WILHELM FRIEDEMANN BACH: Fantazie a moll Falck 23
CARL PHILIPP EMANUEL BACH: Sonáta g moll Wq 65
JOHANN ERNST BACH: Fantazie a fuga F dur
JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH BACH: Sonáta Es dur
BR A 27
JOHANN CHRISTIAN BACH: Sonáta G dur op. 17
Vojtěch Spurný I cembalo
28. JOHANNES BRAHMS: Sonáta e moll op. 38
		 BOHUSLAV MARTINŮ: Variace na Rossiniho téma
Jan Páleníček I violoncello
Jitka Čechová I klavír
19.30
Smetanova síň, Obecní dům
8., 9. KONCERT K POCTĚ PETRA EBENA
WoLFGANG AMADEUs MOZART: Don Giovanni KV
527, předehra k opeře
WoLFGANG AMADEUs MOZART: Symfonie č. 38 D
dur KV 504 „Pražská“
PETR EBEN: Koncert pro varhany a orchestr
č. 1 „Symphonia gregoriana“
Gunther Rost | varhany
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
David Eben | umělecký vedoucí
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
Muhai Tang | dirigent
22., 23. ALEXANDER ZEMLINSKY: Sinfonietta op. 23
BOHUSLAV MARTINŮ: Koncert pro hoboj a malý
orchestr H. 353
ANTONÍN DVOŘÁK:
Pauline Oostenrijk | hoboj
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
Jac van Steen | dirigent
19.30
Dvořákova síň, Rudolfinum 		
11. JOHANN SEBASTIAN BACH: Partita B dur č. 1 BWV 825
MILOSLAV KABELÁČ: Osm preludií op. 30
		 BOHUSLAV MARTINŮ: Sonáta pro klavír H 350
		 SERGEJ RACHMANINOV: Preludia, výběr
		 IVO KAHÁNEK l klavír

Kino Evald
1. Velká nádhera
1. Walter Mitty a jeho tajný život
2., 17. Bio senior: Přijde letos Ježíšek?
2., 3., 5. Nymfomanka, část I.
2., 3., 4., 5. Vše je ztraceno
2., 3., 4., 5. Nymfomanka, část I.
3. Bio senior: Vše je ztraceno
4. Nymfomanka, část I.
6., 24. Bio senior: Křídla Vánoc
6., 7., 8. Vše je ztraceno
6., 7., 8. Nymfomanka, část I
6., 7., 8. Velká nádhera
9. Bio senior: Lásky čas
9. Severské filmové čtvrtky: Hra
9. Nymfomanka, část II.
10. Bio senior: Klauni
10. Velký závod
10., 11., 12. 17 dívek
10., 11., 12., 13., 14., 15. Nymfomanka, část II.
11., 12. Velký závod
13. Bio senior: Velká nádhera
13., 14., 15. Život Adéle
16., 20. Bio senior: Cyril a Metoděj
		 - Apoštolové slovanů
16., 17., 18., 19. Cyril a Metoděj
		 - Apoštolové slovanů
16., 17., 18., 19. Sviňák
16., 17., 18., 19. Perverzní průvodce ideologií
20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. Lásky čas
20., 21., 22. Návrat Agniezsky H.
20., 21., 22. Sviňák
23. Bio senior: Velký závod
23., 24., 25., 26. Něžné vlny
23., 24., 25., 26. Zlodějka knih
27. Bio senior: Walter Mitty a jeho tajný život
27., 28., 29. Walter Mitty a jeho tajný život
27., 28., 29. Zlodějka knih
30. Bio senior: Příběh kmotra
30. Vejška
30., 31. Klub poslední naděje
30., 31. 12 let v řetězech
31. Bio senior: Klauni
31. Vejška

15.00
17.00
19.00
21.00
17.00
19.15
21.00
15.00
19.15
21.15
15.00
17:30
20.00
15.00
17.00
19.00
21.15
15:00
17.15

Sokolovská 371/1Praha 8		
222 312 737, info@kinoatlas.cz
pokladna: denně 16.30–20.30 a vždy hodinu před prvním
představením
www.kinoatlas.cz
Kino Atlas – malý sál
1. Bio senior: Lásky čas
15.30
1. Frajeři ve Vegas
18.00
1. Nymfomanka, část I.
20.30
2., 3., 4., 5. Cyril a Metoděj - Apoštolové slovanů 18.00
2., 3., 4., 5. Walter Mitty a jeho tajný život
20.30
4., 5., 25., 26. Oggy a škodíci
15.30
6., 7., 8. Velký závod
18.00
6., 7., 8. 17 dívek
20.30
7. Bio senior: Vše je ztraceno
15.30
8. Bio senior: Přijde letos Ježíšek?
15.30
9., 10., 11., 12. Lásky čas
18.00
9., 10., 11., 12. Velká nádhera
20.30
11., 12. Já, padouch 2
15.30
13. Velká nádhera
17.45
13., 14., 15. Jen 17
20.30
14. Bio senior: Křídla Vánoc
15.30
14. Velká nádhera
18.00
15. Bio senior: Velká nádhera
15.30
15. Klauni
18.00
16., 17., 18., 19. Zlodějka knih
18.00, 20.30
18., 19. Putování s dinosaury
15.30
20., 21., 22. Zlodějka knih
18.00
20., 21, 22. Perverzní průvodce ideologií
20.30
21. Bio senior: Cyril a Metoděj - Apoštolové slovanů15.30
22. Bio senior: Lásky čas
15.30
23., 24., 25., 26. Klub poslední naděje
18.00
23., 24., 25., 26. 12 let v řetězech
20.30
27., 28. 12 let v řetězech
18.00
27., 28., 29. Klub poslední naděje
20.30
28. Bio senior: Klauni
15.30
29. Bio senior: Walter Mitty a jeho tajný život
15.30
29. Čtyři dohody
18.00
30., 31. Cizí oběd
18.00
30., 31. Něžné vlny
20.30
Kino Atlas – velký sál
1. Vše je ztraceno
1. Walter Mitty a jeho tajný život
2., 3., 4., 5. Zpátky do ringu
2., 3., 4., 5. Sviňák
4., 5., 25., 26. Ledové království 2D
6., 7., 8. Sviňák
6. Zpátky do ringu
8. Poslední vrchol premiéra
9., 10., 11, 12. Na život a na smrt
9., 10., 11., 12. Nymfomanka, část II.
11., 12. Putování s dinosaury
13., 14., 15. Nymfomanka, část II.
13, 14., 15. Na život a na smrt
16., 17. Život Adéle
16., 17. Vlk z Wall Street
18., 19. Mrňouskové
18., 19., 20., 21., 22. Kapitán Phillips
18., 19., 20. Vlk z Wall Street
23., 24., 25., 26. Něžné vlny
23., 24., 25., 26. Vejška
27., 28., 29. Vejška
27., 28., 29. Něžné vlny
30., 31. Blízko od sebe
30., 31. Jack Ryan: V utajení
www.evald.cz a www.kinoatlas.cz.

