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KULTURÁ p Konečně přicházi
jaro! Ále protože v březnuje počasí
ještě wtkavé a akce pod šiým ne-
bem nebudou příIiš přitažlivé' vy-
brali jsme pro vás několik tipů na

ýstavy ještě ,,pod střechou". Po-
kud vás však naše nabídka neza-
ujme' stačí sijen otevřít internetové
str'ánky Pražské inforrnační služby
lw.pis.cz a vybírat podle svého
gusta...

Umění české reformace
Ptažský hrad, (ísařská konírna

Umě]ecká díla české reformace
- období českých dějin od husitství
do Bílé hory, v němž hrála velkou
politickou i kulturní roli nekato-
hcká vyznánl a jejich představitelé.
Téměř 100 děl' která vznikala ze-
jména v sakrálním prostředí, do-
kumentuje kva]itu i šíři tvorby to-
hoto období' Výstava předvádí řadu
unikátních uměleckých děl zapůj-
čenýcb z církevních depozitářů i
přímo z kostelů' Kromě toho zde
bude také po omezenou dobu vysta-
veno několik exkluzivních ilumino-
vaných rukopisů (např' originál Jen-
ského kodexu či dosud nevvstavená
Klaudiánova mapa Čech), 

'Bezbari-

érový vstup.

Zdeněk Sýkora
Galerie hl. m. Prahn Městská

knihovna
Výstava k devadesátým autorovým

narozeninám představuje nejen jeho
ptáci za posledních patnáct let, jež
dosud nebyla souhrnně představena,
ale zaměři se i na objasnění klíčo-

ýh pojmů' s nimiž je obsáhlé Sý-

korovo dílo spjato: stÍuktura, systém
nebo náhoda. V instalaci se předsta-

vuje výběr uměleckých děl reprezen.
tující celou šíři umělcovy renesanční
osobnosti, spojující důkladnou zna-
lost významných projevů světové
kultury s romantickým zaujetím po.
ezií a nadreálnou imaginací.

ldeněk Sklenář
Galerie hl. m. Prahy,

dům U l(amenného zvonu
Výstava, která proběhne v roce,

kdy si budeme připomínat sto let od
narození Zdeňka Sklenáře, představí
všechny polohy bohatě provrstvené
tvor\ malíře a ilustrátora, jenž jako
jeden z prvých našich umělců navá-
zal důležité styky s čínským umě-
ním. Jeho nedávná retrospektiva
v pekingské Národní galerii vzbu-
dila mimořádný ohlas.

Dokoupil 100
Jízdárna Pražského hradu

Jiří Georg Dokoupil se jako jeden
z mála českých výtvarníků pová-
lečné doby plně prosadil na mezi_

národní ýtvarné scéně. Výtvarnou
kritikouje nejčastěji řazen k proudu
postmoderního malířství, které se
v osmdesát'-ich a devadesátých letech
rozvinulo především v Německu
a ltálii. Iredl

Klub Měsíčekv rvtmu
ročních období

Každé roční období má svou krásu
a sílu kladně působit na náš organis-
mus. Chladná čchi zimy ztrácí svoji
sílu a velkýjin zimy předává štafetu
ma]ému jangu jara. Nevíte, co je to
čchi' velký jin ani malý jang proč
nás na jaře bolí hlava, máme ztuhlou
šiji nebo jsme střídavě podráždění
a unavení? Na semináři, který pořádá

Klub Mčsíček ve Famfulíkově ulici ve
dněch 12., 13' a 14. března, se to do-
zvíte. Navíc si zacvičíte a rozhýbete
tělo i mysl. Kromě semináři nabizí
klub také masáže shiatsu nebo cvi-
čení s Fitness-Berry novou cvičební
pomůckou, na které protáhnete i po-
sílíte svaly a zlepšíte pohybovou koor-
dinaci. Najdete tu i obchod s dětskou
zdravotně nezávadnou obuví, hrač-
kami a přírodní kosmetikou. Více
nawww.klubmesicek cz. hbl

Za Boženou
llěmcovou do Petrovit
Městská část Praha.Petrovice po-
Ťádá 31.3. 2010 v 19 hod. u příle-
žitosti 190' výročí narození Boženy
Němcové koncert slova a hudby
Naše paní Božena Němcová. Stejno-
jmennou básnickou sbírku Františka
Halase a úryvky z Babičky B. Něm-
cové přednese Vladimír Matějček'
klavírní skladby Bedřicha Smetany
zahraje Miroslav Sekyra. Koncert se

uskuteční v sále knihovny v budově
zák]adní školy, Dopplerova 351. [rb]

