U Zlatého kohouta

strana 2

Vyražte do přírody!
je blahodárná pro všechny
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Když zubař překládá
rozhovor s Tomášem Havlem

Týden mozku

cyklus přednášek v Akademii věd
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Muzeum smyslů

Domečky pro panenky

Kulturní přehled

Sv. Jan pod Skalou

nové interaktivní muzeum v Jindřišské
programy divadel, koncertů i kina

výstava v Uměleckoprůmyslovém museu
poutní areál kulturní památkou

Retrospektiva snů Kamila Lhotáka
Současná retrospektivní výstava jednoho z našich nejosobitějších malířů 20. století, Kamila Lhotáka, provází návštěvníka umělcovými sny. Ve výstavních prostorách
Obecního domu tak můžeme snít spolu s malířem. O vzduchoplavbě a všelikém létání,
o plavbě námořní, o větru ve vlasech při závodech velocipédních nebo o červeném
míči v trávě. A také o tom, co je za ohradou.
Svět Kamila Lhotáka totiž jakoby se celý
kovy slavné ilustrace Verneových románů
odehrával kdesi za ohradou či plotem,
a další dobrodružné literatury, kterou malíř
jaké bývaly – a snad ještě někde jsou – na
miloval. Ilustroval na 400 knih. Jeho malířměstské periferii. V jeho rodných Holešoská tvorba se soustředila na témata sportu,
vicích, později milovaných Nuslích. Není
městské periferie, ale na výstavě najdeme
tu ale uzavřen, ohrady na jeho obrazech
i řadu zajímavých portrétů – například bástento svět jen jaksi oddělují od velkoměsta
níků – malířových přátel, nebo některé obrazy z cyklu Ženy velkoměsta. Zaujme příběh a půvab mladičké Andulky, ale i portrét
francouzské bezruké malířky Aimée Rapinové, se kterou si Lhoták dlouho dopisoval,
ale nikdy se nesetkali. Ani balonem, kterých
je jeho svět plný, nikdy neletěl. Stačilo mu
snít. Zato rád jezdil na kole či na svém mopedu, obojí mu pomáhalo nacházet inspiraci na okrajích velkoměsta. Na některých
Lhotákových obrazech nelétají jen balony,
letadla či ptáci. Najdeme tu vzduchem
plout i jiné předměty nebo dokonce malíře
samotného. Lidé i zvířata na obrazech ovlivněných surrealismem ze snů mizí i se znova
objevují.
Kamil Lhoták byl členem výtvarné Skupiny 42, v níž se setkával s Jiřím Kolářem,
Janem Smetanou, Františkem Hudečkem,
či Janem Kotíkem. Mezi jeho velké přátele
patřil i František Dvořák, historik umění, výtvarný teoretik a znalec jeho díla. Všichni,

K. Lhoták, Básník František Hrubín, 1951,
olej na plátně, Retro Gallery
s výškovými domy. Zde je však příměstská
krajina volná a klene se nad ní modré a čisté nebe. Stojí tu dřevěné boudy, o kterých
není nutno vědět, proč tu jsou, ale zato lze
pozorovat přípravy na start balonu. Z Lhotákových maleb vždy silně vyzařuje klid, zároveň jsou však často paradoxně zaplněné
rychlými stroji – auty, letadly či závodícími
bicykly. Kontrast pomalu plynoucího času
na městské periferii v nedělním odpoledni
se zálibou v rychlých strojích je tím, co nás
k obrazům upoutá.
Kamil Lhoták (1912–1990) byl v malířství
samouk. Jako malého jej matka vzala na
výstavu francouzského malířství právě do
Obecního domu. Obrazy jiného samouka,
proslulého celníka Rousseaua a dalších
francouzských mistrů, zejména impresionistů, podnítily jeho velký zájem o výtvarné
umění. Do Francie se však dostal až po válce, v roce 1947, a tento pobyt jej nadlouho
inspiroval. Již předtím však vznikaly LhotáPLACENÁ INZERCE

Pohled do expozice.
kdo malíře znali, milovali jeho dobrosrdečnost a velký smysl pro humor. Přesto z jeho
díla ponejvíc dýchá nostalgie a touha „nalézt duši místa“. Zkuste zastavit se před obrazem pusté písečné pláže kdesi ve Francii
a přemýšlet, co skrývá bílý stan na pobřeží.
Nic dalšího už na obraze není, ale to stačí.
Jen modré moře, modrošedé nebe a ten –
možná prázdný – stan. Přesto se od plátna
nelze odtrhnout.

Michalská 3, Praha 1
www.caj-u-kohouta.cz

Jak bylo na lyžích
kdysi a teď

K. Lhoták, Soupeři, 1940, olej na plátně, soukromá sbírka (copyright: Ondřej Bouška /
Adam-Costey Studio)
Kolekce, připravená Retro Gallery, je největším výběrem děl Kamila Lhotáka, který
byl doposud veřejnosti představen. Přináší
výjimečnou mozaiku děl ze státních i soukromých sbírek, zapůjčilo je celkem 17 stát-

ních institucí a 31 soukromých sběratelů.
Kamil Lhoták, Retrospektiva v Obecním
domě do 22. dubna, denně 10–19 hodin.
Martina Fialková

Čtvrtstoletí s Febiofestem
Nechte se unést! Tak zní téma 25. ročníku Mezinárodního filmového festivalu
Praha, který do Česka opět přinese to
nejnovější a nejlepší z filmového světa,
představí slavné hosty i bohatý doprovodný program. I po pětadvaceti letech
má Febiofest čím překvapit.
Letošní výroční ročník je rozdělený do patnácti tematických sekcí – jedna z nich, Best
of Febiofest, například divákům představí
celkem deset nejoblíbenějších filmů uvedených v historii festivalu. „Doufáme, že si věrní
diváci festivalu přijdou vzpomenout na svoje první setkání s těmito snímky, a že nejen
mladé publikum je uvidí poprvé na velkém
plátně, jak si zaslouží,“ vysvětlila ředitelka
programu Anna Kopecká. Snímky organizátoři vybrali společně s filmovým portálem
ČSFD na základě uživatelských recenzí. Těšit se tak můžete například na tituly Pianista,
Mulholland Drive nebo Lola běží o život.
až do 23. března. Na promítání se můžete
Už popáté proběhne i soutěž amatértěšit v multikině CineStar Praha Anděl a
ských krátkých filmů s názvem I ty jsi filČerný Most, projekce i doprovodný promařem! Deset soutěžních snímků začínajígram si ale užijete i v centru Prahy v kině
cích filmařů z celé Evropy pak uvede sekce
Ponrepo nebo ve festivalovém Febio stanu
Nová Evropa, kde o výsledku rozhodne 33
na Václavském náměstí. Do akce se dále
filmových fanoušků v čele se zpěvačkou
zapojí nejrůznější hudební kluby se speciMartou Kubišovou. Za zmínku zajisté stojí
álními audiovizuálními večery, vybrané rei čtvrté opakování oblíbených večerů Culistaurace s filmovým menu, konat se budou
nary Cinema, při kterých budou tematické
koncerty filmové hudby, výstavy, divadelní
filmové projekce spojeny s večeřemi pod
inscenace i různé tvůrčí workshopy.
záštitou exkluzivních šéfkuchařů.
Kompletní program bude dostupný od
Slavnostní zahájení festivalu proběh6. března 2018 na stránkách festivalu
ne 15. března 2018 v pražském Obecním
www.febiofest.cz.
inz 111x100_B.qxp_Sestava 1 14.01.18 17:51 Stránka 1
domě a v Praze budou projekce pokračovat
Martina Janoušková
PLACENÁ INZERCE

Máme sice za rohem jaro, ale nedá
mi to, abych se trochu neohlédl. Dlouhé roky stály zimy za nic, sníh nebyl.
Poslední dvě zimy minulé mě však
namlsaly: sníh, mráz, lyžování, bruslení. Zase, abych si nestěžoval i letos
se podařilo na sníh s lyžemi vyrazit.
S bruslením už to bylo slabší.
Jak roky běží, já zvolna stárnu, lyžuji
pomaleji, ale s přehledem. Využívám
zkušeností a „nervu“ to o život. Šetřím síly, padat se mi nechce. Jak naše
děti stárnou, dokážou se už na lyžích
udržet, začínají to brát hlava nehlava.
Padají a vstávají pořád dokola. A já
jim pochopitelně radím, jak na to.
A přitom jsem si uvědomil zajímavou
věc. Když jsem se já učil, a potom
učil i jiné, základem bylo držet nohy
u sebe. Zpravidla z čistě praktického
důvodu – muldy byly všude přítomné,
kdo neudržel nohy u sebe, ten se rozmáznul. Nyní je situace jiná, lyže jsou
carvingové, samy zatáčejí oblouk,
nehledě na to, jak máte nohy u sebe.
A hlavně – muldy žádné nejsou. Na
každé, sebemenší české sjezdovce,
jezdí v noci rolba a rovná ji do dokonalé roviny. Jak a co tedy děti učit,
když jim to jede po hladku samo a zatáčí to skoro samo též.
Co se však mění, jsou rychlosti
a chování lyžařů. Chuligánů na sjezdovkách je spousta, nepamatuji si, že
by kdysi kdokoliv někoho zásadněji
ohrožoval. To však souvisí s tím, že
dnes je povoleno vše, tedy kdekdo
toho zneužívá a tváří se, že je pánem
světa. Na silnici či na sjezdovce.
Když už jsem zmínil děti, ty naše
se moc těší, až pojedeme na běžky.
Netuší, jak se to dělá, ale v televizi
to viděly. Běžkám však neříkají lyže,
neboť lyže jsou prkénka, na kterých
se vyvezu nahoru, a pak jedou dolů.
Pojedeme už za chvíli, doufám, že
je to bude bavit, neboť si myslím, že
běhání na běžkách je fajn. Taky bych
nerad, kdyby se běh na běžkách stal
jakousi zábavou „old fashion“ neboli
pro dříve narozené. A moderní generace by zlenivěla.
Ale dost k zimě. Sice má být ještě
pár mrazivějších dnů, jaro však klepe na dveře. Tak pokud ještě někde
napadne, jezděte s rozumem. Pokud
nenapadne, hezké jaro a na kole
i pěšky taky s rozumem.
Ondřej Sedláček

PŘIPOMEŇME SI V BŘEZNU
 1. 3. 1958 Na Václavském












náměstí bylo otevřeno divadlo
Rokoko – 60 let
2. 3. 1458 Jiří z Poděbrad zvolen
českým králem (slavnostní
korunovace 7. 5. 1458) – 560 let
3. 3. 1883 * František Drtikol, fotograf
(† 13. 1. 1961) – 135 let
7. 3. 1898 * Jan Antonín Baťa,
podnikatel († 23. 8. 1965) – 120 let
7. 3. 1908 v Praze zahájen provoz
první autobusové linky – 110 let
8. 3. 1348 Karel IV. vydal
zakládací listinu Nového Města
pražského; základní kámen položil
26. 3. 1348 – 670 let
9. 3. 1863 v Praze založena
Umělecká beseda, první český
umělecký spolek – 155 let
11. 3. 1908 † Josef Hlávka, architekt,
stavitel a mecenáš vědy a umění
(*. 15. 2. 1831) – 110 let
20. 3. 1868 * Jan Kříženecký, fotograf
a tvůrce prvních českých filmů
(† 9. 2. 1921) – 150 let
23. 3. 1853 * Josef Thomayer, lékař
a spisovatel († 18. 10. 1927) – 165 let
31. 3. 1948 † Egon Erwin Kisch,
německy píšící novinář a spisovatel
(* 29. 4. 1885) – 70 let
31. 3. 1973 † Ota Pavel (vl. jm. Otto
Popper), spisovatel a publicista
(* 2. 7. 1930) – 45 let
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Výběr z vlastivědných akcí PCT

Kam v březnu na procházku?

