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BÍLÝ KONÍČEK
Staroměstské nám. 548/20
Alice Springs Blues Band 20.00

CHAPEAU ROUGE – UNDERGROUND CLUB
Jakubská 647/2
Killing In The Name Of ABAB 21.00

JAZZ DOCK
Janáčkovo nábř. 3249/2
Daniela Valtová Quartet
Pianistka, varhanice, skladatelka a zpěvač-
ka, která ve své tvorbě překračuje hranice
klasické hudby a ve svých písních dává pro-
stor inspiraci jazzem, blues a americkou
country. 19.00

Limbo
Kapela se věnuje čistě akustické hudbě s
jazzovými kořeny, s etnickými názvuky,

prostoupené free až avantgardními plocha-
mi. Kapela vydala dvě alba – Limbo a Kalim-
bo (nominace na Anděla 2007 v kategorii
„Jazz & Blues“). 22.00

MALOSTRANSKÁ BESEDA
Malostranské nám. 35/21
Uriah Heep revival + Led Zeppelin
covered
Vstupné: 150 Kč. 20.30

MATRIX
Koněvova 1730/13
Předsilvestrovská party
Vystoupí: Náhodnej Výbjer + Zoufale Sexy
+ Last Station. Vstup zdarma. 19.00

PALÁC AKROPOLIS – VELKÝ SÁL
Kubelíkova 1548/27
Velvet Underground Revival Band
Tak jako každý rok, tak i letos – Velveti v
Akropoli. Vstupné: od 150 Kč. 19.00

AMERICKÉ CENTRUM
Tržiště 366/13, tel. 257 530 640
Národní parky 2011
Fotograf a cestovatel Miroslav Martan vy-
stavuje nové fotografie z amerických ná-
rodních parků. Snímky vás zavedou do nej-
krásnějších míst jihozápadní části USA. Uvi-
díte perly „Divokého západu“, jakými jsou
Grand Canyon, Yellowstone, Monument
Valley a další. Otevřeno: po–čt
13.00–16.00. Vstup je zdarma. potrvá do

15. ledna

ČESKÉ CENTRUM PRAHA
Rytířská 539/31, tel. 234 668 501
Otto Wichterle – Vědec a vynálezce
Výstava věnovaná životu a dílu jednoho z
nejvýznamnějších českých vědců. Jen málo-
který český vědec se těší takovému uznání
a popularitě doma i v zahraničí jako právě

prof. Otto Wichterle, který je znám přede-
vším díky svému vynálezu kontaktních čo-
ček. Otevřeno: po–čt 10.00–18.00, pá
10.00–14.00. potrvá do 7. ledna
DOX – CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ
Osadní 793/34, tel. 224 930 927
Cena Jindřicha Chalupeckého 2011
Cena Jindřicha Chalupeckého byla založe-
na v květnu 1990 z podnětu Václava Havla,
malíře Theodora Pištěka a básníka a výtvar-
ného umělce Jiřího Koláře. Za dobu své
existence pro českou scénu „objevila“ řadu
výrazných výtvarných osobností, které
nyní patří ke špičce české výtvarné scény a
jejichž práce obstála i v zahraničí. Pět fina-
listů, kteří byli vybráni mezinárodní poro-
tou, opět představí své projekty v Centru
současného umění DOX. Otevřeno: po, so,
ne 10.00–18.00 st–pá 11.00–19.00.

potrvá do 15. ledna

Lidé od nás
Mrzí mě, že do
našeho divadla
nechodí místní

VÝSTAVIŠTĚ Plavecký bazén na Vý-
stavišti, který byl od léta uzavřen
kvůli rekonstrukci, se zítra opět
otevře pro veřejnost. Bazén při-
tom už předtím prošel další rozsáh-
lou rekonstrukcí relativně nedáv-
no – v roce 2006.

„Vzhledem k tomu, že byl od té
doby bazén v téměř nepřetržitém
provozu, je třeba ho znovu obno-
vit a zmodernizovat. Každý bazén
vyžaduje po několika letech provo-
zu opravu a tento není výjimkou,“
vysvětluje Markéta Holatová, mluv-
čí společnosti Incheba, která ba-
zén spravuje.

