
V předvečer 130. výročí skladatelova na-
rození 7. prosince se uskuteční slavnostní 
koncert Institutu Bohuslava Martinů, na kte-
rém vystoupí Zemlinského kvarteto. Institut 
si jím připomene 25 let od svého vzniku. 
Koncert začne v 19:30 a bude streamován 
na YouTube, Facebooku a webových strán-
kách www.martinu.cz. Zazní díla Bohuslava 
Martinů a Viktora Kalabise – lahůdkou bude 
uvedení nedávno objevené rané verze 
Smyčcového kvartetu č. 2 Martinů.

Založení institutu inicioval Viktor Kalabis, 
bývalý předseda správní rady Nadace Bo-
huslava Martinů, která je jeho zřizovate-
lem. Ředitelem je Aleš Březina, muzikolog 
a skladatel, který vybudoval instituci, která 
komunikuje s celým světem. „Od počátku 
jsem doufal, že bude možné vytvořit pro Bo-
huslava Martinů takové badatelské zázemí, 
jaké si osobnost jeho významu zaslouží. 

Díky kontinuální podpoře Nadace Bohusla-
va Martinů a široké mezinárodní spolupráci 
se to podařilo.“, říká A. Březina. Největším 
projektem institutu je Souborné vydání díla 
Bohuslava Martinů, který byl oceněn pres-
tižní Cenou předsedkyně Grantové agentu-
ry ČR za rok 2020. –PR–

Časem se člověk učí vážit si klidu. Místo předvánočního šílení začne vyhledávat tra-
dice. Není to jednoduché, řada věcí je zapomenutá, jen pár odolných zvyků překonalo 
propast času a zařadilo se mezi aktivně žité tradice. 

Advent má v tomto duchu privilegované 
postavení, na Vánoce se všichni těší, proto 
si dobu svátečního očekávání rádi zpestřují. 
Pravda, kdybychom hlásali, že advent je do-
bou půstu a ticha, asi bychom nepochodili. 
Vyjma křesťanských kruhů, samozřejmě. 
Stejně tak bychom neuspěli s Adventem 
od Jarmily Glazarové a neprorazili bychom 
ani s kovově odlišnými nedělemi, železnou, 
bronzovou, stříbrnou a zlatou, které vládly 
normalizačním adventům, přičemž slovo 
advent se pro jistotu vůbec nepoužívalo. Až 
doba porevoluční přivedla nejen svobodu, 
ale kupříkladu i advent a tradice. Z dávných 
zvyků ovšem zůstalo jen komerční torzo, 
počínaje Mikulášem a konče hromadou 
darů pod stromečkem. Zbytek halí mlhy za-

pomnění. Ví se o svaté Barboře, ale dlouho 
jsem nepotkala někoho, kdo by měl ve váze 
barborky. A pokud je má, tak většinou neví 
proč. Celé období začíná svátkem svatého 
Ondřeje. Býval to den věštění, ženy litím 
olova odhalovaly manželskou budoucnost. 
Dnes, pokud se zvyk zachoval, je obvyklý 
až na Štědrý den. Následují Barbora, Miku-
láš a Lucie. Víme o nich, ale krom Mikuláše 
už neslavíme. Barborky třeba kdysi chodily 
před Mikulášem, aby děti na příchod zne-
pokojivé trojice čerta, anděla a Mikuláše při-
pravily. Byly hodné, nadělovaly, nestrašily. 
Mikuláš a jeho kolega v dětech obavy budit 
měli, ale pořád s nimi byl anděl, vyvažující 
dětský strach z čerta. Pak se adventní laska-
vost k dětem dost vytrácí. Moc se to s naší 
zažitou představou o něžné předvánoční 
pohodě neslučuje, ale naši předkové to vní-
mali jinak. Bavili se. Svoje zvyky brali jako 
zpestření temné části roku. Dnes tušíme 
o upíjející Lucii, ale že běhaly po vsích ta-
jemné Lucky s dlouhými nosany, to se z vše-
obecného povědomí vytrácí. Navíc Lucky 
nebyly jediné, 7. 12. řádil mezi dětmi Amb-
rož, honil je s koštětem v ruce, ale zároveň 
ztrácel cukrovinky, které nadšené děti s ra-
dostí sbíraly. Ambrož byl něžnější než Lucky, 
ty se vydávaly za dětmi s nožem v ruce, aby 
jim hrozily za nedodržování půstu. Někde 
měly s sebou kamarády, tlupu nezbedníků 
v podobě kominíka, poustevníka či knedlí-
kového Luce, který kontroloval, zda se jedí 
knedlíky, tradiční jídlo dne. Po svátku Lucií 
se objevil děsivý Žber, toho se báli i dospělí. 
Jinde chodil Klempera. Hrozil dětem, že jim 
do nohy zatluče hřebíky. Nebyl oblíbený, na 
rozdíl od Tomášů, kteří chodili těsně před 
Vánoci. Ti si obdarovávané vybírali, jejich 
podmínkou bylo, aby dítě nebylo mlsné. 
Na Štědrý den se pak objevovala strašlivá 
Perchta, která kontrolovala dětský půst. Tím 
advent končil. Úplně klidný tedy nebyl, ale 
vzrušení mu nechybělo. Letos třeba znovu 
potkáme adventní magické bytosti, až bu-
deme v klidu, o samotě rozjímat o nejisté 
budoucnosti. Máme to namíchané podobně 
jako kdysi, směs strachu, zpomalení, napětí 
i očekávání a víry. Advent v době covidové. 
Jeho tradiční magie nám může pomoci za-
pomenout na aktuální útrapy. Tak klidný ad-
vent. Jitka Neradová

Nemám pochyb o tom, že je. Kdyby 
tomu totiž tak nebylo, museli bychom 
připustit existenci nadpřirozených sil, 
a to v dnešní vědecko-technické době 
samozřejmě nepadá v úvahu. A pak! 
Kdo jiný než On, by dokázal rozzářit oči 
tolika dětí a světla tolika vánočních stro-
mečků na celém světě.

Stále v Něho nevěříte? Vy, dospělí, 
kteří se kvůli pouhé Jeho vizi stanete 
v prosinci nervově labilní a navzdo-
ry časové tísni, průvanu v peněžence 
i třeskutému počasí strávíte hodiny a 
hodiny běháním po městě a vytvářením 
front v obchodech?! Něčeho podobné-
ho by sotva mohla dosáhnout nějaká 
obyčejná světská autorita. Ba navíc, 
lidé odpovědní za hladký chod Vánoc 
před Ním mají dokonce takový respekt, 
že slabší jedinci už na začátku (a odol-
nější ke konci listopadu) vystrojují slavo-
brány, zdobí výlohy a budují billboardy 
v očekávání Jeho „inspekční“ návštěvy. 
Obchodníci jdou dolů s cenami – mnoh-
de až o desítky procent, a to je co říci 
– a předhánějí se, kdo poskytne předvá-
noční nákupní horečce větší servis. Jistě 
uznáte sami, že výše uvedené argumen-
ty svědčí jednoznačně pro Jeho bytí.

