04_2006.qxd

30.3.2006

15:04

Str. 1

strana 8
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● V¯STAVY: Retrospektivní v˘stava o Ïivotû a díle ãestného obãana Prahy 2, fotografa
Ladislava Sitenského (do 13. kvûtna). Otevﬁeno dennû od 10:00 do 18:00 kromû pondûlí.

NKP Vy‰ehrad

● GALERIE VY·EHRAD (Nad Libu‰inou
lázní – vstup není bezbariérov˘): v˘stava obrazÛ Miroslava Jiránka Svûtelné minuty (do
23. dubna). V˘stava k 90. narozeninám –
obrazy a grafiky Franti‰ka Turka (26. dubna
– 14. kvûtna). ● Nová expozice Historické
podoby Vy‰ehradu v Gotickém sklepû ve
zrekonstruovaném, poprvé veﬁejnosti pﬁístupném kasematovém prostoru (bezbariérov˘
pﬁístup od Starého purkrabství). ● STARÉ
PURKRABSTVÍ (Komorní sál – bezbariérov˘
vstup): pohádka O zlaté rybce pro dûti od
jednoho do sta let, Divadelní spoleãnost L.
Fri‰tenské (9. dubna v 15:00). Koncert Zuzana Stivínová a Jiﬁí Stivín se sv˘mi stíny (19.
dubna v 19:00). Tﬁi pohádky pro dûti od tﬁí let
od A. Goldflama Tatínek není k zahození, Divadelní skupina Lokvar (23. dubna v 15:00).
Keltsk˘ veãer, spoleãnost Lugh a kapela Dick
O’Brass (27. dubna v 19:00). ● Vy‰ehradsk˘ hﬁbitov se Slavínem (bezbariérov˘ pﬁístup do Baziliky sv. Petra a Pavla), otevﬁeno
dennû 9:00 – 18:00. ● Internet: www.prahavysehrad.cz.

Muzeum Policie âR

● Dûtské odpolední poﬁady (kaÏdou stﬁedu
od 14:00): Velikonoãní ‰tafeta (5. dubna);
Dubnová pohádka (12. dubna); Dopravní
soutûÏení (19. dubna); Policie dûtem (26.
dubna). ● Filmové ãtvrtky (od 17:00): ·tûstí – film Bohdana Slámy ocenûn˘ sedmi âesk˘mi lvy (6. dubna). ● V˘stavy: Pﬁípad relikviáﬁe svatého Maura – o prÛbûhu pátrání
a o nálezu této unikátní románské památky
(do 30. dubna). Kovové montáÏe Christopha
M. Bono (19. – 30. dubna). Místa utrpení
v tvorbû Helgy Weissové-Ho‰kové (do 21.
kvûtna). V˘voj policejních a ãetnick˘ch
stejnokrojÛ – v˘stava ze sbírek muzea
(4. dubna – 25. ãervna). Prostituce staré
Prahy (stálá v˘stava). Expozice je otevﬁena
dennû kromû pondûlí od 10:00 do 17:00, tel.:
974 824 862. ● K jubileu Muzea Policie
âR dne 14. dubna je vstup do muzea
zdarma. ● Internet: www.mvcr.cz/muzeum.

Dubnov˘ program Kina MAT
Kino MAT na Karlovû nám. 19 (vchod z ulice OdborÛ) bude v dubnu promítat napﬁ. anglicko-francouzsk˘ romantick˘ film P˘cha
a pﬁedsudek, anglicko-americk˘ thriller Match
Point – Hra osudu, rodinnou ãeskou komedii
Jak se krotí krokod˘li, francouzské drama Doo
Wob nebo nûmeck˘ váleãn˘ film Devát˘ den.
Dûti se mohou tû‰it na pásmo pohádek Perníková chaloupka, komedii Andûl pánû nebo na
americk˘ animovan˘ film Karcoolka.
red
včelí
společenstva

Kde mÛÏeme v Praze 2 vidût sluneãní hodiny, zachycené na tomto snímku?

