LISTOPAD A PROSINEC

Dva báječné měsíce. Že prší, je bláto, mlha, nevlídno…to je neotřesitelný fakt. Jen však na tyto
dva předvánoční měsíce pomyslím, cítím tlející
listí, vanilku a skořici, mám chuť zapálit po celém
domě svíčky, zachumlat se do deky a pustit si koledy, nebo natáhnout brusle a pořádně vymrznout na kluzišti. Večer psát vánoční přání a nechat se unášet vůní purpury, nebo jedlových
větví. K těm českým předvánočním časům patří
pořádná slota. Taková, aby jste měli chuť, někde
se schovat.
V posledních měsících jsme zahlceni díky médiím
jen těmi nejpochmurnějšími vizemi a zprávami.
O tom, co je dobré, veselé nebo záslužné se jaksi
mlčí. V rádiu slyšíte nejrůznější hudební interprety, které jen stěží rozpoznáte od sebe s texty
jak z pomocné školy a v televizi jdou laciné reality
show a staré díly krimi seriálů dokolečka dokola.
Sama na sobě jsem pozorovala, jak klesám na
mysli. A pak jsem si řekla „Dost!“ Je tolik báječné
muziky, která se dá poslouchat. Tolik skvělých
filmů, které stojí za shlédnutí. Zkuste třeba „Snídaně u Tiffanyho“. Ty dia-logy! Nádhera. A miluji
knihy. Jednou za čas si jich pár nakoupím a pak
se snažím najít si na ně čas. Ta vůně knižního papíru je neodolatelná. Během chvilky vás přenese,
kam budete chtít. Čas se dá trávit velmi pohodově a vždy přesně tak, jak sami chceme. Kdysi
mi někdo řekl „To je tou dobou“. Kdepak. Každá
doba je taková, jakou si ji sami uděláme. Jiří Chadima, malíř, který příští rok slaví sté narozeniny
a který má vždy co říct, mi řekl, že v každé době
lidé chtěli žít. I během války, kterou sám zažil. Jít
do kina, pobavit se s přáteli, zazpívat si. Navzdory
všemu normálně žít. Ne, tohle určitě řešit nemusíme, ale jistě je škoda každého dne, který promarníme. Škoda každé chvilky strávené u pochmurných zpráv a nudných programů. Raději se
sejděte s přáteli, kamarády nebo rodinou. Je na
vás, zda vyrazíte na výlet do přírody, na vánoční
trh do města nebo na výstavu do naší galerie.
Pokud budete mít chuť schovat se právě u nás,
s tím posledním vám ráda pomohu. První listopadovou středu vás srdečně zvu na vernisáž výstavy přední české soudobé výtvarnice Pavlíny
Pecko. Přihlásit se můžete na workshop akvarelu

měsíčník

LISTOPAD A PROSINEC

OTEVÍRACÍ DOBA
ÚTERÝ AŽ NEDĚLE OD 9:00 DO19:00 HODIN.
OD SOBOTY 24.12. DO PONDĚLÍ 2.1. 2023
JE ZAVŘENO.
ZNOVU OTEVŘEME V ÚTERÝ 3.1. OD 9.00
HODIN.
Rezervace na akce, rezervace míst a objednávky celých dortů i většího množství zákusků přijímáme na čísle:
608 943 568 od 9:00 do 19:00 hodin
Kontakty na galerii:
galerie@cafegaleriezelenydum.cz
+420 774 555 258
www.cafegaleriezelenydum.cz
Instagram: Cafe Galerie Zelený Dům
Fb: Café Galerie Zelený Dům

PROGRAM LISTOPAD – PROSINEC
Středa 2.11.,18:00
vernisáž – Pavlína Pecko, mozaika
Sobota 5.11., 10:00- 14:00 - workshopZ.M. Jeřábková, akvarel
Sobota 3.12., cca 14:00 - zahájení Vánoční
výstavy s bohatým programem
Neděle 4.12., 19:00 - 1. vánoční koncert dívčí smyčcové trio String Ladies
Sobota 17.12. od 19:00 - 2. vánoční koncert - klavíristka Klárka Gibišová a dětský
pěvecký sbor Sovičky pod vedením Daniely
Janoušové
Neděle 18.12. od 16:00 - roznášení dárků
„Splněná vánoční přání“