Ačkoliv pravdou zůstává, že dosud 
nemáme hodnověrného svědectví 
o Jeho konkrétním fyzickém výskytu. 
Sem tam sice někde zazvoní či zane-
chá písemný vzkaz, ale kdo z nás s Ním 
hovořil? Kdo z nás dokáže popsat Jeho 
tvář? Jsem přesto velkým odpůrcem 
nejrůznějších plagiátů, které Jej podle 
informací z pofidérních zdrojů zpodob-
ňují v nevkusných červených róbách, 
jaké by se hodily lépe lehkým děvám 
stepujícím v nehostinných mrazivých 
oblastech Ruska a jeho Sibiře, či Jeho 
laciné imitaci s nateklým červeným no-
sem a dlouhým vousem, čímž připomí-
ná spíše obyvatele americké periferie 
nebo pražského Hlavního nádraží.

Notabene, jak by se dokázal rychle 
přesouvat na velké vzdálenosti za po-
moci koňského spřežení nebo v horším 
případě pouhých saní s rolničkami? 
Vezměme si jen Prahu, kde se rok co 
rok pravidelně zastavuje. Považme, 
jak by se proplétal po totálně zacpané 
magistrále čtyřiadvacátého večer s že-
břiňákem balíčků a dvěma soby. A co 
Bratislava, Vídeň, Paříž, New York atd.

Kdepak, pryč s touto primitivní per-
sonifikací. Fór je jinde. Oprostěte se od 
materie a otevřete kalendář! Očekáváte 
a dostáváte během roku něco? Až na 
výjimky asi nikoliv. A dáváte? Až na 
výjimky asi nikoliv. Nu a v tom to celé 
je. V tom je zakopán Ježíšek. Doslo-
va. Je zavrtán, chudák, celý rok někde 
v koutě a o Vánocích, než se Mu podaří 
vyhrabat na svět skrze prapodivné děd-
ky s červenými nosy, stihne tak akorát 
večer rozzářit dětské oči a světýlka na 
stromečkách. No, a právě proto se ni-
kde nemůže zdržet na kus řeči a nikdo 
ho tudíž osobně nezná. Snad s tím pra-
vým Ježíškem strávíme o letošních Vá-
nocích více času.

Váš Ondřej Sedláček

PS: Osobně soudím, že s naším Je-
žíškem více času letos strávíme. Už pro-
to, že nás momentální „covidové zlo“ 
zavřelo doma (Ježíška jistě nikoliv). Pro-
to budeme mít dost času na sebe i své 
blízké, byť je ne vždy budeme moci vi-
dět osobně. Ale jak se říká: že žádné zlo 
netrvá věčně. A jak dokazují pohádky: 
zlo bývá vždy potlačeno a šťastný ko-
nec vše napraví.

PLACENÁ INZERCE

 � 4. 12. 1875 * Rainer Maria Rilke, 
německy píšící spisovatel, pražský 
rodák († 29. 12. 1926) – 145 let

 � 5. 12. 1880 založena Ústřední matice 
školská v Praze – 140 let

 � 9. 12. 1980 byla otevřena trasa A 2 
pražského metra, stanice Jiřího z Po-
děbrad, Flora, Želivského – 40 let

 � 10. 12. 1790 * Václav Veverka, vyná-
lezce ruchadla spolu s bratrancem 
Františkem († 23. 2. 1849) – 230 let

 � 10. 12. 1870 * v Brně Adolf Loos, 
architekt a teoretik († 23. 8. 1933) 
150 let

 � 13. 12. 1980 byl ukončen provoz 
tramvajové dopravy na Václavském 
náměstí v Praze – 40 let

PŘIPOMEŇME SI V PROSINCI

Už jste si ji naladili? Nová Televize Naživo 
je projekt, který v časech, kdy do divadla 
ani na koncert nelze, umožní nahlédnout 
divákovi nejen zblízka na scénu, ale také 
sledovat hudební, taneční, divadelní, cir-
kusová a jiná vystoupení v dalších neob-
vyklých prostředích, do nichž se v čase 
pandemie kultura přesunula – a to živě. 

Všechno se tu děje v reálném čase, teď 
a tady, naživo. Bez možných oprav a zblíz-
ka. Televize Naživo je prostředník, který 
dokáže propojit živou kulturu s diváky u ob-
razovek zdarma ve třech milionech domác-
ností s možností příjmu pozemního digitální-
ho vysílání. Alespoň po dobu, kdy to reálně 
naživo nejde, ale možná i poté, co se sály 
divadel a koncertní síně otevřou i divákům. 
To pak bude záležet na zájmu veřejnosti. 

Projekt Televize naživo vysílá již od 20. lis-
topadu. Vznikl z iniciativy Cirku La Putyka, 
Jatka78 a společnosti HEAVEN’S GATE 
režiséra Viktora Tauše a připojily se i dal-
ší soubory, společně působící v pražském 
divadle Jatka78. Vysílání nabízí živou diva-
delní a hudební produkci, ale i tanec, dět-
skou tvorbu, zábavné pořady nebo nový 
cirkus. Vznikla také platforma Film Naživo 
určená těm, kteří nestihnou sledovat po-
řady přenášené v aktuálním čase. Na této 
předplacené platformě si mohou navolit 
kterýkoli z těch, které již proběhly, a zhléd-
nout jej později. 

Autoři nápadu Televize Naživo zdůvodňují 
svůj projekt jasně: „Nebudeme čekat, až se 
situace změní, musíme začít rozvíjet nové 
možnosti, aby česká kultura toto těžké ob-
dobí přežila.“ Nový způsob přenosu může 
nabídnout dokonce i něco navíc oproti ži-
vým představením, je to dáno technickými 
možnostmi. Tvůrci slibují, že jde o nový, 
průlomový formát, který není jen záznamem 
živého představení. Natáčí se tu kamerou 
z ruky, v těsné blízkosti herců, je to vlastně 
jako mikroskopická studie herectví, píše se 
na webové stránce, kterou se projekt před-
stavuje. Kromě upoutávek a programu na 
následující období najdete na webu i další 
zajímavé informace a také přesné instruk-
ce, jak si Televizi Naživo naladit. 

S přenosem živých představení začali 
v Jatkách78 na svých facebookových strán-
kách už při jarní vlně pandemie. Ze sledo-
vanosti, která se dostala na 150 tisíc diváků, 
usoudili, že divácký zájem a potenciál tu je. 
Svědčí o něm i první dny vysílání Televize 
Naživo, s přibývajícími programy se oče-
kává ještě výrazný nárůst. Kdo by televizní 
kanál nemohl naladit na svém televizním 
přijímači, může program sledovat tak jako 

na jaře, přes facebookové stránky Jatka78 
nebo příslušného divadla. 