VáÏení ãtenáﬁi,
v‰echny odpovûdi na soutûÏní otázku
v bﬁeznovém ãísle byly správné. Paní M.
KomÛrková z Moskevské ul. v Praze 10 ve
svém dopise uvedla: „Tentokrát byla otázka
hodnû tûÏká, ale kdo ãte Va‰e noviny po-

Fotosoutěž
zornû jako já, hodnû se v nich dozví a tentokrát jsem zde na‰la velkou pomÛcku.“
Paní M. Steinerová z Moravské ul. napsala: „Mozaiku sv. Josefa s Jezulátkem
mÛÏeme vidût v klá‰teﬁe v Emauzích.
Dnes tam sídlí mni‰sk˘ ﬁád benediktinÛ.
Byli tam jiÏ v dobách mého mládí, jeden
z nich byl na‰ím profesorem ãe‰tiny, kdyÏ
jsem chodila do tercie gymnázia na nám.
Míru (roh Francouzské a Korunní).“ Dárek
za správnou odpovûì zasíláme MUDr.
J. Steindlerovi ze ·krétovy ul. v Praze 10,
H. Bure‰ové z Anglické ul. a M. Havlíãkovi
z Prahy 4.
V tomto ãísle se zamûﬁíme na jednu ponûkud opomíjenou nemovitou praÏskou
památku, slouÏící ke specifickému mûﬁení
ãasu: sluneãní hodiny ti‰e odmûﬁují ãas,
a to podle toho, jak na nû svítí sluneãní
paprsky. Nauka o nich, zvaná gnomika, je
velice zajímavá a sloÏitá, zab˘vali se jí
i v˘znaãní astronomové a matematici. Vyobrazení tohoto druhu hodin najdeme
v mnoha podobách jak na zdech církevních objektÛ, tak ‰lechtick˘ch palácÛ
a mû‰Èansk˘ch domÛ. Pravidelnû se objevují i na jiÏních stûnách drobné zahradní
architektury. Nûkteré sluneãní hodiny pﬁedstavují dokonalé v˘tvarné dílo. BohuÏel,
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Jen počkej, zajíci!
Leto‰ní zima je natolik dlouhá, Ïe pﬁíchod
Velikonoc má, víc neÏ kdy jindy, nejen liturgick˘ v˘znam. Prostû se tû‰íme na jaro. A právû
Velikonoce jsou pﬁece také svátky jara. Dokládají to i symboly, které je doprovázejí.
V na‰ich zemích to jsou mláìata, jeÏ právû
na jaﬁe pﬁicházejí na svût. A protoÏe jedním
z klíãov˘ch symbolÛ tûchto svátkÛ je vejce,
jedná se o mláìata ptactva, resp. opeﬁencÛ
domácích. Kuﬁata, kachÀata i ta milouãká, lehounce ochm˘ﬁená housata, v‰echna tato
drobotina v nás vzbuzuje nûhu a ochranitelské pudy. Tady si dovolím malou odboãku. Víte, Ïe brit‰tí odborníci na chování zvíﬁat uveﬁejnili sice odváÏnou, nicménû zajímavou hypotézu, t˘kající se právû roztomilosti mláìat?
Podle nich je právû jejich, obvykle nûÏnû blbouãk˘ vzhled, zachraÀuje pﬁed agresí vlastních rodiãÛ…
Ale vraÈme se k velikonoãní symbolice. Vysoké postavení na pomyslném Ïebﬁíãku oblíbencÛ má u nás beránek. V domácnostech jej
nalézáme peãeného z pi‰kotového tûsta, hojnû pocukrovaného, s ãervenou ma‰lí kolem
krku a rozinkov˘ma oãima. BlíÏe se s ním také mÛÏeme seznámit v podobû peãínky. Ani
fandové pﬁes zdravou v˘Ïivu, kteﬁí odmítají
konzumovat velké mnoÏství cukru, a dále vegetariáni, pro nûÏ je jehnûãí na talíﬁi naprosto
nepﬁijatelné, se symbolu beránka nijak nebrání. Oblíbily si ho pﬁedev‰ím Ïeny, neboÈ je nabádá, aby si poﬁídily pﬁed Velikonocemi nûco
nového na sebe. Zatímco se domácí opeﬁená
drobotina a mírumilovn˘ beránek ocitají v popﬁedí na‰eho zájmu, u‰at˘ obyvatel polí a luk
o svou pozici velmi dlouho bojoval. Samozﬁejmû, jedná se o zajíce. Pro nás pﬁedstavuje
po‰Èáka, kter˘ nám pﬁinesl spû‰n˘ balík se
zabijaãkou. Sice mu podûkujeme, ale na‰e

