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Vážená redakce,
i  když bohužel již nevychází Pražský pře-

hled kulturních pořadů v tištěné podobě, o je-
ho elektronické vydání bych měl zájem. Prosím 
o  příslušné informace, příp.  sdělení, jak si jej 
předplatit.

S díky a pozdravem Miroslav Kunštát
Vážený pane doktore,

děkuji Vám za zájem o magazín Pražský přehled 
kulturních pořadů. Ohledně zajištění si elektronic‑
kého předplatného, Vás požádám, klikněte ZDE – 
a vyberte tlačítko získat předplatné. Děkuji ještě 
jednou za Váš zájem a přeji jen vše dobré.

Dobrý den, já jsem nezaplatila Kam po Česku, 
protože jsem ho nijak moc nechtěla. Ale čekala 
jsem na Pražský přehled, který tedy zase začínáte 
vydávat, bohužel elektronicky, ale lepší než nic. 
Zkusím to tento rok – jak se to osvědčí. Pošlete mi, 
prosím, platební data, abych si dubnový Přehled 
mohla přečíst s dobrým svědomím. Děkuji, Alena 
Johnssonová

Vážená paní Johnssonová,
předně mi dovolte poděkovat Vám za přízeň 

Pražskému přehledu. Ohledně Vašeho dotazu, na 
starší vydání, kde si uděláte představu o obsahu ma‑
gazínu, se můžete podívat ZDE. Všechny vydání jsou 
otevřená, pouze aktuální dubnové je zablokované, 
přístupné pouze pro předplatitele. Pokud Vám mohu 
ještě nějak pomoci, dejte mi prosím vědět.

Dobrý den,
prosím, nějak jsme se ztratila – Pražský kul-

turní přehled nevychází v tištěné podobě a je 
pouze v elektronické podobě, je to tak? Uvažuje 
se o tištěné formě do budoucna? Pokud bych uva-
žovala o předplatném, můžete mi napsat, zda je 
zachováno původní schéma programů? A zda se 
jedná o přibližně stejný rozsah? Podle obsahu to 
vypadá, že ano.

Děkuji předem, Michaela Límová
Dobrý den, paní Límová,

děkuji za Váš dotaz a  především za zájem 
o  Pražský přehled kulturních pořadů. Přehled 

vychází opravdu elektronicky a naší snahou je udr‑
žet si jeho vysoký standard, i když je to po covidu 
těžké. Někdejší poskytovatelé programů se vrací 
jen velmi pomalu. Posuďte sama, prohlédnout 
si Pražský přehled v elektronické podobě můžete 
ZDE. Děkuji ještě jednou a srdečně zdravím.

Luděk Sládek, šéfredaktor

teplých jarních dní zatím moc nebylo, ale to se změní. Snad 
jen té životadárné vláhy by mělo být více, která je potřeba pro 
přírodu a pomyslně i pražskou kulturu. Příhodným citátem je 
v této době výrok Jana Viktora Mládka, manžela významné 
mecenášky a sběratelky Medy Mládkové: „Přežije -li kultura, 
přežije národ“. Myslím, že bychom si to měli stále častěji při-
pomínat. Přijměte tedy mé pozvání na několik zajímavých 
květnových akcí.

Od 12. května téměř do konce června se uskuteční 50. roč-
ník nejstarší přehlídky amatérského divadla – festival Divadlo 
v přírodě. Odehraje se tradičně v Horních Počernicích a zahájí 
ho kostýmovaný průvod. Jste srdečně zváni.

Mezinárodní den muzeí oslavíme18. května a v tento den 
budete moci zdarma navštívit vybraná pražská muzea a galerie 
a prohlédnout si i běžně nepřístupné prostory. Své expozice 
zpřístupní např. Národní galerie, Národní muzeum, Muzeum 
města Prahy nebo Národní zemědělské muzeum.

Tradici studentských majálesů přiblíží exteriérová výstava 
Králové majálesů v parku Kampa, zaměřená na období po dru-
hé světové válce, kdy hlavně v 60. letech dostala akce politický 
nádech. Výstava je připravena s Muzeem paměti 20. století.

Do kina vás pozvu na dokumentární film o Benátkách, kte-
rý zkoumá jedinečnost tohoto města, jeho bohatou historii 
a nekonečnou avantgardnost. V roce 2021 jej natočil režisér 
Michele Mally.

Pokud bude přát počasí, navštivte jednu z nejkrásnějších 
barokních zahrad v Evropě, Vrtbovskou zahradu. Je z ní krásný 

pohled na Hradčany a Malou Stranu, v místní galerii můžete 
zhlédnout i několik zajímavých výstav. Najdete tu i ateliér Mi-
koláše Alše nebo sochy od Matyáše Bernarda Brauna. Příjemný 
program nejen na víkendovou procházku.

Přeji všem pozitivní náladu a více slunečných dní.
Alice Braborcová, odpovědná redaktorka

úvodník

dopisy

Vážení a milí čtenáři,

Ukázka nových webových stránek
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Rozhovor s PhDr. Helenou 
Koenigsmarkovou,
ředitelkou Uměleckoprůmyslového 
musea v Praze
Historička umění Helena Koenigsmarková (nar. 30. 8. 1947 v Plzni) pracovala 
v muzeu již před svým uvedením do funkce ředitelky jako kurátorka ve sbírce 
nábytku a kovů. Zabývá se zkoumáním středověkých kovových poutních odznaků 
a věnuje se problematice muzeologie. Jejími dalšími zájmy jsou, kromě práce, 
literatura, příroda a zvířata, zejména koně. V současné době jsou její největší 
radostí dvě vnučky.

Můžete, prosím, v krátkosti přiblížit hlavní čin-
nosti Uměleckoprůmyslového musea v Praze, 
jehož jste od roku 1990 ředitelkou?

Uměleckoprůmyslové museum bylo založeno 
v  roce 1885 Obchodní a  živnostenskou komorou 
s ideou podpory a propagace uměleckého řemesla 
za účelem udržení jeho kvality ve vztahu k výrobě, 

ať již individuální nebo průmyslové. Dnes můžeme 
o  tomto vztahu mluvit ve stejném smyslu a  ještě 
přidat slovo design, kvalitní návrh. Velkou roli pak 
vždy hrála prezentační činnost, tedy popularizace 
a kultivace vkusu formou výstav, soutěží, předná-
šek atd., ale i tvorba specializovaného knihovního 
fondu v dodnes veřejně přístupné knihovně.

Před pěti lety proběhla zásadní rekonstrukce 
a obnova budovy muzea. Mohla byste zhodno-
tit přínos této rekonstrukce?

Nutnost rozšíření prostoru pro sbírky a  práci 
s  nimi vyvstala již po první světové válce, kdy se 
muzeum stalo významným kulturním faktorem 
při tvorbě nové identity Československa. Byly vy-
pisovány soutěže na přístavbu na pozemku dnešní 
zahrady, tato snaha pak pokračovala v šedesátých 
letech, vždy to bylo ukončeno nepřízní politického 
vývoje. My jsme po roce 1990 pokračovali v  této 
snaze a nakonec jsme v roce 2002 podávali dva pro-
jekty – výstavbu nového pracoviště s depozitářem 
mimo centrum města a revitalizaci historické budo-

rozhovor

Helena Koenigsmarková

Expozice Plejády skla
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vy v centru, tak, aby vše vyhovovalo současným po-
třebám a  standardům ochrany sbírkového fondu. 
Obě stavby se pak realizovaly nikoliv v  návaznos-
ti, jak byl záměr, ale zároveň v  letech 2014–2017. 
Všechny sbírky i dvě třetiny zaměstnanců mají nyní 
komfortní podmínky na Praze 13, moderní stavba 
je v  kategorii energeticky úsporných budov. His-
torická budova tak je plně využita pro prezentaci 
sbírek a služby návštěvníkům a samozřejmě s pre-
zenčně fungující odbornou knihovnou.

Design a užité umění jsou v posledních letech 
hojně skloňované pojmy, jak to vidíte Vy?

Jak výše řečeno, je to naším obsahem od doby 
založení, design znamená původně návrh, zejména 
pro masovější výrobu, umělecké řemeslo znalost 
rukodělné výroby, užité umění je tím průsečíkem, 
kdy se z užitkového předmětu transformuje do ka-
tegorie umění – např. umělecké sklo, keramika, tex-
til atd. My se věnujeme všem těmto polohám, které 
nelze všechny zahrnout do pojmu design. Ten je 
v posledních desetiletích synonymem spíš pro něco 
nového v  této oblasti. Proto existují soutěže, pře-
hlídky a ceny pro design, které upozorňují na vývoj 
v této oblasti a velmi souvisí s životním stylem doby.

Daří se Vám naplňovat vaše výstavní a umělec-
ké vize v muzejních expozicích a výstavách?

V podstatě bych řekla, že se daří. Zásadní jsou 
samozřejmě stálé expozice, tu po dlouhé době prv-
ní z roku 1985 jsme měnili v roce 2000 a 2005, pod 
názvem Příběhy materiálů, v  roce 2018 jsme při-
pravili soutěž na novou expozici s názvem Umění, 
život (Art, Life), která se bude týkat právě různých 
oblastí a rituálů života napříč stoletími a materiály. 
Bude zpřístupněna na začátku druhé poloviny roku 
a doufám, že tomu nezabrání opět nějaká karanté-
na či něco horšího… Naše sbírky jsou nesmírně bo-
haté, ale není to jen užité umění a design, ale třeba 
fotografie, to je jedna z  našich nejvýznamnějších 
sbírek, zahrnující nejznámější české autory jako je 
Drtikol, Sudek, nyní i  Josef Koudelka, ale mapující 
i  ty méně známé. Ty právě často můžeme ukázat 
v  malé výstavní Galerii Josefa Sudka na Úvoze, 
původně to byl jeho byt. Výstavy jsou výsledkem 
odborné práce našich či námi oslovených kurátorů, 
každý rok jsme připravovali četné zápůjčky na vý-
stavy doma i v zahraničí, či prezentovali české užité 
umění a design v zahraničí. V Praze máme expozici 
Český kubismus v Domě u Černé Matky Boží v Ce-
letné ulici, trojrozměrný kubismus je českým uniká-
tem. Máme krásnou pobočku na zámku v Kamenici 
nad Lipou, kde jsou výstavy z fondu hraček, ale tře-
ba i design nábytku v moderní expozici. Naše sbírky 
porcelánu jsou na zámku v Klášterci nad Ohří, který 
patří městu. Stálá expozice na soukromém zámku 
Nové Hrady u Litomyšle v duchu rokoka je též vy-
bavena z našich sbírek.

Jakou měrou postihlo návštěvnost a zájem 
o činnost muzea neblahé covidové období?

Bylo to samozřejmě šokové období, zejména 
ten první rok, kdy byla celá společnost ochrome-
na a  opravdu se vše zastavilo, včetně osobního 
setkávání. Takže probíhala hlavně taková ta in-
terní práce spojená se zpracováním sbírek, velmi 
těžko se plánovalo, posouvaly se projekty a  jejich 
termíny, což zasáhlo i  ty roky následující. V  roce 
2019 jsme měli mimořádnou návštěvnost i  díky 
objevnému projektu o  textilním návrháři a  pro-
ducentu Zikovi Ascherovi a  jeho ženě Lidě Šíle-
ný hedvábník, ale i  nesmírně populární výstavě 

Hana Podolská, legenda české módy a  najednou 
zde bylo ticho a tma. Domácí návštěvníky pomalu 
získáváme zpět, jistě bude hrát roli nová stálá ex-
pozice. Doufám, že se postupně vrátí i  zahraniční 
návštěvníci, kteří vždy tvořili tak 50% návštěvnosti. 
Ale příjem ze vstupného tvoří v našich rozpočtech 
významnou položku, jako u  všech státních insti-
tucí. Ta mohla být použita právě třeba do tvorby 
výstavních projektů, publikací a  dalších činností, 
a to chybí.

Děkuji Vám, paní ředitelko, za zajímavé odpo-
vědi a přeji úspěšnou sezonu 2022. 

Martina Jurová

Budova Uměleckoprůmyslového musea Zámek Kamenice nad Lipou

Český kubismus v Domě u Černé Matky Boží v Celetné ulici

Výstava Hana Podolská
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rozhovor

O Památníku Terezín 
s Janem Roubínkem
Jan Roubínek vystřídal 1. 7. 2017 ve funkci dlouholetého ředitele Památníku 
Terezín PhDr. Jana Munka, CSc., který organizaci vedl 27 let. Je členem 
reprezentace Židovské obce v Praze a plynule ovládá hebrejštinu, angličtinu 
a ruštinu. Je ženatý a s manželkou mají dvě děti.

Po mnoha měsících protipandemických opat-
ření bylo lákavé požádat o  rozhovor ředitele Pa-
mátníku Terezín na aktuální témata.

Od března Památník Terezín navýšil vstupného 
pro návštěvníky ve všech kategoriích. Jak moc, 
a může navýšení ovlivnit návštěvnost?