Program v listopadu a na začátku prosin-
ce tvořily dvě divadelní představení týdně. 
K vidění byl například Macbeth z Divadla 
na Zábradlí, proběhl živý koncert Len-
ky Dusilové. Všední dny dopoledne je tu 
 DOMANÉŽ, výukový program pro děti a 
rodiče, který pomůže rozcvičit těla. Páteční 
večery patří vždy Late Night Show, dvou-
hodinovému mixu kabaretu, hudby, tance, 
burlesky i magie, jehož podobu má na sta-
rosti pokaždé jiný režisér. V sobotu 5. 12. 
se v televizi chystá Mikulášská Naživo. Pro-
bíhají jednání s mnoha dalšími kulturními 
subjekty, například s Národním divadlem, 
Městskými divadly pražskými, s Pražskou 
komorní filharmonií i Českou filharmonií. 
Z uvedeného je patrné, že výběr je pest-
rý a zdaleka nejen „alternativní“, jak by se 
mohlo na první pohled zdát. V současné 
době je do projektu zapojeno již několik 
stovek tvůrců a umělců, nabízené progra-
my ovšem procházejí sítem kvality. 

Co Televizi Naživo popřát? Nejen stálý 
nárůst diváků a šťastnou ruku při výběru 
a tvorbě programu. Také dobrou volbu, co 
dál, až dojde na úplné uvolnění kulturního 
života a bude potřeba rozhodnout o bu-
doucnosti projektu. 

Martina Fialková 

Čas adventu přichází

Televize Naživo – nový projekt

Institut Bohuslava Martinů oslaví 25. výročí
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Prahu Kateřinou Bečkovou
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Průvod na svatého Mikuláše se zřetelně 
vyobrazenými maskami (wikipedia.org)

Lití olova přes klíč do studené vody  
při věštění budoucnosti (wikipedia.org)

Zemlinsky Quartet

Divadlo Na zábradlí Macbeth Too  
(foto Jiří Šeda)
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Pražské jaro 2021
Vstupenky na festival.cz.
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 � 13. 12. 1995 po rekonstrukci byl 
otevřen Veletržní palác jako sídlo 
Sbírky moderního umění Národní 
galerie – 25 let

 � 20. 12. 1890 * Jaroslav Heyrovský, 
fyzikální chemik, tvůrce polarografické 
analytické metody, nositel Nobelovy 
ceny († 27. 3. 1967) – 130 let

 � 23. 12. 1555 * Mikuláš Dačický  
z Heslova, spisovatel  
(† 25. 9. 1626) – 465 let

 � 24. 12. 1920 * Jiří Hanzelka,  
cestovatel († 15. 2. 2003) – 100 let

 � 25. 12. 1930 premiéra prvního  
českého zvukového filmu  
Fidlovačka – 90 let
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Muzeum literatury pod novou vizuální identitou
Památník národního písemnictví  pod 
značkou Muzeum literatury otevře 
v roce 2021 v Petschkově vile v Buben-
či expozici věnovanou literatuře. Nová 
vizuální identita instituce vychází z de-
signérské soutěže. Vítězné studio 20YY 
Designers představilo koncept, který 
originálním způsobem propojuje frag-
menty z archivu instituce se součas-
ným komunikačním jazykem.
PNP byl od svého vzniku vázán na his-
torické prostory Strahovského klášte-
ra. Jeho logo – lev s knihou – lze chápat 
jako součást klasické představy o muzeu. 
A právě změny, kterými instituce nyní pro-
chází, mají své opodstatnění i ve změně 
vizuální identity. 

Samotná symbolika tak nabízí možnost 
ukázat literární muzeum ve smyslu ote-
vřené stránky vybízející k dalšímu vnímání 
textu nebo vizuálního sdělení. Zároveň je 
variabilní k dalším možnostem proměn,“ 
uvádí ředitel instituce Zdeněk Freisleben.

S dalšími informacemi o vznikajícím 
muzeu se návštěvníci mohou seznámit 
na webových stránkách Muzea literatury.

Aneta Křižková

Svobodná hra
Knih, které se týkají výchovy, vychází 
hromady. Já bych vás chtěl upozornit 
na knihu, která vyšla v listopadu a od 
ostatních knih o výchově dětí se hod-
ně liší. Je to kniha o tom, co jste sami 
jako děti zažili a čeho se dnešním dě-
tem často nedostává. O svobodné hře 
venku.
V rozvoji dětí má svobodná hra zásadní 
význam. Učí děti tvořit, plánovat, rozho-
dovat se, dávat a brát, naslouchat dru-
hým, vyjednávat, kontrolovat své impul-
zy, překonávat překážky. Dává jim smích 
a radost ze života. Dovoluje dětem, aby 
objevily své silné stránky a staly se samy 
sebou.

Proč si knihu přečíst? Podíváte se na 
„obyčejnou“ dětskou hru z mnoha úhlů 
a objevíte, jak geniálním vynálezem pro 
lidský rozvoj hraní je. Zjistíte, jak dnešní 
dětství hubne a co vše děti ztrácejí, když 
nemají dost příležitostí řídit svou vlastní 
svobodnou hru. Objevíte, že čím jedno-

dušší jsou hračky, tím různorodější hru 
nabízejí, a naopak čím uklizenější je hři-
ště, tím monotónnější je hraní. Dozvíte 
se, kde dětem v hraní nepřekážet, a nau-
číte se, jaký je rozdíl v roli hlídače, ředitele 
a herního průvodce. Až vyzkoušíte všech 
500 startérů svobodného hraní, začnete 
hravě vymýšlet své vlastní.

Pokud nevíte, co to svobodná hra je, 
kniha vám pojem vysvětlí a ukáže. A pora-
dí, jak své okolí na svobodnou hru připra-
vit. Jak a kdy řešit konflikty, které při hře 
přirozeně vznikají.

Kniha obsahuje tzv. startéry her, jakési 
impulzy, které dětem pomohou rozjet hru. 
Autoři čtenářům také poradí, jak do hry za-
pojit přírodu. Vítr, hlínu, vodu, kaluže, klac-
ky, stromy. Ale i přírodu, před kterou děti 
zpravidla hlídáme, jako je například oheň.
Knihu Svobodná hra napsali Justina a Petr 
Danišovi, koupit ji můžete například na 
webu www.svobodnahra.cz/kniha.

Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

EKORUBRIKA

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest:
DOTAZ: Rád bych se zeptal, zda existu-
je nějaká obecná záruka na ojeté vozidlo 
při prodeji mezi dvěma fyzickými osoba-
mi? Na co mám nárok, jestliže se ukážou 
nějaké skryté vady?
ODPOVĚĎ: Při koupi ojetého vozu od 
jiné fyzické osoby klasická záruka ne-
existuje. Strany si ji můžou sjednat ve 
smlouvě, nebývá to ovšem zvykem. Jako 
kupující ale můžete reklamovat skry-
té vady ojetiny, a to až do dvou let po 
převzetí. Musí jít o vady, které na vozidle 
byly už v době, kdy jste jej přebíral. Také 
u ojetin platí, že prodávající odpovídá za 
to, co nabízí. Pokud se skrytá vada pro-
jeví, doporučujeme ji ihned reklamovat 
u prodejce a udělat si o ní nějaký důkaz. 
Vhodná je videonahrávka či fotografie. 
Prodejce musí vadu odstranit opravou, 
poskytnutím přiměřené slevy nebo do-
konce v krajních případech vrácením pe-
něz. Také zde ovšem platí, že se strany 
mohou smluvně dohodnout, že prodej-
ce za vady neodpovídá. Je proto důleži-
té, abyste si četl smlouvu obezřetně a až 
potom ji podepsal. Pozor byte si měl dát 
na to, že zjevné vady musíte reklamovat 
ihned. Není proto radno otálet.
DOTAZ: Koupil jsem si tablet a nabíječ-
ku, na které je zezadu umístěna samo-

