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● V¯STAVA: V˘stava obrazÛ slovensk˘ch
v˘tvarníkÛ Vojtecha Polakoviãe a doc. akad.
mal. Franti‰ka Bla‰ka z mûstské ãásti Bratislava-Raãa, jednoho ze zahraniãních partnerÛ
mûstské ãásti Praha 2 (od 5. do 30.
listopadu).

NKP Vy‰ehrad

● GALERIE VY·EHRAD (Nad Libu‰inou
lázní – vstup není bezbariérov˘): grafika
a ilustrace Vûry Martinkové Krajinou m˘ch
snÛ (viz foto, do 27. listopadu). V˘stava obrázkÛ a keramiky Vánoãní zastavení Bedﬁi‰ky Znojemské (29. listopadu – 22. prosince).

Kde v Praze 2 najdeme tuto sochu Ïeny
s dítûtem v náruãí, sedící na laviãce?

VáÏení ãtenáﬁi,
otázka v minulém ãísle nebyla pro vût‰inu z vás tûÏká, a proto pﬁevládaly správné
odpovûdi: Lev na portálu âerného pivovaru
pozoruje dûní na Karlovû námûstí.

Fotosoutěž

● STÁLÉ EXPOZICE: Pevnost Vy‰ehrad
v dûjinách praÏského opevnûní; vstup do
kasemat a podzemního sálu Gorlice, kde je
umístûno ‰est originálních soch z Karlova
mostu: v prostorách Kasemat 3. roãník v˘stavy Gymnázia pod Vy‰ehradem Kasematy
05: Hospodáﬁské zvíﬁe, poﬁádané v rámci
projektu Uãíme se spolu (3. – 18. listopadu,
otevﬁeno dennû od 9:30 do 16:30). ● Vy‰ehradsk˘ hﬁbitov se Slavínem (bezbariérov˘
pﬁístup od Baziliky sv. Petra a Pavla), otevﬁeno dennû: 9:00 – 17:00. ● Internet:
www.praha-vysehrad.cz.

Listopadov˘ program Kina MAT
Kino MAT na Karlovû nám. 19 (vchod
z ulice OdborÛ) bude v listopadu promítat
napﬁ. ãeskou komedii Hrube‰ a Mare‰ jsou
kamarádi do de‰tû, anglické drama Oliver
Twist, nov˘ film Jana Nûmce Toyen, dánsko‰védské drama Manderlay nebo horor Jana
·vankmajera ·ílení. Pro dûti je mj. pﬁipravena klasická pohádka Tﬁi oﬁí‰ky pro Popelku
nebo filmy MÛj brácha má prima bráchu
a Honzíkova cesta.
red

symetrála

australský
prales

dovednost

V dopise ãtenáﬁka H. TÛmová z Jugoslávské ulice uvedla: „Otázka je skuteãnû
lehká.“ A pﬁipojila krátkou poznámku: „KdyÏ
jsem byla malá, chodila jsem do âerného
pivovaru se sv˘m str˘cem na obûd. Mám
na to krásné vzpomínky.“
Dárek za správnou odpovûì zasíláme K.
Rychnovské z Bûlehradské ul., M. Smolenovi
ze Slavojovy ul. a A. Falt˘skové ze V‰enor.
A teì k novému úkolu: JiÏ od nepamûti
lidé zkrá‰lovali svá obydlí v˘tvarn˘mi díly jak
v interiérech, tak v exteriérech. ZpﬁíjemÀovali si tím Ïivot, vÏdyÈ pohled na zdaﬁilé
umûlecké dílo vÏdy vzbuzuje pﬁíjemné, aÏ