17.30
20.00
17.30
20.00
15.00
17.30
20.00
20.00
17.30
20.00
15.00
17.30
20.00
17.00
20.15
15.00
17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00

KNIŽNÍ OKÉNKO
VÍTA NEJEDLÉHO 15, 130 00 PRAHA 3
TEL./FAX: 224 221 703
info@ivysehrad.cz I www.ivysehrad.cz

DVD

Držitel tří Oscarů, kanadský filmový režisér, producent a scenárista James Francis Cameron je znám především díky svým dvěma
divácky velmi úspěšným a extrémně výdělečným filmům – Avatar (3D, 2012, 3 Oskary) a Titanic (1997, 11 Oskarů). Důležitou roli
v jeho filmech hrají technologie a působivé filmové efekty.
ciálních efektů ještě náročnější akční sci-fi
i scénář, což platí i o jeho dalších filmech)
James Francis Cameron se narodil 16.
Terminátor 2: Den zúčtování (1991), se stal
sci-fi hit Terminátor (1984, hl. role Arnold
srpna 1954 v kanadském Ontariu. Již od
kasovním trhákem. O šest let později náSchwarzenegger). Po tomto úspěchu
dětství se zajímal o techniku a sci-fi, což
sledoval megahit – romantická love-story
byl Cameron pozván k režii filmu Vetřelvedlo k tomu, že později, byť jen krátce
Titanic (1997), která se odehrává při potoci (Aliens, 1986), který byl pokračováním
studoval fyziku. Začal se také zajímat o filpení legendárního parníku Titanic v roce
populárního sci-fi Vetřelec (Alien, 1979,
mové vizuální efekty, které ho přivedly
1912. Vedle fenomenálního úspěchu u dir. Ridley Scot), který byl vysoce komerčk vlastnímu neformálnímu studiu filmováků byl film oceněn i jedenácti Oscary.
ně úspěšný. I přes počáteční neshody
vého řemesla vůbec. Tyto dvě záliby se
Na další film – akční sci-fi Avatar, natočes filmovým štábem byl film dokončen a
odrážejí v celém jeho filmovém díle. Renou ve formátu 3D si diváci museli počkat
zaznamenal fenomenální úspěch a byl
žíruje a produkuje především filmy, které
až do roku 2009. Příběh o střetnutí dvou
oceněn dvěma Oscary. O tři roky pozse týkají vztahů člověka a technologie – ať
naprosto odlišných civilizací využil metoději následoval film Propast (The Abyss,
již v reálném světě nebo ve sci-fi, jejichž
du počítačové animace, která umožnila
1989), který se odehrává v podmořském
velmi silnou a důležitou stránkou jsou
využítí těch nejsofistikovanějších efektů.
světě – v prostoru, o který se Cameron
právě výjimečně působivé vizuální efekFilm zaznamenal opět fenomenální divácextrémně zajímá a kvůli kterému pozděty. Do filmového světa Cameron vstoupil
ký úspěch a patří mezi nejúspěšnější filmy
ji dvanáct let žádný hraný film nenatočil.
v roce 1978 krátkou sci-fi Xenogenesis,
všech dob.
I když film nebyl komerčně příliš úspěšo tři roky později se pak podílel na režii
Všechny hrané filmy Jamese Camerona
ný, jde o vysoce zajímavou, technicky
hororového sci-fi dramatu Piraňa 2: Létaje možné najít na nosičích s českou podnáročnou sci-fi se skvělými avantgardními
jící zabijáci (1981). Fenomenální úspěch
porou.
speciálními efekty s využitím počítačové
zaznamenal hned jeho první samostatR. R.
techniky. Zato další film – z hlediska spený a autorský (vedle režie napsal náměť

18.00
20.45
15.00
17.00
19.00
21.00
15.00
17.00
15.00
17.00
19.00
21.00
15.00
19.00
21.15
15.00
17.15
19.00
21.00
17.00
15.00
17.30

Čeněk Zíbrt

Z historie piva

Kniha významného etnologa přináší jedinečné literární texty
na téma našeho národního nápoje – piva, které jsou svým obsahem přístupné laikům i odborníkům. Najdeme tak informace
o české chmelařské a pivovarnické tradici, doplněné pořekadly,
příslovími, písněmi i sladovnickými obyčeji a slavnostmi.
Váz., 288 s., 368 Kč

Přemysl Rut

Gloria i gaudium

Česká písnička mezi
kostelem a hospodou
Autor předkládá písně z doby
od středověku do počátku obrození: zpěvy z liturgických her
středověku, písně „žáků darebáků“, kánony, písně kramářské
a poutní, pastorely, ale i ohlasy barokního zpěvu na českých
kůrech 19. století.
Váz., 240 s., 498 Kč

VYŠEHRAD - EXPEDICE, Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10, tel./fax: 271 961 380
distribuce@ivysehrad.cz PŘI NÁKUPU NA www.ivysehrad.cz - SLEVA 15 %
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KULTURNÍ PROGRAMY

leden 2014

Scéna Městských divadel pražských Vodičkova 28, Praha 1
Pokladna 222 996 114, 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

6. Věra Špinarová s kapelou Adama Pavlíka *
9. Pan Kaplan má třídu rád zadáno
10. Pan Kaplan má třídu rád
11. Markéta Lazarová
12. Edith a Marlene Divadlo pod Palmovkou *
13. Holky z kalendáře + prohlídka zákulisí
14. Ostatní světy
15. Shirley Valentine + prohlídka zákulisí
16. Drž mě pevně, miluj mě zlehka
17. Rváč
18. Konečně šťastná? + prohlídka zákulisí
20. Bedřich Smetana. The Greatest Hits 50. repríza
21. Saturnin
22. Vše o mé matce
23. Dobře rozehraná partie
24. Drž mě pevně, miluj mě zlehka
25. Shirley Valentine + prohlídka zákulisí
26. Králova řeč Divadlo pod Palmovkou *
27. Král Lear
28. Dobře rozehraná partie + prohlídka zákulisí
29. Sen čarovné noci KMD
		 Sen čarovné noci + prohlídka zákulisí
30. Sen čarovné noci pro školy
		 Bedřich Smetana: The Greatest Hits
31. Markéta Lazarová

11. Herecký kurz pro neherce
13. Ohlédni se v hněvu Sumus *
16. César a Drana pro seniory za 90 Kč
31. César a Drana pro seniory za 90 Kč

17.00
17.00

17.00

17.00

15.00
10.00

10.00
11.00
11.00
11.00

9. Kancl + prohlídka zákulisí
10. Molly Sweeney
13. Důkaz
14. Sebevrah
16. Hráči + prohlídka zákulisí
17. Oddací list + prohlídka zákulisí
18. Perplex Dámská jízda v Divadle Rokoko
17.00
19. Mědvěd Agentura Frak *
20. Charleyova teta Divadlo bez dozoru *
19.30
21. A voda stoupá
23. Monty Pythonův létající kabaret + prohlídka zákulisí
24. Hráči + prohlídka zákulisí
25. Želary
17.00
		 Soirée Vasila Fridricha
21.00
28. Molly Sweeney
29. Úsměv Dafné
30. Věštkyně, vraždy a jasnovidci + prohlídka zákulisí
31. A voda stoupá
*tyto akce nejsou v režii MDP
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Tel. 732 575 666 (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		
12. Tři veselá prasátka
15.00
18. Strašidla v Čechách
15.00
Studio Divadla Minaret herecké kurzy pro děti a mládež od 8 do 15
let se konají ve středu a čtvrtek odpoledne ve Studiu Bořislavka
(P 6 - Vokovice). Možnost přihlášení na 2. pololetí na tel. 730 141 693.