Výši vstupného jsme byli nyní nuceni upravit pře‑
devším díky plošnému navýšení cen energií, které se 
v posledních měsících promítlo celorepublikově. Jako 
instituce, jejíž fungování je nastaveno tak, že je nu‑

cena získávat prostředky na svůj provoz a rozvoj i ze 
vstupného, jsme proto neměli jinou možnost. V uply‑
nulých několika letech jsme ceny vstupného průběž‑
ně navzdory inflaci nezvedali, přestože průměrné 
mzdy v zemi vzrůstaly. Nedomnívám, že se konkrétně 
zdražení vstupného nějak negativně promítne do 
naší návštěvnosti. Stále ale čelíme nízké návštěvnos‑
ti z důvodu pandemie, minulý rok nás navštívila jen 
zhruba čtvrtina návštěvníku oproti roku 2019. Věřím, 
že návštěvnost opět poroste, ale návrat k období před 
pandemií bude spíše pozvolný.

V mezinárodní soutěži na rekonstrukci Muzea 
ghetta Terezín bylo 22 atelierů z Česka, Itálie, 
Polska a dalších evropských zemí. Vybráno 
bylo 5 finalistů. Kdy bude znám vítěz?

Vítěz mezinárodní soutěže na rekonstrukci Mu‑
zea ghetta bude znám na konci měsíce května toho‑
to roku. Více Vám ani nyní prozradit nemohu.

Památník Terezín vyhlásil na rok 2022 již 
29. ročník literární a 26. ročník výtvarné soutě-
že - Memoriál Hany Greenfieldové. Společným 
tématem je Malovat a přežít, proč toto téma?

Chtěli jsme upozornit mládež na význam kreati‑
vity lidského ducha v krizových podmínkách i na po‑
tenciál tvorby pro hledání síly přežít. Současně jsme 
hledali téma, které by mohlo být společné českému 
i  francouzskému prostředí, neboť letošní výtvarná 
část soutěže má česko ‑francouzský rozměr (je orga‑
nizována ve spolupráci s  Českým centrem v  Paříži 

a s Memorial de la Shoah v Paříži) u příležitosti letoš‑
ního předávání předsednictví EU mezi Francií a ČR.

Památník Terezín poskytl ubytování ukrajinským 
běžencům, prchajícím před válečnou agresí Rus-
ka. Co vedlo Památník k tomuto rozhodnutí?

Není možné připomínat hrůzy nacistického reži‑
mu a zároveň předstírat, že nevidíme, k jakým tragic‑
kým událostem dochází právě nyní pár stovek kilome‑

trů na východ od nás. Výsledkem ruské válečné agrese 
na Ukrajině jsou mimo jiné lidské tragédie těch, které 
ruští vojáci připravili o blízké. Někteří z nich přišli o stře‑
chu nad hlavou, někteří z  nich museli dokonce utéci 
i za hranice a někteří doputovali až k nám do Terezína. 
Nyní již celý tento projekt koordinujeme s městem Te‑
rezín a s naším zřizovatelem, ale na samém počátku 
stálo několik kolegů z Památníku Terezín, kteří pova‑
žovali za svoji morální povinnost běžencům pomoci.

Jak by zněla Vaše pozvánka do Památníku 
Terezín na květen 2022?

Vždy třetí neděli v květnu, letos to bude 15. květ‑
na, je naším tradičním pilotním projektem Terezínská 
tryzna. Letos přednese hlavní projev předseda Senátu 
Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil a  také vy‑
stoupí přeživší Šoa, paní Hana Sternlichtová, rodačka 
z Holic, která žije více než 70 let v Izraeli. V květnu při‑
letí do České republiky na křtění své knihy vzpomínek, 
proto jsem jí požádal, aby přijela i  do Terezína a  na 
tryzně promluvila. Po skončení setkání na Národním 
hřbitově bych rád naše návštěvníky také pozval na 
koncert norské sólové zpěvačky, herečky a  režisérky 
Bente Kahan v nově opraveném Wieserově domě v Te‑
rezíně. A ostatní již bude překvapením pro ty, kteří na 
Terezínskou tryznu dorazí.

Děkuji Vám za odpovědi, stejně jako za pozvání 
do Památníku Terezín. Přeji úspěšnou turistickou 
sezonu i  dobrou volbu realizátora rekonstrukce 
Muzea ghetta.

Luděk Sládek

Expozice v Muzeu ghetta

„Terezín je důležitým a zcela 
jedinečným místem, spojeným 
s tragickými evropskými moderními 
dějinami. V roce 1947 zde vznikla 
instituce, dnes zvaná Památník Terezín, 
jejíž úkolem je připomínat utrpení 
civilního obyvatelstva, perzekvovaného 
zde v období druhé světové války 
nacisty. Než budeme dále budovat naši 
budoucnost, pojďme se ještě poučit 

z naší minulosti. Přijďte nás navštívit!“

PhDr. Jan Roubínek, B.A. absolvoval 
Gymnázium ve Vysokém Mýtě, 
Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě, 
Telavivskou univerzitu a Filozofickou 
fakultu UK v Praze – studium 
bakalářské, magisterské a státní 
rigorózní zkouška – titul doktor 
filozofie.
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KAM za kulturou s…

Kristinou Cysařovou,
spoluorganizátorkou, hostitelkou  
a PR kulturních akcí ve Winternitzově vile

Kristina Cysařová absolvovala na Fakultě humanitních studií 
Univerzity Karlovy bakalářský studijní program Studium 
humanitní vzdělanosti a poté navazující magisterský 
program Studia občanského sektoru. Dlouhodobě se věnuje 
občanskému a neziskovému sektoru. V roce 2017 s manželem 
otevřela pro veřejnost Winternitzovu vilu.

Milé čtenářky, milí čtenáři,
venku kvete sakura a  třešně, uvnitř je na kaž-

dém kroku cítit klidná a pohostinná atmosféra prv-
ní republiky. Ideální čas přijít na 
návštěvu do Winternitzovy vily 
na pražských Malvazinkách. Vila 
je jedinečná kulturní památka od 
architektů Adolfa Loose a  Karla 
Lhoty a  je zařazena do meziná-
rodní sítě slavných domů světa 
Iconic Houses. Pradědeček mého 
muže si ji roku 1932 nechal po-
stavit pro svoji rodinu, ale kvůli 
židovskému původu si ji dlouho 
neužili. V roce 2017 jsme se s mu-

žem rozhodli vile vrátit život a otevřeli jsme ji pro 
veřejnost. O  architektuře a  historii rodiny se toho 
nejvíc dozvíte na víkendových či večerních komen-
tovaných prohlídkách. Naši průvodci nejsou žádní 
uspávači hadů a zodpoví všechny vaše zvídavé do-
tazy. Narozdíl od strnulé galerie, kde se nemůžete 
ničeho dotknout, se u nás můžete kamkoliv posadit 
a třeba hodiny si číst knížky z naší knihovny. Jsme 
rádi, když se u nás návštěvníci cítí jako doma.

Atmosféru vily si můžete také vychutnat při 
některém z  našeho bohatého kulturního progra-
mu. Pořádáme u  nás výstavy, koncerty, divadelní 
představení, přednášky a  mnoho dalšího. Aktuální 
výstava „Casa Kohn: Český funkcionalismus na úpatí 
And“ vypráví příběh pražského architekta Karla Koh-

na, který emigroval před druhou 
světovou válkou do Ekvádoru. 
Výstava se zaměřuje na Kohnův 

vrcholný projekt, jeho vlastní dům Casa Kohn, který 
se stal milníkem ve vývoji ekvádorské moderní archi-
tektury. Kurátorem výstavy je Adam Štěch a je možné 
ji navštívit do 20. 6. 2022. Stálou expozicí ve druhém 
patře připomínáme osud Winternitzů a skrze příběh 
rodiny i celé dějiny dvacátého století. Podpora demo-
kracie a lidských práv je pro nás i vzhledem k součas-
né situaci stále aktuálnějším a důležitějším tématem.

Příběh rodiny se zrcadlí i v našem dalším pro-
gramu. Velkou radost tak mám z toho, že ve spo-
lupráci s  oceňovaným divadelním spolkem Jedl 

vznikla divadelní hra s  názvem Míru zdar! (5.  5.  , 
2.  6.). Site specific projekt vychází ze vzpomínek 
vnoučat Josefa a  Jenny Winternitzových na jejich 
milovanou babičku. Jenny hraje úchvatná Lucie Tr-
míková a hru režíruje její dcera Kristýna Nebeská. 
Site specific projekty nás hodně baví, tak vás rov-
nou zvu na další, který tentokrát vznikl ve spolu-
práci s divadelním souborem POMEZÍ a nese název 
Dům v jabloních (26. 5. , 29. 5. a 31. 5.).

Milovníky klasické hudby bych zase ráda po-
zvala 17. 5. na koncert Quasi Tria, nebo 15. 6. na ko-
morní koncert Josefa Špačka a Tomáše Jamnika. Ve-
čery u nás probíhají formou salonů, kdy si můžete 
dát skleničku vína na terase s výhledem na Prahu 
a popovídat s hudebníky.

Na závěr ještě moje oblíbená lahůdka. Připojte 
se k nám 28. 5. na retrovýlet za Heinrichem Kulkou. 
Během cesty historickým autobusem vás zasvětí-
me do tajů prvorepublikové architektury Jablonce 
a ukážeme vám běžně nepřístupný interiér Kanto-
rovy vily od Heinricha Kulky, jednoho z nejvýznam-
nějších žáků a spolupracovníků Adolfa Loose.

Více informací najdete na www.loosovavila.cz. 
Vám všem, kteří za kulturou chodíte a podporujete 
nás tak po nelehké době, patří velký dík.

Těšíme se na vás, Kristina Cysařová

Představení Míru zdar!

Vernisáž výstavy Casa Kohn:  
Český funkcionalismus na úpatí And

Winternitzova vila

Winternitzova vila vykazuje typické 
prvky architektury Adolfa Loose, 
především nezvyklé uspořádání 
vnitřních prostor (tzv. Raumplan), 
promyšlený vestavěný nábytek 
či pečlivě vybrané obkladové 
materiály v interiéru. Podobnost se 
slavnou Müllerovou vilou tedy není 
nijak náhodná.

Kristina Cysařová

www.prazskyprehled.cz 7
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„Poprvé a naposledy“ v La Fabrice
Soubor současného tance 420PEOPLE s divadlem La Fabrika zve na své nové 
představení pod názvem Poprvé a naposledy, na které prý nikdy nezapomenete.

„Prvotřídní restaurace, velkolepá tančírna i tajůpl‑
ný prostor, který už dlouho čeká na otevření… Vintage 
hits, oslava 60. a  70. let, číšníci v  tančírně, tanečníci 
v restauraci, herci mezi diváky, živá kapela, ale přede‑
vším nečekaní tajemní hosté. To vše a mnohem více na 
vás čeká pod rouškou tmy s lahví vychlazených bubli‑
nek! Na místo, kde se vše odehraje „poprvé a naposle‑
dy“, nikdy nezapomenete, to vám garantuji!“, vzkazuje 
Václav Kuneš choreograf a  režisér. V  představení 
kromě členů souboru 420PEOPLE uvidíte Annu Po-
lívkovou, Jakuba Prachaře, Danu Batulkovou, Jana 
Maxiána, Jiřího Zemana a Marka Zelinku.

Soubor 420PEOPLE již 14 let patří k tomu nejlep-
šímu, co česká taneční scéna nabízí. Václav Kuneš ho 
s Natašou Novotnou založili po návratu z  jednoho 
z nejprestižnějších světových souborů tanečního di-
vadla – Nederlands Dans Theater Jiřího Kyliána. Spo-
lečná vize dala vzniknout značce 420PEOPLE, která 
v sobě má vepsanou českou telefonní předvolbu. Je 
spojením profesionality, odvahy a hravosti. Do více-
účelového industriálního prostoru v  Holešovicích, 
který vznikl na počátku dvacátého století propoje-
ním továrních objektů, to opravdu velmi láká.

Petra Matznerová

Letenský kolotoč
Na okraji pražských Letenských sadů stojí od roku 1894 nejstarší dochovaný 
kolotoč na světě. Kolotoč je složený z dřevěných koní v životní velikosti  
a několika modelů autíček.

Kolotoč nechal postavit  Josef Nebeský  a  do 
dnešních dnů se dochoval nejen původní plán, ale 
i  veškerý spisový materiál městského stavebního 
úřadu z let 1892 až 1894. Josef Nebeský nechal ko-
lotoč postavit k pobavení nejen dětí, ale i dospě-
lých, což naznačuje životní velikosti koní. Na točně 
stojí  19 koní různých velikostí a  4 autíčka. Dvě 
jsou dřevěná a dvě plechová a odpovídají automo-
bilům z  30. let 20.  století. Dlouhou dobu kolotoč 
chátral. Do jeho rekonstrukce se pustilo Národní 
technické muzeum  v  Praze. Pokud se vše podaří, 

kolotoč by se měl opět roztočit v průběhu červen-
ce. Fungovat bude během letní sezóny o víkendech 
a  o  svátcích. Svézt se budou moci nejen děti, ale 
i dospělí. Koně zvládnou váhu až 120 kilogramů.

Martina Jurová

Bíťácký „sqost“ U Prince Miroslava
Restaurace u Prince Miroslava je klasický muzikantský lokál. Tradičně tu 
na nějakou kapelu narazíte v pondělí. Nabízí se zde skvělá příležitost zakončit 
modré pondělí rock‘n‘rollem, nic se nestane, bude ‑li pak i to úterý modré.

