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V Jir,.ském k~áštere' ill:nl'"~~~~'rl :~{ ;~í~J... 01 II.'~.'I.~se predstavl ~ nl~ ~ IR! i f ',,, , ..!3( _=~:;~, ,

sklarske skvosty {.;;J.:;;;;~~~.~ ,,_ " •...i~.•...t"'~..-.-,,- ~~~ ~_.""
Ode dneš~a až ,do 30. listo.~~du ~ ,if~:,g:·.r .~~.::h00; _ ". :

se v ambItu klaštera sv. lm na 1,.~""~ .• Ufiit.:J~~~ JlI;. I IPražském hrade koná 4. rocník \ li~ .'-~!"~~.~~.- ~ .Q D •
prestižní mezinárodní souteže . t .,:::~::-":.".}:-f/- ~.}......;i~'~I •.•••••

'".o;:''' ::::-'t~•• "'"-. - .•• N~. 't\l\IH\ 1'1

pro 'tudenty ">,,okým umel,," ., 'I<.'Y!"'~-(~~ • 'r-C """"""' ,kých škol Stanislav Libenský "".::~'1JI: ;;n4:'::~';;;;:f":;;=';;;Y;' '-i; 7' .: ~ *' ;o. r
Award, pojmenované po vý-
znamnému umelci a pedagogo
vi. PreWídka je spojena s výsta
vou Cherchez la femme zná

mých autoru Libenský-Brychto
vá a je první expozicí, kterou Jjr
ský klášter hostí po dlouholetém
pusobení Národní,galerie. Kon
frontace tvorby nejmladší gene
race skláru a legendární sklárské
dvojicé nabízí zážitek znalcum i
verejnosti. Na nádvorí predstavi
svou sklenenou pyramidu i Mi
lan Šimecek (vlevo) a Pert Duba
(vpravo). Na jejich kompozice
jim poskytl materiál Kavalier Sá
zava. (char, frc)
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Krátce

Mestský okruh,

ZDRA YOTNICTYI

Homolka zrejme
zustane státu
Soucástí metropolitní nemocnice
by se mely stát Thomayerova ne
mocnice, Bulovka, podolská po
rodnice a psychiatrická lécebna
v Bohnicích. Zastupitelé TOP 09 si
prevzetí techto zarízení vyjedna!i
s ministrem zdravotnictvi Leošem

Hegerem. ODS byla pro, aby místo
psychiatrické l~cebny Praha získa
la Homolku. O upraveném návrhu
bude ODS jednat. (CTK).

FINANCE

. Praha si pujcí

na splacení pujcky
Praha vypíše emisi dluhopisu za '
200 milionu eur (asi 4,9 miliardy
korun). Chce tím zaplatit dluh, kte
rý si vzala v roce'2003 na financo
vání velkých investicních akcí,
mimo jiné na stavbu jihozápadní
cásti Mestského okruhu a tramva

jové trate Hlubocepy - Barrandov.
Splatnost dluhopisu bude deset
let. (CTK)
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