Praha 1, Celetná 17, www.divadlovceletne.cz;
Pokladna: po–pá 10.00–19.30, so a ne 12.00–19.30. V případě
pozdějších představení do jejich začátku. 1. a . 1. pokladna zavřena,
2. a 3. 1. 10.00 – 19.30, 5. 1. 12.00 – 14.30, 12. a 18. 1. otevřeno
pouze do 17.00, 19. 12.00 – 19.30, 26.1. 12.00 – 17.30. Rezervace
tel. 222 326 843, 608 327 107; rezervace@divadlovceletne.cz;
e-mailová rezervace se stává platnou po našem potvrzení.

Kašpar
6. Růže pro Algernon
19.30
9. Terminus
19.30
10. Plešatá zpěvačka
18.00
		 Bluff
20.30
11. Baterka Miki
17.00
		 Léčitel
20.00
12. Romeo a Julie
17.00
13. Romeo a Julie
19.30
14. Terminus
19.30
		 Audience bytové divadlo
18.00, 20.00
15. Terminus
19.30
16. Cyrano
19.30
17. Plešatá zpěvačka
18.00
		 To nemá chybu
20.30
18. Zrada
17.00
20. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
19.30
		 Audience bytové divadlo
18.00, 20.00
21. Běsi
19.00
22. Othello
19.30
23. Othello
19.30
24. Tetování
19.30
25. Helverova noc
17.00
		 Něžná je noc
20.30
26. Mikulášovy patálie
14.30, 17.30
28. Bluff
19.30
29. Běsi
19.00
31. Kodaň
19.30
Veselé skoky		
7. Chabrus line
19.30
8. Na hlavu!
19.30
Pruhované panenky		
19. Bačkůrky a stará botičkárna
14.30
Roman Pomajbo a TIAproduction		
19. Táta
19.30
27. Táta
19.30
Činoherní studio Ústí		
30. Tkalci
19.30
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.

10. Jak kohouti obarvili svět veř. generálka
11. Jak kohouti obarvili svět veř. generálka
12. O Malence Malá scéna
		 Jak kohouti obarvili svět premiéra
14. Jak kohouti obarvili svět
		 Listování – scénické čtení host/ Malá scéna
15. Jak kohouti obarvili svět
16. Broučci
		 Ryba Malá scéna
17. Můj atlas světa
18. Jak kohouti obarvili svět
19. Ryba Malá scéna
		 A cirkus bude!?
20. A cirkus bude!?
21. Naše rodina
22. Naše rodina
23. O Smolíčkovi
		 Bruncvík a lev Novoměstská radnice
24. O Smolíčkovi
		 Bruncvík a lev Novoměstská radnice
25. Perníková chaloupka
26. Z knihy džunglí Malá séna
		 Moje 1. encyklopedie
27. Hon na Jednorožce
		 DRDS. Zrcadlená tvář host/Malá scéna
28. Hon na Jednorožce
29. Bubny v Minoru
30. Klapzubova jedenáctka
31. Klapzubova jedenáctka

9.30
15.00
10.00, 15.00
18.00
9.30
20.00
9.30
9.30
18.00
18.00
15.00, 18.00
10.00
15.00
9.30
9.30
9.30
9.30
18.00
18.00
18.00
15.00, 18.00
10.00
15.00
9.30
18.00
9.30
9.30
9.30
18.00

Předprodej vstupenek: 222 984 272 (po-pá 9.00-19.00),
on-line objednávky: www.divadlopohadek.cz
a v sítích Ticket Portal a Ticket Pro.

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

11. S tvojí dcerou ne Agentura Harlekýn
13. Miláček Anna
14. Miluji tě, ale …
15. Caveman host
16. Světáci Divadelní společnost Háta
18. Co v detektivce nebylo Agentura Harlekýn
21. Heslo morálka
22. Tři verze života premiéra
23. Miluji tě, ale …
25. Prachy !!! Divadlo Palace Theatre
26. Caveman host
27. Jo, není to jednoduché
28. Pohleď a budeš udiven
29. Líbánky aneb láska ať jde k čertu
30. Byt na inzerát Divadelní společnost Háta
31. A do pyžam !

15.00

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Divadlo Na Rejdišti

Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1, tel. 222 324 516, e-mail:
veronika.pospisilova@prgcons.cz, www.divadlokonzervatore.cz
Vstupné 100/50 (studenti) Kč. Vstupenky možno zakoupit
v Divadle Na Rejdišti 1 h před začátkem představení.

6. Tik tak
8. Pod jižním křížem
9. Amadeus
13. Amadeus
15. Tik tak
16. Amadeus
20. Nebezpečné vztahy
22. Nebezpečné vztahy
29. Nebezpečné vztahy
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO METRO Národní třída 25, Praha 1
4. O pejskovi a kočičce
15.00
5. Křemílek a Vochomůrka
15.00
11. Příhody včelích medvídků
11.00
12. Maxipes Fík
11.00
		 Pat a Mat jedou na dovolenou
15.00
18. Jak se krotí princezna
11.00
19. Krkonošské pohádky
11.00, 15.00
25. Zimní příhody včelích medvídků
11.00
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ Jungmannova 31, Praha 1
26. Ať žijí duchové!
14.00

DIVADLO METRO

Činohra
18. Sextet
22. Drahé tety a já
Hostující představení		
29. Monogoly vagíny
Černé divadlo
7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 16., 17.,
18., 21., 23., 24., 25., 28., 30., 31. Život je fajn

Jungmannova 1, 110 00 Praha
Pokladna: po-pá 12.00–19.30,
o víkendech v hrací den dvě hodiny
před představením. tel.:224 216 015,

www.divadlokomedie.eu
8. Viděné, prožité, tištěné/ Zdenka Hušková vernisáž
9. Maryša
10. Past
11. Nájemníci pana Swana*
12. Testosteron
14. Scénář pro tři neskutečné, ale existující herce
15. Muži / Skutr & A. Laštovková Stodolová
16. Údolí včel
17. Rozkvetly sekery
18. Ženy / Skutr & A. Laštovková Stodolová
19. Ženy / Skutr & A. Laštovková Stodolová
20. Murlin Murlo derniéra
21. Kebab
22. Maryša
23. Muži / Skutr & A. Laštovková Stodolová
24. Naše třída
25. Past na myši*
26. Testosteron
27. Pornografie
30. Krvavá svatba*
31. Scénář pro tři neskutečné, ale existující herce
*Palmovka nad vodou

18.00
19.00

19.00
19.00

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

6. Klíčovou dírkou
7. Bůh masakru
8. Před západem slunce
9. Klíčovou dírkou
10. Před západem slunce
11. Bůh masakru
13. Klíčovou dírkou
14. Impresário ze Smyrny
15. Léda
16. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
17. Sexuální perveze v Chicagu
18. Tramvaj do stanice touha
19. Čk uvádí: Třikrát ZUŠka
20. Moje strašidlo
21. Pan Polštář
22. Ptákovina
23. Glengarry Glen Ross
24. Dámský krejčí
25. Kukura
26. Čk uvádí: Neděle Dramatické výchovy
27. Koza aneb kdo je Sylvie?
28. Osiřelý západ
29. Maska a tvář
30. Léda
31. Sexuální perveze v Chicagu