PCT, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5,
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu, www.prazskevychazky.cz
Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině, přednost mají účastníci se zakoupenou vstupenkou. VYCHÁZKY OZNAČENÉ HVĚZDIČKOU* MAJÍ OMEZENÝ
POČET ÚČASTNÍKŮ, DOPORUČUJEME VYUŽÍT PŘEDPRODEJE v turistických informačních centrech, v recepci Arbesovo nám. 4, pouze po–čt nebo on-line na
http://eshop.prague.eu. /Vstup na akce 120/80 Kč, není-li uvedeno jinak./
sv. Ambrože, a vydáme se k místu pobytu
3. so Colloredo-Mansfeldský palác.* BaK. H. Borovského. Začátek ve 14.00 před
rokní objekt je spojen nejen s řadou vývchodem do Muzea hlavního města Prahy
znamných osobností, ale také se zajímaNa Florenci. (V. Trnka)
vými událostmi českých dějin. Začátek ve
Vyšehradský hřbitov a interiér Slavína.*
14.00 u vchodu do paláce Karlova 189/2,
Procházka s výkladem o historii hřbitova
P 1. /120/80 Kč + do paláce 1 Kč/,
a osobnostech doby dávné i nedávno mi(M. Racková)
nulé s návštěvou interiéru hrobky Slavína.
Obrazárna Pražského hradu.* (stejně
Začátek ve 14.00 před vchodem do bazilii 18. 3.) V obrazárně je vystavena část hradky sv. Petra a Pavla. /120/80 Kč + na spolek
ních sbírek ze 16. a 17. století, která byla
Svatobor 30 Kč/, (E. Sokolová)
doplněna o barokní díla českých umělců
11. ne Národní divadlo. Prohlídka vybrazakoupená z Masarykova fondu. Začátek
ných prostor divadla. Začátky v 8.00, 9.00,
ve 14.00 u vchodu. /120/80 Kč + do objek9.30, 10.00 a v 11.00 ve vestibulu historické
tu 50 Kč/, (S. A. Marchal)
budovy. /140/100 Kč/, (průvodci PCT)
Večerní prohlídka Staroměstské radniVáclavské náměstí aneb z Koňskéce.* Seznámení s dějinami a vývojem radho trhu moderním bulvárem. Seznánice, návštěva středověkých síní, novodomení s historií tohoto náměstí, které se
bých reprezentačních sálů radnice i její
nesmazatelně zapsalo do dějin českoslorománsko-gotického podzemí. Začátek ve
venské historie. Začátek ve 14.00 u pomníku
20.00 před věží. /250 Kč/, (J. Jelínková)
sv. Václava na Václavském nám.
4. ne Obecní dům.* Prohlídka secesních
(M. Koblihová)
interiérů s připomínkou významné úloZáběhlicemi kolem Botiče. Osídlení Stahy Obecního domu v roce 1918. Začátek
rých Záběhlic patří k nejstarším v Praze.
v 10.00 a ve 12.30 před vchodem do ObecPřipomeneme si nejen tři tvrze, které se na
ního domu. (J. Nováková)
tomto území ve 14. století nacházely, dva
Šrobárova sbírka v Národním zemědělzdejší zámky, lokality Horní a Dolní Chaském muzeu.* Nově zrekonstruovaná buloupky, kostel Narození Panny Marie, Hadova muzea s několika novými expozicemi
merský rybník i sousední osadu Práče. Zanabízí dočasnou výstavu téměř neznámé
čátek ve 14.00 na stanici aut. č. 101, 188
sbírky obrazů dr. Vavro Šrobára. Začátek ve
V Korytech. (P. Lešovská)
14.00 před vchodem do NZM, Kostelní 44,
12. po Od špitálů k nemocnicím – předP 7. /120/80 Kč + do muzea 70 Kč/,
náška.* Představíme si začátky výuky me(E. Sokolová)
dicíny, a dozvíme se, jak se z původních
5. po Strahovská knihovna.* Prohlídka
špitálů postupně zrodily porodnice, nalehistorických sálů knihovny premonstrátskézince, chudobince, starobince a konečně
ho kláštera. Začátek v 15.00 před knihovi nemocnice. Začátek v 16.30 v sále PCT,
nou na Strahovském nádvoří. /200 Kč/,
Arbesovo nám. 4, P 5. (M. Racková)
(M. Racková)
13. út Dvory, dvorky, dvorečky a praž7. st Profesorské domy v Dejvicích.*
ská zákoutí – Staré Město I.* Návštěva
Česko-ruské profesorské stavební a bytoskrytých zákoutí i romantických dvorečků.
vé družstvo vybudovalo v Praze-Bubenči
Začátek v 15.30 u vchodu do kostela sv.
rozsáhlý obytný dům. Začátek v 15.00 před
Jakuba Většího na Starém Městě, Malá Štuobjektem ul. Rooseveltova 29, P 6.
partská. (M. Smrčinová)
(A. Škrlandová)
Legendy světců Karlova mostu I.* Projde8. čt Od Karolina ke Klementinu. Prome se unikátní galerii barokních soch a pocházka po stopách univerzitních kolejí od
víme si příběhy 15 z nich. Začátek v 16.00 na
Karolina po pražské Klementinum. ZačáMaltézském nám. u Brokoffova sloupu P 1.
tek v 15.30 před vstupem z Ovocného trhu.
(D. Kratochvílová)
(M. Hátleová)
14. st Betlémská kaple na Žižkově a její
10. so Svatý Jene z Nepomuku, drž nad
okolí.* Vydáme se objevovat čtvrť Žižkov.
námi svoji ruku I.* V tomto roce si připoPodíváme se, kde stojí sokolovna, radmínáme 325 let od smrti Jana Nepomucnice, kulturní dům, či kde stávala obeckého. Vydáme se ve stopách jeho skuteční váha. Objevíme poněkud utajenou
ného života. Začátek v 10.00 před vstupem
kubistickou stavbu Betlémské kaple archido Karolina z Ovocného trhu.
tekta E. Králíčka. Začátek ve 14.30 u kostela
(M. Gausová Zörnerová)
sv. Prokopa. Zastávka tram. č. 5, 9, 26 LiSvatopetrská čtvrť IV.* Projdeme ulicí Na
panská. (A. Škrlandová)
Florenci, Havlíčkovou a Hybernskou. UkáJiří z Poděbrad a česká společnost žeme si dům tajné projekční kanceláře rapřednáška.* Před 560 lety se stal českým
ket V1, V2, V3 nebo místo, kde stál kostel

Příroda je důležitá.
Pro mladý i pro starý

EKORUBRIKA

Asi nikomu nepřijde divné jít s dětmi do parku. Nebo ještě víc do přírody, někam za
město, do lesa. Zajet na chatu a vyhnat děti ven. Ať se ráchají v potoce.
pobyt v přírodě zlepšuje dětem tvořivost
Výzkumy ale ukazují, že české děti tráa schopnost řešit složité úlohy. Příroda
ví v přírodě jen dvě hodiny denně. Velpomáhá dětské mysli se lépe soustředit.
kým konkurentem jsou tablety a svět
Příroda je důležitá i pro seniory. Nesociálních sítí. Pobyt v přírodě, nebo
dávno zveřejněný finský výzkum zkoualespoň v městském parku, je důležimal, jak blízkost řeky a přírody obecně
tý z celé řady důvodů. Vědci ze Stanpodporuje aktivitu seniorů z domovů důfordovy univerzity například zkoumali
chodců. A nepřekvapivě to vyšlo tak, že
rozpoložení lidí, které vypustili na hodůchodci, kteří měli snadno dostupnou
dinu a půl dlouhou procházku po měsprocházku parkem či kolem řeky, byli
tě. A srovnali je s těmi, kteří na stejně
aktivnější a činorodější, než ti, kteří tuto
dlouhou dobu šli na procházku parkem.
možnost neměli.
Ti, kteří měli štěstí a byli v parku, vykazoVíme o tom, že přírodu potřebujeme.
vali méně chmurných myšlenek než ti, na
Mladí i staří. Choďme do ní za každého
které připadla procházka městem.
počasí. Mladí i staří.
Jiné studie poukazují na blahodárný
vliv pobytu v přírodě na děti s poruchou

Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
pozornosti. Další studie prokázala, že

Spotřebitelská poradna dTest
Odpovědi na časté dotazy spotřebitelů
DOTAZ: Přebírala jsem na pobočce České
pošty balík zaslaný na dobírku. Pracovnice si nejprve zkontrolovala moji totožnost.
Po té jsem zaplatila požadovanou částku a podepsala doklad. Než jsem vyzvedla balík, požádala jsem o předání dokladu
prokazujícího provedenou platbu. Bylo mi
však oznámeno, že jsem svůj požadavek
vznesla pozdě. Správně jsem ho měla učinit v okamžiku, kdy provádím platbu, nikoliv až před přebíráním balíku. Je takové
jednání možné?
ODPOVĚĎ: Česká pošta potvrzení o uhrazení dobírkové částky zpravidla vystavuje.
Zaměstnanec se na úvod sám ptá, zda si
ho přejete. Pokud se tak nestalo, měla jste
právo si potvrzení sama vyžádat. Občanský zákoník ukládá věřiteli povinnost vystavit na vaši žádost potvrzení o splnění
dluhu. Stížnost na postup pracovnice můžete podat u ombudsmana České pošty.
DOTAZ: Pokazil se nám televizor, a proto

Pohled ze střechy NZM, foto J. Sládeček (vycházka 4. 3.)
králem Jiřík z Poděbrad, muž, který dokázal svou obratnou politikou a diplomatickou
dovedností vládnout společnosti „dvojího
lidu“. Začátek v 15.00 a 17.15 v sále PCT,
Arbesovo nám. 4, P 5. (J. Nováková)
15. čt Muzeum českého kubismu.* Návštěva nové expozice UPM v Domě U Černé Matky Boží. Skrze užité umění, obrazy
a sochy pochopíme fenomén českého kubismu. Začátek v 15.30 před domem U Černé Matky Boží, Celetná 34, P 1. /160 Kč/,
(M. Švec Sybolová)
Legendy světců Karlova mostu II.* Projdeme unikátní galerii barokních soch pod
širým nebem a povíme si příběhy 15 z nich.
Začátek v 16.00 před Malostranskou mosteckou věží. (D. Kratochvílová)
17. so Klášter Na Slovanech neboli v Emauzích.* Prohlídka kláštera zahrnuje návštěvu ambitu s gotickými freskami, refektáře
a kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů. Začátek v 11.00 před
vstupem z Vyšehradské ul. /120/80 Kč +
do kláštera 60/40 Kč/, (M. Hátleová)
Co vyprávějí pražské domy.* Vycházku
zahájíme u Rudolfina, projdeme částí Židovského města kolem Pinkasovy synagogy a dále Kaprovou ulicí. Vzpomeneme na
již neexistující kostelík sv. Valentina nebo
cennou Andělskou kolej, jejíž stavba padla
za oběť pražské asanaci. Začátek ve 14.00
na náměstí J. Palacha u vchodu do Rudolfina. (M. Smrčinová)
Večerní prohlídka Staroměstské radnice. Začátek ve 20.00 před věží. /250 Kč/,
(A. Baloun)
18. ne Břevnovský klášter.* Prohlídka
klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy
prelatury. Začátek ve 13.00 před kostelem
sv. Markéty, tram. č. 22 Břevnovský klášter.
/120/80 Kč + do objektu 50 Kč/,
(M. Vymazalová)
Obrazárna pražského hradu.* (viz 3. 3.)
Po pražských stopách architekta Josefa
Hlávky. Půjdeme od Hlávkových nájemních
domů, z jejichž výnosu zčásti financoval
své mecenášské skutky. Na Karlově nám.
si připomeneme jeho studentská léta a vycházku zakončíme u Hlávkových studentských kolejí v Jenštejnské ulici. Začátek ve
14.00 ve Vodičkově ul. před budovou bývalé Vyšší dívčí školy. (M. Racková)
19. po Pavel Janák: architekt, urbanista,
designér, památkář – přednáška.* Není
to jen osada Baba, Husův sbor na Vinohradech a práce na úpravách Pražského hra-
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du, ale i řada staveb od kubismu po funkcionalismus, které si zaslouží pozornost
a které si připomeneme. Začátek v 15.00
a v 17.15 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, P 5.
(S. Micková)
20. út Dvory, dvorky, dvorečky a pražská
zákoutí – Staré Město I.* (stejně i 22. 3.)
Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky. Začátek
v 15.30 u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího, Malá Štupartská. (P. Lešovská)
22. čt Dvory, dvorky, dvorečky a pražská
zákoutí – Staré Město I.* (viz 20. 3.)
24. so Nordic walking: Královskou oborou.* Zahajujeme již 8. ročník vycházek
Nordic walking. Během vycházky naší pozornosti neuniknou ani technická památka,
tzv. Rudolfova štola, renesanční Místodržitelský letohrádek. Naše cesta od Císařského mlýna povede dále podél Malé říčky, slepého ramena Vltavy k výchozímu bodu naší
trasy. Začátek v 10.00 u hlavní brány Výstaviště Holešovice. (M. Hátleová)
Jarní procházka po Olšanských hřbitovech I.* Návštěva největšího pražského
pohřebiště, kde spatříme místa odpočinku
významných osobností českého národního
života. Začátek ve 14.00 před hlavní bránou
na hřbitov ve Vinohradské ul. (P. Lešovská)
25. ne Pod křídly zlatého anděla. Na vycházce Smíchovem si připomeneme jeho
minulost přes bouřlivý rozvoj v 19. století, až
po dnešní „city“, soustředěné kolem Nouvelova nároží u křižovatky Anděl. Začátek
v 10.00 v podloubí smíchovské synagógy,
zastávka tram. č. 9, 16 Anděl. (J. Škochová)
Jak to bylo v březnu 1848. Kde byly Svatováclavské lázně, kde se scházel spolek Repeal a jak probíhaly další měsíce roku 1848,
si připomeneme během procházky, která
nás zavede i k sídlu vojenského velitelství
tehdejší Prahy. Začátek ve 14.00 před vchodem do Václavské pasáže z Karlova nám.
(J. Nováková)
Trasou prvorepublikových labužníků. Období první republiky je považováno za zlatou
éru české gastronomie. Na procházce centrem města si připomeneme místa, kde bývala vyhlášená pražská lahůdkářství a restaurace. Začátek ve 14.00 u jezdecké sochy sv.
Václava na Václavském nám. (H. Barešová)
26. po Dvory, dvorky, dvorečky a pražská
zákoutí – Malá Strana I.* (stejně i 27. 3.).
Prohlídka dvorků paláců Poslanecké sněmovny a nejbližšího okolí. Začátek ve 14.45
na zastávce tram. č. 12, 20 Malostranské
náměstí. (M. Racková)

Nabídka pro
základní školy
Druhé vydání publikace
„Jak komunikovat aneb
mám spolužáka se
zdravotním postižením“ je na světě!
Připravili ji mladí lidé, kteří si sami prošli
zkušeností se zdravotním postižením.
Publikace je určena žákům ZŠ.
Chcete, aby byla knížka i u vás na základní škole? Stavte se až pro 20 kusů
zdarma ve Výboru dobré vůle – Nadaci
Olgy Havlové na Senovážném náměstí
2 v Praze 1, nebo si ji stáhněte v pdf na
www.vdv.cz.

Kontejnery na Praze 1
Velkokapacitní kontejnery budou přistaveny od 14.00 do 18.00, ukládání bude
koordinovat obsluha.
pátek 9. 3. horní Malostranské náměstí
úterý 13. 3. Besední č. 2 (roh parčíku), Široká naproti FF UK
pátek 16. 3. Hellichova ul., Ostrovní u ZŠ
naproti č. 12, Jeruzalémská za kostelem
sv. Jindřicha
úterý 20. 3. Štěpánská x Řeznická, Petrské náměstí x Lodecká
pátek 23. 3. Masná x Malá Štupartská,
Dlouhá 46

(zdroj OÚ MČ Praha 1)

Spolu dětem
Organizace Spolu dětem děkuje za benefiční akci v rámci cyklu „Večery u kapucínů“,
která proběhla 7. února v Klášteře bratří kapucínů. Výtěžek, který bude využit na Tréninky dospělosti pro mladé lidi z dětských
domovů, byl neuvěřitelných 15 000 Kč.
Poděkování patří bratrům kapucínům
a mužskému sboru Ch-tdž, který vystoupil
bez nároku na honorář. Více o našich aktivitách pro děti z dětských domovů najdete
na našich stránkách www.spoludetem.cz.

POŘADY PRO SENIORY

Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku, sraz vždy ve 13.45.
3. 3.
		
10. 3.
		

27. út Dvory, dvorky, dvorečky a pražská
zákoutí – Malá Strana I.* (viz 26. 3.)
29. čt Podvečerní procházka Pražským
hradem.* Po této procházce budete znát
všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského
hradu. Začátek v 18.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí.
(D. Kratochvílová)
31. so Národní divadlo. Celková prohlídka
vybraných prostor divadla. Začátky v 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 a ve 14.00 prohlídka
pro děti ve slavnostním vestibulu historické
budovy. /140/100 Kč/, (průvodci PCT)
Malou Stranou křížem krážem I.* Na trase Nerudovou ul. (po Jánské schody), Jánským vrškem, Šporkovou, Vlašskou, Břetislavovou a Tržištěm si poslechneme příběhy paláců, domů i osobností v průběhu
staletí. Začátek ve 14.00 na Hradčanském
nám. u sochy T. G. Masaryka.
(E. Sokolová)
Na Královských Vinohradech mezi dvěma válkami.* Meziválečné období obohatilo vinohradskou architekturu o řadu zajímavých realizací. Na trase z náměstí Míru
do Riegrových sadů se podíváme na díla
J. Krejcara, J. Gočára, A. Dryáka, F. Kavalíra a dalších architektů. Začátek ve 14.00
před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru.
(S. Micková)

Duchovní tvrz a ulice Jezuitů s dohady – sraz před vchodem do chrámu
sv. Františka na Křižovnickém náměstí
Příungeltí a minorité v pověstech – sraz v levém průjezdu paláce Kinských
na Staroměstském náměstí
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Mika Waltari:

Bronislav Ostřanský (ed.)

