
Pražský přehled 71. ročník

kulturních pořadů 
aneb S námi máte přehled 

Měsíčník s nejdelší tradicí u nás přináší obsáhlé informace o kulturním 
životě v hlavním městě Praze a pozvánky na významné akce v ČR. 

Pražský přehled 

periodicita měsíčník ČESKY 12x ročně

zaměření kultura, volný čas

cílové skupiny aktivní lidé se zájmem o kulturu 

náklad 6 000 elektronických adres 

vychází elektronicky 27. dne předchozího měsíce

předplatné redakce

cena e-vydání 0 Kč předplatné 40 Kč

Formáty, ceny, rozsahy plošných inzercí
(uvedené ceny jsou bez DPH 21 %)

Uzávěrky, termíny vydání, distribuce

vydání uzávěrka
 vychází  

elektronicky   

leden 15. 12. 2022 28. 12. 2022  

únor 16. 1. 2023 27. 1. 2023  

březen 15. 2. 2023 27. 2. 2023

duben 16. 3. 2023 28. 3. 2023  

květen 14. 4. 2023 28. 4. 2023  

červen 15. 5. 2023 29. 5. 2023  

červenec 16. 6. 2023 27. 6. 2023  

srpen * 14. 7. 2023 28. 7. 2023  

září 16. 8. 2023 28. 8. 2023  

říjen 15. 9. 2023 27. 9. 2023  

listopad 16. 10. 2023 30. 10. 2023 

prosinec 16. 11. 2023 28. 11. 2023  

S námi máte přehled!

PRAŽSKÝ

přehled
KULTURNÍCH POŘADŮ

Elektronické vydání  www.prazskyprehled.cz

09* 2022

70. ročník

BBLLÁÁZZNNIIVVVVVVVVVVVVVVÁÁÁÁÁÁÁÁ LETNÍ KOOOOOOMMEEDIE

POHÁDKOVÝ MUZIKÁL
PLNÝ KOUZEL

Scénář: Alena a Jan Pixovi
Texty písní: Kristýna Pixová

Režie: Matěj Balcar
Hudba: Vašo Patejdl

s živým orchestrem Felixe Slováčka jr.

Léto v Praze

www.prazskyprehled.cz
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PR články 

plochy, rozsah textu a ceny 
jako plošná inzerce

ŘÁDKOVÁ INZERCE 1/3 A4 = jeden sloupec
text + barevné logo 700 Kč 
text + barevné logo + 1x foto 950 Kč 
text + barevné logo + 2x foto 1 200 Kč
text – další započatý sloupec 700 Kč
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 Umění zastavit čas
Český malíř, gra� k a ilustrátor Tomáš Bím (* 12. 11. 1946, Praha) vystudoval obor 
knihtisk a dostal stipendium na Kunstverein Osnabrück v Německu. Absolvoval 
studijní pobyty v Anglii, Francii, Holandsku, Itálii, Německu, Španělsku, Thajsku, 
USA i jinde. Je členem spolku Sdružení českých výtvarných umělců Hollar.

Žijete a pracuje v Letech, ale také v pražské 
Hostivaři. Kde raději a proč?

V pražské Hostivaři jsem maloval skoro dvacet 
let. Měl jsem tam velký nádherný ateliér, do kte-
rého jsem se dostával pomocí nákladního výtahu, 
prostě snová záležitost v industriální pražské čtvr-
ti. Bylo tam fajn, ale otrávila mě ke konci pražská 
doprava, a hlavně cesta po Jižní spojce a teď navíc 
Barrandovský most. Takže jsem ateliér přestěho-
val do Letů a  užívám si pohody. Je tu klid, ticho, 
hezky – až na ty cyklisty… Ale Prahu jsem neopus-
til, stejně jako jsem neopustil litografi i a tak jsem 
pravidelně v Říční ulici v Litografi cké dílně Martina 
Boudy.