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

16.00

19.00

11.30

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

20.00

Náboženská obec
Církve
československé husitské
zve na pravidelné bohoslužby

v neděli v 10 hodin
do chrámu

7. Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách
8. Jak jsem se ztratil
9. Hráči
10. Jak jsem se ztratil
13. Lhář 130. repríza
14. Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách
15. Soudné sestry
16. Láska a peníze obnovené uvedení
17. Tři mušketýři
19. O líné babičce
20. Naši furianti
21. Slečna Jairová
22. Nora host, Slovácké divadlo Uherské Hradiště
23. Eyolfek
24. Oněgin byl Rusák
26. Jak jsem se ztratil
27. Polední úděl
28. Králova řeč host, Divadlo pod Palmovkou
29. Kabaret Kainar - Kainar
30. Čekání - Krátká Dlouhá
31. Kabaret Kainar – Kainar
NaDřeň production uvádí v Divadle v Dlouhé
18. Nezemřela jsem… Ze života Evy Olmerové

17.00

17.00

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.
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.

15. Kdyby tisíc klarinetů
16. Kdyby tisíc klarinetů
17. Kam se poděla Valerie?
18. Hodiny jdou pozpátku
16.00
21. Kytice
22. Kytice
23. Levandule
24. Kdyby tisíc klarinetů
25. Kdyby tisíc klarinetů
16.00
28. Kytice
29. Co na světě mám rád
30. Kdyby tisíc klarinetů
31. Rytíři z Blaníku a krasavice Lída
HOSTÉ:		
6., 7., 13., 14. Všechnopárty
11. Bordel na ministerstvu Dobřichovická div. spol.
12. Bordel na ministerstvu Dobřichovická div. spol. 16.00
19. Koncert Renaty Drössler
20. Příběh Coco Chanel
26. Anna Mlinariková koncert
27. Two Voices
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Rytířská 31, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 967 287, e-mail: info@divadlovrytirske.cz.
Pokladna otevřena ve dnech po-pá 12.00-19.00, rezervace
vstupenek na tel. 725 933 434 nebo na e-mailové adrese:
pokladna@divadlovrytirske.cz, hromadné objednávky na
e-mailové adrese: obchodni@divadlovrytirske.cz, vstupenky
lze zakoupit také v síti Ticket Art.

22. Frankie & Johnny

19.00

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
VÁS ZVE

Dejvická 38, Praha 6,
pokladna po 13.00–18.00, út–pá 9.00–14.00 a 15.00–18.00
(do 19.00 hrajeme-li) so/ne – 9.30–11.30 a 12.00–17.00 (hrajeme-li).
tel. : 224 316 784, 607 911 458, 224 316 186, 607 057 459
dsh@volny.cz , www.spejbl-hurvinek.cz

Hrajeme pro děti:
26. Hurvínek mezi Osly
29. Dějiny kontra Spejbl

14.00, 16.30
19.00

Praha 1, Opletalova 5/7 /pasáž ČTK/, metro A, C Muzeum; A, B Můstek
www.divadlorb.cz; pokladna 224 229 445, po-pá 11–19,
so-ne 13 –19. informace a hromadné objednávky tel./fax:
224 229 441, 731 456 623, obchodni@divadlorb.cz,

15. Edith Piaf – Milovat k smrti
16. Postavení mimo hru
18. Barmanky
15.00
21. Tančírna
22. Vyhazovači
23. Klec bláznů
24. Postavení mimo hru
28. A pak už tam nezbyl ani jeden (aneb Deset malých
černoušků)
29. Tančírna
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Koncert duchovní hudby
v kostele Panny Marie pod Řetězem, P 1, Lázeňská ulice
v úterý 21. 1. 2014 v 17.00; vstup volný
koncert duchovní hudby

Rezervace vstupenek 224 232 429
pokladna@jindrisskavez.cz
www.jindrisskavez.cz

Pořady
(Konají se v 10. patře, není-li uvedeno jinak)
20. Autorské čtení
19.00
Autorské čtení povídek nejen z kulturních magazínů Totem.cz,
Pismak.cz, Literra.cz, Kulturnilisty.cz a dalších autorů v podkroví pražské Jindřišské věže. Otevřeno čtení povídek z řad autorů
veřejnosti! (rozsah 1-2 strany A4). Ve druhé půlce večera besedu a promítání fotografií z cest po Keni s cestovatelkou, Hanou
Hindrákovou (http://www.hindrakova.cz/)! (ctenivevezi@gmail.
com Petula, Martin). (50 Kč)
Výstavy
6.ročník třešťských betlémů v Jindřišské věži.
3. p.
Již tradiční výstava provoněna čerstvým mechem
a jehličím. do 2. 2. 2014
MUZEUM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ
4. p.
Stálá expozice – projděte se po mapě Prahy a zjistěte vše
o nejznámějších 120 pražských věží – interaktivní výstava.
POCTA JINDŘIŠSKÉ VĚŽI
6. p.
Expozice s kompletním výkladem o Jindřišské věži – o historii,
přestavbě, kulturního dění - interaktivní výstava.

Laudate Dominum omnes gentes
Zazní skladby W. Boyse, J. S. Bacha, H. Purcella, T. Giordaniho,
F. Mendelssohna- Bartholdyho, G. F. Händela, A. Dvořáka a L. Vierne.
Účinkuje: E. Josifová – soprán, J. Pohnán – trubka, P. Kšica – varhany.
Pořádá Suverénní řád maltézských rytířů a Společnost
pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1

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

10. Obec překladatelů
11. Il Congelatore
15. Dokonalá svatba
24. Sladké tajemství

19.30
19.00
19.30
19.30

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

19.00

Varhanní doprovod

Začátky v 16.00, není-li uvedeno jinak.

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

15.00
19.00

prof. Bohumír Rabas a MgA. Michal Hanzal.

17. Lásky / C. Höschl provází J. Lorman
20. Manžel pro Opalu / J. Patrick komedie
21. Hodný pan doktor / N. Simon komedie
15.00
22. Lásky / J. Pilka a M. Špinková provází J. Lorman
23. Past / R. Thomas detektivní komedie
27. Manželské štěstí aneb hospodyně na zabití / J. Just
komedie
29. Dvě na jednoho / hudebně zábavný pořad
		 Y. Přenosilová, J. Chládková aj. Rosák

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

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

sv. Mikuláše
na Staroměstském náměstí.