Chvalskýzámek
Knihovna Národního muzea připra-
vuje ve spolupráci s MČ Praha 20

druhý ročník dnů české knižní kul-
tury v Horních Počernicích'

l tr€. }. staré tlsky v rukou restau-
rátorů - Milana Vanišová

l Í6. 3. Ílamářrtétiskyv lnihovně
Murea Jindřichohradetka a péče o ně

- PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D,
Milana Vánišová

l t7"s- BibleGigas -Jiří Fogl
1 85. *" Písmo rukopisných lnih
- PhDr.Jana Průšová kbl

Kolik řečí umíš' toliklát jsi člověkem
Tohle heslo zná asi každý. Rodiče
školáků' kteří mají zájem, aby si
jejich děti osvojiiy cizí jazyky bě-
hem povinné školní docházky, po.
zot! Základni škola Pod Marjánkou
v Praze 6 pořádá 18. března od 8 do
18. hod. Den otevřeýh dveří. Bu.
dete mít šanci blíže se seznámit se

školou s rozšířenou výukou jazyků,
která přijímá žáky z cel,é Prahy od
3' ročníku na základě výběrového
řízení. Anglicky se tu děti učí od
nástupu do školy, od 5' ročníku mají

v rámci výuky možnost konverzace
s rodi]ou m]uvčí. od 6' ročníku
pak žákům přibude další volitelný
jazyk. Vybírat si mohou z jazyktt
německého, francouzského, španěl-
ského a ruského. Škoh Pod Marján-
kou je zapojena do mezinárodního
projektu Světová ško]a. V rámci
jazykové výuky pořádá pravi"
delné výměnné a poznávací pobyty
v Anglii' Dánsku, Francii a Ně-
mecku. Více informaci naleznete na
www, zs p o d m arj a n ko u, cz
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Výstava k devadesátým autorovým
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ptáci za posledních patnáct let, jež
dosud nebyla souhrnně představena,
ale zaměří se i na objasnění klíčo-
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Yýstava, která proběhne v roce,

kdy si budeme připomínat sto let od
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všechny polohy bohatě provrstvené
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Dokoupil 100
Jízdárna Pražského hradu

Jiří Georg Dokoupil se jako jeden
z mála českých výtvarníků pová-
lečné doby plně prosadil na mezi_

národní ýtvarné scéně. Výtvarnou
kritikouje nejčastěji řazen k proudu
postmoderního malířství, které se
v osmdesát'ých a devadesátých letech
rozvinulo především v Německu
a ltálii. lredl

Klub Měsíčekv rvtmu
ročních období

Každé roční období má svou krásu
a sílu kladně působit na náš organis-
mus. Chladná čchi zimy ztrácí svoji
sílu a velkýjin zimy předává štafetu
malému jangu jara. Nevíte, co je to
čchi' velký jin ani malý jang proč
nás na jaře bolí hlava, máme ztuhlou
šiji nebo jsme střídavě podráždění
a unavení? Na semináři, který pořádá

Klub Mčsíček ve Famfu]íkově ulici ve
dnéch 12., 13' a 14. března, se to do-
zvíte. Navíc si zacvičíte a rozhýbete
tělo i mysl. Kromě semináři nabizí
klub také masáže shiatsu nebo cvi-
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Za Boženou
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Městská část Praha-Petrovice po-
tádá 3l.3. 2010 v 19 hod. u příle-
žitosti 190' výročí narození Boženy
Němcové koncert slova a hudby
Naše paní Božena Němcová. Stejno-
jmennou básnickou sbírku Františka
Halase a úryvky z Babičky B. Něm-
cové přednese Vladimír Matějček'
klavírní skladby Bedřicha Smetany
zahraje Miroslav Sekyra. Koncert se
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Knihovna Národního muzea připra-
vuje ve spolupráci s MČ Praha 20
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školou s rozšířenou výukou jazyků,
která přijímá žáky z cel,é Prahy od
3' ročníku na základě výběrového
řízení. Anglicky se tu děti učí od
nástupu do školy, od 5' ročníku mají

v rámci výuky možnost konverzace
s rodilou m]uvčí. od 6' ročníku
pak žákům přibude další volitelný
jazyk. Vybírat si mohou z jazyktt
německého, francouzského, španěl-
ského a ruského' Škoh Pod Marján-
kou je zapojena do mezinárodního
projektu Světová ško]a. V rámci
jazykové výuky pořádá pravi"
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mecku. Více informaci naleznete na
www, zs p o d m arj a n ko a, cz