Po roce 2017 se jakoby nevěnujete ilustracím 
knih, tvorbě obálek a ilustracím do časopisů, 
stejně jako výtvarným realizacím. Proč?

To je omyl, v minulém roce jsem ilustroval tři 
knížky  – profesora Petra Neužila V  zákulisí srdce, 
Tomáše Kozáka Prokletí Jantarové komnaty a Petra 
Davida Čtvrté housle a připravuji knížku Františka 
Kreuze Okno do tenisového nebe. A letos jsem už 
tradičně podílel na obrazovém doprovodu největ-
šího českého tenisového turnaje UniCredit Czech 
Open, to už dělám podvaadvacáté, koná se v Pros-
tějově, plakát, billboard, obsáhlý bulletin…

Stále se věnujete grafi ce, ale co malba?
Je to opačně, převážně se věnují malbě a potom 

jako odpočinek a taky pro změnu, dělám litografi i, tu 
miluji a hlavně je mi moc dobře v prostředí litogra-
fi cké dílny, tam mě to vždycky nabije, jsem tam rád.

Jak Vás a Vaši tvorbu ovlivnila doba uplynulých 
dvou let „pandemie“?

Zavřel jsem se, měl jsem strach. Takže jsem ne-
vycházel a jen jsem maloval, kreslil a zase maloval 
a kreslil…

Řekl jste svou tvorbou vše, co jste chtěl říct?
Že je na světě krásně, ale je to krátký.

Jaké je Vaše životní motto?
Klasické, nic nového – Carpe Diem.
Děkuji Vám za rozhovor a především za důle-

žitá upřesnění. Přeji Vám jen vše dobré a nekoneč-
nou zásobu tvůrčích nápadů.

Luděk Sládek

 Elvis, 2022, litogra� e 48 x 38,5 cm

 Fajn den, 2022, litogra� e 53,5 x 43 cm

 Malíř, gra� k a ilustrátor Tomáš Bím

„Kam bych pozval 
čtenáře na výlet? Na návštěvu 
do Národního technického 
muzea, do expozice Historie 
tisku, na seznámení s litografi í, 
uvidí kameny, lisy, ukázku tisku 
litografi e a když budou mít štěstí, 
tak je tam provede muzejní 
kurátor a ředitel sbírky pan 

inženýr Pavel Pohlreich.“

Tomáš Bím během let 1976 – 
2016 absolvoval stovky výstav ve 
stovkách galerií stovek měst po 
celém světě. Jeho díla najdeme 
v sedmdesáti sbírkách od Prahy 
přes Moskvu, Haag, Lusaku, Köln, 
Jakartu po Sydney. Ilustroval 
řadu knih i časopisů, a také díky 
tvorbě plakátů a drobných grafi k 
je znám nejširší veřejnosti.

 Libeň, 1999, litogra� e, 52 x 46 cm 
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 koncerty koncerty
HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLY, 
ORCHESTRY

MHF ČESKÉ DOTEKY HUDBY
www.ceskedotekyhudby.cz

  přímý předprodej vstupenek: Kancelář MHF České doteky hudby: úterý 
a středa 8:30 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod., Novoměstská radnice, 
Karlovo nám. 1/23, Praha 2, 128 00 (vchod z Vodičkovy ulice, vpravo 
admin. budova, I. patro), tel.: +420 739 433 171 – platba možná 
pouze v hotovosti

  online prodej: bližší informace a předprodej vstupenek: 
www.ceskedotekyhudby.cz, www.ticketmaster.cz; www.viamusica.cz , 
www.pragueticketoffi  ce.com; www.clasicctick.com

  sleva 50%: ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba + 1 doprovod), senioři 
(65+), studenti (do 26 let) a děti (do 12 let)

