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Běh pro světlušku
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Poznejte Den Země
nejznámější „světový den“

Tradičně „na pár“

rychlý přehled kulturních událostí

Veletržní palác neznámý
Na obrovský požár v noci ze 14. na 15. srpna 1974 nikdo z Pražanů nezapomene.
Nebylo třeba ani bydlet poblíž. Šok z této události se šířil celým městem. Byl to jeden
z největších požárů významných budov v novodobé historii Prahy, plnil stránky tisku,
mluvilo se o něm všude. Naštěstí neměl lidskou oběť a snad také naštěstí se nenašel
viník. Úmyslně založený nebyl. Vznítily se zřejmě hořlavé barvy – v obrovské budově
se stále něco opravovalo – od blízkého vařiče, který neměl zůstat zapnutý. Při každém
takto zničujícím požáru však jaksi utrpí „duše“ města tvořená kolektivní kulturní pamětí. Pojďme si ale připomenout celou minulost Veletržního paláce na výstavu, kterou
připravila Národní galerie v roce 40. výročí požáru.
Jeho budovu v Holešovicích známe všichVeletržního paláce, která byla postavena
ni: působí masivně, úctyhodné rozměry a
podle návrhů architektů Josefa Fuchse a
jednoduchá až strohá funkcionalistická arOldřicha Tyla, byla v té době největší výstavchitektura 30. let vyvolávají jakýsi paradoxní
ní budovou v Evropě. Provoz Veletržního
dojem „vzdušné nehybnosti“. V poklidném
paláce byl slavnostně zahájen v roce 1928,
denním provozu dnešní Národní galerie si
k 10. výročí vzniku samostatného Česko-

Rosteme?!

Veletržní palác na sklonku dvacátých let

pražské ulice. V obchodě nabývá na významu světelná reklama (foto stánku firmy REKLAMON), a ve Veletržním paláci byl vystaven i první model televizního studia (1940).

Velká dvorana během veletrhu, třicátá léta

Kavárna v 6. poschodí, konec 20. let

jen těžko dovedeme představit, jaké rušno
tato budova vyvolala, ještě než začala vznikat – a jak zajímavá je její historie.

slovenska. Při té příležitosti zde byla – jen
na několik dní – poprvé vystavena Slovanská epopej Alfonse Muchy. Na výstavě vše,
včetně návštěvy T. G. Masaryka, dokumentují cenné dobové fotografie.

Idea „Mekky“ moderního obchodu
Za vznikem paláce stála idea budoucího
ředitele firmy Pražské vzorkové veletrhy
V. Boháče. Jeho dlouholetou vizí bylo vytvořit v Praze prostor pro setkávání obchodníků
z celé slovanské části Evropy, tedy jakousi
„Mekku“ pro kontraktační výstavy a veletrhy.
Dokonce už dříve, ještě než tu zarachotily
první stavební stroje, provokovaly pozornost
veřejnosti návrhy na mnohem větší veletržní
komplex, než jaký nakonec vznikl. Obrovský areál, nazvaný „Veletržní city“ měl zahrnovat několik budov a rozkládat se na mnohem větší ploše, mj. i v prostoru dnešního
Parkhotelu, téměř až k dnešnímu Výstavišti.
Je zajímavé prohlédnout si i nerealizované
návrhy, dokumentující různé stavební styly a
přístupy. Bohužel se však nedochovalo zadání architektonické soutěže. K uskutečnění
tak rozsáhlého projektu z finančních důvodů
nakonec nedošlo. I tak však jediná budova

Veletržní city
V prvních desetiletích existence pak Veletržní palác doslova kypěl životem. Byl
opravdu – podle záměru – pestrou výkladní
skříní úspěchů československého průmyslu a obchodu, přitahoval domácí i zahraniční návštěvníky. O jeho využití se starala
firma PVV, Pražské vzorkové veletrhy. Palác
ožíval na jaře a na podzim pravidelnými
mezinárodními veletrhy. Bylo však třeba
přilákat návštěvníky i v mezidobí, a tak zde
byly otevřeny restaurace, kavárna na terase
s nádherným výhledem, největší pražské
kino, ve dvoraně se konaly i výstavy umění. Ruch zachycují opět dobové fotografie
– příjezd prezidenta Beneše na zahájení
veletrhu, pohled na venkovní plochu, kde
jsou zaparkované automobily návštěvníků
– vozy Tatra a další značky, tehdy brázdící

1951–1974
Pražské vzorkové veletrhy byly zrušeny
v roce 1951, veletržní aktivity přenesl stát
do Brna. Novým majitelem se stala státní firma KOVO. Už po znárodnění v roce
1948 se zdejší živý ruch pozvolna měnil
v šustot úředních dokumentů. Úřadovali tu
zaměstnanci i dalších takzvaných Pézetek,
tedy socialistických podniků zahraničního
obchodu. Šedou atmosféru pozdějšího,
přísnými předpisy znesvobodnělého světa
socialistického obchodu, rozčísl požár oné
srpnové noci v roce 1974. Zůstala téměř jen
železobetonová konstrukce.
Novodobá historie
O dalším osudu paláce se rozhodlo o čtyři roky později. Spáleniště bylo dlouho
předmětem diskuzí. Budova byla jednou
z prvních staveb svého druhu u nás nejen
v Praze, prý ji závistivě studoval i slavný
Le Corbusier. Lze ji ještě zachránit? A co
zde vznikne – studentské koleje, nemocnice, muzeum revolučního dělnického hnutí?
Nakonec byl palác zrekonstruován pro účely Národní galerie.
Práce trvaly až do roku 1995, kdy byl slavnostně zahájen provoz sbírek ve třech podlažích. Expozice byla definitivně dokončena
až v roce 2000. Rozšířena byla na celkem
čtyři podlaží a jedno vyčleněné pro krátkodobé výstavy. Palác se tak opět stává živým

Tři výročí státního hradu Krakovec
Hrad Krakovec ve středních Čechách
letos oslaví hned několik významných
výročí. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech
v Praze pořádá u této příležitosti přednáškový cyklus s podtitulem Komfort bydlení v době lucemburské.

Především stále nedoceněnému tématu
vysoké úrovně bydlení, které bylo v Čechách dosaženo do vypuknutí husitských
válek, bude věnován celoroční přednáškový cyklus pro širokou veřejnost, který pro
rok 2014 připravilo Územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze.
Seriál odborných i populárně naučných
přednášek vztahujících se rovněž ke stále atraktivnějším dějinám každodennosti
zahájí 24. dubna PhDr. Vladislav Razím
s úvodním příspěvkem Hrad Krakovec třikrát. Posluchačům nabídne nejen unikátní
vhled do dějin hradu, ale také mnohé souvislosti řadící Krakovec po bok nejvýznamnějších soudobých královských sídel na
našem území.
Krakovec je zřícenina gotického, renesančně přestaveného hradu, umístěná na

široké skalní ostrožně nad soutokem Šípského a Krakovského potoka ve stejnojmenné obci (okres Rakovník), na hranici
CHKO Křivoklátsko.
Budování hradu probíhalo patrně v letech
1381–83, k roku 1384 se pak vztahuje první ze tří velkých výročí: zpráva o svěcení

hradní kaple, kterou byla stavba Krakovce
završena. Stavebníkem jednoho z nejdokonalejších hradů své doby byl Jíra z Roztok,
křivoklátský purkrabí a prominentní osobnost u dvora krále Václava IV.
Toto honosné královské sídlo – byť dochované pouze jako zřícenina – dokládá dodnes nejvyšší kvalitu, které bylo v českých
zemích, ale i v širším středoevropském prostoru dosaženo. Krakovec tak reprezentuje
především komfort bydlení nejvyšších sociálních vrstev doby předhusitské, předtím,
než došlo k úpadku architektonické a umělecké tvorby v důsledku vleklého válečného
a poválečného období.
Před vypuknutím husitských válek se hrad
Krakovec stal místem pobytu Mistra Jana
Husa – právě odsud 11. října 1414 vyrazil na svou poslední cestu do Kostnice.

ohniskem s pulzujícím uměleckým, společenským i obchodním životem od suterénního divadelního prostoru až po střechu.
Expozice Příběh veletržního paláce objevuje pro návštěvníky řadu nových skutečností. Třeba i o tom, že samotná soutěž na
jeho výstavbu byla patrně už tehdy zmanipulována. Nebo osud V. Boháče, který za
vznikem PVV i výstavbou paláce stál. (Na
internetu lze najít historický záznam schůze
Senátu tehdejšího Národního shromáždění
rokující o financování náročné stavby.) Unikátní fotografie mapují nejen přínos paláce
pro obchodní a společenský život I. republiky. Nalezena a vystavena byla i jediná fotka,
dokumentující, že Nové výstaviště v Holešovicích sloužilo jako shromaždiště židovských transportů. Jsou tu i plány z doby
výstavby, fotografie požářiště i další vývoj
paláce až do roku 2000.
Výstava samotná však není jedinou akcí
k připomenutí historie Veletržního paláce.
Po celou dobu jejího konání probíhají na
toto téma v NG přednášky, panelové diskuze a menší doplňující výstavy. Na den
14. 8., tedy přesně po 40 letech se chystá
také tzv. videomapping. „Pro Sbírku moderního a současného umění, která zde sídlí,
je Veletržní palác důležitým tématem. Už po
svém postavení na sebe samotná budova
strhávala pozornost svou velikostí a funkčním provozem, jako galerie vzbuzuje často
velmi protichůdné emoce“, říkají odborníci
v Národní galerii. Přijďte si utvořit názor i vy.
Veletržní palác, mezanin, do 27. července, denně mimo pondělí 10–18 hod.
Martina Fialková

NPÚ věnuje oslavám přednáškový
cyklus pro veřejnost

Husovo upálení v roce 1415 se pak stalo
jedním ze základních podnětů válečného
období, se všemi jeho důsledky nejen pro
české země. Husovo dílo během jeho „krakoveckého“ období zůstává nedoceněno,
a představuje tak nejen výzvu pro historiky
příslušných specializací, ale rovněž podnět
k připomínce tohoto významného výročí.
Národní památkový ústav chce veřejnosti připomenout také třetí zajímavý milník
z dějin Krakovce – stoleté výročí dosud
opomíjeného počinu z raného období památkové péče. Na počátku 20. století hrozily nezajištěné zřícenině hradu Krakovce
rozsáhlé destrukce, které by způsobily
zkázu nejvýznamnějších částí této mimořádné stavby. Již roku 1910 se však začala
promyšleně organizovat záchranná akce a
roku 1914 vznikl „Komitét pro zachování
zříceniny hradu Krakovce“. To byl rozhodující krok k citlivé záchraně hradu, která
je dodnes velmi podnětná a pozoruhodná,
stejně jako některé následující etapy péče
o zříceninu, včetně těch zcela nedávných.
Dita Roubíčková, text i foto
Veřejný přednáškový cyklus
NPÚ ÚOP středních Čech v Praze
KOMFORTNÍ BYDLENÍ V DOBĚ
LUCEMBURSKÉ aneb Tři výročí hradu
Krakovce v roce 2014 a jejich význam
24. 4. Hrad Krakovec třikrát –
PhDr. V. Razím
22. nebo 29. 5. Hradní kaple
na Krakovci – Mgr. F. Záruba, Ph.D.
19. 6. Klenby hradu Krakovce –
Ing. arch. V. Mlázovský
11. 9. Otopné systémy hradu Krakovce,
průzkum a pokus o interpretaci –
Ing. arch. E. Volfová
23. 10. Hrady Točník a Žebrák v průběhu
posledních desetiletí – Ing. J. Žižka

20. 11. Systémy vytápění v elitním
sociálním prostředí pozdního středověku – Mgr. J. Kypta
11. 12. Oděv a interiérové textilie
v předhusitské době –
PhDr. A. Nachtmannová, Ph.D.
Přednášky se konají v zasedací místnosti
NPÚ ÚOPSČ, Sabinova 5, Praha 3
Začátky vždy v 16.00, vstup volný,
informace: www.npu.cz
PLACENÁ INZERCE

Přišlo – tak nějak podivně, bez varování a především bez řádného předchozího ročního období – jaro. Proč tomu
tak je, se můžeme jen domnívat. Možná na to vědci časem přijdou. Pro řadu
z nás, například pro mě, však nečekaný
příchod jara znamenal nečekanou obměnu šatníku a botníku. Jak se klima
překotně pohnulo, zjistil jsem, že od
tohoto března dále bude asi zbytečné
opotřebovávat zimní boty. Jenže v botníku mi jaksi jiné boty chyběly, tedy jsem
se vypravil na nákup.
Nedělní odpoledne v „mega“ nákupním centru bylo skutečně silným zážitkem. Všude davy jako před Vánoci, celé
rodinky s dětmi si libovaly v atrakcích –
vláčky, prolejzačky, hrací koutky, jezdící
zvířata a jiné roztodivné atrakce. Dlouhé
fronty u kiosků s občerstvením, především u těch, které nabízely zmrzliny,
zdravé a (ne)adekvátně drahé džusy a
další pochutiny.
I když „mega“ centrum skrývalo alespoň desítku obchodů s obuví, sehnat
na moji – malinko větší – nohu rozumnou, cenově i vzhledově solidní botu,
nebylo snadné. A to mě tedy zarazilo
možná více než letošní výkyvy počasí.
Jak je možné, že v dnešní „konzumní“,
produkcí všeho druhu přesycené době
nejsou na skladě boty větších rozměrů,
obzvlášť když lidi stále rostou. To je přeci známá věc. Nebo ne? Zadal jsem tedy
do nejmenovaného vyhledávače otázku
„roste lidská výška?“ a moje předpoklady se potvrdily. „Průměrná výška
evropských mužů od roku 1870 do roku
1980 vzrostla o jedenáct centimetrů. Jde
o mimořádné tempo, které vědci připisují především lepšímu zdraví, uvedla
studie, kterou zveřejnil list Oxford Economic Papers...“
Není mi tedy jasné, proč s touto doloženou a spočítanou skutečností nejsou
srozuměni výrobci obuvi. Abych malinko upřesnil cíl svého nákupu: Nikdy
jsem se nechtěl dostat do situace, že
budu kupovat pouze konkrétní „značku“. Jenže po několika „vyhozených“
investicích za nesolidní, netrvanlivou
a celkově nevyhovující obuv jsem se
musel rozhodnout. Ano, letos investuji
do zavedené sportovní značky, protože
jejich boty mi sedly stoprocentně a vydržely nejen moji (nad)váhu, ale i náročné
podmínky – od asfaltu po hory a doly.
Jenže, světe div se, ani značková prodejna neměla na skladě moji velikost.
A co hůř – oni prostě některé boty ve velikosti 12 (a výše) ani nevyrábí. Alespoň
tak mi to prodavačka vysvětlila.
Jak je tohle možné, když se lidstvo
zvětšuje, to tedy nechápu. A jistě nejsem sám, kdo takhle trpí, ať již jde
o sako nebo o boty. Snad si můj povzdech výrobci přečtou a pro další sezónu se poučí.
Ondřej Sedláček
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Výběr z vlastivědných akcí PIS