Bazén nabídne saunu
a bezbariérový přístup
Oprava měla být podle plánu dokon-
čena již v září, nakonec se však pro-
táhla. Bazén tak své brány otevře po-
prvé zítra v 10.00 hod. Toho dne se
za plavání nebude muset platit. Ba-
zén bude otevřen v rámci týdenní
akce Praha sportovní, kdy řada praž-
ských sportovišť nevybírá vstupné.
Každý návštěvník má nárok na jed-
nu hodinu plavání zdarma. Dále
pak doplatí 35 korun za každou na-
čatou půlhodinu.

Standardní provoz potom za-
čne v úterý 2. ledna. Návštěvní-
kům tu bude sloužit šest plavec-
kých drah, oddělená sauna pro
muže a ženy nebo kiosek. Přístup
do bazénu bude bezbariérový. Vyu-
žít lze také přilehlého parkoviště,
to je ovšem zpoplatněno.

„Jsem ráda, že se bazén znovu
otevírá. V blízkém okolí žádný jiný
bazén není, těším se, že zase za-
čnu brát na plavání děti, aby měly
nějaký pohyb,“ říká Marcela Bená-
ková, která své ratolesti vodila

před rekonstrukcí do bazénu pravi-
delně.

Kromě veřejného plavání bude
v bazénu fungovat také široká na-
bídka různých kurzů a plaveckých
tréninků, a to jak pro děti, tak pro
dospělé.

Zajít si lze na Výstaviště napří-
klad na hodiny potápění nebo
akvaaerobiku. Hodiny plavání bu-
dou otevřeny všem, od tříletých
dětí až po neplavce všech věko-
vých kategorií.

Adam Skala

Krátce
KOBYLISY

Měření potvrdilo, že je
škola bez azbestu
Výsledek všech měření je nula vlá-
ken na metr krychlový,“ řekla
mluvčí Prahy 8 Radka Wallace-Pro-
kopová. Zjištěné hodnoty potvrdi-
ly účinnost dekontaminace prove-
dené ve škole letos v říjnu. Školu
nechala radnice Prahy 8 uzavřít
poté, co v ní po její letní rekon-
strukci byly naměřeny nadlimitní
hodnoty azbestových vláken. Ote-
vřena byla opět 21. listopadu. (ask)

LIBEŇ

Pohřešovanou ženu
policisté našli v pořádku

Psychicky nemocnou ženu, která
jen v noční košili a kožichu odešla
v pondělí ve 22.45 z domu v Praze
8, Davídkově ulici, našli policisté
včera kolem 20. hodiny. ČTK to sdě-
lila mluvčí pražské policie Eva Kro-
páčová. Osmapadesátiletá Dagmar
Fabiánová byla v pořádku, policie
ji odvezla do nemocnice. (ČTK)

LIBEŇ

Lístky Pod Palmovku
za polovic
Lístky na zítřejší představení Sugar
(Někdo to rád horké) nabízí diva-
dlo za poloviční cenu. Lístek do pří-
zemí by tak měl vyjít na 140 korun.
Vstupenky jsou v prodeji v poklad-
ně divadla. (ask)

TROJA

Mezi svátky zavedla zoo
večerní procházky
Ještě dnes a zítra je možné objevo-
vat zoo po setmění. Komentované
prohlídky začínají vždy v 17.00,
17.30 a 18.00. První prohlídka je
přizpůsobena dětem. (ask)

D ivadlo Kámen je jedním
z mála divadel na Praze 8
a zároveň velmi svéráz-

ným uměleckým spolkem v celo-
pražském měřítku. Jejich styl se
vyznačuje zejména absurdní poeti-
kou a inspirací v minimalistickém
pojetí.

Zdena Brychtová se do něj zapo-
jila před dvěma lety.

„Viděla jsem divadlo Kámen na
přehlídce Jiráskův Hronov. Oslovi-
la jsem je a dohodli jsme se na spo-
lupráci,“ vzpomíná Brychtová.

Přestože v Karlíně nežije, díky
angažmá v divadle se tu vyskytuje
poměrně často.