  slevy je možné uplatnit na vstupné od cenové kategorie 700 Kč a nižší

05. 06. | 15.00 | „Na křídlech písně“. Duo Beautiful Strings – 
Monika Urbanová – housle, Hedvika Mousa Bacha – harfa, 
Karolína Janů – soprán. Program: F. Mendelssohn-Bartholdy: 
Auf Flügeln des Gesanges (Na křídlech písně), Cl. Debussy: Romance 
D dur, Prelude G dur (Dívka s vlasy jako len), Beau soir, D. Henson-
Conant: Baroque Flamenco na téma J. J. Rousseaua, B. Martinů: 
Písničky na jednu stránku, A. Pärt: Fratres pro housle a harfu, 
L. Janáček: Moravská lidová poezie v písních (výběr), A. Piazzolla: 
Historie tanga (výběr), E. Morricone: Gabriel’s Oboe z fi lmu Mise | 
Klášter bosých karmelitánů na Hradčanech 

09. 06. | 19.00 | Dvořák Piano Quartet, Dvořákovo klavírní 
kvarteto, Slávka Vernerová-Pěchočová – klavír, Štěpán Pra-
žák – housle, Petr Verner – viola, Jan Žďánský – violoncello, 
host: prof. Cyril Höschl. Program: A. Dvořák: Klavírní kvartet 
č. 2 E dur op. 87, G. Mahler: Klavírní kvartet a moll (jednovětý), 
R. Schumann: Klavírní kvartet Es dur op. 47 | Novoměstská radnice 

21. 06. | 19.00 | „Obrovský slunce“. Koncert k 60. jubileu 
Jáchyma Topola. Monika Načeva – zpěv, Michal Pavlíček – 
kytara. Večer písní Moniky Načevy a Michala Pavlíčka ve spolupráci 
s Jáchymem Topolem, Oldřichem Kopeckým ad. | Novoměstská 
radnice 

22. 06. | 19.00 | Ivan Ženatý – „Fantazie mého života“. 
Koncert k jubileu Ivana Ženatého a vzpomínka na Juraje 

Filase. Ivan Ženatý – housle, Leoš Svárovský – dirigent, 
Filharmonie Bohuslava Martinů. Program: J. Filas: Koncertní 
fantazie „Ztraceným láskám“ pro housle a orchestr – světová pre-
miéra, J. Suk: Fantazie pro housle a orchestr g moll op. 24, M. Bruch: 
Skotská fantazie pro housle a orchestr Es dur op. 46 | Obecní dům 
– Smetanova síň

27. 06. | 19.00 | „Tre solisti“ meet at Prague. Bertrand Giraud 
(FR) – klavír, Wenzel Grund (CH) – klarinet, Kristina Fialová 
– viola, Ensemble Martinů, Andrea Mottlová – klavír, Radka 
Preislerova – housle, Bledar Zajmi – violoncello, Miroslav 
Matějka – fl étna. Program: J. Brahms: Trio pro klarinet, violon-
cello a klavír a moll op. 114, A: Dvořák: Maličkosti pro kvarteto 
op. 47, A. Honegger: Rapsodie pro fl étnu, housle, klarinet a klavír, 
G. Fauré: Kvartet pro housle, violu, violoncello a klavír č. 1 c moll 
op. 15 | Klášter svaté Anežky České – kostel sv. Františka 

29. 06. | 19.00 | „Vivat Kabaret!! Gabaret!!“. Gabriela Ver-
melho – zpěv, Gare, Jakub Jedlinský – kvinton, bandoneon, 
akordeon, Matěj Štěpánek – violoncello, Michael Nosek 
– bicí, Michal Kadlec – zvuk, Martin Dvořák Proart – ta-
nec. Zpěvačka a skladatelka Gabriela Vermelho se skupinou GaRe 
a originálním tanečním seskupením Martina Dvořáka ProArt ve 
večeru post-weillovského kabaretu na texty básníka Jana Velíška 
| Novoměstská radnice 

