
Haskinse, Otty Steinerta, Josefa Sudka 
nebo Jaroslava Rösslera. Zahrnuje i portré-
ty dalších významných uměleckých osob-
ností, například filmového režiséra Juraje 
Herze či malíře Miroslava Rady. Součástí 
výstavy je i řada Tauskových knih.

Petr Tausk: Portréty
Galerie Josefa Sudka
Úvoz 24, Praha 1 – Hradčany
do 19. 06. 2022

Tři patra pláten hýřících barvami. Sopkova retrospektiva v Museu Kampa obsahuje 
přes 100 obrazů a také řadu akvarelů a kreseb, pečlivě vybraných z rozsáhlého díla vý-
razného představitele české malby. Jiří Sopko, nedávno osmdesátiletý, působil mezi 
lety 1990–2016 na pražské Akademii výtvarných umění, přičemž dvakrát byl zvolen 
jejím rektorem. Retrospektiva ukazuje růst a proměnu umělce samotného, a na jím 
vybíraných námětech a jejich zpracování také proměnu doby. 

Žlutá, oranžová, červená… ale také trávo-
vě zelená a sytě modrá. To jsou barvy, které 
v nejrůznějších kombinacích převládají a 
na obrazech Jiřího Sopka vytvářejí pro něj 
typické postavy či tvary. Co říkají ti barevní 
hlavonožci, kráčející ve dvou či ve třech, ně-
kdy také sami, Sopkovými plátny do nezná-
ma? Vyprávějí příběh společnosti i samot-
ného umělce, který prožil uvolnění 60. let 
20. století jako student pražské akademie, a 
jehož aktivní umělecká dráha spadá do ob-
dobí pozdější normalizace. To vše se v jeho 
tvorbě odráží a posouvá až ke zklidněným 
a nadějeplným nedávným desetiletím, ob-
čansky i umělecky už zcela svobodným. 

Sopkova retrospektiva přináší ve třech pa-
trech muzea výběr z jeho maleb – ať už ole-
jů nebo akrylů, ale také akvarelů, většinou 
věnovaných lidské postavě. Čtenářům jsou 
dobře známé i jeho jedinečné ilustrace, pře-
devším k dětským knihám. Tou nejznámější 
jsou asi Pižďuchové od Václava Havla. Tento 
titul spolu s dalšími jím ilustrovanými kníž-
kami najdeme i ve zdejší muzejní prodejně. 

Nad výtvarnou mluvou umělce můžeme 
přemýšlet mnoha směry. Pohled na velká 
a podobnými náměty spojená plátna, ať 
už vznikla v kterémkoli umělcově tvůrčím 
období, nabízí sál v přízemní muzea. Na-
jdeme tu i jedinou Sopkovu skulpturu Vod-
ní pólisté (1975–76), která však je vlastně 
spíš originální kombinací obrazu a sochy. 
Dominují a vynikají tu například plátna Tou-
ha (1969), Dámičky (1972) nebo rozměrné 
plátno Rudá lázeň z roku 1990 s hlavami, 
z moře vzhlížejícími kamsi nahoru. Jsou tu 
ale i typické Sopkovy postavy, třeba ta krá-
čející Za sloupem (1999). U všech vnímáme 

zároveň umělcovu hravost, z druhé strany 
ale sytými barvami i výraznými ohraniče-
nými tvary útočí energie a konkrétní záměr. 
Odlidštěnost doby normalizace, s níž se 
Sopko těžce vyrovnával, symbolizuje kru-
té Počitadlo, na jehož drátcích jsou místo 
barevných kuliček navlečené lidské hlavy, 
jimiž otáčí prapodivný skřet. 

Pořád si myslím, že to nejlepší teprve 
namaluju

To je citát uvozující další část výstavy. 
Sopkem často zobrazované dvojice či tro-
jice nabízejí výklad o možnosti zařadit se 
a splynout s ostatními, jak to vyžadovala 
normalizace. Nevynikat a nevyčnívat. Ane-
bo naopak chtějí vybočit, utéct z davu, 
když takto kráčejí rychlým a energickým 

krokem? Jsou tu postavy běžící, sedící, le-
žící, stojící. Často jen s hlavami, bez rukou. 
V polovině osmdesátých let u malíře vrcho-
lí tvůrčí i osobní krize, nemá ani dostatek 
prostředků na malířský materiál. Vznikají 
proto díla malovaná na jutových pytlích 
nenatřených ani základní barvou, z nichž 
můžeme vnímat sice beznaděj, přesto však 
skrytý vnitřní vzdor a sílu. Jiří Sopko později 
pracuje jako restaurátor památek například 
na poutním kostele Hostýn nebo na zámku 
Častolovice. 

Ke konci 80. let se výraznému umělci 
poštěstilo. Jeho tvorba byla prezentována 
na samostatné výstavě v Mnichově. Díla 
z té doby přinášejí nové nápady, a hlav-
ně naději (působivá plátna Světlo, Sníh…) 
Zlom politických poměrů 1989 pak zna-
mená zadostiučinění, Jiří Sopko se díky 
vůli studentů stává profesorem na AVU. Je 
také členem Umělecké besedy. Pokud jde 
o tvorbu, Sopko sám říká, že začíná tíhnout 
k minimalismu. Projevuje se to v druhé čás-
ti expozice třeba do různých podob obrazů 
s názvem Krajiny z roku 2016 nebo trojice 
barevných Hradů (2019), také znovu užití 

„tečkovaných“ ploch. Jakkoli jsou Sopkovy 
obrazy charakteristické výraznými barvami, 
nepůsobí zdaleka jen radostně. Neopomi-
nutelnou součástí jeho výtvarného jazyka 
jsou ironie a sarkasmus. Sopkovy malby 
tak mimo jiné fungují jako sžíravý komen-
tář k době svého vzniku, což platí nejen pro 
roky normalizace, ale i novější období naší 
moderní historie. 

Třetí část výstavy nabízí už v úvodu zmíně-
né Sopkovy kresby a také díla posledního 
období umělcovy tvorby. Obojí je od sebe 
prostorově odděleno lehkou žlutou přepáž-
kou ze zavěšených planěk. Toto členění 
výstavního prostoru je užité i v předchozích 
sálech a vychází zjevně z obdobného žluté-
ho „plotu“, stvořeného umělcem jako sou-
část některých obrazů. Plátna posledního 
období zůstávají často bez figur, a když už 
jsou „zalidněná“, dominují na nich nejčastě-
ji lidské hlavy v různých situacích. 

Velké výstavy zaměřené převážně na 
novější tvorbu měl Jiří Sopko v roce 2002 
v Jízdárně Pražského hradu a o pět let poz-
ději v Galerii Rudolfinum. Šéfkurátor Musea 
Kampa Jan Skřivánek uvádí, že mnoho 
obrazů ze 70. a 80. let je nyní na Kampě 
vystaveno poprvé po víc jak čtvrtstoletí. 
Proto může být pro mladší diváky výstava 
dost možná velkým objevem. Zdejší letoš-
ní retrospektiva autora je sice – úměrně 
prostorám muzea – nevelkým, ale rozhod-
ně působivým výběrem Sopkovy rozsáhlé 
tvorby. Museum k ní připravilo i doprovod-
ný program, který najdete na jeho webo-
vých stránkách. 

Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2,  
do 29. 5. 2022

Martina Fialková 

Petr Tausk (1927 Praha – 1988 Praha), 
významný teoretik a historik české i svě-
tové fotografie vystudoval Vysokou školu 
chemicko-technologickou v Praze a poté 
pracoval jako vědecký pracovník. 

V oboru chemie publikoval řadu odbor-
ných prací. Dále se zabýval fotografií, a to 
teoreticky i prakticky. Od roku 1967 půso-
bil jako externí pedagog na Filmové a te-
levizní fakultě Akademie múzických umění. 
Propojoval znalost technologických pro-
středků fotografie s tvorbou, což dokládal 
v řadě odborných i popularizačních publi-
kací. Jako kurátor organizoval řadu výstav, 
včetně jubilejní retrospektivy Josefa Sudka 
v roce 1976 v Cáchách. Po několik desetile-
tí byl prostředníkem mezi domácími autory 
a zahraničím. Mezinárodní ohlas měly jeho 
Dějiny fotografie 20. století, vydané popr-
vé roku 1977 v německém nakladatelství 
DuMont, které později vyšly i v anglické, 
španělské, italské nebo švédské verzi. Jako 
fotograf se věnoval zejména portrétu.

Jeho první samostatná výstava v Galerii 
Josefa Sudka představuje především por-
tréty významných fotografů – Billa Brandta, 
Cornella Capy, Joela Meyerowitze, Sama 

Jednou za čas dojde k tomu, že vyměníte 
mobilní telefon za jiný, popřípadě „restar-
tujete“ ten stávající, aby se vyčistil a opět 
sloužil jako nový. Což přinese kromě ký-
žené výkonnosti přístroje také mnoho 
neplánovaných výsledků. Začnou na vás 
vyskakovat hlášky, které jste kdysi pracně 
zakázali, vaše oblíbená nastavení se ztratí 
a mnoho programů nabízí nechtěné, ně-
kdy až netušené funkce. Stalo se to mně, 
nedávno. Sice si umím 99 % nastavení ob-
novit podle dřívějška, ale i to 1 % novinek 
je někdy zajímavé.

Například funkce, kterou jsem jaksi „ne-
odmázl“, která slovy filosofa „levitovala“ 
kdesi v pozadí, a jejíž výsledek mi nakonec 
přistál v e-mailu.