Modrá je dobrá; bigbítová fúrie vás tu chytne 
za pačesy a nepustí. Po důkladném osvěžení z na-
bídky 13 druhů piv se můžete dostat jak do nirvány, 
tak do deliria. Obsluha vlídných týpků, jež by od mi-
nuty mohli hrát s kapelou ZZ Top, a jedné dámy, se 
kvůli nějakému excesu určitě nepohorší. Vedle vý-
čepu se skví na stěně zátiší s kytarami. V zázemí jsou 
k dispozici bicí a aparatura, stačí rozsvítit reflektory 
a koncert může začít. Jak Lutherovy teze na kostele 
ve Wittenbergu, jsou tu připíchnuty na dveřích jmé-
na kapel, které tu zahrají: tak třeba 7. 5. zde bude 

Doggybag band, kde hraje na bicí slavný Karel Jen-
čík. V klasické pondělí se předvede punková kapela 
S.Q.O.S.T., jejíž slovní hříčka mě inspirovala k titulku 
článku. Punk není mrtvý ani v Česku!

Jan LněničkaZátiší s kytarami

Můžete se dostat do nirvány nebo do deliria

Představení „Poprvé a naposledy“

Vnitřní prostor kolotoče

Představení „Poprvé a naposledy“

Letenský kolotoč v Letenských sadech
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PRAŽSKÉ VINICE 2022
Vinohrady metropole již počtvrté uvítají hosty
Kouzlo vinic v srdci města, ochutnávky „utajených“ pražských vín, komentované 
prohlídky, překrásné výhledy, povídání vinařů i perličky z historie. To vše nabízí 
projekt hlavního města Prahy, jehož 4. ročník přináší další novinky.

Podobně jako mají vinařské obce na Moravě 
a v Čechách své otevřené sklepy, má i Praha novou 
vinařskou tradici: Putování pražskými vinicemi. Od 
premiérového ročníku v roce 2017 získala unikátní 
akce pevné místo v programové nabídce metropo-
le a po dvouleté pauze způsobené pandemií letos 
opět nabídne v  posledním květnovém víkendu, 
tedy 28. a  29.  května, návštěvu celkem šestnácti 
vinic, včetně zbrusu nové Lysolajské vinice.

Zásluhou města i soukromníků roste dnes réva 
v Praze na zhruba dvaceti hektarech půdy. Není to 
moc, ale vedle Svatováclavské vinice v areá lu Praž-
ského hradu a Vyšehradu, kde jsou dokonce hned 
tři malé vinohrady, nabízí hlavní město i  takové 

perly, jako je vinohradská Grébovka s téměř prvo-
republikovou atmosférou, překrásná vinice sv. Klá-

ry, dokonale zvelebená Salabka shlížející na praž-
skou zoo i  do prudkého svahu nově zakousnuté 
Zilvarovy vinice na území bývalé Popelářky, jedné 
z  mála usedlostí, které byla navrácena původní 
funkce, všechny tři na území  Troji. Za pozornost 
stojí pražská biovinice Baba ukrytá v divoké zeleni 
na skalním ostrohu nedaleko stejnojmenné zříce-
niny, několik vinic Strahovského kláštera a  vinice 
Svatojánská podél Úvozu pod Petřínem. Anebo 
drobná vinice s  osobitou atmosférou obklopená 
moderní zástavbou i  historickou gotickou zdí na 
svazích Albertova, známá Máchalka u  prosecké 
bobové dráhy. Nebo výjimečná Modřanská vinice 
vzkříšená pílí zahrádkářů a v Praze položená nej-
jižněji. Na některých z nich vznikají vína přímo ve 
sklepě, jinde hrozny vozí do spřátelených sklepů, 
každopádně produkce není velká, a  tak je vzác-

ností tahle vína ochutnat. V  místě, kde vznikla, 
opředená příběhy a z  rukou vinaře chutnají vždy 
nejlépe.

Vinice budou zpřístupněny od 10 do 17 hodin 
v posledním květnovém víkendu, a to zdarma či za 
symbolické vstupné, na některých vinicích bude 
přichystán i  doprovodný program, na všech pak 
budou připraveny komentované prohlídky.

Vinice Grébovka s historickým dřevěným Viničním altánem

Vinice Baba – jediná pražská biovinice

Zilvarovy vinice na území bývalé Popelářky v Troji

Modřanská vinice s viničním domkem – nejjižněji položená pražská vinice Svatováclavská vinice v areálu Pražského hradu

Podrobné informace na
www.prazskevinice.cz

www.prazskyprehled.cz 9
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Kaddish, socha zarůstající plevelem
Aleš Veselý tuto sochu, považovanou za nejvýznamnější české sochařské dílo 
druhé poloviny 20. století, vytvořil během prvního ročníku Sympozia prostorových 
forem v Ostravě roku 1967. Obdržel za ni cenu Matyáše Bernarda Brauna.

Světově uznávaný so-
chař Aleš Veselý se narodil 
roku 1935 v  Čáslavi. Jeho 
dětství během druhé svě-
tové války bylo ovlivněno 
norimberskými rasovými 
zákony. Studoval na praž-
ské Akademii výtvarných 
umění. Jeho díla se nalézají 
ve sbírkách Guggenhei-
mova musea v New Yorku, 
v  Centre Pompidou v  Pa-
říži, v  Galerii Uffizi ve Flo-
rencii, ve vídeňské Alber-
tině, v  Olympijském parku 
v Soulu, v Praze v Národní 
galerii „Židle usurpátor“ či 
„Enigma  III.“, v  Památníku Terezín „Zákon nezvrat-
nosti“, na nádraží Bubny Památník ticha „Brána 
nenávratna“ a v mnoha dalších veřejných a soukro-
mých sbírkách. Působil jako profesor na Akademii 

výtvarných umění v  Praze. 
Přestože celý život pracoval 
s  kamenem a  ocelí a  jeho 
sochy připomínaly několi-
katunové kolosy, jsou ně-
která jeho díla v  ohrožení. 
Ve Středoklukách u  Prahy 
vybudoval přestavbou sta-
rého mlýna ateliér a okolní 
zahradu přeměnil v galerii. 
Strávil zde více než polo-
vinu života. V  osmdesáti 
letech náhle umírá a o ate-
liér se stará sochařův přítel, 
básník Miroslav Koryčan. 
Ale poté, co odešel i on, so-
chy zarůstají trávou a  ple-

velem a  toto místo provázejí prapodivná dědická 
a exekuční řízení. Díla nevyčíslitelné hodnoty, která 
by si jistě zasloužila patřičné umístění a péči.

Petra Matznerová

Balada ze Zakarpatské Ukrajiny
Není jeviště, kde by se alespoň na chvíli neohřál původní český muzikál Balada 
pro banditu. Zhudebněný příběh o lásce, zradě a touze po svobodě neztratil 
po téměř půl století od svého vzniku na síle a ani výpovědní hodnotě, a proto si 
našel cestu i na repertoár Divadla na Vinohradech, kde se uvádí vůbec poprvé.

Avšak vinohradský tvůrčí tým ho divákům 
nepředkládá v originálním provedení, třebaže ně-
které původní písně doslova zlidověly. Úprav se 
dočkala zejména hudba Miloše Štědroně v podá-
ní skupiny RAZAM. A  je nutno si přiznat, že jejich 
aranže písní patří mezi ty nejpovedenější. Origi-
nální hudební nastudování, které je po celou dobu 
představení interpretováno živě, dokáže strhnout 
svou nezkrotnou energií a  zároveň umocnit vel-
mi křehké momenty inscenace. S  hudbou navíc 
pěvecky souzní hlas Marka Lambory, Daniela 
Bambase či hostující Michaely Tomešové, která se 
alternuje s Terezou Císařovou. A od Ivy Marešové, 
jež ztvárňuje Moranu, snad ani nelze očekávat jiný 
než strhující pěvecký výkon.

Nové hudební aranžmá navíc udává temporyt-
mus, náladu i charakter celé inscenaci, kterou režijně 
vede Juraj Deák. Koločava i její obyvatelé jsou v tom-
to pojetí rázovití a více pudoví. Morana a její dcery 
v  podání Markéty Děrgelové a  Zuzany Vejvodové 

jsou divoké, záludné a nespoutané. Samy však doká-
ží spoutat nejednoho zbojníka či četníka. Postačí jim 
k tomu rudý šál nesoucí symboliku smrti a krve. Tyto 
skoro až mystické scény jsou založeny na technicky 
náročných choreografiích Venduly Poznarové.

Zvyšující se tíživé napětí zjemňují scény Niko-
ly s jeho milou Eržikou. A právě Marek Lambora je 
jeho ideálním představitelem. Daří se mu totiž po 
všech stránkách - herecky, pěvecky i  pohybově. 
Dalo by se říct, že u činoherce nevídaný jev. Navíc 
si dokáže velmi rychle podmanit diváky, kteří s ním 
Šuhajův příběh rádi prožijí se zatajeným dechem 
od začátku do konce.

Ať už je Nikola Šuhaj padouch nebo hrdina, 
díky románu Ivana Olbrachta a  nakonec i  pánům 
Štědroňovi a Uhdemu, se z něj stala především le-
genda, jež žije dál. A Balada pro banditu v Diva-
dle na Vinohradech je toho živým důkazem.

TreBl

Kaddish, Středokluky 2022

Brána nenávratna, Praha – Bubny, 2021

Michaela Tomešová a Marek Lambora

Za pohybovou spoluprací  
stojí Vendula Poznarová

„Zabili, zabili 
chlapa z Koločavy…“

Sedmimetrová socha Kaddish ze 
svařovaných kusů nerezového 
plechu se původně jmenovala 
„Modlitba za zemřelého“ a vznikla 
spontánně jako důsledek nutnosti 
vyrovnat se se ztrátou otce.
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Divadlo nového cirkusu a pantomimy
Tělocvično ‑hasičsko ‑ochotnická jednota, založená v roce 1868 v Praze, dala základ 
spolku divadelních ochotníků v Braníku. Hrávali nejčastěji po hostincích a v létě 
na improvizovaných venkovních scénách. Po první světové válce bylo rozhodnuto 
o vybudování vlastního divadla. Formou sbírek a darů se podařilo vybrat kolem miliónu 
korun československých a již v roce 1925 se odehrálo první představení „Naši furianti“.

Na branických prknech se psaly významné epizody dějin 
českého divadla. Velmi úspěšné bylo působení souborů Praž-
ské pětky, nacházela se zde domovská scéna Divadla Járy Cimr-
mana a Branické divadlo pantomimy s pravidelným působením 
Borise Hybnera zde fungovalo až do roku 1991. Na bohatou 
historii chce navázat skupina Losers Cirque Company. Vše za-
čalo prvním ročníkem televizní soutěže Česko Slovensko má 
talent. Duo DaeMen u diváků zabodovalo náročnou silovou ak-
robacií a podařilo se mu zvítězit. Publikum si získalo bláznivým 
kabaretem „Lidoskop“ a  později představením „The Loser(s)“, 
podle něhož si toto uskupení tanečníků a akrobatů začalo ří-
kat Losers Cirque Company. Nová kapitola divadla si vyžádala 
i nový název, Divadlo BRAVO! bývalé BRAnické diVadlO. Uvá-
dějí se zde kromě nového cirkusu a pantomimy, koncerty, ta-
neční představení a  není zapomenuto ani na dětské diváky. 
Jednou měsíčně se divadlo mění na Bio BRAVO!, které nabízí 
snímky s tématikou pohybu a následnou diskuzí. Svá domácí 
prkna sdílejí též s hvězdným českým mimem Radimem Vizvá-

rym, který ztvárnil hlavní roli v  akrobaticko-
-pantomimickém představení „Heroes“.

Petra Matznerová

Ochotnický spolek Žumpa
Ochotnický spolek Žumpa se rozhodl, že celý rok 2022 zaobalí do slavnostního 
hávu a nazval ho Rokem divadla! Nápad na založení tohoto spolku se zrodil ve 
sborovně základní školy v Nučicích a tam vznikl amatérský soubor s poetickým 
názvem ŽUMPA neboli Žebravé UMělecké PAnoptikum.

Členové spolku jsou 
převážně učitelé a jejich 
bývalí žáci. Principálem, 
režisérem, dramaturgem 
a hlavní osobou spolku je Jo-
sef Magula, učitel českého jazyka, milovník divadla 
a literatury. Pravidelně účinkují na známém hudeb-

ním a  divadelním festi-
valu v  pražských Bohni-

cích Mezi ploty. Od roku 
2014 pořádají vždy v  říjnu 

přehlídku ochotnického diva-
dla s  názvem „Nučický Kahan“. Každý rok se snaží 
o  maximální žánrovou rozmanitost a  uvádí také 

alternativní a  experimentální představení. V  rámci 
přehlídky je každý rok udělena putovní cena diváků 
„Nučický permoník Maňas.“ Vytvořila ho paní Dag-
mar Hrochová a  předobrazem pro něj byl skřítek 
Pitrýsek z  pohádkové knihy Ludvíka Aškenazyho 
„Putování za švestkovou vůní“. Kromě tragikomic-
kého dramatu nebo bláznivé situační komedie má 
soubor v repertoáru pohádky. Jednou z nich je uni-
kátní „Vitamínová pohádka“, kde je využíván princip 
tzv. bramborového divadla, staré loutkářské techni-
ky, která vznikla v 16. století v Itálii. A pokud se bude 
chtít divák stát posluchačem, může si najít podcast 
„Ochotníci na vlnách“, který přináší sérii neformál-
ních rozhovorů a  diskusí. Pořadem provází herec, 
režisér a dramaturg spolku ŽUMPA Jakub Pilař.

