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Novomûstská radnice

● V¯STAVA: 5. roãník v˘stavy Svûtlo mého
Ïivota: fotografická v˘stava jako vyvrcholení
celoroãního motivaãního projektu pro pacienty Kliniky dûtské hematologie a onkologie FN
Motol a jejich pﬁátel. Ministerstvo kultury poﬁádá v˘stavu obrazÛ albánského malíﬁe Leonarda Vociho (od 21. do 28. února). Otevﬁeno dennû 10:00 – 18:00, kromû pondûlí.

NKP Vy‰ehrad

● GALERIE VY·EHRAD (Nad Libu‰inou
lázní – vstup není bezbariérov˘): galerie je
v lednu a v únoru uzavﬁena. ● 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. ●
Vy‰ehradsk˘ hﬁbitov se Slavínem
(bezbariérov˘ pﬁístup od Baziliky sv. Petra
a Pavla), otevﬁeno dennû: 9:00 – 17:00. ●
Internet: www.praha-vysehrad.cz.

Muzeum hlavního mûsta Prahy

● STÁLÁ EXPOZICE: LangweilÛv model
Prahy z let 1826 – 1834. ● V¯STAVY: Jak
se Praha bavila: rozsáhlá v˘stava, která
pﬁedstavuje rozmanitost zábavy PraÏanÛ
v 19. století (do 28. února, sály ã. 3 a 4).
Zmizelá Praha Jana Minaﬁíka – století na
tváﬁi mûsta: dialog obrazÛ Jana Minaﬁíka
s fotografiemi Ondﬁeje Poláka (od 1. února
do 30.dubna, sál ã. 8). Kdyby ãert na koze
jezdil: v˘stava dûtsk˘ch kreseb na motivy
stejnojmenné knihy (7. – 26. února, v˘stavní
sál v suterénu). Otevﬁeno dennû kromû pondûlí od 9:00 do 18:00 (dûti do 6 let zdarma);
kaÏd˘ první ãtvrtek v mûsíci do 20:00 –
vstupné 1 Kã pro dûti, studenty, rodiãe s dûtmi a seniory. Historická Praha (dûjiny mûsta
a jeho obyvatel od pravûku do r. 1784): z dÛvodÛ reinstalace jsou expozice Praha v pravûku a raném stﬁedovûku a Praha ve vrcholném stﬁedovûku, umístûné v sálech ã. 1 a 2,
do ãervna 2006 uzavﬁeny. ● Otevﬁeno dennû
kromû pondûlí od 10:00 do 18:00 (dûti do 6
let zdarma); kaÏd˘ první ãtvrtek v mûsíci
vstupné 1 Kã pro dûti, studenty, rodiãe s dûtmi a seniory. ● Internet: www.muzeumprahy.cz.

Únor v kinu MAT
Kino MAT na Karlovû nám. 19 (vchod
z ulice OdborÛ) promítá v únoru z produkce
âR napﬁ. smutnou komedii Je‰tû Ïiju s vû‰ákem, plácaãkou a ãepicí, drama Restart, dokument Chaãipe nebo pohádku Andûl pánû.
Pro milovníky napûtí je pﬁipraven americkonûmecko-novozélandsk˘ velkofilm King Kong
nebo americk˘ sci-fi film StopaﬁÛv prÛvodce
po galaxii. Dûti se mohou podívat na rodinnou komedii Letopisy Narnie: Lev, ãarodûjnice a skﬁíÀ, pásmo pohádek Na náv‰tûvû
u Spejbla a Hurvínka I., na pﬁíhody dvou nenapraviteln˘ch kutilÛ Pat & Mat nebo na hudební pohádku Zlatovláska. Dal‰í podrobnosti
na: www.mat.cz.
red
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Ve které ulici Prahy 2 stojí velmi úzk˘ dÛm
ãp. 573?