Karolíny Světlé 18,
Praha 1 – Dům PORTUS;
Pokladna po–pá 8.00–15.30
a 1 h před představením,
rezervace: 222 333 555 a 512
mail: dana.pekova@zivot90.cz
www.divadlouvalsu.cz

Švandovo divadlo

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

6. Ledňáček
7. Růžové brýle
8. Poslední romance
9. Hra o manželství
10. V lese černém, hlubokém
11. Růžové brýle
12. V lese černém, hlubokém
13. Na útěku
14. Poslední romance
15. Poslední romance
16. Hra o manželství
17. Na útěku
18. S nebývalou ochotou...
20. Na vaše riziko!
21. Vzpomínky zůstanou
22. Na vaše riziko!
23. Na vaše riziko!
24. Růžové brýle
25. Růžové brýle

17.00

Divadlo
8. Tygr v tísni: Deník 1959-1974,
Bláznova kronika
19.30 *(200 Kč)
9. Lolitky na cestě
20.00 **(150 Kč)
11. Komedimat
20.00
13. DOPPLER … příběh o revoltě
a pádu (z kola)...
20.00 **(150 Kč)
20. Sektor pro hosty: Muž bez vlastností 20.00 *(200Kč)
21. Sektor pro hosty:
Mlčení s T. G. Masarykem
20.00 *(200 Kč)
22. S. Babčáková & E. Kočičková:
Dámská hnízda
20.00 *(200 Kč)
27. MAMEDOV
20.00 *(105 Kč)
28. Sektor pro hosty: Muž bez vlastností20.00 *(200 Kč)
29. Sektor pro hosty:
Mlčení s T. G. Masarykem
20.00 *(200 Kč)
30. Srdečné touhy z města nad Seinou 19.00 (100 Kč)
(*150Kč/**100 Kč sleva pro studenty a seniory) / předprodej v Rock Café
za uvedené ceny,út –pá 16.00-22.00, so 17.00- 22.00 a v síti Ticketstream)

Galerie: Pavel Sojka - ZOO YORK
(Fotografická zpráva z New Yorku let osmdesátých).

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1
Předprodej v pokladně MKP, 222 113 425, 222 113 377,
rezervace on-line www.mlp.cz, pokladna po-pá 14.00-20.00
Klimentská 16, Praha 1, 222 310 737, 720 331 160
info@studiocitadela.cz, www.studiocitadela.cz. Kulturní místo
pro všechny kolemjdoucí. Studio s otevřeným chráněným
programem tvůrčích dílen pro širokou skupinu kulturní veřejnosti
a postižených spoluobčanů. CAFÉ-GALERIE je otevřena
po-pá 12-22. WI-FI FREE. Těšíme se na Vás!

Bohnická divadelní společnost
11. Andělé, fragmenty z nově připravované inscenace BDS.
		 56. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. Více na www.cnps.cz.
Studio Citadela pro děti:
19. Sněhová královna, Divadlo Žlutý kopec
		 Strašnické divadlo, ul. Solidarity 1986/53, P 10 15.00
26. O dvanácti měsíčkách, Divadlo Žlutý kopec
		 Strašnické divadlo, ul. Solidarity 1986/53, P 10 15.00
Výstava v cafégalerii: Hellpatrol, Čeněk Píchal.
Malby abstraktně expresivního charakteru.
Pravidelné programy: přihlášky a dotazy: info@studiocitadela.cz
Divadelní dětský ateliér v angličtině
po 15.30 – 17.00
tel.:775 655 649
Divadelní dětský ateliér
út 15.30–17.00
tel.:776 577 273
Bohnická divadelní spol.
čt 16.00-18.00
domluva předem na tel. 720 331 160
Taneční ateliér klasický indický tanec kathak
tel.: 606 952 175 (www.kathak.wz.cz) út, st, čt (děti a dospělí)
Volný ateliér
pá 15.00-19.00
tel.: 605 877 625

Za podporu děkujeme: Hl. městu Praha, Městské části Praha 1,
Státnímu fondu kultury ČR, program Mládež v akci ad.

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.

8. Korespondence V+W
9. Kabaret Kafka
10. Višňový sad
11. Šedá sedmdesátá
12. Vytrvalý princ MASOPUST /EK/
13. Anna Karenina
14. Divadlo Gočár
		 Čupakabra MASOPUST /EK/
15. Korespondence V+W
16. Asanace
18. Magor v Betlémě MASOPUST /EK/
		 Kabaret Kafka
20. Zlatá šedesátá
21. Korespondence V+W
22. Europeana
23. Platonov je darebák!
24. Denně (Poníci slabosti)
		 Andělé mezi námi MASOPUST /EK/
25. Magor v Betlémě MASOPUST /EK/
		 Šedá sedmdesátá
27. Ubu se baví
28. Tartuffe Games
		 Buržoazie
29. Višňový sad
30. Tartuffe Games
31. Život Galileiho derniéra
EK – Eliadova knihovna

21.00
15.00

21.00
15.00
11.00
11.00

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

FILMOVÉ PROJEKCE
Artový nový rok velký sál, začátky v 19.00
21. Žena v kleci (70 Kč)
23. Show! (60 Kč)
27. Omar (60 Kč)
28. Parchanti spí dobře (70 Kč)
29. Rozkoš (70 Kč)
30. Nymfomanka – část I. (80 Kč)
SPIRITUALITA A FILM (ve spol. s Akademickou farností Praha)
Uvádí P. ThLic. Ing. P. Vacík, SJ.
15. Před půlnocí (70 Kč)
19.00
3D PROJEKCE velký sál
Je třeba zakoupit v pokladně 3D brýle.
18. Hobit: Šmakova dračí poušť (120 Kč)
17.00
25. Putování s dinosaury (130 Kč)
17.00
	filmové večery – to nejlepší z mfdf jihlava malý sál
21. Pevnost (40 Kč)
17.00
rok V pohybu velký sál
22. Sama proti času (50 Kč)
19.00
Setkání s Tomášem Škrdlantem ii. malý sál
21. Orwellův rok, aneb vzpomínky na neuskutečněnou
budoucnost a vlasatý stát uprostřed holohlavé
republiky (50 Kč)
19.00
Přednášky a besedy
Praha industriální éry – stále přítomná i mizející malý sál
22. Vesnice u vody: Staré Holešovice a okolí (40 kč)17.00
Změna programu vyhrazena!

6. The Good and the True		
7. The Good and the True		
8. Kurz negativního myšlení
		 Dioptrie růžových brýlí		
9. Cesta za svatým Vítahem Literární kavárna 17.15
		 Krakatit
		 Čelisti Reloaded Buchty a loutky		
10. Kdo je tady ředitel?
		 Země Lhostejnost		
11. Kdo je tady ředitel?
		 CRY BABY CRY
17.00
13. V Republice Štěstí Divadlo Letí/předpremiéra 20.00
14. Mein Kampf
		 Parchant Marilyn
20.00
15. Hamlet
		 V Republice Štěstí Divadlo Letí/premiéra
20.00
16. Řemeslníci
		 Sudička LACHESIS		
17. Kdo je tady ředitel?
		 Zatáčka		
18. Vladimirova děvka
		 Zpověď masochisty		
20. Země Lhostejnost		
21. Krakatit
		 Rozhovory s astronauty Divadlo Letí
20.00
22. Hamlet
		 Tibet - Tajemství červené krabičky Buchty a loutky
23. Šoa		
24. Crash u potoka
		 JUST! IMPRO SHOW host		
25. Kurz negativního myšlení
27. Řemeslníci
		 Sudička LACHESIS		
28. Hamlet
		 Barbarela Reloaded Buchty a loutky		
29. Kurz negativního myšlení
		 Nakrm hada na své hrudi		
30. Gottland
		 N. Divíšková a J. Kačer Scénické rozhovory		
31. Vladimír Mišík & Ivan Hlas Band koncert
20.00
		 CRY BABY CRY		
Pro děti:
12. Skřítek Buchty a loutky
15.00, 17.00
19. Dneska jsme dál aneb Děti velkoměsta
Dětské divadelní studio
15.00
26. Zlatá husa Buchty a loutky
15.00, 17.00
S - Studio
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.
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Nové mlýny 2, Praha 1- Nové Město
(denně mimo pondělí: 9 –12, 13–17)

Výstavní program

Eva Hašková, Jan Maget
Grafika, ilustrace, poštovní známka

do 23. 2. 2014
K výstavě jsou vydány 2 příležitostné poštovní dopisnice.