lepka s čárovým kódem a upo-
zorněním, že při stržení zaniká 
záruka. Měl jsem vždy za to, že 
je k reklamaci nutný pouze do-
klad o koupi. Má prodejce prav-
du? Rád bych se zeptal, zda si 
může prodejce podmiňovat po-
skytnutí záruky tím, že spotřebi-
teli zakáže odstraňovat samolepky ze za-
řízení.
ODPOVĚĎ: Podobné praktiky prodejců 
jsou zakázané občanským zákoníkem. 
Prodejcův záměr je jednoznačný. Snaží 
se zkrátit spotřebitele na jeho právech. 
Stržení nálepky ani jiných plomb nemů-
že vést k zamítnutí reklamace. Dokonce 
i bez účtenky můžete zboží reklamovat. 
Postačí prokázat, že jste ho u prodejce 
zakoupil. To lze doložit třeba výpisem 
z bankovního účtu, záručním listem, star-
šími reklamačními protokoly, originál-
ním obalem, specifičností zboží, v kraj-
ním případě i svědeckou výpovědí. Toto 
pravidlo vychází z občanského soudní-
ho řádu, který říká, že za důkaz mohou 
sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjis-
tit stav věci.

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

 � SÍDLO PRO S. R. O., OSVČ V PRAZE  
od 149 Kč/měsíc, tel.: 728 991 247 
www.SidloproFirmuPraha.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
tel.: 257 533 280–1 |  listyprahy1@jalna.cz

Velkokapacitní kontejnery budou přista-
veny od 14.00 do 18.00, ukládání bude 
koordinovat obsluha. 

úterý 1. 12. Široká naproti FF UK,  
Masná x Malá Štupartská
pátek 4. 12. Haštalská u č. 2, 
Petrské náměstí x Lodecká
úterý 8. 12. U Dobřenských před 
křižovatkou s Betlémskou, Dlouhá 46
pátek 11. 12. horní Malostranské 
náměstí, Pohořelec horní parkoviště
úterý 15. 12. Hellichova ul., Ostrovní 
u ZŠ naproti č. 12
pátek 18. 12. Besední č. 2 (roh parčíku), 
Štěpánská x Řeznická

(zdroj OÚ MČ Praha 1)
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Kateřina Bečková – o architektonické paměti města
Jméno Kateřiny Bečkové se objevuje v souvislosti s Muzeem hlavního města Prahy, 
kde pracuje jako kurátorka sbírky historických fotografií a Langweilova modelu. Je 
také autorkou několika publikací z řady „Zmizelá Praha“ a ani ve volném čase ji praž-
ská architektura nenechává klidnou. Proto jej už mnoho let tráví intenzivní prací pro 
Klub Za starou Prahu a již dvě desetiletí je jeho předsedkyní. Členové klubu monitoru-
jí proměny a plány, které ovlivňují původní pražskou výstavbu, a ve spolupráci s veřej-
ností se snaží zabránit případným nenávratným škodám na architektonicky cenných 
místech. Říkám si, že to už je téměř poslání.

Četla jsem od mala různé pražské po-
věsti a později si při toulkách místy, 
kde se odehrávaly, na ně vzpomínala. 
Kudy vedla vaše cesta? Kde se vzala 
vaše úcta a vášeň pro historii a archi-
tekturu?
Tak asi v 16-17 letech jsem se začala tou-
lat po Praze. Jako dítě jsem doslova ne-
snášela, když mi maminka trochu ob-
rozenecky říkala: tady bydlel ten, tady 
onen, tady se stalo tohle, támhle onohle. 
Ale když jsem se začala po městě po-
hybovat sama, tak to bylo jiné. Na Ma-
lou Stranu jsem chodila z Dejvic pěšky 
přes Hrad a z Nerudovky jsem byla úplně 
paf. Měšťanské domy se štíty a domovní-
mi znameními, na ty jsem se nemohla vy-
nadívat. Sestavovala jsem si pak vlastní 
procházky po Malé Straně a Starém Měs-
tě, k nimž jsem si vypisovala údaje z růz-
ných průvodců.
Jak jste se později dostala k činnosti 
v Klubu Za starou Prahu?
Iniciačním zážitkem památkového aktivi-
smu pro mne byla demolice novobarok-
ního Špačkova domu v Klimentské ulici 
v roce 1993. To bylo dost ošklivé prozře-
ní, zřejmě jsem si myslela, a nejen já, že 
v nové společnosti po roce 1989, která 
se tehdy formovala, se zdravé a hodnot-
né domy prostě bourat nebudou, že stát-
ní památková péče je ochrání. Dost dlou-
ho mi trvalo, než jsem pochopila, co je to 
občanská společnost. V rámci mého zá-
jmu o Prahu působil právě Klub Za starou 
Prahu, začala jsem chodit na jeho akce 
a vtáhl mne do sebe.
Mnoho Pražanů jistě ví, co je Klub Za 
starou Prahu, ale možná také, že hod-
ně dalších to neví. Můžete tedy klub 
krátce představit?
Je to spolek, který vznikl v roce 1900 
a funguje tedy bez přerušení již 120 let. 
Zabýváme se ochranou památek v tom 
smyslu, že sledujeme, co se děje a vy-
jadřujeme k tomu svůj názor. Bohužel 
pravomoci v rámci schvalovacího pro-
cesu nemáme žádné, jen právo vyslovit 

svůj názor. Ale když se ohlédnu za tou 
více než stoletou historií Klubu, pak se mi 
zdá, že právě to vstupování do veřejné-
ho prostoru s názorem prostřednictvím 
různých vyjádření a mediálních kampaní 
mělo a má největší smysl, protože formu-
je památkové vědomí lidí. Máme asi 900 
členů a vydáváme svůj věstník.
Sídlo klubu v Juditině věži u Karlova 
mostu je na místě více než symbolic-
kém, spojujícím Staré Město s Malou 
Stranou. Co všechno Juditina věž ná-
vštěvníkům nabízí?
V přízemí, tedy pod věží, v domě bývalé 
celnice, provozujeme knihkupectví, kte-
ré se pochopitelně jmenuje Juditina věž. 
Specializuje se na odbornou a populár-
ně-vědnou literaturu z humanitních obo-
rů, knihy však nabízí i na svém e-shopu. 
V prvním patře věže nově budujeme ar-
chiv, v druhém je kancelář a v třetím zase-
dačka. Jednou měsíčně, zpravidla první 
sobotu v měsíci, připravuje náš knihku-
pec Jaroslav Navrátil pro zájemce pro-
hlídku celé věže. V románské síni, souse-
dící s knihkupectvím, se pořádají kromě 
letních měsíců pravidelné přednášky na-
zývané Pondělky ve věži a příležitostné 
akce, zejména různé křty knížek i koncer-
ty a besedy. Bohužel v letošním roce se 
mnoho akcí vzhledem k pandemii covidu 
nekonalo.
Jaká je historie věže a vašeho usídle-
ní se v ní?
Klub získal v roce 1927 nájem v této men-
ší malostranské mostecké věži, která pů-
vodně patřila k Juditinu mostu, a proto se 
jí říká Juditina. Věž je v jádru velice cen-
nou románskou památkou, s níž zachá-
zíme velmi pietně. Nicméně před dvěma 
lety měla namále, městská část pod ve-
dením v minulém volebním období při-
pravovala jakousi razantní rekonstruk-
ci věže pro nespecifikovaný účel. Kvůli 
ní hrozilo i naše vystěhování, byť máme 
platnou nájemní smlouvu od roku 1994 
na 100 let. Velmi jsme se bránili, vždyť sa-
motné interiéry našich prostor, zařizova-