Kam v dubnu 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.)
 st. Jak vypadalo pražské podhradí v do2.
bě románské. Přiblížíme, jak vypadalo území pražského podhradí v 10. století, nahlédneme do některých přístupných interiérů, kde se
zachovaly nejstarší památky 12. a 13. století –
románský reliéf na mostecké věži, utajená věž
biskupského hradu, oblouk Juditina mostu. Začátek v 16.45 před domem U Tří pštrosů (Dražického nám. 12, P 1). (J. Škochová)
3. čt. Velikonoční svátky v Praze – před
náška. Jak se v Praze slavily velikonoční svátky a proč oslavy trvaly celé dva měsíce? Jaké
tradice se dodržovaly v hlavním městě a jaké
speciální názvy měly postní neděle před tímto
církevním svátkem. Začátek v 17.00 v sále, Arbesovo nám. 4, P 5, v přízemí. (M. Štrachová)
5. so. Národní divadlo. (stejně i 19. 4.) Pro
hlídka prostor divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště a hlavního foyer. Akce každou půlhodinu od 8.30 do 11.00
ve vestibulu historické budovy, vstup hlavním
vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PIS)
Praha bezbariérová – Kampa, ostrov za
Čertovkou. Akce vhodná pro osoby se sníženou schopností pohybu. Zákampí, campus,
pán z Kampu – podle čeho se nazývá nejstarší pražský ostrov? Začátek ve 14.00 u Malostranské mostecké věže. (A. Plíšková)
Historie pražského osvětlení. Bez osvětlení si dnes každodenní život nelze ani představit. Osvětlení proniklo též na veřejná prostranství a my si povíme, kdy se tak stalo, kdo je
vynálezcem prvních plynových lamp, jaké povinnosti měli a mají lampáři, a kdy se rozsvítila
první plynová lampa v Praze. Začátek v 18.00
u plynového kandelábru na Hradčanském
nám. (D. V. Čermáková)
Večerní prohlídka Staroměstské radnice.
(stejně i 12., 18., 26. 4.) Návštěva historických
interiérů, podzemních prostor, kdysi užívaných
jako středověké vězení. Prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže. Začátek ve 20.00
před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Cena 160 Kč. (průvodce PIS)
6. ne. Poutní místo Loreta. Prohlídka areá
lu. Začátek ve 13.30 před vchodem do objektu na Loretánském nám. Cena 150 Kč + do
Lorety 100 Kč. (E. Vondrusová )
Pražské legendy. Tentokrát na malostranském břehu Vltavy! Projdeme se po Pohořelci, areálem Strahovského kláštera a kolem Lo-

rety zamíříme k Jelenímu příkopu až k areálu
Pražského hradu. Začátek ve 14.00 na zastávce tram. č. 22 Pohořelec. (A. Přibáňová)
Vyhlídka na Košince. Z vyhlídky na Košince sestoupíme kolem Grábovy vily ke kostelu
sv. Vojtěcha a k Libeňskému zámku. Začátek
ve 14.00 na stanici tram. č. 3, 10, Bulovka (ve
směru Palmovka). (P. Lešovská )
8. út. Cestou Arbesových štrajchpudlíků.

Tento den uplyne sto let od smrti známého českého spisovatele a novináře, smíchovského rodáka Jakuba Arbesa. Během vycházky půjdeme od Strahova zahradou Kinských až k Sacré
Coeur. Začátek ve 14.30 na zastávce autobusu
č. 143, 176, 191 Stadion Strahov. (M. Racková)
9. st. Bílkova vila. Exteriér i interiér předsta
vují unikátní architektonické dílo, jehož podobě vládne hluboká symbolika, odkazující na
křesťanství a návrat k přírodě. Začátek v 15.30
před vchodem do Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, P 6). Cena 100/70 Kč + do objektu
40 Kč. (M. Sybolová)
10. čt. Kdyby mosty vyprávěly. Pokusíme

se dát mostům hlas a dozvědět se nejen o době a důvodu jejich vzniku, ale také o technických zajímavostech, pojících se s jejich budováním. Čeká na nás most Železniční, Jiráskův,
Palackého, Legií i jejich předchůdci. Začátek
v 16.00 na Rašínově nábřeží pod Železničním
mostem (nejbližší zastávka tram. č. 3, 7, 17
Výtoň). (M. G. Zörnerová)
12. so. Muzeum gastronomie II. Prohlíd
ka muzea. Začátek v 10.00 před vchodem
(Jakubská 12, P 1). Cena 100 Kč. (průvodce
z muzea)
Nordic walking – z Kyjí do Hřdlořez. Instruktor před vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování Nordic Walking.
Uprostřed města, blízko rušných silnic, by
málokdo čekal takový kus přírody, jaký představuje vodní tok potoka Rokytka s Kyjským
rybníkem, Hořejším rybníkem a přírodním
parkem Smetanka. Začátek v 10.00 u kostela
sv. Bartoloměje na Krčínově nám. (stanice aut.
č. 110, 181, 223 Kyje). (M. Hátleová )
Královské Vinohrady III. Připomeneme
slavnou éru divadelních arén, mj. tzv. Pištěkárnu, Kravín, Švandovu arénu ve Pštrosce a ze staveb neopomeneme zmínit Vinohradskou tržnici, Orbis, Macešku nebo
zahradu Kanálku. Začátek ve 14.00 na sta-

nici tram. č. 10 a 16 Vinohradská vodárna.
(B. Kocourek)
Večerní prohlídka Staroměstské radnice.
(viz 5. 4.)
13. ne. Za vodníkem Kabourkem na Kam
pu. Akce pro děti. Na vycházce podél vltavských břehů Kampou zjistíme, zda Bruncvík
stále chrání Karlův most, poslechneme si,
zda klapají mlýnská kola, a podíváme se, zda
v Sovových mlýnech žijí sovy. Začátek v 10.00
u sochy Karla IV. na Křížovnickém nám. P 1.
(průvodci PIS)
Zahrady Pražského hradu. Vycházka nás zavede do Královské zahrady, dále Jelením příkopem kolem potoka Brusnice přes zahradu
Na Baště do Jižních zahrad Pražského hradu.
Začátek ve 14.00 před vstupem do Královské
zahrady (ul. U Prašného mostu). (P. Lešovská)
Toulky hudební Prahou. II. část – Staré
Město. Procházka připomene vynikající osobnosti hudby domácí i zahraniční, které působily v Praze. Začátek v 15.00 u pomníku J. Jungmanna na Jungmannově nám. (E. Sokolová)
14. po. Potrubní pošta. Před 115 lety by
la zprovozněna Pražská potrubní pošta. Technický unikát, který můžete shlédnout na prohlídce v budově hlavní pošty. Začátek v 16.30
u bočního vchodu hlavní pošty (Politických
vězňů, P 1). Cena 140 Kč. (Z. Dražil)
15. út. Lucerna a vzpomínka na Karla Kry
la. V letošním roce by se K. Kryl dožil 70 let.
Prohlídka interiérů Lucerny bude spojena
s procházkou po Václavském náměstí a připomínkou dalších míst, kde koncertoval. Začátek ve 14.00 u schodiště do kina Lucerna.
(J. Nováková)
16. st. Kostel sv. Šimona a Judy. Prohlídka

barokního kostela, který byl původně součástí špitálu milosrdných bratří. Začátek v 15.00
před kostelem (Dušní, P 1). (A. Škrlandová)
Masarykovy děti II. – přednáška. Opakování
přednášky, věnované Janovi a Olze. Začátek
v 17.15 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, P 5, v přízemí. (M. Štrachová)
17. čt. Klášter na Slovanech neboli v Emau
zích. Návštěva ambitu s gotickými freskami,
refektáře a kostela Panny Marie, sv. Jeronýma
a slovanských patronů. Začátek ve 14.30 před
vstupem do areálu z Vyšehradské ul. č. 49.
Cena 100/70 Kč + do kláštera 50/30 Kč. (M.
Hátleová)
19. pá. Národní divadlo (viz 5. 4.)

Večerní prohlídka Staroměstské radnice.
(viz 5. 4.)
Státní opera. Prohlídka budovy. Začátek ve
14.00 před vstupem do budovy (Wilsonova 4,
P 2). Cena 140/100 Kč. (P. Bartásková)
20. ne. Po stopách českých králů. Akce

pro děti. Projdeme Matyášovou bránou do bý-

duben 2014
valého sídla českých králů a královen. Povíme
si o královském paláci a Svatovítské katedrále. Začátek ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka
na Hradčanském nám. (průvodci PIS)
Adriaen de Vries a jeho působení v Praze.
Prohlédneme si Valdštejnskou zahradu, kterou zdobí soubor plastik, váz a kašen od Adriaena de Vriese. Začátek v 10.00 na nádvoří stanice metra Malostranská. (Pavla Bartásková)
22. út. Kde se pivo vaří aneb za zlatým

mokem do Libockého pivovaru. Tentokrát
se zastavíme v Libockém pivovaru a povíme
si také něco o pražské Šárce. Začátek v 16.15
na zastávce tram. č. 20 Divoká Šárka. Cena
100/70 Kč + do pivovaru 90 Kč.
Husův sbor v Holešovicích. Prohlídka kostela Československé církve husitské spojená
s procházkou po okolí. Začátek v 15.30 před
kostelem (Farského 3, P 7). (A. Škrlandová)
23. st. Trojské usedlosti a vily. Procházka

trojským údolím, v jejímž rámci se zastavíme
v zámecké zahradě, u starého mlýna, v bývalé
dělnické kolonii Rybáře a poznáte také i venkovské usedlosti Kazanka, Břežanka, Popelářka. Začátek v 16.00 před vchodem do zahrady Trojského zámku (proti zastávce aut. č. 112
ZOO). (E. Sokolová)
24. čt. Malostranský hřbitov. Prohlídka

unikátní smíchovské památky. Začátek
v 16.00 před brankou na hřbitov z Plzeňské ul.
(zastávka tram. č. 4, 9, 10 Bertramka). Cena
100/70 Kč + na hřbitov 50 Kč. (A. Přibáňová)
26. so. Olšanské hřbitovy IV. Během vy
cházky další částí hřbitova vzpomeneme na
J. Palacha, V. Menšíka, J. Voskovce, J. Wericha a další osobnosti. Začátek ve 14.00 před
vchodem na hřbitov (zástávka tram. č. 10, 11,
13, 16 Olšanské hřbitovy). (B. Kocourek)
Praha Bohumila Hrabala II. – Libeň. Pojďme se podívat do míst, která jsou se spisovatelovým jménem neoddělitelně spojena, a připomenout si, jak vlastně Hrabalova Praha
vypadala. Začátek ve 14.00 před Libeňskou
synagogou (Ludmilina 4, P 8, zastávka tram
č. 8, 12, 16, 25 Palmovka). (J. Nováková)
Kde sídlili biskupové a arcibiskupové. Vycházka k 670. výročí povýšení pražského biskupství na arcibiskupství nás provede rozsáhlým územím původního biskupova dvora.
Začátek ve 14.00 na nádvoří stanice metra Malostranská. (M. Racková)
Večerní prohlídka Staroměstské radnice.
(viz 5.4.)
27. ne. Za apoštoly na Staroměstskou rad
nici. Akce pro děti. Prohlédnou si starodávné
síně a také sestoupí do podzemí radnice. Začátek ve 14.00 před vstupem do turistického informačního centra radnice. (průvodci PIS)
Pražské nevěstince II. Procházka ze Staré-

EKORUBRIKA Bolavá záda mívají často
U bílého zboží se rozhodujte
i podle odhadu provozních nákladů
více příčin
Ruku na srdce: když kupujeme nějaký nový spotřebič do domácnosti, nakonec
velkou roli hraje celková cena výrobku. Energetická úspornost sem, energetická
náročnost tam. Leckdy si tak vybereme sice o něco méně úsporný spotřebič, ale
o trochu levnější.
vyjde nás první lednice v energii a pořizoKdyž se ale na věc podíváte přes odhad
vacích nákladech na 19 760 Kč. Při volbě
provozních nákladů, zjistíte, že by se naúspornější lednice ušetříme, vyjde nás na
konec třeba víc vyplatil ten spotřebič, kte17 800 Kč.
rý je dražší, ale úspornější. Někteří proUkazuje se, že ne vždy je levný spotředejci odhad provozních nákladů u ceny
bič skutečně levnější. Stačí zahrnout dlouuvádějí.
hodobé provozní náklady a celá kalkulace
Jak to může vypadat? Představte si, že
se rázem promění. Tedy za předpokladu,
si chcete koupit lednici s objemem cca
že pro nás nebudou hrát větší roli peníze,
200 litrů. Ta v energetické třídě A stojí řekkteré aktuálně máme k dispozici.
něme 8 000 Kč. Lednice v energetické tříU jakých spotřebičů je odhad provozdě A+++ stojí o poznání víc, 11 000 Kč.
ních nákladů dostupný? U lednic, mrazáPro mnohé je to jasná volba.
ků a jejich kombinací, u praček a myček,
Když se ale podíváme i na náklady, ktesušiček a u televizí.
ré bude lednice mít během svého provoU jakých obchodníků naleznete údaj
zu, může se rozhodování proměnit. Podle
o odhadu provozních nákladů? V Česku
odhadu provozních nákladů bude mít prvse k této aktivitě zapojily čtyři společnosti:
ní lednice roční spotřebu 294 kWh. DruInternet Retail, který provozuje servery kahá lednice je úspornější: odhad je, že za
sa.cz a obchodní-dům.cz, M&P invention,
rok spotřebuje 170 kWh. Jedna kWh běžkterá provozuje server cs.luxusni-elekně stojí alespoň 4 Kč. První lednice tak za
tro.eu, EURONICS ČR, který provozuje
rok spotřebuje energii za 1 176 Kč, druserver euronics.cz, a Pražská energetika
há jen za 680 Kč. Pokud se na nákup ledse serverem pre.cz.
nic podíváme s přihlédnutím k odhadovaMartin Mach Ondřej / Ekolist.cz
né spotřebě za deset let provozu lednice,

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest
DOTAZ: Co mám dělat, když mi prodávající odmítá vydat reklamovanou věc. Už na
začátku reklamačního řízení mi oznámil,
že si mám opravenou věc přijít vyzvednout až 30. den. Přitom mám informaci
přímo ze servisu, že oprava byla provedena neprodleně a zboží bylo zasíláno zpět
do prodejny dva týdny po mém uplatnění reklamace.
ODPOVĚĎ: Třicetidenní lhůta k vyřízení reklamace představuje zákonem dané omezení délky, aby kvůli vadnému plnění nebylo zasahováno do oprávněných
zájmů spotřebitele více, než je nezbytně
nutné. Je povinností prodávajícího však

duben

vyřídit reklamaci co nejdříve. To
znamená odstranit vadu a věc
vrátit bez zbytečných průtahů.
Máte-li důkaz, že prodávající vědomě protahuje reklamační řízení bez rozumného důvodu, doporučujeme jej prokazatelně
vyzvat k vydání věci s upozorněním, že
v opačném případě budete uplatňovat náhradu škody, která v důsledku zbytečných
průtahů vznikne. Takovou škodou může
být cena za zapůjčenou náhradní věc po
této výzvě.
Kontaktovat můžete i poradenskou linku
časopisu dTest – tel.: 299 149 009.