04. 07. | 19.00 | Klarinetové soirée a vídeňští klasikové. Kon-
cert k 100. výročí narození Otmara Máchy. Wenzel Grund 
(CH) – klarinet, Claude Villaret (CH) – dirigent, Filharmonie 
Hradec Králové. Program: L. van Beethoven: Coriolan, předehra 
op. 62, J. V. Stamic: Koncert pro klarinet a smyčce B dur, O. Mácha: 
Rapsodie pro klarinet a orchestr, W. A. Mozart: Symfonie č. 33 B dur 
| Klášter svaté Anežky České – kostel sv. Františka

COLLEGIUM 1704 – SEZÓNA 2021/2022
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
Václav Luks – dirigent a umělecký vedoucí
www.collegium1704.com

SEZÓNA 2022/23

Předprodej abonmá a jednotlivých vstupenek zahájen!
Rudolfi num – Dvořákova síň, Praha 1, Dvořákovo nábř. 12

  prodej jednotlivých vstupenek a abonmá:
  https://collegium1704.com, e-mail: info@collegium1704.com
  tel. +420 277 012 677 (Colosseum Tickets, po–ne 8.00–17.00)
  Colosseum Tickets (prodejní místa na www.colosseumticket.cz)
  Pokladna České fi lharmonie – Rudolfi num (otvírací doba: všední dny 
10.00–18.00)

  ceny jednotlivých vstupenek 1350, 950, 700, 450, 250 Kč
  snížené vstupné 1080, 760, 560, 360, 200 Kč (sleva 20% – děti do 15 
let, studenti, senioři od 60 let, ZTP a ZTP/P) 

  ceny abonmá A 5600, 4000, 2950, 1890, 1050 Kč (6 koncertů)
  ceny abonmá B, C 2800, 2000, 1450, 950, 550 Kč (3 koncerty)

11. 10. | 19.30 | Izrael v Egyptě – G. F. Händel

11. 11. | 19.30 | Missa Omnium Sanctorum – J. D. Zelenka, 
G. F. Händel

06. 12. | 19.30 | Laudate pueri – A. Vivaldi, J. F. Fasch, J. G. 
Pisendel

14. 02. | 19.30 | Apoteóza tance – J. Haydn, L. van Beethoven

07. 03. | 19.30 | Pianto napoletano – A. Scarlatti, F. Durante

04. 04. | 19.30 | Et resurrexit tertia die – J. D. Zelenka, J. S. Bach

IV. SEZÓNA CYKLU KOMORNÍCH KONCERTŮ 
COLLEGIA VOCALE 1704
Vzlet, Holandská 1, Praha 10 – Vršovice
www.vzlet.cz

  vstupenky: www.collegium1704.com, e-mail: info@collegium1704.com
  www.goout.cz
  ceny jednotlivých vstupenek: 150–450 Kč 
  snížené vstupné na koncerty: 20% (děti do 15 let, studenti, senioři od 
60 let, ZTP a ZTP/P)

05. 10. | 19.30 | For several friends – H. Zemanová, H. Fleková

03. 11. | 19.30 | Les concerts royaux – J. Braná, E. Keglerová, 
M. Srovnal

02. 12. | 19.30 | Musica iberica – Collegium Vocale 1704

Otevřená Zkouška na vlastní uši vždy v den předcházející 
koncertu.

MUSICA FLOREA BOHEMIA 2022
koncerty v rámci 20. festivalového cyklu
vstupenky na www.musicafl orea.cz

FLOREA THEATRUM 2022

Vrcholem 20. festivalového cyklu Musica Florea Bohemia 2022 
jsou – ostatně jako každý rok – divadelní představení na scéně 
unikátního barokního divadla Florea Theatrum. 

