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Na slovíčko s Jiřím Suchým
■

V září budete hostem v Kulturním centru
Zahrada. Co máte pro návštěvníky připraveno, na co se mohou těšit?

V Zahradě samozřejmě zazní písničky ze Semaforu, jak ty z dávného minula, tak z minula
nedávného a ze současnosti.
■

Divadlo Semafor nejen vedete, ale pravidelně v něm i vystupujete. Na co byste
naše čtenáře pozval tam?

V divadle Semafor se staráme o publikum, které
dává přednost inteligentní zábavě před pokleslými žánry. Je to publikum menšinové, ale naštěstí je ho pořád ještě dost. Naše nejbližší premiéra
se bude konat 14. září 2006 a hra se jmenuje
Sukně smutnou jehlou spíchnutá. Hraje v ní
střídavě Leona Machálková a Michaela Dolinová, dále Jiří Štědroň, Václav Kopta, a také řada
dívek – říkáme jim Semaforgirls. A pochopitelně Suchý a Molavcová. Na repertoáru zůstává
úspěšná komedie věnovaná bulvárním novinám,
jmenuje se Jako když tiskne. Pak komedie
o romantickém nevěstinci Pension Rosamunda
a dvě hudební aktovky uváděné pod názvem

Život je náhoda v obnošený vestě, věnované
Jaroslavu Ježkovi a Jiřímu Šlitrovi. A jsou tu ještě
další tituly, takže je z čeho vybírat.

■

Když najdete chvilku volného času, co
vás baví, jaké máte koníčky?

Volný čas nemívám. Když mi někdy vznikne,
tak vzápětí už není volný, protože se vrhnu na
nějakou další práci. Koníčky mám, ale dost je
zanedbávám. Jsou to mé sbírky – sbírám všechno možné.
■

Kdybyste měl kouzelnou hůlku a mohl
změnit cokoli na světě, co by to bylo?

Kdybych měl možnost něco měnit, pravděpodobně bych jí nevyužil, protože jsem přesvědčen, že by se to dříve nebo později stejně zvrtlo,
jak už je to v přirozenosti lidské. Takže to
nechme tak, naštěstí se věci obvykle časem vyřeší samy, i když daň za toto řešení mnohdy bývá
hodně vysoká. Patřím mezi ty nepoučitelné,
kteří věří ve šťastné konce. Ale pozor! Občas
nám to i vyjde!
◗
Rozhovor vedla Jana Jelínková

Jiří Suchý
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Jihoměstská příroda
Kunratický les II.

K

unratický les, to je také Velká kunratická,
tradiční běžecký závod s bohatou historií.
Tento krosový závod se běhá od roku 1934,
a to pravidelně druhou listopadovou neděli.
Účast na něm je pro mnohé běžce otázkou cti.
Trasa vede chráněnou částí Kunratického lesa,
a proto je počet závodníků omezen. Rekordní
účast byla v 50. ročníku, v roce1983, kdy mezi
devíti tisíci závodníky běžel i tehdejší předseda
Mezinárodního olympijského výboru J.
A. Samaranche. Vybíhá se po dvojicích,
v několikavteřinových intervalech, soutěží se
v několika kategoriích. Nejmenší závodníci, od
pěti let, běhají růžově označenou trať dlouhou
370 metrů. Je divácky oblíbená a své borce přichází podpořit široké příbuzenstvo a známí.
Dorostenci a starší žáci mají trať dlouhou 1900
m, ženy a juniorky běhají trať 1 330 m. Největší pozornost přitahuje tradičně závod mužů.
Běží se trať „přes tři kopce a tři potoky“, měří
3 100 metrů a fyzicky je velmi náročná. Nejlepší časy se pohybují okolo 11–12 minut.
Nejobtížnější místo trasy, které každého
běžce prověří, je tzv. Hrádek. Je to místo známé

Kunratický les
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nejen sportovcům, ale i milovníkům historie
a romantiky. Když v roce 1407 koupil král Václav IV. ves Kunratice, nepochybně zamýšlel na
tomto místě postavit lovecký hrad, který by

PLAVECKÉ KURZY DELFÍNEK
bazén SŠ, SOU Praha 4-Zelený pruh 1294/50
kurzy pro děti: pátek 15.00–16.00 hod. • 16.00–17.00 hod. • 17.00–18.00 hod.
zahájení pátek 8. 9. 2006
kurzy pro dospělé: pondělí a čtvrtek 19.00–20.00 hod.
zahájení pondělí 4. 9. 2006 • čtvrtek 7.9.2006
Bližší informace a přihlášení – ing. Pavel Veselý, tel.: 271 911 356, 723 815 874
(nejlépe večer). Na internetových stránkách www.delfinek.euweb.cz.
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zároveň sloužil jako opevněné venkovské sídlo
nedaleko Prahy. Stavba byla zadána staviteli
Křížovi (na rozdíl od většiny tehdejších staveb
tady známe jména osob, které se na budování
hradu podílely) a začalo se s ní v roce 1411, kdy
byl ve skále vylámán hradní příkop. Hlavní
práce byly zadány novoměstskému zedníku
Řehořovi a jeho bratru Maříkovi Otrolemu.
Bezpečnost Nového hradu se zvýšila stavbou
rybníka (vodního opevnění), který zachycoval
vodu z Kunratického potoka. Do hradu se
vstupovalo po padacím mostě. Práce pokračovaly rychle, už od konce září zde mohl král Václav IV. pobývat. A býval tu často, dokonce si
sem přestěhoval i svou knihovnu, a tady také
16. 8. 1419 zemřel. Zikmundova posádka na
hradě byla obléhána pražany, husitské dělostřelectvo hradní opevnění značně poničilo a 27.
ledna 1421 pražané Nový hrad dobyli a pobořili. Vzácná knihovna byla zčásti zničena. Trosky posledního hradu krále Václava IV. se
postupně rozpadávaly. V minulém století se
z hradiště začal lámat kámen a dnes se zachovaly jen části sklepního zdiva a palebných
◗
postavení pražanů.
Eva štampachová

STOLNÍ TENIS
TC Elizza Praha, oddíl stolního tenisu,
od 1. září 2006 přijímá zájemce o stolní tenis,
ročníky 1995 až 1998. Přijďte se podívat do
haly stolního tenisu, Mikulova ulice 1583.
Informace u hlavního trenéra – Bohumil
Vožický: PO–ČT od 16.00 do 19.00 hod.
Telefonní spojení: 732 599 993.
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