né před téměř sto lety, mají již památko-
vý charakter. Z nepochopitelných důvodů 
tuto akci podporoval i magistrátní památ-
kový odbor, zatímco Národní památkový 
ústav byl zásadně proti. Naštěstí zasáhlo 
ministerstvo kultury a závazné stanovisko 
památkářů magistrátu zrušilo. Takže ne-
bezpečí pro Juditinu věž je snad pro tuto 
chvíli zažehnáno. Na začátku roku jsme 
dokonce získali od městské části do pro-
nájmu navíc i první patro věže, kam chce-
me umístit náš, již zmíněný, velmi boha-
tý archiv. Bude přístupný badatelům z řad 
studentů, historiků i zájemců.

Na co se v klubu zaměřujete v součas-
né době?
Klub Za starou Prahu má vlastně dvě 
stránky, mohla bych je nazvat provoz-
ní a ideovou, nebo také vnitřní a vnější. 
V rámci té první se snažíme, aby vše fun-
govalo, jak má, připravujeme se na nové 
uspořádání archivu, plánujeme jeho vy-
bavení a zařízení, kolegové také zaháji-
li pořádání online přednášek, musí bě-
žet provoz knihkupectví apod. V té druhé 
stránce se tříbí a formulují názory, to je 
doména tzv. Domácí rady, tedy výboru 
Klubu. Nyní je na stole například názor 
na částečnou zástavbu prostranství před 
hotelem Intercontinental, osud železnič-
ního mostu pod Vyšehradem a návrh do-
stavby budovy Invalidovny.
Jaký je tedy váš pohled na zástavbu 
před Intercontinentalem, na ploše ne-
dávno pojmenované jako náměstí Milo-
še Formana?
To náměstí je součástí komponované-

ho okolí hotelu, každá stavba, která ne-
bude jen lehkým pavilonem, do prostoru 
vstoupí rušivě. Není podstatné, zda tam 
něco stálo před válkou, protože výstav-
bou hotelu a úpravou jeho okolí nastala 
nová urbanistická situace. Navíc nezasta-
věné náměstí umožňuje volný průhled na 
kubistickou fasádu tzv. Učitelských domů 
od Otakara Novotného a samozřejmě i na 
brutalistní architekturu hotelu Interconti-
netal. To je bonus tohoto prostoru, který 
by Praha měla hýčkat.
A zmíněná Invalidovna, ke které se 
také má přistavovat?
Jsme rádi, že Invalidovnu dostal do sprá-
vy Národní památkový ústav. Nad mož-
ností dostavby dvou křídel pro koncertní 
provoz na jižní straně jsme v Klubu bouř-
livě diskutovali. Pokud se kvůli tomu ne-
bude muset v samotné budově nic vy-
bourávat, dokážeme se s nimi smířit. 
Nejsme odpůrci spojení moderní a histo-
rické stavby.
I ve svém povolání kurátorky v Muzeu 
města Prahy se věnujete „architekto-
nické paměti“ města, spravujete sbír-
ku historických fotografií Prahy a také 
Langweilův model. Vstoupili jsme do 
období adventu a Vánoc. Čím si toto 
období Pražané zpestřovali v dobách 
začátků fotografie?
Myslím, že v základních rysech se vnímá-
ní Vánoc kdysi a dnes příliš neliší. Sváteční 
okamžiky trávili Pražané doma v rámci rodi-
ny, případně po návštěvách. Podobně jako 
naši předkové můžeme i dnes navštívit vá-
nočně vyzdobené kostely a obdivovat jejich 
betlémy, z nichž nejznámější je ten u ka-
pucínů na Loretánském náměstí s figura-
mi v životní velikosti. Tradicí svátečních dnů 
byly kdysi také procházky, či spíše korzo-
vání po městě v slavnostních šatech a slav-
nostní náladě se zakončením v pohostin-
ském zařízení. Pokud napadl sníh, na všech 
myslitelných šikmých plochách, například 
v parcích, se sáňkovalo. Mráz skýtal i mno-
há další povyražení, protože Vltava pravi-
delně zamrzala. Podskalští plavci připravo-
vali kluziště pro odvážné bruslaře přímo na 
zamrzlé řece. Na jiném místě z Vltavy těžili 
a odváželi led, a to byla velká podívaná, kte-
rou Pražané sledovali z mostů. Historické 
fotografie těchto dějů mám tak pevně ulo-
žené v paměti, že jednou před mnoha lety, 
když byl silný mráz a Vltava i v Praze lehce 
zamrzla, hned jsem se na to běžela podívat 
a přistihla se, jak si bláhově v duchu před-

stavuji, že nad tou zamrzlou Vltavou snad 
uvidím i to staré Podskalí.
Dovedete si jako historička představit, 
že byste se ocitla uprostřed adventu 
v Praze, řekněme, před 100 lety, roku 
1920? Kam ještě byste se zašla podí-
vat?
V Praze měly tradici vánoční trhy s tím 
hlavním, který byl na Staroměstském ná-
městí. Asi by mne bavilo jít se podívat 
na sortiment vánočního zboží, v mno-
ha případech rukodělného. Možná bych 
zjistila, že to není moc odlišné od dneš-
ní nabídky. V druhé polovině dvacátých 
let minulého století se začaly strojit vá-
noční stromy republiky, ale ty ještě urči-
tě nesvítily elektrickými řetězy a ozdoba-
mi jako dnes. Obecně řečeno, světelná 
atmosféra trhů s mihotáním různých ole-
jových a petrolejových lampiček ve stán-
cích při večerním stmívání musela být 
zvlášť půvabná. Asi bych si užila i zvu-
kovou stránku toho času, žádné elektro-
nické vyhrávání, jen živý hovor, případně 
živě zpívané koledy, nebo nějaké pouliční 
písničky, do toho vyvolávání prodavačů, 
zacinkání pražského orloje a zvuk kostel-
ních zvonů odbíjejících čas.