VáÏení ãtenáﬁi,
lednová otázka nebyla jednoduchá: ptali
jsme se na názvy, které v divadelních sezónách 1950 – 1966 neslo dne‰ní Divadlo
na Vinohradech. Byly celkem dva, a to Divadlo ãeskoslovenské armády (sezona
1950/51 – 1959/60), následnû Ústﬁední di-

Fotosoutěž
vadlo ãeskoslovenské armády (sezona
1955/56 – 1959/60) a nakonec opût Divadlo ãeskoslovenské armády (1960/61 –
1965/66). V roce 1950 bylo pﬁidûleno ãeskoslovenské armádû, od ãervence 1960 se
stal jeho provozovatelem Národní v˘bor
hlavního mûsta Prahy. Z va‰ich odpovûdí
je zﬁejmé, Ïe jste si vût‰inou zapamatovali
název Divadlo ãeskoslovenské armády.
Pouze jedna ãtenáﬁka uvedla v‰echny názvy správnû.
Jak nám napsal Ing. M. Joska z Podskalské ulice: „Shodou okolností jsem byl
v první polovinû 60. let ãlenem Mimického
sboru tohoto divadla. Velmi krásné období,
které snad pokazila pouze jedna vûc –
zpráva o zavraÏdûní J. Kennedyho 22. ledna 1963, kterou jsme dostali bûhem pﬁedstavení. Kromû toho jsem se celá léta divil
tomu, proã se takto divadlo jmenuje. V hledi‰ti jsem vojáky vidûl pouze sporadicky.“
A J. Kepka ml. dodává: „Teprve v roce
1966, kdy ponûkud ‚tály ledy diktatury proletariátu‘, zmizel vojensk˘ nápis z velik˘ch
písmen, stra‰ící nad jevi‰tûm, SLOUÎÍME
LIDU.“ Hudební dárek za správnou odpovûì, kter˘ redakci vûnoval houslov˘ virtuos
J. Suk, zasíláme V. Krausové z Ohnivcovy
ul. v Praze 4, K. Staenderovi ze Slezské
ul. a J. Veselé z ¤ímské ul.

tajenka

slovenské kinema- anglická kopec
lázně
tografie univerzita u Loun

přestup

V únoru budeme pátrat po jednom moderním, velmi zvlá‰tním domû. Mezi milovníky praÏsk˘ch nemovit˘ch památek propukne obãas spor, kter˘ z domÛ stovûÏatého mûsta nad Vltavou má nejuÏ‰í domovní
prÛãelí. Vût‰inû vyvstanou pﬁed oãima domeãky ve Zlaté uliãce na PraÏském hradû,
obdivované tisíci zahraniãních i tuzemsk˘ch turistÛ. Mnozí upozorní i na tﬁípatrov˘ dÛm U Panny Marie ãp. 176/4 v Semináﬁské ulici na Starém Mûstû praÏském,
kter˘ má pouze dvû okenní osy, pﬁípadnû
na nûkter˘ dal‰í. Bezesporu nejuÏ‰ím praÏsk˘m domem je v‰ak dÛm ãp. 1043/4
v AneÏské ulici, rovnûÏ na Starém Mûstû
praÏském, jehoÏ uliãní fronta mûﬁí 2,25 m.
Je jistû zajímavé, Ïe tohoto pomyslného
soupeﬁení se mÛÏe bez uzardûní zúãastnit
i dÛm ãp. 573/13, stojící na území mûstské
ãásti Praha 2, dokonce s aspirací na nejuÏ‰í praÏsk˘ moderní dÛm. Jeho prÛãelí je ‰iroké nûco málo pﬁes tﬁi metry. Parter je
zcela zaplnûn vchodem do domu a vchodem do malého krámku s v˘kladem. V minulosti se do krámku vcházelo z domovní
chodby. PrÛãelí domu, vystavûného mezi
svûtov˘mi válkami vedle zbouraného staropraÏského pivovaru U BachorÛ, je tak úzké, Ïe byly potíÏe i s umístûním tabulek
s ãíslem popisn˘m a orientaãním.
Odpovûì na soutûÏní otázku: Ve které
ulici Prahy 2 stojí velmi úzk˘ dÛm ãp. 573?
zasílejte po‰tou na adresu ÚMâ Praha 2,
redakce novin, nám. Míru 20, 120 39 Praha
2 nebo e-mailem: noviny@p2.mepnet.cz,
nejpozdûji do 22. února.
Text: Eva Hrube‰ová/van, foto: hru