Petra Matznerová

Představení „Princezna na ocet“ Indigo Company

Představení „Grandiózní“ 
Losers Cirque Company

Představení O chytrém Vaškovi  
a hloupém Vencovi, Bohnice

Představení Už mou milou,  
Bohnice

„Poprvé v historii mají Losers 
vlastní domovskou scénu a jejich 
největším přáním je, aby Braníkem 

opět znělo „Bravo!“.“

„Udělejte si čas a najděte si 
soubor na festivalu či si zajeďte 
na malý výlet do Nučic. Každé 
představení je zážitek a vstupné 

je vždy dobrovolné!“

„Nučický permoník  
Maňas“

www.prazskyprehled.cz 11



Historie celé poutní cesty sahá hluboko 
do historie. Celá trasa má přibližně 14  kilo-
metrů a  spojuje dvě významná mariánská 
místa  – Loretu na Hradčanech s  Loretou 
ve františkánském klášteru Hájek. V hájku, 
vysázeném roku 1589 Gothardem Florianem 
Žďárským, postavil v  letech 1623–25 Florian 
Jetřich Žďárský ze Žďáru loretánskou kapli, 
která se stala brzo cílem oblíbených poutí. 
Podle údajů z  prvé čtvrtiny 18.  století k  ní 
přicházelo ročně až 60 000 poutníků. V letech 

1720–1726 bylo po-
dél cesty vybudováno 
20 barokních kaplí, kte-
ré jsou od sebe vzdá-
leny v  rozmezí 600 až 
1100 metrů. Do dnešní 
doby se zachovalo pou-
ze 11  kapliček, které 
jsou postupně opravo-
vány. Na výstavbě kaplí 
se podíleli zedník a pro-
jektant František For-
tin, kameník Herrstorff 
a  malíř a  Jan Schor. 
Kaple byly vyzdobe-

ny výmalbou s  mariánskými motivy a  výjevy ze života 
sv. Františka.

‑maju‑
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Nuselský víceboj
V jižní části katastrálního území Nuslí v Praze 4 se nachází část se jménem 
Pankrác, jejíž jméno je odvozeno od zdejšího kostela svatého Pankráce. Někdejší 
románská rotunda stála poblíž vsi Nusle a Krušina. Jméno Pankrác je řeckého 
původu a může znamenat víceboj, celkový závod či všemocný, vševládný.

Gotický kostel sv.  Pankráce byl přestavěn do 
raně barokní podoby se samostatně stojící zvonicí. 
Nebýt stavebního boomu v jeho okolí v 2. polovině 
19. století asi by dnes již nestál. Pankrác představu-
je pro Prahu i  líheň moderní výškové architektury 
a svůj velký význam má i z dopravního hlediska. Pod 
kostelem sv.  Pankráce vedou od 70. let minulého 
století tubusy metra linky C mezi stanicemi Vyše-
hrad a Pražského povstání, vedle níž je stanice met-
ra Pankrác. Poblíž stojí již od 20. let 20. století tram-

vajová Vozovna Pankrác. 
A do třetice, Autobusové 
nádraží Pankrác, které 
zde bylo v  letech 1947–
1988. Bylo prvním svého 
druhu v  Praze a  až po 
něm vznikla autobusová 
nádraží Florenc a  Smí-
chov. A aby toho nebylo 
málo, toto nádraží bylo 

s  Prahou spojeno nejen tramvajemi (směr 
centrum), ale i trolejbusy (směr Podolí). Co 
nemají stanice metra do hloubky, mají zdej-
ší výškové budovy směrem k nebi.

Pavel Edvard Vančura

Naučná botanická
Na trase naučné stezky přírodním areálem Botanické zahrady budete procházet 
zachovalou krajinou s jednotlivými usedlostmi, kolem kterých se dosud nachází 
zahrady, sady, vinice a pastviny. Celé území je cenné jak ekologicky, tak biologicky, 
geomorfologicky a z velké části také historicky.

Nejcennějšími lokalitami, 
které cestou navštívíte, jsou 
chráněná území –  přírodní 
památky Havránka, Salabka 
a  Velká skála. Naučná stez-
ka začíná na křižovatce úvozové 
cesty a Nádvorní ulice cca 25 m 
od pokladny JIH. Na trase stez-
ky je na zhruba 3 km rozmístě-
no celkem 9 informačních pa-

nelů a  panorama na vřesovišti 
Pustá vinice. Na celou trasu bys-
te si měli udělat alespoň 2 ho-
diny času. Poměrně náročné je 
stoupání od úvodního panelu 
úvozovou cestou plnou výmo-
lů a  říčních valounů a oblázků. 
K  náročnějším úsekům patří 

také strmý výstup od prameniště Haltýř k přírodní 
památce Velká skála. Celá trasa je dobře značena 
klasickou značkou všech naučných.  Naučná stez-
ka končí na zastávce autobusu 112 „Kovárna“. Trasu 
můžete také opustit v  polovině z  parkoviště Bota-
nické zahrady, jehož spodní částí stezka prochází.

Martina Jurová

Poutní cesta z Prahy do Hájku
Dávno už je minulostí, že poutní cesta od pražské Lorety do 
františkánského kláštera v Hájku byla jen pro věřící. Dnes je to 
zajímavý tip na výlet pro každého.

Informační tabule  
u pramene potoka Haltýře

Kaple poutní cesty z pražské Lorety  
do Hájku na Bílé Hoře v Praze 6

Areál kláštera Hájek

Přírodní památka Salabka

Kostel sv. Pankráce

Stavba metra C 
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Archevita – Stopami věků
Propojením nejmodernějších technologií s rekonstrukcemi 
pravěkých staveb nabízí nově otevřená archeologická 
expozice Archevita – Stopami věků zcela mimořádný zážitek. 
Nejpozoruhodnější je soubor věrných rekonstrukcí pravěkých 
staveb, které oživují digitální projekce a hologramy.

Expozice je umístěna 
v  objektu bývalé stodo-
ly hospodářského dvora 
roztockého zámku. Archi-
tektonický projekt využil 
danosti historické stavby 
a  vznikla koncepce expo-
zičního řešení rozděleného 
na dvě vizuálně propojené 
části. V  přízemí je v  měřítku 
1:1 postaveno několik typů 
obydlí z  různých období 
pravěku, výrobních a  po-
hřebních celků. Na ochozové galerii jsou před-
staveny sbírkové předměty, doplněné modela-
cemi hrobů včetně videomappingu u  vybraných 
prezentací. Samotné archeologické sbírky muzea 
jsou tvořeny především nálezy z výzkumů pravě-

kých sídlišť a pohřebišť. Expozice je strukturová-
na podle období a  začíná v  neolitu (mladší doba 
kamenná, 5 600–4 400  př.  Kr.) a  končí symbolicky 
dobou okolo r. 1000 po Kr., tedy na sklonku rané-
ho středověku. Instalace je doplněna infokiosky 

s  rozšířenými informacemi, hravou linkou pro 
dětského návštěvníka a dětským koutkem. Vel-
kou zajímavostí je, že představiteli našich předků 
v různých etapách vývoje naší společnosti se staly 
veřejně známé osobnosti. V mladší a pozdní době 
kamenné se tak návštěvník potká s  Ivou Pazder-
kovou, Annou Fialovou a Danem Bártou, v době 
bronzové se zase stane svědkem práce hrnčíře 
Václava Noida Bárty a každodenní činnosti Lucie 
Šteflové a zcela jistě propadne kouzlu obchodnic-
kého umu Petra Čtvrtníčka. Závěrečnou scénou 
se pak divák přenese do mladší doby římské, do 
příběhu o  životě a  smrti germánské aristokratky 
v podání Kamily Janovičové.

Martina Jurová

Beztíže lze dosáhnout i v Ulitě
Beztíže je specializované oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – 
Ulita. Její cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 6–26 let, kteří jsou 
ohroženi rizikovými jevy a hledají alternativu ke svému současnému 
stylu trávení volného času a mají zájem se dále rozvíjet.

Kluby Beztíže nalezneme 
ve zmíněné Praze 3  – Na Balká-
ně, další je v  Nuslích. Součástí 
je i  streetworkové pracoviště na 
Žižkově. Organizace působí od 
roku 2015. Inspiraci pro práci 
s  problémovou mládeží hledali 
„otcové“ zakladatelé v  Němec-
ku. Důležitou zásadou klubů je 
otevřenost a nezavírání očí před 
situací, ve které se mladí lidé 

skutečně nachází: často žijí v  neuspokojivých so-
ciálních podmínkách, užívají návykové látky, proží-
vají krizi identity, své problémy si vybíjí agresivitou 
buď na sobě, nebo na druhých. Okolnost, že účast 
není povinná, každý může přijít a odejít, kdy chce 
(tzv.  měkký režim), je jistě pro ně důležitá. Cílem 
je zlepšit jejich sociální dovednosti, naučit je lépe 
zvládat každodenní život a rozvíjet jejich talent. Ve 

spolupráci s  Ulitou je k  těmto účelům k  dispozici 
klubovna, hudební studio, keramická dílna, ateliér, 
velký sál a venkovní sportoviště, pořádají se i výjez-
dové akce a  workshopy. Pro lepší start do života 
patří samozřejmě vzdělání. Při doučování s lektory 
se zde dá dohnat mnohé z toho, co bylo zanedbá-
no. Stačí chtít!

‑Jln‑

„Podporujeme mladé lidi v období 
dospívání, při hledání vlastní identity a v jejich 

aktivním zapojení do společnosti.“

Dlouhodobě setrvávat ve stavu 
beztíže je zdraví nebezpečné, 
avšak účastnit se dlouhodobě 
aktivit Beztíže je prospěšné 
v každém ohledu.

www.prazskyprehled.cz 13



Květnové dny bývají doprovázeny vycházkami pod rozkvetlé ovocné stromy. Proto 
dnes vyrazíme do Seminářské zahrady na Petříně. I zde, na zdánlivě nezastavěném 
místě, nalezneme archeologické památky mimořádného významu. Když se 
v roce 1996 při rozšíření restaurace zcela neočekávaně objevil románský palác, 
archeologové byli překvapeni. Překvapení bylo o to větší, že se objekt podařilo dát 
do historických souvislostí a některé nálezy spojit s konkrétní osobou.

Archeologický výzkum byl v roce 1996 vyvolán 
rekonstrukcí a především rozšířením zchátralého ob-
jektu bývalého barokního letního refektáře (jídelny) 
bosých karmelitek č. p. 393 situovaného ve svahu Se-

minářské zahrady, která ve středověku patřila praž-
ské kapitule. Ploché místo vzniklé starým sesuvem 
půdy ve strmém svahu poskytovalo velmi dobré 
místo pro pozorování pražského centra i  hradčan-

ského ostrohu a tak není překvapením, že nejstarší 
nálezy z tohoto prostoru můžeme klást již do závěru 
12.  století. Jednalo se o  denár Soběslava  II.  (1173–
1179), který byl nalezen ve vrstvě spálené organické 
hmoty dokládající úpravu místa vypalováním poros-
tu (vinice či příprava stavebního místa).

Okolo přelomu 12. a  13. došlo na zdejší ploše 
k výstavbě rozsáhlého románského dvorce obklope-
ného kamennou hradbou a příkopem. Jeho součástí 
byl výzkumem odkrytý dvouprostorový kamenný 

architektura

Archeologický výzkum v prostoru terasy před domem č. p. 
393 V Seminářské zahradě (dnes restaurace Petřínské 

terasy) v roce 1996. Foto: Jan Zavřel

Čelní vyhřívací stěna pozdně gotického komorového kachle se světským motivem turnajové scény  
(jezdec na koni se šaškem). Kresba J. Stieranková

Celkový pohled na Seminářskou zahradu od glorietu 
(zahradního letohrádku s otevřenými arkádami) v zahradě 

Schönbornského paláce (dnes velvyslanectví USA). 
V popředí (1) klasicistní okrouhlá kaple Jezulátka z první 

poloviny 18. století náležící ke klášteru bosých karmelitánů 
s kostelem Panny Marie Vítězné v Karmelitské ulici. 

Uprostřed letní refektář č. p. 393 kláštera bosých karmelitek 
a vlevo bývalá středověká vinice Nebozízek se stavbou 

známé výletní restaurace Hasenburg z počátku 19. století. 
Foto: Národní památkový ústav, generální ředitelství

Katastrální mapa Seminářské zahrady a okolí 
s vyznačením (červený kroužek) polohy letního refektáře 
(jídelny) kláštera bosých karmelitek při kostela sv. Josefa 

v Josefské ulici. Dnes je původně barokní objekt rozšířen na 
předimenzovaný restaurant Petřínské terasy. Převzato od 

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Kam s Vojtěchem Kašparem 
za památkami donedávna 
ukrytými v zemi
Románský dvorec na Petříně v Seminářské zahradě
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obytný objekt (11 x 7 metrů) s jed-
ním nadzemním podlažím. Sute-
rén domu s  podlahou z  dusané 
hlíny byl mírně zapuštěn pod úro-
veň tehdejšího terénu. Stavební 
konstrukce byly tvořeny typickou 
románskou stavební technikou, 
kdy líce zdiva byly tvořeny pečlivě 
opracovanými opukovými (výji-
mečně i  pískovcovými) kvádříky 
pojenými maltou s  rytou ozdob-
nou spárou mezi jednotlivými ka-
meny. V patře se nacházely obyt-
né prostory a podlahu zde tvořily 
obdélné opukové dlaždice, které 
se nalezly v  zásypu objektu. Ne-
dochovaly se žádné doklady po 
zaklenutí místností (centrální 
sloup či pozůstatky klenebního 
systému) a proto je zřejmé, že byl 
palác plochostropý.