Martina Fialková

prosinec
Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku, sraz vždy ve 13.45

 12. 12. Oujezdská malostranská arbesiana – sraz u vchodu do Tyršova domu  
  u stanice tramvaje
 19. 12. Beethoven a Wagner vposled v extra hotelu – sraz za Prašnou bránou  
  v Celetné ulici

POŘADY PRO SENIORY

Tichá adventní setkání

Tradičně každý rok pořádá organizace 
Tichý svět adventní koncert s tlumoče-
ním do českého znakového jazyka v ba-
zilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 
A protože letošní rok je rok velmi speciál-
ní, bude i koncert speciální. Odehraje se 
během čtyř adventních nedělí v prostředí 
Facebooku s názvem Tichá adventní se-
tkání a přinese tak slyšícím i neslyšícím 
trochu hudby, kterou jde vnímat i očima, 
až k nim domů. 

Koncert je pořádán tak, aby byl rovno-
cenným zážitkem pro slyšící i neslyšící. 
Každé setkání se neobejde bez vánoč-
ní skladby s uměleckým tlumočením do 
českého znakového jazyka. Diváky čeka-
jí také promluvy, vyprávění s vánoční at-
mosférou a bilance roku 2020.
www.tichysvet.cz

NEBE NAD HLAVOU
Venuše ráno nízko nad JV, pozorovatelná 
až do konce roku. Koncem měsíce ve výš-
ce jen 6°, jasnost klesne na -3,9 mag. Mars 
většinu noci mimo ráno, viditelnost dobrá, 
jasnost klesá k -0,3 mg, zapadá kolem 2. 
hodiny. Planety Jupiter a Saturn večer nad 
JZ v Kozorohu ve velmi těsné blízkosti, vi-
ditelnost končí.  Slunce vstoupí do Kozo-
roha 21. 12. v 11:03, zimní slunovrat, začá-
tek astronomické zimy. Východ mezi 7:37 
a 7:59, západ mezi 16:01 a 16:08.  Měsíc: 
nov 14. 12. v 17:16, úplněk 30. 12. ve 4:28. 
Konjunkce s Polluxem (Blíženci) 4. 12. (3h), 
s Aldebaranem (Býk) 27. 12. (22h). U Spiky 
(Panna) 10. 12. ráno, 16. a 17. 12. večer se-
skupení s Jupiterem a Saturnem.  Mete-
orický roj Geminid (ideální četnost 150) při 
jeho maximu 14. 12. (0h) neruší Měsíc.

wi

Nevíte, čím obdarovat své blízké? 
Máme pro vás skvělý tip!

Můžete zakoupit dárkový poukaz Divadla 
v Řeznické v elektronické verzi a zaplatit ho 
převodem. 
Hodnotu poukazu si můžete určit vy sami 
a jeho platnost je jeden rok od zakoupení. Ob-
darovaný si poté sám dle vlastního výběru zvo-
lí, kdy a které představení bude chtít z reperto-
áru divadla navštívit.
Udělejte radost sobě nebo svým blízkým a pod-
pořte Divadlo v Řeznické a kulturu.
Dárkový poukaz objednávejte na e-mailu 
divadlo@reznicka.cz.

listyprahy1.cz
v nové 
online 

podobě 
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Umění pro NADĚJI
Trafo Gallery vystavuje díla 12 autorů 
mezi něž patří Michal Cimala, Jakub 
Hubálek, Jakub Janovský, Jan Kaláb, 
Anna Neborová, Jakub Nepraš, Mi-
chael Rittstein, Jaroslav Róna, Jakub 
Roztočil, Martin Salajka, Ira Svobodo-
vá a Ivana Štenclová. Jejich díla nabízí 
k charitativnímu prodeji spolu s kalen-
dářem na pomoc Nízkoprahového den-
ního centra pro lidi bez domova NADĚ-
JE. Umění v čase nouze opět pomáhá 
potřebným.
Po loňské spolupráci s fotografem Jiřím 
Šourkem se Trafo Gallery rozhodla zno-
vu podpořit NADĚJI. Patrony kalendáře 
a výstavy se stali například architekt Da-
vid Vávra, herečka Klára Issová, zpěvák 
Tomáš Klus, tenista Tomáš Berdych, he-
rečka a zpěvačka Berenika Kohoutová, 
rapper Orion, kardiochirurg prof. MUDr. 
Jan Pirk, DrSc., ekonom Tomáš Sedlá-
ček, režisér Václav Marhoul, astronom Jiří 
Grygar a další.

Kalendář k zakoupení na:https://trafo-
gallery.cz/store/ostatni/kalendar-trafo-
-art-2021/ https://trafogallery.cz/store/
ostatni/kalendar-trafo-art-2021/.Jaroslav Róna

Ivana Štenclova

Muzeum Lichožroutů – vstup vítaný!!!
To je název multimediální retrospekti-
vy ilustrátorky, výtvarnice a filmařky Ga-
liny Miklínové, kterou připravila Villa 
Pellé. Výstava byla podle plánu zahájena 
1. prosince online vernisáží. První malé 
i velké návštěvníky by výstava mohla dle 
aktuálního rozvolňování protiepidemic-
kých opatření přivítat hned 2. prosince. 
Příznivci Lichožroutů mohou do galerie 
prozatím vyslat své liché ponožky, které 
se stanou součástí instalace.
Dílo Galiny Miklínové plynule přechází z tra-
diční formy ilustrace do komiksu či animo-
vaného filmu a rozumí si se slovem i hud-

bou a umožňuje dát důraz na multimediální 
pojetí výstavy. Dominovat budou pochopi-
telně Lichožrouti, jejichž příběhy vytvořila 
spolu s básníkem Pavlem Šrutem. Vesměs 
sympatičtí pletení rošťáci, kteří se stali ne-
přehlédnutelným a univerzálním knižním 
i filmovým fenoménem, však nechají pro-
stor i pro další povedená dítka své stvořitel-
ky, jako jsou například Cílovníci nebo Stra-
šidýlko Stráša.
Výstava ve Ville Pellé bude otevřena až do 
28. března 2021, po znovuotevření gale-
rií budou ohlášeny přesné termíny bohaté-
ho doprovodného programu. Více informa-
cí na www.villapelle.cz.

Sovička
Na Národní třídě, dříve Ferdinandalle, 
je velmi pompézní brána, která bývala 
vstupem do ohrazeného Starého Města.
Nyní může návštěvník Prahy touto bra-
nou vstoupit do bytového a obchodní-
ho areálu Platýz, který je jedním z nej-
větších stavebních celků v Praze. Tato 
brána byla ale také vstupem do pro-
storu velkého středověkého tržiště, ze 
kterého dnes zůstaly jen názvy: Uhel-
ný trh, Ovocný trh, Havelský trh a Sko-
řepka.

Na trhu Uhelném se neprodávalo jen 
uhlí, nýbrž všechno možné, především 
zelenina, maso, ovoce, ale také květi-
ny a možná i trochu později vánoční 
stromky. Také zde jsou Kotce, dnes jen 
poměrně úzká ulice, která ovšem ješ-
tě v době mého mládí sloužila jako za-
jímavé textilní vetešnictví. Dalo se tam 
koupit leccos a člověk se mohl náku-
pem vyřazené uniformy stát z civila vo-
jákem nebo pobudou. Trhů bylo prostě 
v Praze mnoho. Dobytčí trh, dnes Kar-
lovo náměstí, byl největším náměstím 
v Evropě.