Muzeum Policie âR
Dûtské odpolední poﬁady (kaÏdou stﬁedu
od 14:00): Videopohádka na pﬁání
(2. listopadu), Auto‰kolka – Divadélko
Hraãka (9. listopadu), Podzimní kouzlení
(16. listopadu), Pohádkov˘ semafor –
âerné divadlo (23. listopadu), Sebeobrana
(30. listopadu). ● Filmové ãtvrtky (od
17:00): Zostane to medzi nami – pﬁíbûh tﬁí
lidí, kteﬁí neumûjí Ïít ve dvojici, ale nemají
odvahu Ïít sami (10. listopadu). ● V˘stavy: Figurama 2005: práce studentÛ a pedagogÛ vysok˘ch umûleck˘ch ‰kol (do
20. listopadu). V˘bûr z v˘stavy Prostituce
staré Prahy (do 30. listopadu). Pﬁípad relikviáﬁe svatého Maura – o prÛbûhu pátrání
a o nálezu této unikátní románské památky
(do 31. prosince). Expozice je otevﬁena
dennû kromû pondûlí od 10:00 do 17:00.
● Akce: Pﬁedvánoce v Muzeu Policie
âR: 27. listopadu Dûti pro dûti (tvoﬁíme
z tûsta, v˘roba vánoãních pﬁekvapení),
29. listopadu Vánoãní tvoﬁení s dûtmi,
30. listopadu Policie pro dûti, 1. prosince
Hrajeme si s barvami, 2. prosince Lepíme
a zdobíme a Koncert Hudby Hradní stráÏe a Italského sboru, 3. prosince âertovská kouzla s papírem, 4. prosince Mikulá‰sk˘ jarmark.
● Internet: www.mvcr.cz/muzeum, tel.: 974
824 862.
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Lev na portálu funkcionalistického domu
ãp. 292 se dívá na Karlovo námûstí

Mezinárodní spoleãnost A. Dvoﬁáka poﬁádá ﬁadu koncertÛ s v˘kladem zejména pro
star‰í spoluobãany. Jejich smyslem je pﬁiblíÏit
díla uvádûná v programu a zároveÀ vytvoﬁit
spoleãenství lidí, pro nûÏ je zamy‰lení odborníka a hudba pﬁíleÏitostí k setkávání. Koncerty se konají kaÏdé první úter˘ v mûsíci ve
14:30 v modlitebnû âeskobratrské církve
evangelické, Korunní 60. Poslední z leto‰ní
série se uskuteãní 6. prosince. Úãinkovat bude klavíristka Anna Máchová, která pﬁednese
díla Josefa Suka, Vítûzslava Nováka a Frederika Chopina.
Prostor modlitebny je celoroãnû vytápûn˘
a bezbariérov˘, vstupné na v‰echny koncerty
je dobrovolné.
len

tajenka

MoÏná nevíte, Ïe na území dne‰ní Prahy 2, u (viz tajenka), byla svedena jedna vítûzná husitská
bitva. V‰e se odehrálo 1. listopadu 1420. Zikmund zprvu obleÏení tohoto místa podcenil a plnû
spoléhal na silnou posádku pevnosti, která svou zdatnost prokazovala úspû‰n˘mi v˘pady v okolí
Botiãe. Domácí ‰lechta pod Zikmundov˘mi korouhvemi bojovala stateãnû, soustﬁedûnému náporu husitÛ v‰ak neodolala. Táboﬁi spolu s orebsk˘mi nikoho ne‰etﬁili a nebrali zajatce. Zikmund
byl proto nucen dát pokyn k ústupu do âeského Brodu...Tajenku posílejte na po‰tovní adresu:
ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo e-mailem, nejpozdûji do 23.
listopadu. Správné znûní tajenky z minulého ãísla: Carlo Lurago. Vylosovanému v˘herci, kter˘m
je tentokrát M. Münscherová z Jeãné ul., zasíláme dárek.