Souãasné Divadlo na Vinohradech se v letech 1950 – 1966 postupnû jmenovalo Divadlo ãeskoslovenské armády, Ústﬁední divadlo ãeskoslovenské armády a opût Divadlo ãeskoslovenské armády

Benefiãní koncert v Emauzích
Jaroslav Svûcen˘ vystoupí v nedûli 26. 2.
2006 v 17:00 v refektáﬁi Emauzského klá‰tera za doprovodu cemballistky Jitky Navrátilové. V˘tûÏek koncertu bude vûnován na koupi
polohovacích postelí pro pacienty Domova
sv. Karla Boromejského.
red
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Dopis z náměstí
Míru III
Pﬁed Vánocemi mi napsal mÛj dávn˘ znám˘,
Ïe do Prahy pﬁijedou jeho pﬁátelé z Boulderu
ve státû Colorado a jestli bych se jim mohla
trochu vûnovat. Je jim obûma k osmdesátce,
ale jsou pr˘ poﬁád plní Ïivota. Ted b˘val soudcem u soudu pro mladistvé v Denveru a jeho
manÏelka Bunny je v˘tvarnice a malíﬁka.
Se‰la jsem se s Tedem a Bunny minul˘
ãtvrtek a za chvilku jsem mûla pocit, Ïe je
znám uÏ léta. V Praze byli poprvé a byli nad‰eni. Pochvalovali si hot˘lek v Ungeltu s v˘hledem na vûÏe T˘nského chrámu a také na
nû udûlaly velk˘ dojem praÏské kostely,
zvlá‰È svat˘ Jakub. Îádn˘ taxikáﬁ je neokradl.
Na v‰echno se vyptávali, byl to úpln˘ kﬁíÏov˘
v˘slech. Kladli chytré, preciznû formulované
otázky, Ïádné banality a povrchnosti, takÏe to
byla radost odpovídat. Jako by se chtûli o této
zemi dobrat nûjaké základní pravdy. Obûd se
protáhl na tﬁi hodiny a domluvili jsme se je‰tû
na jednom setkání.
Fascinovalo mû, kolik toho vûdûli – znali
nejen jména Masaryk, Dubãek a Havel, ale
dokonce i vûdûli, kdo byl Milan ·tefánik, Klement Gottwald a Jan Masaryk. Probrali jsme
v˘voj od druhé svûtové války, od odsunu
NûmcÛ aÏ po sametovou revoluci a sametov˘
rozvod. K éﬁe komunismu jsme se vraceli
opakovanû. Zaujalo je, kdyÏ jsem ﬁekla, Ïe
komunistick˘ reÏim systematicky deptal obecnou morálku tím, Ïe ãtyﬁi desetiletí odmûÀoval
ty nejhor‰í lidské vlastnosti, jako tﬁeba patolí-

zalství, pokrytectví, leÏ a bezpáteﬁnost, zatímco ty nejlep‰í vlastnosti, vãetnû stateãnosti,
pravdivosti, originality a tvoﬁivosti neúprosnû
trestal. Asi deset minut jsme si povídali o románu Ignorance (Nevûdomost) od Milana
Kundery.
O dva dny pozdûji se k nám pﬁipojil mÛj
syn a zas z toho byly tﬁi intenzivní hodiny. Na
poﬁad se dostal ãesk˘ ateismus, protireformace, Putinova vláda, souãasná ãeská mládeÏ
a George W. Bush. Na‰i noví kamarádi jsou
z Bushovy vlády ne‰Èastní, ale John Kerry je

také nenadchl. ¤ekli mi, Ïe jedin˘ americk˘
politik, kter˘ je kdy zaujal, byl Adlai Stevenson, neúspû‰n˘ prezidentsk˘ kandidát z let
1952 a 1956. „To byl takov˘ ná‰ Havel,“ prohlásila Bunny.
Uprostﬁed pobytu jim v jedné restauraci
ﬁekl nûjak˘ âech, Ïe jsou kovbojové a aÈ jedou pryã, Ïe je tady nechceme, protoÏe Amerika poﬁád jen chrastí zbranûmi. Taky jim nechutnaly houskové knedlíky. To byly ale jediné
malé ‰rámy na perfektním t˘denním v˘letu.
Jiﬁina Rybáãková