s malířkou Z. M. Jeřábkovou. Naučíte se s akvarelem pracovat a odnesete si vlastnoručně namalované vánoční přání. Další sobotu 12.11. nás
potkáte v divadelním sále Masarykovy ZŠ, kde
budeme mít na starosti občerstvení v rámci dvou
stand-up vystoupení pořádaných ÚMČ. Zelený
Dům také bude jedním z míst, kde si můžete zakoupit vstupenky na toto představení.
V prosinci si nenechte ujít slavnostní zahájení již
tradiční Vánoční výstavy.
Tentokrát bude připravený program na celé odpoledne. Druhou adventní neděli proběhne
1. vánoční koncert. Vzpomínáte na úžasné mladé
violoncellisty? Tentokrát pro změnu přivítáme
krásné dívčí smyčcové trio.
Poslední advent bude opět patřit rozdávání dárečků v tradiční předvánoční akci „Splněná vánoční přání“. V sobotu nám zazpívá koledy dětský
sbor Sovičky společně s mladičkou klavíristkou
Klárkou Gibišovou a den na to, v neděli, budeme
rozdávat dárky po adresách. Připojte se k této
úžasné akci.
A pak už jsou Vánoce. Svátky klidu a míru. Užijte
si tyto nádherné svátky se svými nejbližšími a co
nejtradičněji. Vyzdobte si domácnosti stromečky
a jmelím, vyrobte s dětmi ozdoby do oken, upečte cukroví. I kdyby jen jeden druh hlavně že zavoní vanilka a děti budou trochu upatlané.
Nezáleží na množství dárků, ale na pohodě u jejich rozbalování. Uzavřete se před agresivními
médii i strašením politiků a otevřete se výhradně
svým rodinám a přátelům. Svět bude pohodovější a krásnější. Televizi pusťte na tradiční pohádky, uvařte čaj s medem, zachumlejte se do
deky a užívejte. O Vánocích je lenošení nejen dovoleno, ale přímo doporučeno. Odpočívat budeme i my. Doma se svými rodinami. Protože ty
jsou nejdůležitější.
Znovu se v kavárně a galerii potkáme až v roce
2023 a to od 3. ledna. Mějte krásné svátky,
Martina Machalíčková
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Soutěž o nejlepší vanilkové rohlíčky
- zúčastnit se může kdokoli, kdo si
troufá pustit se do vlastnoručního
pečení tradičních vanilkových rohlíčků
- do 14:00 hodin přinést vzorky, cca 20
kousků
- v 15:00-vzorky vystaveny a připraveny
k hodnocení
- vyhraje nejvyšší počet hlasů
- na výherce bude čekat velmi hodnotná cena
od 15:00- zdobení medových perníčkůpro děti
16:00- 16:30 hodin - andělské zpívání
u betléma
16:00- 16:40 hodin - živý betlém - Marie,
Jozef a Ježíšek (zvířátka)
17:00- vyhlášení rohlíčkové soutěže
17:30- 18:00 hodin - andělské zpívání
u betléma
18:00- 19:00 hodin - focení u betlémahistorické převleky pro děti