POŘADY PRO SENIORY

Koncert pro seniory se koná ve ve středu 2. dubna od 14.30, v Malostranské besedě,
Malostranské náměstí 21, Praha 1.
Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku, sraz vždy ve 13.45.
12. 4. Divnosti z poblíží rodného domu Arbesova – sraz u hlavního vchodu
		
do zahrady Kinských na začátku Holečkovy ulice
26. 4. Důmnění o princeznách Přemysla I. – sraz před vchodem na poštu
		
na III. nádvoří Pražského hradu

ZDRAVÍ

Alespoň jednou za život trápila záda plných osmdesát procent populace. Vyskytují
se dokonce ještě častěji než bolesti hlavy. Mívají pestrou paletu příčin, které se navíc
ve většině případů kombinují. Zbavení pacienta bolestí zad bývá často rébusem i pro
samotné lékaře.
hých lidí zaujímá sed velkou část dne. SprávV případě jednoduchých obtíží se zády
ná židle pro dospělého člověka by měla mít
dobře zafunguje správně vedená masáž.
polohovací sedák – jak sklon, tak do výšky
Naopak špatná masáž je může výrazně zhor– a polohovatelné opěráky. Důležité je i umísšit. Pokud ale bolesti přetrvávají déle než tři
tění počítače na stole. Záda může nevhodně
měsíce a jsou nepřetržité, pacient by měl vyzatěžovat například i to, že člověk neumí psát
hledat lékaře. Bolesti zad mohou signalizovat
všemi deseti prsty nebo že nenosí správné
nejen změny na páteři, ale i obtíže pohybovébrýle a kvůli lepšímu vidění se předklání. Lého aparátu nebo nemoci srdce, plic a orgánů
kaři rozhodně doporučují, aby se každý po
břišní dutiny.
určité době strávené vsedě prošel nebo alePraktický lékař může posoudit souvislosspoň protáhl. Mnozí lidé podceňují i průvan.
ti a určit, jestli je potřebné vyšetření neuroI zdánlivě banální větřík proudící otevřeným
logem, ortopedem, rehabilitačním lékařem
oknem v autě může způsobit změny na kůži,
nebo některým dalším specialistou.
v podkoží a dále i svalech a kloubech.
Řadu bolestí zad má na svědomí nevhodVhodnou tělesnou aktivitu, volbu židle,
ný životní styl. Lékaři často diagnostikují bopracovního stolu i lůžka může každý konzullesti zad vznikající v práci, a to nejen tam, kde
tovat s odborníkem – rehabilitačním pracovse zvedají těžká břemena. Lidé často pracují
níkem nebo ergoterapeutem.
dlouho v jedné poloze – například celý den
Léčba bolestí zad spadá do péče mnoha
vsedě. Bolesti zad mívají svou příčinu i v nerůzných lékařských oborů. Nekomplikovadostatku pohybové aktivity, nebo naopak,
né případy řeší většinou praktický lékař ve
záda bývají při sportu nevhodně přetěžováspolupráci s rehabilitačním pracovníkem a
na. Někteří lidé mívají k bolestem zad zděděortopedem. Při vážnějších onemocněních
né dispozice po rodičích. Další příčinou bývá
spojených s postižením míšních nervů nebo
nerovnoměrný vývoj v dětství a nevhodné
výrazně narušujících dynamiku páteře se do
držení těla, dále úrazy, dlouhodobý stres, inléčby zapojuje neurolog a neurochirurg.
fekce a podobně.
K moderním rehabilitačním metodám patŘadě bolestí zad může člověk předejít –
ří nejrůznější koupele, elektroléčba, vodoléčstačí například úprava pracovního prostředí
ba, rehabilitace nebo například chiropraxe.
a celému pohybovému aparátu se uleví. ČloIrena S.
věk nebyl stvořen pro sezení, přesto u mno-

Matyášova brána na Pražském hradě
(Vycházka 20. 4.)
ho Města až na Karlovo náměstí nám přiblíží
další vykřičené domy a hodinové hotely – kde
všude stávaly, kdy a proč byly vlastně zrušeny. Začátek v 10.00 před kostelem sv. Haštala
(Haštalské nám., P 1). (M. Štrachová)
Vyšehrad a jeho tajemné legendy. Prohlídka areálu včetně hřbitova a kasemat, podzemních chodeb někdejší barokní pevnosti.
Začátek ve 14.00 před kostelem na Vyšehradě. Cena 100/70 Kč + do kasemat 50/30 Kč.
(A. Plíšková)
28. po. Oskar Baum, spisovatel a přítel

F. Kafky. Cyklus vycházek po stopách pražské německé literatury pokračuje. Začátek ve
14.30 před hotelem Palace v Panské ul. 12,
P1. Cena 100/70 Kč + do synagogy 50 Kč.
(L. Mandová)
29. út. Prohlídka kostela sv. Havla. Původ
ně románský farní kostel v Havelském Městě, později barokně přestavený, dnes místem
posledního odpočinku význačného umělce
Karla Škréty. Začátek v 15.30 před vchodem
z Havelské ulice, P 1. Cena 100/70 Kč + do
kostela 40 Kč. (S. A. Marchal)
30. st. Pozoruhodné interiéry pražských

hotelů IV. – přednáška. Na závěrečné přednášce tohoto cyklu se seznámíme s prezentací dalších zajímavých pražských hotelů. 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.

Mezinárodní český klub zve
17. dubna od 17.00
na slavnostní prezentaci nové knihy

Michaela Talbota: Antonio Vivaldi
České muzeum hudby, Karmelitská 2, P1
Akce je součástí cyklu Mezinárodního
českého klubu Hudba bez hranic. Knihu
vydává nakladatelství Vyšehrad.
Vystoupí houslový virtuos Jaroslav
Šonský (Švédsko/ČR) a cembalistka
Gesine Tiefuhr (Německo).
Spolupořádají: Nakladatelství Vyšehrad, Mezinárodní český klub, Národní muzeum – České
muzeum hudby a Italský institut. Vstup volný.
PLACENÁ INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE
tel. 257 530 280–1 | listyprahy1@seznam.cz
 KOUPÍM starý dřevěný a chromový 

Kontejnery na Praze 1
Velkokapacitní kontejnery budou přistaveny od 14.00 do 18.00 ukládání bude
koordinovat obsluha.
úterý 8. 4.
Haštalská (č. 2)
Malostranské nám. 11 (horní)
pátek 11. 4.
Pohořelec horní parkoviště,
Besední č. 2, Široká naproti FF UK
úterý 15. 4.
Hellichova x Nebovidská,
Ostrovní u ZŠ, Jeruzalémská za kostelem
pátek 18. 4.
Štěpánská x Řeznická,
Cihelná (č. 2),
Petrské náměstí x Lodecká
úterý 22. 4.
Masná x Malá Štupartská
Dlouhá tř. č. 46, U Dobřenských před
křižovatkou s Betlémskou
(zdroj OÚ MČ Praha 1)



Městská knihovna Praha 1
pobočka Hradčany, Pohořelec 25/111
po–čt 12.00–17.00,
V první polovině dubna je pobočka uzavřena. Poté ji najdete stále v Domě U Šliků, ale v nových prostorách. Vchod je
brankou do zahrady o pár metrů níže.
V době uzavírky je možné využívat služeb
pobočky Břevnov nebo kterékoli další
pobočky MKP.
Program po znovuotevření:
17. Mystérium Karlštejna přednáška
		 RNDr. H. Blochové
17.17
23. Čína I. díl cestopisná přednáška
		 s diaprojekcí RNDr. B. Trnková 17.17
pobočka Školská 30, Praha 1
2. Arménie a Gruzie cestopisná přednáška
		 RNDr. B. Trnková
17.00
24. Vývoj českého znaku aneb jak český lev
		 o korunu v těžkých časech přišel
		 přednáška Mgr. J. Tomáška
17.00
Otevřeno v provozní době, vstup volný.







nábytek i poškozený do r. 1950. Obrazy,
šavle, hodiny, housle atd. Platba ihned,
vlastní odvoz. Tel.:775 906 596,
p. Šmaha, email: pavar11@seznam.cz
Provádíme kompletní rekonstrukce 
za rozumné peníze. tel.: 603 380 003
Sídlo pro s.r.o., Místo podnikání OSVČ
v Praze od 190Kč/měs. vč. DPH.
Tel: 728 991 247, www.SidloproFirmuPraha.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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Jiřina Klevstigh – žena na (švédské) radnici
Paní Jiřina Klevstigh – rozená Volavková se narodila v Praze. Když jí bylo 17 let, rodina
emigrovala do Švédska a usadila se v průmyslovém Norrköpingu, jižně od Stockholmu. V 90. letech začaly návraty do Česka. Její dcera vystudovala v Praze biochemii
na Univerzitě Karlově, nyní žije a pracuje v Göteborgu. Syn je úspěšným trenérem
švédských plavců. Jiřina Klevstigh je již čtvrtým rokem místostarostkou stodvaceti
tisícového Norrköpingu.
derátům a brzy se pak stala předsedkyní
Přijela jste do Česka sama autem – to
ženské sekce. Ta byla pak zrušena, ale já
jste statečná, řídit takovou dálku, když
jsem dál postupovala, a dnes už jsem v pood vás je to asi 1 200 kilometrů
litice přes dvacet let.
Řízení mne baví, milovala jsem to vždy
Jak se město, kde jste nyní místostaa docela ráda jezdím i rychle. Vždycky si
rostkou, od doby vašeho příchodu změobjednám noční trajekt, tam se trochu pronilo?
spím, a pak ujíždím na Prahu.
Norrköping býval silně průmyslový, texŘídíte vlastně i skoro stodvacetitisícotilky, papírny a další fabriky byly přímo ve
vé město jako místostarostka
městě, ale v 80. letech začaly zanikat nebo
Kromě toho jsem u nás taky předsedkyní
se přesunuly na okraj. Tím se velmi změnilo
Moderátů, což je švédská hlavní pravicová
centrum. Ty staré továrny a mlýny totiž zaustrana. V našem městě je sice v opozici, ale
jímaly obrovskou plochu. A než je zbourat,
celkově ve Švédsku je to vládní strana, ktevyšlo levněji všechny ty budovy zrekonrá měla v posledních volbách téměř 30 %.
struovat a využít jinak. Tím vznikla docela
Když jste emigrovali do země, jejíž jaunikátní „Industrielandskapet“, na kterou se
zyk jste neznala, asi jste nemohla dál
jezdí dívat z celé Evropy. Dnes jsou z fabstudovat?
rik školy, muzea a další kulturní instituce,
Samozřejmě jsem začala v kurzu švédštiz bývalé papírny vznikl nádherný velký konny. Po osmi měsících mi na pracovním úřacertní a kongresový sál, který nám leckde
dě řekli, že bych měla nastoupit do nějaké
závidí. Celé to má docela romantickou atzdejší fabriky, ale to se mi vůbec nechtělo,
mosféru díky řece Motale, jejíž vodu kdysi
měla jsem jiné ambice. Zařídila jsem si přetovárny využívaly, a jejím kanálům, splavům
klad maturitního vysvědčení, půjčku, a stua ostrůvkům, které tu „průmyslovou krajidovala ve Stockholmu ekonomiku. Bylo to
nu“ ozvláštňují.
složité, ale byla jsem tam mezi švédskými
Čím se jako místostarostka konkrétně
studenty, a tak i když diplom nakonec nena radnici zabýváte?
mám, naučila jsem se dobře řeč a pochopiMám ve městě mimo jiné na starosti mela, jak se v téhle zemi žije. Když jsem se pak
zinárodní styky, takže i dost cestuji a mám
vrátila do Norrköpingu, pracovala jsem na
možnost porovnávat, jak se věci dělají jinde
poště. A pak přišlo moje politické angažmá.
a naopak hostům předvádět naše řešení.
Co bylo důvodem vašeho vstupu do
Mohu tak podporovat i kontakty s Českou
politiky?
republikou, spolupracovat s českým velvyVždycky mne zajímalo, co se kolem mne
slanectvím. Loni jsem například za město
děje, všechno jsem komentovala a rozumoráda podpořila i bohatý kulturní program ke
vala o tom, a tak mi jednoho dne (už jako
Dni památky obětí holocaustu. Připravil ho
matce dvou dětí) doma řekli: Prosím tě, už
totiž Jaroslav Šonský, český houslista, který
se konečně někam přihlas, ať s těmi věcmi
u nás žije.
můžeš něco dělat, kdo tě má pořád poslouTakže si i v Norrköpingu můžete popochat (smích). Tak jsem se přihlásila k Movídat česky?

10. ročník

festival evolution

11.-13.4.2014
Výstaviště Holešovice
www.festivalevolution.cz

150 festivalových programů, 5 veletrhů, 300 stánků
s nabídkou zboží a služeb

Vítejte
v zajímavějším
světě
organIzátor

Katri Lipsonová: Zmrzlinář

KNIŽNÍ OKÉNKO

Československo 40. až 90. let 20. století očima současné finKatri Lipsonová
ské autorky – příběh, jenž získal Cenu EU za literaturu 2013.
Zmrzlinář
Zmrzlinář je tajuplná skládačka bez konce, plná náznaků, otázek, navzájem provázaných náhod a netušených souvislostí.
Epizodický charakter vyvolává dojem povídkového filmu, v němž
jsou jednotlivé příběhy propojené některými stěžejními motivy
nebo postavami a jejich osudovými okamžiky. Ostatně první epizoda také natáčením filmu nazvaného Zmrzlinář začíná. Román
finské autorky, zasazený z velké části do Československa čtyřicátých až počátku devadesátých let 20. století, vedle ojedinělého
čtenářského zážitku nabízí českým čtenářům i určitý bonus v podobě velmi neotřelého pohledu zvenčí na nás.Originální způsob
vyprávění, v němž se svižné dialogy střídají s vnitřními monology
jednotlivých postav, občas ještě okoření trefný komentář samotné autorky. Je až překvapivé, jak fragmentárně pojatý příběh drží pevně pohromadě.
Přeložil Vladimír Piskoř, 298 Kč

argo současná světová próza
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BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NEXT
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Akce platí do 30. 4. 2014 při objednání spolu s dveřmi
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a znovu se přestěhovala do Švédska, kde
dostala dobrou pracovní nabídku. A babičku přestěhujeme také. Ale tentokrát to
nebude emigrace – už ví, do čeho jde a má
tam z dřívějška i známé. Nechá si v Praze
ovšem zázemí.
Vaše čeština i čeština vaší dcery jsou
výborné, o babičce nemluvě.
To ano, děkuji, ale když jsme sem zpočátku začali jezdit, bylo to po 23 letech.
Dcera neuměla česky vůbec – měla jsem
švédského manžela a doma jsme mluvili
jen švédsky. Učila se češtinu nejdřív soukromě, pak v ročním kurzu Univerzity Karlovy a hned pak nastoupila ke studiu. Zvládla
obojí výborně, má obdiv celého okolí.
I já jsem za dobu, kdy jsem sem nemohla,
leccos zapomněla. Přátelé pak říkali, že se
nemusí dívat na komedie, stačí poslouchat
mne. Dodnes si ze mne utahují. Vyprávěla
jsem třeba, že ve Švédsku žije hodně jezevčíků, kteří často vběhnou řidičům v lese

pod auto, a je kvůli tomu mnoho nehod.
Ovšem, že to měli být jezevci. A takových
vtipů bylo víc, ale čím sem častěji jezdím,
tím se čeština vylepšuje. Také znovu hodně
česky čtu.
Třeba i švédské detektivky, které se tu
teď tolik překládají? Jsou opravdu tak
populární i u vás?
Já jsem knihomol a díky knížkám jsem
poznala Švédsko. První byla samozřejmě
Astrid Lindgren, pak různé dívčí a ženské
časopisy a křížovky a knihy. A detektivky?
Ano, jsou populární, já je mám taky ráda.
Moje práce na radnici je docela vyčerpávající, takže potřebuju právě takové oddechovky. Ráda čtu i historické romány. Na
téma Egypt, Francie.
A co ze švédské historie?
Těch myslím, zrovna moc není. V tomto případě jsem opravdu pyšná, že jsem
Češka. Z našich škol mám zažitou jak naši,
tak světovou historii mnohem víc, než řada
Švédů tu jejich. Ale něco z nejstarší historie
máme i u nás v Norrköpingu. Jsou tam kousek za městem kameny s nápisy a vyobrazeními z doby Vikingů a ještě starší, a ty
moc opatrujeme.
Máte pocit, že na některé věci v politice
nazíráte jinak proto, že jste přišla z Československa?
Určitě ano. Třeba ke školství jsem ve
Švédsku dost kritická. Je tu bohužel tradičně malý kontakt rodičů se školou a zakořeněný pocit, že za vysoké daně musí škola
nalít dětem vědomosti do hlavy. Běžní rodiče se nijak zvlášť nezajímají, co se s dítětem
ve škole děje. Když něco provede, často
kladou vinu učiteli, že dítě nezvládl. Švédští
rodiče svým dětem z principu nic negativního neříkají. Touha po vyšším vzdělání pro
děti, aby se měly lépe než jejich rodiče,
v rovnostářském Švédsku stále není příliš
silná, stát nikoho nenechá hlady zahynout,
tak na co studovat. Kdežto u nás už od dob
Marie Terezie byla i v chudých rodinách
snaha, aby aspoň jeden potomek šel na