Koncerty v Korunní

V˘stava v Muzeu A. Dvoﬁáka

Mezinárodní spoleãnost A. Dvoﬁáka poﬁádá v úter˘ 7. února ve 14:30 v modlitebnû
âeskobratrské církve evangelické v Korunní
60 dal‰í z pravideln˘ch koncertÛ s v˘kladem.
Dominika Ho‰ková (violoncello) a Ester Godovská (klavír) na nûm vystoupí se skladbami Sonata a moll Arpeggione pro violoncello
a klavír Franze Schuberta, Sonata F dur op.
99 pro violoncello a klavír Johannesa Brahmse, Rondo op. 94 pro violoncello a klavír Antonína Dvoﬁáka a Uherská rapsodie pro violoncello a klavír Davida Poppera.
Také první bﬁeznové úter˘ (7. bﬁezna, 14:30) má koncert s v˘kladem
poutav˘ program:
W. A. Mozart, Sonáta F-dur; Ernst
Bloch, Sonáta ã. 2;
Antonín Dvoﬁák, Romance op.11; Antonín Dvoﬁák – Jan
Kubelík, Koncertní
polonéza. Na housle zahraje Miroslav Vilímec, na klavír Ing. Vladislav Vilímec.
V‰echny koncerty s v˘kladem v modlitebnû âeskobratrské církve evangelické v Korunní 60 se konají pod zá‰titou mûstské ãásti
Praha 2 a hlavního mûsta Prahy. Vstupné je
dobrovolné.
len

AÏ do 15. bﬁezna mohou zájemci o dílo
skladatele Josefa Suka nav‰tívit ojedinûlou expozici v Muzeu Antonína Dvoﬁáka v ul. Ke Karlovu 20 (letohrádek Amerika). Jsou na ní prezentovány originální
pﬁedmûty z muzejních i soukrom˘ch
sbírek, které dokládají ‰íﬁi a hloubku
skladatelovy osobnosti a jeho sbûratelsk˘ zájem o staroÏitnosti a lidové
umûní (sklo, keramika, obrázky na skle,
porcelán). Mistrova
sbírka skla byla ve své dobû proslulá: bohuÏel,
v letech 1. svûtové války mûlo âeské kvarteto
pouze malé moÏnosti ke koncertování, a tak
byl J. Suk nucen z finanãních dÛvodÛ velkou
ãást své sbírky prodat. Dal‰í exponáty z jeho
sbírek (nábytek, v˘tvarná díla atd.) jsou celoroãnû vystaveny ve skladatelovû památníku
v Kﬁeãovicích. V˘stava Josef Suk – sbûratel
je otevﬁena do 15. bﬁezna.
Pro leto‰ní rok pﬁipravuje Muzeum Antonína
Dvoﬁáka kromû dal‰ích kulturních akcí také v˘stavu k 75. v˘roãí Spoleãnosti A. Dvoﬁáka.
V roce 1932 iniciovala vznik muzea, které jí
vdûãí i za ãást sbírkového fondu. V˘stava bude pﬁístupná veﬁejnosti od 29. bﬁezna.
van

Putovní výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství nyní na Karlově
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Putovní v˘stava nazvaná Místa utrpení,
smrti a hrdinství je vûnována desetitisícÛm vûzÀÛ z ãesk˘ch zemí. Pﬁipomíná památku obûtí, ale i utrpení a stateãnost
tûch, kteﬁí se doÏili osvobození.
Od skonãení 2. svûtové války uplynulo vloni 60 let. Na jejím poãátku stála agrese Hitlerova Nûmecka, které chtûlo vytvoﬁit nov˘ evropsk˘ poﬁádek bez politick˘ch protivníkÛ nacismu, bez ÎidÛ, RomÛ a dal‰ích nepohodln˘ch. Ti v‰ichni mûli b˘t vyvraÏdûni. Prostﬁedkem k jejich likvidaci se staly koncentraãní tábory.

