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 METROPOLITNÍ LÉTO 
HERECKÝCH OSOBNOSTÍ 2009

Letošní ročník zahájí premiéra inscenace 
hry Dámská šatna od Arnošta Goldflama.  
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Noční jízda veslařských lodí po Vltavě, ote-
vřené zákulisí Podolské vodárny nebo také 
možnost poměřit síly s veslařskými profesio-
nály v  Centru Chodov. Přesně takové je menu 
doprovodného programu 96. Primátorek Zen-
tiva, které se konají ve dnech 6. a 7. června. 
Zkrátka Praha žije Primátorkami!

Pro každého něco. Z doprovodného programu 
letošních Primátorek si vybere opravdu každý. 
Od 30. května až do 5. června si mohou všichni 
zájemci veslování vyzkoušet na vlastní kůži a při-
tom se nemusí bát, že na ně bude šplouchat voda 
nebo se převrhnou. V Centru Chodov v Praze 
11 totiž budou připraveny trenažéry a také sou-
těž pro všechny, kteří na stroj usednou. Ve čtvr-
tek 4. června od 17.00 pak přijdou všem správnou 
techniku ukázat veslařští profesionálové Mirka 
Knapková a Ondřej Synek. Vedle rad nebudou 
šetřit ani podpisy při autogramiádě.

Vltavu ovládnou veslaři

NÁDHERNÝ JE POHLED na závodníky i Prahu při Primátorkách.                            FOTO ČTK  

INZERCE

V předvečer finálových bojů, tedy 6. června, se 
koná spanilá noční jízda osvětlených veslařských 
lodí mezi Karlovým mostem a Štvanicí. Hvězdy 
na obloze, Měsíc odrážející se ve Vltavě… Zkrátka 
ideální příležitost, jak strávit romantický večer 
a přitom zažít něco, co tady rozhodně ještě ne-
bylo. Udělejte si procházku noční Prahou a nevy-
nechte ani tuto unikátní akci.
Doprovodný program rozhodně neskončí s po-
sledním závodem Primátorek. Otevřou se totiž 

brány jedné z katedrál hlavního města – Podolské 
vodárny. V Muzeu pražského vodárenství bude 
možné v sobotu 6. června (9.30–16.30) a v neděli 
7. června (13.00–17.00) nahlédnout do jejího záku-
lisí. K vidění bude mimo jiné originál čerpacího 
stroje klatovské vodárny z roku 1830, vodovodní 
potrubí z antického období, část hradního vodo-
vodu z doby Rudolfa II. a také řada dalších ex-
ponátů. Vstup na ojedinělou akci je samozřejmě 
zdarma.                                                     (red)   

 Derby a sto přihlášek
České dostihové derby slibuje, alespoň 
podle přihlášek, nebývalou podívanou. 
Přihlášeni jsou kromě koní našich maji-
telů také hřebci a klisny z Itálie, Francie, 
Německa, Slovenska. Na start se dostane 
pouze šestnáct nejlepších koní, pro zajíma-
vost přihlášených bylo 101.    
Tento vrcholový dostih se poběží letos 
o 3 mil. korun, pro vítěznou stáj je ur-
čeno 1,2 mil. korun. Odpoledne 21. 6. 
se ve Velké Chuchli nekoná jen samotné 
derby, ale i řada dalších vynikajících do-
stihů. Začátek dostihů je ve 14 hodin. 
Více na www.velka-chuchle.cz.             (alp)   

Memoriál Josefa Odložila s hvězdami 
Esa světové atletiky se sejdou na Julisce při 
již 16. ročníku Memoriálu Josefa Odložila 
EAA Premium Meeting, jehož partnerem je 
také hlavní město Praha. Galapředstavení 
bude mít ještě předehru v žákovských závo-
dech „O pohár pražského primátora“, kde se 
utkají žáci škol a atletických oddílů.
Pořadatelé letos připravili 17 disciplín, z toho 
6 ženských a 11 mužských, včetně štafety na 
4x 100 m mužů. Tradičně bude hlavním zá-
vodem běh na 1500 m mužů, ve kterém Josef 
Odložil získal v roce 1964 stříbrnou medaili 
na olympiádě v Tokiu.
Hlavní hvězdou letošního Memoriálu Josefa 
Odložila bude olympijská vítězka, mistryně 
světa a světová rekordmanka v hodu oštěpem 
Bára Špotáková. Můžeme od ní očekávat hod, 
který území České republiky ještě nevidělo. 
I v dalších disciplínách budou startovat atleti, 
jejichž výkony patří do první světové desítky. 
Např. na 100 m uvidíme běžce, kteří zaběhli 
tuto trať již pod 10 sekund: Martin Rodney, 
Marcus Brunson, Mark Jelks. 
Na 110 m překážek se představí David Payne, 
medailista z poslední olympiády. A mezi ji-
nými ho doplní náš rekordman Petr Svoboda. 

  96. PRIMÁTORKY ZENTIVA
  KDY: 6. a 7. června 2009 od 10 hod.
  KDE: cíl na pravém vltavském břehu mezi 

 Železničním a Palackého mostem
  VSTUPNÉ: zdarma
  PROČ PŘIJÍT: tradiční veslařské klání 

 s bohatým doprovodným programem 
 pro dospělé i jejich děti

  DALŠÍ INFORMACE: www.primatorky.cz

 MS v ženském lakrosu 
na Slavii
Na čtyři stovky hráček lakrosu se chystá 
do Prahy na mistrovství světa, které pro-
běhne v areálu Slavie Praha od 17. do 27. 
června. Samotný finálový den proběhne 27. 
června přímo v Synot Tip Areně od 15 ho-
din. Vstupné bude dobrovolné.   

Světový šampionát žen se koná v tomto 
sportu u nás poprvé a do Prahy přijede šest-
náct týmů, které se o postup utkají ve třech 
základních skupinách. Soupeřkami českého 
družstva budou ve skupině B Wales, Skot-
sko, Německo a Nový Zéland. Titul obhajují 
hráčky Austrálie. „I když máme s týmy Skot-

ska a Walesu na velkých podnicích nedobrou bi-

lanci, doufám, že tentokrát se to změní a budeme 

to my, kdo se bude radovat z vítězství; německý 

tým bývá slabší, Nový Zéland je neznámou, ale 

nepředpokládám, že bude velkým konkurentem. 

Pokud se týče favorita mistrovství, pak je to podle 

mne celek USA, přestože americké hráčky skončily 

na posledním MS druhé za Austrálií,“ řekl tre-
nér naší reprezentace Martin Mrlík. Více na 
www.lacrosseworldcup2009.com.          (alp)   

KAM ZA SPORTEM 

 Elita slalomářů v Troji
Trojský kanál bude  v sobotu 20. června 
a v neděli 21. června opět svědkem závodu 
Světového poháru ve vodním slalomu.    
Na trati se objeví největší světová i česká 
esa v tomto sportu. Sobotní program zahájí 
v 9 hodin kvalifikace, finále C1 mužů, C2 
mužů a C1 žen má začít v 16 hodin. V neděli 
se začíná od 9 hodin, finále kajakářů mužů 
i žen se plánuje také na šestnáctou hodinu. 
Více na www.slalomtroja.cz.                 (alp)   

 Miroton podeváté
Již devátý ročník běhu za uměním Miroton 
pořádá 13. června Galerie MIRO.    
Délka hlavního závodu mužů i žen je 
3,4 kilometru. Prezentace v Galerii MIRO, 
startuje se od kostela sv. Rocha v 10 hodin. 
Pro závodníky jsou připraveny věcné ceny  
v hodnotě 60 000 korun. Kontaktní telefon: 
233 354 066.                                         (alp)   

 9. 6. – Otevřený přebor Sabzo v přespol-
ním běhu. Délka hlavního závodu mužů 
a žen 3,6 kilometru. Povrch: terén a silnice. 
Prezentace u Velkého altánu v Krčském lese. 
Více kategorií, start v 18 hodin. Bližší infor-
mace na telefonu 604260811.