O co šlo? Od „strýčka Googla“ jsem zís-
kal „přehled časové osy za rok 2021“. A do-
zvěděl jsem se, kde jsem všude byl, i když 
si to dávno nevybavuji. Připojil mi k tomu 
mapu s červenými špendlíky a zevrubnou 
legendou. Takže dnes vím, že jsem navští-
vil cirka 6 zemí/oblastí, 185 měst, 268 míst 
a k tomu rovněž taková, která byla pro mne 
úplně nová. A pozor, dokonce jsem urazil 
28 % cesty kolem světa! Desítky kilometrů 
jsem šel pěšky, tisíce najel autem a na mo-
tocyklu. To sice nevím, jak to rozeznal od 
jiných dopravních prostředků, ale asi ano, 
když to říká.

Taky mi „strýček“ sdělil, že jsem (prý) 
strávil 32 hodin na 30 místech nakupová-
ním. A 106 hodin na 33 místech jsem vě-
noval jídlu a pití. K resumé mých cest vy-
hledal „strýček“ krásné fotografie – chrám 
Sv. Štěpána ve Vídni, výběh vlků na Šu-
mavě i pohled z rozhledny, ke které jsem 
s rodinou v létě vydal. Já na ni nevylezl, 
to se „strýček“ zmýlil. Ale nevadí, alespoň 
si mohu prohlédnout, o co jsem přišel. 
V souhrnu mi tak scházela už jen čísla 
mých bot, jak se říká.

A tak se jednoho dne můžeme dočkat 
toho, že nám „strýček“ změří kroky na ko-
ledě – Velikonoce se blíží – a „tetička Wiki“ 
časem zveřejní, jak na tom s velikonoční 
tradicí dnes jsme, kolik toho koledníci na-
chodí v Praze, kolik na Moravě, kdo jezdí 
autem, kdo chodí pěšmo, kdo navštěvuje 
jen přiznané ženy, kdo obchází potajmu 
i milenky a tak dále. I když to už možná 
trochu přeháním.

Tak hezký duben a veselé Velikonoce!
Ondřej Sedláček

PLACENÁ INZERCE

 � 2. 4. 1932 * Karel Nepraš, sochař  
(† 5. 4. 2002) – 90 let

 � 4. 4. 1832 * Josef Zítek, architekt, 
stavitel Národního divadla  
(† 2. 8. 1909) – 190 let

 � 4. 4. 1937 † František Xaver Šalda, 
spisovatel a literární kritik  
(* 22. 12. 1867) – 85 let

 � 5. 4. 1937 byl zahájen letecký provoz 
na starém letišti Praha-Ruzyně, první 
letadlo České letecké společnosti 
přistálo po letu na lince Piešťany – 
Zlín – Brno – Praha – 85 let

 � 9. 4. 2007 † Egon Bondy (vlast. jm. 
Zbyněk Fišer), básník, filozof  
(* 20. 1. 1930) – 15 let

 � 14. 4. 1922 * Stella Zázvorková, 
herečka († 17. 5. 2005) – 100 let

 � 20. 4. 1292 král Václav II. založil na 
Zbraslavi klášter cisterciáků – 730 let

 � 27. 4. 1907 Břevnov povýšen  
na město – 115 let

PŘIPOMEŇME SI V DUBNU

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křes-
ťanským svátkem i oslavou začátku jara. Po 
dvou letech koronavirové pauzy je budeme 
moci konečně oslavit tak, jak jsme zvyklí. 
S koledou v sousedství, pomlázkou pro děti 
i dospělé a dalšími tradicemi, které se s Ve-
likonocemi pojí. Koledu i symbol Velikonoc 
po dlouhá staletí představují také malovaná 
vajíčka – kraslice. V lidové kultuře se zdo-
bení vajec stalo tradicí a některé způsoby 
přetrvávají až do dnešních dnů.

Jejich výstavu připravilo Muzeum Kar-

lova mostu. Výstava „Kraslice ze tří stran“ 
je prezentací těchto tradičních dovedností 
– jak hotových kraslic, tak i způsobů jejich 
zdobení zručnými lidovými umělci na místě. 
Expozici doplní také české kroje. A protože 
k velikonočním svátkům patří také dobré 
jídlo a pití, budou při příležitosti vernisáže 
2. 4. v kavárně Muzea Karlova mostu připra-
veny i různé jarní speciality. Na vernisáž je 
vstup volný. O víkendu 7. a 8. dubna mezi 
10:00–14:30 jsou pak přichystány dílničky 
pro děti.  MF

V nové výstavní síni Expo 58 ART se v ne-
děli 8. května 2022 od 14 hodin uskuteční 
prestižní aukce uměleckých děl, kterou po-
řádá renomovaná česká aukční síň Adolf 
Loos Apartment and Gallery. Aukční síň 
se specializuje na prodej kvalitních obrazů 
a plastik významných českých a zahranič-
ních umělců. Společnost klade důraz pře-
devším na pravost všech nabízených děl, 
které pečlivě prověřuje a konzultuje s uzná-
vanými českými i zahraničními odborníky. 
Jako jediná aukční síň v České republice 
poskytuje doživotní záruku pravosti pro-
dávaných uměleckých předmětů.

Návštěvníci budou mít možnost shléd-
nout exponáty v rámci předaukční výstavy 
ve výstavní síni Expo 58 ART, od 9. dubna 
do 7. května, vždy od 10 do 18 hodin a to 
i včetně sobot, nedělí a svátků. V neděli 
8. května bude výstava přístupná až do ko-
nání aukce, tedy od 10 do 13:30 hodin.

V aukci bude nabídnut sběratelsky ce-
něný obraz Toyen s názvem Vidím, že má 
bílá stránka zezelenala, 1951. Jedná se 
o první aukční prodej tohoto plátna, jeho 
význam dokládá i fakt, že název obrazu byl 
použit na parte malířky. Vyvolávací cena je 
6 000 000 Kč.

Aukce nabídne také Sváteční portrét od 
Alfonse Muchy. Toto brilantní dílo pochází 
z významné pražské prvorepublikové sbír-
ky stavitele Ing. Augustina Klose, z druhé 
poloviny dvacátých let 20. století. Vyvoláva-
cí cena je 5 000 000 Kč.

Emil Filla bude zastoupen mimořádným 
obrazem Baletka s květinami z let 1947–1948, 
který do nedávna visel v malířově obývacím 
pokoji. Vyvolávací cena je 5 000 000 Kč.

Francouzský malíř Maurice de Vlaminck 
bude v aukci zastoupen mistrovským ole-

jem La Maison Grise z roku 1914. Vyvoláva-
cí cena díla malíře světového formátu bude 
4 200 000 Kč. 

Netradiční položku aukce představuje 
olej Václava Havla. Jedná se o jedinou 
olejomalbu, kterou vytvořil za svého 
života československý a následně prv-
ní český prezident. Bílý kůň ve vesmíru 
z roku 1982 se vyvolává za 2 500 000 Kč. 

Malebný olej Jana Zrzavého, Via Appia, 
1957, dále kubistické zátiší Emila Filly, 
1923, s názvem Jablko, pohár a hrozen vína 
a skvostné dílo Tahiťanky od Maxima Kopfa 
míří do aukce se shodnou vyvolávací cenou 
1 900 000 Kč.

Mezi další „highlighty“ aukce budou pa-
třit díla od Aloise Wachsmana, Jindřicha 
Štyrského a Toyen. 

Do aukce se podařilo získat hned několik 
unikátních sochařských děl z českých a za-
hraničních sbírek. Zastoupen bude Henry 
Moore, André Masson, Eva Kmentová, 
Otto Gutfreund, Olbram Zoubek, Eduard 
Ovčáček a další. 

V aukci se budou rovněž dražit díla tzv. 
bubliny od současného umělce Jiřího 
George Dokoupila. Současné umění dále 

Jiří Sopko, Světlo (1999, akryl, plátno,  
70 × 96,8, Galerie Gema)

Jiří Sopko, Dámičky (1972, olej, plátno,  
200 × 180, Galerie Gema)

České Velikonoce – Kraslice ze tří stran

Jiří Sopko v Museu Kampa – výstava barevných snů o člověčenství

Aukce umění Adolf Loos Apartment and Gallery 
v nové výstavní síni Expo 58 ART

Kde jsem všude byl

Toyen, Vidím, že má bílá stránka zezelenala 
(1951)

Petr Tausk, Joel Meyerowitz, 1983

Portréty Petra Tauska

www.radioteka.cz

IVAN TROJAN v komedii,
v níž jde o peníze 

až v první řadě
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nabídne díla Hynka Martince, Krištofa 
Kintery, Michaela Rittsteina, Ivana Exne-
ra, Magdaleny Jetelové či Jana Gemrota. 

Pozornost sběratelů a investorů nepo-
chybně přitáhnou i další exkluzivní díla 
například Františka Kupky, Zdeňka Sýkory, 
Františka Drtikola, Jiřího Koláře, Václava 
Špály, Jana Saudka, Milana Paštéky, Fran-
tiška Víznera, Oty Janečka, Jiřího Trnky, 
Josefa Čapka, Františka Tichého, Kamila 
Lhotáka, Bohumíra Matala, Václava Boští-
ka, Josefa Jíry, Julia Mařáka, Adolfa Borna, 
Adrieny Šimotové, Joana Miró a dalších.
Aukce: neděle 8. května od 14.00
Místo: Výstavní síň Expo 58 ART,  
Letenské sady 1500/80, Praha 7
Aukční katalog najdete na www.aloos.cz
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duben
Ztajená historie Prahy – vycházky Vlas-
tivědného kroužku, sraz vždy ve 12.30

 9. 4. Věhlas tří objektů Chudobic – 
sraz v Opletalově ulici před vchodem  
do ČTK
 23. 4. V tiché uličce Svatojanské – 
sraz u pomníku TGM na Hradčanském 
náměstí
 30. 4. Arcibiskupové Skrbenský a 
Huyn s rozpory – sraz u pomníku TGM 
na Hradčanském náměstí

Komunitní centrum Unitaria v Anenské: co pro vás nabízíme
V srdci Prahy je jen málo příležitostí pro ko-
munitní život. Nově tuto možnost poskytu-
je rekonstruované a bezbariérově přístup-
né Komunitní centrum Unitaria v Anenské 
ulici, které bezplatně nabízí svým návštěv-
níkům zázemí kavárny, několika přednáš-
kových sálů a dětské herny. 
Složitá rekonstrukce tohoto prostoru na 
moderní centrum mohla vzniknout i díky 
podpoře z evropských fondů v rámci ope-
račního programu Praha: pól růstu. Prostor 
centra je otevřený zejména seniorům, dě-
tem a jejich rodičům – pro tyto skupiny ná-
vštěvníků nabízíme největší část programů.