Dubnovou výstavu irských šperkařů nazvanou „Éagsúil“ v Galerii Kuskovu slavnostně otevře velvyslankyně Irské republiky.
Svou nejnovější tvorbu představí přední irští
šperkaři Filip Vaňas, Eily O Connell, Eoin
M Lyons, Julie Connellan, Lynsay Raine a
Justyna Truchanowska. Kurátorem výstavy
je česko-irský šperkař Filip Vaňas sám tvořící pod značkou Filip Vanas Designs.
Filip Vaňas, původním povoláním architekt, přišel do Dublinu v roce 2005. Recese
a ztráta práce ve stavebním odvětví v roce
2009 ho přiměla ke změně, a to ke studiu
na National College of Art and Design a
odstartovala tak jeho šperkařskou kariéru.
Jeho tvorba ale původní profesi nezapře
– šperky ze stříbra, eloxovaného hliníku a
epoxidu se drží jednoduché linky geometrických tvarů, kterým dávají jedinečnost
výrazné kontrasty a živé barvy. O společné
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studia. Kredit vzdělání je myslím, v Česku
stále vyšší. A dalším problémem je, že velké
procento švédských financí, které jdou do
školství, spolknou kurzy pro dospělé přistěhovalce z arabských nebo afrických zemí,
na jejich základní gramotnost. Tím se krátí
prostředky pro všechny další typy škol.
Mění se ten přístup ke vzdělání k lepšímu?
Jistě, ale pomalu. Existují různá vědecká
centra, napojená na vysoké školy. U nás
v Norrköpingu například vznikly v posledních letech nové střední školy i pobočka
Linköpingské univerzity, a to město podporuje. Také jsme nedávno otevřeli tzv. Centrum vizualizace, kde se dají dělat úžasné
věci, i to snad také povzbudí zájem o vědu.
Vy asi ráda otevřeně kritizujete – i v politice?
Někdy si připadám jako sufražetka, na
švédské poměry se nebojím říct pravdu do
očí, zatímco Švédové ji dost často a rádi
zametají pod koberec a různě podkuřují
autoritám. Ale mně toto otevřené jednání
prochází a už si na to všichni zvykli (smích).
Švédsko je známé vysokými počty žen
v politice i jinde ve vysokých funkcích. Je
tam opravdu taková rovnoprávnost?
Jak se to vezme. Některé strany (sociální demokrati a komunisté) mají kvóty, tedy
povinné 50 % zastoupení žen. Ale jestli ty
ženy mají skutečnou moc a vliv, to už je druhá věc. Často stejně rozhodují muži a ženy
jsou dosazeny jen kvůli číslům. Mně to připadá pokrytecké a jsem ráda, že to v naší
straně není. Možná, že dalším negativním
jevem téhle rovnoprávnosti je obrovský počet rozvodů. Ale zajímavé je, že se i tady
teď stává znovu velice populární vaření, šití,
pečení, objevuje se množství takto zaměřených kurzů, vaří se v televizi, tak nevím.
Co máte vlastně na Švédsku ráda?
Krásnou přírodu, vzduch a tu stabilní demokracii, která se tam dodržuje tak moc, až
to někdy škodí (smích).
Martina Fialková

Ukázková hodina zdarma

Irský šperk
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novinky a tipy pro zdravý životní styl
Inspirace a nápady, které zpříjemní a usnadní život

Jistě, je tam několik českých rodin. Ale
i do Prahy jezdím teď mnohem častěji. Rodiče se totiž v 90. letech rozhodli vrátit do
Prahy a pak se za nimi přistěhovala i dcera
a vystudovala na Univerzitě Karlově biochemii. Tatínek už bohužel nežije. Dcera
ale právě letos dokončila doktorská studia

Filip Vaňas – náramek
výstavě s irskými kolegy říká: „Éagsúil znamená v irštině „rozmanitý“, což odkazuje
na to, že jsme se snažili dát dohromady co
nejrůznorodější skupinu tvůrců, abychom
představili co nejlépe škálu, na jaké se rozkládá současný irský šperk“.
Galerie KusKovu, Biskupský dvůr 6
Praha 1, www.kuskovu.cz
4. 4. – 9. 5. 2014, otevřeno út–pá 13–18 h.
nebo po dohodě na tel.: 737 200 127
–PR–
PLACENÁ INZERCE

Tenisová škola Tallent zve všechny holky
a kluky na ukázkovou hodinu zdarma.
Na této hodině máte možnost nahlédnout
pod pokličku toho, jak skupinový kurz probíhá. Termíny je možné si individuálně domluvit mailem nebo telefonicky.
Při tréninku se děti učí motorickým dovednostem, tenisové údery, kontroly míče dále
pak umění fair-play, vytrvalosti a soustředěnosti. Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho
pohybové, ale i psychické schopnosti.
Tím nejlepším, co můžeme našim dětem
dát, je pohyb a pokud vaše dítě není na kolektivní sporty, tenis je ideální alternativou.
Informace získáte na www.tallent.cz,
www.e-tabory.cz nebo
na tel.: 224 815 871, 603 527 172     –PR–
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Dubnové hudební zajímavosti
I v dubnu přinášíme výběr zajímavostí ve
znamení Roku české hudby. Tento jarní
měsíc je možná o něco chudší na velká výročí, ale snadno si to vynahradíme
množstvím jiných hudebních událostí.
Už v březnu, jsme vzpomněli výročí úmrtí písničkáře a básníka Karla Kryla. Narodil
se také v roce končícím čtyřkou, a to právě
v dubnu, 12. 4. 1944 – před 70 lety, má tedy letos výročí obojí. Na jeho počest se koná
velký koncert v Lucerně (8. 4.). Pořádá jej
Český rozhlas Radiožurnál a přizval k účinkování současné písničkáře, kteří se hlásí
k odkazu Karla Kryla. Na koncertě bude pokřtěna deska – dosud nevydaný záznam
z Krylova koncertu v Mnichově roku 1982.
Dne 17. dubna 1774 se narodil všestranně vzdělaný hudebník doby národního
obrození, Václav Jan Křtitel Tomášek.
Je to 240 let. Chlapec z rodiny pláteníka
a tkadleny vystudoval s podporou bratří a
hraběte Wallise gymnázium, pak navštěvoval přednášky logiky, fyziky a metafyziky,
absolvoval právnickou fakultu. Vlastním
přičiněním se stal znamenitým klavíristou,
vyhledávaným v salónech české šlechty a
měšťanů, a začal i komponovat. Byl mj. žákem Jana Ladislava Dusíka. Díky svému
vzdělání a společenské obratnosti se stýkal i s mnoha významnými osobnostmi své
doby, s Haydnem, Beethovenem i s Goethem. Ve službách hraběte Buquoye, kromě
toho, že vyučoval, měl tvůrčí svobodu a dostatek možností. Později si založil vlastní
hudební ústav, byl členem mnoha hudebních společností – také v zahraničí, a stal se
žijící legendou české hudby. Tento Smetanův předchůdce, jehož největší význam tkví

Ze zkoušky inscenace „1914“ (foto L. Jansch)
v písňové, klavírní a chrámové tvorbě s typicky českými základy, zemřel 3. 4. 1850.
75. narozeniny oslaví Jaroslav Krček
(22. dubna), všestranný hudebník s přívětivým hlasem, který si dokáže posluchače
okamžitě získat upřímným projevem hudebním i osobním. Zakladatel souborů Chorea
Bohemica a Musica Bohemica působí zároveň jako dirigent, zpěvák, instrumentalista,
skladatel, organizátor i výrobce replik starých hudebních nástrojů. Orientuje se na
hudbu od baroka až po současnost, vždy
s odkazem k lidové hudbě, kterou dokáže
skvěle zpracovat do koncertní podoby. Je
rovněž autorem řady „velkých“ skladeb.
Akce k Roku české hudby v dubnu:
Státní opera uvádí 7. dubna hudební
pohádku Čert a Káči aneb Peklo v pekle, nové dílo současného renomovaného
skladatele Jiřího Temla. Provede ji Kühnův
dětský sbor, diriguje Jiří Chvála.
9. dubna zahraje Pražská komorní
filharmonie ve Španělském sále na Praž-

Běh s jedinečnou atmosférou a dobrým pocitem
Možná také chodíte běhat. A možná si taky někdy říkáte, k čemu to vlastně je. Samotné
vás to nebaví, bolí vás nohy a nikam to nevede. Pojďte negativní myšlenky zahnat jedinečným nočním během potemnělou Stromovkou! A nemusíte se bát, že vás za rohem
v houští někdo přepadne – poběžíte se stovkami dalších lidí, užijete si doprovodný
program a navíc se aspoň na chvíli stanete Světluškou. Trochu si zazávodíte a (pokud
to ještě nevíte) zjistíte, že běh má smysl. A to nejen pro vaše zdraví.
Nadační fond Českého rozhlasu, který
všichni známe spíše pod jménem Světluška, asi ani nemusíme představovat. Za připomenutí ale stojí fakt, že akce Světlušky
nikdy nejsou jen „nudné sbírky“, ale zajímavé a leckdy velkolepé události, do kterých jsou aktivně zapojeny nejen známé
osobnosti, ale i ti, jimž fond pomáhá – lidé hodni obdivu, kteří i přes vážný hendikep pracují, tvoří, nebo sportují. Světluška se už roky snaží zprostředkovávat jejich
setkávání s lidmi bez hendikepu ve zce(foto A. Náhlý)
la běžných a nenucených situacích. Třeba v oblíbené kavárně POTMĚ, na koncersi to také můžete. Prvních 1000 z vás dostatech a také při sportovních akcích – a to
ne kvalitní čelovku a další dárky od sponzoje právě případ třetího ročníku Běhu pro
rů, včetně originálního (a elegantního) tričSvětlušku.
ka, vyrobeného speciálně pro tuto akci.
Na start se stovky závodníků postaví
Vybrat si můžete tří nebo pětikilometro29. dubna ve 21 hodin. Registrace na běh
vou trasu, a pokud nechcete, nemusíte ani
probíhá už od šesti u hlavní brány holešozávodit – není důležité vyhrát, ale zažít atvického výstaviště, kde se platí charitativní
mosféru a mít dobrý pocit.
startovné ve výši 450 korun. Nemusíte se
Informace na: www.behprosvetlusku.cz.
bát, že byste neviděli na cestu, i když zkusit
KH

Festival zaměřený na nový cirkus

Cirkopolis Fest ukáže nový cirkus spojený s beatboxem, současným tancem či
neuvěřitelné žonglování s lanem. Na pražské divadelní mapě vzniká nový festival zaměřený na nový cirkus.
Akce nazvaná Cirkopolis Fest představí od 6.
do 16. dubna v Paláci Akropolis soubory francouzského, belgického a katalánského nového
cirkusu. „Myslíme si, že se objevila pravá chvíle přivézt do Prahy špičkové evropské soubory
menší a střední velikosti. Chceme ukázat rozmanitost tohoto žánru, jeho nejnovější podoby
a tendence,“ vysvětluje Petr Boháč z Paláce Akropolis, který festival spolu s Centrem pro nový
cirkus Cirqueon pořádá. „Představíme projekty, ve kterých se klasické disciplíny nového
cirkusu objevují s prvky současného tance, fyzického divadla či nejnovějších hudebních
impulsů,” dodává Šárka Maršíková z Cirqueonu. K hlavním lákadlům bude patřit dvojice Fet
a Mà, která kombinuje fyzické divadlo, tanec a
úchvatnou akrobacii na holém pódiu, soubor
Subliminati Corporation, který divoce spojuje
beatbox, žonglování, akrobacii i tanec, a jeden
z nejinovativnějších žonglérů současné Evropy
Alexis Rouvre provádějící neuvěřitelné kousky s lanem. Festival zakončí unikátní jednorázové představení, jež s několika evropskými performery a akrobaty nazkouší francouzský
režisér Florent Bergal. Zkoušet se bude týden a představení se zahraje pouze jednou.
Program obohatí novocirkusový, komponovaný večer v kině Aero nazvaný CirkoAero
s představením Antiwords Spitfire Company, cirkusové jednohubky z Cirqueonu, projekce
filmu Silnice od Federica Felliniho a noc novocirkusových trailerů.
Více na www.cirkopolis.cz. Vstupenky v kavárně Paláce Akropolis a Ticketpro.
-PR-

Připomeňme si v DUBNU
 1. 4. 1929 se narodil Milan Kundera, básník, dramatik, překladatel – 85 let
 3.– 5. 4. 1904 se konal v pravém křídle Průmyslového paláce na Výstavišti první

český hudební festival, na kterém kromě jiných účinkoval František Ondříček, České
kvarteto, Česká filharmonie s dirigentem Oskarem Nedbalem – 110 let
 6. 4. 1849 zemřel Jan Svatopluk Presl, jeden z českých přírodovědců 19. století
(nar. 4. 9. 1791) – 165 let
 8. 4. 1914 zemřel Jakub Arbes, spisovatel, novinář (nar. 12. 6. 1840) – 100 let
 11. 4. 1949 zřízeno nakladatelství Státní nakladatelství dětské knihy, nyní Albatros
– 65 let
 13. 4. 1994 zemř. Rudolf Hrušínský, herec (nar. 17. 10. 1920) – 20 let
 18. 4. 1869 potvrzen statut České polytechniky, později ČVUT – 145 let
 27. 4. 1904 nar. Miloslav Disman, rozhlasový pracovník a režisér (+ 29. 4. 1981)
– 110 let

duben 2014

Rok české hudby
ském hradě skladby V. Nováka, J. Nováka
a P. Ebena, dirigovat bude zakladatel tohoto orchestru, Jiří Bělohlávek.
17., 18., 20. a 30. dubna uvádí Národní divadlo premiéru baletu Česká baletní
symfonie II v choreografii J. Kyliána, P. Zusky a J. Jiráska. Tančit se bude na skladby
B. Martinů, A. Dvořáka a V. Konvalinky.
22. dubna se koná koncert Kubelíkova tria k blížícímu se 100. výročí narození
Rafaela Kubelíka, (připomeneme si v červnu) a na počest jeho syna Jana Kubelíka,
slavného houslisty. Pořádá Český spolek
pro komorní hudbu v Rudolfinu.
26. dubna uvádí FOK v Rudolfinu koncert světové klavírní tvorby. Pianista Carlo
Grante, žák Rudolfa Firkušného, přednese
mj. skladby J. Nováka a L. Janáčka.
30. dubna se uskuteční další premiéra
Národního divadla. V režii amerického mága současného divadla, Roberta Wilsona,
bude uvedena hra „1914“. K podobenství
o roce 1914, ale i o našem životě dnes, sto
let po začátku hrozivé války, jež odstartovala dvacáté století, napsal námět a hudbu
Aleš Březina. V projektu plném scénických
obrazů i humoru se setká špička českého
činoherního divadla (S. Červená, V. Postránecky a další) se jmény divadla světového.
Martina Fialková

Velikonoční koncert
Pěvecké sdružení pražských učitelek
/PSPU/ pod vedením sbormistra Ivana
Zelenky vystoupí 28. dubna od 19 hodin v Michnově paláci na Malé Straně.
Program je koncipován jako vítání jara, na koncertě zazní skladby B. Martinů
Vynášení smrti, cyklus Petrklíč, výběr skladeb P. Ebena, B. Foerstera, B. Smetany,
A. Dvořáka a dalších. Vstup volný!