 11. 6. – Košířský okruh (5,6 km); starty: 
17, 18 hod.; místo startu: altán u rybníčka 
v lesoparku Cibulka. Více na www.behy.cz.

 13. 6. – Jeseniova World record race. Více 
kategorií. Prezentace ve 12 hodin na atle-
tickém oválu SK Jeseniova Praha 3. Více 
informací o prvním ročníku závodu: tel. 
604 452 964.

 24. 6. – Běh olympijského dne (10 km); 
start: 18 hod.; Stadión Přátelství Strahov. 

 27. 6. – Běh historickým Vítkovem. Tři-
cátý třetí ročník závodu začíná u jezdecké 
sochy Jana Žižky na Vítkově. Délka trati 
hlavního závodu 3,7 kilometru. Více kate-
gorií, začátek 9.30 hodin. Kontaktní telefon: 
731 436 365.

BĚH PRO ZDRAVÍ 

Tradiční pražské Primátorky nabízejí bohatý doprovodný program na celý týden

Právě na loňském Memoriálu Josefa Odlo-
žila se mu podařilo poprvé překonat český 
rekord. Před domácím publikem se představí 
i naše úspěšná diskařka Věra Pospíšilová-
Cechlová. Spolu s ní bude mimo jiné házet 
i poslední mistryně světa Franka Dietzsch. 

 Děti a Tempo
Ve dnech 20. a 21. června pořádá lhotecký 
fotbalový klub již 5. ročník fotbalového tur-
naje přípravek Tempo Cup 2009.   
Stejně jako v předcházejících letech se 
k němu sjede více než třicet týmů mladších 
a starších přípravek z celé České republiky 
(ročníky 1999 a 2000), aby změřily síly v tur-
naji podporovaném MČ Praha 4, hlavním 
městem Prahou a ČMFS. 
O týden později, v sobotu 27. června, si od 
10.30 hodin budou moci děti uprostřed síd-
liště Novodvorská, před restaurací U Čtyř 
bernardýnů, znovu soutěžit v jedenácti do-
vednostních disciplínách. Dětský sportovní 
den – pořádaný letos s podtitulkem „Roz-
loučení se školou“ – však nabídne také další 
zábavu,  např. závody na koloběžkách a ko-
lečkových bruslích, western show s možností 
vyzkoušení jízdy na koni atd.                (red)   

V kladivu mužů se představí poslední olym-
pijský vítěz Primoz Kozmus, olympijský ví-
těz ze Sydney Szymon Ziolkowski a stříbrný 
z poslední olympiády Krisztián Pars. Vedle 
dalších es světové atletiky bude startovat i celá 
naše atletická špička.                               (red)

Atleti zabojují o tituly na Strahově
Pražští diváci si vrcholné atletiky užijí. Po 
Memoriálu Josefa Odložila se po třech letech 
dočkají domácího vrcholu na Strahově na sta-
diónu Evžena Rošického. Poslední červnový 
víkend tak budou mít možnost vidět nejlepší 
atlety naší země na Mistrovství České repub-
liky mužů a žen v atletice. O mistrovství jsme 
hovořili s technickým ředitelem Janem Ru-
dou.

Proč se uskuteční MČR na Strahově?
Stadión Evžena Rošického a celý strahovský areál 
je pro pořádání tak významné atletické akce ide-
álním místem. Sportovci mají zajištěny optimální 
podmínky pro kvalitní výkony a diváci  zázemí 

pro sledování vrcholné české atletiky. Proto se 
Pražský atletický svaz /PAS/ rozhodl požádat 
o pořádání MČR na Strahově a předsednictvo 
Českého atletického svazu pořadatelstvím PAS 
pověřilo.

Co diváci mohou od MČR očekávat?
Hlavně skvělou atletiku v podání nejlepších čes-
kých atletů, kteří mají světovou úroveň. Nelze 
opomenout olympijskou vítězku v hodu oště-
pem Barboru Špotákovou, české rekordmany 
a medailisty z březnového HME v Turíně pře-
kážkáře Škrobákovou a Svobodu, finalisty OH 
v Pekingu diskařku Věru Cechlovou, výškaře  
Jaroslava Bábu, dálkaře  Romana Novotného, 

čtvrtkařku překážkářku Zuzanu Hejnovou a ce-
lou řadu dalších vynikajících atletů. Zajímavé 
budou jistě souboje v nejkratším sprintu, dálce 
a tyči obou kategorií, disku a oštěpu mužů a na 
800 m, 1500 m i 3000 m. 

Vstupné asi nebude nejlevnější…
Naopak. Partnerem mistrovství je Magistrát hlav-
ního města Prahy, pořadatelem Český atletický 
svaz a jeho partneři. Diváci tak mohou za 100  
Kč na oba dva dny zhlédnout zajímavý pro-
gram. O zábavu diváka bude postaráno na nej-
vyšší úrovni. Stačí přijít a přesvědčit se. Veškeré 
informace o mistrovství si diváci mohou najít na 
www.atletika.cz.                                          (red)   

VÝSTAVA KAKTUSY 
SUKULENTY 09  
Nová expozice botanické zahrady přivítá 
návštěvníky od 13. do 28. června.  
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ZOO PRAHA DIVADLO

Otevřeno denně, 9–18 hod. 
U Trojského zámku 3, Praha 7
tel.: 296 112 111
pr@zoopraha.cz
www.zoopraha.cz

ČERVEN V PRAŽSKÉ ZOO
Červen bude v zoo Měsícem slonů (aneb 
z Assamu není jen čaj). Po celý měsíc můžete 
navštěvovat výstavu obrázků českých a sene-
galských dětí na téma „Nechme šelmy žít“.

 6. 6. Sloní den – Slonici Gulab je již 50 
let! Přijďte popřát jí i její kamarádce Shanti, 
která letos slaví 33. narozeniny.

 13. 6. Otevíráme rozhlednu Oboru 
v zoo! 

 20. 6. Den s nakladatelstvím Egmont – 
Kačer Donald slaví 75. narozeniny.

 21. 6. Piknik plyšových medvědů ne-
boli „Teddy Bear Picnic“ 
Přijďte i se svým plyšovým medvědem do 
zoo podpořit kampaň EAZA na záchranu 
evropských šelem „Nechme šelmy žít“. Po-
můžete možná k zápisu do Guinnessovy 
knihy rekordů.

 27. 6. Těšíme se na prázdniny s rádiem 
Impuls
Zvířecí karneval u příležitosti ukončení čes-
kého předsednictví Evropské unii. Staňte 
se zvířaty ze zoo Praha! Dokážete to, co 
ona? Děti v masce zvířat mají v tento den 
vstup zdarma!