Dětem a rodičům zatím patří zejména 
středy a čtvrtky, pravidelně od 10:00 do-
poledne do 16:00 odpoledne, během toho 
času je otevřena dětská herna s kavárnou 
pro rodiče a drobným občerstvením pro 
všechny. V současné době k nám zveme 
i maminky a děti, které přišly z Ukrajiny, na-
bízíme prostor, kde se lze alespoň na chvil-
ku kreativně zabavit a odpoutat od nera-
dostných myšlenek.

Několikrát do měsíce na dětské progra-
my navazuje podvečerní beseda s odborní-
ky věnovaná rozmanitým tématům z oblas-
ti rodičovství, výchovy a také zaměstnání. 
Kromě toho mohou rodiče pravidelně jed-
nou v týdnu využít možnost bezplatné indivi-
duální konzultace s psycholožkou (každou 
středu mezi 10:00–12:00, zatím bez nutnos-
ti objednání), samozřejmě včetně zázemí 
dětské herny s hlídáním. Pro rodiče máme 
k dispozici zdarma připojení na wifi a také 
veřejně přístupný počítač.

Letní příměstské tábory v KC zdarma:
Naše komunitní centrum pořádá taktéž 
prázdninové příměstské tábory. Program 
bude zaměřen na rozvoj dětské tvořivosti 
a organizujeme je pod vedením zkušených 
lektorek v srpnu 2022 přímo v našem cen-
tru, Anenská 5, Praha 1. Tábory jsou urče-
ny pražským dětem prvního stupně základ-
ní školy od 6 do 11 let věku, přednostně 
dětem rodičů samoživitelů, z pěstounských 
rodin a z rodin v obtížné životní situaci.

Tábory pořádáme v těchto týdnech: 
1.–5. srpna 2022, 15.–19. srpna 2022, 
každý všední den od 8:00 do 17:00. Dítě je 

nutné přihlásit vždy na celý týden, lze je při-
hlásit i na oba dva týdny. Oba pobyty jsou 
zdarma, výtvarné potřeby a materiál děti 
dostanou na místě. Více informací včetně 
pokynů pro přihlášení najdete na www.uni-
taria-kc.cz. Dítě můžete přihlásit i osobně, 
každou středu a čtvrtek mezi 10:00–16:00, 
kdy probíhají dětské programy.

Dále nabízíme bezplatně prostor napří-
klad pro zkoušky dětského sboru, dětské 
oslavy, doučování, výuku češtiny pro cizince 
a nejrůznější charitativní či komunitní akce.

Další skupinou, které nabízíme bezpeč-
né zázemí a možnost setkávat se, ať už jen 
tak nad kávou nebo při některém z progra-
mů, jsou senioři. Můžete si u nás třeba za-
cvičit jógu, potrénovat paměť při kurzu 
bridže nebo poslechnout rozmanité před-
nášky či hudební akce.
Zkrátka naše dveře jsou Vám otevřené!

Základní přehled nabídky KC:
(všechny programy zdarma včetně kávy 
a drobného občerstvení)
Herna a programy pro děti: středy a čtvrt-
ky 10:00-16:00,
Veřejný volný přístup na počítač pro rodi-
če: středy a čtvrtky 10:00-16:00, případně 
po dohodě.
Bezplatné psychologické poradenství: 
středy 10:00-12:00, případně individuálně 
dle dohody.

Každý týden bridžový klub, rehabilitační 
cvičení pro seniory, výtvarná setkání pro 
dospělé, seberozvojový kurz divadelní im-
provizace.
Nepravidelně: přednášky, koncerty, hudeb-
ní akce a hudební dílny a další.

Z dubnových programů pro vás speciál-
ně vybíráme:
čtvrtek 14. 4.
od 12:00 – zdobení vajíček s dětmi (různé 
techniky)
od 18:00 – Jak si s dětmi připravit, prožít 
a užít sváteční čas – inspirativní tipy a be-
seda
čtvrtek 28. 4.
od 17:00 – veřejný křest knihy Sylvy Vojtíš-
kové Kam v Praze s dětmi, když prší.
Dále chystáme jeden dubnový den věnova-
ný jen hrám a hračkám včetně výměny, ba-
zárku a přednášky s besedou.

Pro aktuální nabídku prosím sledujte náš 
web a sociální sítě:
Komunitní centrum Unitaria
Anenská 5, Praha 1, 
www.unitaria-kc.cz
facebook: KCUnitaria, 
Instagram: kc_unitaria         

              -PR-

Tepelné čerpadlo
Topná sezona pomalu končí, další chlad-
né období je daleko, ideální čas na opra-
vy, nebo dokonce modernizaci.
Důležitých aspektů při výběru nového to-
pení je řada. Od technických přes finanč-
ní. Aktuální je ale i hledisko environmen-
tální. Tam prohrávají zejména fosilní paliva.
A konkrétně u zemního plynu se do hry do-
stává i současná Putinem vyvolaná zrůdná 
válka na Ukrajině. Ještě nedávno se o rus-
kém plynu uvažovalo jako o médiu, které 
pomůže Evropě opustit uhlí a přejít na jiné, 
čisté zdroje energie.

Ruský plyn se Evropě trochu vzpříčil 
v krku a řekl bych, že bude velká snaha 
hledat jiné zdroje.

Ještě před zahájením zločinné války vy-
šla studie, za kterou stojí evropské spotře-

bitelské organizace, za Česko se na vzni-
ku podílel spotřebitelský časopis dTest. 
Samotnou studii vypracovala ekonomická 
a analytická společnost Element Energy. 
Studie se zaměřila na odhady nákladů na 
vytápění ve dvou nejtypičtějších domácnos-
tech (dům a byt) pomocí elektrických tepel-
ných čerpadel nebo hybridních elektro-vo-
díkových tepelných čerpadel a vodíkových 
kotlů. Studie počítala s odhadem nákladů 
ve čtyřech zemích v období 2025–2040.

Podle studie jsou pro spotřebitele nej-
levnější ekologickou variantou vytápění 
elektrická tepelná čerpadla. A samozřejmě 
se vyplatí zateplení domů.

Přečtěte si stručné shrnutí studie zde: 
https://bit.ly/3D1hyE8

Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

EKORUBRIKA

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest:
DOTAZ: Rád bych poprosil o radu. Když 
daruji peníze sestře, musí je danit jako pří-
jem, i když jsme sourozenci? Nikde jsem se 
nedozvěděl jednoznačnou odpověď.
ODPOVĚĎ: Dary podléhají dani z příjmu. 
Od té jsou však osvobozeny dary mezi pří-
buznými v linii přímé a v linii vedlejší, po-
kud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce 
nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě 
manžela, rodiče manžela nebo manžela ro-
dičů. Ve vašem případě tedy sestra daň pla-
tit nemusí.
DOTAZ: Odstoupil jsem od smlouvy do 14 
dnů od převzetí zboží. To jsem si objednal 
přes internet a platil jsem na dobírku. Nyní 

mi e-shop tvrdí, že nemám právo 
na vrácení poplatku za dobírku. 
Má pravdu?
ODPOVĚĎ: Podle občanského zá- 
koníku vám má podnikatel vrátit 
do 14 dnů od odstoupení všechny 
peněžní prostředky včetně nejlev-
nějších nákladů na dodání. 
Doběrečné je však poplatek za umožnění 
platby při převzetí, nejde tedy o náklad na 
dodání. Proto by vám měl prodávající vrá-
tit vedle kupní ceny i částku za platbu do-
bírkou.
Kontaktovat můžete i poradenskou linku 
časopisu dTest – tel.: 299 149 009
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POŘADY PRO SENIORY
Velkokapacitní kontejnery budou přista-
veny od 14.00 do 18.00, ukládání bude 
koordinovat obsluha. 

 úterý 5. 4. Masná x Malá Štupartská
 pátek 8. 4. Štěpánská x Řeznická
 úterý 12. 4. Besední č. 2 (roh parčíku), 
Ostrovní ulice u ZŠ naproti č. 12
 pátek 22. 4. Pohořelec horní parkoviště, 
Široká naproti FF UK
 pátek 29. 4. Barvířská (křižovatka Petrské 
nám. x Lodecká), Cihelná č. 2      (zdroj OÚ MČ Praha 1)

KONTEJNERY NA PRAZE 1

Válka zuřící na Ukrajině přivádí do České republiky a do Prahy tisíce lidí. Ano, jsou 
to uprchlíci, ale především jsou to lidé s nejrůznějšími osudy, životními příběhy, 
zkušenostmi, které je nutno za každým z nich vidět a vnímat. Jen tak bude zachová-
na jejich lidská důstojnost, o kterou by mělo v situaci, kdy se ocitají v nejistotě no-
vé země, jít především. 
K dnešnímu rozhovoru svolil Stanislav Potapenko z Kyjeva, výzkumník a specialista 
s mezinárodními zkušenostmi ve vedení velkých ekologických projektů. Protože už po-
dle data narození nepodléhá vojenské povinnosti, rozhodli se se ženou Ilonou po delším 
váhání opustit svůj domov v obléhaném hlavním městě a vydat se na strastiplnou dva-
náctihodinovou cestu přeplněným vlakem do Lvova. Během ní se navíc ujali ještě starší-
ho nemocného muže z Charkova, vysíleného chemoterapií, jehož předali na ukrajinsko-
-polských hranicích dceři. Po složitých peripetiích Stanislav a Ilona přijeli do Prahy, kde 
jim moji přátelé nabídli nejprve prozatímní a nyní už i trvalou možnost ubytování. Se Sta-
nislavovou ženou Ilonou jsme v roce 1988 společně strávily 14 dní v Praze a na výletech 
po České republice. Naše přátelství dál však ponejvíce probíhalo v dopisech a telefonic-
ky. Stanislava jsem potkala jen jednou, koncem 90. let, kdy tu byl na služební cestě. Ny-
nější setkání s oběma nepostrádalo proto dojetí a sentiment, jen okolnosti bychom si 
všichni bývali přáli úplně jiné.