„Trávím tu aspoň tři dny v týd-
nu. Myslím, že je tu ideální čtvrť
k bydlení, umím si tu sama sebe
v budoucnu představit. Jen mi při-
jde, že Karlín je trošku zapadlá
čtvrť, není tu moc kulturního vyži-
tí. Alespoň proti centru,“ myslí si
Brychtová.

„Na druhou stranu, do centra je
to odsud, co by kamenem dohodil,
takže to zas tak nevadí,“ dodává.

„Mrzí mě, že do našeho divadla
příliš nechodí místní. Občas tam
někdo z místních zavítá, ale větši-
nou příliš netuší, na co jde. Asi je
neumíme oslovit,“ myslí si mladá
herečka.

Zdena Brychtová se kromě hra-
ní věnuje studiu – je v posledním
ročníku vyšší odborné školy publi-
cistiky. „Nedávno jsem divadlu za-
čala pomáhat s PR, spojila jsem
tak oba své životní směry,“ říká.

Holešovice (ask) Při kontrole v hole-
šovické tržnici včera zabavili stráž-
níci městské policie více než met-
rák pyrotechniky.

Strážníci v dopoledních hodi-
nách hlídkovali v tržnici, když obje-
vili před jednou z hal stánek s py-
rotechnikou. Ve volném prodeji je
povoleno obchodovat jen s pyro-
technikou 1. třídy, tedy prskavka-
mi, fontánami a podobnými málo
nebezpečnými výrobky.

„Strážníci po kontrole totožnos-

ti následně zjistili, že se jedná o vel-
ké množství pyrotechniky 2. a 3. tří-
dy, kterou lze prodávat pouze v ka-
menných prodejnách. Výrobky
dále nebyly označeny značkou
schváleného pyrotechnického
předmětu a u některých chyběl
český návod k použití,“ řekla mluv-
čí pražské městské policie Jana Při-
krylová.

Rachejtle zabavil policejní pyro-
technik, případem se zabývá státní
policie.

Mé ženy Fotograf
a fotoreportér
Antonín Kratochvíl se
narodil v tehdejším
Československu a žil
hlavně v USA. Po
necelém roce se
v Praze opět objeví
jeho díla v rámci
výstavy Ženy
Antonína
Kratochvíla. V Galerii
jedné věci je ke
zhlédnutí až do 23.
ledna.

Foto: Karel Hlavatý

Bazén na Výstavišti měl
být otevřen již v září,
jeho rekonstrukce se
však protáhla. První den
plavání bude zítra
v rámci týdne sportu
zdarma.

Zprávy z měst

Kluby Kam dnes s přáteli

FAKTA

Třídy nebezpečnosti
1. třída – prskavky, kapsle, bouchací
kuličky, prodejné od 15 let
2. třída – římské svíce, rakety,
dělobuchy – prodejné od 18 let
3. třída – velké rakety, ohňopády,
italské pumy – prodejné od 21 let
4. třída – profesionální
pyrotechnika, prodejná pouze
s průkazem odpalovače ohňostrojů

Galerie Kam na výstavu

FAKTA

Ceny vstupů do
bazénu na Výstavišti
Plné vstupné:
70 Kč/1 hod.
90 Kč/1,5 hod.
Zlevněné vstupné:
35 Kč/1 hod.
45 Kč/1,5 hod.
Permanentka 10+1 vstup: 700 Kč
Sezonní permanentka: 3 990 Kč
Záloha na klíček: 100 Kč

Zdena
Brychtová
herečka
divadla Kámen

Čestné salvy Petřínské sady zažily přípravu na vystřelení čestných
salv při státním pohřbu Václava Havla. Foto: Pavel Tůma

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z Prahy 7 posílejte
redaktorce Adéle Paclíkové
(adela.paclikova@mfdnes.cz,
tel.: 225 062 476) a z Prahy 8
redaktorce Kateřině Kolářové
(katerina.kolarova@mfdnes.cz,
tel.: 225 062 134).
» Inzertními poradci pro oblast Prahy
7 a 8 jsou Lenka Špiclová
(lenka.spiclova@mafra.cz,
tel.: 606 653 081)
a Andrea Tarabčáková
(andrea.tarabcakova@mafra.cz,
tel.: 606 653 082).