EGYPŤAN
SINUHET

ISLAMOFOBIE PO ČESKU

jsme jej dali na opravu. K našemu překvapení jsme se dozvěděli, že náhradní díly už nikdy nebudou k dispozici. Televizor je pět
let starý a v době uvedení na trh
stál 37 000 Kč. Zajímalo by mě,
zda mohu po výrobci požadovat
nějaké odškodnění, protože pět let používání televizoru je zoufale krátká doba.
ODPOVĚĎ: Výrobce ani prodejce vám nejsou povinni zajistit dostupnost náhradních
dílů. Tuto povinnost nemají ani po dobu záruky, ačkoliv během ní reklamované vady
odstranit musí. Žádnou kompenzaci po výrobci nebo prodejci požadovat nemůžete.
Jiná situace by nastala v případě, pokud
by se výrobce či prodejce k poskytování
náhradních dílů po určitou dobu od uvedení výrobku na trh či skončení záruky zavázal.

Knihapředních
českýchodborVe strhujícím
níkůhledáodvyprávěnílékaře
povědinaotázSinuhetasepřed
ku,pročje
čtenářemotevírá
unástaksilná
Egyptvdobě
islamofobie.
18.dynastiepřibližVěnujíserozněvroce1300
borustereotypř.n.l.zavlády
půoislámu
faraonaAchnatona.
amuslimech,
Vrománuožívajíhistoricképostavy:faraoni
vztahuislamoAmenhotep,Achnaton,Tutanchamon,královfobieaantisenaTij,Nefertiiti,vojevůdceHaremhebadalší.
mitismu,evropPozoruhodnéabarvitéosudySinuhetanászaskéhoasvětovedoudovýznamnýchmísttehdejšíhosvěta,
véhokontextu,místuislamofobievpaletě
donelítostnýchbojůomocadvorskýchpleextremistickýchsměrůvČR,ažpopohled
tich.Prosvojivelkouoblibuknihavychází
nasociálnísítěajejichvlivnautvářeníislajižvšestnáctémvydání.Váz., 832 s., 498 Kč
mofobníchnázorů.Brož., 296 s., 348 Kč

Kontaktovat můžete i poradenskou linku
časopisu dTest – tel.: 299 149 009

VYŠEHRAD – EXPEDICE, Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10, tel.: 777 710 695
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Patnáct knih
ze života lékaře
Sinuheta

Český odpor vůči islámu,
jeho východiska, projevy, souvislosti,
přesahy i paradoxy

Městská knihovna Praha 1
pobočka Hradčany, Pohořelec 25/111
po–čt 12.00–17.00
14. Jarní koncert	
17.17
		
Petr Pazderský – mandolína,
		
Petr Feikl – kytara
21.
		
		
		

Jaroslav Seifert:
Orfeus v baloně
17.17

Dokumentární pořad Daniela
Razíma o životě a literárním díle
básníka, spisovatele, novináře a překladatele, dosud jediného českého
nositele Nobelovy ceny za literaturu,
J. Seiferta.

28. Jezero Bajkal
		
– cesta za perlou Sibiře 
17.17
Přednáška Jakuba Šolce o 16denním
putování sibiřskou tajgou kolem nejhlubšího a nejstaršího jezera na Zemi,
o bourání stereotypů a předsudků, o
cestě Transsibiřskou magistrálou a o
nocích uprostřed divočiny se snahou
vyhnout se medvědům.
Otevřeno v provozní době, vstup volný.
PLACENÁ INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE
tel.: 257 533 280–1 | listyprahy1@jalna.cz
 Psací stroje, kalkulačky, skartovače

opravy, prodej – tel.: 241 412 507,
www.psacistroje.cz
 Sídlo pro s. r. o., OSVČ v Praze
od 149 Kč/měsíc, tel.: 728 991 247
www.SidloproFirmuPraha.cz
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Tomáš Havel překladatelem historie
Příliš mnoho překladatelů z francouzštiny se u nás překlady beletrie neuživí. Tím překvapivější je, že v poslední době jedním z těch vyhledávaných je původní profesí zubař. V nakladatelství Argo vychází již několikátý titul v překladu Tomáše Havla, román
švýcarského historika Philippa Favra se znepokojivým názvem 1352 – V plamenech.
Román je pozoruhodný nejen svou kvalitou a námětem, ale i způsobem, jak se do
České republiky dostal. Četla jej v originále Alena Šindelářová, žijící už víc než 50 let
v Ženevě, významná členka české krajanské komunity. Kvůli námětu, souvisejícímu
s českými dějinami a dobou Karla IV., tak dlouho usilovala o jeho vydání v České
republice, až se to, přes dlouhé peripetie, s pomocí pražského spolku České kořeny
podařilo. A to už přišla chvíle pro Tomáše Havla, díky jehož překladu román dostávají
do ruky i naši čtenáři.
Co zajímavého máte na svém překladadruhém konci Římské říše, v dnešním švýtelském kontě? I jiné historické romány?
carském kantonu Valais a dostáváme se tak
Například román z období po 1. světové
do dějů, které jsou nám takřka neznámé.
válce Na shledanou tam nahoře od Pierra
Do jiných přírodních, ale i společenských a
Lemaitra. Také mám rád africkou frankopolitických poměrů než panovaly v té době
fonní literaturu, přeložil jsem jeden titul od
u nás – a přesto zasahuje i k nám. V ději je
autora Alaina Mabanckoua – Prasklej Sklejednou z významných postav císař Karel IV.
nička, a teď by měl vyjít druhý – Paměti dia hlavním hrdinou valaiský lékař Guillaume
kobraza. Tato literatura se ale bohužel, na
Perronet, jejichž životy se protínají.
našem trhu dost špatně prosazuje, i když
Víte, co Favra přivedlo ke zpracování
komukoli jsem knihu dal, byl nadšený.
právě tohoto tématu?
S frankofonní literaturou je to u nás vůbec
Ptal jsem se ho. Je jako historik členem
horší, než by se zdálo, když si uvědomíme,
nadace, která se zabývá zejména hradem
že kolem šedesáti procent překladů vešBeauregard, dnes zříceninou ve Valais,
keré beletrie je z angličtiny, USA, Británie,
která je také dějištěm příběhu. V historicAustrálie, také ale částečně Indická literakých pramenech tam objevil tohoto svého
tura i další jsou psané anglicky. Například
hlavního hrdinu. Lékař Guillaume Perronet
Argo mezi desítkami vydaných knih ročně
vystudoval lékařskou vědu v italské Boloni,
má možná 4–5 titulů z francouzštiny.
byl uznávaným lékařem, ale žádným boPřitom ve Francii má literatura tradičně
háčem. Posléze se stal vůdcem lidového
velmi silnou pozici a je podporovaná – a
odboje ve Valais – povstání proti tamnímu
snad tedy i její překlady?
sionskému biskupovi. Znal se prokazatelně
Ano, to ano, Francouzi poskytují různé
s Karlem IV., který následně – na Perronetův
granty i na překlady, ale stále méně. Navíc
popud – pomohl místnímu obyvatelstvu pomá u nás francouzská literatura v poslední
stavit se proti vrchnosti. Není ale jasné, proč
době těžké postavení, je považovaná za
to Karel IV. tehdy udělal. Proč se vlastně zapříliš přeintelektualizovanou. V šedesátých
stal poddaných proti urozeným, proti své
letech se Francouzi pustili do experimentů
vlastní vrstvě, na jejíž loajalitě stála autorita
s tzv. „novým románem“ a to bylo pro mnoříše? Karel prokazatelně přes toto území
hé čtenáře těžko stravitelné. To ale není
v jinošském věku putoval, pobýval tam vípřípad románu Philippa Favra 1352 V placekrát. Podle autora jsou možná nejspíše
menech. Tady jde vlastně o švýcarského
dvě vysvětlení, buď Karla kdysi Perronet
autora píšícího francouzsky. Ten román se
uzdravil, nebo jej nějak zachránil – tak jak
velmi dobře čte, dozvíte se spoustu zajímaFavre fabuluje v románě. Perronet pobýval
vých věcí. Narazíte v něm na nepřeberně
také v Praze. Utekl sem pod Karlovu ochrahistorických faktů. Odehrává se na úplně
nu, protože byl ve Valais uvržen do klatby.

Týden mozku
Festival s názvem Týden mozku, který se
koná ve dnech 12.–18. 3. v budově Akademie věd ČR, Národní 3 v Praze 1 je určen
pro studenty, rodiče s dětmi i širokou veřejnost. Cyklus přednášek o nejnovějších
objevech a trendech ve výzkumu mozku
a neurovědách je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně
na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších
a přínosech ve výzkumu mozku. Během
letošního 20. ročníku Týdne mozku, který v České republice v roce 1998 založil
neurovědec profesor Josef Syka, vystoupí s přednáškami přední čeští odborníci
v oboru teoretických i klinických neurověd.

světskou moc, u nás neexistoval. V Českém království biskupové nevykonávali ve
své diecézi světskou moc, kdežto ve zbytku
Říše římské bývali tito biskupové-knížata
celkem běžným jevem. Dobové reálie se
opravdu od našich dost lišily.
Přitahuje vás to, o čem překládáte
i jako cestovatele?
Jistě, tak mne přitahovalo i čtení, třeba
našeho Hrabala. Chodil jsem pak po Nymburce i po Praze v jeho stopách. A u tohoto
titulu je to obzvlášť lákavé. Román je napsaný opravdu tak, že vyloženě zve k návštěvě míst, kde se děj odehrává. Zelená
švýcarská údolí, starobylé hrady, stezky po
úbočích, alpské průsmyky, zkrátka úžasná
krajina. Dnes je tento bilingvní kanton celý
ve Švýcarsku, jeho hranice, i ta jazyková,
se trochu proti tehdejší době posunula.
Tehdy byly některé části francouzské, dnes

jsou německé. To jsem musel zohledňovat i v překladu, v místních názvech. Byla
to vlastně doba, kdy se jednotlivé kantony
začaly osvobozovat a následným spojením
pak vzniklo Švýcarsko.
Musel jste konzultovat s odborníky, historiky, případně s autorem? Historických
fakt je v knize obrovské množství.
Něco jsem konzultoval, jinak pomáhá
internet. Ale já rád komunikuji s autorem,
když je to možné, a tady to možné bylo.
Teď kacířský pohled. Jazyk románu
1352 V plamenech je poměrně květnatý.
Kdyby bylo možné něco vypustit, kniha
by byla možná pro některé čtenáře přijatelnější, štíhlejší.
To samozřejmě nemůžete. Mně se to
naopak líbí, právě tím barvitým popisem
Favre vytvořil atmosféru. Popisem tamních
hradů, divoké přírody a luk, chudých vesnic
– navíc před nějakými sedmi sty lety, a to
je právě zajímavé. Je to sice objemná kniha, ale žádný experiment, a rozhodně není
nudná. Autor román nijak nešperkuje a nedělá z něj nějakou „vysokou“ literaturu. Je
to vlastně velmi poctivý historický román.
Vy sám máte svůj vlastní jazyk a překladatelský styl. Ale zároveň musíte dodržet
maximálně styl autora. Když čtenář čte
stejnou knihu přeloženou více překladateli, může vyznít trochu jinak?
Zásada toho řemesla je, že musíte co
nejvěrněji napodobit autora, nemůžete si
z toho udělat svoji věc. Někdy autoři dokonce posílají překladatelům jakýsi všeobecný
mustr toho, na čem trvají, aby zůstalo zachováno. Některý autor například úmyslně opakuje stejná slova, což se obecně
nemá a překladatel by mohl mít tendenci
je vypouštět. Když je to ale chtěné, v zájmu
přesnosti uměleckého překladu je musí zachovat. Ale fakticky je téměř nemožné, aby
dva lidé přeložili jeden text stejně. Navíc
u beletrie jde často o velice specifické texty.
Dělal se například pokus, že deset Angličanů překládalo text Karla Čapka. A vzniklo
deset úplně různých překladů, které pak

dali zpětně přeložit deseti Čechům do češtiny a neřekli jim, že to je Čapek. A bylo to
zase deset úplně různých textů a ten Čapkův jedenáctý. Přirozeně se text vždy poněkud přetransformuje, ale člověk se musí
snažit přesto vždy zachovat maximální věrnost originálu.
Tady se vrátím k vašemu původnímu
povolání. Jak vlastně došlo k tomu, že
jste se stal najednou ze zubaře překladatelem?
Můj táta pracoval jako lékař v Alžírsku,
žili jsme tam celá rodina, mezi mým 6.–10.
rokem. Tam jsem se naučil francouzštinu,
i když tu „kuchyňskou“. Pak na gymnáziu
přišla angličtina, ale ty základy francouzštiny jsem měl. Vždy jsem rád četl a bavily
mne jazyky. Pak se život ubíral jiným směrem, vystudoval jsem na medicíně zubařinu
a živil se tím 25 let. Trochu mne ale poslední
dobou přestaly bavit poměry ve zdravotnictví, a tak jsem začal oprašovat a zdokonalovat francouzštinu a studovat překladatelství.
Původně jsem myslel, že bych překládal
medicínské texty, ale pak jsem si řekl, že
zkusím i beletrii. První moje knížka pro nakladatelství Argo byla o poruchách spánku
u dětí, takže i to vlastně bylo z medicínské
oblasti.
Překladatelem nemůže být každý, kdo
skvěle ovládá daný jazyk – a ovšem také
češtinu. Kde se překladatelství studuje?
Může to být třeba na filozofické fakultě
Karlovy univerzity, ale roční kurz překladu je
také v rámci Jazykové školy hlavního města Prahy (bývalé Státní), a pak si můžete
udělat státní zkoušku. Tam jsem se naučil
to „řemeslo“. Následné období, než se dostanete k nějaké práci, ale není jednoduché. Kdo doposud žádnou knihu oficiálně
nepřeložil, je pro nakladatele nezajímavý.
Ale podařilo se.
Jakou práci máte nyní před sebou?
Knihu, jejímž tématem je rakouský „An
schluss“, jakousi mozaiku pohledů na toto
období v Rakousku, takže zase kus historie.
Martina Fialková

Koncerty na schodech Soutěž pro čtenáře Listů Prahy 1
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola
uvádějí v úterý 20. března 2018 od 18.00
58. koncert na schodech:
KONTRABAS MÁ PRIM

Součástí je i doprovodný interaktivní program v podobě workshopů, výstavy a dalších aktivit. Na přednášky je potřeba se registrovat, vstup na všechny akce je zdarma.
www.tydenmozku.cz