Ty i tvoje žena, jste byli zvyklí celkem 
často cestovat do zahraničí – služebně 
nebo i na zajímavé dovolené. Tentokrát 
je to ale jiná cesta. S jakými pocity jste 
se na ni vydávali?

Tato cesta předčila svou extrémností 
a nepředvídatelností všechny ostatní. I se 
všemi našimi zkušenostmi by to bylo vel-
mi těžké, kdybychom během ní nepotka-
li mnoho milých a ochotných lidí. Jak na 
předměstí Kyjeva, kde jsme trávili u zná-
mých první dny války, a kde jsme byli štěd-
ře zásobeni již nedostatkovým jídlem na 
cestu, tak ve Lvově, kde nám místní dob-
rovolníci pomohli rychle a pohodlně se 
dostat k polským hranicím. Také pak v Ba-
vorsku, kam jsme se přepravili a celý tý-
den jsme byli chráněnci rodiny našeho 
nemocného souputníka z Charkova. A sa-
mozřejmě v České republice, kde se nám 
dostalo pomoci a díky přátelům jsme rych-
le našli slušné bydlení a také se zaregist-
rovali v centru pro pomoc Ukrajincům. To 
nejhorší ale bylo, rozhodnout se k tomu, 
abychom opustili svou zemi a město, pro-
tože vzhledem ke svému věku a zdraví 
sice už nemohu bojovat, ale zároveň jsem 
se musel postarat o bezpečí své rodiny.

V Praze nejsi úplně poprvé. Jaká to 
byla příležitost, kdy jsi tu pobýval v 90. 
letech?

Poprvé jsem do Prahy přijel před 30 
lety, když jsem se vracel ze stáže na jedné 
z holandských univerzit, a už tehdy jsem 
si město a jeho obyvatele zamiloval. Pak 
jsem tu byl znovu na konferenci o úpravě 
vody a na setkání s kolegy z jedné americ-
ké nevládní organizace.

Teď se zde rozhlížíte se ženou ne 
jako turisté, ale jako budoucí obyvatelé. 
Jaké jsou vaše první dojmy?

Tato návštěva byla pro nás nečekaná. 
Je proto skvělé být obklopen péčí přátel. 
Všechny problémy se získáním víza, zaři-
zováním nového bydlení a prostým shá-

něním potřebných věcí jsou tak mnohem 
jednodušší. Stejně jako dříve Praha ohro-
mí krásou a také pohodlím pro život. Všu-
de je přitom vidět množství ukrajinských 
vlajek a cítit touhu obyčejných Čechů po-
moci Ukrajincům v pro ně těžkých chví-
lích. Ne nadarmo se podle nedávného 
průzkumu mezi Ukrajinci Česká republi-
ka zařadila mezi pět zemí nejpřátelštějších 
k naší zemi.

Důležitý je také jazyk. Snažíte se ro-
zumět češtině a chcete se přihlásit do 
nějakého kurzu nebo myslíš, že si zatím 
vystačíte s ruštinou a angličtinou, které 
oba ovládáte?

Samozřejmě nám pomáhá pomoc no-
vých přátel. Na druhou stranu naše zna-
lost ukrajinštiny a ruštiny značně usnad-
ňuje vám rozumět. A také spousta Čechů 
mluví dobře anglicky. Mimochodem, jak 
při cestě do České republiky, tak při ná-
vštěvách zdejších obchodů, a dokonce 
i v domě, kde nyní bydlíme, jsme potka-
li trvale zde žijící Ukrajince, kteří s námi 
sympatizovali a pomáhali nám, jak mohli. 
Jazykový kurz se nám ale bude velmi ho-
dit, až si začneme hledat práci.

Jak jsi mi vyprávěl, měl jsi už ve 
školních letech, které jsi prožil ještě 
v době tehdejšího Sovětského svazu, 
určité zkušenosti ze zahraničí. Jaké?

Počátkem 70. let pomáhal můj otec 
jako vedoucí skupiny sovětských specia-
listů v Bulharsku s rozvojem celulózové-
ho a papírenského průmyslu. Několik let 
jsem proto studoval střední školu při vel-
vyslanectví SSSR v Sofii a žil tam na inter-
nátě. V naší třídě byly děti z mnoha zemí 
tehdejšího socialistického bloku včet-
ně dvou kluků z Československa, Duša-
na a Františka. (Kdepak asi jsou?) Ve třídě 
vládla přátelská atmosféra a přístup Bul-
harů k sovětským občanům byl uctivý. Ale 
ve škole se nás všechny snažili přesvědčit 
o přednostech sovětského způsobu živo-

Stanislav Potapenko – mezi Kyjevem a Prahou
níkových plynů při distribuci plynu v sítích 
Gruzie a Uzbekistánu (v rámci Kjótského 
protokolu), což podporoval největší sou-
kromý klimatický fond Velké Británie.

Jaký byl v současné Ukrajině zájem 
aplikovat zahraniční poznatky a zlepšit 
tak životní prostředí u vás?

I přes určitý zájem ukrajinského státu, 
organizací i soukromých firem jsme často 
při zavádění zahraničních postupů v této 
oblasti naráželi na byrokracii a korupci. 
Proto jsme často museli vynaložit značnou 
vynalézavost k motivaci manažerů či maji-
telů společností, aby plnili své povinnos-
ti v souladu se zákony. Například zavede-
ní nové technologie úpravy vody v Kyjevě, 
které vedlo k poklesu úpravy chlórem a vý-
razně zlepšilo její kvalitu, se podařilo pro-
sadit až po tříleté veřejné kampani vede-
né v ulicích města občanskými iniciativami 
a zapojením nejlepších odborníků a médií 
v rámci mého působení u Greenpeace.

Motivace pro implementaci zahranič-
ního vývoje ve velkém měřítku je možná 
až po přechodu Ukrajiny na ekostandardy 
EU a dalších vyspělých západních zemí.

Současná válka hodně změní. Napá-
chá nezměrné škody nejen na lidských 
životech a zdraví, ale také na infrastruk-
tuře Ukrajiny. Až skončí, bude nejdříve 
nutné likvidovat ekologické škody, než 
bude možné znovu jít dopředu. Myslíš, 
že i tady se Ukrajině nabídne tak obrov-
ská mezinárodní pomoc, jakou vidíme 
nyní ve válce?

Obyvatelé Ukrajiny nyní platí obrov-
skou cenu za své vlastní politické chyby 
a krátkozrakou politiku řady západních 
zemí. Škody na ekonomice a ekologii bu-
dou obrovské. Řada západních politiků 
mluví čím dál hlasitěji o „Marshallově plá-
nu“ na obnovu Ukrajiny, ale na skutečné 
řešení všech problémů včetně životního 
prostředí bude potřeba mnohem více in-
vestic. A svůj kolosální dluh by zde mělo 
splatit Rusko jako země agresora.

Jsi vysoce kvalifikovaný ve svém 
oboru. Jak si představuješ své (dočas-
né) působení v České republice?

Přijeli jsme do Česka s manželkou tepr-
ve nedávno. Nejprve bylo třeba získat dlou-
hodobé vízum a pojištění, zajištění bydle-
ní a života, a trochu rekonvalescence po 
únavné cestě. Ale to by brzy mělo být vyře-
šeno a já budu schopen zaměřit se na hle-
dání zaměstnání. I když je těžké představit 
si, co to bude. Nějaké nabídky jsem už do-
stal od svých zahraničních kolegů a snad 
bude možné najít nějakou dočasnou práci 
v českých organizacích i firmách, která by 
byla užitečná také mojí zemi.
K tomu držíme palce

Martina Fialková

ta a učitelé skrývali jeho nedostatky i tem-
né stránky historie.

Když jsi se pak vrátil domů, ještě do 
Sovětského svazu, jak jsi to cítil?

To byla těžká doba, kdy jsem musel do-
cela změnit vlastní představy o své zemi. 
Uvědomil jsem si, že i v Bulharsku jsem 
se při komunikaci s vrstevníky – i když 
ze socialistického tábora – cítil uvolněně-
ji a svobodněji než pak doma. V té době 
bylo na Ukrajině, stejně jako v celém So-
větském svazu, nebezpečné se otevřeně 
vyjadřovat ke společenskému i politické-
mu vývoji, a to vyvolávalo deprese a touhu 
vymanit se ze zajetí. O pouhých deset let 
později, během tzv. perestrojky, svitla na-
děje na změnu a po rozpadu SSSR se sta-
la mnohem silnější.