GALERIE SCARABEUS

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

do 20. 4.

Sny nespí
24. 4. – 25. 5.

MÁCHA – MÁG(ický)
Co přes něj dál, pouhý to sen, ....“
Výstava si klade především za cíl přiblížit hlavní Máchovo dílo – jeho velebáseň
„Máj“ / „Mág“. Ukazuje, jak tato báseň silou své obraznosti inspirovala imaginaci
několika generací výtvarných umělců, kteří ji ilustrovali v několika desítkách vydání.
Ve stálé expozici
MUZEA KÁVY ALCHYMISTA
výstava historických kořenek
www.muzeumkavy.cz

Hovory o historii
Věřili byste, že díky jednomu pomníku lze
zmapovat vývoj minimálně jednoho českého
století? A to i v zemi, která má neblahý zvyk
své pomníky rychle stavět a stejně rychle bourat? Pokud ne, přijďte se přesvědčit. A pokud
ano, přijďte si své poznatky potvrdit! Obojí nabízí setkání s odborníkem na slovo vzatým,
kterým je historik umění a „suchardovský“
badatel Martin Krummholz, kterého ve své
pravidelné historické talk show představí Jitka
Neradová a Michaela Nastuneaková.
Palackého pomník aneb cesta
k české státnosti
středa 30. dubna 2014 v 19 hodin,
kavárna Dadap, K Žižkovu 495/8,
Praha 9 (křižovatka Harfa).

Obecní dům,
Nám. Republiky 5, Praha 1
po–pá 10–18, 222 002 336,
pokladna@fok.cz,
www.fok.cz
Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, 736 431 503, 224 216 972-3,
kino@lucerna.cz, www.lucerna.cz
1.-2. Grandhotel Budapešť
1.-2. Jasmíniny slzy
1.-2. Přežijí jen milenci
1.-6. Yves Saint Laurent
1.-9. Fair Play
1.-9., 19.-21. Noe
3.-6. Gravitace 3D
3.-9. Walesa: Člověj naděje
3.-16. Ona
5.-6. Dobrodružství pana Peabodyho Shermana 3D,
		
česká verze
6.-7., 26.-27. Vlk z Wall Street
7.-9. Všechny moje děti
7.-30. Trabantem až na konec světa
10.-18. Vášeň mezi řádky
17.-23. Valčík pro Moniku
17.-29. Detektiv Down
18.-23. Sametový teroristé
18.-30. Pojedeme k moři
19.-20., 26.-27. Zvonilka a piráti 3D, česká verze
22.-23. Attila Marcel
24.-27. Liv & Ingmar
25.-26. Jimmy P.
28.-30. Nekonečná láska
28.-30. Dvojník

DNY EVROPSKÉHO FILMU			
Přehlídka nejlepších evropských filmů
10.-16. www.dnyevropskehofilmu.cz
Koncert Pražského filmového orchestru		
27. www.praguefilmorchestra.com
PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ SLEVY PRO SENIORY:
2. Všechny moje děti, SR /Senior Art/
13.30
4. Noe (Noah), USA
13.00
7. Blízko od sebe (August: Osage County), USA
13.30
9. Walesa: Člověk naděje, Polsko /Senior Art/
13.30
11. Dny evropského filmu - Serge Gainsbourg, Francie 13.30
14. Dny evropského filmu - Láska všemi deseti, Francie 13.30
16. Liv & Ingmar, Norsko/GB/Indie /Senior Art/
13.30
18. Vášeň mezi řádky (The Invisible Woman), GB
13.30
23. Valčík pro Moniku, Švédsko /Senior Art/
13.30
25. Trabantem až na konec světa, ČR
13.30
28. Pojedeme k moři, ČR
13.30
30. Attila Marcel, Francie /Senior Art/
13.30
Národní třída 28, Praha 1
221 105 225. Pokladna otevírá
vždy 1 hodinu před začátkem
prvního představení.
www.evald.cz
Kino Evald
1, 2. Fair Play
1., 4. Yves Saint Laurent
1. Noe
2. FINSKÁ VÁLKA VE FILMU Tali-Ihantala 1944
2., 3. Ať žije svoboda!
3., 4. Philomena
3. FINSKÁ VÁLKA VE FILMU SLIB
4., 5., 6. Ona
5., 6. Philomena
5., 6. Noe
7., 8., 9. Yves Saint Laurent
7., 8., 9. Grandhotel Budapešť
7., 8., 9. Walesa: Člověk naděje
Bio senior:
3. Zachraňte pana Bankse
4. Ať žije svoboda!
7. Blízko od sebe
10. Grandhotel Budapešť
11. Kráska a zvíře
14. Fair Play
17. Liv a Ingmar
18. Noe
21. Památkáři

program od 10.-30. 4 na: www.evald.cz

17.00
19.00
21.00
19.00
21.15
17.00
19.00
21.00
16.30
18.30
17.00
19.00
21.00
15.00
15.00
14.30
14.30
15.00
15.00
14.30
14.30

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
18.00
1., 2, 3., 4., 5., 6. Grandhotel Budapešť
1., 2., 3., 4., 5., 6. Přežijí jen milenci
20.30
5., 6. PRO DĚTI Lego příběh
15.30
7., 8., 9. Philomena
18.00
7., 8., 9. Ona
20.30
Bio senior:
1. Grandhotel Budapešť
15.30
2. Památkáři
15.30
8. Philomena
15.30
9. Fair Play
15.30
15. Kandidát
15.30
16. Babovřesky 2
15.30
22. Noe
15.30
23. Kráska a zvíře
15.30
Kino Atlas – velký sál
1., 2. Ona
17.30
1., 2., 6., 9. Noe
20.00
3. Noe
17.00
4. Noe
17.30
4. FINSKÁ VÁLKA VE FILMU Neznámý voják
20.00
5., 6. PRO DĚTI: Dobrodružství pana Peabodyho a
Shermana
15.00
5., 7. Noe
17.30
5. FINSKÁ VÁLKA VE FILMU Zimní válka
20.00
6. Poslední vrchol
17.30
7. Poslední vrchol
20.00
9. Grandhotel Budapešť
17.30
program od 10.-30. 4 na : www.kinoatlas.cz

Soutěž pro čtenáře Listů Prahy 1
Anne Gesthuysenová: Jsme přece sestry
Tři sestry, tři životy, tři lásky – a portrét celého století. Čtivá a dojemná kniha o třech silných ženách je určena všem, kdo mají rádi rodinné příběhy.
V Německu prodáno téměř 180 tisíc výtisků.
Knihu vydalo nakladatelství Host.
Na tři čtenáře, kteří správně odpovědí na soutěžní otázky, čeká v redakci kniha.
Soutěžní otázky:
1) Jaká jsou křestní jména sester z tohoto románu?
2) Je román založen na skutečném životním příběhu z autorčina okolí?
3) Ze kterého jazyka je román přeložen?
Odpovědi zasílejte do 15. 4. 2014 emailem na adresu: listyprahy1@jalna.cz nebo poštou na adresu: Nakladatelství Jalna, Mickiewiczova 17, Praha 6, 160 00. Nezapomeňte
uvést svoji zpáteční adresu a nejlépe i telefon.
Redakce

PREMIÉRY V DUBNU
Divadlo v Dlouhé

Divadlo Ungelt

W. Shakespeare:
Mnoho povyku pro nic

Pavel Ondruch: Kurtizána

5. 4. v 19. 00

Rozličné podoby lásky, otázky zdání a skutečnosti, falešné či pravé identity, pomluva,
která může vést ke zničení jednoho člověka
a jiná zas ke štěstí druhého, to jsou hlavní
témata této nadčasové hry.
Hrají M. Táborský / M. Hanuš, J. Vondráček,
T. Turek, M. Němec, J. Meduna, J. Wohanka,
Č. Koliáš, F. Cíl, M. Pachlová / D. Pfauserová
ad., režie H. Burešová

24. 4. v 19.00

Milostný příběh z počátku 20. století
v hávu okouzlující a smyslně dekadentní
epochy krásy, Belle Epoque. Nikdy není
pozdě bořit překážky, zakoušet svobodu a propadat lásce, nikdy není pozdě
odmítnout samotu. A nejlépe je to dělat
s grácií a šarmem jako prvotřídní pařížská
kurtizána.
Hrají Ch. Poullain, I. Orozovič, R. Rázlová,
režie P. Ondruch

Smetanova síň, Obecní dům
19.30
2., 3. LUDWIG VAN BEETHOVEN: Missa solemnis D dur
op. 123
		 Lucie Silkenová | soprán
		 Kismara Pessatti | alt
		 Sebastian Kohlhepp | tenor
		 Iván García | bas
		 ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
		 Petr Fiala| sbormistr
		 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
		 Helmuth Rilling | dirigent
16.,17. ANTONÍN DVOŘÁK: Stabat Mater op. 58
		 Dana Burešová | soprán
		 Veronika Hajnová | alt
		 Tomáš Černý| tenor
		 Jiří Sulženko | bas
		 PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
		 Lukáš Vasilek | sbormistr
		 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
		 Ondrej Lenárd | dirigent
26. ORCHESTR NA DOTEK - koncert pro děti
IV. ANTONÍN ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY 11.00
		 Lucie Pernetová I průvodní slovo
		 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
		 Marko Ivanović I průvodní slovo a dirigent
27. JOHANN NEPOMUK HUMMEL: Adagio, thema a variace
16.00
pro hoboj a orchestr op. 102
		 JOSEPH HAYDN: Symfonie č. 103 Es dur Hob. I:103,
„S vířením kotlů“
		 Liběna Séquardtová | hoboj
		 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
		 Tomáš Brauner | dirigent
Dvořákova síň, Rudolfinum
19.30
5. WOLFGANG AMADEUS MOZART: Sonáta a moll KV 310
		 FRYDERYK CHOPIN: Sonáta č. 3 h moll op. 58
CLAUDE DEBUSSY: Preludia
IGOR STRAVINSKIJ: Tři věty z Petrušky
		 EUGEN INDJIC l klavír
26. FRYDERYK CHOPIN: 24 Preludií, op. 28
		 JAN NOVÁK: Capricinia
LEOŠ JANÁČEK: Sonáta pro klavír „1. X. 1905“
		 CARLO GRANTE l klavír
Kostel sv. Šimona a Judy
19.30
8. JAN DISMAS ZELENKA: Souborné provedení triových
sonát; Sonáta č. 4 g moll, č. 6 c moll, č. 2 g moll, č. 1
F dur, č. 3 B dur, č. 5 F dur
		 ENSEMBLE BERLIN PRAG
		 Dominik Wollenweber I hoboj
		 Vilém Veverka I hoboj
		 Mor Biron I fagot
		 Barbara Maria Willi I cembalo
		 Pavel Nejtek I kontrabas
		 Jakub Černohorský I housle
17. HANA a PETR ULRYCHOVI a skupina JAVORY
29. HEINRICH IGNAZ FRANZ VON BIBER: Ciaccona pro
sólové housle
		 BÉLA BARTÓK: Tempo di Ciaccona, 1. věta ze Sonáty
pro sólové housle
		 JOHANN SEBASTIAN BACH: Ciaccona, 5. věta z Partity
pro sólové housle č. 2 d moll, BWV 1004
		 EUGÉNE YSAŸE: Sonáta č. 1 g moll pro sólové housle op. 27
		 NICCOLÓ PAGANINI: „Nel cor più non mi sento“,
introdukce a variace G dur pro sólové housle op. 38
		 IVAN ŽENATÝ I housle

NÁRODNÍ DIVADLO
2., 29. Příhody lišky Bystroušky
19.00
19.00
3., 25. Sluha dvou pánů
4. Simon Boccanegra
19.00
5. Čarodějův učeň
14.00, 19.00
6. Strakonický dudák
14.00, 19.00
8. Radúz a Mahulena
19.00
10. Příhody lišky Bystroušky
20.00
11., 16. Naši furianti
19.00
12. Zkrocení zlé ženy
14.00, 19.00
13. Opera nás baví – Bohuslav Martinů 10.30
13. Její pastorkyňa
19.00
14. Cyrano z Bergeracu
19.30
17. ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II
1. premiéra
19.00
18. ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II
19.00
2. premiéra
19. Zkrocení zlé ženy
17.00
20., 30. Česká baletní symfonie II
19.00
21. Prodaná nevěsta
19.00
22. Cyrano z Bergeracu
19.00
23. Jakobín
19.00
24. Dvě vdovy
19.00
26. Aida		
19.00
27. Brel – Vysockij – Kryl / Sólo pro tři
		