NENECHTE SI UJÍT
„Nechme šelmy žít“ – každý den od 10 do 
16 hodin najdete u vzdělávacího centra stá-
nek ke kampani na záchranu evropských 
šelem s informacemi, hrami a přírodninami 
s šelmí tematikou. Doplněno prodejem 
kampaňových předmětů. 
 
NOVINKY
V červnu vás v zoo přivítá nově otevřená 
Papouščí stezka a především zbrusu nová 
expozice lachtanů. Potěší vás také nejrůz-
nější mláďata včetně malého zubra, žiraf 
nebo ptačího dorostu.

HUDEBNÍ PROCHÁZKY V ZOO 
 7. 6. Graffovo kvarteto 

(F. A. Míča, S. Barber, A. Dvořák)
 14. 6. Pražské dechové kvinteto 

(L. Sluka, A. Rudajev, G. Bizet)
 21. 6. Trio Iuventa 

(E. Schulhof, B. Martinů, J. Ibert)
 28. 6. Wichterle kvintet 

(J. Haydn, L. van Beethoven, D. Milhaud)

 TOMÁŠ A JEHO PŘÁTELÉ – KNIHA 
VYSTŘIHOVÁNEK  
Egmont, 2009 

 PAUL NEWMAN
XYZ, 2009 

 NEKOUŘIT JE JEDNODUCHÉ
Centrum zdraví Aura, 2008 

 JINÁ PRAHA – PRŮVODCE PŘÍSTUPNOSTÍ PRAŽSKÝCH PARKŮ I
Pražská organizace vozíčkářů, o. s., 2009

 MUŽ A ŽENA – NÁVOD K POUŽITÍ 
Portál, 2009 

Zajímavá a očekávaná knížka plná vystřihovánek Tomáš a jeho přátelé 
je k dostání již od 13. 5. Tomáš a ostatní užitečné mašinky z ostrova 
Sodor, už jsou zase tady a spolu s nimi spousta pohádek, hádanek 
a doplňovaček. Kniha vystřihovánek, ve které najdete rozkládací ku-
lisu ostrova Sodor s kolejemi a nádražím, vystřihovánky vašich oblíbe-
ných mašinek a také spoustu zábavných hádanek a omalovánek, potěší 
i ty nejmenší. Knihu můžete zakoupit za 99 Kč.                                  

Kniha zachycuje životní a uměleckou dráhu jedné z největších hvězd 
americké kinematografie. Herectví se Paul začal věnovat už na střední 
škole. V šedesátých letech byl na vrcholu slávy, natočil filmy jako Frajer 
Luke, Hud, Hombre či Sladké ptáče mládí. Paul Newman (26. 1. 1925–
26. 9. 2008) získal oscara, Zlatý glóbus, Emmy a cenu FF v Cannes. Byl 
úspěšný i jako podnikatel v potravinářském průmyslu a automobilový 
závodník. V roce 1979 obsadil dokonce druhé místo ve slavném závodě 
24 hodin Le Mans. Zemřel 26. 9. 2008, kdy podlehl dlouhému boji 
s rakovinou. Tato kniha je k dostání za 299 Kč.                                    

Kniha je o kouření a o lidech, kteří kouřili. Na základě 16leté zkušenosti 
při práci s kuřáky otevírá autor a známý lékař Rostislav Prokopjuk cestu, 
jak začít žít bez cigarety. Kniha je skvělým dárkem pro kuřáky i neku-
řáky. Na konci května proběhla v Arkádách na Pankráci v knihkupec-
tví Dobrovský autogramiáda  tohoto jedinečného knižního díla. Již po-
druhé akce splnila všechna očekávání a účast byla opravdu hojná stejně 
jako na křtu knihy v loňském roce. Nazvěme tedy 30. 5. Dnem boje proti 
kouření! Vždyť tato závislost, vznikající leckdy již v mladém věku, a s tím 
později spojené odvykání cigaretám, ať už kvůli zdravotním, či jiným 
problémům, se bohužel v poslední době stává stále aktuálnější.       

Publikace popisuje přístupnost vybraných pražských parků tak, aby se 
i návštěvníci s tělesným handicapem mohli rozhodnout, jaký park na-
vštívit, případně jakou míru dopomoci budou potřebovat. Brožura se 
zaměřuje na parky:  obora Hvězda, zahrada Kinských, Petřín, park na 
Hradčanském náměstí, Vrtbovská zahrady, Letenské sady, Stromovka 
a Vítkov. U každého z nich nalezne čtenář informace o nejlepším vstupu 
do parku, terénu, dostupnosti MHD, parkování, ale také o přístupnosti 
památek, umístění dětských hřišť, občerstvení či toalet. Pro snazší ori-
entaci jsou součástí publikace také mapky, kde je vše podrobně za-
kresleno. Publikace je k dostání zdarma ve dvou jazykových mutacích 
(ČJ, AJ) v Pražské organizaci vozíčkářů.                                               

Praktické rady se týkají hlavních témat partnerského a manželského 
soužití: od výběru partnera, představ i přání žen a mužů, partner-
ské péče o děti, přes vztah k prarodičům až po případný rozvod 
a porozvodovou péči o děti. Jednotlivé kapitoly čtivě ilustrují příběhy 
a nabízejí osvědčená pravidla. Zábavu i poučení naleznete v nové 
knize nakladatelství Portál. Autorem je Petr Šmolka. Je k dostání 
za 209 Kč.                                                                                          

KNIHY

Pražská historie i strašidla 
V červnu nabídne knihovna toulky Prahou, ze kterých 
si to „své“ vyberou malí i velcí. Žádnou vlastivědnou 
procházku však nečekejte. Prahu vám zprostředku-
jeme pomocí knih a besed. 

Setkání z cyklu Pražské literární střípky nabídne 
pohled na Malou Stranu očima Jana Nerudy. S Evou 
Havlovcovou navštívíme místa, kde se spisovatel 
narodil, žil a tvořil. Beseda se koná 17. 6. od 17.00 
hod. v klubovně Ústřední knihovny na Mariánském 
náměstí.

Poklady ukrývá úsek Pragensií, který již několik de-
setiletí buduje sbírku titulů týkajících se Prahy. Ex-
pozici připravenou z těchto raritních tisků speciálně 
pro Pražskou muzejní noc si budete moci nejen 
prohlédnout, ale také prolistovat. Zajímavý program 
máme i pro děti, kterým je určena „bojovka“ a diva-
delní představení Prahou se strašidly. Přijďte si k nám 
užít  Pražskou muzejní noc a děti nezapomeňte vzít
s sebou. Městská knihovna v Praze se na vás těší!  