vﬁelé díky smûﬁují zcela pﬁirozenû k tetiãce na
Vysoãinu, která nám ty voÀavé pochoutky
s láskou zabalila a poslala.
Za na‰imi západními hranicemi je ov‰em
jeho postavení naprosto neotﬁesitelné. Jako
symbol Velikonoc je zajíc na ‰pici. Dûti ho nacházejí v zahradû, nûkde pod keﬁíãkem, sedícího(!) v o‰atce plné ãokoládov˘ch vajíãek.
Slepiãka není tak dÛleÏitá, prostû vajíãka „jenom“ snesla a teì rozpaãitû pﬁe‰lapuje kdesi
v pozadí. Jak tedy vidno, u na‰ich západních
sousedÛ to zajíãek vyhrál. Ale to mu, zdá se,
nestaãí. UÏ pﬁed sametovou revolucí se pﬁed
jarními svátky pokradmu, s pa‰eráck˘m batÛÏkem na zádech, plíÏil pﬁes hranice, aby se pak
v pohraniãí, a v pﬁípadû nûkolika odváÏnûj‰ích
jedincÛ i ve vnitrozemí, objevil jako velikonoãní
lídr. A nûkteﬁí z nich se dokonce rozhodli pro
emigraci. Byl to z jejich strany urãitû srdnat˘
poãin, uÏ vzhledem k dojemnû umínûné vûrnosti na‰í populace k domácí tradici. VzpomeÀme jen na ãetné pokusy dûda Mráze, kterému se u nás tuze nedaﬁilo. A to i pﬁesto, Ïe
pﬁicházel ne pﬁes zelenou, ale oficiální hranici
a tam byl vítán se v‰emi poctami. Ani prÛzkumné náv‰tûvy sobího spﬁeÏení Santa Clause nezaznamenaly v˘razn˘ úspûch. Jeho mise jsou zatím pﬁijímány spí‰e chladnû a s rozpaky. TakÏe ani velikonoãní zajíãek si, i pﬁes
optimistickou úvahu, Ïe kdyÏ se bratranci zadaﬁilo v Austrálii, tak proã by to nemohlo vyjít
mnû hned za humny, nemohl dûlat velké nadûje na úspûch. Po roce 1989 se ov‰em situace pro u‰atého sympaÈáka s v˘razn˘m pﬁedkusem podstatnû zlep‰ila. Zvlá‰tû proto, Ïe uÏ
nezÛstal, ﬁeknûme, v azylov˘ch táborech. Pﬁicestovalo za ním i ãetné pﬁíbuzenstvo, takÏe
se uÏ nemusel cítit tak osamûl˘. A jak se zdá,
jeho pozice se zaãíná upevÀovat. Za v˘lohami
cukráren, kvûtináﬁství, na trzích i v kamenn˘ch
obchodech, v‰ude je ho plno.
Tak mû napadá, zda jejich expanzi nenapomohla na‰e stále se prohlubující nedÛvûra
k drÛbeÏi a potaÏmo i k jejím produktÛm. KoneckoncÛ, zajícÛ se ptaãí chﬁipka (zatím) pﬁece net˘ká.
Eva Vlachová

KaÏdé první úter˘ v mûsíci od 14:30 se
v modlitebnû âeskobratrské církve evangelické v Korunní 60 konají koncerty s v˘kladem.
Poﬁádá je zde Mezinárodní spoleãnost
A. Dvoﬁáka za podpory mûstské ãásti Praha 2
a Magistrátu hl. m. Prahy. Na koncertû 4. dubna vystoupí mladí umûlci, posluchaãi prof. Brigity ·ulcové, s díly Mozarta, Smetany, Dvoﬁáka a Pucciniho. Dal‰í se koná 2. kvûtna. Na
programu jsou díla Vivaldiho, Beethovena
a ·ostakoviãe v podání EvÏena Rataye na
violoncello a Lídy âermákové na klavír.
len
Po cel˘ duben vystavuje v kostele sv.
Apolináﬁe na Novém Mûstû opavsk˘ v˘tvarník Jindﬁich Matyá‰ek. V˘stava nazvaná
HLEDÁNÍ SVùTLA pﬁedstavuje soubor maleb, kreseb a plastik ze souãasnosti i z ranûj‰ího období autorovy tvorby. Umístûny
jsou v historicky i umûlecky zajímavém
a cenném interiéru kostela. V˘stava je pﬁístupná veﬁejnosti kaÏdou nedûli po m‰i
v 18:00 a kaÏdé pondûlí v dobû od 15:00 do
17:00, kdy je kostel sv. Apolináﬁe otevﬁen
pravidelnû kaÏd˘ t˘den.
len