Odkryté pozůstatky románského dvorce praž-
ské kapituly s výstavnou obytnou stavbou je mož-
no považovat za hospodářský dvůr, v jehož okolí se 
chovala domácí zvířata. Areál na počátku 14. stole-
tí zanikl v důsledku násilné akce, spojované s ná-
jezdem početného vojska Fridricha Míšeňského na 
Prahu v červnu roku 1310 s cílem pro sebe získat 
uvolněný trůn po zavražděném posledním Přemy-
slovci Václavu III. Dvůr byl vypálen, pobořen a vy-
drancován a minimálně jedna osoba přišla o život 

a byla pohřbena do nedaleké mělké jámy. Podob-
ně dopadla hospodářská zvířata, včetně velkého 
stáda koní, která byla zabita, rozporcována a sně-
dena a  tisíce zvířecích (převážně koňských) kostí 
byla pohozena do ruin zničeného objektu.

Touto tragickou událostí však zdejší histo-
rie nekončí. Vinice na úbočí Petřína se v  průbě-
hu husitských válek dostávají do měšťanských 
rukou a  ve druhé polovině 15.  století zde vzniká 
další výstavný objekt, který doposud uniká na-
šemu poznání. Musel se však nacházet nedaleko 
zkoumané plochy, jelikož v  mladších souvrstvích 
zkoumaných archeologickým výzkumem se poda-
řilo odkrýt rozsáhlý soubor gotických kamnových 
kachlů, které bezpochyby pocházejí z jedněch ka-
men. Z výpovědi písemných pramenů víme, že od 
roku 1474 získal rozsáhlou bývalou vinici pražské 
kapituly od krále Vladislava  II.  Jagellonského Če-
něk z Klinštejna. A proto je možno téměř s jistotou 
tvrdit, že stavitelem domu na svahu Petřína byla 
po roce 1474 právě tato významná osobnost čes-
kého království.

Objekt letního refektáře vznikl podle písem-
ných pramenů na zdejším místě v roce 1694, avšak 
na základě stavebně -historického průzkumu je 
zřejmé, že současná budova vznikla až v  období 
vrcholného baroka v šedesátých letech 18. století. 
Dnes areál slouží jako luxusní restaurace s krásným 
výhledem na Prahu, jejíž rozšíření v roce 1996 při-
neslo nálezy mimořádného významu. Do dnešních 
dnů se dochoval pouze příběh a památky na toto 
místo ukryté pod zemí, z nichž dnešní návštěvník 
tohoto místa bohužel nic neuvidí.

Mgr. Vojtěch Kašpar, Archaia Praha, z.ú.

Další vyhřívací stěna pozdně gotického komorového 
kachle, tentokrát s duchovním motivem setkání Adama 

a Evy u stromu poznání. Kresba: J. Stieranková

Vypreparované nároží odkrytého románského domu. Foto: 
Jan Zavřel

Část odkrytého románského domu s pohledem na Prahu. 
Foto: Jan Zavřel Čeněk z Klintejna, který se hřál po 

roce 1474 u krásných kachlových 
kamen v pozdně gotickém domě 
ve svahu petřínské vinice, byl 
významnou postavou královského 
dvora za Jiřího z Poděbrad i za 
krále Vladislava II. (1458–1480). 
Vykonával (k nelibosti některých 
až velmi pilně) vysokou dvorskou 
funkci královského prokurátora 
a pečoval o hájení královských 
práv a důchodů. Patřil mezi 
druhou generaci válečných 
zbohatlíků a vedle úřednických 
funkcí měl zkušenosti válečnické 
i diplomatické a byl purkrabím 
Pražského hradu i Vyšehradu.

Půdorys dvouprostorového domu odkrytého před budovou 
č. p. 393 na Petříně. K domu se od jihu připojuje ohradní 

zeď. Čísla 1 a 2 označují obytné prostory. Černá šipka 
vyznačuje vstup do jižní místnosti a šedá šipka vstup do 

severní místnosti. Podle Jana Zavřela
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Legendy o vzniku Říma
O  vzniku Říma se povídají pověsti hned 

v několika verzích. Jedna praví, že vznikl spoje-
ním několika osad roku 753. př. n. l. Od počátku 
7. století mu vládli etruští králové a název Roma 
je podle etruského rodu Ruma. Jiná pověst tvr-
dí, že byl založen bratry Romulem a Rémem, jež 
byli v košíku vhozeni do řeky Tibery a následně 
odkojeni vlčicí. Ti se měli při snaze pojmenovat 
nové město pohádat, Rémus byl zabit, a  tak 
město dostalo název Roma. Jinde se dopátráte 
důkazů podporujících vznik města již v 16. sto-
letí před naším letopočtem.

Petra Matznerová

chami. Pokochat se světlezelenou barvou Tibery 
s třpytivým odrazem slunečních paprsků a těšit 
se na příští návštěvu tohoto starobylého a ohro-
mujícího města.

Nádhera vyrážející dech  
je téměř na jednom místě

Není nic krásnějšího než si z útulného, náho-
dou nalezeného rodinného hotýlku, situované-
ho hned vedle slavného Vatikánu, ráno vyrazit 
na Svatopetrské náměstí a kochat se tou nádhe-
rou bez lidí zalitou sluncem. Procházet se a pře-
mýšlet nad tím ohromujícím dojmem a pocitem 
malosti. A to ještě člověk nevstoupil do baziliky 
sv. Petra. V prvním okamžiku nejde popadnout 
ani dech. Z vrcholu baziliky je úžasný pohled do 
Vatikánských zahrad a na Vatikánská muzea, kde 
návštěvník proplouvá mezi antickými sochami, 

Řím, město, ve kterém cestujete v čase
Jednu z nejstarších evropských 
metropolí přezdívanou též „Věčné 
město“ najdeme na pravém 
břehu Tibery asi 27 kilometrů od 
Tyrhénského moře. Jeho rozsáhlé 
historické centrum je součástí 
Světového dědictví UNESCO. To 
není nijak překvapivý fakt, v Římě 
skutečně narazíte na pamětihodnost 
na každém kroku. Ale uspokojí nejen 
milovníky historie, ale také módní 
nadšence a gurmány.

kultura v evropě
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obrazy, pergameny, sarkofágy, knihami, Galerií 
map, tapisérií, svícnů, až do Sixtinské kaple. Ale 
během jednoho dne se ještě můžeme vypravit 
na Kapitol a pod ním se tyčící památník Viktora 
Emanuela II. Na Benátském náměstí, ze kterého 
je nádherný výhled na Řím, ale Italy je neoblíben 
a posměšně nazýván „Psací stroj“. Nechte se ješ-
tě ohromit vstupem do Pantheonu se 16 žulový-
mi sloupy s korintskými hlavicemi pocházejících 
z  Egypta. Pokochejte se Fontánou čtyř řek od 

Památník Viktora Emanuela II.

Andělský mostForum Romanum

Svatopetrské náměstí

Berniniho a při návratu se ještě ukolébejte zápa-
dem slunce nad Tiberou nebo znovu navštivte 
Svatopetrské náměstí, tentokrát krásně osvětle-
né a tmou zahalené.

Nejlepší káva na světě  
a putování pokračuje

Kdo by den nezahájil tou nejlepší kávou na 
světě, je to skvělý start za novými zážitky. Jako 
první musí být Koloseum, ráno nebývá tak nabi-
to a lépe se pak dá soustředit na představování 
si probíhajících gladiátorských her, či vodních 
bitev, kdy byl celý prostor zalitý vodou a  ode-
hrávaly se v  něm opravdové lodní bitvy. Ale 
zpátky do ulic, do místa, kde zasedaly římské 
instituce. Rozlehlé Forum Romanum, znovuob-
jevené v 18. století, kdy se sem sjíždělo mnoho 
archeologů a  byly postupně odkrývány zbytky 
chrámů a  basilik a  tak je možné zažít alespoň 
zlomek jeho antické krásy. Bylo by skvělé vidět 
všechny památky, navštívit ty nejlepší pizzerie 
jako je La Grotte, La Buvette, ale to by musely 
být opravdové „Prázdniny v Římě“. Dnes si ještě 
nesmíme nechat ujít Andělský hrad, jeho po-
kladnici a  Andělský most s  jeho Berniniho so-

16



Janek Sedlář, Lucie Sedlářová

Žít lehce
Lucie a Janek Sedlářovi si plní sen – společně s dětmi cestují 
starým obytným autem po zapadlých, ale dechberoucích kra-
jích naší země a hledají svůj vysněný pozemek, rodový statek, 
místo, kde by se usadili, tvořili a žili v souladu s přírodou. Při 
tomto putování navštěvují inspirativní lidi, kteří již udržitel-
ným způsobem života žijí, jsou částečně soběstační, respektují 
sebe i ostatní. A protože je Janek Sedlář talentovaný fotograf, 
tyto zajímavé lidské příběhy doplnil barevnými fotografiemi.
cena: 488 Kč
www.jota.cz

Jiří Padevět

1945
Jiří Padevět přichází s novým souborem čtenářsky oblíbených 
mikropovídek. Ukazuje v nich v jiném světle rok 1945, kte-
rý poválečná propaganda zobrazovala jako čas osvobození 
a světlých zítřků. Pozadí konce války bylo však pro mnoho lidí 
děsivé. V nepřehledných situacích nikdo nevěděl, kde končí 
spravedlnost a začíná msta, kdo je přítel a kdo nepřítel, kde 
číhá nebezpečí a kam se před ním ukrýt. Autor čtenáře suges-
tivně vtahuje přímo do mezních životních okamžiků a snaží 
oživit osudy jednotlivých lidí, kteří se pod vahou dějin buď 
zlomili, nebo ji dokázali unést.
cena: 349 Kč
www.hostbrno.cz

Christiane Ritter, čte Anita Krausová

Žena v polární noci
Arktida je část světa, kde se nebe dotýká země. Ne všich-
ni dokážou snést oslepující světlo, neproniknutelnou tmu 
a ohromnou samotu. V ledových Špicberkách, mnoho set 
mil od nejbližší osady a bez technické pomoci, žila malířka 
Christiane Ritterová se svým manželem – lovcem kožešin. Rok 
života za nejtěžších životních podmínek, v primitivní chatrči, 
fascinována krajinou Arktidy. Z každé věty zní velké okouzlení, 
které taková krajina může v člověku vyvolat.
cena: MP3 ke stažení 299 Kč, CD 349 Kč
www.tympanum.cz

Petr Stančík, ilustrace Galina Miklínová

Faustův dům a díra do stropu
Kniha vypráví mladým čtenářům pětici krátkých pověstí 
spojených místem Faustova domu, odedávna spojovaném 
se záhadnem a věcmi nadpřirozenými. Mezi jeho majiteli 
se totiž vystřídala řada skutečných i vybájených osobností, 
které se zabývaly tajnými vědami. Dějiny zdaleka nejsou jen 
akademická historie, vysušené kostřičky letopočtů a dat, 
ale také ústní tradice pověstí, mýtů a legend, během sta-
letí předávaná přes pokolení, a přitom stále vylepšovaná 
vyprávěním.
cena: 268 Kč
www.meander.cz

Angelo Longoni

Velkolepý Modigliani
Pomíjivost života, citlivá duše i zdrcující nepo-
chopení… To vše nám připomíná malíře „žen 
s dlouhým krkem“, Amedea Modiglianiho. Byl 
to umělec křehký, ale zároveň plný života, který 
celý život bojoval s těžkou nemocí i zdrcujícím 
nepochopením své citlivé duše. Angelo Longo-
ni nás provede jeho životem – spolu s ním utí-
káme z Livorna, okouzlí nás Florencie a znovu 
prožijeme první lásky. Navštívíme ovšem také 
Paříže, která Modiglianiho trápeného vracející 
se nemocí láká svým bohémským životem. V je-
jích uličkách, kavárnách a  kabaretech potká-
váme Picassa i Soutina: ale také malířovy Anny 
Achmatovovou, Beatrici Hastings nebo divu 
Kiki de Montparnasse… Velkolepý Modigliani 
je podmanivý portrét jednoho z nejslavnějších 
moderních umělců a jedinečnou knihou, která 
se s vámi vydá na cestu proti proudu času. Na 
výpravu mapující život jednoho z nejvýznam-
nějších malířů všech dob, stylů a technik. Jako 
by stránky téhle knihy doslova říkaly: „Tohle je 
Amedeo Modigliani, seznamte se.“
Autorem románu Velkolepý Modgliani je italský 
spisovatel, režisér a scenárista Angelo Longoni.
cena: 599 Kč
www.luxor.cz
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Žižkov po heydrichiádě
Druhá heydrichiáda není jen časový úsek přípravy útoku, útok a pronásledování útočníků 
po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Do tohoto období významně 
zasahují následné nacistické represe na území Protektorátu Čechy a Morava.