 METROPOLITNÍ LÉTO HERECKÝCH OSOBNOSTÍ 2009   
21. 6.–20. 9., www.studiodva.cz

Výjimečný pražský festival – Metropolitní léto 
hereckých osobností – přispěje již pošesté 
v letních měsících k oživení pražského kul-
turního života. Tentokrát se však odehraje 
na třech pražských divadelních scénách: ve 
Švandově divadle, na letní scéně Vyšehradu 

a nově také v Divadle Palace na Václavském 
náměstí. Letošní ročník zahájí premiéra in-
scenace hry Dámská šatna od Arnošta Gold-
flama. Druhou premiérou, která se odehraje 
pro změnu v Divadle Palace, a to téměř na sa-
mém konci festivalu – 6. září –, je francouzská 
komedie Paula Claudela O lásce aneb Parle-
-moi d ámour. Těšit se můžete také na vyni-
kající herecké výkony mnoha známých osob-
ností, jak napovídá už sám název festivalu, 
mezi nimi například: Karla Rodena, Dag-
mar Havlové, Ivany Chýlkové, Evy Holubové, 
Milana Lasici, Anny Šiškové, Jitky Schneiderové 
a dalších. Pro návštěvníky je připraven i v tomto 
roce pestrý program a opravdu je na co se 
těšit!                                                                   

 KAŽDODENNOSTI – OD KAFE KE KAFI   
17., 18. a 19. 6., 20.00 hod., Alfred ve dvoře, www.alfredvedvore.cz 

Představení v režii Štěpána Pácla KAŽDODEN-
NOSTI – od kafe ke kafi nese téma křehkosti 
vztahů mezi obyčejnými lidmi a přináší zároveň 
více humoru, sarkasmu a něžné ironie, s kte-
rými se zaobírá každodenností nás všech.
Žijeme spolu, nebo vedle sebe? Bizarní pohled 
na životy, do kterých se každodennost vlévá až 
po okraj. Jsou malé události, které každý den 
vědomě či mimoděk opakujeme: skoro všichni 
si ráno a večer vyčistíme zuby, postáváme na 
zastávce, díváme se na televizi. Jsou velké udá-
losti, které se stanou, aniž je pro ty malé, kaž-
dodenní zpozorujeme. A jednoho dne zjistíme, 
že vaření kávy trvá déle než objetí...
Tvůrci z různých uměleckých oborů hledali spo-
lečný jazyk, kterým by mohli vyjádřit svou fas-

cinaci každodenností a především její zrádnou 
svůdností. „Scénickým zpracováním všedních 
chvil při mytí rukou či vaření kafe chceme zachy-
tit, jak výjimečné okamžiky to mohou být. Jak 
lehce se sdílení každodenních činností může stát 
bažinou pohodlnosti,“ říká Štěpán Pácl.         

K lidovým slavnos-
tem patřily přede-
vším každoročně se 
opakující poutě – pů-
vodně lidové církevní 
slavnosti na památku 
světce (světců), jemuž 

byl v blízkém okolí zasvěcen kostel nebo 
kaple. V průběhu 19. stol. však jejich ná-
boženský charakter ustupoval světské li-
dové zábavě, která pak zcela převážila. 
Ještě v zimním období, často na sněhu, 
se odbývala matějská pouť u kostelíka 
sv. Matěje v Dejvicích v neděli po svátku 
sv. Matěje (24. února). Od přelomu 19. 
a 20. stol. její význam vzrůstal, mezi 
dvěma světovými válkami se přesunula 
na Vítězné nám. v Dejvicích, aby skon-
čila v 50. letech na Výstavišti jako jediná, 
která přetrvala do současnosti z ostat-
ních mnoha poutí. Následovala josef-
ská pouť, v neděli po svátku sv. Josefa 
(19. března), která se slavila na Josef-
ském náměstí (dnešní nám. Republiky). 
Na počátku jara pokračovala série poutí 
emauzskou na Karlově náměstí a v okolí 
Emauzského kláštera, vždy na Veliko-
noční pondělí. Následovala filipojakub-
ská pouť, za kterou Pražané putovali na 
Smíchov vždy v neděli po 1. květnu. Měla 
původně své místo u kostelíka sv. Filipa 
a Jakuba na dnešním Arbesově náměstí, 
později na prostranství za Újezdskou 
branou. Na svátek sv. Jana Nepomuc-
kého ve dnech 16. a 17. května přichá-
zelo do Prahy nejvíce poutníků z Čech 
a Moravy. Pouťové stánky a komediant-
ské boudy bývaly v těch dnech rozloženy 
od Staroměstského nám. přes Karlův 
most a Malou Stranu až na Hradčan-
ské náměstí. Ze všech pražských poutí 

SLAVNOSTI
STARÉ
PRAHY
SERIÁL

Poutě a jiné lidové slavnosti 
T E X T  A  O B R Á Z E K  z  n o v é  k n i h y  Z d e ň k a  M í k y :  Z á b a v a  a  s l a v n o s t i  s t a r é  P r a h y

JOSEFSKÁ POUŤ V PRAZE, 1868, 
reprodukce kresby A. Gareise ml. 

si svatojanská udržela nejdéle svůj nábo-
ženský ráz. Za další poutí se Pražané vy-
pravili na Vyšehrad v neděli po 29. červnu, 
svátku sv. Petra a Pavla. Následovaly dvě 
letní poutě v okolí Prahy: prokopská v ne-
děli po 4. červenci v Prokopském údolí 
a markétská po 13. červenci v Břevnově 
a v oboře Hvězda, na kterou se Pražané 
nejvíce těšili a doufali, že ji déšť a bouřka 
nepřekazí. Ze všech pražských poutí bý-
vala tato nejvíce hlučná a nevázaná. Pou-
tím se podobaly dvě lidové řemeslnické 
slavnosti: krejčovský Slamník (Štrozok) 
v Bubenči a ševcovská Fidlovačka v Nu-

Více na www.ostrov–knihy.cz

selském údolí. Následovaly vždy těsně po 
sobě první úterý a středu po Velikonocích. 
Symboly obou slavností, vycpaný slamník 
a ševcovské nářadí (mezi ním nechyběla 
fidlovačka – ševcovský nástroj z hladkého 
dřeva na hlazení, fidlování obuvnických 
kůží), bývaly upevněny na vysokých tyčích 
ozdobených pestrými fábory. Návštěv-
níci slavností se bavili zábavnými proslovy 
a výstupy, pouťovými atrakcemi, nakupo-
vali dárky a sladkosti, jedli, pili a vášnivě 
tancovali.                                            (zm) 

Dlouhá 39, Praha 1, www.divadlovdlouhe.cz 

 8. 6. /19:00/ Soudné sestry
 9. 6., 18. 6. /19:00/ Lékař své cti
 10. 6. /19:00/ Já malkáč
 11. 6. /19:00/ Lhář
 12., 25., 26. 6. /19:00/ Oněgin byl Rusák
 13. 6. /15:00/ Staré pověsti české

               /19:00/ Zjasněná noc
 14., 24., 29. 6. /19:00/ Souborné dílo 

Williama Shakespeara ve 120 minutách
 15. 6. /19:00/ Běsi
 16. 6. /19:00/ Vějíř s broskvovými květy
 17. 5. /19:00/ Maškaráda čili Fantom opery
 19. 6. /19:00/ Momo a zloději času

 21. 6. /19:00/ Kabaret Prévert-Bulis
 23. 6. /19:00/ Faidra
 28. 6. /19:00/ Kabaret Vian-Cami                 

JAZZOVÝ MOST Z PRAHY DO EU  
Ojedinělý festival s názvem Jazz Bridge 2009 
se opět vrací do Prahy! V pražském Mánesu se 
14. června v 19 hodin již pošesté setkají jazzoví 
hudebníci všech generací se svým publikem za 
účasti české a zahraniční veřejnosti a osobností 
z kulturního i politického života.  
Festival startuje 11. 6. v Bratislavě a dále pokra-
čuje do Piešťan (12. 6.), Vídně (13. 6.), pak se 
přesune do Prahy a odtud do Chebu (20. 6.), 
Karlových Varů (15. 7.), až se slavnostně zakončí 
v německém Mnichově (16. 7.).   
Cílem jazzového festivalu je podpořit tento jedi-
nečný hudební žánr, který je důležitým mezníkem 
ve vývoji hudby ve 20. století, a zároveň prostřed-
nictvím rozhlasových a televizních stanic podpo-
řit myšlenku dalšího rozšiřování EU.