Ty jsi v Kyjevě vystudoval Polytech-
nický institut a pak ještě postgraduálně 
Institut koloidní chemie a vody v Národ-
ní akademii věd Ukrajiny. Celý život ses 
zaměřoval na ekologii, včetně velkých 
mezinárodních projektů. Které byly pro 
tebe nejzajímavější?

Takových projektů bylo mnoho, všech-
ny byly inovativní a první svého druhu 
v Ukrajině, v zemích bývalého SSSR a ně-
které dokonce i ve světě. Mezi nimi na-
příklad zavedení plnohodnotné anaerobní 
biotechnologie pro zpracování odpadních 
vod v kvasnicovém průmyslu Ukrajiny. 
Projekt byl financován Holandskem. Nebo 
zakládání a koordinace sítí mezinárodních 
dárců a nevládních organizací zabývají-
cích se změnou klimatu v Ukrajině. Také 
příprava řady energeticky šetrných projek-
tů v průmyslu Ukrajiny za účasti místních 
energetických společností (podporova-
la vláda USA). Pracoval jsem i na několi-
ka projektech ohledně snížení emisí skle-

Praha 7 – Letná, Jana Zajíce 7 
Tel.: 603 552 558,  

scarabeus@galeriescarabeus.cz 
www.galeriescarabeus.cz

út 14.00–19.00, so-ne 13.00 – 18.00
středa až pátek na objednání  

pro školy a skupiny

Muzeum kávy Alchymista

KÁVA A KÁVOVINY
v proměnách času a kultur

GALERIE SCARABEUS
LOUTKY A RODINNÁ  
LOUTKOVÁ DIVADLA

ZAHRADA GALERIE SCARABEUS
Od dubna bude v případě dobrého počasí sou-

částí prohlídky muzea a galerie také zahrada s na-
učnou stezkou Příroda a umění na počest ornito-
loga a hrdiny Veleslava Wahla. Keramické sochy 

zde vystavuje Igor Hlavinka.

92. koncert na schodech
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová 
a Střední uměleckoprůmyslová škola uvá-
dí ve spolupráci se ZUŠ Praha 8 v úterý 26. 
dubna od 18 hodin 92. koncert na schodech
Vystoupí kapela BEZZUŠBAND, dirigují Voj-
těch Pacák a Petr Peremský
Praha 3, Žižkovo náměstí 1300/1
www.sups.cz

Flétna jara
z cyklu Hudba bez hranic 
19. 4. v 19.30
Benefiční koncert pro děti z Ukrajiny
Klára Valentovičová – zobcová flétna
Martinů Strings Prague pod vedením  
Jaroslava Šonského

Program:
Antonio Vivaldi, Koncert B dur  
pro čtvery housle
J. S. Bach, Braniborský koncert G dur
Jaroslav Pelikán, Concerto in D pro zobco-
vou flétnu a smyčce – česká premiéra
W. A. Mozar, Divertimento D dur
Vstupné dobrovolné – doporučená výše 
150 Kč.
Výtěžek ze vstupného bude věnován třem 
mladým rodinám s šesti dětmi z ukrajinské-
ho Žitomyru. Maminky a děti našly ubyto-
vání prostřednictvím spolku České kořeny, 
pořadatele dnešního koncertu. Váš příspě-
vek jim pomůže v těžkém začátku.
Koncert podpořily: Lentiamo s.r.o., Slovenský  
institut, Tomislav Vašíček, Nadace Život umělce 
Spolupořadatel: Dominikánská 8



duben 2022

vibrato

Partner
festivalu

Za finanční
podpory

Partner
koncertu

Technologický
partner

Generální
mediální partner

Hlavní
mediální partner

Mediální
partner

Oficiální
automobil

12/5 —
3/6/2022
77. mezinárodní hudební festival

festival.cz

PJ_210_inzerce_listy_Prahy1_227x150.indd   1 15.03.2022   10:47:41

Divadlo v Řeznické, o.p.s., Řeznická 17, Praha 1 
720 993 787, divadlo@reznicka.cz, www.reznicka.cz

 5. Poslední sezení u doktora Freuda
 6. Věčná milenka Alma Mahlerová
 8. NordOst host
 11. “Dokument „Ukrajino, nezlob se“ a následná diskuse
   s autory Martinem C. Putnou a Radimem Špačkem“
 12. Relativita
 13. Odvolání
 20. Jeden německý život
 21. Falešná nota
 24. Sejdeme se pod vocasem
 27. Poslední sezení u doktora Freuda
 28. Ve smyčce
 29. Věčná milenka Alma Mahlerová
 30. Strašidlo Cantervillské host / Divadelní spolek Gen D

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak. 
Anenské náměstí 5, Praha 1 
www.nazabradli.cz, 222 868 868 
pokladna@nazabradli.cz

 1. Mýcení
 2. Europeana angl. titulky
 4. Zlatá pláž
 5. Persony angl. titulky
 6. Obscura
 7. Freudovo pozdní odpoledne
 8. Podivuhodný případ pana Holmese
 9. Macbeth – Too Much Blood
 11. Korespondence V+W
 12. Ahoj vesmíre! Planetárium Praha
 13. Obscura
 14. Tajný agent
 19. Freudovo pozdní odpoledne
 20. Ztracené iluze angl. titulky
 21. Hamleti
 22. Mýcení angl. titulky
 23. Požitkáři
 28. Discoland veřejná generálka 11.00
 29. Discoland 1. premiéra
 30. Discoland 2. premiéra

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Celetná 17, Praha 1, 
www.divadlovceletne.cz, 222 326 843, 608 327 107, 
rezervace@divadlovceletne.cz

KAŠPAR
 3. Srpen v zemi indiánů
 4. Dámská čtyřhra
 5. Růže pro Algernon
 6. Protokol
 7. Protokol
 8. Snímek 51
 9. Cyrano 18.00
 10. Cyrano 18.00
 11. Pašije premiéra 18.30
 12. Pašije 18.30
 13. Pašije 17.00, 19.30
 14. Pašije 17.00, 19.30
 15. Pašije 13.00, 16.00
 19. Život je sen
 20. Život je sen
 21. Život je sen
 22. Mrzák inishmaanský
 24. Mikulášovy patálie 14.00
 25. Terasa
 26. Terasa
 27. FC Rudý lev
 28. Něžná je noc

Kašpar / KLUBOVNA
 1. Slovácko sa nesúdí
 2. Slovácko sa nesúdí
 5. Kráska z Leenane
 6. Dva špinavci
 8. Lebka z Connemary
 10. Vincenc
 11. Audience
 12. Lebka z Connemary
 13 Politika správcovny
 14. Politika správcovny
 19. Vincenc
 20. Vincenc
 21. Helverova noc
 25. Osiřelý západ
 26. Osiřelý západ

DIVADLO VERZE
 1. Vášnivost, Thriller
 2. Úča musí pryč 16.00
  Jméno 20.00
 24. Trenér
 29. Pravý západ
 30. Šťastný vyvolený

LOUTKY V KLUBOVNĚ
 2. iOtesánek Divadlo B 15.00
 10. Tři kouzelné dary Loutky bez hranic 15.00

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Chodovská tvr z
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
 7. Svěcení jara s Jaroslavem Svěceným  

(490/390)  17.30, 19.30
  Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo,  

Lucie Tóth – klavír
 11. Jedenáctky: Dejvické TriO (200/150) 19.00
  Klasická hudba. Dominik Trávníček – viola,
  Monika Herianová – flétna, Ludmila Juránková – klavír
 14. Melodie pro každého (150/100) 19.00
  Písně nejen od autorů Karla Hašlera, Voskovce 

a Wericha a dalších. Zpěv Erik Bezdíček, klavírní  
doprovod Václav Vedral

 20. Šansony na tvrzi (130/100) 18.00
  Marta Balejová, Jana Rychterová, Radim Linhart, 

Libuše Švormová
 21. KerenDun & Nitai Hershkovits (Izrael) (300) 19.30
 28. Jazz klub Tvrz: Najponk duo (160/110) 20.00
  Jazzový pianista Najponk a taras Voloshchuk – kontrabas

Ostatní
 30.  Čarodějnice na Chodovské tvrzi  

Park u Chodovské tvrze (zdarma) 14.00

Výstavy
 Galerie otevřena úterý-neděle 13.00 – 19.00, (60/30)
 20. 4. – 5. 6. 2022 František Tichý: Kresby, grafika.
 Obrazy, grafika, kresby
28. 4. Komentovaná prohlídka  výstavy

Klimentská 16, Praha 1, 
studio a cafégalerie: 602 463 664, facebook.com/studiocitadela, 
facebook.com/bohnickadivadelni, www.studiocitadela.cz 

BOHNICKÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST
  Pouti bláznů, otevřené zkoušky nového inscenačního 

projektu

STUDIO CITADELA
 22. Klub „K“ 19.30
  Sousedské setkání se zajímavými lidmi Petrské čtvrti

STUDIO CITADELA DĚTEM
 2. Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce 15.00
  Divadlo Kasperle
  KC Kaštan, Bělohorská P 6
 9. Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce 10.30
  Divadlo Kasperle
  O dvou Maryčkách 15.00
  Divadlo/Žlutý kopec
  Jarní trhy Komunitní centrum Jasoň, P 4
 10. O dvou Maryčkách 10.30
  Divadlo Žlutý kopec
  Vodárenská věž Letná, Pa 7
PRAVIDELNÉ KURZY A DÍLNY
606 952 175, produkce@studiocitadela.cz,
Divadelně taneční kroužek PO 17.00
Jemná hatha jóga s P. Špindlerovou PO 18.30
Taneční ateliér, klasický indický tanec kathak ST 18.30
www.kathak.wz.cz
Bohnická divadelní společnost  ČT 17.30
602 463 664

Za podporu děkujeme: Hl. město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Státní 
fond kultury ČR, Městská část Praha 1, Creative Europe – EACEA.