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
Josef Hlinomaz
Osobnost, kterou si tentokrát připomeneme, se narodila v říjnu. Sice se
nám tím z listopadového a prosincového čísla poněkud vymyká, ale
vzhledem k tomu, že se Josef Hlinomaz během svého života z běžných
norem vymykal neustále, spíše tento fakt umělcovu osobnost dokresluje.
Herec který nenáviděl scénář, muzikant který nenáviděl noty, malíř který
pohrdal akademickým vzděláním. A známý
sprosťák proslulý svými trefnými výroky.
Víte například, že autorem známého bonmotu, „Proletáři všech zemí vyližte si prdel“,
který ve filmu „Pelíšky“ tak nezapomenutelně interpretuje Jiří Kodet, je původně
Josef Hlinomaz? Ve skutečnosti se tak jmenuje jeden z jeho nejslavnějších obrazů.
Narodil se 9. října 1914 v Praze. Po svém otci
zdědil výrazné umělecké vlohy hudební,
herecké i výtvarné. Jako dítě se naučil hrát
na klavír a housle. Svoje studijní úspěchy
komentuje stylem sobě vlastním: „ Pamatuji
se, že jednoho dne, přijda domů k obědu,
zasedl jsem naproti otci. Aniž se na mě podíval, jedl polévku a neodpověděl ani na pozdrav. I vytušil jsem, že je informován o mém pololetním
prospěchu. Když dojedl polévku, pravil: ,Největší blbec
z celé reálky. Máš jich tam sedm!‘. ,Tak to ne‘, odvětil
jsem. ,Pokud je mi známo, Hlinka, co je přede mnou
podle abecedy, jich má osm.‘ ,Tak seš druhej, vole‘, pravil otec.“ Řeč byla pochopitelně o výčtu nedostatečných na pololetním vysvědčení.
Na vysvědčení, s nímž v září 1934 (pochopitelně až
v září, po všech reparátech) Josef Hlinomaz příbramskou reálku opouštěl, nalezneme třináct čtyřek, dvě
dvojky (z kreslení ‘a zpěvu) a trojku z tělocviku. Přesto
odchází do Prahy studovat kreslení a zeměpis, aby se
stal učitelem. Jenže po dvou letech ze školy odchází.

„Nenechám si kurvit ruku“, reaguje osobitým výrokem na každodenní dril
technického kreslení.
A tak to zkouší jinde. Jako zázrakem hned napoprvé uspěje ve zkouškách
na dramatickém oddělení Pražské konzervatoře. Konzervatoř kupodivu
v roce 1940 absolvuje. A dokonce s velmi obstojným prospěchem. Vystřídá několik divadel včetně Národního, ale všude vydrží jeden, dva roky.
V roce 1958 odchází na Barrandov do filmových studií, aby se stal členem zdejšího hereckého souboru. To mu zajišťuje stálý plat,
tedy existenční jistotu, i čas na malování,
které ho láká a hypnotizuje stále víc. Vzhledem ke své proslulé nechuti k textům se
stává hercem epizodních rolí. A je v nich nezapomenutelný. Jeho surovec Grimpo
v „Limonádovém Joe“ se stal národním pokladem, stejně jako Gogo ve „Čtyři vraždy
stačí, drahoušku“ a zřízenec Arnošt v „Jáchyme, hoď ho do stroje“. Hlinomaz hrál ve
140 filmech, ale jeho hlavním zaměřením se
postupně stalo malování. Svůj osobitý styl
sám nazýval surneonaivismem. Vzhledem
k tomu, že se jeho obrazy staly proslulými i v zahraničí,
především v Německu, umožňovaly mu příjmy z jejich
prodeje další svobodnou tvorbu a určitou nezávislost
na režimu, ke kterému se ovšem často vyjadřoval
v rámci svého naturelu velmi nevybíravě. Velmi častou
součástí jeho obrazů bylo moře, které miloval a často
navštěvoval. Josef Hlinomaz umírá u svého milovaného moře během dovolené v jugoslávském Splitu ve
věku 63 let.
Zakončeme vzpomínku na tohoto svérázného umělce
jeho oblíbeným výrokem, kterým obvykle uváděl
svoje estrády: „Dobrý den – a na shledanou.“
Hezký podzim prohřátý uměním Vám přeje
Zdeněk Zeman

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Tato již tradiční výstava proběhne od
soboty 3.12. do konce ledna 2023.
Jako každý rok zde uvidíte výtvarníky,
kteří jsou již součástí naší galerie několik
let. Vystaví zde své nové obrazy, grafiky,
keramiku i šperky. Prohlédnout a zakoupit můžete obrazy od skvělých malířů.
Například čerstvé novinky od pražského
malíře Jiřího Chadimy který na jaře příštího roku oslaví sté narozeniny. Také se