Lékař své cti: „Tu smrt jsem pro ni schoval, 
žádnou ženu jsem tolik nemiloval.“
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BOTANICKÁ ZAHRADAVÝSTAVY

 SVATÝ NA MOSTĚ  
do 30. 8., Muzeum Karlova mostu,  www.muzeumkarlovamostu.cz  

 SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT PRAŽSKÝCH ZUŠ
7. 6., 16.00 hod., Španělský sál  

NENECHTE SI UJÍT
7. 6. (17 hod.) Hudební toulky – koncert vážné 
hudby pod širým nebem
11. 6.–14. 8.: Pastva v chráněných územích BZ
13.-28. 6.: Výstava Kaktusy sukulenty 09

Nádvorní 134
171 00 Praha 7-Troja
tel.: 234 148 111
www.botanicka.cz
info@botanicka.cz

BZ je v červnu otevřena denně 9–19 hod. 
Skleník Fata morgana zůstává v pondělí 
uzavřen. Vinotéka sv. Kláry je otevřena denně 
11–19 hod., o víkendech a svátcích od 10 hod. 

Muzeum Karlova mostu uspořádalo k výročí 
280 let od svatořečení sv. Jana Nepomuckého 
výstavu s názvem Svatý na mostě, která se za-
měřuje právě na tohoto českého světce. Vždyť 
právě po české lípě je sv. Jan Nepomucký 

Slavnostní zakončení již 2. ročníku festivalu 
Mladí umělci Pražskému hradu proběhne ve 
Španělském sále 7. června. V rámci tohoto kon-
certu se širší účastí výběrových pražských ZUŠ 
vystoupí jako dirigent Libor Pešek. Těšit se také 

FESTIVALHUDBA

 VÍTĚZOVÉ CONCERTINA 
PRAGA VYSTOUPÍ V RUDOLFINU
V neděli 14. června se od 19.00 hodin koná 
ve Dvořákově síni pražského Rudolfina kon-
cert vítězů 43. ročníku Mezinárodní rozhla-
sové soutěže mladých hudebníků Concertino 
Praga 2009. Jedná se o prestižní soutěž Čes-
kého rozhlasu, která je členem Evropské unie 
hudebních soutěží (EMCY) a je pořádána 
pod patronací Evropské vysílací unie (EBU). 
Tato soutěž již otevřela mezinárodní kariéru 
desítkám slavných hudebníků. Za všechny 
jmenujme např. Václava Hudečka, Jaroslava 
Tůmu, Pavla Šporcla či Iva Kahánka.
V letošním roce byla soutěž vypsána pro obory 
duo, trio, kvarteto a kvinteto. Porota, složená 
z předních osobností české a mezinárodní hu-
dební scény, posuzovala profesionální hudební 
nahrávky interpretů do 16 let. A posuzovala 
opravdu pouze nahrávky. Soutěž je totiž ano-
nymní a porota získává jmenné seznamy inter-
pretů teprve po udělení cen. Letos poslouchali 
porotci v čele s předsedou Jiřím Bártou na-

 UNITED ISLANDS 2009 
18.–20. 6., www.unitedislands.cz

United Islands 2009 je ojedinělý hudební festi-
val, který 18.–20. 6. ovládne historické centrum 
Prahy. Ve čtvrtek 18. 6. se otevřou dveře 15 
hudebních klubů, kde se bude hrát zdarma až 
do pozdních nočních hodin. Dění na ostrovech 
začíná v pátek odpoledne. Dvě scény jsou umís-
těny na Střeleckém ostrově a na malostranské 
Kampě. V sobotu navíc na Dětském ostrově, 

na Žofíně a na pobřežních komunikacích při-
bude doprovodný program pro celou rodinu. 
Vstup na všechny scény festivalu je zdarma. 
Program připomíná evropské hudební lahůd-
kářství plné neobvyklých specialit. K nejza-
jímavějším hostům patří ORKA z Faerských 
ostrovů, španělská Almasäla, mezinárodní 
kapela N.O.H.A. nebo dobře známá německá 
ska partička Yellow Umbrella. Festival je ide-
ální příležitostí k vycházce bez ohledu na věk 
a hudební preference. Centrum nabízí bezpo-
čet příjemných kaváren a restaurací, odpoči-
nek v parcích i „plné nasazení“ před někte-
rou z pěti scén. Novinkou je noční program 
v klubech Jazz Dock a v Mánesu. Tam bude 
znít kombinace elektroniky s živou hudbou až 
do časných ranních hodin.                          

jedním z nejtypičtějších symbolů české 
země. Je to patron plavců, vorařů, lodivodů, 
a vůbec všech povolání spojených s vodou. 
Jeho sochy můžete vidět po celé Evropě 
právě u mostů. Výstava sama je zaměřena 
nejen na prezentaci uměleckých artefaktů, 
ale také na životní osudy světce a následující 
šíření jeho kultu v Evropě, jeho beatifikaci 
a následné svatořečení. Cílem celého pro-
jektu je představení sv. Jana Nepomuckého 
jako středověkého mučedníka, světce lidu 
a symbolu českého venkova.
Výstava navazuje na slavnosti Svatojánských 
Navalis a koná se ve spolupráci s hlavním měs-
tem a s Rytířským řádem Křižovníků.       

můžete na Pražské žákovské orchestry (ZUŠ 
I. Hurníka, ZUŠ hlavního města Prahy, ZUŠ 
Hostivař), Dětský pěvecký sbor Slavíčci (ZUŠ 
Klapkova) a  Žákovský orchestr ZUŠ Prahy 6 
(ZUŠ Nad Alejí, ZUŠ J. Hanuše, ZUŠ Charlotty 
Masarykové).
Akce má za cíl stejně jako v minulém roce propojit 
uměleckou činnost pražských základních umě-
leckých škol a kulturní aktivity Pražského hradu 
a rovněž přispět k osvěžení kulturního života 
v této významné pražské pamětihodnosti. Celý 
projekt má nekomerční charakter. Vstup na 
koncert je zdarma. Akce se koná pod záštitou 
paní Livie Klausové a primátora hlavního města 
Prahy MUDr. Pavla Béma.                             