Fejeton

Dopis z náměstí Míru
O svém záﬁijovém putování po v˘chodním
pobﬁeÏí Ameriky, od státu Maine na severu aÏ
po Virginii na jihu, bych mohla napsat dlouhou epi‰tolu, ale na tento mal˘ prostor se vejde jen pár postﬁehÛ.
Jako obvykle, hned na leti‰ti na mû d˘chla
americká pﬁívûtivost. Sotva jsem vystoupila
z „rukávu“ pﬁistaveného k letadlu, vítala mû
moje b˘valá kolegynû Marcella a pak mû taky
pﬁivítal pasov˘ úﬁedník. V dal‰ích dnech se na
mû smáli nejen moji hostitelé, ale i ﬁidiãi autobusÛ, taxíkÛ, prodavaãi v obchodech a náhodní kolemjdoucí. V âesku se sice lidé uÏ
tak nemraãí jako za bol‰evikÛ, ale s americkou usmûvavostí se to poﬁád nedá srovnávat.
Ty veselé tváﬁe pﬁitom nejsou nic pokryteckého, tak se prostû Ameriãané k sobû chovají
na veﬁejnosti, a je to rozhodnû pﬁíjemnûj‰í
neÏ zakabonûné kyselé obliãeje a záplavy
v‰emoÏn˘ch stíÏností.
Vût‰ina m˘ch pﬁátel jsou demokraté a kdyÏ
jsem zavádûla ﬁeã na politiku, ãasto mû prosili, abych jim nekazila náladu. S dlouholet˘m
kamarádem Orestem a jeho manÏelkou MaryKay jsme v‰ak pﬁece jen jednou Bushe a republikány pûknû proprali, ale pak uÏ mi jejich
kritika zaãala pﬁipadat pﬁehnanû ostrá (kam
se na nû hrabou evrop‰tí antiameriãané!),
a proto jsem je vybídla, abychom se zaãali
bavit o dobr˘ch rysech Ameriky.

Shodli jsme se, Ïe se za posledního pÛl
století velmi zlep‰ily mezirasové vztahy – vidûla jsem to na Manhattanu, na autobusov˘ch
nádraÏích, ve Washingtonu. ProtoÏe nejen
umím anglicky, ale ãtu i „ﬁeã tûla“ AmeriãanÛ,
jasnû jsem cítila, jak pohodovû spolu rÛzné rasy komunikují (samozﬁejmû to neplatí v‰ude,
tﬁeba v New Orleansu to úplná pravda není).
Taky jsme se shodli, Ïe Amerika je stále
zemû, kde se problémy ﬁe‰í a nápady realizují, protoÏe na kaÏdodenní úrovni je minimum
byrokracie, minimum korupce a minimum
podvádûní. Îe by taxikáﬁi okrádali zákazníky,

to si Ameriãané neumûjí pﬁedstavit, Ïe by ãlovûk podplácel policajta, aby dostal ﬁidiãsk˘
prÛkaz, anebo nûjakého úﬁedníka, aby si zaregistroval svÛj podnik, to jim pﬁipadá nepochopitelné.
A nakonec jsme si pochvalovali v‰eobecnou dynamiãnost, optimismus, nezdolnost
a ochotu ke zmûnám. KdyÏ to nejde takhle,
pÛjde to jinak, kdyÏ to nepÛjde zítra, pÛjde to
pozítﬁí. MaryKay ﬁekla ke konci veãera: „No
vidí‰, a to musí‰ pﬁijet aÏ z Prahy, abychom si
pﬁipomnûli, v jak prima zemi Ïijeme.“
Jiﬁina Rybáãková