14.00, 19.00
28. Strakonický dudák
19.00
STÁTNÍ OPERA
1., 16. Madama Butterfly
19.00
2., 22. Rigoletto
19.00
3., 30. Il trovatore
19.00
4., 7., 17., 23. Carmen
19.00
5. La bohème
19.00
6. Otello		
19.00
7. Čert a Káči
11.00, 18.00
Kühnův dětský sbor
8., 18. Nabucco
19.00
9. Il barbiere di Siviglia
19.00
10. Tosca		
19.00
11., 27. Turandot
19.00
12., 20. La traviata
19.00
13., 19., 29. Die Zauberflöte
19.00
15. Rusalka
19.00
24. Labutí jezero
19.00
25. Tannhäuser
18.00
26. Labutí jezero
14.00, 19.00
STAVOVSKÉ DIVADLO		
5. Les		
19.00
6. Don Giovanni
14.00, 19.00
12. Strýček Váňa
19.00
13. Koncert Nadačního fondu Mathilda 19.00
19. Carmina Burana Bohemia Balet
19.00
20. Le nozze di Figaro
14.00
21. Pán z Prasečkova
17.00
26. Tartuffe Impromptu!
19.00
27. Zahradní slavnost
14.00
30. 1914 1. premiéra
19.00
NOVÁ SCÉNA
1., 27. Kvartýr
19.00
2. Nosorožec
19.00
3., 4.., 5., 10., 11., 12., 30 Legendy
magické Prahy Lm
20.00
6. Vidím nevidím Lm
17.00
7. Vidím nevidím Lm
10.00
8. Magnesia Litera
20.00
9. Antikódy Lm
20.00
13. Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Studio Damúza
17.00
13. Čekání na Godota
19.00
14. (Vy)prodaná nevěsta DoP
18.00
15. Ohrožené druhy
19.00
16. BEAT Pražský komorní balet
20.00
17. Kouzelný cirkus Lm
20.00
18., 20. Kouzelný cirkus Lm
20.00
19. Kouzelný cirkus Lm
17.00, 20.00
22. Mirage (420PEOPLE)
20.00
23., 24. Human Locomotion Lm
20.00
25. Cocktail 012 – The Best of Lm
20.00
26. Cocktail 012 – The Best of Lm 17.00, 20.00
27. Chroust (Anička a Letadýlko)
17.00
28. Miniopery DoP
18.00
29. Miniopery DoP
10.00, 18.00
DIVADLO KOLOWRAT		
4., 7., 27. Ohlušující pach bílé
19.00
6. Toufar		
19.00
8., 25. Z prachu hvězd
19.00
12., 28. Obrazy
19.00
17. Blackbird
19.00
29. Nezlobíš se…? Um. agentura Pierot 19.00
Č činohra, B balet, O opera, K koncert,
Lm Laterna magika, DoP Dětská opera Praha,
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KULTURNÍ PROGRAMY

duben 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

1. Edith a Marlene Divadlo pod Palmovkou/ host
2. Králova řeč Divadlo pod Palmovkou/ host
3. Ostatní světy + prohlídka zákulisí
4. Saturnin
5. Shirley Valentine + prohlídka zákulisí
17.00
7. Pan Kaplan má třídu rád + prohlídka zákulisí
8. Bylo nás pět pro KMD
15.00
		 Bylo nás pět
9. Dobře rozehraná partie + prohlídka zákulisí
10. Markéta Lazarová
11. Markéta Lazarová pro školy
10.00
		 Shirley Valentine
12. Král Lear
17.00
13. Hradišťan pronájem*
14. Sen čarovné noci
15. Rváč
16. Drž mě pevně, miluj mě zlehka
17. Konečně šťastná? + prohlídka zákulisí
18. Vše o mé matce
19. Bedřich Smetana: The Greatest Hits
17.00
21. Pan Kaplan má třídu rád + prohlídka zákulisí
22. Bylo nás pět
23. Bylo nás pět pro školy
10.00
		 Sen čarovné noci
24. Compaňía Danza Flamenca de Virginia Delgado
MUJERES pronájem*
19.30
25. Saturnin
26. Holky z kalendáře
17.00
27. Petra Janů se skupinou Golem pronájem*
28. Drž mě pevně, miluj mě zlehka
29. Bedřich Smetana: The Greatest Hits + prohlídka zákulisí
30. Bedřich Smetana: The Greatest Hits pro školy 10.00
		 Shirley Valentine + prohlídka zákulisí

6. Ohlédni se v hněvu Sumus pronájem*
12. Herecký kurz pro neherce
15. César a Drana pro seniory
25. César a Drana pro seniory

10.00
11.00
11.00

1. Molly Sweeney
2. Hráči + prohlídka zákulisí
3. Sebevrah pro KD a předplatitele za 90 Kč
4. Hra vášní
5. Molly Sweeney
17.00
7. Oddací list + prohlídka zákulisí
8. Kdo se bojí Virginie Woolfové?
9. Monty Pythonův létající kabaret + prohlídka zákulisí
10. A voda stoupá
11. Želary
12. Důkaz
17.00
		 Soirée Veroniky Kubařové
21.00
14. Věštkyně, vraždy a jasnovidci pro KMD
15.00
		 Věštkyně, vraždy a jasnovidci
15. Monty Pythonův létající kabaret + prohlídka zákulisí
16. Návštěvy u pana Greena host
17. Perplex
18. Úsměv Dafné
19. Věštkyně, vraždy a jasnovidci
21. Sebevrah
22. Úsměv Dafné pro seniory
11.00
		 Kdo se bojí Virginie Woolfové?
23. Důkaz + prohlídka zákulisí
25. A voda stoupá
26. Kancl Dámská jízda v Divadle Rokoko
17.00
28. Hráči + prohlídka zákulisí
29. Želary
30. Kdo se bojí Virginie Woolfové?
*tyto akce nejsou v režii MDP
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Praha 1, Celetná 17, www.divadlovceletne.cz;
Pokladna: po–pá 10.00–19.30, so a ne 14.00–19.30. V případě
pozdějších představení do jejich začátku. 18.- 21.4. pokladna zavřena.
Rezervace tel. 222 326 843, 608 327 107;
rezervace@divadlovceletne.cz;
e-mailová rezervace se stává platnou po našem potvrzení.

Kašpar
2. Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi
3. Baterka Miki
4. Plešatá zpěvačka Kašparův dárek
		 Bluff
5. Léčitel
9. Romeo a Julie
10. Terminus
11. Višňový sad
12. Zrada Kašparův dárek
		 Něžná je noc
13. Růže pro Algernon
15. Tetování derniéra
17. Mikulášovy patálie Kašparův dárek
22. Terminus
23. Cyrano
24. Višňový sad
25. Plešatá zpěvačka Kašparův dárek
		 Bluff
		 Audience bytové divadlo
26. Mikulášovy patálie
		 Audience bytové divadlo
27. Růže pro Algernon
28. To nemá chybu Kašparův dárek
Veselé skoky		
8. Na hlavu!
14. Ve stanici nelze
Roman Pomajbo a TiaProduction
1. Táta
Nová Krása			
6. Faust česká premiéra
Divadlo Popojedem			
16. Schovanka
Pruhované panenky			
27. Bačkůrky a stará botičkárna

19.30
20.30
18.00
20.30
19.30
19.30
20.30
18.00
16.30
20.30
16.30
19.30
17.30
19.30
19.30
19.30
18.00
20.30
18.00, 20.00
16.30
18.00, 20.00
16.30
20.30
19.30
19.30

1. Prachy !!!
2. Jo, není to jednoduché
4. Herci jsou unaveni Agentura Harlekýn
7. Byt na inzerát Divadelní společnost Háta
8. Miláček Anna
9. Manželský poker
10. The Backwards host
11. Caveman host
14. Miluji tě, ale …
15. A do pyžam !
16. Heslo morálka
17. Světáci host
19. S nebo bez?
22. S tvojí dcerou ne Agentura Harlekýn
23. Caveman host
24. 3 verze života
28. Miluji tě, ale …
29. Manželský poker 1. premiéra
30. Manželský poker 2. premiéra

19.30
10.30

19.30

15.00

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

16.30, 19.30

16.00
19.00

Začátky představení v 19.30, 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.

2. Kdyby tisíc klarinetů
3. Mam‘zelle Nitouche
5. Kdyby tisíc klarinetů
9. Osvobozené divadlo Semafor
11. Co na světě mám rád
12. Kytice
16. Kdyby tisíc klarinetů
17. Kam se poděla Valerie?
18. Kytice
19. Kytice
23. Osvobozené divadlo Semafor
24. Mam‘zelle Nitouche
26. Hodiny jdou pozpátku
28. Kdyby tisíc klarinetů
30. Levandule
Hosté:
1., 7., 8., 14., 15. Všechnopárty
4. Nové scénky Felixe Holzmanna
6. Globální slavnost
10. Příběh Coco Chanel
13. Manželské štěstí
22. Gospel Time Party
27. Patrola Šlapeto (Koncert pro Patrika)
29. Hledání ztraceného ráje

15.00
15.00

16.00
16.00

17.00
15.00, 19.00

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.
Rezervace vstupenek
257 320 421
pokladna@napradle.cz
www.napradle.cz
Besední 3, Praha 1

3. Děvčátko Momo a zloději času
19.00
4. Obec překladatelů
19.30
5. Orientální tanečnicí v každém věku
18.00
11. Po večerce premiéra
19.30
13. Kjógeny
19.00
23. Po večerce
19.30
28. Neptun aneb O bájné čupakabře a ještě bájnějším Bóžovi 19.00

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.

2. Tik tak
3. Polská krev
7. Nebezpečné vztahy
9. Druhý břeh
10. Swingujeme, rejdíme
14. Druhý břeh
16. Amadeus
25. Vesnicý trh premiéra opera
28. Tik tak
30. Amadeus
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

15.00

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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

Legendy užité grafiky
Od filmového plakátu k poštovní známce

do 4. 5. 2014
9. Tereza Brdečková - Jiří Brdečka-představení knihy 18.00
16. Ozvěny Anifilmu - projekce
18.00
23. Představení festivalu Jeden svět -projekce
18.00

DIVADLO METRO

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

Činohra
5. Láska na tři
15.00
13. Play Strindberg
19.00
24. SEXTET
19.00
Hostující představení		
28. Monogoly vagíny
19.00
Černé divadlo
1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18.,
19., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 29., 30. Život je fajn 20.00
3. Život je fajn
21.30
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
3. Kebab
4. Her master´s voice
5. Eshta Show Mezinárodního tanečního festivalu host 18.30
9. Testosteron
10. Scénář pro tři neskutečné, ale existující herce
11. Past
12. Poprask na laguně*
17.00
13. Testosteron
14. Naše třída
15. Maryša
16. Údolí včel
17. Past
18. Testosteron
22. Scénář pro tři neskutečné, ale existující herce
25. Maryša
26. Her master´s voice
27. Naše třída
28. Můj romantický příběh*
19.00
29. Muži / Skutr & A. Laštovková Stodolová
30. Ženy / Skutr & A. Laštovková Stodolová
*Palmovka nad vodou
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Reduta P 1, Národní 20
6. Myšáci jsou rošťáci
15.00
9. Myšáci jsou rošťáci
9.00, 10.30
10. Tři veselá prasáítka
9.00, 10.30
13. Tři veselá prasáítka
15.00
27. Strašidla v Čechách
15.00
30. Strašidla v Čechách
9.00, 10.30
Divadlo U hasičů, P 2, Římská 45
16. Tři veselá prasáítka
9.30
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). Bližší informace
na tel.: 730 141 693.

17.00

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Ve č e r y u k a p u c í n ů
v Praze na Hradčanech; Loretánské nám. 6a
www.veceryukapucinu.cz
40. benefice ve středu 2. dubna od 19.00

Miserere mei
Schola od sv. Jana Křtitele Šumperk

sbormistři A. Havlíčková a V. Rozehnal.
Program: G. Allegri, Z. Lukáš, J. Pavlica, A. Tučapský
Přispět můžete pobočce Diakonie Církve bratrské v Praze 3 Stacionáři pro děti s kombinovaným postižením
www.cb.cz/praha3/stacionar

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.

DIVADLO METRO Národní třída 25, Praha 1
6. Velryba Lízinka
13. Pat a Mat jedou na dovolenou
27. Kocourek Modroočko

15.00
15.00
15.00

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

15.00

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

11.00

16.00

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Nové mlýny 2, Praha 1; (denně mimo po: 9 –12, 13–17)

3. Atmosférické blues v Dlouhé koncert
4. Mnoho povyku pro nic veřejná generálka
5.Mnoho povyku pro nic premiéra
7. Hráči předposlední repríza, v květnu derniéra!
8. Lhář
9. Eyolfek
10. Mnoho povyku pro nic
11. Oněgin byl Rusák
14. Naši furianti
15. Mnoho povyku pro nic
16. Tři mušketýři
17. Polední úděl
21. O líné babičce
22. Soudné sestry
23. Mnoho povyku pro nic
25. Polední úděl
26. Čekání
27. Mysteria fantazia host, taneční divadlo Bufo
28. Slečna jairová
29. Láska a peníze derniéra
30. Tři mušketýři

16.00
16.00

9.30

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.:224 229 441, 731 456 623, obchodni@divadlorb.cz,

Edith Piaf-Milovat k smrti
Klec bláznů
Tančírna
Klec bláznů
Tančírna
Vyhazovači
A pak už tam nezbyl ani jeden (aneb
Deset malých černoušků)
17. Vyhazovači
18. Sodoma Gomora
19. Postaven(i)í mimo hru
25. Barmanky
26. Postaven(i)í mimo hru
29. Tančírna

1. Bůh masakru
2. Zrada
3. Pan Polštář
4. Před západem slunce
5. Dámský krejčí
6. Host Čk: Kabaret Hrabal
7. Koza aneb kdo je Sylvie?
8. Kukura
9. Bůh masakru
10. Sexuální perverze v Chicagu
11. Maska a tvář
12. Zrada
13. Čk uvádí:Šakalí léta / Ústí nad Orlicí
14. Léda
15. Sexuální perverze v Chicagu
16. Osiřelý západ
17. Maska a tvář
22. Glengarry Glen Ross
23. Glengarry Glen Ross
24. Léda
25. Dámský krejčí
26. Zrada
27. Čk uvádí:Tři v tom / Václavov / Zábřeh
28. Maska a tvář
29. Tramvaj do stanice touha
30. Ptákovina

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.
1. Zahrada
9.30
2. Broučci
9.30
3. Broučci
9.30
		 Z knihy džunglí Malá scéna
18.00
4. Broučci derniéra
18.00
5. Můj atlas světa
15.00
6. Ryba Malá scéna
10.00
		 Perníková chaloupka
15.00
7. Perníková chaloupka
9.30
		 Požár 1914 host/ Malá scéna
19.30
8. Hon na Jednorožce
9.30
		 Požár 1914 host/ Malá scéna
9.30
9. Hon na Jednorožce
14.00
10. Klapzubova jedenáctka
9.30
		 Ryba Malá scéna
18.00
11. Studio Mladých. Hospodkál host/Malá scéna
19.30
12. Moje 1. encyklopedie
15.00
13. O pejskovi a kočičce Malá scéna
10.00
		 Jak kohouti obarvili svět
15.00
14. Jak kohouti obarvili svět
9.30
15. Jak kohouti obarvili svět
9.30
16. O Smolíčkovi
9.30
		 DRDS Skok do známa host/Malá scéna
17.00
17. O pejskovi a kočičce Malá scéna
18.00
18. O pejskovi a kočičce Malá scéna
18.00
19. O Malence Malá scéna
15.00
20. O Malence Malá scéna
15.00
22. Naše rodina
9.30
23. Zahrada
9.30
24. Zahrada
9.30
		 Věci – přines a hrej host/Malá scéna
18.00
25. Zahrada
18.00
26. Naše rodina
15.00
27. Z knihy džunglí Malá scéna
10.00
		 A cirkus bude!?
15.00
28. A cirkus bude!?
9.30, 14.00
29. A cirkus bude!?
9.30

2.
5.
8.
10.
12.
15.
16.