SOUTĚŽNÍ KVÍZ BZ
Jak se jmenuje expozice BZ, kde se 
uskuteční hlavní červnová akce – vý-
stava Kaktusy sukulenty ´09? Má roz-
lohu 3000 m2 a nachází se v Areálu Sever:
a) Colorado; b) Texas; c) Mexiko

Své odpovědi zasílejte do 19. 6. na adresu 
redakce: Listy HMP, Vinohradská 174, Praha 
3, 130 00 nebo na soutez@listypraha.cz
(ne do botanické zahrady!). 5 vylosovaných 
výherců obdrží malé překvapení od BZ Praha.

hrávky z Polska, Řecka, Estonska, Ruska, Litvy, 
Portugalska, Bulharska a samozřejmě České 
republiky. Tu reprezentovaly hned tři nahrávky. 
Jednalo se o vítěze Národní rozhlasové sou-
těže České republiky Concertino Praga 2009, 
která je pro naše interprety jakýmsi pomyslným 
předkolem soutěže mezinárodní. A vzhledem 
k tomu, že všechny tři komorní soubory v jed-
notlivých oborech získaly některou z cen, byl 
letošní ročník Concertino Praga pro Českou re-
publiku mimořádně úspěšný. O to více, že ab-
solutní vítězství, tedy Cena Heleny Karáskové, 
také zůstává pro tento rok „doma“. Získalo ji 
houslové duo bratrů Šimona a Matouše Micha-
lových, studentů pražské konzervatoře.
Na koncertě vítězů vystoupí před rozhlasovým 
mikrofónem a televizními kamerami také ostatní 
ocenění. Uvidíme a uslyšíme dua z Polska a Por-
tugalska, české trio a kvarteto a také kvarteto 
z Bulharska. V průběhu večera zazní skladby 
N. Paganiniho, W. A. Mozarta, C. Debussyho 
a dalších. Koncert, jehož průvodcem je Lukáš 
Hurník, bude přímým přenosem vysílat Český 
rozhlas 3 – Vltava, zároveň jej bude možné 
zhlédnout na internetu (www.rozhlas.cz/au-
dio/vysilani). Záznam pak pořizuje TV Prima. 
Pro laureáty soutěže je však vystoupení v Ru-
dolfinu pouze začátkem koncertního turné ví-
tězů. Tradičně je totiž čeká Jihočeský festival 
Concertino Praga, tedy červnová vystoupení 
v Českém Krumlově, Třeboni, Bechyni a Jindři-
chově Hradci.                                                  

ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE 
Šimon a Matouš Michalovi s předsedou 
poroty Jiřím Bártou.

14. 6.: (17 hod.) Hudební toulky – koncert 
vážné hudby pod širým nebem
20.–21. 6.: Dětský kaktusový víkend
21. 6.: (17 hod.) Hudební toulky – koncert 
vážné hudby pod širým nebem
24. 6.–30 .9.: Nová sadba 2 – sochy se vracejí 
do zahrady
25. 6.: Seznamte se s botanickou zahradou: 
Léčivé rostliny – pravidelný cyklus provázení. 
Začátek v 16 hod.
28. 6.: (17 hod.) Hudební toulky – koncert 
vážné hudby pod širým nebem

Festival Porta napíše letos už svou neuvěři-
telnou 42. kapitolu. Po loňském úspěchu se 
stanou opět dějištěm této události Řevnice. 
Diváci se mohou v třídenním programu, který 
začíná 26. června, těšit na mnoho zpěváků 
a skupin. Vystoupí například Pavel Dobeš, 
Lenka Dusilová, Vlasta Redl, Vojta Kiďák To-
máško, Žalman, Kamelot a v nedělní hodině 
hvězd (28. června) pak Věra Martinová, Wabi 
Daněk, Petr Kocman atd.                            

 L‘ORCHESTRE INTERNATIONAL DU VETEX 
22. 6., 19.30 hod., náměstí Jiřího z Poděbrad, www.zizkovsobe.cz

V rámci letošního ročníku projektu Žižkov 
sobě navštíví Prahu další uskupení inspirované 
dnes tolik oblíbenými vlivy balkánské a romské 
hudby. L‘Orchestre International du Vetex je 
dechovka složená z dvacítky muzikantů (flétny, 
klarinety, saxofóny, trumpety, trombóny, tuby, 
perkuse a také akordeon a housle). Nicméně 
jsou dost vzdáleni klišé městských dechovek 
s repertoárem pochodů a jiných chvalozpěvů. 
Spíše jde o „procházející se” formaci, pohybu-
jící se mnohem více v duchu rokenrolu, punku 
a výstřednosti. Vetex, na ulici stejně jako na pó-
diu, vyvolává značnou energii, a to nejen díky 
počtu hudebníků a stylu, ale jednoduše i svou 
atmosférou, která divákovi nabízí zažitek nejen 
zvukový, ale i vizuální a emocionální.
V době, kdy se hovoří o rozdílech mezi komu-
nitami a řekněme zvláštnostech každého re-

gionu, L‘Orchestre International du Vetex 
ukazuje zábavnou a obohacující stranu spo-
lečného života.                                               

 ENTROPA  
od 12. 6., Centrum současného umění DOX   

 PRAŽSKÁ MINCOVNA
do 23. 8., Muzeum hlavního města Prahy, www.muzeumprahy.cz

Obdivované i nenáviděné dílo výtvarníka Da-
vida Černého bude konečně k vidění také 
v Praze! Kontroverzní výtvor zvaný Entropa, 
vytvořený k události českého předsednictví 
EU, který způsobil u zemí snad celé sedma-
dvacítky nejrůznější reakce, si máte možnost 
prohlédnout na vlastní oči!  
Podle umělce Černého dílo přesně vystihuje 
motto, které si ČR pro své předsednictví 
zvolila: „Evropa bez bariér”. Jeho cílem bylo 
zobrazit národní rysy jednotlivých členských 
států a tím právě ony rozporuplné reakce 
vyvolat. Přičemž jeho lehce pichlavému hu-
moru se nevyhnula ani vlastní země. Ent-
ropu se rozhodl z Bruselu odstranit na dů-
kaz nesouhlasu s událostmi, jež se v poslední 

Výstava s názvem Pražská mincovna si klade za 
cíl zmapovat vývoj českého mincovnictví od 10. 
až do 19. století. Vždyť  právě vývoj platidel je 
často úzce spojen se zejména politickým vývo-
jem celé země. Poprvé byla tato expozice před-
stavena veřejnosti již v roce 1977 a nyní téměř 
po 30 letech se otevírá znovu, avšak s četnými 

době odehrály na domácí politické scéně. 
Dílo váží celých 8 tun a je složeno z rámu 
a 22 korpusů představujících jednotlivé státy. 
Vlastní výroba trvala 8 měsíců.                 

zajímavými přírůstky. Získávání numismatic-
kých památek je dlouhodobým projektem 
muzea, který zdaleka ještě není u konce, 
a nyní máte možnost zhlédnout výsledky 
této dlouhodobé činnosti. V Muzeu hlav-
ního města Prahy je vystaveno více než 1000 
různých exponátů nedozírné hodnoty.       

 PORTA 
26.–28. 6., Řevnice, www.porta-festival.cz
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 
NA SOUTĚŽNÍ OTÁZKY – květen 09
 

 KŘÍŽOVKA:  Připravit hladké a rovné 
povrchy pro nové silnice.