mi podařilo získat několik obrazů od brněnského malíře Jiřího
Vidláka. Jeho výstavy jsou vždy do posledního obrázku vyprodané. Nové obrazy zde také budou od dalšího pražského malíře Zdeňka Zemana, který v poslední době hojně vystavuje na
Moravě. Dvě dámy z Mladé Boleslavi, Květa Burešová a Zuzana
Muzikant Jeřábková, říčanský grafik Tomáš Hřivnáč, sochař Jiří
Genzer a mnoho dalších.
I letos přivítáme nové tváře. Nikoliv však nováčky v umění, ale
nováčky galerie. Se svojí kolekcí obrazů „Art Deco“ mě oslovila
úvalská malířka Eliška Zradičková.
Nejen světově známý americký malíř, grafik, ilustrátor, filmový
tvůrce a vůdčí osobnost pop-artu, Andy Warhol, se ve svých
začátcích proslavil svými ilustracemi reklamních předmětů
a portréty slavných osobností jako například Marilyn Monroe.
I Eliška Zradičková je mezi milovníky umění známa nejen svými
výstižnými ilustracemi pro gastronomický časopis La Cucina
Italiana, ale také znamenitými portréty Fridy Kahlo, Michèle
Mercier tedy Angeliky, Clary Bow, Audrey Hepburn, Meryl
Streep a již zmíněné Marilyn Monroe s červeným pozadím.
Malování zvítězilo nad vystudovaným oborem a jak sama říká,
dalo jí poznání spousty zajímavých lidí, osobností a především
relaxaci, optimistický pohled na svět a jakousi lehkost bytí.
Nyní má za sebou více jak třicet samostatných výstav. Z Kutné
Hory zde přivítáme řezbářku, sochařku a malířku Hanu Richterovou. Je členkou Unie výtvarných umělců ČR a vystavuje
samostatně i na skupinových výstavách u nás, na Slovensku
a v Rakousku. Na výstavě uvidíte její půvabné dřevěné figurky,
dřevěný betlém i její kouzelné akvarely. Paní Hana žije s manželem v krásném až idylickém domě s nádhernou velkou zahradou a hospodářskými zvířaty v téměř naprostém odloučení
od okolního dění. Jsem přesvědčená, že právě tato místa a pohoda jí jsou velkou inspirací.
Samozřejmě i letos bude výstava bohatě vyzdobená vánoč-

ními dekoracemi a nápady na drobné i
hodnotnější dárky pod stromeček. Rádi
vám opět vše zabalíme.
Tradiční výstavu zahájíme poněkud netradičně. Letos opravdu ve velkém stylu
s programem na celé odpoledne.
Přihlásit se můžete do soutěže o nejlepší
vanilkové rohlíčky, děti si nazdobí svůj
perníček, zazpíváte si koledy s andělským sborem a děti se mohou vyfotit
s Marií, Jozefem a malým Ježíškem.
Těšíme se na vás.
M.M.

LISTOPADOVÁ VÝSTAVA
Pavlína Pecko, mozaikářka věnující se této
transformační formě zedničiny více než 20 let.
Jejím životním posláním je upcyklace, kdy zdánlivě nepoužitelný objekt pozdvihne a tím ho dá
zpět do oběhu. Tvoří z porcelánu, keramiky a
skla, které získává z vetešnictví, starožitnictví a
blešáků. Pije kafe s medem, bartruje, miluje kaktusy a sukulenty, vlaky, sci-fi a hlavně hlasitý
smích!
Na výstavě se tato skvělá výtvarnice představí
se svými již tradičními zrcadly a proprietníky, které mohou sloužit jen
k samotnému zkrášlení interiéru, ale stejně tak mohou pojmout jakékoliv vaše nezbytnosti a propriety. Klíče, šperky, rtěnky, šátky
a šály, tajná telefonní čísla… proprietník unese vše. Další částí
tvorby je drobný nábytek. Ze starých, poničených kousků se stávají nepřehlédnutelná, velice sofistikovaná, interiérová díla právě
díky mozaice.
Pavlína pracuje i se dřevem, ze
kterého vzniká úchvatný drobný
nábytek.
Další aktivitou této talentované a
obrovským temperamentem nabité výtvarnice je zakázkově vyrobená metráž s potiskem, který
vznikl podle jejích autorských