Národní třída 28, Praha 1 
221 105 225. Pokladna  
otevírá vždy 1 hodinu  
před začátkem prvního  
představení. www.evald.cz  

 1. BIO SENIOR Zpráva o záchraně mrtvého 14.00
 1. Mimořádná událost 16.00
 1., 2., 5.  Poslední závod (1. 4. premiéra) 18.00
 1., 2., 5.  Známí neznámí (1. 4. premiéra) 20.00
 2., 3.  BIO JUNIOR Myši patří do nebe 14.00
 2. Betlémské světlo 16.00
 3. Známí neznámí 16.00
 3. Mimořádná událost 18.00
 3. Olga premiéra 20.00
 4. BIO SENIOR Mimořádná událost 14.00
 4. Belfast 16.00
 4. Známí neznámí 18.00
 4. Zátopek 20.00
 5. BIO SENIOR Tove 14.00
 5. Mimořádná událost 16.00
 6. BIO SENIOR V létě ti řeknu, jak se mám 14.00
 6. Poslední závod 16.30
 6. Mimořádná událost 18.30
 6. Známí neznámí 20.30

Další program na: www.evald.cz

Sokolovská 1, Praha 8, www.kinoatlas.cz, 222 312 737

Malý sál
 1., 6.  The Batman 19.30
 2., 3.  BIO JUNIOR Příšerákovi 2 (2. 4. premiéra) 14.30
 2. Mimořádná událost 16.30
 2. Betlémské světlo 18.30
 2., 4.  Ztracené město  (2. 4. premiéra) 20.30
 3. Ztracené město 16.30
 3. The Batman 19.00
 4. Mimořádná událost 18.30
 5. BIO SENIOR Srdce na dlani 15.30
 5. Mimořádná událost 17.30
 5. Drive My Car premiéra 19.30
 6. BIO JUNIOR Myši patří do nebe 15.30
 6. Poslední závod  17.30
Velký sál

 1., 5., 6.  Známí neznámí (1. 4. premiéra) 18.00
 1., 5.  Morbius (1. 4. premiéra) 20.00
 2., 3.  BIO JUNIOR Ježek Sonic 2 premiéra 14.00
 2. Poslední závod premiéra 16.15
 2., 3.  Známí neznámí 18.15
 2. Morbius 20.15
 3. Betlémské světlo 16.15
 3. Známí neznámí 18.15
 3. Cyrano premiéra 20.15
 4. Poslední závod 18.00
 4. Známí neznámí 20.00
 6. BIO SENIOR Mimořádná událost 15.00
 6. Cyrano premiéra 20.00

Další program na: www.kinoatlas.cz

Činoherní  k lub 
Ve Smečkách 26, Praha 1, www.cinoherniklub.cz, 211 151 877

 1. Dámský krejčí
 2. Macbeth
 3. Ošklivec
 4. Kati 
 5. Tramvaj do stanice Touha 19.00
 6. Bůh masakru
 7. Linda Vista
 8. Zrada
 9. Osiřelý západ
 11. EQUUS
 12. Osiřelý západ
 13. Bratři Karamazovi
 14. Tramvaj do stanice Touha 19.00
 15 K.Š.E.F.T.
 19. Kočka na rozpálené plechové střeše premiéra
 20. Kočka na rozpálené plechové střeše
 21. Léda (manželskonemanželská povídka)
 22. Linda Vista
 23. Bůh masakru
 24. ČK uvádí: Družstvo Ďáblice
 25. Linda Vista
 26. K.Š.E.F.T.
 27. Dámský krejčí
 28. Ošklivec
 29. Kočka na rozpálené plechové střeše
 30. Macbeth

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Reduta Národní 20, Praha 1, www.divadlominaret.cz,  
732 575 666, info@divadlominaret.cz 
Činnost souboru je podporována hl. m. Prahou a Prahou 1.

 3. Skřítci v údolí 15.00
 4. Skřítci v údolí 9.00, 10.30
 6. Démoni současnosti pro mládež 9.00, 10.30
 8. O chaloupce z perníku 9.00, 10.30
Herecké kurzy v Redutě! Kurzy pro děti a mládež (ve věku 10 až 
18 let) na Praze 1. Základní herecká průprava (pod vedením  
herce a režiséra L. Jiříka) je zakončena závěrečným  
představením. Konají se každou středu od 16.00 do 18.00.  
Bližší informace na tel.:732 575 666.

Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1 
www.mlp.cz, 222 113 425

KINO MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE
Projekce označené FK promítáme v rámci Filmového klubu MKP. 
Vstup pouze s platnou kartou FK. Cena karty 100 Kč,  
platí do 31. 12. 2022, v prodeji v pokladně MKP. 
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

 1. Známí neznámí (140 Kč)
 2. Hrneček, klubíčko, mravenec a štěňátko 

 (zdarma) 13.00
 2. Čertoviny (zdarma) 16.00
 4. Očista (100 Kč)
 5. FK: Vem si mě (60 Kč) 16.00
 5 FK: Hrdina (80 Kč)
 6. Slepý Gulliver (80 Kč)
 6. Zpráva o záchraně mrtvého (100 Kč)
 9. Haftaňan a tři mušteriéři (70 Kč) 16.00
 11. Hlasy pro prezidenta aneb Pokus  

o kontrarevoluci (100 Kč)
 12. FK: C´mon C´mon (80 Kč)
 12. FK: Dohoda (90 Kč)
 13. Botticelli – Florencie a Medicejští (100 Kč) 17.00
 13. Klimt & Schiele – Erós a Psyché (100 Kč)
 19. FK: Identita ES (60 Kč) 16.00
 19. FK: Haute couture (80 Kč
 20 Frida Viva La Vida (100 Kč) 17.00
 25. Nejhorší člověk na světě (100 Kč)
 26 FK: Spencer (60 Kč) 16.00
 26. FK: Poslední závod (80 Kč)
 27. France (100 Kč)
 28. Promlčeno (120 Kč)
 30. Belle (70 Kč) 16.00

KONCERTY
 27. Ondřej Havelka a jeho Melody Makers (490 Kč) 19.30

DIVADLO PRO DĚTI
 9. Medvídek Ťupínek (100 Kč) 10.00
 9. O Koblížkovi a O Budulínkovi (100 Kč) 14.00
 30. Medvídek Ťupínek(100 Kč) 10.00
 30. O nezbedných kůzlátkách (100 Kč) 14.00

Změna programu vyhrazena!

Dejvická 38, Praha 6, www.spejbl-hurvinek.cz,  
224 316 784, 607 911 458, dsh@volny.cz

 1. Jak s Máničkou šili všichni čerti 10.00
 5. Žeryčku, Hop! 15.00
 6. Hurvínkova cesta do Tramtárie + workshop 10.00
  Hurvínkova cesta do Tramtárie družiny 14.30
 9. Hurvínkova cesta do Tramtárie 14.00, 16.30
 10. Hurvínkova cesta do Tramtárie + workshop 10.30
  Hurvínkova cesta do Tramtárie 14.00
 13. Hurvínkova cesta do Tramtárie 10.00
  S+H – „Ve dvou se to lépe...“ pro dospělé 19.00
 14. Žeryčku, Hop! 14.00
 19. Žeryčku, Hop! 15.00
 20. Žeryčku, Hop! 15.00
 22. Hurvínek mezi osly 10.00
 23. Hurvínek mezi osly 14.00
  Hurvínek mezi osly + workshop 16.30
 24. Hurvínek mezi osly 10.30, 14.00
 27. Hurvínek a nezvaný host + workshop 10.00
 28. Hurvínek a nezvaný host 10.00
 30. Hurvínek a nezvaný host 14.00, 16.30

3

PLACENÁ INZERCE

pobočka Hradčany 
Pohořelec 25/111

otevřeno po, út, čt 12.00-17.00
st 12.00-14.00/15.00-17.00 

tel.: 222 113 555, 770 130 203

Začátky v 17.17, není-li uvedeno jinak.

Vstup na akce je volný a řídí se aktuálně 
platnými hygienickými opatřeními.

 13. Jan Bauer – let 77 Narozeninové 
setkání se známým spisovatelem a jeho  
literárními kolegy.
 20. Jarní tvořivá dílna D. Volencové
Květinový věnec z papírových obalů.
Rezervace 770 130 203,  
dagmar.volencova@mlp.cz
 21. Vietnam z jihu na sever
asijské dobrodružství uvádí P. Chlum 
a Petr Kvarda Cestopisná přednáška  
doplněna záběry z akčních kamer i dronu.
 27. Letenské vyhlídky komentovaná 
vycházka Chotkovými a Letenskými sady 
s četnými výhledy na Prahu, provede  
Pavel Míka. Sraz je v 17.17 před Letohrád-
kem královny Anny, zastávka tramvaje 22.
 1. – 30.  Vlasta Polívková. Moje pohád-
kové světy – výstava je přístupná během 
provozní doby pobočky.

Slovenského národní  
divadlo v Divadle Kolowrat
10. – 13. dubna 2022

Začátky v 19.00

10. 4. Sova
Autorka Natalie Kocab, 
režie: Valeria Schulczová
Účinkují Božidara Turzonovová, 
Anežka Petrová
Ve sdíleném bydlení se ocitnou dvě ženy, 
babička a její vnučka. Mladá žena Vendy, 
vdova a matka s děťátkem a babička in-
telektuálka také vdova. Společně hleda-
jí domov, ovšem jejich soužití zdaleka není 
idylické. Naopak, je plné vztahových a ná-
zorových střetů, ale také hlubokého poro-
zumění. To, že se láska míjí, neznamená, že 
to není láska. Komorní hru Sova nově pře-
psala současná česká spisovatelka, básníř-
ka, zpěvačka a dramatička Natálie Kocábo-
vá na objednávku SND.