15. 07. | 21.00 | Jiří Antonín Benda: Vesnický trh (opera). 
Musica Florea uvede v premiéře inscenaci komické opery Vesnický 
trh českého klasicistního skladatele Jiřího Antonína Bendy. Dílo 
odehrávající se v průběhu jarmarku je bohaté jak na situační komi-
ku, typizované fi gurky vesnických postav a dramatické zápletky, tak 
mistrnou hudebnost a vysoké nároky pěveckých partů. Poetičnost, 
virtuozitu i lidovou bujarost dobového singspielu slibuje režie Ma-
gdaleny Švecové a hudební nastudování Marka Štryncla. V hlavních 
rolích mladých snoubenců Lukáše a Barušky, prodavačky Lenky, 
zámeckého pána a plukovníka se představí Helena Kalambová, 
Miloš Horák, Eliška Minářová nebo Martin Javorský | Florea Theat-
rum, Letní scéna HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1 | vstupné: 
500 Kč, studenti a senioři 50 % sleva

18. 07. | 21.00 | Václav Praupner: Kirké (melodrama). Melod-
ram Kirké se po třech letech vrací na jeviště unikátního přenosného 
divadle Florea Theatrum v režii a choreografi i Heleny Kazárové, 
hudebním nastudování Marka Štryncla a podání tanečníků Hartig 
Ensemble a hudebníků Musica Florea. Pozoruhodné dílo ředitele 
divadelního orchestru Nostitzova divadla V. Praupnera oživuje my-
tologickou legendu o milostných peripetií kouzelnice Kirké a Odysea 

Houslista Ivan Ženatý

Collegium 1704, dirigent Václav Luks, foto © Petra Hajská
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 památky památky
NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
Karlovo nám. 1/23, Vodičkova 1/3, 120 00 Praha 2 – Nové Město 
tel.: +420 224 947 190 
www.facebook.com/NRpraha
www.nrpraha.cz

VĚŽ
  otevřeno: út–ne 10.00–18.00
  vstupné: 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč

Vyhlídková věž je vysoká téměř 70 m. Po 221 schodech vystou-
píte na její ochoz, kde se můžete pokochat překrásným výhledem 
na Prahu. V Galerii ve věži probíhají zajímavé krátkodobé výstavy 
| www.nrpraha.cz/vez/

STÁLÁ EXPOZICE 

Historie Nového Města a Praha panoramatická   Stálou ex-
pozici o historii Nového Města, jeho radnice a přilehlého Karlova 
náměstí tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. 
Představuje i nejstarší pražská panoramata, která zachycují podobu 
Prahy z vyvýšených míst ohraničujících celou pražskou kotlinu | Byt 
věžníka | otevírací doba a  vstupné v rámci věže

KAVÁRNA

Café Neustadt   Kavárna se zahrádkou na nádvoří | otevřeno den-
ně, vstup z nádvoří NR. Informace o otevírací době a konání akcí na 
FB stránkách Café Neustadt | www.facebook.com/cafeneustadt 

VÝSTAVY

Marek Odrobina – 1. pětiletka   Marek Odrobina je povoláním 
advokát a vizuální tvorbě se začal věnovat před pěti lety, asi v rámci 
východiska z krize středního věku a hledání svých dalších já. Ročně 
absolvuje několik výstav a jeho díla jsou již zastoupena u několika 
sběratelů | od 3. 6. do 3. 7. | Galerie v přízemí, otevřeno út–ne 
10.00–18.00 | vstupné plné 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč

Uložit jako   Výstava Střední školy designu a umění, knižní kultury 
a ekonomiky Náhorní mapuje tvůrčí úsilí studentek a studentů 
oboru grafi cký design napříč ročníky a oborovými zaměřeními. Na 
první pohled bezbřehé obsahové a formální rozkročení jednotlivých 
prací, od tradičních řemeslných technik až po 3D grafi ku, má ve 
fi nále společného jmenovatele – digitální tisk | od 24. 6. do 28. 8. | 
Galerie ve věži, otevřeno út–ne 10.00–18.00 | vstupné v souvislosti 
se vstupem na věž – plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč 