Jiﬁí Stivín a Collegium Quodlibet chystají
ve spolupráci s Centrem pro improvizaci
v umûní velikonoãní koncert v Emauzích, nazvan˘ „Flétnové ozvûny jara“. Koná se 17.
bﬁezna od 16:00 v refektáﬁi Emauzského
klá‰tera, Vy‰ehradská 49 a zá‰titu nad ním
pﬁevzal starosta Mâ Praha 2 Mgr. Michal
Basch.
Klá‰terní kostel Panny Marie, sv. Jeron˘ma a ãesk˘ch patronÛ v Emauzích byl po více neÏ ‰edesáti letech slavnostnû znovuotevﬁen na Velikonoãní pondûlí v roce 2003. Pﬁi
pﬁíleÏitosti vysvûcení nového oltáﬁe se tehdy
konal koncert Jiﬁího Stivína a Collegia Quodlibet, kter˘ se stal dÛstojn˘m úvodem k nové
etapû klá‰tera Na Slovanech. Tradice Velikonoãních koncertÛ pokraãuje i letos, kdy zazní
skladby G. P. Telemanna, J. S. Bacha, J. Stivína a dal‰ích. Jiﬁí Stivín vystoupí spoleãnû
se ãleny komorního souboru Collegium Quodlibet – Robertem Hugem (cembalo), Petrem
Hejn˘m (violoncello) a Barborou Sojkovou
(soprán).
Text: len, foto: archiv

Nová výstava v letohrádku Amerika
V Muzeu Antonína Dvoﬁáka, sídlícím v barokním letohrádku Amerika v ulici Ke Karlovu
20, je od 29. bﬁezna 2006 aÏ do 1. dubna pﬁí‰tího roku k vidûní v˘stava vûnovaná 75. v˘roãí
Spoleãnosti Antonína Dvoﬁáka (1931 – 2006).
Pﬁipomíná vznik, ãinnost a v˘znam spoleãnosti,
která jiÏ 75 let nepﬁetrÏitû peãuje o propagaci
díla a osobnosti jednoho z nejv˘znamnûj‰ích
i nejznámûj‰ích ãesk˘ch skladatelÛ.
I kdyÏ vznikla jako pouh˘ Spolek pro postavení mistrova pomníku v Praze, kter˘ se
po mnoha nelehk˘ch peripetiích podaﬁilo realizovat aÏ roce 2000, iniciovala kulturní události a poãiny, pﬁedstavující trvalé hodnoty
rovnûÏ v mezinárodním mûﬁítku: patﬁí mezi nû
otevﬁení skladatelova muzea a první souborné vydávání jeho díla. Spoleãnost také stála

u vzniku Dvoﬁákova památníku v jeho rodném domû v Nelahozevsi i pﬁi odhalení pamûtních desek v místech skladatelov˘ch pobytÛ ãi pÛsobení, naposledy na kostele sv.
Vojtûcha v Praze v roce 2004. Spolupodílí se
na kaÏdoroãní oslavû Dvoﬁákova narození
(Dvoﬁákova Nelahozeves), na pietní pﬁipomínce jeho úmrtí a také na Mezinárodní pûvecké
soutûÏi v Karlov˘ch Varech. V jejím ãele stály
vÏdy v˘znamné osobnosti ãeské kultury:
napﬁ. autor první skladatelovy obsáhlé monografie Otakar ·ourek, dvoﬁákovsk˘ badatel
PhDr. Jarmil Burghauser, klavírista Radoslav
Kvapil ãi souãasn˘ pﬁedseda spoleãnosti, dirigent Radomil Eli‰ka.
Dr. Jarmila Tauerová,
vedoucí Muzea A. Dvoﬁáka