gogÛm, ale i v‰em, kteﬁí chtûjí poznat tento
tragick˘ úsek historie 20. století.
V˘stavu uspoﬁádala Historická skupina
Osvûtim ve spolupráci s Památníkem Terezín.
Byla zahájena 31. srpna 2005 v Liberci, do
konce roku ji shlédli náv‰tûvníci v Roudnici
nad Labem a v Teplicích.
Pod zá‰titou ministra vnitra âeské republiky Mgr. Franti‰ka Bublana je od 10. ledna do
19. bﬁezna 2006 spolu s obrazy Helgy
Weissové-Ho‰kové a plastikami Marie Uchytilové (spoluautorka Pomníku dûtsk˘ch obûtí
války v Lidicích) otevﬁena v Muzeu Policie âR
v Praze 2, Ke Karlovu 1. Otevﬁeno je dennû
kromû pondûlí od 10:00 do 17:00.
Text: kus, foto: len
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V Praze 2, v Divadle (viz tajenka), se 8. února 1926 pﬁedstavilo jedno amatérské avantgardní divadlo, zaloÏené jako divadelní sekce umûleckého sdruÏení Devûtsil. V roce 1927 vstoupili do Osvobozeného divadla mladí nad‰enci J. Voskovec a J. Werich se svou inscenací Vest Pocket Revue. Dal‰í v˘voj této divadelní scény je pak neodmyslitelnû spojen s jejich autorskou a hereckou tvorbou
i s hudbou J. JeÏka. Tajenku posílejte na po‰tovní adresu: ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru
20, 120 39 Praha 2 nebo e-mailem: noviny@p2.mepnet.cz, nejpozdûji do 22. února. Správné znûní
tajenky z minulého ãísla: Jan Karafiát. Vylosovanému v˘herci, kter˘m je tentokrát D. Slavíãková
z Italské ul., zasíláme hudební dárek, poskytnut˘ redakci houslov˘m virtuosem J. Sukem.

Helga Weissová-Ho‰ková: „I dûti...“

Marie Uchytilová: „VûzeÀ“

Na 28 panelech je znázornûna specifiãnost jednotliv˘ch koncentraãních táborÛ, káznic a vûznic od nástupu nacismu v Nûmecku. Dokumenty pﬁipomínají hrÛzy nacistické
vlády v okupovan˘ch zemích a souãasnû varují pﬁed nebezpeãím skupin, které dnes propagují nacistické ideje a snaÏí se ovlivnit
i my‰lení mládeÏe. Celá v˘stava je koncipována tak, aby v mlad˘ch lidech nejen vzbudila zájem o tuto problematiku, ale vyvolala
i vlastenecké uvûdomûní a kladn˘ vztah k respektování demokracie a lidsk˘ch práv. Je
urãena pﬁedev‰ím mlad˘m lidem, jejich peda-

● Dûtské odpolední poﬁady (kaÏdou stﬁedu
od 14:00): Únorová pohádka (8. února);
Zimní soutûÏení (15. února); Pohádkov˘
semafor – pﬁedstavení âerného divadla (22.
února). ● Filmové ãtvrtky (od 17:00): Pﬁíbûh rodiny Mukov˘ch v ãerné komedii Doblba (16. února). ● V˘stavy: Fotografie Roberta Halamíãka Zrcadlení (od 1. února do
5. bﬁezna). Místa utrpení, smrti a hrdinství
– vûzni z ãesk˘ch zemí v nacistick˘ch koncentraãních táborech (do 19. bﬁezna). Pﬁípad
relikviáﬁe svatého Maura – o prÛbûhu pátrání a o nálezu této unikátní románské památky (do 31. bﬁezna). V˘bûr z v˘stavy
Prostituce staré Prahy (stálá v˘stava). Expozice je otevﬁena dennû kromû pondûlí od
10:00 do 17:00. ● Internet: www.mvcr.cz/muzeum, tel.: 974 824 862.
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