11. 4. Deklarace závislosti
Autoři Michal Belej, Dana Krištofovičová, 
Režie Dana Krištofovičová
Účinkují: Gabriela Dzuríková, 
Andrej Šoltés, j. h.
Píše se rok 1929 a cigarety se stávají symbo-
lem ženského hnutí ve Spojených státech. 
Ženy začínají kouřit na znak zrovnoprávnění 
s muži. Veřejnost netuší, že feministický pro-
test je ve skutečnosti rafinovaná kampaň ta-
bákového koncernu. Deklarace závislosti je 
autorská hra inspirovaná životem Edwarda 
Bernayse. Edward si zakládá PR agenturu 
a feministka Doris bojuje o pozici partnera 
ve firmě. Dostanou Edward s Doris za úkol 
naučit ženy kouřit.

12. 4. Milada
Autor a režie Matúš Bachynec
Účinkují Vladena Škovargová, j. h., 
Vladimír Obšil, Anna Maľová a další
Dokudrama Milada je podnětným příběhem 
o ženské oběti komunistického režimu pa-
desátých let Miladě Horákové. Během pří-
jemné rodinné večeře se odhaluje drama 
ženy, která se postavila na odpor až dvě-
ma totalitním režimům. Z vnějšího světa do 
pohody rodinného salonu stále více proni-
ká drastická realita. Toto originální pojetí je 
také příběhem o matce a jejím vroucném 
vztahu k dceři.

Richard Autner (Herec), Matej Marušin (Silvester Krčméry)

13. 4. Nepolepšený světec
Autor Ľubomír Feldek, režie: Kamil Žiška
Účinkují Matej Marušin, j. h., Richard Autner
Hra Nepolepšený světec je dramatickým 
životním příběhem osobnosti slovenského 
disidenta Silvestra Krčméryho, jehož ne-
dokázaly zlomit ani nejbrutálnější metody 
komunistické StB. Hra Ľubomíra Feldeka 
se odehrává ve dvou časových rovinách – 
v devadesátých letech v lékařské ordinaci, 
a v padesátých letech na různých místech 
vyšetřování a věznění. V inscenaci podávají 
excelentní herecké výkony herci nejmladší 
generace Matej Marušin a Richard Autner.

Pro více informací navštivte:
https://slovenskyinstitut.cz/
www.divadlo-kolowrat.cz
 -PR-



Na Novoměstské radnici v Praze se sejde 
zhruba pět desítek starožitníků a představí 
to nejzajímavější ze své nabídky: od oblíbe-
ných šperků a bižuterie, přes sklo, porcelán 
a keramiku až po starožitný nábytek, textil, 
historické zbraně a staré bankovky a min-
ce. Veletrh Antique, který tu bude probíhat 
od 21. do 24. dubna, je tradičně největší 
a nejreprezentativnější přehlídkou starožit-
ností v ČR.

„Návštěvníci se na veletrhu mohou se-
známit s kompletní šíří nabídky starožitností 
u nás a také si udělat přehled o cenách. 
V tomto smyslu má Antique i určitý osvětový 
a vzdělávací přesah,“ říká prezident Asocia-
ce starožitníků Jan Neumann. 

Motto letošního jarního veletrhu zní „Čes-
ké poklady“. Vystavovatelé se v jeho duchu 
zaměří především na ty oblasti, v nichž čes-
ké umění dosáhlo výjimečných úspěchů 
a světového věhlasu: na českou výtvarnou 
modernu, české sklo, český granát a české 
šperkařství v epoše Art Deco. Jedním z ne-
prodejných exponátů veletrhu bude také 
další český „poklad“: kolekce šperků z čes-
kého granátu, která nás reprezentovala na 
Světové výstavě EXPO v Dubaji. Půjde tak 
o jedinečnou příležitost vidět na území ČR 

tuto kolekci granátových šperků z období 
biedermeieru či ve stylu tzv. „druhého ba-
roka“. 

Další informace na www.asociace.com/
veletrh-starozitnosti. –PR–

Nadace Hollar zve na 28. ročník celostát-
ní výběrové výstavy Grafika roku 2021 
a 27. ročník Ceny Vladimíra Boudníka.

Grafika roku 2021 představuje výběr nej-
lepší současné grafické tvorby širokého 
spektra umělců a studentů – grafiků. Gra-
fika roku se stala platformou pro navázání 
mezigeneračních uměleckých vztahů, na-
bízí ucelený pohled a možnost zhodnotit 
posun a trendy ve volné grafické tvorbě. 
Zastoupeny jsou všechny klasické techni-
ky – serigrafie, litografie, hlubotisky, tisky 
z výšky, počítačová grafika i originální au-
torské techniky a autorská kniha. V rámci 
Grafiky roku bylo vybráno historicky nejví-
ce – 529 grafických děl a autorských knih. 
Porotci udělili 16 cen v hlavních kategoriích 
(dospělí autoři, studenti) a ceny za grafické 
techniky.

Cena Vladimíra Boudníka je prestižní oce-
nění za umělcův celoživotní přínos grafice. 
Doposud byla udělena Ladislavu Čepelá-
kovi, Daliboru Chatrnému, Aleně Kučerové, 
Janu Kubíčkovi, Eduardu Ovčáčkovi, Janu 

Měřičkovi, Květě Pacovské, Michalu Cih-
lářovi, Marii Blabolilové, Jiřímu Anderlovi, 
Jaroslavě Severové, Lubomíru Přibylovi, 
Vojtěchu Kováříkovi, Zdeňku Sýkorovi, Mi-
koláši Axmannovi, Františku Hodonskému, 
Jiřímu Lindovskému, Oldřichu Kulhánkovi, 
Zbyňku Janáčkovi, Jindřichu Růžičkovi, Da-
liboru Smutnému, Karlu Malichovi, Josefu 
Hamplovi, Lence Vilhelmové, Ondřeji Mi-
chálkovi, Janu Vičarovi a Tereze Lochmann.

Akce probíhá pod Záštitou primátora  
Hlavního města Prahy a Ministerstva  
kultury České republiky.
Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1
Otevřeno denně: 10:00–18:00, do 29. 4.

–PR–

S novou rodinnou interaktivní expozi-
cí se v plzeňském DEPO2015 podíváte 
Vzhůru do oblak.

Po velkém úspěchu rodinné výstavy BLIK 
BLIK Tajuplný les přichystalo plzeňské 
DEPO2015 pro rodiny s dětmi další zážitko-
vou interaktivní expozici. Ta přivítá první ná-
vštěvníky 18. března a děti i dospělí se v ní 
dostanou doslova Vzhůru do oblak. Na plo-
še 450 m2 se před návštěvníky rozvine fas-
cinující cesta, která je provede historií touhy 
lidstva po létání. Netradiční rodinný zážitek 
jim zpestří přes 20 interaktivních exponátů, 
díky nimž jim narostou křídla, stanou se věd-
ci v laboratoři a prozkoumají, jak a proč létají 
ptáci i rostliny, jako správní dobrodruzi vy-
stoupají do výšin v horkovzdušném balónu, 
promění se v inženýry a zkonstruují si vlastní 
stíhačku nebo se jako astronauti vydají ve 
vesmírné raketě vstříc mimozemským dob-
rodružstvím. Výstava trvá do 31. 8. 2022.

4  duben 2022

NA PÁR ŘÁDCÍCH

TIP NA VÝLET
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Distribuci Listů Prahy 1 pod-
poruje Městská část Praha 1

� NA HRADĚ…  
 Přednáška: Plečnikovi žáci na  
UMPRUM. Ing. arch. Z. Lukeš seznámí s dí-
lem architektových českých žáků, jako byli 
O. Rothmayer, L. Hilgert, J. Fuchs, A. Meze-
ra a další. 21. 4. od 17.00. Nejvyšší purkrab-
ství, vstup ze Zlaté uličky. 

� ...I V PODHRADÍ  
 Druhá světová válka – přednášky: 
6. 4. Operace Anthropoid, aneb otazníky 
kolem atentátu; 25. 4. Tragické osudy Lidic 
a Ležáků; 4. 5. Pražské povstání v květnu. 
Vždy od 18.00 na Nuselské radnici. � Zoo 
Praha nabízí možnosti podpory chova-
telských zařízení na Ukrajině i pomoc pro 
ukrajinské rodiny koupí symbolické „Chari-
tativní vstupenky“ či mimořádné prohlídky 
s chovateli. 

� NA VÝSTAVU  
 Zengerova transformační stanice: 
Elektřina ve městě, elektřina v architek-
tuře. Příběh o tom, jakou roli sehrály elek-
třina a moderní technologie v rozvoji Zen-
gerovy trafostanice, ale i v dějinách celé 
Prahy. Výstavou Kunsthalle Praha vzdá-
vá hold bohaté minulosti vlastní budovy. 
Kunsthalle Praha, Trvá do 22. 5. � Bez figu-
ry – Ivan Komárek. Výstava zahrnuje výběr 
geometrických kompozic z let 2020–2022, 
doplněných i několika staršími pracemi, 
které ukazují, že způsob vidění světa „bez 
figury“ se v malířově tvorbě průběžně obje-
vuje. Galerie Nová síň, trvá do 10. 4. 

� GALERIE HMP  
 Michal Škoda – Indoor / Čestmír 
Suška – Outdoor. Výstava autorů, kteří 
mají mnoho společných témat založených 
na interakci s prostorem. Jelikož M. Ško-
da vytváří díla téměř výhradně pro interi-
ér, dostane Č. Suška prostor v zahradách 
a v sadě. Zámek Troja, 6. 4.–30. 10. �  
Heroin Crystal Generace devadesátých 
let v GHMP. V rušných letech po same-
tové revoluci se na české výtvarné scéně 
důrazně přihlásila o slovo nová umělecká 
generace. V důsledku otevřených hranic 
měla možnost nejen poznávat, ale také se 
aktivně zapojovat do dění na mezinárodní 
scéně. Dům U Kamenného zvonu, do 28. 8. 