KNIŽNÍ OKÉNKO

Philippe Favre: 1352 V plamenech
Historický román z doby císařského panování Karla IV.
Philippe Favre vykreslil velkolepý historický román hodný
Alexandra Dumase staršího. Lékař z údolí Valais, jistý Guillaume Perronet, se postaví do čela vzpoury obyvatel kraje proti
bezpráví a tyranské vládě sionského biskupa Guicharda Tavela
i proti vojenským zásahům savojského hraběte Amadea. Zastání najde v osobě Karla IV., římského císaře a českého krále.
Co tohoto evropského vládce s Perronetem pojilo? Proč se tak
vysoce postavený muž rozhodl zakročit ve prospěch obyčejného provinčního lékaře? Autor v napínavém, romantickém a
vtipném románu vrátil život skutečné, ale zapomenuté postavě
Guillauma Perroneta a na základě historicky doložených faktů,
rozehrál barvitý příběh zalidněný skutečnými i fiktivními hrdiny a odehrávající se v kulisách
drsných alpských svahů i v kouzelné krajině údolí Rhôny, plné opevněných hradů, kostelů,
usedlostí a vinic. Když ale v kraji vypukne vzpoura,
malebná města hoří plamenem.
Přeložil Tomáš Havel
PLACENÁ INZERCE

Byl to náročný překlad, pokud jde například o dobovou terminologii?
Ne nějak zvlášť, ale musel jsem třeba promyslet, jak překládat názvy různých funkcí zástupců světské i církevní moci, které
u nás neexistovaly. Například takový „vidam“, což byl jakýsi zástupce biskupa pro

Žáci kontrabasové
třídy Pražské
konzervatoře
pod vedením
profesora
Jiřího Valenty
Praha 3, Žižkovo náměstí
1300/1,
www.sups.cz

Jan Folný: Víkend v Londýně

Kamarádi a bývalí spolužáci se chystají na víkendovou pařbu
v Londýně, při které chtějí oslavit své čtyřicátiny. Chlast, sex,
jídlo, fotbal a kecy o všem i o ničem. To všechno proto, aby
zahnali společný neklid z toho, že v jejich životech nadešel čas bilancovat. Během nadcházejícího víkendu se však
změní víc než jen jejich věk. Román úspěšného českého
autora Jana Folného vydalo nakladatelství Host.
Na tři čtenáře, kteří správně odpovědí do 15. března na
soutěžní otázky, čeká kniha v naší redakci.
Soutěžní otázky:
1) Ve kterém roce se narodil autor knihy?
2) Jak se jmenuje autorova předchozí kniha, vydaná také
v nakladatelství Host?
3) Kolik kamarádů – postav z knihy Víkend v Londýně – vyrazilo na oslavu narozenin?
Odpovědi zasílejte mailem na adresu: listyprahy1@jalna.cz nebo na adresu: Nakladatelství
Jalna, Mickiewiczova 17, 160 00 Praha 6. Nezapomeňte uvést svoji zpáteční adresu a nejlépe i telefon.
Redakce

Co můžete objevit v Národním domě na Vinohradech
Historicky cenná novorenesanční budova
Národního domu na Vinohradech je díky
své poloze v centru Prahy ideálním místem
pro pořádání kulturních a společenských
akcí. Výhodou je skvělá dopravní dostupnost – budova je přímo u stanice metra
Náměstí Míru, zastávky tramvají a autobusu
a v blízkosti metra I. P. Pavlova.
Překrásné sály a prostory, v nichž se cítíte
jako na zámku už od prvního kroku, přímo
vybízejí k pořádání slavnostních událostí,
konferencí a kongresů, přednášek, koncertů, výstav, maturitních plesů a firemních
akcí.
V Národním domě na Vinohradech pořádá kurzy Taneční škola Národního domu

na Vinohradech, jedna z nejznámějších tanečních škol s téměř šedesátiletou tradicí.

Nabízí taneční kurzy pro mládež i dospělé
a Lady kurzy pro ženy. V rámci kurzů nabízí
dále širokou škálu doprovodných akcí, jako
je večer s etiketou pod vedením pana Ladislava Špačka, prodloužené a plesy. Živá
hudba ve všech kurzech skvěle podtrhne
slavnostní atmosféru. Moderní profesionální přístup tanečních mistrů je zárukou, že
se účastníci kurzů stanou výbornými tanečníky s příkladným společenským chováním.
Právě nyní vrcholí zápis pro mládež na sezónu 2018/2019. Dospělí nemusí čekat na
říjen a mohou tančit již v jarních kurzech,
které začínají 9. dubna 2018.
Více informací získáte na:
www.nardum.cz

Struny dětem – když si múzy hrají
Struny dětem v Minoru otevřou jaro
s Thomem Artwayem, Epoque Quartetem
i oblíbenými Pišlickými příběhy.
Rodinný festival Struny dětem chystá
na první jarní víkend pestrý program plný
hudby, tance, her a vyprávění pro všechny tvořivé děti i hravé rodiče. O víkendu
23. až 25. března ožijí prostory divadla Minor a Novoměstské radnice třemi desítkami
koncertů nejrůznějších žánrů, představení i workshopů. Festivalovému dění bude
patřit také Vodičkova ulice, kde se chystají
pouliční minikoncerty a velká malířská akce
s heslem Namaluj mámu a tátu.
Děti i dospělí se mohou těšit například
na stále populárnějšího písničkáře Thoma Artwaye, vynikajícího jazzmana Mateje
Benka a jeho hosty Ondru Rumla či Yvone
Sanchez, akustický rock and roll v podání
kapely The Fellas, mezinárodně proslulý
Epoque Quartet i mistry violoncella Terezii Kovalovou a Tomáše Jamníka nebo

Escualo Quintet s argentinským tangem.
Na program Strun dětem se vrací oblíbení
Pišlici s Ivanem Trojanem a hudbou Beaty
Hlavenkové. Všechny jednotlivé programy Strun dětem v Minoru spojuje tradičně
snaha představit dětem pestrý svět umění a
tvořivých aktivit. „Věříme, že umění má být
inspirující a obohacující součástí dětského
světa,” říká ředitelka festivalu Dana Syrová.
Proto v programu nechybí nejrůznější tematické workshopy. Děti si například zatančí
s Lenkou Tretiagovou, mohou muzicírovat
s hudebnicí Eliškou Svobodovou na hracím
strojku pling-plong nebo vyrábět tajemné
lampičky.
Po celou sobotu a neděli budou opět probíhat dílničky a hravé zóny, jež nabídnou
odpočinek a tvoření i bez nutnosti nakoupit vstupenky v předprodeji. Děti si budou
moci vytvořit magické mandaly, v dřevěné
dílně vyrobí třeba flétnu, kytaru nebo bubínek, s lektory Národní Galerie v Praze roz-

tančí staré CD disky a také se naučí dělat
netradiční krmítka. Hravé zóny nabídnou
mimo jiné hlavolamy a deskové hry, knížky,
které si chtějí hrát nebo internetové hřiště.
Jednotlivé akce jsou rozděleny dle věkových kategorií. Kompletní program a vstupenky jsou k dispozici na:
www.strunydetem.cz.
(Foto Petra Hajská)
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Postavte tým a jezděte do práce na kole
Co takhle v květnu nechat auto doma a spolu s kolegy či rodinou šlapat do práce
nebo do školy na kole? Tuhle výzvu loni přijalo 13 000 lidí ve 33 městech po celé
republice a Praha letos nebude výjimkou. Nejpravidelněji jezdili v Krnově a mezi
profesemi byli nejpilnější účetní, lékárníci a personalisté. Jdete do toho, ale nebaví
vás jenom kolo? Nevadí, v soutěži Do práce na kole můžete jezdit také na koloběžkách, prkýnkách, chodit nebo běhat a tyto způsoby kombinovat. Registrujte se už
od 1. března na dopracenakole.cz.
vstupy na sport, relax či kulturu, v červnu
Nebojte, Do práce na kole není žádný zápak i závěrečný večírek s odměňováním
vod pro vysportované jedince v dresech.
vítězů.
Naopak, akce je určená pro nejširší veřejLetošní motto soutěže, jejímiž tvářemi
nost a jde hlavně o pravidelnost. Soutěžit
jsou herci divadla Vosto5, zní: „Zachraň
můžete i sami, ale mnohem větší zábava
město!“ Proč? Více lidí na kolech totiž
je v týmech (o 2 až 5 členech), kdy se muznamená zdravější města – čistší vzduch
síte vzájemně hecovat. Letos navíc přibui více místa v ulicích. A to je také hlavním
de novinka – varianta Do školy na kole pro
cílem Do práce na kole.
vysokoškoláky.
Nejvýhodnější startovné platí během
Nezoufejte, pokud neskončíte tzv. „na
března a často ho hradí zaměstnavatebedně“. Minimálně si odnesete lepší konlé. Poslední možnost registrovat se vyprší
dici, dobrý pocit ze sebe sama, zážitky
30. dubna. Pojeďte v tom s námi!
s týmem a originální tričko z biobavlny.
Do práce na kole pořádá spolek Auto*Když ale zabodujete, tak i stylová kola, záMat a místní organizátoři.
jezdy, cyklovýbavu a mnoho dalších cen.
www.dopracenakole.cz
Během května vás i v Praze čekají specifacebook.com/dopracenakole
ální akce jako snídaně zdarma nebo volné

Praha 7 – Letná, Jana Zajíce 7
tel.: 603 552 578
scarabeus@galeriescarabeus.cz
www.galeriescarabeus.cz
út–pá 12.00–18.00, so–ne 11.00–18.00
Muzeum kávy Alchymista.

KÁVA A KÁVOVINY

O historii kávy a kávových náhražek, o jejich pěstování,
sklizni, zpracování a přípravy nápojů.

LOUTKY A RODINNÁ
LOUTKOVÁ DIVADLA na Letné

Expozice prvorepublikových rodinných
loutkových divadel.
Komentované prohlídky, případně výtvarné dílny
loutek pro školy a skupiny nad 6 osob,
út-pá od 9-12.00, po tel. dohodě
nebo mailem.

Ve č e r y u k a p u c í n ů

Ve Velkém sále Novoměstské radnice se 15. března uskuteční další koncert z cyklu tzv. Stylových večerů, na nichž
pravidelně vystupuje komorní orchestr Harmonia Praga
s uměleckým vedoucím Miroslavem Vilímcem, dlouholetým
koncertním mistrem České filharmonie.
Zmíněný koncert má název Český večer a pod taktovkou Štefana Britvíka na něm zazní díla českých klasiků a romantiků. Pavel
Josef Vejvanovský, Jan Zach, Antonín Vranický a Jiří Benda budou reprezentovat staré
české mistry, zatímco druhá polovina večera vzpomene osobnosti, které proslavily českou hudbu po celém světě – Dvořáka, Suka a Janáčka. Zajímavostí večera pak budou
i dvě houslové skladby Dvořákova žáka Julia Fučíka, známého především jako skladatele známých pochodů (Vjezd gladiátorů, Marinarella apod.). Neznámé lyrické skladby
(Májová a Oddanost) ukazují Fučíka ze zcela jiného pohledu. Za doprovodu smyčcového orchestru zazní v provedení Miroslava Vilímce.
Rezervace a prodej vstupenek (320 Kč/170 Kč snížená) na tel.: 777 317 186 (Monika Teichmannová), nebo na info@harmoniapraga.cz.
Více informací najdete na www.harmoniapraga.cz

Muzeum Smyslů
Nově otevřené interaktivní muzeum otevřelo své brány široké veřejnosti koncem minulého roku v Jindřišské ulici. Muzeum nabízí nepřeberné množství optických klamů,
které lehce obelstí vaše smysly.
Součástí muzea jsou dvě herny s dřevěnými hlavolamy. Na expozici navazuje malý
obchůdek plný hraček, které rozvinou vaši
logiku. V průběhu měsíce března se v muzeu chystá otevření nové místnosti, konírny, která je součástí Harrachova paláce,
jehož historie sahá až do 18. století. V konírně se dochovaly jak dobové žleby na
vodu pro koně, tak i celý půdorys místnosti je původní. Ta by měla sloužit jako platforma pro setkávání široké veřejnosti a pro
Muzeum Smyslů
různé druhy seminářů – jak pro školy, tak
Jindřišská 20
například jako místo pro teambuildingo110 00 Praha 1
vé akce. Muzeum chce být zajímavé pro
www.muzeumsmyslu.cz
českou veřejnost po celý rok, a tak pořádá
www.facebook.com/Muzeum-Smyslů
různé akce. Například únorový masopust,
info.cz@museumofsenses.com
oslavu Mezinárodního dne žen a mnoho
tel.: 608 213 749
dalšího.
-PRPřijďte se podívat do Muzea Smyslů.

PREMIÉRY
Divadlo U Valšů

27. a 29. 3. v 19.00
Spolek Kašpar
Philipp Moog, Frank Röth : Slepá láska
12. 3. v 19.30 – Anna Ziegler: Snímek 51
Děj se odehrává New Yorku. Herečka SoO tom, jak je věda vzrušující, krásná a plná
fie se připravuje na přijímací pohovor. K její
dobrodružství. Příběh zkoumá, jak se chytnervozitě přispívají pochybnosti, zda je pro
ré, tvrdohlavé a odvážné ženě pracuje na
ni toto povolání to pravé a jestli je ten prapoli, kterému dominují muži. Historie, rový i přítel Mark. Na základě inzerátu, hledá
mantika i věda jsou zde v rovnováze.
se mladá jazykově nadaná žena na pozici
Hrají E. Elsnerová, D. Ondráček, M. Ruml,
předčítačky, přemluví Marek s kamarádem
J. Zadražil, M. Němec, L. Jůza, režie F. Nuckolls
Jeffem Sofii, aby tuto práci přijala. Ta se proStudio DVA divadlo
ti své vůli, objeví v bytě osamělé staré dámy,
29. 3. v 19.00 – William Goldman: Misery
která přišla o zrak. Události dostanou spád,
Adaptace bestselleru S. Kinga. Zlata Adakdyž Sofie řekne Markovi, že u staré dámy
movská v roli oddané fanynky a Petr Štěpávisí originál Monetova obrazu.
nek coby spisovatel, jehož knihy hlavní hrHrají C. Mayerová, El. Jansová / K. Podzimdinka miluje tak nesmírnou láskou, že je pro
5,3x10cm masopustova.pdf 1 24. 8. 2017 17:47:31
ková, P. Buchta / R. Hájek, F. Skopal,
ni schopná i zabít. Režie O. Sokol.
režie J. Novák