NÁRODNÍ DIVADLO
7. Prodaná nevěsta
19.00
8. Dvě vdovy
19.00
11., 12. Les Ballets Bubeníček
19.00
13. Rusalka
19.00
14. Anna Karenina Divadlo J. K. Tyla Plzeň
20.00
15. Troilus a Kressida derniéra
19.00
16., 24. Naši furianti
19.00
17. Prodaná nevěsta
18.00
18. Čert a Káča
11.00
		 Carmen
19.00
19. Strakonický dudák
14.00, 19.00
20. Zkrocení zlé ženy
19.00
21., 27. Nápoj lásky
19.00
23. Labutí jezero
19.00
25. Aida
19.00
26. Cyrano z Bergeracu
19.00
28. Sluha dvou pánů
19.00
29. Jakobín
19.00
30. Strakonický dudák
19.00
31. Její pastorkyňa
19.00
STÁTNÍ OPERA
4., 24. La bohème
19.00
10. Labutí jezero
19.00
11. TANNHÄUSER 1. premiéra
18.00
14. TANNHÄUSER 2. premiéra
18.00
15. Labutí jezero
19.00
16. La traviata
19.00
17. Nabucco
19.00
18. Šípková Růženka
14.00, 19.00
19. Rigoletto
16.00
21. Tosca
19.00
22. Madama Butterfly
19.00
23. Tannhäuser
18.00
25. Romeo a Julie
14.00, 19.00
26. Otello
14.00
28. Rusalka
19.00
29. Amerikana III
19.00
30. Amerikana III
11.00, 19.00
31. Carmen
19.00
STAVOVSKÉ DIVADLO
7. Mirandolina Národní div. moravskoslezské Ostrava 19.00
8. Miniatury 2014
19.00
9. Tříkrálový koncert
19.00
10. Orfeus a Eurydika
19.00
12. Opera nás baví – L. Janáček
10.30
		 Pet Pan Bohemia Balet
15.00, 18.00
13., 23. Zahradní slavnost
19.00
14., 28. Racek
19.00
15. Pán z Prasečkova
19.00
16. Don Giovanni
19.00
17., 29. Strýček Váňa
19.00
18. Kouzelná flétna Balet Praha Junior
19.00
19. Jedenácté přikázání
14.00, 19.00
20. Revizor
19.00
21., 22. Mikve
19.00
24. Únos ze serailu
19.00
25. Pán z Prasečkova
15.00, 19.00
26. Věc Makropulos
19.00
27. Mozartovy narozeniny 2014
19.00
30. Così fan tutte
19.00
31. Jedenácté přikázání
19.00
NOVÁ SCÉNA
10. Antikódy Lm
20.00
11. Popelka / Sicilské nešpory
Baletní škola J. Nemce
14.00
12. Království Anička a letadýlko
17.00
13. Ohrožené druhy
19.00
14. Caves and Creatures DekkaDancers
20.00
15. Inferno Listování
20.00
18. Kouzelný cirkus Lm
14.00, 20.00
19. Pověsti české Toy Machine
17.00
20. Festival Spectaculare
20.00
21. Nosorožec
19.00
25. Cocktail 012 – The Best of Lm
20.00
26. Lichožrouti (Listování)
17.00
DIVADLO KOLOWRAT
12. Nezlobíš se…? Umělecká agentura Pierot 19.00
13., 27. Z prachu hvězd
19.00
14. Blackbird
19.00
18., 23. Ohlušující pach bílé
19.00
24., 25. Obrazy
19.00
28. Toufar
19.00
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Č činohra, B balet, O opera, K koncert, Lm Laterna magika,
DoP Dětská opera Praha, DpP Divadlo Pod Palmovkou
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KULTURA / INZERCE

Dům fotografie otevřela
Slovenská nová vlna
Praha se konečně – po desetiletých peripetiích – dočkala otevření nových výstavních prostor, určených fotografii. Dům fotografie sídlí v Revoluční ulici č. 5 a první
výstavou ve vhodně zrekonstruovaných
prostorách je Slovenská nová vlna.
Galerie hlavního města Prahy, jejíž součástí se Dům fotografie stal, zde připravila
přehlídku raných prací skupiny slovenských fotografů, které spojují studia na
pražské FAMU a pozdější výrazné úspěchy
doma i v zahraničí. Vystavují zde Tono Stano, Rudo Prekop, Vasil Stanko, Martin Štrba, Miro Švolík, Kamil Varga, Peter Župník a
dnes již nežijící Jano Pavlík. Všem se město
Praha stalo i pozdějším domovem. Výstava
je zajímavá tím, že se soustřeďuje na jejich
tvorbu z období před 30 lety, částečně jde
i o studentské práce dnes významných fotografů.
Pojem Slovenská nová vlna je fenomén,
který prosadila invence a tvůrčí schopnosti
skupiny slovenských studentů narozených

Jano Pavlík, Bez názvu, 1982–1987
kolem roku 1960, a které spojilo prostředí
pražské Katedry fotografie. Zdejší FAMU
byla totiž tehdy jedinou vysokou školou
ve střední Evropě, kde bylo možné fotografii studovat, vládlo zde tedy značně
mezinárodní prostředí. Přesto i v něm, a
vedle výrazné české fotografické školy, si
tito slovenští fotografové dokázali uchovat
svoji svébytnou invenci. A dokazují to už
jejich školní práce. Úvodní text k výstavě
říká: Skupina „fotografů žijících v Čechách“
nebo „českých fotografů slovenského původu“ je jakýmsi společným kulturním statkem obou států a zajímavým fenoménem
při zkoumání vztahů mezi českou a slovenskou fotografií.
Žerty hravé i dravé
Studentská léta bývají plná hledání, tápání, pokusů i omylů, rozvernosti a bujarosti,
ale i existenciálních úvah o smyslu života
či smrti, o smyslu vlastního směřování. To
vše zde najdeme v pestré koláži – byť jde
o fotografii černobílou – u všech zastoupených autorů. Snímky každého z nich nejsou
vystavené autonomně v celku, ale naopak.
Kurátoři vytvořili několik tematických oddílů, v nichž lze práce jednotlivých autorů
srovnat. Výrazným tématem je přirozeně
lidské tělo, jehož se slovenští – tehdy studenti – zmocňují různým, pro tehdejší dobu
příznačným, ale i novým, tvůrčím a objev-