Koncerty v Grébovce se stávají tradicí

Koncerty s v˘kladem v Korunní

boty

české
město

povzná‰ející pocity. Nejinak je tomu v pﬁípadû sochy od âechokanaìanky Lee Vivot. Je
rodaãkou z moravského ·umperka, dnes Ïije a tvoﬁí stﬁídavû v âeské republice a v Kanadû. Této v˘tvarné umûlkyni bylo v rámci
akce „T˘den zahraniãních âechÛ“, které se
uskuteãnilo na Karlovû univerzitû od 28. záﬁí
do 4. ﬁíjna tr., udûleno ocenûní „V˘znamná
ãeská Ïena ve svûtû 2003“.
Jedno z jejích dûl, Ïenu s dítûtem, najdeme i na území mûstské ãásti Praha 2. „Sedí“ pﬁed jedním z historick˘ch objektÛ na
Královsk˘ch Vinohradech, kter˘ byl nedávno
zrekonstruován na luxusní hotelové zaﬁízení.
V tûsném sousedství hotelu najdete i moderní obytn˘ komplex. Plastika se nachází
tûsnû u vchodu, je pod dohledem bezpeãnostních kamer a v její blízkosti se témûﬁ
nepﬁetrÏitû pohybuje hotelová sluÏba, takÏe
je dostateãnû chránûna pﬁed vandaly.
Pátrání bude pro nûkteré ãtenáﬁe asi nároãnûj‰í, a tak je‰tû trochu napovíme: na
tomto místû, tehdy v obytném domû, Ïil po
svém návratu z PaﬁíÏe a v roce 1898 zesnul
slavn˘ ãesk˘ malíﬁ a ilustrátor Ludûk Marold. Ostatnû, na tuto skuteãnost upozorÀuje
pamûtní deska umístûná vysoko na prÛãelí
domu.
Odpovûì na soutûÏní otázku zasílejte
po‰tou na adresu ÚMâ Praha 2, redakce
novin, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo
e-mailem, nejpozdûji do 23. listopadu.
Text: Eva Hrube‰ová/van, foto: hru

Dal‰í ze série koncertÛ pro veﬁejnost ve
vile Gröbovka v Havlíãkov˘ch sadech se
koná 9. listopadu od 18:00. Vystoupí zde
orchestr ·arbilach.
·arbilach byl zaloÏen v roce 2002 pﬁi
PraÏské Ïidovské obci hudebním skladatelem
Jaromírem Vogelem. Poãátky orchestru v‰ak
spadají aÏ do roku 1994 – tehdy byl zaloÏen
pro pﬁedstavení Romeo a Julie, uvádûné
v Nejvy‰‰ím purkrabství PraÏského hradu.
V souãasné dobû soubor tvoﬁí pﬁes 40 amatérsk˘ch hudebníkÛ, pﬁedev‰ím ÏákÛ hudebních ‰kol. Repertoár je sestaven pﬁeváÏnû
z autorské hudby J. Vogela v Ïidovsk˘ch stylech klezmer a a‰kenázy, ale také z jeho
úprav lidov˘ch Ïidovsk˘ch melodií. Díky ojedinûlému propojení váÏné, populární a lidové
hudby je styl ·arbilachu originální a dramaturgicky rozmanit˘.

·arbilach spolupracoval jiÏ s ﬁadou dirigentÛ, nyní v jeho ãele stojí Varhan Orchestroviã Bauer.
Text a foto: len

Bohatý filmový listopad v Biu Illusion
V rámci cyklu Legendární filmy III. uvede Bio Illusion v listopadu polsk˘ historick˘
epos Faraon J. Kawalerowicze z r. 1965.
Dánské drama T. Winterberga MÛj miláãek
ráÏe 6, 65 (Dear Wendy) je pﬁíbûhem samotáﬁe Dicka, kter˘ zjistí po koupi pistole, jak
ho zbraÀ nebezpeãnû pﬁitahuje. Klasická
americká bláznivá komedie L. McCareyho
Kachní polévka (Duck Soup) z roku 1933 se
odehrává ve smy‰leném státû Freedonia,
v jehoÏ ãele je Rufus v podání Groucho
Marxe.
Na 17. listopad je pﬁipraven filmov˘ happening, konan˘ za spolupoﬁadatelství Mâ
Praha 2 – pokud se u pokladny náv‰tûvník
prokáÏe v˘razn˘m socialistick˘m symbolem
(sovûtská vlajka, pion˘rsk˘ ‰átek, dobové