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

3.-4.  Alenka v zemi zázraků, ČR
3., 12.  Akta Pentagon: Skrytá válka, USA
24.-25.  Cesta za králem trollů, Norsko, česká verze
24.-25.  Čertoviny, ČR
19.  Čtverec, ČR
14.-16.  Darebák a závodnice, Belgie
22.-31.  Dej mi své jméno, USA
6., 9., 12.  Hora, Austrálie
24.-31.  Já, Tonya, USA
30.-31.  Králíček Petr, USA, česká verze
3.-4., 19.-21.  Lady Bird, USA
22.-31.  Máří Magdaléna, GB/USA
15.-16., 21.  Mečiar, SR/ČR
3.-4., 10.-11., 17.-18.  Michail Baryšnikov: Prostor,
Švédsko
1.-4., 30.-31.  Nejtemnější hodina, GB
28.  Největší showman, USA
12.     Nemilovaní, Rusko
5., 17.-18.  Nikdys nebyl, GB
5.  Padesát odstínů svobody, ČR
23.-31.  Planeta Česko, ČR
26.  Po bouři, Japonsko
1., 4.-5., 10.-11.  Pračlověk, Maďarsko
1.-4.  Prezident Blaník, ČR
1.-24.  S láskou Vincent, GB
18.-19.  Špindl, ČR
7.  Tak pravil Bůh, Dánsko
8.-31.  Tátova volha, ČR
1.-4., 16.-21.  Tlumočník, Belgie
6.-7.  Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA
17.-18.  Včelka Mája: Medové hry, SRN, česká verze
9.  Věčně tvá nevěrná, ČR
23.-24.  Zac Posen: House of Z, USA
4. Bolšoj balet: Plameny Paříže
Představení nejlepšího současného baletního souboru
světa z Velkého divadla v Moskvě.
5.-14. Jeden svět
Filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech
www.jedensvet.cz
15.-18. Festival bulharských filmů
Filmový festival současných bulharských filmů,
www.bki.cz
20. Ladies Movie Night: Tátova Volha
Projekce filmu s dárky, hosty a bohatou tombolou.
21. Cestovatelské kino: Nový Zéland
Večer pro cestovatelské nadšence.
PŘEDSTAVENÍ S MOŽNOSTÍ 50% SLEVY PRO SENIORY:
2. S láskou Vincent (Loving Vincent), GB/Polsko 13.30
4. Bolšoj Balet: Plameny Paříže
(seniorská sleva 50 Kč)
15.45
5. Padesát odstínů svobody
(Fifthy Shades Freed), USA
13.00
7. Senior Art: Tak pravil Bůh
13.30
9. Věčně tvá nevěrná
13.30
12. Akta Pentagon: Skrytá válka
13.30
14. Senior Art: Darebák a závodnice
13.30
16. Jiří Menzel 80.: Tlumočník
13.30
19. Tátova volha
13.30
20. Tátova volha
13.30
21. Senior Art: Mečiar
13.30
23. Tátova volha,
13.30
26. Máří Magdaléna
13.30
28. Senior Art: Planeta Česko
13.30
30. Nejtěmnější hodina
13.30

PLACENÁ INZERCE

Realitní kancelář pro Prahu 1

Diamond Group

Samcova 1/1177, Praha 1, tel.: 224 247 291
otevírací doba: 9 - 17 hod.

C

M

Kontaktuje

T: 725 293 495
Michaela Masopustová

Y

CM

MY

Přivítejte jaro v čistém
a uklizeném domově,
nechte si uklidit od PPSM
Nabídka velikoNočNích úklidů 2018
Mytí oken včetně rámů a parapetů
od 14 Kč/m²
Mytí podlah strojové
od 45 Kč/m²
Čištění koberců
od 14 Kč/m²
Nanášení vosků a polymerů
od 75 Kč/m²
Čištění čalouněného nábytku
od 65 Kč/ks
Komplexní úklid domácnosti do 75 m²
900 Kč
Komplexní úklid domácnosti do 100 m² 1 100 Kč
Komplexní úklid domácnosti do 200 m² 1 500 Kč
V případě Vašeho zájmu Vám naceníme
i další nabízené služby dle konkrétní poptávky.

CY

CMY

Doprava po Praze – jednotná cena za jeden výjezd 100 Kč.
Ceny úklidu jsou včetně čisticích prostředků, strojů
a manipulačních poplatků. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.

K

PřeNechte své Problémy s úklidem Nám

Zjistěte zdarma
cenu Vašeho bytu.

Pražská plynárenská
Správa majetku, a. s.
Martina Šimkovičová
tel.: 720 980 340
U Plynárny 500
Praha 4 - Michle

7. Božská Florence Film / Velká Británie
8. Blondýnky sladké
12. Benefice / V. Postránecký
Provází J. Lorman
13. Celý svět si zpívá A. Žáková – mezzosoprán,
M. Ježil – tenor
14. Dámská šatna
15. Polib tetičku
16. Penzion pro svobodné pány
19. Igor Šebo Šansonový recitál
20. Potomci slavných V. Ebr se svými hosty
22. Jak se hladí duše F. Novotný a jeho hosté
25. Dělo se nedělo
26. Dámská šatna
27. Slepá láska 1. premiéra
28. Drahá Mathilda
29. Slepá láska 2. premiéra

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

15.30
16.00
16.00

16.00
15.00
19.00
19.00
19.00
16.00
16.00
16.00
15.00
19.00
19.00
19.00

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

Sláva Matky Boží ve světle kříže
Výtěžek benefice podpoří organizaci Cesta 121, která pomáhá
stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi. www.cesta121.cz

po–pá 10–18, 222 002 336,
pokladna@fok.cz,
www.fok.cz

Pro skupiny 10 a více osob máme připraveny zajímavé slevy.

79. benefice v Praze na Hradčanech; Loretánské nám. 6a
www.veceryukapucinu.cz
ve středu 7. března od 19.00
Kněžská gregoriánská schola
pod vedením P.  Aleše Písařovice.

Český večer s Harmonií Prague

Divadlo v Celetné

GALERIE SCARABEUS

Obecní dům,
nám. Republiky 5, Praha 1

Karolíny Světlé 18,
Praha 1 – Dům PORTUS;
Pokladna po–pá 8.00–16.00
a 1 h před představením,
222 333 999, hromadné
objednávky a pronájem: dana.pekova@zivot90.cz
www.divadlouvalsu.cz, provozuje ŽIVOT90, z.ú.

1., 29.  Drazí pozůstalí
2. Obec překladatelů
19.30
3. Reforma
6. , 20. Republiko má středisková aneb lukrativní nejistota
7. Kabaret pro nezadané aneb svůj k svému  
20.00
9., 10. Tribal Prague
12.–17. Uzavření lásky/ Clôture de l‘amour
18. Bastien/ka
19. Tick, tick...BOOM!
24., 25.  Sen noci svatojánské/ A Midsummer Night‘s Dream
25. Pohádky z košíku
14.00
26. Kjógeny - samurajské komedie
27., 28.  Sen noci svatojánské/ A Midsummer Night‘s Dream
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO ORFEUS
Plzeňská 76, Praha 5
604 909 517, divadlo@orfeus.cz
www.orfeus.cz

6. P. H. Cami: Návrat Opilcova dítěte a Zelené Karkulky
13. I. Machulková: Jako Šimi odpouštíme…
15. Jeden spolu domeček Šnek a šnekna nemívá
20. R. Ţuculescu: Kravinec uprostřed cesty
22. Strejček koňská noha – Romská vyprávění
27. I. Vodseďálek: Jalový je výklad dějin, bez
mé vlastní osoby  
29. R. Ţuculescu: Kravinec uprostřed cesty
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.
Divadlo i divadelní kavárna je pro diváky otevřena od 18.00.

1. Příhody lišky Bystroušky
O
2. Aida
O
3. Sněhová královna
14.00, 19.00 B
4. Maryša
14.00, 19.00 Č
8. Tosca
O
9. Maškarní ples (Un ballo in maschera)
O
10. Matiné k 194. výročí narození Bedřicha Smetany 11.00 K
10., 14.  Sněhová královna
B
11. Lohengrin
17.00 O
12., 29.  Manon Lescaut
Č
16. Juliette (Snář)
O
17., 26.  Pýcha a předsudek
Č
18. V rytmu swingu buší srdce mé
14.00, 19.00 Č
20. Sen čarovné noci
Č
Č
21. Maryša
22. Výlety páně Broučkovy 1. premiéra O
B
23. La Bayadère
24. Ceny Thálie 2017
20.00
25. Výlety páně Broučkovy 2. premiéra O
27. Carmen
O
28., 31.  Rusalka
O
30. La Bayadère
14.00, 19.00 B
HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN
19. Rusalka
20. Turandot
27. Romeo a Julie (Roméo et Juliette)

11.00 O
O
O

FORUM KARLÍN
1. Donna Diana koncertní provedení  O
STAVOVSKÉ DIVADLO
O
2., 23.  Don Giovanni
O
3., 30.  Kouzelná flétna (Die Zauberflöte)
4., 21.  Noční sezóna
Č
Č
5., 26.  Spalovač mrtvol
6. Tři sestry
Č
9., 29.  Audience u královny
Č
Č
10., 19.  Krvavá svatba
11. Mlynářova opička
14.00 Č
12. Popelka (La Cenerentola)
O
13. Mikve
Č
14. Faust předpremiéra Č
15. Faust 1. premiéra Č
16. Faust 2. premiéra Č
14.00, 18.00 B
17. Malá mořská víla
18. Kauza Prométheus Taneční centrum Praha
B
20. Malá mořská víla
B
22. Faust
Č
24. Figarova svatba (Le nozze di Figaro)
O
25. Opera nás baví – Ruská opera
11.00
18.00 Č
25. Modrý pták
27. Ceny Czech Grand Design
20.00
28. Mlynářova opička
Č
31. Bára Basiková zpívá pro Mathildu
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

1. Oblomov
2. Jak jsem se ztratil
5. Hovory na útěku
6. Racek
7. Petr Skoumal „80“  host
8. Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾
9. Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách
10. Deset černoušků  host Spolek LokVar
11.00
10. Lucerna
17.00
13. S úsměvy idiotů
15. Kabaret Kainar – Kainar
17. Ghost Protocol  Krátká Dlouhá/Start
20. Dating v osmi  Krátká Dlouhá/Start
21. Élektra  veřejná generálka
11.00
21. Élektra  předpremiéra
22. Élektra  1. premiéra
23. Ghost Protocol  Krátká Dlouhá/Start
24. Élektra  2. premiéra
26. 407 gramů z Bohumila Hrabala  zadáno
27. Mnoho povyku pro nic
28. Lucerna
29. Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾

NOVÁ SCÉNA
1. Nová Atlantida 1. premiéra Č
2. Nová Atlantida 2. premiéra Č
3. Cocktail 012 – The Best of Lm
4., 21.  Jsme v pohodě
Č
5. Experiment myší ráj
Č
6. Život na špičkách
17.00
6. Vertigo
B
8., 15.  Nová Atlantida
Č
9. Orango & Antiformalistický jarmark
O
10. Podivuhodné cesty Julese Verna Lm 14.00, 20.00
11. Podivuhodné cesty Julese Verna Lm
17.00
12., 20.  Křehkosti, tvé jméno je žena
Č
13., 14., 30., 31.  Cube Lm
16. Malý princ Lm
17. Malý princ Lm
17.00, 20.00
18. Vidím nevidím Lm
17.00
22., 23.  Human Locomotion Lm
24. Kouzelný cirkus Lm
25. Momotaró Studio Damúza
16.00
25. Na moři, zírám nahoru
Č
26. Dotkni se vesmíru a pokračuj
Č
28. Miniopery Dětská opera Praha
18.00  O

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

O opera, B balet, Č činohra, K koncert, Lm Laterna magica.

Začátky představení v 20.00, není-li uvedeno jinak.

Smetanova síň, Obecní dům
19.30
7. JULIA FISCHER – HOUSLOVÝ RECITÁL
		 JOHANNES BRAHMS Sonáta č. 2 A dur
KAROL SZYMANOWSKI Mýty
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ Sonáta op. 134
Julia FISCHER | housle
Julianna AVDĚJEVA | klavír
21., 22. JOSÉ CURA & OBRÁZKY Z VÝSTAVY
		 CLAUDE DEBUSSY
		 Potopená katedrála
Obrazy pro orchestr
MODEST PETROVIČ MUSORGSKIJ
		 Obrázky z výstavy
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
		 José CURA | dirigent
21. SETKÁNÍ S UMĚLCI
18.15
11.00
24. Rodinný koncert
		 ORCHESTR VE FORMĚ
		 SUITA PESTROST SKÝTÁ
		 Program připravili a uvádějí
Lucie PERNETOVÁ a Marko IVANOVIĆ
		 KONZERVATOŘ TANEČNÍ CENTRUM PRAHA
		 SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
		 Marko IVANOVIĆ | dirigent
28. ANTONÍN DVOŘÁK Stabat mater
Kateřina KNĚŽÍKOVÁ | soprán
Ester PAVLŮ | alt
Peter BERGER | tenor
Martin GURBAĽ | bas
PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
		 Lukáš VASILEK | sbormistr
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
		 Tomáš BRAUNER | dirigent
Dvořákova síň, Rudolfinum
19.30
17. ÉRIC LE SAGE – KLAVÍRNÍ RECITÁL
		 CLAUDE DEBUSSY
		 Dětský koutek
Obrazy, 1. kniha
Ostrov radosti
Rytiny
ROBERT SCHUMANN
		 Dětské scény
Tance Davidovců
Éric LE SAGE | klavír
Kostel sv. Šimona a Judy
19.30
20. Komorní koncert
DVOŘÁKOVO TRIO & DEBUSSY
		 CLAUDE DEBUSSY
		 Sonáta pro violoncello a klavír
Sonáta pro housle a klavír
Klavírní trio G dur
LEOŠ JANÁČEK
		 Kreutzerova sonáta pro klavírní trio
V mlhách, cyklus pro klavír
DVOŘÁKOVO TRIO
		 Jan FIŠER | housle
Tomáš JAMNÍK | violoncello
Ivo KAHÁNEK | klavír
18.15
20. SETKÁNÍ S UMĚLCI
27. Komorní koncert
KONCERT PRO ŠIMONA A JUDU
		 KOMITAS VARDAPET
		 SV. ŘEHOŘ Z NAREKU
		 CHAČATUR Z TARAUNU
		 MECHITAR Z JEREVANU
		 PAGHDASAR DPIR
		 LITURGICKÉ KÁNONY PRO ŠIMONA A JUDU
		 GURDJIEFF ENSEMBLE
		 Levon ESKENIAN | umělecký vedoucí
27. SETKÁNÍ S UMĚLCI
18.15
29. Komorní koncert
BACH – VELIKONOČNÍ KONCERT
		 Gabriela EIBENOVÁ | soprán
David ERLER | alt
Tobias HUNGER | tenor
Marián KREJČÍK | baryton
ENSEMBLE INÉGAL
		 Adam VIKTORA | umělecký vedoucí
Národní třída 28, Praha 1
221 105 225. Pokladna otevírá vždy 1 hodinu před začátkem
prvního představení.
www.evald.cz