Kamil Varga, Pštros, 1985
ným postupem. Například na fotografiích
Tona Stana, kde snad poprvé byl dívčí akt
ztvárněn v běžném, reálném prostředí,
navíc i společně s autorem – zde v pokoji
studentské koleje. Najdeme tu i portrétní
snímky spolustudujících pořízené objektivem Martina Štrby, dnes jednoho z našich
nejoceňovanějších kameramanů. Vyzařují
mladistvé sebevědomí i nejistotu portrétovaných zároveň. Další snímky všech autorů
– a nejen akty – jsou plné rozverných nápadů, často až na hranici jisté surovosti, z níž
však postupně krystalizuje cit.
Fotky ze šuplíku
Tak lze asi nazvat část výstavy, která se
nachází v prosklené stolní vitríně. Obsahuje
menší fotky, často momentky, které jako by
vypadly z fotografovy zapomenuté školní
brašny. Snímky zde nejsou záměrně nijak
upevněné, spíš jen tak „poházené“, mají
zkroucené růžky, ale vypovídají mnohé
o tehdejším studentském životě, kamarádských seancích, snad i společných brigádách. Jsou to momentky, na nichž vidíme
zachycené dnes slavné tvůrce v úsměvných situacích – zkrátka milé a zajímavé
retro, které doplňuje rozevřený index Tona
Stana.

Rudo Prekop, Bílý oblak, 1989
Pod názvem Slovenská nová vlna zúčastnění autoři vystavují vůbec poprvé. Symbolika česko-slovenského spojení a také
nové, velmi dobře řešené prostory Domu
fotografie, který touto výstavou zahajuje
svoji velmi potřebnou existenci, rozhodně
stojí za shlédnutí. Připraveny jsou i doprovodné programy, sobotní či víkendové tvůrčí dílny „Tvořivé dialogy s uměním“.
Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1, otevřeno út – ne 10.00–18.00, do 16. 3.
Martina Fialková

Poezie, které uvěříte
Nakladatelství Gemini Publishing Prague vydalo loni na
podzim sbírku básní Ireny Topinkové Když nespím. Intenzivní poetika, bolest i romantika, rozervaná duše. Vášně vztahů
mezilidských, vztah k přírodě, konflikty současného světa.
Mrazivý dotek psychických problémů. Poezie, které uvěříte.
Básně jsou lehce nostalgické, kultivované, jsou inspirujícím
zážitkem. Mnoho čtenářů se v této nostalgické poezii najde.
Recenze oceňují skvělou a naprosto ojedinělou psychoanalýzu dnešní doby. Dojem z básní násobí působivé fotografické
ilustrace autorky. Kniha patří v Kosmasu mezi nejlépe hodnocené knihy v kategorii poezie už od svého křtu v Galerii Jakubská, kde ji do světa uvedla vynikající recitací Taťjana Medvecká
za doprovodu houslového virtuosa Alexandra Shonerta. -PRPLACENÁ INZERCE

leden 2014

Pyšely Za památkami středních Čech VII
K nejmalebnějším lokalitám v těsné blízkosti Prahy patří bezesporu střední Posázaví.
Město Pyšely ležící asi 15 km od jihovýchodního okraje Prahy si zaslouží pozornost
z mnoha důvodů. Jedním z nich by mohly být i historické památky, jejichž četnost
a kvalita koncentrovaná na nevelkém území je skutečně neobvyklá.
Dějiny města Pyšely sahají hluboko do
minulosti, nicméně jeho současná podoba se utvářela zejména v období baroka
v 17. a 18. století. Díky osvícenému působení hraběcích rodů Halleweilů a Bissingenů se z Pyšel stalo prosperující městečko,
v němž nebyly podporovány pouze zájmy
ekonomické, ale i kulturní a duchovní.
Dominantou zdejšího kraje je loretánská
kaple postavená r. 1699 Františkem Antonínem Halleweilem na vrchu nad městem.
Vyhledávané poutní místo sice bylo v rámci reforem císaře Josefa II. s velkou nevolí
místního obyvatelstva r. 1781 uzavřeno, ale
rozhodnutí téhož císaře, který o pár let později zakázal pohřbívání uvnitř měst, umož-

Jan Bedřich Kohl-Severa, Lazar Widemann,
Tomáš Hatlák, Josef Brož nebo František
Ignác Platzer. Se jménem Jana Kohla Severy (pražského dvorního sochaře a autora
dvou plastik na Karlově mostě, působícího
ve Šporkově Kuksu, Vídni a několik let také
v Pyšelích, kde byl majitelem hospody Na
Košíku), bývají spojovány sochy sv. Anny
a sv. Františka Xaverského. Ruce Lazara
Widemanna (původem plzeňského rodáka
školeného mj. i na florentské Akademii a
učitele Tomáše Hatláka, jehož služby využíval především rod Vrtbů, ale i pyšelský pán
Jan Jindřich z Bissingenu) byla připsána
v nedávné době restaurovaná socha sv.
Vojtěcha, nacházející se při cestě na návr-