A Koňský trh. Na tomto trhu, na jeho 
horním konci, možná někde v místech 
slavného koně od pana Myslbeka, stál 
pranýř a pro výstrahu podvodníkům 
tam byla i šibenice.

Kdysi byl i prostor mezi ulicí Celet-
nou a Národní třídou jedno velké trži-
ště. Ozývaly se tehdy hlasy trhovců, 
že by bylo dobře zbourat tu „ošklivou“ 
budovu Stavovského divadla a spo-
jit trhy dohromady. Okolo těchto trhů 
byla spousta zájezdních hospod a také 
stájí, neb formani se museli dobře po-
starat o své koně. Zboží bylo nutno na 
tržiště dovézt, a to právě z Dobytčího 
trhu z Karlova náměstí a z trhu Koňské-
ho, tedy z Václaváku. A také z venkova, 

bez něhož by se město neuživilo. Stáje 
byly právě na Uhelném trhu, hned ved-
le hospody s dnešním názvem U dvou 
koček. Jednotlivé stáje je možno i dnes 
vidět, slouží ovšem jiným účelům. A 
s nákladem se projíždělo velikou bra-
nou právě v Platýzu, kde jsme výlet 
po pražských tržištích začali, a proto 
o tom píši. Na bráně z Národní třídy je 
totiž dosud malý, ale nejstarší pražský 
semafor. Nesvítí a není barevný. Je to 
malá kovová soška. Sovička.

Sovička na svém místě sedí už déle 
než dvě stě let. Ve své době poloha 
sovy na bidýlku oznamovala, zda je vol-
no ve stájích pro formanské vozy. Když 
měla sova hlavu nahoru a seděla pěk-
ně vzpřímeně, dávala najevo, že jsou 
v ještě volná místa a vjezd je povolen. 
Pokud visela z bidýlka hlavou dolů, stá-
je v Platýzu a formanských hostincích 
byly obsazeny a bylo zakázáno vjíždět 
do průjezdu. 

Před Vánocemi se prý soška rozzá-
řila zlatavým leskem a hodným dětem 
chudých rodičů, které se marně těši-

ly na dárky, i křidélky zamávala. Sovy 
jsou moudré a ví, jak bolestné může 
být nenaplněné očekávání radosti, kte-
rá nepřijde. Letošní Vánoce, na které 
jako mokrá špinavá deka dolehla pan-
demie, lehce zamává každému, kdo se 
na ni bude chvíli dívat a přát si zaslech-
nout šum jejích křidýlek.

Přijďte ji pozdravit a přejte vroucně 
všem, aby se zase mohlo volně dýchat 
a aby se lidé nemuseli jeden druhému 
vyhýbat. Vždy, když vcházím do Platý-
zu, kouknu na sovičku a jsem rád, že 
tam stále vzpřímeně sedí a já mohu jít 
dál. Často chodíme okolo nejrůznějších 
soch a nápisů s plnými taškami a hlavu 
ani nezvedneme. A nejen, že tu krásu 
nevidíme, ale ani nevíme, co tím chtěl 
kdysi autor nebo magistrát říci.
Tak přátelé, hlavu vzhůru, a přejme 
všem i sobě jen dobré.

Jan Brabenec
foto: David Černý/MilujuPrahu.cz

Text vznikl pro Vídeňské svobodné listy, 
česky psané periodikum vydávané ve Vídni. 

TIP NA KNÍŽKU

Vladimír Stibor a kolektiv
Cesta k hoře úsvitu – Almanach české poezie 2020
Připutovala ke mně půvabná knížka, kde se na titulní strán-
ce k nebi vzpíná záhadná Hora úsvitu a uvnitř ji doplňují dal-
ší křehké a něžné ilustrace Jitky Píšové. Almanach české po-
ezie, který vydává dlouholetý ctitel veršů volných i vázaných, 
Vladimír Stibor s pomocí svých přátel (& kolektiv).
Je to úctyhodná práce, která sestává z komunikace s několika 
desítkami autorů z celé republiky a pokaždé i několika českých 
básníků žijících v zahraničí (letos Slovensko, Švédsko, Austrá-
lie, Německo i USA). Pročítání, vybírání a vyhodnocování, co nej-
lepšího z jejich tvorby toho roku zařadit. Shánění finančních pro-
středků na vypravení a tisk ve vytříbené grafické úpravě, a pak houževnatá práce, almanach 
propagovat, dostat jej ke čtenáři. Vladimír Stibor si to vyzkoušel už 13x, tolik totiž vyšlo al-
manachů v jeho péči.

První se jmenoval Slova nejsou tam, kde je vidíme a zrodil se v nakladatelství Jana Drdy 
v Příbrami v roce 2003. A následovaly další. Několik z nich se mi v minulých letech dostalo 
do ruky. Okouzlují už svými názvy: jen namátkou například Před hradbami noci (2004), Bás-
níci z podkroví (2006), Rybáři odlivu (2015) či Řezbáři stínů (2016).

Když jsem ten letošní vytáhla z obálky, ve které přišel, byl založen bílým lístkem na stra-
ně 80. Přelétla jsem očima název a hned pak i text básně Mike Perryho – U Písecký brá-
ny. Myslím, že autor sborníku, žijící v Příbrami, vůbec netuší, že nakladatelství našich novin 
je v těsném sousedství s touto pražskou památkou. A ten lístek nejspíš jen náhodou za-
pomněl. Takové neuvěřitelné náhody jsou poezií života. Stojím kousek od Písecké brány 
s knížkou v ruce a čtu si. Přečtěte si také.

Je tu ale několik desítek dalších básní: s jednou či dvěma strofami i obsáhlejších, ve ver-
ši i volných. Mnohé zaujmou svou otevřeností, syrovostí, upřímností, jiné jsou tajnosnubné, 
autoři jsou zastoupeni dvěma či třemi básněmi. Nacházíme tu známá jména: Jiří Žáček, Jan 
Krůta, Radana Šatánková, Jan Cimický, ale také jména neznámá, včetně nejmladší autorky, 
čtrnáctileté Magdalény Ječné a nejstaršího 91letého Ladislava Mušky. S potěšením tu na-
cházím i básně několika svých známých.

Vladimír Stibor zde zveřejňuje i své dvě básně, jedna z nich je věnována blízkému pří-
teli Miroslavu Kovaříkovi, nezapomenutelnému recitátorovi a divadelníkovi, který letos zja-
ra opustil tento svět.

Je zajímavé pročítat si na konci sborníku, kdo jsou všichni ti snílci a básnící tvorové, au-
toři letošního vydání. Jak pestrá je to společnost: od zdravotní sestřičky přes profesora bo-
taniky až po vlakvedoucího. Říkám si, že to je nejlepší důkaz potřebnosti poezie. A že je 
dobré, když čeští poeti mají svého Vladimíra Stibora.
Vydalo nakladatelství PaperJam v Hradci Králové

Martina Fialková

Rádio Kašpar 
– čirá radost!