� NÁRODNÍ GALERIE  
 Marek Kotrlý – Záplava falz na trhu 
s uměním je smutným faktem, umíme je 
rozpoznat? Přednáška s dataprojekcí s ná-
slednou návštěvou výstavy: Vlivem expo-
nenciálního růstu aukčních cen výtvarného 
umění se prodej padělků stává relativně 
výhodnou příležitostí k obohacení. Jedno-
značná a průkazná identifikace sofistikova-
ných padělků moderního umění přitom není 
jednoduchá. 2. patro Šternberského palá-
ce. 23. 4. od 15.00. � Digitální blízkost: 
Specifika online komunikace: anonymita 
a odosobnění v kontextu nenávistných 
projevů a romantických vztahů. Přednáš-
ka Marie Bedrošové a Michaely Lebedíko-
vé, které jsou členkami výzkumné skupiny 
IRTIS (Interdisciplinární výzkum internetu 
a společnosti) působící na Masarykově 
univerzitě v Brně. Korzo ve Veletržním pa-
láci. 21. 4. od 18.00. � Umění proti agre-
si (Emil Filla, Josef Čapek, Toyen, Zdenek 
Rykr). Komentovaná prohlídka s edukátor-
kou Monikou Švec Sybolovou v expozici 
1918–1938: První republika. Prohlídka bude 
simultánně překládána do ukrajinštiny. Ve-
letržní palác. 13. 4. od 18.00. 

� NA KONCERT  
 Galakoncert Caruso a Destinnová – 
k poctě přátelství dvou legend světové ope-
ry: nejslavnějšího tenoristy všech dob a svě-
toznámé české pěvkyně, jež pojil 12 let na 
jevišti Metropolitní Opery v New Yorku nejen 
hvězdný úspěch, ale též hluboké přátelství. 
Vystoupí: Tereza Mátlová, Giuseppe Gam-
bi, Michaela Zajmi a Josef Moravec, spolu 
s autentickými nahrávkami obou legendár-
ních kolegů světového operního nebe. Do-
provází Český symfonický orchestr, dirigent 
Jiří Mikula. 12. 4. od 19.00, Obecní dům.

� ZA ROHEM  
 Čarovný svět vějířů. Monotematicky 
zaměřená výstava představí soubor histo-
rických předmětů. Trvá do 3. 7., Středočes-
ké muzeum v Roztokách u Prahy.

� NA VÝLET  
 Chotkovské slavnosti. K otevření tu-
ristické sezóny je pro návštěvníky připraven 
den plný dobových her a zábavy. S mož-
ností vyzkoušet si hry, při kterých se kdysi 
bavila šlechta i chudý lid. Více na nzm.cz. 
23. 4. od 10 do 17.00, Zámek Kačina.

� NEBE NAD HLAVOU   
 Slunce: do Býka 20. 4. (4:24). � Mě-
síc: nov 1. 4. (8:24) a 30. 4. (22:28), úplněk 
16. 4. (20:55). Do poloviny dubna konjunk-
ce s hvězdami Aldebaran, Pollux, Regulus, 
Spica, Antares. � Merkur (–1,4 až +0,3 
mag) bude v nejlepší letošní viditelnosti. Ve-
čer 14. 4. 5°nad ZSZ a dále stoupá, jasnost 
však klesá. Ostatní planety blízko sebe ráno 
nízko nad JV až V, postupně nastanou vzá-
jemné konjunkce. Od 24. do 28. 4. kolem 
nich prochází srpek ubývajícího Měsíce. 
V souhvězdí Vodnáře tedy je Venuše (–4,4 
až –4,2 mag), až do září jako Jitřenka, Mars 
(1,1 až 0,9 mag), Saturn (0,9 mag), koncem 
měsíce i Jupiter (–2,0 až –2,1 mag), který se 
na zbytek roku přesune do Ryb. � Lyridy, 
jeden z nejstarších meteorických rojů, mají 
maximum 22. 4.  OS, wi

Pro milovníky hudby si divadlo na tento 
měsíc připravilo hned dva pořady. V úterý 
5. dubna od 17 hodin se uskuteční koncert 
jazzové kapely Prime Time Voice, která 
odehraje program plný melodií z českých 
a zahraničních filmů z doby od 30. let minu-
lého století až po současnost. 

Na středu 27. 4. od 18 hodin pak divadlo 
chystá pořad Šče ne vmerla Ukrajina (Ješ-
tě Ukrajina nezemřela), během kterého si 
bude možné poslechnout ukrajinské písně 

a příběhy a poznat jejich schopnost vyjád-
řit se a uchovat to, čemu jejich zpěváci věří 
a jací jsou.

Diváci také mohou přijít a zavzpomínat 
na dvě legendy českého jeviště. Ve středu 
6. dubna bude Jan Kačer společně se svý-
mi dcerami vyprávět o své manželce Nině 
Divíškové – o jejích slavných rolích i o tom, 
jaká byla v soukromí. V úterý 19. 4. pak 
proběhne povídání o životě i mistrovských 
rolích Věry Galatíkové. 

Ti, kteří se chtějí hlavně zasmát, pak mo-
hou navštívit některou z repríz představení 
Dámská šatna, která stejně jako inscenace 
Herečka poodkrývá zákulisí divadelního 
světa. Na programu nechybí ani novinka 
Réza a Mili nebo oblíbená inscenace Polib 
tetičku v hlavní roli s Janem Čenským. 

Vstupenky zakoupíte v pokladně Diva-
dla U Valšů (222 333 999) nebo na webu  
divadlouvalsu.cz. Koupí vstupenky pod-
poříte organizaci ŽIVOT 90. 

Letos v září se již po sedmnácté usku-
teční sousedský festival Zažít město ji-
nak, který zve obyvatele českých měst 
do ulic, parků a vnitrobloků. Jeho cílem 
je propojovat komunity a letošní ročník 
s podtitulem Bez zábran chce také upo-
zorňovat na bariéry mezi lidmi a překo-
návat je. Jak fyzické, tak mentální. Stát 
se jeho aktivní součástí můžete i vy. 

Spolek AutoMat, který Zažít město jinak 
pořádá, vyzývá všechny, kteří chtějí 17. září 
oživit své sousedství, aby se do konce květ-
na registrovali jako organizátoři. V rámci 
festivalu, který se tradičně koná třetí zářijo-
vou sobotu v rámci Evropského týdne mo-
bility, ožívají každoročně desítky lokalit po 
celé Praze a v mnoha dalších městech po 
celé republice. Sousedé, místní komunity, 
rodiny s dětmi i lokální umělci a podnika-
telé přinášejí do svých důvěrně známých 
ulic aktivity, které se po celý zbytek roku 
odehrávají spíše v uzavřených prostorách, 
zvelebují své okolí a navzájem si vyměňují 

nejen dobrou náladu, ale i nápady a zkuše-
nosti. Spolek AutoMat nabízí zdarma všem, 
kteří mají chuť se aktivně připojit, pomoc 
s administrativou a propagací. V loňském 
roce v rámci slavností takto ožila celá řada 
„jedničkových“ lokalit na Malé Straně, 
Hradčanech, Starém i Novém Městě a potě-
šila tak nejen místní, ale i spousty nadšenců 
sousedského cvrkotu z širšího okolí. Máte-li 
nápad, jak proměnit i „svou” lokalitu a zažít 
ji jinak, není na co čekat. Veškeré informa-
ce o tom, jak se zapojit, najdete v průběhu 
dubna na webu zazitmestojinak.cz. 

(foto Fabiana Mertová)

Přidejte se k organizátorům Zažít město jinak
Oživte veřejný prostor Prahy 1

Grafika roku 2021 a Cena Vladimíra Boudníka
Výstava v Karolinu

Vzhůru do oblak

S dubnovým programem Divadla U Valšů se zasmějete, zazpíváte si i zavzpomínáte

Veletrh Antique představí „české poklady“ 

„Létání přitahuje lidstvo od nepaměti,“ 
zdůvodňuje výběr tématu programový ře-
ditel DEPO2015 Jan Štěpán: „Snad kaž-
dý snil o tom, jaké by to bylo rozpřáhnout 
ruce a vystoupat vzhůru.“ A právě to nová 
rodinná interaktivní expozice v DEPO2015 
návštěvníkům umožní. Pomyslná cesta 
k tomu vede přes čtyři tematické okruhy. 
V prvním snovém a mytologickém okruhu 
se návštěvníci setkají s pověstí o Ikarovi 
s velkou projekční interaktivní stěnou nebo 
zvukovou instalací v oblacích. Druhá část 
inspirovaná přírodou je probudí ze snu. 
Prostřednictvím počítačové hry a mecha-
nických modelů mohou získat představu 
o tom, jaké je to létat jako pták. Vyzkouší 
si, jak fungují ptačí křídla a potvrdí si své 
závěry v letecké laboratoři. Ve třetím okruhu 
se už návštěvníci doslova odlepí od země. 
Za pomoci vynálezů a fyzikálních zákonů 
vypustí horkovzdušný balón, zkusí si pou-
žívat křídla ve vzduchovém tunelu nebo se 
seznámí s příběhy letců a vynálezců. To vše 
je připraví na závěrečnou čtvrtou část, kde 
se coby inženýři postarají o start vlastní ves-
mírné rakety nebo se pokusí zkonstruovat 
letadlo, které z letištní ranveje dokáže uletět 
tu nejdelší vzdálenost.

Více informací na www.depo2015.cz