mozaik. Z té pak nechává šít mini série originálních šatů a doplňků. A co ještě schází? Samozřejmě šperky. Upcyklované, extravagantní,
osobité. Jako vše do čeho se Pavlína Pecko
pustí.
Ať už vás osloví drobná váza na květiny či velké
dekorativní zrcadlo, vždy půjde o nádhernou
práci dotaženou do posledního detailu. Její originální, nadčasové kousky vás doslova ohromí.
Vtip, nápaditost, originalita i preciznost s jakou
vše Pavlína dotahuje do konce. Ne náhodou
o této výtvarnici v posledních letech slyšíte a čtete všude, kam se podíváte. Výstava rozhodně stojí za návštěvu. A pokud toužíte po nějakém tom originálním kousku mladé výtvarnice, který bude časem
nabírat na hodnotě, neváhejte investovat. Konečně investice do
umění je vždy ta nejlepší.
Zúčastněte se vernisáže, která
proběhne první listopadovou
středu, 2.11.od 18:00 hodin.
Večerem nás doprovodí dvojice
skvělých muzikantů - houslistka
Eliška Dvorská a klavírista Martin
Mach. Zahrají kupříkladu skladby
od skvělého jihokorejského klavíristy a hudebního skladatele Yirumy.
Jste srdečně zváni.
Výstava potrvá do konce listopadu.
M.M.

SPLNĚNÁ VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Splněná vánoční přání
…již tradiční předvánoční akce v Újezdě n/L.
K Vánocům samozřejmě patří dárky. Je to
v dnešní době tradičnější než kapr na štědrovečerním stole. Děti většinou dárky dostanou
ať už zlobí, nebo ne. My dospělí se však také
neodbudeme. Avšak pro většinu je největším
dárkem být ve společnosti svých blízkých. Ať
je to partner, nebo velká rozvět vená rodina.
V těchto dnech podvědomě nechce být nikdo
sám. Jsou však mezi námi i ti, kteří na Vánoce
zůstávají sami. Možná mají svou rodinu daleko, možná už jednoduše nemají nikoho, s
kým by Vánoce strávili. A nikoho, kdo by o ně
projevil zájem, udělal jim radost, byť jen proto,
že tu s námi tak dlouho jsou.
Pojďte se přidat a potěšit co nejvíce babiček
a dědečků. Našim sousedům, kteří tu s námi
žijí a jsou téměř neviditelní. Pojďme jim splnit

jejich vánoční přání. Od dnešního dne budou
v Zeleném Domě k dispozici kartičky, které
můžete věnovat komukoli z vašeho okolí.
Podmínkou však je doručit vyplněné přání

zpět k nám do 2.12.
Na zahájení Vánoční výstavy v sobotu 3.12.
si můžete vybrat kartičky s již vyplněným
přáním, které chcete splnit konkrétnímu
člověku z Újezdu nad Lesy. Zabalené dárky
i s kartičkou (kde je jméno a adresa) je
třeba přinést zpět do Zeleného Domu do
pátku 16.12. V sobotu 17.12. na koncertu a
v neděli 18.12. s průvodem se dárky budou
rozdávat.
Na druhý vánoční koncert, který proběhne
17.12. od 19:00 hodin jsou samozřejmě zváni všichni, především však naši obdarovaní.
Zazpívá náš skvělý dětský pěvecký sbor Sovičky se sbormistryní Danielou Janoušovou a
na klavír zahraje velmi talentovaná Klára Gibišová. Dvanáctiletá slečna, získává první místa
ve všech juniorských soutěžích na domácí i
mezinárodní úrovni. Vystupuje s Českou filharmonií, na benefičních koncertech s Českou televizí, nebo ve svatovítské katedrále.
Je mi ctí, že ji přivítáme i u nás. Pro ty, kteří
si přijdou pro dárek je vstup zdarma. Těm,
kteří z nějakého důvodu přijít nemohou,
přineseme se Sovičkami dárky osobně.
Sraz je v neděli 18.12. v 16:00 hodin před
Zeleným Domem. Přineste si lucerničky
a lampióny, slavnostní náladu a dobré boty.
Opět toho hodně nachodíme. Avšak překvapení, úžas a neskonalá radost obdarovaných seniorů nezná mezí a za tu námahu
rozhodně stojí. Nejsem většinou sama, kdo
má slzy na krajíčku, když při zpívání koled a
předání dárků vidí dojaté výrazy.
Všechny malé zpěváky pak opět nemine
sladká odměna při návratu k Zelenému domu.
Těšíme se na vaši účast.
M.M.