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

19.30

30. Moje 1. encyklopedie

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

Švandovo divadlo

1., 2., 10., 11., 15., 16. Hurvínkova Nebesíčka
2. To nejlepší s S+H
3., 4., 8., 9. Hurvínek mezi osly
5. Hurvínek mezi osly
6. Hurvínek mezi osly
9. Dějiny kontra Spejbl
12., 13. Hurvínkova Nebesíčka
22., 23., 24., 30. Jak s Máničkou šili všichni čerti
23. Spejblovo hudební zmatiné
26. Jak s Máničkou šili všichni čerti
27. Jak s Máničkou šili všichni čerti
29. Jak s Máničkou šili všichni čerti

10.00
19.00
10.00
14.00, 16.30
10.30, 14.00
19.00
14.00, 16.30
10.00
19.00
14.00, 16.30
10.30, 14.00
10.00, 14.30

Divadlo
1. Divadlo Plus: Ulity
20.00 **(150 Kč)
6. Comic Trip
20.00
(99 Kč)
10. Slam Poetry
20.30
(150 Kč)
17. Peter Frey: Srdečné touhy
20.00
(100 Kč)
z města nad Seinou
22. Arte della Tlampač: Krvavý týden
na Dagoberském panství
20.00 ***(150 Kč)
23. Komediomat
20.00
*(200 Kč)
24. Peter Frey: Srdečné touhy
z města nad Seinou
20.00
(100 Kč)
28. Lolitky na cestě
20.00 **(150 Kč)
29. S. Babčáková & E. Kočičková:
Dámská hnízda
20.00
*(200 Kč)
30. Sektor pro hosty: Mlčení
s T. G. Masarykem
20.00
*(200 Kč)
Kino:
7. Asociace videa a intermediální tvorby uvádí:
		 Petr Skala - Experimentální filmy 20.00 (vstup zdarma)
(*150Kč/**100 Kč/***120 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: Výstava fotografií Karolíny Dohnalové (Wallky)
Stěny, plasty, plísně, špína, dřevo, rez a kov očima
umělce1.- 30. 4. 2014 Vernisáž čtvrtek 3. 4.

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.

10.
11.
17.
29.

Jenom život premiéra/Činoherní studio Bouře
Úhlavní přátelé
Druhá smrt Johanky z Arku
Frankie & Johnny

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

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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
9. Manželské štěstí aneb hospodyně na zabití / Jiří Just 16.00
		 Komedie
10. Mam´zelle Nitouche / Florimon Hervé
15.00
Adaptace slavné hudební komedie
14. Legendy opery / Libuše Domanínská
16.00
		 pořadem provází PhDr. Radmila Hrdinová
15. Benefice / Libor Pešek
16.00
		 pořadem provází Bohuslav Vítek
16. Hodný pan doktor / Neil Simon
16.00
		 Komedie na motivy povídek A. P. Čechova
17. Než odletí do Říma…..
16.00
		 komponovaný pořad
24. Benefice / Jaroslav Krček
16.00
pořadem provází Jan Lorman
26. Příběh Coco Chanel / Jiří Just
15.00
		 Osudové lásky ženy, která se stala legendou
29. Salome
16.00
		 Pásmo písní Karla Kryla pro zpěv, harfu, kytaru a klarinet

Studio Citadela:
12. Autorské čtení poezie, J. Zvettler a hosté

19.00

12. Kathak&Tabla - tanečně hudební performance

20.00

		 Studio Citadela, Klimentská 16, P 1

		 klasický tanec severní Indie a indické bubny – I. Hessová &
A. Hessová & T. Reindl a jejich studenti. Slovem provází
P. Špindlerová. Pod záštitou Indického velvyslanectví a za finanční podpory indické společnosti Bharat Sangh.
Divadlo Ponec, Husitská 899/24a, P 3 (www.divadloponec.cz)

Studio Citadela pro děti:
Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce Divadlo Kasperle
13. Strašnické divadlo, ul. Solidarity 1986/53, P 10 15.00
21. Divadlo Dobeška, Jasná I. 1181/6, P 4
15.00
Výstava v cafégalerii: Obrazotvorec, Pavel Froněk - malby
na plátně. Kurátorem výstavy je O. Boušek.
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.

6. Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská
host/veřejná generálka
11.00
7. Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská
host/1. premiéra
8. Commedia dell´arte host
9. Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská host
10. Zlatá šedesátá aneb deník Pavla J.
11. Višňový sad
13. Korespondence V+W
14. Divadlo Gočár
15. Europeana
16. Šedá sedmdesátá aneb Husákovo ticho
17. Šílenství veřejná generálka
11.00
18. Šílenství 1. premiéra
19. Šílenství 2. premiéra
21. Korespondence V+W
22. Kabaret Kafka
24. Šílenství
25. Boarding home, maximálně hořký
26. Korespondence v+w
27. Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská host
28. Boarding home, maximálně hořký
29. Anna Karenina
30. Buržoazie
Eliadova knihovna			
6. Cesta kolem světa za absolutní tmy Damúza
13. Magor v betlémě Masopust
15.00
17. Spal - koncert Miloslava Königa a Pavola Smolárika
Masopust
19. Kolik se musí stát zázraků? Masopust
16.00
22. Čupakabra Masopust
21.00
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

FILMOVÉ PROJEKCE

FILMOVÝ KLUB MKP velký sál
1. Zachraňte pana Bankse (80 Kč)
		 Attila Marcel (70 Kč)
8. Grandhotel Budapešť (80 Kč)
15. Noe (80 Kč)
22. Yves Saint Laurent (70 Kč)
		 Klub poslední naděje (70 Kč)
29. Vášeň mezi řádky (80 Kč)
		 Walter Mitty a jeho tajný život (70 Kč)
PROJEKCE A DIALOGY velký sál
7. Walesa: člověk naděje (60 Kč)
14. Dědictví aneb kurva se neříká (60 Kč)
28. Přežijí jen milenci (60 Kč)
POCTA KARLU KRYLOVI II. velký sál
16. ...Jedna židle přebývá (60 Kč)
3D PROJEKCE velký sál;
Je třeba zakoupit v pokladně 3D brýle.

1. Šoa		
2. Hamlet
		 JUST! IMPRO SHOW host		
3. Hrst hřebíčků a nic víc Literární kavárna 17.15
		 Možná že odcházíme		
4. Krakatit představení pro seniory
		 Králíček Divadlo Letí
20.00
5. CRY BABY CRY dámská šatna Šd 17.00, 20.00
7. Crash u potoka
		 Nakrm hada na své hrudi		
8. Gottland
		 Zdeněk Chlopčík Scénické rozhovory
9. Vladimirova děvka
		 Magor Divadlo U stolu		
10. Teď na krk oprátku ti věší Divadlo U stolu		
11. Idioti
Král umírá Divadlo U stolu		
12. Kurz negativního myšlení
		 Šamhorodský proces Divadlo U stolu		
14. Hamlet
		 Šaman		
15. Idioti
		 Události projekt 8@8 Divadlo Letí
20.00
16. Řemeslníci
		 Ema koncert a křest CD
20.30
17. Kurz negativního myšlení
		 Možná že odcházíme		
18. Kdo je tady ředitel?
		 Země Lhostejnost		
19. Dioptrie růžových brýlí		
22. Maryša HaDivadlo
		 Parchant Marilyn		
23. Mein Kampf
		 Čelisti Reloaded Buchty a loutky		
24. CRY BABY CRY dámská šatna Šd
17.00
		 Karel Plíhal koncert
20.00
25. Kdo je tady ředitel?
26. Řemeslníci
28. Krakatit představení v rámci přehlídky
Svět knihy na jevišti
		 Moucha Reloaded Buchty a loutky		
29. „Seznamme se“ Jan Budař, Eliščin Band
& Tomáš Klus koncert
		 JUST! IMPRO SHOW host		
30. Kdo je tady ředitel?
		 Zpověď masochisty		
PRO DĚTI
6. Kocourek Modroočko a jeho parta
Dětské divadelní studio
15.00
13. Zlatá husa Buchty a loutky
15.00, 17.00
27. Skřítek Buchty a loutky
15.00, 17.00
S - Studio
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.
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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

1. Pan Halpern a pan Johnson
2. Růžové brýle
3. V lese černém, hlubokém
4. Pan Halpern a pan Johnson
5. S nebývalou ochotou...
6. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
7. Poslední romance
8. Pan Halpern a pan Johnson
9. Ledňáček
10. V lese černém, hlubokém
11. V lese černém, hlubokém
12. Růžové brýle
13. Kabaret Černá myš
14. Růžové brýle
15. Hra o manželství
16. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
17. Na útěku
18. Hra o manželství
19. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
21. Pan Halpern a pan Johnson
22. Na vaše riziko!
23. Vzpomínky zůstanou
24. Kurtizána premiéra
25. V lese černém, hlubokém
26. V lese černém, hlubokém
27. S nebývalou ochotou...
28. Na vaše riziko!
29. Kurtizána
30. Pan Halpern a pan Johnson

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

Štefánikova 57, Praha 5, info@svandovodivadlo.cz
pokladna: po-pá 14.00–20.00; so, ne, svátky 2 hod.
před začátkem představení. V den zahájení předprodeje
11.00–20.00; vstupenky: 257 319 666, 257 321 334
www.svandovodivadlo.cz

16.00
19.00
16.00, 19.00
16.00, 19.00
16.00
19.00
16.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00

17. Pompeje (130 Kč)
19.00
19. Rio 2 (130 Kč)
17.00
ROK V POHYBU velký sál
23. Fair Play (70 Kč)
19.00
SPIRITUALITA A FILM velký sál
30. Synecdoche, New York (70 Kč)
19.00
KONCERTY
REBELUJÍCÍ DÁMY ČESKÉ HUDBY velký sál
10. Berenika Kohoutová & Emil Viklický Trio (280 Kč) 19.30
PŘEDNÁŠKY A BESEDY malý sál
PRAHA INDUSTRIÁLNÍ ÉRY – STÁLE PŘÍTOMNÁ I MIZEJÍCÍ
2. Vysočanské fragmenty II. – Harfa (40 Kč)
19.00
NEZNÁMÝ BOHUMIL HRABAL velký sál
2. Hlučná samota. Sto let B. Hrabala 1914/2014 (60 Kč)18.00
KAREL KRYL
14. Poslechový pořad Jiřího Černého (60 Kč)
19.00
Změna programu vyhrazena!

Koncert duchovní hudby
v kostele Panny Marie pod Řetězem, P 1, Lázeňská ulice
v úterý 8. 4. 2014 v 18.00; vstup volný

Laudate Dominum omnes gentes

Čtvrtý koncert duchovní hudby
Zazní díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. Brahmse,
A. Dvořáka, J. Kličky. Účinkují: Marie Fajtová – soprán,
Pavel Kohout – varhany.
Pořádá Suverénní řád maltézských rytířů a Společnost
pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
VÁS ZVE
Rezervace vstupenek 224 232 429
pokladna@jindrisskavez.cz
www.jindrisskavez.cz

Pořady
(Konají se v 10. patře, není-li uvedeno jinak)
2. Znovuzrození Jindřišské věže
17.00
Procházka historií JV s ing. Janem Stěničkou. (90 Kč.)
14. Autorské čtení
19.00
Autorské čtení povídek z kulturních serverů Totem.cz,
Pismak.cz, Literra.cz a dalších tvůrců povídek. Autory
povídek v rozsahu 1-2 strany A4 prosíme, přineste své
texty s sebou! Ve druhé půlce večera proběhne beseda
o cestě na kole napříč Dominikánskou republikou, Jamajkou
a Kubou od známých českých sportovců a cestovatelů
z projektu Altiplano.cz - Moniky a Jiřího Vackových!:
ctenivevezi@gmail.com (Petula, Martin). (50 Kč)
Divadlo
9., 29. Slečna Julie
19.30
August Strindberg, je často uváděný jako představitel
temného patriarchálního 19. století a zapřisáhlý nepřítel žen.
Ať už je to jakkoliv, jeho psychologicky laděna dramata
předurčují vývoj moderního divadla na mnoho a mnoho let
dopředu. Jednou z jeho nejhranějších her je Slečna Julie.
Drama o vášni a cti je stále živé a přitahuje svým emočním
nábojem diváky již několika generací.(280/200 Kč)
1., 2., 26. Jedna a jedna jsou tři
19.30
Hra měla premiéru v roce 2004 v Jindřišské věži. Hra
autora Václava Procházky nám přibližuje dvě osudové ženy
Ant.Dvořáka, milující ženu Annu a milovanou tajnou lásku
Josefínu, které vedou imaginární dialog o svém osudovém
muži.Předst.je rozděleno do klíčových epizod jejich
pozoruhodného společného života od Dvořákových hud.
začátků a prvních úspěchů v Praze přes turné Evropou až
k slavné premiéře Novosvětské symf. v New Yorku. Naše
web stránky jsou www.divadlovevezi.cz. (270/220 Kč)
Výstavy
Balonem do výšin Jindřišské věže
3., 4., 10.p.
Vzhůru k výšinám! - zní poslední povel kapitána balonu před
startem a mohutná koule křehké konstrukce za potlesku
přihlížejících majestátně stoupá k oblakům. Je až s podivem,
jak stejný byl a je scénář vzletu balonu tehdy i dnes. A co pro
nás bylo a je na balonech tak fascinující...
Výstava v Jindřišské věži se snaží uceleně představit 230
roků historie v českých zemí vznášení balónovými artefakty,
obrazy prvních krůčků, odvážnými výstupy, hrdinstvím
nebo obětmi obdivovaných i zatracovaných mužů a žen.
Podařilo se shromáždit do jednoho prostoru všechny důležité
okamžiky fenoménu vzduchoplavby: příběhy vynálezů,
slepých uliček, příběhy jednotlivých lan, přístrojů i velkých
myšlenek, které překročily mantinely poznání. Poznání, které
měnilo sen ve skutečnost. Poznání vznešeného vznášení.
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.
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Oslavte Den Země poznáním!
Mezinárodní den Země se po celém světě
slaví už přes čtyřicet let a je snad nejznámějším „světovým dnem“ vůbec. Připomenout
si ho můžete i letos, a to nejen 22. dubna,
kdy se oficiálně slaví. A připomenutí to bude
vskutku stylové. V průběhu celého měsíce
budete mít skvělou příležitost dozvědět se
o zelené planetě a životě na ní spoustu zajímavostí a leccos si vyzkoušet v praxi.
Biologický výzkum, meteorologie i zemětřesení na vlastní kůži
První akci můžete navštívit hned 22. 4.
v Průhonicích. Kromě návštěvy známého
parku, zapsaného na seznamu UNESCO, se
zblízka seznámíte i s výzkumem, který zde
probíhá. Navštívíte analytickou či optickou
laboratoř a seznámíte se s geofondovou
sbírkou, nebo si prohlédnete elektronový
mikroskop. Mimochodem, víte, jak vypadá
semínko pod tisícinásobným zvětšením?
Další příležitost budete mít 24. 4. v Geoparku AV ČR na Spořilově, kde si můžete
zkusit vyvolat zemětřesení, poučit se o horninách, pozorovat Slunce nebo poručit větru a dešti a vyrobit mrak. I když to bude jen
v láhvi na laboratorním stole, mnohým návštěvníkům to osvětlí na první pohled nepochopitelné meteorologické jevy. Ostatní se
zatím mohou obohatit o cenné rady a tipy
ohledně GPS navigací a vyzkoušet si geo-

caching – ideální příležitost pro všechny,
kteří ještě tuto přírodní hru spojenou s turistikou a hledáním „pokladů“ nevyzkoušeli
naživo.
V budově Geoparku nezapomeňte také
na výstavu fotografií unikátních geologických útvarů amerického jihozápadu, který
je považován za jakousi přírodní učebnici
geologie. Kdo bude chtít zůstat v centru Prahy, může navštívit alespoň budovu
AV ČR na Národní třídě a pokochat se fotografiemi české přírody, které nafotili přispěvatelé Wikipedie.
Tipy na jarní výlety za poznáním
Byli jste už v Ondřejově? Ještě ne, ale přitom každý pátek přemýšlíte, kam o víkendu
na výlet? V tom případě byste to měli rychle
napravit, v neděli 27. 4. sbalit rodinu a naši
nejznámější observatoř navštívit. Každou
celou hodinu vás budou čekat komentované prohlídky a při jasné obloze také pozorování slunečních skvrn.
Ve stejný den můžete vystoupit i na Milešovku. Cestou na nejvyšší vrchol Českého
středohoří vás doprovodí naučná stezka a
nahoře vás přivítá meteorolog Petr Zacharov, připravený na všechny vaše dotazy.
Vystoupit budete moci i na věž observatoře
a vyzkoušet si na vlastní kůži pobyt na nejKH
větrnější hoře České republiky.

knihy
si nižší DPh
zaslouží!