Rudé právo apod.), zaplatí vstupné 10 Kã:
budou uvedeny takové „perly“ jako Tobû
hrana zvonit nebude, O moravské zemi nebo Dvacát˘ devát˘ a rovnûÏ Jire‰Ûv a KunderÛv Îert. V rámci 3. Festivalu filmÛ pro
pamûtníky od 25. do 27. listopadu budou
uvedeny mj. filmy Pohádka máje, TûÏk˘ Ïivot dobrodruha a Kristián. Rodinn˘ kooprodukãní film V. Británie, âR a Francie Oliver
Twist byl natáãen vloni u nás. Podrobnosti
na www.bio-illusion.cz.
van
Pozn. red.: V prostorách kina si mohou
pﬁíznivci jazzu, swingu, retro ãi rock&rollu poslechnout ve ãtvrtek nebo v pátek od 22:00
hudebníky v Jameson Cinema Baru pﬁi Ïivém
koncertu.

Divadlo na Vinohradech chystá muzikál DONAHA!
Na konci listopadu uvede Divadlo na Vinohradech první provedení muzikálu
DONAHA!, kter˘ s herci vinohradského
umûleckého souboru pﬁipravuje reÏisér
Radek Bala‰.
Muzikál vznikl v USA podle slavného britského filmu The Full Monty z roku 1997, autorem v˘borné, jazzem silnû inspirované hudby, je David Yazbek. Americká kritika oznaãila
muzikál The Full Monty pro jeho inscenaãní
nároãnost i autorskou kvalitu muzikálem 21.
století.
Dramaturgie Divadla na Vinohradech zaﬁadila tento titul do repertoáru kvÛli skvûlé hudbû a silnému pﬁíbûhu. Témûﬁ kaÏd˘ ãlovûk
zaÏil situaci, kdy se alespoÀ doãasnû ocitl
bez práce nebo vykonával práci neodpovídající osobním ambicím – a právû to je tématem
muzikálu. Jde o humorn˘ i dojemn˘ pﬁíbûh
‰estice nezamûstnan˘ch oceláﬁÛ, kter˘m se
nedaﬁí najít práci, a proto se v zoufalé snaze
nûco dûlat rozhodnou zaloÏit vlastní stript˘zovou skupinu. Musí pﬁekonat stud, zábrany
i vlastní limity, aby znovu na‰li svoji dÛstojnost. Je to „‰est stateãn˘ch“ – obyãejn˘ch hrdinÛ, kteﬁí se nechtûjí cítit v Ïivotû odepsaní.
Nahota není v muzikálu cílem, ale
neobvykl˘m prostﬁedkem, jímÏ hrdinové chtûjí
dokázat sami sobû, Ïe za nûco stojí. Ve hﬁe
se neobjevují vulgarity, ale naopak nadsázka
a chytr˘ humor.

Potenciál souãasného vinohradského souboru, dobﬁe vybaveného pûvecky i pohybovû,
umoÏnil obsadit tento titul vlastními herci
a muzikál DONAHA! je ‰ancí ukázat, Ïe soubor úspû‰nû obstojí i v jin˘ch neÏ v˘hradnû
ãinoherních úkolech. Kromû klasick˘ch zkou‰ek herci musí zvládnout i jednotlivé choreografie, nûkteﬁí i akrobatické prvky a v‰ichni
samozﬁejmû nároãné pûvecké party.

V muzikálu DONAHA! uvidí diváci Filipa
BlaÏka, Michala Novotného, Ladislava Freje,
Pavla Rímského, Daniela Bambase, Pavla
BaÈka, Jiﬁinu Jiráskovou, Janu Hlaváãovou,
Janu Markovou, Barboru Munzarovou, Lucii
Juﬁiãkovou, Simonu Postlerovou, Zlatu Adamovskou a dal‰í.
Slavnostní premiéra je plánována na zaãátek prosince. Text: pau, foto: Pavel Nesvatba

Pﬁi jedné ze zkou‰ek muzikálu DONAHA!
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