Workshop akvarelu
V sobotu 5.11. od 10:00 hodin proběhne
s malířkou Zuzanou Muzikant Jeřábkovou
workshop akvarelu. Pod jejím vedením se naučíte pracovat s touto nepříliš jednoduchou
technikou a vlastnoručně si vyrobíte originální vánoční přání. Kdo bude rychlý a zbyde
mu čas, zvládne i záložku do knihy. Ta může
sloužit třeba jako součást dárku pod stromeček.
Je třeba se včas přihlásit, protože je jen 7
míst. Zuzana pracuje s kvalitními barvami
a speciálním papírem na akvarel.
Kurz je především pro dospělé a mládež od
15 let.
10:00 - 14:00 hodin, cena kurzu 1.200 Kč.
Rezervace na tel. čísle 608 943 568.
M.M.

PRAŽSKÉ VYCHÁZKY
Listopad, Prosinec, brrr, sychravo, zima, déšť
nebo sníh, lepší zůstat doma. Tak takhle ne,
přátelé. Listopad je mým oblíbeným měsícem,
protože jsem v něm přišel na svět. A prosinec?
No protože jsou Vánoce. Nicméně respektuji
diktát počasí, a tak vás zvát nebudu daleko,
pojedeme do samého středu města, na Jungmannovo náměstí. A protože zmíněné měsíce
jsou spjaté s duchovnem, tentokrát navštívíme objekt čistě duchovní.
Podle dobových zápisů byl chrám Panny
Marie Sněžné založen císařem Karlem IV. dne
3. září 1347, tedy jeden den po korunovaci
Karla IV. a Blanky z Valois, jako trojlodní bazilika a budoucí korunovační chrám s klášterní
svatyní řádu karmelitánů. Čím se měl stát
chrám sv. Víta pro Hradčany, tím měl být
chrám Panny Marie Sněžné pro Prahu. Původní projekt měl být dvouvěžovou, více než
sto metrů dlouhou, reprezentační stavbou.
Výška střední lodi byla projektována na čtyřicet metrů. Jako mnoho jiných přerušily i tuto
stavbu husitské války. Stavbu si dokonce zvolil
jako svůj hlavní stan revoluční kazatel a oblíbenec pražské chudiny, Jan Želivský. Během
válek byl objekt poničen, řeholníci jej opustili
a kostel chátral. Roku 1566 došlo ke zřícení
gotické klenby kostela.
Po roce 1606 se nedokončený a zchátralý
komplex dočkal oprav od svých nových majitelů – bosých františkánů, jimž císař Rudolf II.
ruinu postoupil. Zřícená gotická klenba byla

nahrazena renesanční konstrukcí (síťová renesanční klenba s malbami hvězdné oblohy,
Panny Marie, Nejsvětější Trojice a svatých)
a byla zbudována vstupní přístavba s kruchtou. Presbytář původně zamýšlené stavby
dnes slouží jako kostel. Se svou výškou 31,5
metru je jednou z nejvyšších chrámových staveb v Praze. Klášter byl obnoven až po polovině 17. století, v barokním slohu . Zbytky
gotického zdiva postranních lodí zůstaly zachovány v barokních kaplích zasvěcených
Panně Marii a Janu Nepomuckému.
Smůla však provázela klášter i kostel dál. Roku
1611 za vpádu pasovských vojsk zfanatizovaná lůza klášter napadla a povraždila čtrnáct
mnichů.
Kostel byl dostavěn roku 1625 a téhož roku
14. května vysvěcen pražským arcibiskupem
Arnoštem Harrachem, stavba vnitřního zaří-