Pro doplnění uvádím, že první heydrichiáda 
proběhla ihned po nástupu Heydricha do úřadu 
zastupujícího říšského protektora 27. 9. 1941. Úko-
lem bylo zničit sílící protinacistický odboj, a  tak 
Heydrich ihned vyhlásil stanné právo, dal popravit 
mnoho vězněných členů odboje a stanné právo od-
volal až 19. 1. 1942. Druhou heydrichiádu odstarto-
vala smrt Heydricha 4. 6. 1942 na následky atentátu 
27. 5. 1942, který provedli příslušníci naší armády ve 
Velké Británii – Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Již v den 
atentátu bylo vyhlášeno stanné právo, které trvalo 
do 3. 7. 1942. Popis průběhu, významu a důsledků 
atentátu ponechám oborníkům, ale vám, našim 
čtenářům, nabízím jako žižkovský patriot osudy ně-
kolika lidí po atentátu se vztahem k Žižkovu.

Jan Zelenka, krycí jméno Hajský
(3. 3. 1895, Kamenný Újezd – 17. 6. 1942, Praha)

Působil jako učitel v Háji u Duchcova, kde byl 
zvolen starostou sokolské Krušnohorské župy Ku-
kaňovy. Po německém záboru českého pohraničí 
v roce 1938 se s rodinou přestěhoval na Žižkov do 
Biskupcovy č. p. 1837/4. Učil na různých pražských 
školách, poté byl ustanoven řídícím učitelem 5. 
obecné školy chlapecké v  Praze XIII  – Vršovicích, 
Kodaňská 500/12. Jeho manželka a syn patřili k nej-
obětavějším spolupracovníkům parašutistů. Během 
zatýkací akce gestapa se kolem poledne 17. 6. 1942 
Jan Zelenka otrávil kyanidem. Syn Milíč téhož dne 
navečer spáchal sebevraždu. Manželku Františku 
Němci zavraždili 24. 10. 1942 v Mauthausenu.

Marie Moravcová, rozená Krčilová
(25. 8. 1898, Praha -Žižkov – 17. 6. 1942, Praha)

Žižkovská rodačka, bytem Praha -Žižkov, Bis-
kupcova č.  p. 1745/7. Se svým mužem Aloisem 
a  synem Vlastimilem se podílela na přímé kurýrní 
a  zpravodajské činnosti. Po celou dobu pobytu 
parašutistů i po jejich odchodu do úkrytu v  kos-
tele Cyrila a Metoděje se o čs. vojáky starala. Když 
16.  6.  1942 vtrhlo do bytu Moravcových gestapo, 

v  nestřeženém okamžiku požila jed. Manžel Alois 
a syn Vlastimil Moravcovi byli zastřeleni 24. 10. 1942 
v Mauthausenu.

Liboslava Fafková mladší (1922)
(12. 12. 1922, Praha – 24. 10. 1942,  
KT Mauthausen)

Bytem Praha 3  – Vinohrady, Kolínská č.  p. 
1718/11. Rodiče Petr a Liboslava se hlásili k církvi 
českobratrské evangelické s  farním sídlem v  Bet-
lémské kapli v Praze na Žižkově, Prokopova 216/4. 
Liboslava mladší byla absolventkou tříroční odbor-
né školy pro ženská povolání a jednoročního kurzu 
pro vychovatelky. Od února 1942 se stala úřednicí 
Ústředního svazu Masarykovy ligy proti tuberkuló-
ze. Rodina Fafkových byla od příchodu parašutistů 
činná v  rezistenci, patřila do okruhu osob kolem 
Jana Zelenky -Hajského. Ve svém bytě ukrývali Ga-
bčíka a  Kubiše. Petr Fafek zajistil úkryt čs.  vojáků 
v  kostele Cyrila a  Metoděje. Fafkovi byli zatčeni 
22. 6. 1942. Prošli obzvláště krutými výslechy a byli 
zavražděni 24. 10. 1942 v Mauthausenu.

Terezie Kaliberová, rozená Veselá (1901)
(29. 7. 1901, Radnice u Rokycan – 24. 10. 1942,  
KT Mauthausen)

Členka žižkovského Sokola, dobrovolná ses-
tra Československého červeného kříže. Dobře se 

znala s  rodinou Moravcových a  Zelenkových. Se 
svým mužem JUDr.  Josefem Kaliberem ubytova-
la v  tehdejší Praze XI (dnes Praha 3), Žerotínova 
č.  p. 1642/49, npor.  Adolfa Opálku. Zapojila do 
pomoci další své přátele. Gestapem byla zatčena 
26. 6. 1942. Stanným soudem byla v nepřítomnos-
ti odsouzena k trestu smrti. 13. 10. 1942 ji depor-
tovali do Malé pevnosti Terezín. 24. 10. 1942 byla 
zastřelena v Mauthausenu. Její manžel byl rovněž 
vyšetřován, ale z  doposud nejasných důvodů byl 
propuštěn. Dožil se konce války.

JUDr. Leopold Lohniský
(19. 1. 1913, Hrotovice – 24. 10. 1942,  
KT Mauthausen)

Patřil mezi nejbližší spolupracovníky Františka 
Pecháčka, zemského velitele sokolské odbojové or-
ganizace JINDRA. Poprvé byl zatčen již 26. 6. 1941, 
avšak během eskorty se mu podařilo uprchnout. 
V  ilegalitě vystupoval pod jménem Karel Dibelka 
a bydlel v podnájmu u Anny Mužíkové na Žižkově 

v  Melanchthonově (Ostromečské) ulici. 1.  6.  1942 
se mu opět podařilo za použití pistole uprchnout. 
Skryl se na Žižkově ve dvoře v Žerotínově ulici č. 6. 
Zde byl dopaden úderným komandem gestapa. To 
se mylně domnívalo, že se jedná o jednoho z útoč-
níků na Heydricha. V Petschkově paláci – sídle hlav-
ní úřadovny gestapa – byl proto mimořádně týrán. 
Spolu se svým bratrem Ladislavem byl zastřelen 
24. 10. 1942 v koncentračním táboře Mauthausen.

Závěrem si dovolím citát historika Jaroslava 
Čvančary: „Komunisté atentát na Heydricha ne-
mohli vymazat, tak se alespoň snažili líčit ho jako 
nesmyslnou akci.“

Zdroj Jaroslav Čvančara, editoval Luděk Sládek

Terezie Kaliberová a JUDr. Emanuel Vojáček

Jan Zelenka‑
Hajský 
v sokolském 
kroji, se svým 
psem

Marie 
Moravcová, 
usmívající se

Svobodník 
JUDr. Leo 
Lohniský

Liboslava 
Fafková mladší
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Aršík k Mezinárodní výstavě poštovních známek Praga 1955

Stalinův pomník na Letné, 1955‑1962

Milí čtenáři,
vzhledem k  tomu, že nemáme v  archivu 

k  dispozici vydání Přehledu kulturních pořadů 
v  Praze z  května roku 1955, tak mimořádně 
zařazujeme pouze dobové fotografie, které přiblíží 
některé významné akce v tomto měsíci.

Děkujeme za pochopení.
Alice Braborcová

pražská kultura před 67 letypražská kultura před 67 lety ohlédnutíohlédnutí
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Kreslil pro děti 
i dospělé
Český výtvarník, grafik, ilustrátor 
a autor kreslených filmů Jiří Šalamoun 
se proslavil především jako autor 
výtvarné podoby večerníčkové 
postavy Maxipsa Fíka. Patří k našim 
nejvýznamnějším ilustrátorům druhé 
poloviny 20. století.

Narodil se 17. dubna 1935 v Praze do katolic-
ké rodiny. Vzhledem ke starozákonnímu příjme-
ní museli za 2. světové války dokazovat, že mezi 
jejich předky nejsou žádní Židé. Malý Jiří zažil 
bombardování Prahy a  odsuny židovských přátel. 
Již od dětství pod vlivem svého strýce začal ma-
lovat, vystudoval grafiku na Akademii výtvarných 
umění v Praze a Vysokou školu grafiky a knižního 
umění v  Lipsku. V  roce 1963 natočil svůj prvním 
animovaný film s  americkým režisérem, později 
žijícím v  Praze, Genem Deitchem. Pracoval jako 
knižní grafik a ilustrátor, v roce 1975 vznikla první 
série animovaných pohádek o Maxipsu Fíkovi. Vy-
učoval v Americe i Evropě, vedl mnoho let Ateliér 
ilustrace a  grafiky na Vysoké škole uměleckoprů-
myslové v  Praze. Svými kresbami ozdobil knihy 
světových autorů jako Kronika Pickwickova klubu, 
Poslední Mohykán, Pan Tau a tisíc zázraků, Tracyho 
tygr nebo Tolkienův Hobit aneb Cesta tam a zase 
zpátky. Osobitý rukopis Šalamounových ilustrací 
se vyznačuje především humorem, hravostí a be-
zelstnou spontaneitou. Vytvořil desítky volných li-
tografií a plakátů k filmům nebo divadelním před-
stavením, vydal dvě sbírky básní. Poslední výstavu 
jeho děl uvedlo Museum Kampa v  loňském roce. 
Jiří Šalamoun odešel 31.  března  2022. Byl ženat 
s německou výtvarnicí Evou Natus, se kterou měl 
dceru Barboru.

Alice Braborcová
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Jiří Šalamoun, 2015

První samoobsluha v Československu v Praze na Žižkově

Odznak I. celostátní spartakiáda, 1955

I. celostátní spartakiáda, 1955

www.prazskyprehled.cz 19
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Češi ve Švábsku 
(945 let)

Když se dva perou, leckdy na tom vydělá 
ten třetí. Český kníže Vratislav II. si 
vsadil ve sporu Jindřicha IV. a Rudolfa 
Švábského dobře.

Dva rivalové o moc 
ve Svaté říši římské 
vzájemně soupeřili i na 
pozadí intrik papeže 
Řehoře  VII. Odbojná 
šlechta za podpory 
papeže v březnu 1077 
zvolila Jindřichovým 
vzdorokrálem Rudolfa 
a to vyvolalo další kon-
flikty. Do hry vstoupily 
české oddíly, které v Jin-
dřichově vojsku zpus-
tošily Švábsko. Vratislav se svými muži několikrát 
v následujících letech Jindřichovi pomohl, a tak ho 
Jindřich roku 1084 už v roli císaře nejen za italské 
tažení odměnil. Vratislav II. získal nedědičný titul 
krále, kterého známe pod jménem Vratislav I.

‑liban‑

Ludvík proti 
Slovanům (1150 let)

Svatoplukova Velká Morava se úspěšně 
rozvíjela. Velký podíl měly sympatie Říma 
a jím ustanovený arcibiskup Metoděj. 
Za kopečky ale stejný pocit neměli.

Ambiciózní Svatoplukův program byl trnem 
v  očích bavorskému panovníkovi, kterým byl 
Ludvík II. Němec. Roku 872 obnovil boje proti Mora-
vanům a jejich spojencům v Bohemii. Kroniky uvádě-
jí, že v tomto roce se východofranská vojska vítězně 
utkala „někde“ na Vltavě s pěti vojvody – Svatoslavem, 
Vítězslavem, Heřmanem, Spytimírem a Mojslavem, ke 
kterým byl později přidán i Gorivej (jde o první písem-
ný doklad o českém knížeti Bořivojovi). 

‑babok

Z rodiny Palliardiů (285 let)

Český architekt, stavitel a kameník italského původu Ignác Jan Nepomuk Palliardi se 
narodil 15. května 1737 v Praze. Byl nejvýznamnějším členem svého rodu, Palliardiové 
přišli do Čech po třicetileté válce, kdy tu pro ně nastaly příhodné pracovní podmínky.

Rodina naturalizovaných architektů, stavitelů 
a sochařů v Čechách stavěla a zdobila paláce, kostely 
či domy ve stylu baroka, klasicismu a historismu. 
Ignác Jan Nepomuk se podílel na přestavbách a do-
stavbách některých paláců a domů v Praze ve stylu 
pozdního baroka a raného klasicismu, např. Weri-
chovy vily na Kampě, kostela sv. Vavřince na Petříně, 
Lobkovického paláce na Malé Straně, paláce Por-
gesů z Portheimu (Desfourský) nebo MacNevenova 
paláce na Starém Městě (nyní Památník Františka 
Palackého). Účastnil se obnovy Karlova mostu po 
povodni v roce 1784. V letech 1772–1806 byl maji-
telem dnes již zaniklé viniční usedlosti na Smíchově zvané Paliárka. V Čechách postavil mj. zámek Bečvá-

ry v okrese Kolín, k dalším realizacím patří dostavba 
zámku Kozel u Plzně a významné přestavby zámku 
Svojšice nebo mladoboleslavského hradu. Tradici 
stavitelů a c. k. stavebních ředitelů udržovali dále 
jeho syn Ignác Alois a vnuk Josef Palliardi. Vzhledem 
k tomu, že se křestní jména v rodině dědila, bývá 
přisouzení autorství některých staveb a děl nejisté. 
Ignác Jan Nepomuk Palliardi zemřel v poměrně vy-
sokém věku 83 let 18. 3. 1821 v Praze a byl pochován 
ve farnosti Panny Marie pod řetězem. 

‑aba‑

Biskup -kníže a nemravnost (825 let)

Císař Jindřich VI. Štaufský porušil zvyklosti, protože výsada provolávat 
knížete náležela našemu vládnoucímu rodu. Učinit knížetem 
pražského biskupa, tedy obdaření církevního hodnostáře světským 
titulem knížete, znamenalo doma i v blízkém okolí událost nevídanou.