pondělí: Staré Město, Nové
Město, Vinohrady, Žižkov

úterý: Nusle, Spořilov,
Chodov

středa: Smíchov, Stodůlky,
Dejvice, Motol

čtvrtek: Holešovice,
Bohnice, Karlín, Libeň

pátek: Vysočany, Prosek,
Vršovice, Strašnice

sobota: Brandýs n. L.-Stará
Boleslav, Černošice, Říčany

Z Václaváku je La Rampla
Některé prožité okamžiky spolu
zdánlivě nesouvisí, ale časem se
naskládají na šňůrku a pak se spo-
jí časovou linkou. Na Václavském
náměstí jsem prožila kus života.
I na něm čas nechává své stopy.
V listopadu 1989, v době změny
starých časů, se na Václaváku ode-
hrávalo hlavní dění v zemi. Socha
Václava olepená letáky a pokyny,
svědek našeho života, symbol na-
děje a spásy.
Květen 1992 byl dobou privatiza-
ce, změny pokračují a postupně se
dotýkají mého života. Je konec jed-
né etapy, brzy začne jiná, netuším
jaká. Nemám ráda změny.
„Je mi to docela líto, nechci, aby
to tady skončilo,“ svěřuji své poci-
ty jednomu pouličnímu muzikan-
tovi v uniformě Švejka. Utěšuje
mě, on se prý změn nebojí. Všech-
no prý jednou skončí. Má pravdu,
a když to říká, sám neví, že změny
se dotknou jeho mnohem dříve
nežli mě.
Červen 2005. Barcelona. Bulvár
La Rampla. Je to prý něco jako náš
Václavák, říká nám průvodkyně
a já s kamarádkou se na něj s nad-
šením vrháme. Oživlé sochy, ty
doma na Václaváku nemáme, ne-
chtějí se fotit, jedině za 2 eura. Bez
nich se schoulí a schovají, aby la-
komí turisté neměli nic.

Vystoupím u muzea a táhne mě to
ke sv. Václavu. Je prosinec 2011.
Pořád je obležený svíčkami, je jich
tam tolik, stále svítí a přibývají. Tu-
risté si je fotografují, nejlepší zá-
běr je ten, kde v pozadí visí foto-
grafie Václava Havla. Je sychravo,
drobně prší. A nebýt stromečku,
ani nevím, že jsou Vánoce. To mís-
to je snad magické, má zvláštní
energii, červená barva většiny sví-
ček vyzařuje tichou, uklidňující po-
hodu a zase cítím trochu naději.
Jdu tedy dál, pod vánočním strom-
kem visí cedule, že se dnes konají
procházky Václavákem zdarma.
Stačí počkat do čtyř a pak můžu jít
i s průvodkyní. Jdu sama, náměstí
znám nazpaměť, už blízko voní
malý vánoční trh a jeho atmosféru
umocňují staropražské písničky.
Zaposlouchám se. A vida, na har-
moniku hraje Švejk! Že by to byl
ten „můj?“ Podle hlasu bych si na
to skoro vsadila.
Něco mě zarazilo a já najednou
chápu, že nemá žádný smysl do-
pátrat se pravdy. Také mě zarazilo
pomyšlení, že se přiblížím a bu-
dou chtít dvě eura. Jako bych byla
zpátky na tom bulváru La Rampla.
Zkouším ještě najít oživlou sochu,
ale bez úspěchu, až mi do cesty
přišla lavička a na ní seděla socha
v životní velikosti...
Alice Barešová
alicebaresova.blog.idnes.cz

Fórum čtenářů

Jako nový Po rekonstrukci se konečně otevře bazén. Pro spoustu místních v okolí holešovického Výstaviště
byl jednou z mála možností, kam si jít zaplavat. Foto: archiv

Bazén na Výstavišti zítra
otevřou po rekonstrukci

výběr z dopisů, kráceno

Strážníci zabavili 120 kg rachejtlí Vaším objektivem Fotografie čtenářů ze serveru rajce.net