Grafický desiGn / HMs desiGn © 2014

Sleva 15% na knihy v knihkupectvích
po celé České republice

Hoffa Bar

NA PÁR ŘÁDCÍCH



Letos v dubnu je tomu právě rok, co byl
v samém centru Prahy na Senovážném náměstí 22, nedaleko Václavského náměstí,
otevřen Hoffa Bar, který je jedním z největších barů v Praze. Jeho dominantou je
12,5 metru dlouhý bar a přívětivý industriální interiér. Celý prostor není dělený, a proto
je také vhodný na pořádání větších akcí.
Atmosféru dokreslují velká okna poskytující příjemný pohled na okolí Tančící kašny
sochařky Anny Chromy a je velmi příjemné
z nich pozorovat život a ruch velkoměsta. Bar je nekuřácký a interiér dostal cenu
časopisu Dolce vita „Best of 2013“. Hoffa
Bar nabízí velký výběr kvalitních destilátů z celého světa a zakládá si na přípravě
míchaných nápojů z kvalitních surovin a
z domácky připravených ingrediencí (např.
White Lady, Gimlet, Negroni, Caipirinha,
Margarita a další). V příjemné atmosféře se
můžete odreagovat a zaručené vám udělá
dobře například legendární Tanqueray London Dry Gin s vynikajícím Fever-Tree tonikem, doplněný plátky citrusů a osvěžený
ledem. Koktejly Caledinho a Glen Coco se
servírují ve stylových měděných plecháčkách. V nabídce nechybí kvalitní vína z Evropy a pivo Hubertus 12° z pivovaru Kácov.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů
pořádá k letošnímu Světovému dni knihy a
autorských práv akci 23. 4. 2014 – Knihy
bez DPH. Chce tím před jednáním vlády
o zařazení knih do třetí sazby DPH upozornit na to, že knihy si nižší DPH opravdu
zaslouží. V drtivé většině knihkupectví bude
23. 4. 2014 sleva na všechny knihy ve výši
15 %. Tuto slevu poskytují sami obchodníci. K akci funguje speciální web www.
knihybezdph.cz a své stránky má akce i na
facebooku. K dispozici pro příznivce budou
vysvětlující letáky, placky, záložky do knih,
tašky. Čím je kampaň tak výjimečná? Mimo
jiné také tím, že se na jejím pořádání shodli
a účastní se jí téměř všichni – od velkých
nakladatelských domů až po ty nejmenší,
všechny distribuce, všechny knihkupecké
řetězce a většina knihkupectví. Všichni si
totiž myslíme, že:
Knihy si nižší DPH zaslouží.
–PR–

Jarní veletrh starožitností
Přehlídku starožitných předmětů pro „gentlemany a jejich dámy“ nabídne 33. ročník prodejního veletrhu starožitností Antique, který
Pořádá Asociace starožitníků
České republiky
proběhne ve dnech 24.–27. dubna na Novoměstské radnici na Karlově náměstí.
„Návštěvníci se mohou těšit na sběratelské
Novoměstská
předměty, které doprovázely běžný život naradnice
šich předků, jako jsou mince, kuřácké potřeby,
24. – 27. 4. 2014
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
šperky, hodinky, soupravy na podávání vína
a alkoholu, domácí bary, zbraně, doplňky na
pracovní stoly či lovecké potřeby. Jedná se
o historicky i umělecky cenné a často plně
funkční předměty,“ přibližuje zaměření jarního
veletrhu Antique prezident pořadatelské Asociace starožitníků, o. s. a numismatik Ing. Jan
prodejní veletrh starožitností ANTIQUE FAIR
Neumann. Zároveň ale zdůrazňuje, že kromě
toho bude k vidění celá tradiční škála starožitNávštěvní hodiny – Opening hours:
ností, od obrazů a nábytku po starožitné sklo.
24. – 26. 4. 2014 | 10:00 – 19:00
27. 4. 2014 | 10:00 – 17:00
„Věříme, že právě jarní veletrh Antique bude
www.asociace.com
Vstupné – Entrance: 90,– Kč
zajímavý pro každého, kdo umí ocenit krásu a
Důchodci a studenti: 70,– Kč
rukodělnou práci a chce si udělat radost třeba
jen hodnotnou maličkostí,“ dodává Neumann.
www.asociace.com
Novoměstská radnice 24.–27. 4. 2014, Karlovo náměstí 1/23,
Praha 1 – Návštěvní hodiny 24.–26. 4. / 10.00–19.00, 27. 4. / 10.00–17.00,
–PR–
vstupné 90 Kč, důchodci a studenti 70 Kč

Nestíháte? Nemáte čas ani náladu pobíhat po obchodech nebo tlačit nákupní
vozík mezi regály supermarketu? Novým
trendem v nakupování potravin jsou nákupy přes internet. Jsou vhodné pro úředníky
i důchodce, maminky s dětmi i menší firmy.
V čem jsou výhodné?
Potraviny přímo k vám domů.
Našli jsme pro vás zavedený e-shop,
který funguje na www.potravinydomu.cz.
Kromě základních potravin (včetně pečiva
z Radotínského pekařství) jsou v nabídce
i bezlepkové, bio a farmářské potraviny a
potraviny s rodokmenem. Spolupráce s vyhlášeným řeznickým mistrem z pražského
Smíchova je osvědčenou metodou, jak
dodat klientům maso a uzeniny špičkové
kvality. Milovníci vína si přijdou na své ve
virtuální vinotéce.
Jak to funguje?
Stejně jako ostatní e-shopy, pouze s tím
rozdílem, že zaregistrovaný zákazník si sám

NA HRADĚ…
František Dostál – výstava fotografií. Amatér, který však s více než 20 knihami, bezpočtem ilustrací a 70 výstavami patří
k nejplodnějším českým fotografům. Tereziánské křídlo Starého královského paláce,
25. 4. – 6. 7. 2014, otevřeno denně 10–18
hod. Yo-Yo Ma & Kathryn Stott – violoncellový virtuóz a vynikající britská klavíristka
vystoupí s recitálem na Jarním GALA pro
Struny podzimu. Španělský sál, 27. 4. od
19.30 hod. „Systematická péče o architekturu katedrály sv. Víta“, přednášející:
P. Chotěbor a P. Měchura, 3. 4. od 17 hod.
„Experimentální výroba středověkých
šperků z archeologického naleziště Lumbeho zahrada na Pražském hradě“, přednášející: L. Šejvlová, 17. 4. od 17 hod.
…I V PODHRADÍ
Majáles – celý duben se ponese ve
znamení studentských oslav, které vyvrcholí 30. dubna festivalem v Letňanech.
Na sedmi venkovních scénách a ve třech
pavilonech vystoupí mj. Tomáš Klus, Chinaski, anglická kapela The Feud či Mandrage.
Více na http://praha.majales.cz/program/.
POZVÁNÍ NA VÝSTAVU
Matematika na dotek. Goethe-Institut
a Galerie umění pro děti GUD přivážejí mezinárodně úspěšnou výstavu o matematice
pro všechny ve věku od 8 do 80 let. Interaktivní výstava bude k vidění od 16. 4. do 9. 5.
v galerii GUD. Pro školy otevřeno: po–pá:
8.30–13.00, pro veřejnost: út–pá: 13.00–
18.00, so–ne: 10.00–18.00 hod. Informace
na www.goethe.de/cesko/matematika.
GALERIE HMP
Jakub Jansa / Engstligenalp. Na povrchu i pod zemí, v těžko přístupném místě
národní rezervace v západních Alpách Švýcarska vzniká monumentální land artové
dílo – umělý jeskynní komplex. Colloredo-Mansfeldský palác, výstava trvá do 9. 4.
NÁRODNÍ GALERIE
Mistři evropské malby X. díl. Sobotní cyklus přednášek s dataprojekcí, letos
zaměřených ke 400. výročí úmrtí El Greca.
„El Greco – dílo a život“ – přednáška s dataprojekcí, přednášející: Jitka Handlová.
6. 4. od 11 do 12.00 hod. „Tizian – byl učitelem El Greca?“, přednášející Eva Zíková,
26. 4. od 11 do 12.30 hod. Vstupné 120/60
Kč (studenti, senioři, členové SPNG a pedagogové). Místo setkání: přednáškový sál
Ateliér v Anežském klášteře
2. patro.
– pravidelné výtvarné dílny pro děti (10–14
let): 2. 4. a 16. 4. od 15.30. Výtvarná práce
je volně inspirována gotickým malířstvím
a sochařstvím. Informace: sikova@ngprague.cz nebo tel. 221 879 225 (216, 237).
Velikonoční výtvarná dílna pro rodiče
s dětmi (6–14 let): 13. 4. od 10.30 – 12.30
a od 14.30 do 16.30. Informace: sikova@
ngprague.cz nebo tel. 221 879 225 (216,
U Mistra řezbáře – dílny pro děti
237).
a rodiče. Přijďte nahlédnout do středověké řezbářské dílny. Vystavené dřevořezby
vznikly v jihozápadních Čechách před staletími. V ateliéru se pokusíme „obraz krásy“
vykouzlit i my. 26. 4. 14.00 – 16.00 (děti 6–9
let), 27. 4. 14.00 – 16.00 (děti 9–13 let). Informace na ssueduc@ngprague.cz nebo
Upozornění: od
tel.: 233 081 720 (721).
17. dubna bude stálá expozice Umění Starého světa v paláci Kinských opět otevřena!
NEBE NAD HLAVOU
Je nejvhodnější doba pro pozorování
Marsu, který se 8. 4. dostane do opozice se
Sluncem a 14. 4. bude nejblíže Zemi (92,4
mil. km). Najdeme ho po celou noc v Panně.
Venuše je ráno nízko nad v, Jupiter v první
polovině noci v Blížencích, Saturn uvidíme
ve Váhách po většinu noci kromě večera.
Měsíc bude v úplňku 15. 4., v novu 29. 4.
Do konjunkce s Jupiterem se dostane 6. 4.
(nad z), mezi 14. a 18. 4. vytvoří seskupení
s Marsem, Spikou a Saturnem, v blízkosti Venuše ho uvidíme 25. a 26. 4. ráno.
Slunce vstoupí 20. 4. do znamení Býka.
Rychlý meteorický roj Lyridy má maximum
22. 5. před půlnocí.
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Kuchyně vaří z denně čerstvých surovin,
a to až do zavírací doby. V pracovní dny
(od 11–15 hod.) zde nabízejí za velmi rozumné ceny polední menu (polévku, hlavní
jídlo a dezert) z mezinárodní kuchyně, které
vždy obsahuje i vegetariánské jídlo a salát
a také denní domácí limonádu a domácí
ledový čaj. Vždy ve středu hraje živá hudba a každý čtvrtek je hudební program. Na
webových stránkách baru www.hoffa.cz se
pravidelně objevuje měsíční program.
Hoffa Bar
Senovážné náměstí 22, Praha 1
facebook.com/barhoffa
–PR–

Nový trend v nakupování
potravin

Knihy bez DPH
Světový den knihy a autorských práv

duben 2014

zvolí čas závozu, který mu vyhovuje. E-shop
je primárně určen pro Prahu a širší okolí.
Výhodou je, že vám ochotný pracovník vše
donese až ke dveřím bytu, a to včetně přepravek s pivem nebo balenými vodami, ve
skvělé kvalitě a za slušné ceny. Napoprvé si
můžete koupit třeba jen rohlíky a dovezou
vám je zdarma. U každé další objednávky
bude po splnění cenového limitu 990 Kč
doprava zdarma samozřejmostí. A platit
můžete až po převzetí kartou nebo hotově.
Chtěli byste vyhrát nákup zcela
zdarma v hodnotě 500 Kč?
Soutěžní otázka: Můžete si objednat
v našem e-shopu i kancelářské potřeby?
Správnou odpověď najděte
na www.potravinydomu.cz, pošlete ji
na e-mail: listyprahy1@jalna.cz
do 15. dubna 2014.
Dvě správné odpovědi vylosujeme a třeba
–PR–
se štěstí usměje právě na vás!

Originální pohybové divadlo VESELÉ SKOKY
8. 4. út 19.30 Na hlavu!
14. 4. po 19.30 Ve stanici nelze
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Ve stanici nelze
Anna a 7 železničářů v taneční grotesce z 2. nástupiště. Tančí, zpívají, milují a potkávají své osudy. (Volně inspirovano Tolstého Annou Kareninou.) Anglický debut na Brightonském festivalu
Fringe – nominace na cenu Argus Angel.
Obsazení: P. Duspivová, E. Leimbergerová,
L. Pernetová, M. Váňová, R. Madeja, L. Pečenka,
Z. Šporc, J. Zadražil
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DIVADLO V CELETNÉ, Celetná 17, Praha 1, předprodej: 222 326 843,
www.ticket-art.cz, www.veseleskoky.cz
PLACENÁ INZERCE
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BERENIKA
KOHOUTOVÁ

U NÁS LETÍ

& Emil Viklický Trio




Pochytej si vsech
8 plysáku
za nálepky v BILLE!

Akce trvá od 12. 3. do 3. 6. 2014.


Svého plysáka
si muzete
vyzvednout do 10. 6. 2014.

10 /4 / 14
Mestská
knihovna
Praha

www.billa.cz
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