Kino Evald
1.  BIO SENIOR Madam služebná
1., 2.  Kolo zázraků
1.  SEVERSKÝ FILMOVÝ ČTVRTEK Nejlepší léto
1.  Lady Bird premiéra
2.  BIO SENIOR Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
2., 3., 4., 5.  Lady Bird
2., 5.  Hmyz
3., 4.  BIO JUNIOR Sněhová královna:
       Tajemství ohně a ledu 2D
3., 4., 5.  Prezident Blaník
3., 4.  Akta Pentagon: Skrytá válka (premiéra 3. 3.)
5.  BIO SENIOR Nejtemnější hodina
6.  JEDEN SVĚT Meuthenova strana
6.  JEDEN SVĚT Ženy venezuelského chaosu
6.  JEDEN SVĚT Zeptejte se sexperta
6.  JEDEN SVĚT Brexitannia
7.  JEDEN SVĚT Ženy Zlatého úsvitu
7.  JEDEN SVĚT Svobodný můž
7.  JEDEN SVĚT V zajetí
7.  JEDEN SVĚT Vyhnaní Vražda v Orient expresu
Další program na: www.evald.cz

Kino Atlas malý sál
1., 2.  Black Panther
1., 2.  Nikdys nebyl (premiéra 1. 3.)
3.  BIO JUNIOR Pračlověk
3.  Sex Pistols: Anglie tu bude navždy
3., 4.  Já, Tonya (premiéra 3. 3.)
4.  BIO JUNIOR Sněhová královna: Tajemství
ohně a ledu
4.  Lady Bird premiéra
5.  Tvář vody
5.  Tři billboardy kousek za Ebbingem
6.  JEDEN SVĚT Gwendolyn
6.  JEDEN SVĚT Než najdu pevnou půdu
pod nohama
6.  JEDEN SVĚT Pro Akheema
7.  JEDEN SVĚT Bojovnice s nenávistí
7.  JEDEN SVĚT Osamělý boj Thomase Reida
7.  JEDEN SVĚT Hledač min
7.  JEDEN SVĚT Nic se neodpouští
Kino Atlas velký sál
1., 2., 4.  Prezident Blaník
1., 2., 3., 4, 5.  Rudá volavka (premiéra 1. 3.)
3.  INDICKÝ FILM Padmaavat
4.  BIO JUNIOR Pračlověk
5.  Lady Bird
6.  JEDEN SVĚT Odpůrci
6.  JEDEN SVĚT Rudá duše
6.  JEDEN SVĚT Sestřenice
7.  JEDEN SVĚT Nábor pro džihád
7.  JEDEN SVĚT AsexuaLOVE
7.  JEDEN SVĚT O otcích a synech
Další program na: www.kinoatlas.cz
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18.00
20.00
22.00
17.30
20.00
17.00
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22.15
17.30
19.45
22.15
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Švandovo divadlo
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

Kulturní portál.cz, s.r.o., Vodičkova 41 – pasáž Světozor, P 1
on-line objednávky: www.kulturniportal.cz;
222 984 272, 603 805 271, po-pá 9.00 – 19.00
Vstupenky též v sítích TicketPro, Ticket Portal a Ticket-Art.

1.
2.
3.
		
4.
		
5.
		
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
		
16.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
		
		
25.
26.
28.
29.
30.
31.
		

Divadlo Gong, Českomoravská 2420/15a, Praha 9
7. Poslední ze žhavých milenců
8. Natěrač
18.00
9. Monology vagíny
13. Natěrač
15. Halina Pawlowská. Chuť do života
25. Zdeněk Izer a autokolektiv
16.00
26. S Pydlou v zádech
28. Zdeněk Izer a autokolektiv derniéra

Teror
Bedřich Smetana: The Greatest Hits
Divadelní ABCeda hravé odpoledne pro děti 14.00
Evžen Oněgin
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers:
První křaplavky jazzové  pronájem*
Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst
v mapách
Vím, že víš, že vím...
Macbeth
Listopad
Pan Kaplan má třídu rád
Shirley Valentine
Deštivé dny  pronájem* Divadlo Ungelt
60’s aneb Šedesátky
Holky z kalendáře
Na miskách vah
I♥MAMMA  1. veřejná generálka
11.00
V+W Revue
I♥MAMMA  2. veřejná generálka
11.00
I♥MAMMA  premiéra
I♥MAMMA  předpl. sk. V
August August, august
Teror + prohlídka zákulisí
Vím, že víš, že vím... + prohlídka zákulisí
Hradišťan a Jiří Pavlica  Novoroční koncert
Herecký kurz pro neherce
10.00
Studio Oáza  pronájem*
14.30
Shirley Valentine
Smejko a Tanculienka  pronájem*
10.30, 15.00
60’s aneb Šedesátky
I♥MAMMA
Evžen Oněgin
Pan Kaplan má třídu rád + prohlídka zákulisí
Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst
v mapách + prohlídka zákulisí
17.00

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

1., 2., 6. Pohádky pro Hurvínka
10.00
3. Pohádky pro Hurvínka
14.00, 16.30
4. Pohádky pro Hurvínka
10.30, 14.00
7., 14., 15., 20. Jak s Máničkou šili všichni čerti 10.00
8. Jak s Máničkou šili všichni čerti
10.00, 14.30
11., 17. Jak s Máničkou šili všichni čerti 14.00, 16.30
16. Jak s Máničkou šili všichni čerti pro neslyšící ! 10.00
18. Jak s Máničkou šili všichni čerti
10.30, 14.00
21., 22., 27. Hurvínkův popletený víkend
10.00
24. Hurvínkův popletený víkend
14.00, 16.30
25. Hurvínkův popletený víkend
10.30, 14.00
Pro dopělé
7. Spejbl a město hříchu
19.00
16. Spejbl versus Drákula
19.00
21. To nejlepší s S+H
19.00

Návštěvy u pana Greena  pronájem*
Premiéra mládí
Kdo se bojí Virginie Woolfové?
Peklo v hotelu Westminster  pronájem*
Otec + prohlídka zákulisí
Noc bláznů + prohlídka zákulisí  pro předplatitele
a členy KD za 90 Kč
7. Kancl
8. Idiot  1. veřejná generálka
11.00
		 Molly Sweeney
9. Idiot  2. veřejná generálka
11.00
10. Idiot  1. premiéra
13. Idiot  2. premiéra, předpl. sk. V
14. Hodina před svatbou
15. Konkurz
17. Čapek + prohlídka zákulisí  předpl. sk. D
17.00
18. Airy Fairy  pronájem*
10.00
19. Idiot
20. Top Dogs
21. Strýček Váňa
22. Želary  pro KMD
15.00
		 Želary  zadáno
23. Želary  pro školy
10.00
		 Kdo se bojí Virginie Woolfové?
24. Konkurz
17.00
25. Rapper  pronájem* DS Frída
26. Premiéra mládí + prohlídka zákulisí
27. Čapek  pro KMD
15.00
		 Čapek + prohlídka zákulisí
28. Idiot
29. Ředitelská lóže  pronájem*
30. Oddací list
31. Otec
17.00
*tyto akce nejsou v režii MDP
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Dokud nás milenky nerozdělí
Chvála bláznovství
Perfect Days
Chlap na zabití

www.cinoherniklub.cz
1. Kati
2. Černý med
3. Maska a tvář
4. ČK uvádí: U kočičí bažiny
5. Svatba pozdního léta
6. ČK uvádí: Vražda sexem
7. Ujetá ruka
8. QED (Kvantová elektrodynamika)
9. Tramvaj do stanice Touha
10. Léda (Manželskonemanželská povídka)
11. Maska a tvář
12. Tanec bláznů
13. Bratři Karamazovi
14. Uran na prázdném jevišti
15. Tramvaj do stanice Touha
16. Zrada
17. QED (Kvantová elektrodynamika)
19. Kati
20. Kati
21. Ujetá ruka
22. Americký bizon
23. Tanec bláznů
25. ČK uvádí: The Greatest Hits
27. ČK uvádí: Commedia a la Carte
28. Uran na prázdném jevišti
29. Černý med
30. Dámský krejčí
31. Dámský krejčí

15.00

19.00

19.00

Divadlo v Řeznické, o. p. s., Řeznická 17, Praha 1
720 993 787, divadlo@reznicka.cz; www.reznicka.cz
pokladna po – pátek 14.00–18.00 a vždy hodinu před představením

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Rytířská 31, Praha 1
info@divadlovrytirske.cz, www.divadlovrytirske.cz

Pokladna a rezervace vstupenek:. 725 830 655, pokladna@divadlovrytirske.cz
otevřeno po–pá 12.00–19 00, hromadné objednávky: 606 021 748 nebo
obchodni@divadlovrytirske.cz, Vstupenky on-line: www.divadlovrytirske.cz
nebo také v síti Ticket Art, včetně CK ČEDOK. Vybraná místa jsou k dispozici

3.
6.
13.
20.
21.
27.

Můj nejlepší kamarád
Ani za milion!
Úhlavní přátelé
Chvilková slabost
Frankie & Johnny
Můj nejlepší kamarád

Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 36/31, Praha 1
2. Tři veteráni
15.30
3. Princové jsou na draka
11.00
4. O pejskovi a kočičce
11.00
9. Příhody včelích medvídků
15.30
10. Krkonošské pohádky 2.
		 Anče a Kuba mají Kubíčka
11.00
11. Pat a Mat jedou na dovolenou
11.00
17. Ferda Mravenec
11.00
18. Krkonošské pohádky
11.00
18. Majda s Petrem zachraňují divadlo
		 aneb Hurá na duchy!
14.00
24. Český Honza
11.00
25. Ať žijí duchové!
10.30, 12.45
31. Princové jsou na draka
11.00
Divadlo Image, Národní 25, Praha 1
3. Čtyřlístek v pohádce
15.00

15.00

3.
5.
6.
8.
9.
12.
14.
16.
17.
18.
19.
22.
23.
24.
27.
28.
29.
30.

Ještěrka na slunci
Sheldon a jeho matka paní Levinová
Červená
Poslední sezení u doktora Freuda generalka 11.00
Poslední sezení u doktora Freuda premiéra
Poslední sezení u doktora Freuda
Útěky
OPEN divadlo Na Slupi
OPEN divadlo Na Slupi
Řeznické hovory Jana Buriana (Marek Wollner)
Cock
Odvolání
Odvolání
Útěky
Poslední sezení u doktora Freuda
Midsummer
Leni
Vražedný pátek
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Tel.: 732 575 666 (i zázn.), prodej hodinu před začátkem nebo
v Redutě (po–pá 15–19). Činnost souboru je podporována hl. m.
Prahou a Prahou 1. www.divadlominaret.cz; info@divadlominaret.cz

Reduta P 1, Národní 20
4. Kouzelný les
7. Kouzelný les
11. O Rusalce
12. O Rusalce
18. Myšáci jsou rošťáci!
19. Myšáci jsou rošťáci!
20. Démoni současnosti
25. Stvoření světa
26. Stvoření světa

15.00
9.00, 10.30
15.00
9.00, 10.30
15.00
9.00, 10.30
9.00, 10.30
9.00, 10.30

Studio Divadla Minaret – herecké kurzy pro děti a mládež od 8 do 15 let se konají ve středu odpoledne
v ZŠ Červený vrch. Bližší informace na tel. 730 141 693.

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

200 let poštovní schránky
do 18. 3. 2018

Klimentská 16, Praha 1, studio: 602 463 664, cafegalerie:
776 746 838, info@studiocitadela.cz, www.studiocitadela.cz.
Kulturní místo pro všechny kolemjdoucí. Studio s otevřeným
chráněným programem tvůrčích dílen pro širokou skupinu kulturní
veřejnosti a znevýhodněných klientů. Cafégalerie (www.citadela.org)
po-pá 12.00 – 22.00, so-ne 16.00 – 22.00,. WI-FI FREE.

STUDIO CITADELA :
2. Piš, Karl, piš! Divadlo VšeMožno
19.00
6. Indické rytmy v lese
19.30
		 Křest knihy T. Reindla Indický rytmický systém
		 spojený s koncertem indické hudby a tance kathak
		 Café v lese (www.cafevlese.cz)
STUDIO CITADELA dětem:
4. Zlatovláska Divadlo Liberta
15.00
		 Divadlo Na Cikorce, Herrmannova 2016/24, P 4
10., 11. Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili
		 Velikonoce Divadlo Kasperle
10.00, 17.00
		 Divadlo na Fidlovačce, Komorní Fidlovačka,
		 Boleslavova 13, P 4
VÝSTAVA:
Kousky světa Carlos Sardá Vidal, černobílá fotografie
Pravidelné programy: info@studiocitadela.cz
Společné zpívání (po 19-20 hod), tel.: 721 739 544,
Budilova divadelní škola (út 18-21 hod) www.budil.cz
Taneční ateliér, tel.: 606 952 175 (www.kathak.wz.cz)
Bohnická divadelní spol., tel.: 602 463 664.
Za podporu děkujeme: Hl. městu Praha, Městské části Praha 1,
Ministerstvo kultury ČR, ad.

2296 KILO/Komiks, ILustrace, Objekty

Koncert duchovní hudby

28. 3. – 10. 6. 2018

v kostele Panny Marie pod Řetězem, P 1, Lázeňská ulice

10. 3. Vzhůru do vesmíru (50 Kč)
Výtvarná dílna pro děti od 6 let

13.00-17.00

19. března v 17.00; vstup volný.

Anenské náměstí 5, Praha 1,
pokladna@nazabradli.cz, www.nazabradli.cz.
pokladna po–pá 14.00–19.00, so, ne a svátky 2 hod. před začátkem
představení (pokud se hraje)
pokladna@nazabradli.cz, 222 868 868

1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
		
12.
13.
14.
16.
17.
19.
20.
		
21.
22.
23.
24.
26.