Přemysl Otakar I. se však nehod-
lal vzdát, velká část šlechty mu vyjá-
dřila podporu. Avšak u Zdic šlechta 
ztratila paměť, přešla na stranu 
Spytihněva a Přemysl utrpěl poráž-
ku bez boje. Stáhl se do Pražského 
hradu, kde čtyři měsíce odolával, než 
Jindřich Břetislav Hrad dobyl a Pře-
mysl uprchl za hranice. V květnu Jind-
řich Břetislav vpadl na Moravu, celou 
si ji podrobil, a tím se mu podařilo 
soustředit do svých rukou moc nad 
celým přemyslovským státem. Ne-
přestal však žít se strachu z Přemysla, proto se těsně 
přimkl k císaři. Císař Jindřich VI. mu dal v domácích 
záležitostech volnou ruku, oplátkou žádal posluš-
nost. A nemýlil se, v oddanosti císaři se mu vyrovnal 
málokterý z Přemyslovců. Vládu započal ve znamení 
sjednocení Čech, ale znamenala jen dobu největšího 
úpadku. Servilita k císaři neznala hranic, ale doma mu 
hořela koudel. O stavu českého kléru za jeho pano-
vání svědčí návštěva kardinála -legáta Petra z Kapue 
v květnu 1197. Odhalila neuvěřitelné prohřešky v jeho 

řadách, nedodržování 
slibu čistoty, zdrženli-
vosti ve styku se žena-
mi. Legátova mise ale 
skončila fiaskem. Když 
při svěcení nových kně-
ží žádal od uchazečů 
slib čistoty, především 
zdrženlivost ve styku se 

ženami, byl v bouři protestů, téměř ubit. Mise odhalila 
hrubé nedbalosti v Břevnovském a Sázavském kláš-
teře, které vedly k sesazení obou opatů. To vše vrha-
lo stín nemravnosti na dlouhý a navenek příkladný 
Jindřichův biskupský úřad. Jindřich se necítil v Praze 
v bezpečí a netroufal si ani setrvat v Čechách. Nechal 
se tedy převézt do Chebu, kde však jeho cesta skon-
čila 15. června. Pohřben byl v Doksanech po boku 
své matky Markéty.

Antonín Fridrich fo
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Werichova vila na pražské Kampě

Palác Porgesů z Portheimu,  
Praha 1

Ludvík Němec se svými syny,  
Velká francouzská kronika, před 1270

Jindřich Břetislav 
biskup ‑kníže

Satira mnich a jeptiška, papež přihlíží, 
anonym, 1. pol. 17. století,  

Muzeum Catharijneconvent, Utrecht

Vratislav II., freska 
ve znojemské rotundě
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Prusové u Prahy (265 let)

Nejdříve vítězství u Prahy, poté porážka u Kolína. Úvod „nulté“ světové války zanechal 
v bitvě u Štěrbohol hromady mrtvých na straně pruské i rakouské armády.

Sedmiletá válka (1756–1763) je dnes vzhledem 
ke svému rozsahu považována za „nultou“ světovou 
válku. Celosvětové válčení bylo následkem mezi-
národního politického přeskupení a změny aliancí. 
Bylo třeba si „vyjasnit“, co a jak dál… Jedním z prv-
ních konfliktů mezi Pruskem a Rakouskem byla bi-
tva u Štěrbohol, kdy se Prusové pod vedením krále 
Fridricha II. a maršála Kurta Schwerina utkali hned 
z jara 1757 s vojsky Habsburské monarchie v čele 
s princem Karlem Lotrinským a maršálem Brownem. 
Bitva proběhla 6. května 1757 na mnoha místech 
v okolí tehdejší Prahy. Výhodnější výchozí pozici 

Rakušanů mezi horou Vítkov, výšinami u Hrdlořez, 
Malešic, Olšan a Nuslí se nepodařilo přetavit v ko-
nečný výsledek. Naopak v průběhu dne se situace 
zhoršovala a po zmatcích ve velení a po mnoha 
přesunech bylo výsledkem bitvy kolem třinácti tisíc 
obětí na obou stranách. Zahynuli i oba maršálové 
Schwerin a Browne a rakouské vojsko se stáhlo do 
Prahy. Smutné na tom všem je, že nejkrvavější bitva 
v 18. století na našem území prakticky nic nevyřešila 
a že zůstala ve stínu své „slavnější“ vítězné sestry od 
Kolína, která proběhla následující měsíc. Inu, úspě-
chy se přece jenom lépe připomínají…

‑liban‑
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Eskortoval Napoleona na Elbu (230 let)

Český šlechtic Karel Jan Nepomuk hrabě Clam ‑Martinic pocházel po matce ze 
starobylého českého rodu Martiniců. Narodil se v Praze 23. května 1792. Podle dosud 
nedoložených teorií by mohl být otcem spisovatelky Boženy Němcové.

Studoval práva na pražské 
univerzitě a roku 1809 se rozho-
dl pro vojenskou dráhu. Stal se 
komořím a pobočníkem generá-
la (později polního maršála) Kar-
la Filipa Schwarzenberga a v le-
tech 1812–1814 se účastnil jeho 
vojenských tažení. Roku 1814 
 dosáhl hodnosti majora a  stal 
se členem doprovodu svržené-
ho císaře Napoleona na Elbu. 
Aktivně se zapojil do diploma-
tických jednání na Vídeňském 

kongresu. V roce 1820 byl pový-
šen na plukovníka a roku 1824 
přidělen princi hessenskému 
při jeho cestě do Ruska, kde se 
setkal s cary Alexandrem I. a Mi-
kulášem  I. V  prosinci 1830 byl 
povýšen na generálmajora 
a jmenován dvorským válečným 
radou. Po nástupu na trůn si ho 
císař Ferdinand I. Dobrotivý vy-
bral za generálního pobočníka. 
Hrabě byl všestranně založený 

člověk, příznivec a  znalec 
výtvarného umění, jméno si 

vydobyl i jako spisovatel. Dal uspořádat a doplnit 
rodinnou galerii předků a svou podporou umožnil 
malíři Josefu Vojtěchu Hellichovi delší studijní po-
byt v Itálii. V roce 1830 se stal majitelem panství ve 
Smečně, kde nechal vystavět empírovou rodinnou 
hrobku. Po své smrti 29. ledna 1840 (Vídeň) v ní byl 
pohřben. Na jeho počest byl postaven roku 1847 
v polích u Smečna jedenáct metrů vysoký sloup 
známý jako Martinický obelisk.

‑baal‑

Svatopluk  
dobyl Prahu (915 let)

Svatopluk Olomoucký pocházel 
z olomoucké dynastie Přemyslovců. Mezi 
lety 1091–1107 vládl olomouckému údělu.

V roce 1103 se 
účastnil s  českým 
knížetem Bořivo-
jem II. tažení do Pol-
ska, kde proti sobě 
o trůn bojovali Bo-
leslav  III. Křivoústý 
a Zbyhněv. Bořivoj 
získal od Boleslava 
III. 1000 hřiven stříb-
ra, ale s bratrancem 
Svatoplukem se ne-
podělil. To vyvolalo 
svár a  Svatopluk 
následně podnikl 
pokusy o Bořivojo-
vo sesazení. Druhý 
pokus v  roce 1107 
s podporou uherského krále Kolomana a polského 
knížete Boleslava III. byl úspěšný. Svatopluk obsadil 
až do své smrti 21. září 1109 český knížecí stolec.

‑mf‑

Bitva u Mailbergu 
(940 let)

Český kníže Vratislav II. stál při římském 
králi Jindřichu IV. ve sporu s papežem 
Řehořem VII. Toho využil Leopold II. Krásný, 
panovník říšské východní marky, a napadl 
oslabené české knížectví – Moravu.

V odvetu Vratislavův bratr, moravský Přemy-
slovec kníže Konrád  I.  Brněnský, a  Ota  I.  vpadli 
s vojskem na Leopoldovo území. V bitvě u Mailber-
gu 12. května 1082, podle dobových zpráv jedné 
z nejkrvavějších bitev té doby, Leopolda rozdrtili. 
Vratislav se mohl ujmout vlády v Rakousku, ale byl 
prozíravým realistou.

Josef Grof

Památník bitvy u Štěrbohol

Smrt maršála Schwerina, Johann Christoph Frisch, 18. století

Leopold Sličný 
v bitvě 
u Mailbergu, 
Babenberský 
rodokmen, 
klášter 
Klosterneuburg, 
1489–1492

Karel Jan Nepomuk hrabě Clam ‑Martinic

Zámek Smečno

Svatopluk a jeho syn Václav 
Jindřich Olomoucký, 

katedrála svatého Václava 
v Olomouci

http://www.prazskyprehled.cz
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Mystik a okultista (155 let)

Spisovatel a překladatel Karel Weinfurter (* 27. května 1867, Jičín) 
je považován za největšího českého mystika, okultistu a zasvěcence. 
Jako jeden z prvních u nás začal koncem 19. století provozovat jógu. 
Zájem o spiritismus ho však v mládí přivedl až do psychiatrického 
ústavu.

Jedináček z  rodiny 
vojáka c. a  k. rakousko-
-uherské armády se se svý-
mi rodiči přestěhoval roku 
1880 do Prahy. Při studiu 
na reálce v Ječné ulici za-
čal provozovat spiritismus 
a pokoušel se získat schop-
nosti média, což se mu 
zřejmě podařilo. V  roce 
1890 se seznámil ve spiriti-
stickém kroužku s baronem 
A. F. Leonhardim a spisova-
telem Gustavem Meyrinkem. Společně 
s dalšími založili teozofickou lóži U Modré 
hvězdy, v níž se věnovali studiu zednář-
ské a rosekruciánské literatury a naukám 

indické filozofie. Weinfur-
ter pracoval jako poštovní 
úředník a pomocný učitel, 
psal recenze a  fejetony, 
aby nakonec zakotvil u vy-
davatele J. R. Vilímka, pro 
kterého překládal beletrii 
z  angličtiny a  němčiny. 
Překladatelstvím se živil 
víceméně až do konce 
života. Jako badatel v ob-

lasti okultismu a zakladatel 
novodobé křesťanské mys-

tiky dosáhl světového renomé. Mezi jeho 
nejznámější díla patří Ohnivý keř – Odha-
lená cesta mystická, Bible ve světě mys-
tiky nebo Paměti okultisty. Weinfurterův 

mystický výklad bible je překvapující 
a  přitažlivý pro všechny, kteří hledají 
smysl lidské existence. Založil mystický 
spolek Psyché a vydával stejnojmennou 
revue. Zabýval se i sportovní střelbou, 
studiem hudby a malířství a entomologií. 
V době heydrichiády byl Karel Weinfurter 
vzat do vazby a na následky nachlazení 
krátce po propuštění 14. března 1942 
zemřel. Je pochován na Vinohradském 
hřbitově v Praze.

‑ab‑

Světlotisk, hlubotisk 
a zinkografie (170 let)

Při plnění své sedmileté vojenské povinnosti plánoval založení vlastní 
tiskárny. To se mu povedlo v roce 1877, ale předcházel tomu složitý 
a několikaletý proces žádání o knihtiskařskou licenci.

Václav Neubert se narodil v Nové 
Vsi u Kolína 20. května 1852. Vystudo-
val gymnázium, vyučil se knihkupcem, 
absolvoval roční kurz na obchodní 
škole Skřivánkově v Praze, byl účetním 
v Bance Praha a nakonec přešel k an-
glickému výrobci strojů Garret & Son. 
Po návratu z  vojny zažádal o  tiskař-
skou koncesi, tu však jako nevyučený 
nezískal. Až na přímluvu jeho velitele 
plk. Gorella von Mildensse u císařského 
dvora mu byla v červnu 1877 udělena. 
S manželkou Boženou se přestěhovali 
na pražský Smíchov, kde v budově Ob-
čanské záložny začali tisknout učebnice 
a drobné knihy. Rostoucí odbyt přiměl 
Václava závod přestěhovat do Jakubské 

ulice (1886), kde bylo možné vytisknout 
i náročnou litografii, například Brožíkův 
obraz Jan Hus před koncilem kostnic-
kým. Poté se přestěhoval do moderní 
tiskárny v Kobrově ulici (1902), kde ote-
vřel oddělení světlotisku a zinkografie 
(1903). První český Brunclíkův atlas pro 
školy měšťanské tu vytiskl v roce 1904. 
V roce 1918 firmu přejmenoval na Gra-
fický závod V. Neubert a synové, kde 
se nejmladší Karel stal spolumajitelem 
(1921). Z jeho popudu vznikl časopis 
Pestrý týden, vydávaný od roku 1926. 
Redakci v počátcích tvořili novinářka 
Milena Jesenská, grafik Vratislav Hugo 
Bruner, malíř a básník Adolf Hoffmeister 
a špičkoví fotoreportéři – Václav Jírů či 

Ladislav Sitenský. Václav Neubert ze-
mřel 3. 4. 1936 v Praze ve věku 83 let 
a byl pohřben na Malvazineckém hřbi-
tově. Tiskárnu v roce 1948 znárodnili 
komunisté a potomkům se ji po roce 
1989 již nepodařilo obnovit, zanikla 
v konkurzu (1999).