Klára Korbelová – U jednoho stolu   Výstava obrazů Kláry 
Korbelové doplněná o sochy Alžběty Baštové. Výchozím bodem 
výtvarné série je uměle vytvořené prostředí, typické pro každou 
domácnost. K. Korbelová se věnuje malbě od raného dětství a své 
tvorbě věnuje veškerý svůj čas. Její cit pro barvu a jedinečné kom-
pozice jsou prostě nezapomenutelné. A. Baštová žije a tvoří v Praze 
a západních Čechách | od 9. do 19. 6. | Galerie ve věži, otevřeno 
út–ne 10.00–18.00 | vstupné v souvislosti se vstupem na věž – plné 
60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč

 Stopy židovské přítomnosti v Praze 2   Židovská obec na praž-
ských Vinohradech patřila k největším v Československu a je spojena 
s mnoha významnými a zajímavými osobnostmi. Prohlédnete-li 
si výstavu v pokladně věže a zadíváte-li se na panorama Vinohrad 
z ochozu, můžete si kromě dvou věží kostela sv. Ludmily představit 
i dvě věže synagogy v Sázavské ulici. Putovní výstava představuje 
málo známou a opomíjenou kapitolu z historie Vinohrad a na No-
voměstskou radnici se vrátila po sedmi letech. Autorem projektu, 
je dokumentarista Martin Šmok. Putovní výstava je ke zhlédnutí na 
Novoměstské radnici od prosince 2020 | pokladna věže, prohlídka 
zdarma, otevřeno út–ne 10.00–18.00 

Neviditelná výstava   Výstava se snaží návštěvníkům ukázat svět 
nevidomých lidí, jaký je život bez smyslu, díky kterému získává 
člověk nejvíce informací, a to bez zraku. Nezapomenutelná hodina 
v naprosté tmě s nevidomým průvodcem | dlouhodobá výstava 
otevřena od 1. 4. 2011 | výstavní prostory II. patro NR | otevírací 
doba a vstupné na www.neviditelna.cz

STÁLÉ AKCE

Socha Neptuna   Sochařské dílo vytvořil z jemného pískovce 
v letech 1875–1877 sochař Bohuslav Schnirch. V roce 2014 sochu 
zrestauroval akademický sochař Vojtěch Adamec | vstupní hala 
svateb v přízemí | otevřeno každé úterý 14.00–16.00 | vstup přes 
nádvoří a foyer zdarma | www.nrpraha.cz/svatby

Veronika Psotková – Betonové polštáře   Na nádvoří je možno 
prohlédnout si a posedět na betonových polštářích sochařky Vero-
niky Psotkové, které jsou zde umístěny trvale | nádvoří | otevřeno 
denně 8.00–23.00 | prohlídka zdarma 

KONCERTY

 02. 06. | 18.00 | Slavnostní koncert ZUŠ Lounských s předá-
váním vysvědčení. Slavnostní závěrečný koncert známé umělecké 
školy ZUŠ Lounských, během kterého si absolventi školy převezmou 
svá absolventská vysvědčení. Hrát bude Smyčcový orchestr školy 
pod vedením Lady Bendové | Velký sál | vstupné dobrovolné

06. 06. | 19.30 | Shalosh (Izrael). Trio v podání Gadi Stern – 
piano, David Michaeli – kontrabas, Matan Assayag – bicí. Rocková 
kapela, která hraje jazz. Záleží na tom, jak to chcete slyšet. Jejich 
hudba je syrová, akustická, progresivní, která je nad jakýmkoli 

pravidlem stylu nebo defi nice | Velký sál | vstupné od 300 Kč, po-
drobnosti na www.jmw.cz