Velvet Havel s anglickými titulky
Dánská Občanská Válka 2018 - 24
Zlatá Šedesátá s anglickými titulky
Hamleti
Zlatá Šedesátá s anglickými titulky
Dánská občanská válka 2018 - 24
Europeana s anglickými titulky
Posedlost
Macbeth Too Much Blood v angličtině
s českými titulky
Velvet Havel s anglickými titulky
Korespondence V+W
Požitkáři
Mýcení  1. premiéra
Mýcení  2. premiéra
Korespondence V+W
Macbeth Too Much Blood v angličtině
s českými titulky
Mýcení
Mýcení
Andersen
Krásné psací stroje!
Cizinec

13.00
19.00
19.00
19.00

Nosticova 2a, Praha 1
tel.: 776 447 744
www.divadlokampa.cz
info@divadlokampa.cz
pokladna: po a pá 9–13,
út, st, čt 16–18.30
Začátky v 19.30, není–li uvedeno jinak

1. Rocker a dvě staré dámy  Divadlo BLAMA
2. Let me be… tanečně-pohybové představení
Limpid Works
20.00
3. Přicházíme v míru - povídání nejen
		 s autisty nejen o autismu beseda
5. Anna Karenina  Divadlo Cylindr
7. Paralelní vesmíry  Divadlo NaHraně
8. Vlny Nataša Burger
9. Čtyřhra Divadlo NaHraně
11. Malá Vizita Jaroslav Dušek
12. Dostaví se Oscar Wilde Divadlo SoliTEAter
13. Dokonalá pitomost Divadlo NaHraně
14. Ty dvě, které obědvají 
15. Neskonalá Divadlo NaHraně
16. Anna Karenina  Divadlo Cylindr
19. Paralelní vesmíry  Divadlo NaHraně
20. Robotická žena Divadelní soubor Naoko
19.00
21. Budu všude kolem tebe  Divadlo Cylindr
22. Čtyřhra Divadlo NaHraně
25. Duše K - Hanou Gabrielovou o tom, jak konopí
		 využívali naše prababičky beseda J. Dušek
26. Edith Piaf. Dnes nechci spát sama Divadlo Cylindr
27. Hrabě 2.15. Bez dechu  Divadlo NaHraně
28. IMPRO Samé vody. Prostopášný pupenec
29. Jaroslav Dušek a Pavel Steidl. Galantní večer
PROGRAM PRO DĚTI  pohádky – Divadlo Cylindr
3. Dobrodružné putování Ducha Ducháčka
15.00
4. O psu PES
16.00
10. Kvak a Žbluňk - Dva kvamarádi
15.00
11. Dědeček Oge
16.00
17. Veselá nauka Klauníka Notíka
15.00
18. Škola Malého stromu
16.00
24. Ronja, dcera loupežníka
15.00
24. Země je placatá, jinak tě zabiju!
18.00
25. Oheň na hoře
16.00

Palác Fénix, Václavské nám. 802/56, Praha 1
Pokladna: po–ne 11.00–19.00 (v případě pozdějšího představení
do jeho začátku), pokladna@studiodva.cz, tel.: 222 222 598.
Informace, rezervace a on-line prodej vstupenek na
www.studiodva.cz. Předprodej vstupenek také v běžných předprodejích.

1. Věra
2. Věra
3. SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné dobrodružství 14.00
3. Šest tanečních hodin v šesti týdnech
		  Divadlo Bolka Polívky / exkluzivně
4. Líbánky na Jadranu
14.00
4. Můj báječný rozvod ADF Jan Balzer / exkluzivně
5. Sex pro pokročilé
6. Hovory o štěstí mezi čtyřma očima
7. Les
8. Vše o mužích
9. Vše o mužích
10. Hello, Dolly!
14.00, 18.00
11. Šíleně smutná princezna
14.00, 18.00
12. Šíleně smutná princezna
13. Hvězda
15. Líbánky na Jadranu
16. Líbánky na Jadranu
17. EVITA
14.00, 18.00
18. Vše o ženách
15.00
18. CELEBRITY
19. 4 sestry
20. Vzhůru do divočiny
21. Vzhůru do divočiny
22. 4 sestry
23. Funny Girl
24. Funny Girl
14.00
24. Vysavač
20.00
25. Klára a Bára
26. Vše o mužích
27. Vše o mužích
28. Kutloch aneb I muži mají své dny
29. Misery premiéra
30. Les
31. Můj báječný rozvod
		  ADF Jan Balzer / exkluzivně
14.00
31. Poprask na laguně
Začátky představení ve 19.00, není-li uvedeno jinak.
Změna programu vyhrazena.
V případě změny představení zůstávají vstupenky v platnosti
nebo se vyměňují na jiný termín.

V rámci cyklu „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ pořádá
Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu
a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské
části Praha 1.

Chodovská tvrz

Kulturní Jižní Město o.p.s.
Ledvinova 9, Praha 4, 267 914 831, BUS 136, 125, 203 a 213
info@chodovskatvrz.cz; www.chodovskatvrz.cz

Koncerty
11. Jedenáctého na „Jedenáctce“ (150/100)
19.00
Pravidelný hudební cyklus nabídne klasické duo
housle a klavír v podání P. Roubíčkové Franců a
B. Englerové. Zazní G. Tartini, W. A. Mozart, V. Novák
a G. Faure.
17. Cricket & Snail (Cvrček & Šnek) (130/100) 19.00
Americko-české duo zahraje na housle a akordeon
výběr melodií z počátku 20. století.
21. Šansony na tvrzi (130/100)
18.00
Setkání každou třetí středu s F. Sychrou
a J. Rychterovou. V. Strnad – klavír, spisovatelka
a novinářka B. Kovaříková – slovní doprovod
22. Michal Foltýn – Daniela Foltýnová (130/100) 19.00
Koncert pro housle a klavír. Zazní díla Schumanna,
Schuberta, Kreislera ad.
23. Jazz klub Tvrz – Antonín Gondolán trio
		 (150/100)
20.00
Vystoupení (Restaurace Chodovská tvrz) jazzového
kontrabasisty a skladatele za doprovodu pianisty
J. Tökölyho a bubeníka a perkusisty R. Němejce.
28. Marcela Březinová aneb Spojeni hudbou
		 (180/140)
18.00
		 Vystoupení zpěvačky M. Březinové a klavíristy
		 P. Ožany
Ostatní/ kurzy/ dílny
8. Osudové křižovatky Jana Masaryka (90/60) 18.00
		 Beseda s historikem P. Horou-Hořejšem autorem
		 knižního cyklu Toulky českou minulostí.
27. Grónsko – ostrov splněné touhy (60/40)
18.00
A. a J. Klempířovi přibližují krásu polární přírody
Výstavy
Velká galerie út – ne 13.00 – 19.00, (50/30 Kč)
Do 15. 4. Jiří Anderle – malba, kresba a grafika
Retrospektivní výstava sestavená především z kreseb a
grafik z období 60. až 90. let 20. století.

1. Proměna  derniéra
1. Pankrác ’45
2. Zabít Johnnyho Glendenninga
2. Psycho reloaded Buchty a loutky
3. Obraz Doriana Graye
3. Rajče a Okurka: V lednici Rajče a Okurka
5. Kdo je tady ředitel?
5. Slušný člověk
6. Hamlet
6. Petr Zelenka Scénické rozhovory
7. Kurz negativního myšlení
7. Ztracená čest Kateřiny Blumové
8. Protest/Rest
9. CRY BABY CRY
10. Roztančené jeviště  Souboj divadel Praha
12. Krysař
12. Solaris Divadlo Spektákl
13. Pohřeb až zítra
13. Srdce patří za mříže
14. Popeláři
14. Just! Impro show Just Impro
15. Kytice  Herecké studio ŠD
16. Hradišťan a Jiří Pavlica Koncert
16. Uražení a ponížení Divadlo Spektákl
17. CRY BABY CRY  titulky pro neslyšící
17. Mlčky s davem  derniéra / Herecké studio ŠD
19. Radim Vizváry: Sólo Mime Prague
19. Maryšo! Evo! Dom! Divadlo Spektákl
20. Jaroslav Svěcený a Cigánski Diabli Koncert
20. Šoa
21. Obraz Doriana Graye
21. Arnošt Goldflam: Hrůza v Brně  Buchty a loutky
22. Obraz Doriana Graye
22. Pankrác ’45
23. Pohřeb až zítra
24. Kdo je tady ředitel?
24. Kytice  Herecké studio ŠD
26. Lámání chleba
27. Ida Kelarová a Čhavorenge Koncert a křest CD
27. Kronika ohlášené smrti Divadlo Spektákl
28. Kurz negativního myšlení
28. Ztracená čest Kateřiny Blumové
		 + Diskuze po představení.
29. Řemeslníci
29. Lordi  Next Picture
PRO DĚTI			
4. Tři malá prasátka Buchty a loutky
15.00, 17.00
17. Tři Mušketýři  DDS
17.00
18. Tři Mušketýři  DDS
17.00
19. Tři Mušketýři  DDS
10.00
23. Žabák Valentýn Buchty a loutky
17.00
25. Kocour v botách  Buchty a loutky
15.00, 17.00
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

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.)
7. Znovuzrození Jindřišské věže
17.00
Procházka historií JV s Ing. Janem Stěničkou (140 Kč)
19. Autorské čtení
19.00
Autorské čtení povídek z kulturních magazínů Totem.cz,
Pismak.cz a dalších autorů. Otevřeno čtení textů z řad veřejnosti. Ve druhé polovině večera cestovatelská beseda
o 3000 km dlouhé cestě až do Santiaga de Compostela.
Ušel ji a besedovat přijde cestovatel a autor knihy Cesta
za poznáním aneb Byl jednou jeden poutník Ondřej Fusek.
Uvádí Petula Heinriche, info: ctenivevezi@gmail.com
(Petula Heinriche). (60 Kč)
Výstavy
Miluju Prahu 2018
15. 2. – 25. 4.
Všechny krásy Prahy III.
Tradiční výstava fotografů, kteří milují Prahu.
Stálé expozice
4. p.
Muzeum pražských věží – interaktivní výstava
Pocta Jindrišské věži – expozice věnovaná historii
6. p.
a rekonstrukci věže.

Praha 1, Celetná 17, www.divadlovceletne.cz;
Pokladna: 222 326 843, 608 327 107;
rezervace@divadlovceletne.cz; e-mailová rezervace se stává
platnou po našem potvrzení.

účinkují P. Verner – violoncello, L. Sítková – varhany.
Studio DVA divadlo

Štefánikova 57, Praha 5, www.svandovodivadlo.cz
pokladna@svandovodivadlo.cz; pokladna: po–pá 14.00 – 20.00,
so, ne, svátky 2 hodiny před začátkem představení, v den zahájení
předprodeje 11.00 – 20.00; vstupenky: 257 318 666, 257 321 334

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Pocta chrámovým kůrům Prahy 1
Na programu jsou díla J. S. Bacha,
J. Brahmse a W. A. Mozarta

Pantheon production s. r. o
www.ipantheon.cz
rezervace: tel.: 792 314 772
ivana.pantheon@gmail.com
hraje jako host v Divadle Palace
Pasáž Jalta, Václavské nám. 43, Praha 1

3.
		
21.
25.

Ve Smečkách 26, Praha 1; pokladna 211 151 877,

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

16. Hra o lásce a smrti  pronájem* DS Sumus
28. Tanec smrti pro seniory
11.00
31. Strach z vesmírného doprovodu  pronájem* 14.00
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kulturní portál.cz, s.r.o., Vodičkova 41 – pasáž Světozor, P 1
on-line objednávky: www.divadlopohadek.cz
222 984 272, 603 805 271, po-pá 9.00 – 19.00
Vstupenky též v sítích TicketPro, Ticket Portal a Ticket-Art.

FILMOVÉ PROJEKCE
FILMOVÝ KLUB MKP
Vstup pouze s platnou kartou FK. Cena karty 100 Kč,
platí do 31.12.2018, v prodeji v pokladně MKP.
5. Nit z přízraků (80 Kč)
19.00
20. Nikdys nebyl (90 Kč)
19.00
27. Rudá (80 Kč)
19.00
FILMOVÝ KLUB SPECIÁL
29. Ready Player One: Hra začíná (80 Kč)
19.00
FILMOVÝ KLUB – BIO SENIOR
20. Vnitřní slunce (60 Kč)
16.00
27. Happy End (60 Kč)
16.00
BIO JUNIOR speciál
7. Včelka Mája: Medové hry (80 Kč)
16.00
BIO JUNIOR
17. FEBIOFEST: Zahrádka pod hvězdami (70 Kč) 15.00
17. FEBIOFEST: Doktor Proktor a vana času (100 Kč) 17.00
24. Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu (70 Kč) 15.00
3D PROJEKCE
24. Black Panther (110 Kč)
18.00
JEDEN SVĚT 2018
6. 3.‑ 14.3. 20. ročník největšího festivalu dokumentárních filmů s tematikou lidských práv.
PROJEKCE A DIALOGY
5. Aki Kaurismäki III. – Děvče ze sirkárny (70 Kč)19.00
19. Dokumentární filmy Jana Rouska – Aktiv
		 a Akce dým (60 Kč)
19.00
26. Hmyz (80 Kč)
19.00
BIO SKEPTIK aneb Večer obzvláště vytříbeného vkusu
16. Tlumočník (120 Kč)
19.00
SOUČASNÝ DOKUMENT
18. FEBIOFEST: Archa světel a stínů (100 Kč)
17.00
21. Mečiar (70 Kč)
19.00
FILM A SPIRITUALITA
21. Lady Bird (100 Kč)
19.00
FILM A VÝTVARNÉ UMĚNÍ
22. S láskou Vincent (80 Kč)
16.00
29. Rodin (80 Kč)
16.00
SOUČASNÝ EVROPSKÝ FILM
28. Zkouška dospělosti (70 Kč)
19.00

KAŠPAR
1. Srpen v zemi indiánů
2. Snímek 51  veřejná zkouška
10.00
		 Jonáš a tingltangl
18.00
3. Jonáš a tingltangl
4. Snímek 51  předpremiéra
5. Klec
8. Snímek 51  předpremiéra
9. Mrzák inishmaanský
18.00
10. Mikulášovy patálie
14.00
		 Něžná je noc
19.30
11. Mikulášovy patálie
14.00
		 Růže pro Algernon
19.30
12. Snímek 51  premiéra
13. Srpen v zemi indiánů
14. Cyrano
15. Růže pro Algernon
16. Osiřelý západ
18.00
20. Terminus
21. Něžná je noc
22. Terminus
23. Tancovačka
20.00
24. Ples v Kašpaře
20.30
26. Snímek 51
27. Detektor lži
11.00, 19.30
KAŠPAR / KLUBOVNA
2. Kyslík
20.00
3. Kyslík
20.00
5. Kytice
20.00
6. Vernisáž
20.00
7. D1W1
20.00
8. To nemá chybu
20.00
9. Sirotci
20.00
10. Vernisáž
20.00
11. D1W1
20.00
12. Kytice
20.00
14. Helverova noc
20.00
15. Sirotci
20.00
18. Léčitel
20.00
20. Iluze
20.00
21. Iluze
20.00
26. Kytice
20.00
28. Chanson?Šanson!
20.00
ČINOHERNÍ STUDIO ÚSTÍ NAD LABEM
6. Děkujeme, že zde kouříte
7. 451 stupňů Fahrenheita
ASSITEJ
18. – 20. Přehlídka ke Světovému dni divadla pro
		 děti a mládež
TIA PRODUCTION
25. Táta
DIVADLO MARIANNY ARZUMANOVÉ
28. Buenos Aires, vystupte!

Změna programu vyhrazena!

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1
Předprodej v pokladně MKP, 222 113 425,
rezervace on-line www.mlp.cz, pokladna po–pá 14.00–20.00
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Svatý Jan pod Skalou národní kulturní památkou

Nejen pro malé i velké dámy

V lednu letošního roku bylo vládou schváleno prohlášení 19 z 21 poutních areálů navržených ministerstvem kultury za národní kulturní památky.