zení pokračovala až do 2. poloviny 17. století,
kdy byl dostavěn také klášter. Při klášteře byla
vybudována i překrásná zahrada, kde měli
františkáni pro vlastní potřebu pěstovat užitkové plodiny. Zahrada se postupně proměnila
na park, v jehož středu byla vystavěna kaple.
Zahrada je v současnosti plně přístupná veřejnosti. Kromě okrasných dřevin, růží a soch je
zde umístěno i dětské hřiště.
Interiér kostela upoutá jednou z nejmohutnějších oltářních architektur v Praze. Dominantou kostela je barokní sloupový oltář ze
sedmnáctého století s monumentálním sedmimetrovým křížem. Tento černozlatý oltář je
vůbec nejvyšším v Praze. Kromě hlavního obrazu Panny Marie Sněžné je na oltáři umístěno
množství soch znázorňujících sv. Jana Křtitele,
sv. Petra, sv. Pavla a sv. Františka z Assisi či sv.
Anežku Českou. Nad vstupním portálem si
můžete prohlédnout obraz Panny Marie
Sněžné od Viktora Foerstera, které byl chrám
zasvěcen.
Na závěr vám prozradím něco, co se v průvodcích nedočtete. Když sem zavítáte v předvánočním čase, možná se vám poštěstí přijít
v době, kdy se koná některý z pravidelných
předvánočních koncertů. A pokud bude v té
době pomalu zapadat slunce, které prozáří
celý kostel nadpozemským jasem, zažijete
jeden z překrásných vánočních zázraků.
Krásný podzim a klidné Vánoce vám přeje
Zdeněk Zeman

VÁNOČNÍ KONCERT
String Ladies je netradiční dámské smyčcové trio působící od roku 2005. Hrají ve složení Eliška Dvorská - housle, Dagmar Sečkařová - housle
a Kateřina Zíková - violoncello. Za svého působení již tyto půvabné dámy účinkovaly v mnoha televizních pořadech, na nejrůznějších společenských akcích
a odehrály spoustu koncertů nejen u nás ale také například v Anglii, Německu,
Řecku a Itálii. Z těch nejprestižnějších bych ráda zmínila charitativní událost
pod záštitou bývalé první dámy Dagmar Havlové, módní přehlídku Fani Xenophotis v Larnace na Kypru anebo hudební doprovod na turné Daniela
Landy 2008 či na jazz-rockovém festivalu Avantin po boku Laca Decziho.
String Ladies je synonymem pro spojení atraktivního vzhledu s virtuózním
hraním na smyčcové nástroje a to jak klasické tak elektrické.
Teď již však k vánočnímu koncertu. Když mi Eliška Dvorská nastínila program
jejich vystoupení, začala jsem se opravdu těšit.
Poslechneme si skladby od Vivaldiho přes Smetanu, Brahmse až po M. Jacksona, Mariah Carey, J. Lenona, Deep Purple a zazní i jejich vlastní skladby.
A protože je to vánoční koncert, těšit se samozřejmě můžete i na tradiční koledy. A k tomu všemu tyto dámy zahrají ve svém tradičním vánočním outfitu…
Druhá adventní neděle, 4.12. od 19:00 hodin.
Vstupné 250 Kč.
M.M.

Proč zase do
Zeleného Domu?

Protože vám tu je
dobře. Posedíte,
popovídáte, spravíte prázdný žaludek i pošramocené nervy mezi přáteli a v příjemné atmosféře.
Také pro vás stále chystáme novinky, to už dobře
víte. Nyní, kdy se znatelně ochladilo vystřídáme
zmrzlinu za teplé nápoje. Opět se vracíme k několika druhům horké čokolády, ke skvělým čajům
a alkoholickým teplým nápojům. O kvalitách svařeného vína jsem psala loňskou zimu, tak nezapomínejte na jeho zdravotní preventivní účinky.
Horká whiskey, punč ale i irská káva jsou zaručenými medicínami na zimní neduhy. A kdo raději
bez alkoholu, ten si může dopřát čokoládu z Madagaskaru s kapkou i více chilli. Však už víte, že

naše čokolády nejsou prášek, ale kvalitní čokolády.
A to je základ. A také důvod vašich návštěv. Můžete
se spolehnout, že kvalita je u nás navzdory všemu
stále na nejvyšší úrovni. A protože nás to baví, spolehněte se na novinky, které nás neustále napadají.
Rozhodně si nenechte ujít vánoční dortíky.
Objednávky můžete dělat i na vánoční stůl, protože končíme až v pátek 23.12. Do té doby vám
jsme k dispozici. Samozřejmě počítejte s objednáním minimálně týden dopředu.
Rádi vám také uspořádáme předvánoční posezení
s přáteli či kolegy.
Těšíme se na vás, protože víme, že vy se těšíte
k nám…
M.M.