 KVÍZ BZ:  a/ rostlina v ploché nádobě

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA  
Tísňové volání ..........................................✆ 112
Záchranná služba ....................................✆ 155
Policie ........................................................✆ 158 
Hasiči .........................................................✆ 150
Městská policie ........................................✆ 156 
Havarijní silniční služba............... ✆ 1230, 1240 
Všeobecné informace ..........................✆ 12 444 
Informace o tel. č. ................................... ✆ 1180

Mariánské náměstí 2, P 1
Jungmannova 29/34, P 1
✆ 236 001 111, 
www.praha.eu

po: 12–17 h., st: 8–18 h.
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Klub českých turistů Praha zve turisty a čte-
náře Listů hl. m. Prahy na výlet Prahou.    
V sobotu 20. 6. vypluje flotila z pravého břehu 
Vltavy od loděnice v Náklí na 15 km dlouhou 
plavbu s mimořádnými výhledy na Barrandov, 
Kavčí hory, Vyšehrad, pražské mosty, Hrad-
čany…

Agentura profesního poradenství pro nesly-
šící APPN, o. s., zve veřejnost na svůj Den 
otevřených dveří ve čtvrtek 18. června od 10 
do 17 hodin.    
Sídlí ve Vratislavově ul. č. 12 v Praze 2, jen kou-
sek od zastávky tramvaje Výtoň. Těšit se mů-
žete nejen na spoustu zajímavých informací ze 

 Z Braníka do Troje – v sobotu po vodě, v neděli na kole

 Pozvánka do světa neslyšících

V okolí Prahy nalezneme 
několik hradních zříce-
nin a právě jedna z nich 
bude cílem dnešního vý-
letu. A nejen ona. Do 
obce Jenštejn, kde stojí 
stejnojmenná zřícenina, 

vás doveze autobusová linka PID číslo 367 
a k předplatné jízdence si připlatíte pouhou 
desetikorunu. 

Výlet k rozebranému hradu
a již jste v Jenštejně. Jedná se o obec, která 
se rychle rozrůstá díky výstavbě řadových 
domků. Vy však budete v prostředí, které 
v ničem nenaznačuje, že jste jen třináct mi-
nut jízdy od hypermarketů na Černém Mostě. 
Pokud zamíříte kousek ve směru jízdy, po 
levé straně budete mít půlkruhovou náves, 
za kterou by se nemusela stydět kterákoliv ji-
hočeská vesnice. Vydejme se však konečně ke 
zřícenině, která se tyčí uprostřed obce. Hrad 
byl založen v 30. letech 14. století dvorským 
sudím Jencem z Janovic. Od začátku 17. sto-
letí byl pustý, až jej roku 1641 zničila švédská 
vojska. Zbytek hradu však nehledejte. Opra-
cované kvádry byly použity pro výstavbu 
okolních domků a při troše pozornosti je na-
leznete například v zídkách plotů. Dodnes 
se zachovala 22 metrů vysoká věž, v které je 
nyní malá expozice a z vrcholku pak pěkný 
výhled. Přímo pod věží vede červená turis-
tická značka, která vás bude provázet dále, 
tedy směrem na Vinoř, kam dojdete po třech 
km. Ve Vinoři může tento malý výlet skončit, 
protože zde již jezdí městské autobusy. Pokud 
se rozhodnete jít dál, neopouštějte červenou 
značku. U Cukrovarského rybníka se navíc 
přidá i trasa nově vybudované interaktivní 
naučné stezky, která vás provede působivým 
přírodním areálem Vinořského parku a ba-
žantnice v Satalicích. Závěr výletu je u ba-
rokní kaple sv. Anny, před kterou je autobu-
sová zastávka. Linka číslo 186 vás doveze zpět 
k několika stanicím metra.                        ( jj)

LP
-0

50
9-

11

Proplujete smíchovskou a štvanickou plavební 
komorou a kuriózně a bezpečně zdoláte tři 
jezy: Šítkovský, Staroměstský a Helmovský. 
Cíl plavby je na pravém břehu Vltavy nad 
umělým kanálem v loděnici Univerzity Kar-
lovy v Troji. Závazné přihlášky zasílejte na 
info@kct.cz (v předmětu uveďte: „Z Braníka 
do Troje“). Cena za kánoi s kompletním vy-
bavením (2 pádla, 2 vesty a vodotěsný barel) 
činí 300 Kč. Pro mimopražské účastníky je od 
19. do 21. 6. za 100 Kč/noc zajištěno ubytování 
v hale TJ Pankrác (nutný vlastní spacák).
V neděli 21. 6. se můžete zúčastnit ještě ně-
které cyklovyjížďky, např. z Braníka podél 
Vltavy přes centrum Prahy až do Troje (Stro-
movky) a zpět anebo z Braníka do Posázaví 
a okolí Říčan.                                           (vch)                  

světa neslyšících, ale také na příjemné pose-
zení, vyzkoušení si online tlumočnické služby 
i výuku základních frází ve znakovém ja-
zyce. Večer od 18 hodin je připraveno překva-
pení ve spolupráci s Taneční školou SALSA-
CLUB.cz. Podrobnosti najdete na stránkách 
www.appn.cz.                                         (red)

ZA 
HR ANICE 
S PID
SERIÁL

Váš výlet může začít u stanice metra Černý 
Most, kde na stanovišti číslo 11 nastoupíte do 
autobusu, kterým popojedete jenom tři stanice, 

Divadla hrají pro Helppes
Pět pražských divadel se zapojilo do projektu 
„Divadla pro Helppes“. V každém divadle pro-
bíhá od 3. května do 3. června  jedno benefiční 
představení. Výtěžek bude věnován na pří-
pravu, výcvik a předání asistenčních, státem 
nedotovaných psů.
Do projektu se zapojilo Dejvické divadlo, diva-
dlo Kašpar, divadla Komedie, Ungelt a Žižkov-
ské divadlo Járy Cimrmana. Projekt „Divadla 
pro Helppes“ vznikl ve prospěch zvýšení mož-
nosti uspokojení potřeb žadatelů o asistenční 
psy, které stát, na rozdíl od psů slepeckých, ni-
jak nepodporuje. Žadatelé o asistenční psy jsou 
odkázáni na sponzorské dary, granty, nadace, 
veřejnou sbírku, dárcovské SMS nebo obdobné 
projekty, jako je tento. 
Každoročně Helppes uspokojí přibližně 15 no-
vých žadatelů o asistenční psy, mezi kterými 
je také velké procento dětí s vážnými handi-

SPECIÁLNĚ VYCVIČENÝ PES, jako je 
fenka Elsa, pomáhá osobám se zdravot-
ním postižením začlenit se do společnosti 
a získat soběstačnost a samostatnost.

capy. Za 7 let existence předal Helppes lidem 
s postižením již 117 speciálně vycvičených 
psů.                                                              (rb)

 Projekt můžete podpořit zasláním DMS ve tvaru DMS HELPPES na číslo 87 777. 
 Cena DMS je 30 Kč, Helppes pro své klienty získává 27 Kč.

 Nyní můžete nově přispívat také pravidelně, každý měsíc, po dobu jednoho roku. 
 Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK HELPPES na číslo 87 777 a každý měsíc vám 
 bude automaticky odečtena částka 30 Kč.
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SOUTĚŽ SPLNILA SVŮJ CÍL 
Po 8 týdnech usilovného cvičení ve fitness- 
centru pod vedením odborníků z ACTIVE 
WELLNESS a dodržování stravovacího plánu 
bylo ukončeno semifinále soutěže Zhubni do 
plavek s VZP a na základě dosažených vý-
sledků vybráno 10 finalistů.
Při kontrolním posemifinálovém přeměření tě-
lesných parametrů panovala mezi soutěžícími 
dobrá nálada, ale ve vzduchu bylo znát mírné 
napětí a nevyslovenou otázku: jak jsem dopadl, 
postoupím dál? U mnohých byly výborné vý-
sledky patrné již pouhým okem: úbytek kilo-
gramů, zeštíhlená a zpevněná postava. Účast-
níci si mezi sebou sdělovali své vesměs pozitivní 
dojmy ze cvičení, ze spolupráce s trenéry AC-
TIVE WELLNESS a porovnávali své nové pro-
porce. Všichni se shodli na tom, že i kdyby ne-
postoupili do finále, tak si svůj cíl splnili již nyní. 
Účastí v soutěži změnili životní styl, začali zdra-
věji jíst, vylepšili zdravotní stav, zeštíhleli a zpev-
nili tělo, zkrátka zkrásněli. 