09. 06. | 19.00 | Dvořák Piano Quartet. Koncert MHF Českých 
doteků hudby k 180. výročí narození Antonína Dvořáka, na kterém 
vystoupí přední české klavírní kvarteto. To pokračuje ve stopách 
legendárních zakladatelů a ve stopách české interpretační ško-
ly, reprezentované Českým kvartetem, Českým nonetem a celou 
řadou dalších prvorepublikových souborů. Vystoupí S. Venerová 
Pěchočová – klavír, Š. Pražák – housle, P. Verner – viola, J. Žďánský 
– violoncello, speciálním hostem je prof. Cyril Höschl | Velký sál | 
vstupné 175–900 Kč, podrobnosti na www.ceskedotekyhudby.cz

10. 06. | 19.30 | Carla Pires (Portugalsko) . Fado, písně vášně, 
touhy, melancholie, žalu i optimistické víry je samozřejmě typicky 
portugalský žánr. Fadistka Carla Pires vystoupí s João Vazem – 
portugalská kytara, André M. Santosem – klasická kytara a João 
Novaisem – basová kytara, kontrabas | Velký sál, vstupné od 300 Kč, 
vstupenky na www.jmw.cz

13. 06. | 19.30 | Pražské premiéry Dua Beautiful Strings 
– 2. festivalový koncert „Do tance“. Duo Beautiful Strings je reno-
movaný komorní soubor (housle a harfa), který koncertuje již 12 let. 
Na svém kontě má stovky odehraných koncertů, dvě CD, hudební 
klipy ad. V koncertu najdete české valčíky, kubánskou habaneru, 
argentinské tango i barokní fl amenko. Jako host houslistky Moni-
ky Urbanové a harfi stky Hedviky Mousa Bacha vystoupí kytarista 
a skladatel Lukáš Sommer. Zazní premiéra jeho kompozice Stínadla, 
kterou vytvořil speciálně pro tento koncert. Součástí programu bude 
i živý tanec | Velký sál | vstupné plné 250 Kč, snížené – senioři, 
studenti, ZTP 150 Kč

21. 06. | 19.00 | Obrovský slunce. Koncert MHF České doteky 
hudby k 60. jubileu Jáchyma Topola. Vystoupí zpěvačka Monika 
Načeva s kytaristou Michalem Pavlíčkem | Velký sál | informace 
o vstupném na www.ceskedotekyhudby.cz

26. 06. | 19.30 | S příchutí Francie – Lieder Company. Pů-
sobivých, francouzským espritem a vtipem oplývajících skladeb 
B. Martinů, L. Bernsteina, V. Ullmanna, H. Bartoně ad. se ujmou 
přední české pěvkyně Irena Troupová a Jana Hrochová. Na koncertě 
zazní v české premiéře dílo rumunského autora A. Popa a ve světové 
premiéře skladba mladého skladatele P. Dudy. Klavírních partů se 
zhostí Jan Dušek | Velký sál | vstupné plné 340 Kč, snížené – senioři, 
ZTP, ZTP-P & studenti 220 Kč 

28. 06. | 19.30 | Stylové večery 2022 na Novoměstské rad-
nici. Inspirace v tanci a písni – barokní tance i virtuózní 
„Holka modrooká“. Další koncert 8. ročníku hudebního cyklu se 
smyčcovým orchestrem Harmonia Praga s uměleckým vedoucím, 
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Eliška Balzerová (roz. Havránková) se narodila 25. května 1949 ve Vsetíně. 
Zájem o divadlo v ní probudila a soustavně prohlubovala její maminka, která 
hrála v ochotnickém spolku. Po studiu na brněnské konzervatoři a absolvování 
katedry herectví a režie JAMU, nastoupila roku 1971 do svého prvního angažmá 
v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Od roku 1977 byla dvacet sezon 
členkou Divadla na Vinohradech. Hrála také v Národním divadle. V roce 2011 
získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli ve � lmu Ženy 
v pokušení režiséra Jiřího Vejdělka. V posledních letech účinkovala např. ve � lmech 
Teorie tygra, Tátova volha, Poldové a nemluvně nebo Srdce na dlani.