Tradice pravidelných koncertů v Gröbeho vile opět ožívá
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Mozaiku se sv. Josefem a Jezulátkem nalezneme v klá‰teﬁe Na Slovanech, kde
dnes sídlí ﬁád benediktinÛ
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u tûch historick˘ch, aÏ na nûkolik v˘jimek,
je autor dnes jiÏ neznám˘. V Praze nalezneme i jejich provedení sochaﬁské, keramické, spí‰e vzácností jsou hodiny ‰tûrbinové.
Sluneãní hodiny samozﬁejmû v první ﬁadû plní svou hlavní funkci – za jasn˘ch dnÛ
mûﬁí ãas, ale zároveÀ jsou zajímav˘m doplÀkem architektury objektu. U mnoh˘ch je
souãástí celku zajímav˘ nápis. Pozorn˘
praÏsk˘ chodec mÛÏe objevit desítky sluneãních hodin (napﬁíklad na Klementinu
jich je 14), dokonce i na relativnû moderních stavbách vilov˘ch objektÛ nebo rodinn˘ch domkÛ.
Myslíte, Ïe takov˘ typ hodin je také
v Praze 2? Zde je malá nápovûda: hledejte v blízkosti jedné církevní stavby. Kostel
je souãástí b˘valého augustiniánského
klá‰tera, zaloÏeného císaﬁem Karlem IV.,
kde se nachází imitace rodné jeskynû JeÏí‰e Krista. Svislé sluneãní hodiny na fotografii se nacházejí ve v˘‰ce pûti metrÛ.
Naleznete je na bránû parku v klá‰terním
areálu, která pochází z 18. století. Na bránû je umístûn ‰títov˘ nástavec a obraz
P. Marie. Pﬁímky v horní kruhové v˘seãi
hodin nejsou ãasov˘mi ãárami, ale symbolick˘mi paprsky sluneãní záﬁe. Jistû nebude tak tûÏké odpovûdût na soutûÏní otázku: Kde mÛÏeme v Praze 2 vidût sluneãní
hodiny na snímku?
Odpovûì na soutûÏní otázku zasílejte
po‰tou na adresu ÚMâ Praha 2, redakce
novin, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo
e-mailem na adresu noviny@p2.mepnet.cz,
nejpozdûji do 19. dubna.
Text: Eva Hrube‰ová/van, foto: hru

alžírský
přístav

Jeden z nejvût‰ích ãesk˘ch sportovních novináﬁÛ (viz tajenka), kter˘ se narodil 20. dubna
1891, proÏil své mládí na Vinohradech. Nav‰tûvoval reálku Na Smetance: v barvách ‰koly
aktivnû sportoval a organizoval sportovní Ïivot. Na zaãátku své kariéry pracoval v novinách.
Mezníkem jeho profesionální dráhy se stal 3. ﬁíjen 1926, kdy pro Radiojournal zahájil první
rozhlasovou reportáÏ z fotbalového utkání Slavie proti Hungarii. Za mikrofonem absolvoval
více neÏ 1000 reportáÏí, napﬁ. i ze slavného ﬁímského finále ve fotbalu v r. 1934. 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 19. dubna. Správné znûní tajenky z minulého ãísla: klá‰tera Emauzy. Vylosované v˘herkyni, kterou je A. Pinìáková ze Îitné ulice, zasíláme dárek.

Na první z leto‰ních koncertÛ v Gröbeho
vile se mohou pﬁíznivci komorních hudebních
setkání tû‰it opût 19. dubna, kdy tu od 19:00
vystoupí Jitka Hosprová (viola) a Denisa Ve‰krnová (kytara) s poﬁadem Historie tanga.
Komorní hudební projekt je inspirován hudbou latinskoamerick˘ch autorÛ (Piazzolla, Pujól a dal‰í).
Pravidelné koncerty v pﬁíjemném prostﬁedí
ãásteãnû zrenovované rezidence v Havlíãkov˘ch sadech si jiÏ získaly svÛj okruh pﬁíznivcÛ. Vloni se tu pﬁedstavili napﬁ. vûhlasn˘ jazzov˘ interpret Jiﬁí Stivín, rusk˘ houslov˘ virtuos Alexander Shonert, milovníky klasického
jazzu zase potû‰ili Pavel Smetáãek & Traditional Jazz Studio ãi X-tet Víta Fialy, jedineãn˘m záÏitkem bylo vystoupení souboru ·arbilach s osobit˘m dirigentem Varhanem

Orchestroviãem Bauerem. Úspû‰nou sérii zavr‰ila prosincov˘m
koncertem první dáma ãeského
jazzu Jana Koubková v doprovodu Ondﬁeje Kabrny na piano
a Vítka ·vece na kontrabas (na
snímku se starostou Michalem
Baschem).
V leto‰ním roce se budou poãínaje dubnem koncerty ve vile
konat kaÏd˘ mûsíc v tûchto termínech: 19. dubna, 16. kvûtna –
v rámci oslav 100. v˘roãí otevﬁení Havlíãkov˘ch sadÛ pro veﬁejnost, 21. ãervna, 20. ãervence,
16. srpna, 19. záﬁí, 18. ﬁíjna, 15.
listopadu a 13. prosince.
Text: len, foto: MBr
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