Nečekané se stalo skutečností. Spolek 
Kašpar zahájil vlastní internetové rádiové 
vysílání. Žádné zprávy o covidu, dopravě 
a počasí – jen dobrá muzika a zajímaví hos-
té. A samozřejmě vaše otázky a naše od-
povědi.
Vysílá se živě od pondělí do pátku, 9.00 – 
15.00. Večer od 18.00 se pouští záznam 
denního vysílání pro ty, kteří přes den ne-
mají čas nebo poslouchat v práci jednodu-
še nemohou. Mimo tyto časy jede mix hud-
by bez moderátorů a o víkendu plánujeme 
sestřihy z rozhovorů. Moderátory jsou her-
ci ze Spolku Kašpar. Každý má k dispozici 
dvouhodinový vysílací blok. Styl či tvář ka-
ždého bloku má moderátor zcela ve svých 
rukách.

Hosty si zve každý moderátor podle své-
ho vkusu a také podle toho, co ho zajímá 
a o co se chce s posluchači podělit. Jedná 
se o zhruba měsíční pilotní projekt.

Rádio lze naladit přes webové stránky 
www.divadlovceletne.cz, přes Facebook 
Divadlo v Celetné&Spolek Kašpar (kde lze 
také klást dotazy) a v aplikaci pro mobilní 
telefony Rádia.cz.
www.divadlovceletne.cz

Krásné Vánoce plné lásky  
Pomozte seniorům, dětem i zvířatům
Vánoce by měly být časem radosti a po-
hody. Takové prožití svátků ovšem není 
samozřejmostí pro všechny. Tento čas 
tak může být ideální pro šíření lásky 
i mimo okruh našich nejbližších. V pro-
sinci probíhá hned několik zajímavých 
dobročinných sbírek, které potěší obě 
strany.

Vzdělávací a kulturní Centrum Elpida již 
několik let zprostředkovává prodej pono-
žek, které zahřejí nejen na nohou, ale i u 
srdce. Ponožky totiž plete více než 200 
babiček z celé České republiky. Tyto ori-
ginální pletené ponožky dávají babičkám 
práci a radost z pocitu užitečnosti a záro-
veň podporují aktivity pro seniory v Cent-
ru Elpida. Pokud už ale ponožky pod stro-
mečkem vaše nejbližší unavují a chcete 
pomoct ještě více, můžete na e-shopu za-
koupit ponožky pro osamělé seniory, kte-
ří jsou v době epidemie koronaviru ještě 
více osamocení. Dárek je zahřeje a ukáže 

jim, že na ně někdo myslí. Více informací 
je na webu www.shop.elpida.cz.

Dalším zajímavým projektem je Krabi-
ce od bot pořádaná Diakonií Českobra-
trské církve evangelické, která je jedním 
z největších poskytovatelů sociálních, 
zdravotních a vzdělávacích služeb v ČR. 
Do 6. prosince na jejich webu probíhá 
10. ročník sbírky, ve které je možné da-
rovat dětem dárky, jež se vejdou do kra-
bice od bot. Dárek je poté nutné zanést 
na některé z odběrných míst, odkud pu-
tuje ke konkrétnímu dítěti. Pokud přípra-
vu dárku nestíháte nebo chcete přispět na 
splnění velkého přání, jako jsou kroužky, 
doučování, sport a další, lze zakoupit tak-
zvanou Krabici online. Všechny informace 
jsou dostupné na webu 
www.krabiceodbot.cz.

Nejen o Vánocích je krásné udělat ra-
dost opuštěným zvířatům. Na webu psi-
prani.cz a kociciprani.cz lze plnit přání 
pejskům a kočičkám z útulků. Na uve-
dených stránkách jsou konkrétní příbě-
hy zvířátek, je možné přispět na veterinár-
ní péči, krmivo nebo větší projekty útulků, 
ale můžete i například zjistit, co útulky po-
třebují, a donést dárek osobně. Jsou zde 
také uvedené adresy, kde můžete opuště-
ná zvířata najít, a případně si některé vy-
brat a přijmout ho do rodiny.

Martina Janoušková

Mike Perry  
U Písecký brány
To by bylo krásný
kdybys tak za mnou přišla
a vyzvedla si mě
u Písecký brány
Zašli bychom na kuřecí vývar
maj ho tam za osumatřicet
a taky pivo Ferdinand
a skvělej svařák
jak máš ráda
To by bylo krásný
Kdybys tak za mnou přišla
Už by se smrákalo
a my si tam poslechli
kdo by hrál
třeba Petera Lipu
nebo Rybovku
když budou ty svátky
zkoukli novou výstavu
a pak se courali
nočníma Sadama
až tam k nám k Biu Oko
To by bylo krásný
Kdybys tak za mnou přišla
A vyzvedla si mě u Písecký brány…
Jenže středověk neskončil
A mezi námi stojí právě
ty Mariánské hradby
Takže zase bageta
Vývar bez tebe
mi prostě nějak nejede.

Mike Perry z Prahy o sobě v almanachu uvádí:
bojovník s větrnými mlýny a také přítel i ka-
marád Mirka Kováříka
(nezapomenutelného recitátora, divadelníka 
a publicisty, který letos zemřel, pozn. red.).

Reduta Národní 20, Praha 1 
www.divadlominaret.cz, 732 575 666 
info@divadlominaret.cz 
Sledujte web Divadla Minaret s aktuálními informacemi  
v souvislosti s opatřeními vlády.

1., 6., 13., 19. Putování do Betléma 15.00
7., 8., 14., 15., 16., 17. Putování do Betléma 9.00, 10.30

Začátky představení v 9.00 a 10.30, není-li uvedeno jinak.
Činnost souboru je podporována hl. m. Prahou a Prahou 1.
Herecké kurzy v Redutě! Kurzy pro děti a mládež (ve věku 10 
až 18 let) na Praze 1 každou středu od 16 do 18 hod. Bližší 
informace na tel: 732 575 666.

STUDIODVADIVADLO
Palác Fénix, Václavské nám. 802/56, P 1
www.studiodva.cz, 222 222 598,  
pokladna@studiodva.cz

Vážení diváci, dokud nám neumožňuje ak-
tuální situace otevřít brány našeho divadla, 
můžete se alespoň těšit na naše online živá 
vysílání JSME S VÁMI, které jste si na jaře 
tolik oblíbili. Exkluzivní vysílání, které začíná 
v klasických 19.00 je zdarma, ale zájemci si 
mohou pořídit dobrovolnou vstupenku. Pev-
ně věříme, že vás humor neopouští a strá-
víte rádi večer ve společnosti našich hvězd 
jako jsou Patrik Hartl, Bob Klepl, Monika Ab-
solonová, Berenika Kohoutová, Iva Pazder-
ková, Roman Štabrňák, Sabina Remundová 
a řada dalších. 
Termíny online vysílání v prosinci:  
2., 9., 16., 22., 30.
Bližší informace o programu vysílání najdete 
na www.studiodva.cz

listyprahy1.cz
v nové online 

podobě 