NA PÁR ŘÁDCÍCH



NA HRADĚ…
Příběh Pražského hradu – expozice
představuje originální exponáty z hradních
sbírek od prehistorie až po současnost.
Starý královský palác, otevřeno denně 9–16
Přednášky: 9. 1. „Mýty a dějiny
hod.
z Masarykova Národního fondu“, Markéta
Ježková, od 17 hod.; 23. 1. „Astronomové a
matematici pražského rudolfinského dvora“, Jarmila Škochová, od 17 hod. Rezervace a podrobnosti na: www.pribeh-hradu.cz.
…I V PODHRADÍ
Josef Lada: Co přináší zima. Výstava originálních verzí oblíbených prací
i reprodukcí v časopisech, na pohlednicích
aj. Exponáty zapůjčila mj. Národní galerie,
Galerie HMP, Západočeská galerie v Plzni a
Galerie Zdeněk Sklenář. Museum Kampa,
Jiří John: Za obzor. Redo 16. února.
trospektiva u příležitosti 90. výročí narození
umělce, jenž patří k výrazným osobnostem
českého výtvarného umění 60. a počátku
70. let. Museum Kampa, do 23. února.
Architektura a víno ve střední Evropě –
Projekt prezentuje současnou architekturu
s důrazem na vinařskou produkci představených industriálních staveb. Galerie
Jaroslava Fragnera, út–ne 11–19 hod., do
26. ledna.
POZVÁNÍ NA VÝSTAVU
René Wirths: Podzim. Vzhledem
k velkému zájmu bude výstava prodloužena do 19. 1. 2014. Galerie MIRO, otevřeno
Výstava
denně od 10 do 17.00 hodin.
s názvem Klidožití (doslovný překlad německých či anglických výrazů pro zátiší) je
členěna do pěti kapitol. Představuje kolekci ze sbírek Strahovské obrazárny, kterou
založil 1835 opat Jeroným J. Zeidler. GATE
Galerie a informační centrum, otevírací doba
Muzeum
po–so 10–18, ne 11–18 hod.
hl. m. Prahy vystavuje tvorbu Jiřího Boudy.
Praha – Po vodě, po souši a po kolejích
potěší milovníky světa techniky zakleté do
grafických listů a navodí atmosféru vzpomínání (zmizelé vlečky, nádraží), modely
tramvají, autobusů a trolejbusů zhotovené
J. Boudou pro výstavu o století pražské hromadné dopravy, do 16. února.
GALERIE HMP
Přednáška Zdeňka Lukeše: Osvald
Polívka (1859–1931) – pozoruhodný představitel pražské secesní architektury. Bílkova vila, 30. 1. v 17.00 (nutná rezervace na
pr@ghmp.cz). Lektorské prohlídky: 8. 1. a
Prohlídková trasa v Co22. 1. v 16.30.
lloredo-Mansfeldském paláci – návštěvník
se v patnácti zastaveních seznámí s nejcharakterističtějšími prvky paláce, a jeho historií. Lektorská prohlídka 18. 1. ve 14.00.
Stanislav Podhrázský: Neklidná krása
– dílo představitele české poválečné malby. Dům U Kamenného zvonu, kurátorská
prohlídka s Marií Klimešovou 14. 1. v 17.00,
lektorské prohlídky 7. 1., 21. 1. v 16.30.
Petr Nikl: Hra o čas – Městská knihovna.
Lektorské prohlídky 9. 1. a 23. 1. v 16.30,
doprovodné programy: 11. 1. v 18.00 Okoralé bicí – improvizovaná interakce koristy
a bubeníka, 18. 1. v 18.00 Vlnění času –
koncert s tanci světel, 25. 1. v 18.00 Vodní
tance – interakce mezi smyčci a tekoucími
stínohrami, 31. 1. ve 20.00 Já jsem tvůj zajíc
– černobílý melodram v Divadle Archa.
Daniel Hanzlík: Zdroje signálů – výstava
je koncipována jako environmentální instalace. Colloredo-Mansfeldský palác, komentovaná prohlídka s Petrem Vaňousem a Danielem Hanzlíkem 23. 1. v 17.00, lektorská
Cyklus předprohlídka 16. 1. v 16.30.
nášek Od gotiky po baroko – 7. 1. 16.30
Umění doby Karla IV., 14. 1. 16.30 Umění
doby Václava IV. a krásný sloh, 21. 1. 16.30
Umění doby Jagellonců – pozdní gotika a
raná renesance a 28. 1. 16.30 Ikonografie
středověkého umění. Anežský klášter, rezervace nutná: 220 514 598, handlova@
Básně v obrazech, obrazy
ngprague.cz.
v básních – seznamuje s fenoménem propojení japonské poezie a malířství. Možnost
vytvořit vlastní báseň inspirovanou japonskou
poezií. Dílnu povedou kurátorka Jana Ryndová a výtvarnice Libuše Vendlová. Rezervace nutná: asiaedu@ngprague.cz nebo
Sobotní impresionistická
222 315 205.
odpoledne (komentované prohlídky): 18. 1.
14.30 Ludvík Kuba – Poslední impresionista
(Veronika Hulíková, kurátorka výstavy), 15.30
Čtení z knihy vzpomínek L. Kuby Zaschlá paleta (herec Jiří Pěkný). Salmovský palác.
NA VÝLET
Victor Vasarely – výstava světoznámého umělce, představitele op-artu a vizuální kinetiky v Galerii JCM, Zámek Dobříš.
Trvá do 31. 1., přístupná denně 9–16 hodin,
vstup: 40 Kč.
NEBE NAD HLAVOU
Slunce: Zemi nejblíže (147 mil.km)
4. 1., do znamení Vodnáře 20. 1. Měsíc: nov
1. a 30. 1. v přízemí (357 tis. km), v blízkosti
Jupiteru 14. a 15. 1., úplněk 16. 1., konjunkce s Marsem 23. 1. + Saturn a Spika do
26. 1. ráno na jv a j. Ranní červánky 29. 1.
měsíční srpek u Venuše. Všechny okem
pozorovatelné planety: Merkur koncem měsíce večer nad jz, Venuše začátkem měsíce
večer nízko na jz, koncem měsíce ráno na
jv, Mars druhá polovina noci (Panna), Jupiter celou noc (Blíženci), Saturn ráno nad jv
(Váhy). Kvadrantidy: maximum 3. 1. ve 21 h,
četnost 130, rychlé.
OS, wi
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nilo jeho záchranu. R. 1789 sem byl totiž
přesunut dosavadní hřbitov od farního kostela Povýšení sv. Kříže a Loreta začala být
využívána jako hřbitovní kaple. Kostel Povýšení sv. Kříže sice nese stopy barokních
úprav, jeho románsko-gotické jádro však
svědčí o mnohem starším původu – snad
ze 12. století. V architektonickém tvarosloví
průčelí kostela, přestavovaného v 80. letech
18. století, je spatřován rukopis významného pozdně barokního architekta Františka
Ignáce Prée, který byl činný pro hraběcí rod
Vrtbů sídlících mj. i na nedalekém Konopišti. Jádro obce dotváří v blízkosti kostela stojící pozdně barokní fara, v minulosti mnohokrát přestavovaný zámek (v současnosti
využívaný jako domov důchodců) a řada
historických domů. Uměnímilovnost zdejších majitelů se však projevila i v sochařské
výzdobě města a jeho nejbližšího okolí.
Pyšelské barokní plastiky bývají připisovány takovým osobnostem, jakými byli např.

ší u Lorety. Dílem Josefa Brože (vyučence
Matyáše Bernarda Brauna, který nezanedbatelnou část svého života strávil ve Francii – konkrétně v Ribeauvillé u Colmaru) je
řezbářská výzdoba pozdně barokního hlavního oltáře zdejšího kostela. Z dílny Františka Ignáce Platzera pak s největší pravděpodobností pochází svatojánská statue
v horní části pyšelského náměstí.
Pokud by pyšelské pamětihodnosti ve
spojení s krásou okolní krajiny nebyly dostatečným lákadlem pro uskutečnění výletu
do těchto končin, dodejme, že v blízkosti je
možné navštívit např. již zmiňovaný zámek
Konopiště, románský kostel sv. Petra v Poříčí nad Sázavou či kostel sv. Havla tamtéž
s pozoruhodným mobiliářem ve stylu barokní gotiky, kostel sv. Klimenta v Lštění
postavený na místě slovanského hradiště
nebo zříceninu hradu Zlenice.
TŠ (foto Richard Biegel)

Originální pohybové divadlo VESELÉ SKOKY
7. 1. út 19.30 Chabrus Line
8. 1. st 19.30 Na hlavu!
Chabrus Line
Parafráze na motivy známého muzikálu, který si v Čechách ještě
nikdo netroufl uvést. Veselé skoky se rozhodly nazkoušet novou
taneční grotesku, ve které – po svém – vzdávají hold největším
světovým muzikálům. Opravdovost velkých amerických citů, světovost české třetí ligy a ironizující humor Veselých skoků.
Muzikály všech zemí, těšte se! Veselé skoky popáté.
DIVADLO V CELETNÉ, Celetná 17, Praha 1,
předprodej: 222 326 843, www.ticket-art.cz, www.veseleskoky.cz
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