V divadle, � lmu i televizi jste ztvárnila mnoho 
výrazných rolí, byla vám některá z těchto po-
stav blízká svým naturelem a zaměřením?

Na to Vám asi nedokážu odpovědět. To je jako 
byste se zeptala mámy, které dítě má raději. Každá 
z rolí byla kouskem mne samotné, a každou jsem 
měla ráda.

Vaše herecká aktivita neustává, dávám Vám 
stále energii a radost?

Kdyby mi moje práce nedělala stále radost a ne-
těšila mě, už bych ji přece dávno nemohla dělat!

V posledních letech vinou nepříznivých okol-
ností měla kultura velké problémy jak přežít. 
Máte dojem, že by se situace již zlepšovala?

Nepříznivé okolnosti se jmenovaly Covid 19 
a  díky němu uzavření divadel, koncertních sálů 
i kin. Teď je, zdá se, situace o něco lepší, ale vzpa-
matovávat se z toho budeme dlouho. Naštěstí, lidé, 
kteří mají rádi divadlo, nás, díkybohu, neopustili, 
a teď už zase plní hlediště jako dřív. Je to krásný po-
hled do plného sálu, a já pokaždé při závěrečném 
potlesku alespoň očima a hlubokou poklonou na-
šim divákům za jejich přízeň děkuji.

Chystáte v nejbližší budoucnosti nějaké nové 
účinkování, jak na divadle, tak ve � lmu?

Poslední fi lm, ve kterém jsem hrála – „Srdce na 
dlani“, měl premiéru v únoru a novou prací pro di-
vadlo právě listuji a s radostí čtu.

Ve svém uměleckém životě jste se zabývala i da-
bingem, je tato činnost pro vás ještě aktuální?

Čas od času. Nedávno fi lm s úžasnou Glendou 
Jackson „Hledá se Elizabeth“. Nebo setkání po le-
tech s Ellen Burstyn, kterou jsem dabovala ve fi lmu 
„Příští rok ve stejnou dobu“, jako mladinkou, a teď 
v krásném fi lmu „Nostalgie“.

Na závěr bych Vás ráda požádala o kulturní po-
zvánku pro naše čtenáře.

Přijďte do divadla!!! Těšíme se na Vás na 
všech divadelních scénách, ale pokuste se zalis-
tovat programem divadla Studia DVA a najděte si 

„Na stará kolena se ze 
mě stala svobodná a šťastná 
herečka,“ říká nyní Eliška 

Balzerová s úsměvem.

 rozhovor

 Rozhovor 
s Eliškou 
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 přední českou 
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Ba
lze

r představení „Holky jako květ“. To je teď naše srd-
covka, nás, holek jako květ – Ivy Pazderkové, Mari-
ky Šoposké a mě. Tak neváhejte, sezona bude brzy 
končit!

Velice Vám děkuji za vaše odpovědi a přeji do 
dalších let hodně sil a neutuchající radost z herec-
ké práce.

Alice Braborcová

Oblíbenými autory Elišky 
Balzerové jsou Karel Čapek, 
Bohumil Hrabal nebo G. García 
Márquez. Má ráda dílo dramatika 
A. P. Čechova. Za nejmilejší 
místo označila Všenory v údolí 
řeky Berounky, její oblíbenou 
květinou je růže a kopretina.

Představení Holky jako květ

Představení Můj báječný rozvod

Film Srdce na dlani, režie Martin Horský, 2022
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Zveřejněné akce v e-magazínu Pražský přehled jsou bezplatně 
 dostupné na www.prazskyprehled.cz NAJDI AKCI.    

V ceně řádkové 
inzerce je uveřejnění 
v elektronické verzi 
měsíčníku, zařazení do 
Kalendáře akcí a uve-
dení vizitky v jednotli-
vých sekcích (Divadla, 
Koncerty ad.) na webu  
 www.prazskyprehled.cz.

* bude-li vydáván v srpnu

Redakce si vyhrazuje právo na změnu.
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