Není důležité vyhrát
Ne všichni šli do soutěže s cílem postoupit 
do finále, nebo dokonce celou soutěž vyhrát. 
Krásně to vyjádřila jedna ze soutěžících: „Velmi 
děkuji za uspořádání Zhubni do plavek s VZP. 
Moc se mi líbí ve fitnesscentru, kam jsem cho-
dila prvně v životě, a díky soutěži jsem našla 
novou možnost a motivaci, jak zhubnout nejen 
do plavek. Cvičení ve fitku je rozhodně účinné 
a pokračování ve cvičení i po soutěži má určitě 
smysl. I kondice se mi dost zlepšila a svaly zase 
začaly být viditelnější a pevnější. Ještě jednou 
děkuji, zorganizovali jste to úžasně super.“

Finalisté si zacvičili s celebritami
Deset nejlepších pokračovalo ve cvičení další 
4 týdny, a to již organizovaně ve skupinkách 

Baví vás cvičit, zajímáte se o zdravý životní 
styl? Trenérem fitness se můžete stát i vy. 

Přihlaste se do víkendových, nebo 
individuálních rekvalifikačních kurzů na 

www.trenerska-skola.cz. 

Do 21. června pak můžete svému favoritovi 
posílat neomezený počet hlasů formou SMS 
zpráv. Vítěz s nejvyšším počtem získaných 
hlasů  bude vyhlášen za účasti celebrit, zá-
stupců partnerů soutěže a médií na slavnost-
ním večeru 22. června v pražském klubu So-
lidní nejistota. Zúčastnit se jej můžete i vy, 
protože  jeden z hlasujících si zde převezme 
zajímavé ceny v hodnotě 50 000 Kč. Podrob-
nosti o hlasovací soutěži naleznete začátkem 
června na www.zhubnidoplaveksvzp.cz.

a pod dohledem šéftrenéra ACTIVE WELL-
NESS Vladimíra Hirky, který k tomu říká: 
„Kromě dalšího výrazného zlepšování těles-
ných parametrů finalistů si od formy skupino-
vého cvičení slibujeme i navázání přátelských 
vztahů mezi soutěžícími, vzájemnou podporu 
a motivaci, zkrátka vytvoření dobré party.“ 

Rozhodněte o vítězi a sami získejte 
hodnotnou cenu

Celkového vítěze totiž určíte vy, naši čtenáři, 
i návštěvníci soutěžního webu  www.zhubni-
doplaveksvzp.cz. Na něm budou od 8. června 
zveřejněny fotky všech finalistů v plavkách 
před a po soutěži i jejich dosažené výsledky. 

Řemeslné výrobky z pekárny
Ve druhé polovině loň-
ského roku vstoupily 
Michelské pekárny do 
sítě svých firemních 
prodejen v Praze se 
zcela novým sortimen-
tem ručně vyráběných 

výrobků z vlastní řemeslné pekárny. Během 
prvního půl roku si tyto výrobky postupně 
našly a získaly své spotřebitele. 
Nyní již prodáváme 14 druhů. Jedná se ve 
všech případech o nebalené výrobky určené 
k denní spotřebě. Vyrábějí se každý den 
v noci a rozvážejí se v rozvozních linkách 
ráno do našich prodejen tak, aby byly k dispo-
zici vždy čerstvé již s jejich otevřením.

V sortimentu jsou jak dva chleby Lupikorn 
a Otesánek, tak i běžné pečivo typu pletenec 
Cereal, bagetka Cereal a Lupikorn, bochánek 
a bochánek sójový. Všechny tyto výrobky jsou 
zdrojem zdraví prospěšné vlákniny, jejíž zdra-
votní přínosy jsou již dnes doloženy – obsah 
vlákniny zlepšuje zdraví zažívacího ústrojí, 
působí proti vzniku cukrovky a podporuje 
její léčbu, snižuje krevní tlak a v neposlední 
řadě zvyšuje pocit nasycení, a proto se tyto 
pekařské výrobky doporučují při redukci tě-
lesné hmotnosti.

Chléb Lupikorn a bagetka Lupikorn obsahují 
i lupinu, která prodlužuje trvanlivost, dává jim 

jemnou a vláčnou střídu a zvyšuje výživovou 
hodnotu. V pletenci Cereal a bagetce Cereal 
je použita unikátní směs, ve které je červená 
– purpurová – pšenice, která barevně odli-
šuje toto pečivo od ostatních druhů. Jedná se 
o původní nešlechtěnou odrůdu pšenice. 
Velmi oblíbené u spotřebitelů jsou bochánky, 
které v receptuře využívají natural žitný kvas, 
který přispívá k jejich přirozené chlebové 
chuti. Všechny tyto pekařské výrobky obsa-
hují vysoký podíl přirozené vlákniny.

Chléb Otesánek patří mezi výrobky, které 
popírají vžitý názor „zdravé pečivo = tmavé 
pečivo“. Otesánek má světlou střídu, ale 
obsahuje velký podíl různých semínek 
a hlavně ovesných vloček. Jak je známo, 
oves jako obilnina je zdravější než pšenice.

V řemeslné pekárně vyrábíme a na trh 
dodáváme i sladké pečivo – řezy Anette, 
Čoko müsli a Čoko kokos. Jde o výrobky 
z vysoce kvalitních surovin, bohatě zdo-
bené a velice chutné. Novinkou je koláč 
grahamový s náplní vanilkovou, který ve 
své receptuře obsahuje také složku s vy-
sokým podílem přirozené vlákniny. Uve-
dený sladký sortiment jsme v dubnu 
t. r. doplnili o další řezy – makový, perníkový 
a borůvkový. Do konce roku počítáme 
s dalším rozšiřováním tohoto sortimentu 
nebo jeho obměnou.                               (red)
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 V krčské nemocnici 
pomáhají mufloni!
Na návštěvníky areálu Fakultní Thomaye-
rovy nemocnice čeká zajímavá atrakce. Po-
tkat zde totiž mohou desítky muflonů, kteří 
sem sami přicházejí z nedalekého lesa. Pro 
pacienty představuje přítomnost těchto zví-
řat v areálu především příjemné zpestření a 
působí na ně i uklidňujícím dojmem.    
Na přítomnost pacientů nemocnice jsou muf-
loni zvyklí, ale dotyku se bojí. Nepohrdnou 
však chlebem, starším pečivem a dalšími dob-
rotami jako jsou např. jablka nebo mrkve. Vedle 
příznivého vlivu na pacienty také hravě za-
stoupí sekačky a „pečují“ tak o trávníky.  (red)   
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