Do Uměleckoprůmyslového musea přicestovala z Británie drahocenná sbírka. Jde
o zcela unikátní kolekci zvláštních hraček poněkud větších rozměrů – domečky pro
panenky, jak je u nás neznáme.
Tradice domečků vznikla z kusu nábytku
domeček má svoji vlastní historii, spojenou
nazývaného „kabinet“. Ten zpočátku sloužil
někdy i s těžkými okamžiky, které rodina
paní domu nebo jejím dcerám k ukládání
prožívala – stěhování a ztráty v době bojů
různých osobních drobností, šperků, kurioo Anglii během II. světové války a podobně.
zit či méně objemného ošacení. Teprve pozNe všechny domečky však byly hračkami,
ději vznikla forma samostatného „domečku“
vznikaly také jako vzpomínka na šťastné
a tyto zvláštní objekty začaly sloužit i na
dětství a domov, jiné – zejména v novějších
hraní dětem. Domečky pro panenky, i když
časech, jako umělecké výtvarné vyjádření
sloužily k bydlení jen malým loutkám, však
současného životního stylu. Svoji historii
v Británii i jinde v západní Evropě měly velmají i obyvatelé těchto domečků, postavičké rozměry. K nám tato zvyklost, rozšířená
ky panstva i služebnictva, ale také předměty
také v Německu či Holandsku, pronikla až
a nábytek, kterými jsou vybaveny. Některé
v 19. století. České domečky pro panenky
větší obsahují až stovky drobných předmě(jejichž sbírku opatruje UPM v Kamenici
tů včetně funkční sprchy nebo pravého nanad Lipou, v tamním Muzeu hraček) však
rozeninového dortu. Na domečcích sledunedosahovaly takových rozměrů jako ty zde
jeme i vývoj tehdejší architektury a designu:
vystavené, anglické. Britská děvčátka středv expozici najdeme například venkovské
ních a bohatých vrstev se mohla těšit a hrát
sídlo, městský dům v georgiánském stylu,
si s celou miniaturní domácností, která však
předměstskou vilu i moderní byt ve výškoněkdy dosahovala úctyhodného rozsahu.
vé budově z 60. let 20. století. Vznikaly jako

foto Michal Němejc, www.krasyprirody.cz
Jednou z těchto unikátních památek,
které jsou architektonickými dominantami
v krajině, je poutní areál Svatý Jan pod Skalou s kostelem Narození sv. Jana Křtitele se
skalním kostelem a jeskyní sv. Ivana, nacházející se na území Středočeského kraje.
Důvodem prohlášení za národní kulturní
památku byla mimořádná hodnota celého klášterního komplexu, vybudovaného
na místě kláštera benediktinů z 11. století.
Jeho současná podoba pochází z období
17.–18. století. Na výstavbě se podíleli významní architekti, například Carlo Lurago,
Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové a
další. Areál je významný dlouhou kontinuitou duchovního místa s kultem sv. Ivana –

místa s historií z dob nejstarších českých
dějin a zachováním barokního architektonického komplexu kostela s klášterem, dodnes vědomě udržujícím místní tradici.
Klášter je dnes trvale obýván. Je zde
umístěna Vyšší odborná škola pedagogická
– tzv. Svatojánská kolej, jejímž zřizovatelem
je Arcibiskupství pražské. Kostel s poutním
místem sv. Ivana je denně otevřen veřejnosti a je oblíbeným turistickým místem Středočeského kraje. K tomu přispívá jeho unikátní umístění ve skalních stěnách.
Ve Středočeském kraji je aktuálně evidováno 35 národních kulturních památek.
Z toho je 33 nemovitých a 2 movité.
NPÚ

TIP NA KNÍŽKU

Petr M. Janoch: Třetí republika
Příběh mezi dvěma světy
Román, zasazený do prostředí maloměsta v období mezi
koncem druhé světové války a nástupem komunistů
k moci. Vypráví příběh dospívajícího chlapce Jaroslava
a jeho rodiny. Děj začíná v dubnu roku 1945 osvobozením městečka Rudou armádou a končí o tři roky později
pražským XI. všesokolským sletem.
Třináctiletý Jaroslav si užívá chlapecké bezstarostnosti, kdy je pro něj podstatné spíš než pohyb válečných
front to, zda si bude moct jít zahrát kopanou se svými
vrstevníky. Konec války je pro něho jedním velkým dobrodružstvím, zvlášť když má k dispozici opravdové zbraně,
kterých zůstalo v okolí plno. S dospělými i svými kamarády radostně prožívá první měsíce svobody, avšak násilný odsun německé rodiny Pollachů krátce po válce jej
natrvalo poznamená. Pollachovi si s nacismem nezadali,
přesto byli brutálním způsobem vystěhováni ze svého
domova. Dětský svět naivní víry ve spravedlnost dostává
první trhliny, které se postupem času prohlubují.
Jaroslav tak prožívá dramatické období politicky nestabilních let v pochybnostech a nejistotě. Tomu, co se děje všude kolem, rozumí jen málo, a dospělí mu nejsou schopni dát
uspokojivou odpověď. Dospívá v nepokojné době, kdy politika prostupuje veškeré společenské dění a v gradujícím mocenském zápase jsou proti sobě štváni jednotlivci i celé
rodiny. Masarykovské ideály, ve kterých byl Jaroslav vychováván svým otcem, velmi rychle
pozbývají platnosti. Víra v pravdu, která vítězí, se bortí, a je třeba si hledat správnou cestu
životem. Je nucen se vypořádat s nátlakovou levicovou atmosférou panující na učňovské
škole v brněnské Polygrafii, kam nastoupil po měšťance.
Vyrovnává se také s posilováním pozic komunistů v Národní frontě, bolestnou ztrátou otce
i nelehkou rolí nové hlavy rodiny. Rozpad přátelských pout s některými kamarády klidu jeho
duši nepřidá, a navíc jako sokol podstupuje přípravu na velkolepý všesokolský slet, který
má celému světu dokázat odhodlání bránit demokratické myšlenky republiky. A tak, ačkoli
Jaroslav nemá možnost cokoliv na politickém dění změnit, nadále věří v lidské dobro a jeho
sílu činit svět lepším. To ještě netuší, že se před ním otevírá čtyřicet let totality.
Příběh rodiny, založený na skutečných událostech, se snaží historická fakta správně interpretovat, osvětlit podle skutečnosti a také varovat před totalitní mocí.
Vyšlo v Nakladatelství Jalna
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NA HRADĚ…
Předjaří VI. – Tapiserie a gobelíny.
Výstava je věnována péči státu o umělecké
sbírky Pražského hradu. Od 16. do 25. 3.
Empírový skleník v Královské zahradě.
Doklady vytápění a vaření na Pražském
hradě. Přednášející: Mgr. M. Cejpová a Ing.
arch. M. Biedermanová, 15. 3. od 17.00.
Obnova Pražského hradu v letech
1918–1929 komentovaná prohlídka výstavy. Přednášející Mgr. J. Maříková-Kubková,
22. 3. od 17.00.
...I V PODHRADÍ
Válečný rok 1917 na frontách a
1917 – zlomový rok československého
odboje. Dvě panelové výstavy připomenou
100. výročí válečného roku 1917. Vleklý
konflikt, který si bez rozdílu bojujících stran
postupně podmanil všechny zúčastněné
státy i jejich obyvatele. Národní památník
na Vítkově. Trvá do 1. 4.
NA KONCERT
Symfonický orchestr Českého rozhlasu – OPERETA GALA. Výběr světového
operetního repertoáru – O. Nedbal Polská
krev, F. Lehár Země úsměvů, Veselá vdova,
E. Kálmán Čardášová princezna a J. Strauss
Netopýr. 12. 3. od 19.30, Obecní dům, Smetanova síň. José Cura & Obrázky z výstavy. Koncert k připomínce sta let od smrti skladatele Clauda Debussyho. Zazní C. Debussy
Potopená katedrála, Obrazy pro orchestr a
M. P. Musorgskij Obrázky z výstavy. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, dirigent J. Cura. 21. 3. od 19.30. Obecní dům,
Smetanova síň. Setkání s umělci od 18.15.
NA VÝSTAVU
Běla Kolářová: Experimenty. Fotografka manželka básníka Jiřího Koláře, od
50. let minulého století pořizovala snímky
z pražské periférie, později pracovala s tématy a materiálem z ženské části světa,
předbíhajíc o řadu let feministické tendence. Galerie Josefa Sudka. Trvá do 10. 6.
GHMP
Vladimír Ambroz: Akce. Výstava
představí dosud prakticky neznámou činnost autora (*1952) na poli performance,
intervencí do veřejného prostoru a projevů
blízkých inscenované fotografii. Trvá do
29. 4. Dům fotografie. Denně kromě po od
František
10.00 do 18.00, čt do 20.00.
Fekete: Fluid Identity Club. Fluidní identita
vzniká tam, kde je prostředí příliš uzavřené,
samo sebe obhajující a přesvědčující. Výstava studenta FAMU do tohoto prostředí
dává nahlédnout. Colloredo-Mansfeldský
palác. Trvá do 15. 4.
NÁRODNÍ GALERIE
Zlatý věk benátské veduty: Canaletto, Marieschi, Guardi. Není mnoho evropských měst, jež byla zobrazována s takovým zaujetím, jakého se dostalo Benátkám.
Tradice zobrazení benátských ulic a kanálů
překračovala staletí. Inspirační potenciál,
který poskytlo městské prostředí, dokázali
plně ocenit až umělci 18. století. Schwarzenberský palác. Denně mimo pondělí 10.00 až
18.00 do 25. 3. Katharina Grosse: Wunderbild. Velkorozměrná malířská instalace,
která radikálně předefinovává malbu jakožto
performativní a strukturální médium a reaguje přímo na industriální prostor galerie postavené ve funkcionalistickém stylu. Veletržní palác. Denně mimo po 10.00–18.00. Trvá
Maria Lassnig 1919–2014.
do 18. 3.
První velká výstava průlomové tvorby jedné
z nejvýznamnějších umělkyň současnosti,
kterou doprovází prezentace jejího průkopnického díla na poli filmové animace. Veletržní palác. Trvá do 17. 6.
ZA ROHEM
Obrazy slavných malířů štětcem
Jaroslava Cicu a jeho vlastní tvorba. Výstava do 31. 3. Polabské muzeum – Muzeum Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem.
www.polabskemuzeum.cz.
NA VÝLET
IHS – Jezuitská expozice. Instalace
ve věži Jezuitské koleje se pokouší ukázat
jádro Ignácovy a posléze jezuitské duchovní cesty – návod, jak uskutečnit vnitřní proměnu civilizací znaveného člověka v bytost
otevřenou a citlivou vůči skutečnosti. Tím je
dán obsah, způsoby i důsledky působení
jezuitů, včetně výuky v kolejích, jako byla ta
kutnohorská. Instalace se tomuto záměru
přizpůsobuje s důrazem na stručnost a jistou syrovost textů, které vybízejí k proměně
pohledu na sebe i realitu. Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje. Trvá do 29. 11.
NEBE NAD HLAVOU
Měsíc bude 1. a 28. 3. blízko Regula.
Do konjunkce se dostane 4. 3. se Spikou,
10. 3. s Marsem, 11. 3. se Saturnem. Nový
Měsíc se 18. 3. setká s Venuší, 19. 3. s Merkurem. Seskupení s ním utvoří 7.–11. 3.
Jupiter, Antares, Mars a Saturn. Úplněk
Slunce
nastane 2. 3. a 31. 3., nov 17. 3.
vstoupí 20. 3. do znamení Berana. Nastává
jarní rovnodennost, začíná astronomické
V blízkosti Venuše se od 1. 3. nízko
jaro.
nad z objeví Merkur, 15. 3. nastává období
jeho nejlepší viditelnosti. Mars (ráno nad jv)
přechází z Hadonoše do Střelce, 2. 4. bude
v konjunkci se Saturnem, jehož viditelnost
se postupně zlepšuje. Jupiter se ve Váhách
začíná pohybovat zpětně, pozorovatelný je
ve 2. polovině noci. V neděli 25. 3. se mění
čas ze 2.00 SEČ na 3.00 SELČ.
OS, wi
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Domeček Betty Pinneyové 70. léta 19. století, renovace v 70. letech 20. století
Od vstupní haly a schodiště přes kuchyni
i další prostory pro služebnictvo, pokoje pro
hosty, krásný salon, balkóny či terasy až po
podkroví a střechu mohly holčičky hospodařit a učit se tak svoji příští roli paní domu, což
byla vlastně hlavní funkce těchto domečků.
Dvanáct vzácných exponátů ze sbírek
Victoria&Albert Museum of Childhood je
zároveň zajímavým dokladem způsobu
bydlení a každodenního života rodin z různých společenských vrstev od 18. století do
současnosti. Zejména starší exponáty mají
obrovskou historickou hodnotu, muzeu je
často věnovali potomci a dědici původních
majitelů významných britských rodů. Každý

originály, později i jako sériová výroba. Muzeum hraček a dětského světa v Londýně je
největší v Británii a jeho sbírky se vytvářely
již od roku 1872. Sbírka těchto domečků je
unikátní, je dlouhodobě budována a zpracovávána a popisuje ji i odborná publikace.
Část z ní putovala jako výstava po světě a
Praha je její poslední zastávkou.
Výstava Small Words v Uměleckoprůmyslovém museu, trvá až do 17. 6. a její součástí je také aktivní zóna s edukačním programem. Cyklus komentovaných prohlídek:
6. 3., 24. 4. a 29. 5. vždy v 17 hodin.
Martina Fialková

Plachetka, Bernstein i Julius Caesar v kině
I v březnu nabídnou kina v přímých přenosech to nejlepší ze zahraničních divadelních scén. Do Metropolitní opery v New Yorku se po 25 letech vrátila Rossiniho opera
Semiramis. Kina Světozor a Aero ji uvedou
10. března a v titulních rolích se představí pěvkyně Angela Meade a Elizabeth DeShong. V následujícím přenosu oblíbené
Mozartovy opery Così fan tutte (31. března) se blýskne česká operní star Adam
Plachetka po boku zpěvačky Kelli O’Hary.
Letenské Bio Oko uvede u příležitosti
100. narozenin Leonarda Bernsteina speciální baletní program z Královské opery
v Londýně. Choreografie na Bernsteinovy
skladby vytvořili velcí britští umělci Wayne McGregor, Liam Scarlett a Christopher
Wheeldon. Přímý přenos z první britské baletní scény se odehraje 27. března.
Byl Julius Caesar osvícený vůdce, nebo
autoritářský populista à la Trump? Žižkovské kino Aero přinese Shakespeara pro

fiig
ffig
igg...5
5 f
fig
ffi
igg.. 3

4
figig..4
ffi

PRAŽSKÉ JARO



:



:

:

21. století s hvězdami Benem Wishawem
a Michelle Fairley. Politická tragédie Julius
Caesar zrychlí českým divákům tep v živém
přenosu z nového Bridge Theatre ve čtvrtek 22. března. O pár dní později, v úterý
27. března, se v kině Světozor bude vyhřívat Kočka na rozpálené plechové střeše.
Ve zbrusu nové inscenaci mistrovského díla
Tenesseeho Williamse hrají hvězdy Jack
O‘Connell, Sienna Miller a Colm Meaney.
–PR–
Více na www.vicnezfilm.cz
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