Petra Matznerová

1717
(305 let)
Marie Terezie
* 13. 5. 1717
† 29. 11. 1780
rakouská 
arcivévodkyně, 
česká a uherská 
královna, 
markraběnka 
moravská

1817
(205 let)
Jan Streng
* 10. 5. 1817
† 31. 3. 1887
český lékař 
gynekolog, 
profesor 
porodnictví 
a rektor UK

1877
(145 let)
František 
Bakule
* 18. 5. 1877
† 15. 1. 1957
český pedagog, 
autor nadčasové 
metody výuky, 
první ředitel 
Jedličkova ústavu

Květen 1137 (885 let)
Došlo k důležité schůzce 
Soběslava I. s polským králem 
Boleslavem Křivoústým na hra-
dě v Kladsku, čímž bylo ukon-
čeno pětileté česko -polské 
nepřátelství. K Moravě patřilo 
ještě Hlubčicko a Prudnicko 
(dřívější historické Slezsko, dnes 
Opolské vojvodství v Polsku).

1. 5. 1147 (875 let)
Český kníže Vladislav II. se zú-
častnil se svými oddíly druhé 
křížové výpravy, která však do 
Palestiny nedorazila. Při zpáteč-
ní cestě se zastavil v Cařihradě, 
kde se setkal s byzantským cí-
sařem Manuelem, a v Kyjevské 
Rusi, kde navázal přátelské 
styky s knížetem Izjaslavem 
Mstislavičem.

2. 5. 1392 (630 let)
„Toho dne honby, kolby, a jiné 
kratochvíle dály se na ryňku 
staroměstském u přítomnosti 
Václava, římského a českého 
krále a Jana, falckrabí kníže-
te bavorského, jehožto dceru 
Soffii král Václav za manželku 
měl.“ (Kalendář hist. národa čes-
kého, D. A. z Veleslavína, s. 411)

2. 5. 1907 (115 let)
Český spisovatel, novinář a his-
torik, Pavel Nauman, se narodil 
2. 5. 1907 († 24. 9. 1976). Je 
znám hlavně jako autor dětské 
knihy Pohádky o mašinkách. 
Byl velkým ochráncem přírody 
a přičinil se o vznik několika 
státních přírodních rezervací. 
Jeho synem byl architekt Pavel 
Nauman.

4. 5. 1802 (220 let)
Došlo ke zrušení doživotní 
vojenské služby, místo ní byly 
zavedeny tzv. kapitulace na 
určitý počet let (pro pěchotu 
a vozatajstvo 10 let, pro jezdec-
tvo 12 let, pro dělostřelectvo 
a ženisty 14 let). Již v roce 1811 
byla délka vojenské služby sta-
novena jednotně na 14 let.

Václav Neubert, před rokem 1925

Kniha Paměti okultisty, 
1933

Karel Weinfurter, před rokem 1920
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Český krajinář s vášní pro Francii (145 let)

Otakar Lebeda patřil k největším talentům krajinářské školy Julia 
Mařáka na pražské Akademii, kam nastoupil v patnácti letech.  
Před ukončením akademie se stal silnou malířskou osobností a dílo, 
které vytvořil za pouhých devět let, je jedinečné.

Otakar Lebeda, 
mladík z dobré praž-
ské rodiny, kde otec 
vlastnil povoznictví 
a  matka Kneippovu 
tržnici, se narodil 
8. května 1877 v do-
mě U Modré hvězdy 
na Pohořelci. Jeho 
nadání se projevilo 
brzy a záhy přerostlo 
z  dětské hry ve vel-
ký zájem o  přírodu. 
Okolnosti jeho rozhodnutí studovat 
na pražské Akademii nejsou jasné, ale 
studoval tu ve školních letech 1892/93–
1896/97. Stále cestoval, nejen během 
studií, a  toužil navštívit především 

Francii. To mu umož-
nilo stipendium 
(1898), kdy navštívil 
Paříž a  Barbizon. Po 
návratu vzniklo něko-
lik děl, například ob-
raz Z  Karlových Varů 
a  Skály. Druhá cesta 
do Francie vedla do 
přístavního městeč-
ka Concarneau. Co 
do počtu děl to bylo 
jeho nejplodnější ob-

dobí. Po návratu maloval s Antonínem 
Slavíčkem na Okoři, se kterým se po ne-
shodách rozešel a odjel do Francie. V té 
době se projevilo zhoršení jeho psy-
chického stavu. Opustil krajinomalbu 

a chtěl se věnovat figurálnímu obrazu. 
Na doporučení rodiny odjel do lázní 
a po návratu si zařídil ateliér na Vinohra-
dech, kde začal práci na obraze Zabitý 
bleskem. Zde již směřoval k expresioni-
smu. Důvody, proč se 12. 4. 1901 Otakar 
Lebeda zastřelil v chuchelském lesíku, 
si můžeme jen domýšlet. Pohřben byl 
na Olšanských hřbitovech. 

‑pmatz‑

Mecenáš a sběratel (145 let)

Český historik a teoretik umění, výtvarný kritik a především významný 
sběratel francouzského a českého umění Vincenc Kramář se velkou 
měrou zasloužil o umělecké sbírky nynější Národní galerie v Praze. 
Proslul svým mimořádným smyslem pro výjimečná díla a širokým 
rozhledem.

Narodil se 8.  květ-
na  1877 ve Vysoké nad 
Jizerou jako syn obchod-
níka. Studoval na Aka-
demii výtvarných umění 
a Univerzitě Karlově v Pra-
ze a ve Vídni. Mnoho let 
pobýval v cizině, cestoval 
po Itálii, Německu, Francii, 
Belgii a Nizozemsku. Všude 
se zajímal o nové proudy 
v současném umění, zvláš-
tě o kubismus a jeho nejvýznamnějšího 
představitele Pabla Picassa. V roce 1921 
vydal obsáhlou studii Kubismus. V letech 
1919–1929 byl ředitelem Obrazárny 

Společnosti vlasteneckých 
přátel umění v  Čechách, 
předchůdkyně dnešní 
Národní galerie v  Praze. 
Staral se o  doplňování 
sbírek a  zaváděl nové 
metody konzervační a re-
staurátorské práce. Vytvořil 
reprezentativní a fungující 
státní instituci a můžeme 
mu vděčit za opravdu 
kvalitní přírůstky v oblasti 

středověkého a moderního umění. Před 
smrtí odkázal Národní galerii svoje sbírky 
kubistického umění, i když darování pro-
vázely problémy a spory s dědici. Napsal 

řadu článků a textů na toto téma a byl 
přesvědčen o  správnosti a  umělecké 
hodnotě kubismu, děl českých umělců 
Kubišty, Guttfreunda a Filly. Nepochope-
ní odborné i širší veřejnosti chápal jako 
politováníhodné. Vincenc Kramář byl 
ženat s vídeňskou rodačkou Marií Gold-
naglovou a měli syna Vincence. Zemřel 
7. listopadu 1960 v Praze a je pohřben na 
hřbitově Malvazinky na Smíchově.

Marie Petrušková

1892
(130 let)
Jan Berlík
* 24. 5. 1892
† 27. 12. 1972
český tenorista, 
hudební pedagog, 
profesor pražské 
konzervatoře

1897
(125 let)
František  
Kerhart
* 12. 5. 1897
† 15. 1. 1963
český 
architekt, autor 
funkcionalistických 
staveb, pěti domů 
v osadě Baba

1907
(115 let)
Jan Pivec
* 19. 5. 1907
† 10. 5. 1980
český herec, ve 
filmu proslul jako 
tradiční milovník

10. 5. 1222 (800 let)
Přemysl Otakar I. rozšiřuje 
konkordát na všechny české 
církevní úřady. Velké privilegi-
um české církve bylo zachy-
ceno listinou z 10. 3. 1222, 
které vymezovalo vztahy mezi 
církví a světskou společností. 
Původně se týkal jen vztahu 
krále a pražského biskupa.

10. 5. 1627 (395 let)
„Bylo vyhlášeno z vůle císa-
ře Ferdinand II. Obnovené 
Zřízení Zemské v Čechách, 
které upravovalo a určovalo 
politický i veřejný život v zemi, 
zkracovalo znamenitě moc 
stavů a posilovalo panovníka.“ 
(Kalendář historický národa 
českého, D. A. z Veleslavína, s. 
434)

14. 5. 1562 (460 let)
V Praze byl českým 
králem korunován 
Maxmilián II. Habsburský, 
syn císaře Ferdinanda. Vlády 
se ujal po smrti svého otce 
27. 7. 1564. V roce 1575 ústně 
potvrdil Českou konfesi. Ta byla 
kompromisem mezi požadavky 
všech protestantských vyznání 
zastoupených na našem území.

14. 5. 1902 (120 let)
Český spisovatel, grafik a re-
daktor, Stanislav Jandík, se 
narodil 14. 5. 1902 († 1. 8. 1970). 
Dobová kritika hodnotila jeho 
knihy, z nichž některé se dočka-
ly až čtrnácti vydání, velmi pří-
znivě. Jandík byl průkopníkem 
spisovatelské metody umělec-
ké reportáže.

14. 5. 1902 (120 let)
Český římskokatolický kněz, 
Augustin Schubert, občan-
ským jménem František, se na-
rodil 14. 5. 1902 († 28. 7. 1942). 
Byl člen řádu augustiniánů, 
převor pražského augustinián-
ského konventu a vzdělavatel 
katolického tělovýchovného 
spolku Orel. Stal se obětí nacis-
tického režimu.

Otakar Lebeda, Z Karlových Varů, 1898

Vincenc Kramář,  
Kubismus, 1921

Otakar Lebeda, před rokem 1901

Vincenc Kramář, 1932
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Malíř se smyslem pro detail (125 let)

Na pražském Žižkově se 12. května 1857 narodil budoucí malíř 
Jaroslav Malínský. Již od mladých let se zajímal o kresbu a později 
o technické grafiky. Na svých obrazech kladl důraz na detail.

Pod vedením 
profesora Alexan-
dra Jakesche se 
začal připravo-
vat na zkoušky 
v  grafickém kur-
zu pořádaném 
na pražské Umě-
leckoprůmyslové 
škole. Po návratu 
z  první světo-
vé války, se mu 
podařilo složit 
talentové zkoušky na pražské Aka-
demii výtvarných umění a  byl přijat 
přímo do mistrovské školy profesora 
Vojtěcha Hynaise. Zajímal se o  mal-
by holandských mistrů 17. století. Po 
absolutoriu v roce 1923 podnikl řadu 

studijních cest do Paříže, Itálie, Jugoslá-
vie, Španělska a Maroka. Od roku 1924 
byl členem Jednoty umělců výtvarných 
a koncem 30. let se stal jejím předse-
dou. V  meziválečném období platil 
za nejvyhledávanějšího pražského 

portrétistu. Svými obrazy je zastoupen 
v Národní galerii, ve sbírkách pražského 
Hradu a regionálních galeriích. Jaroslav 
Malínský zemřel 26. 4. 1979 ve věku ne-
dožitých 82 let.

Martina Jurová

Zakladatel české sci -fi (130 let)

V Jilemnici se 10. května 1892 narodil budoucí český prozaik a spisovatel Jan Weiss,  
kterého řadíme k zakladatelům české sci ‑fi literatury.

Svá středoškolská studia za-
hájil v Hradci Králové, kde v le-
tech 1905 až 1908 navštěvoval 
místní gymnázium. Maturoval 
však v roce 1913 ve Dvoře Králo-
vé. Následně byl přijat ke studiu 
práv na univerzitě ve Vídni, ale 
studium přerušila v roce 1914 
válka a Weiss musel narukovat. 
Bojoval na ruské frontě, kde byl 
u Tarnopolu v roce 1915 zajat. 
Prošel několika zajateckými 
tábory a v roce 1917 se přidal 
k československým legiím ve městě Žy-
tomyr, kde začal také psát. Po návratu 
do Československa pracoval jako úřed-
ník na ministerstvu veřejných prací, ze 
kterého musel v době okupace v roce 
1942 odejít. Od roku 1947 se věnoval 
pouze literatuře.

Své zážitky ze zajetí a  v  legiích 
popsal ve sbírce povídek Barák smrti 
(1927).

V  románu Dům o  tisíci patrech 
(1929) předkládá čtenáři horečnaté vi-
ze vojáka nakaženého tyfem. Tato směs 
fantazií a blouznění je pak základem 

jeho sci -fi. Jedním ze směrů 
Weissovy tvorby je i  záznam 
snů, jako např.  v  díle Tři sny 
Kristiny Bojarové  (1931). Na 
okupaci reaguje románem Při-
šel z hor (1941). Z poválečného 
období stojí za připomenu-
tí sbírky povídek a  výběry ze 
starších knih, jako Země vnu-
ků  (1957), Družice a  hvězdo-
plavci  (1960), Bianka Braselli, 
dáma se dvěma hlavami (1961) 
nebo Zrcadlo, které se opožďu-

je (1964). Z románové tvorby pak Volá-
ní o pomoc (1946) nebo Meteor strýce 
Žulijána  (1947). Autor získal za  svou 
tvorbu ocenění zasloužilý umělec. Jan 
Weiss zemřel 7. března 1972 v Praze a je 
pohřben v Jilemnici.

M. Foltýn

15. 5. 1497 (525 let)
Král Vladislav Jagellonský vydal 
nařízení o postavení Židů v ze-
mi. Bylo jim mimo jiné dovole-
no pobírat dvojnásobné úroky 
oproti ostatním věřitelům. 
V průběhu 90. let vydal několik 
takových nařízení, v nichž určil 
pravidla židovskému a křesťan-
skému obchodu s penězi.

16. 5. 1842 (180 let)
Český varhanář, Jan Tuček, 
se narodil 16. 5. 1842 
(† 20. 7. 1913). Firma založená 
Janem Tučkem byla největší 
v Čechách, jež postavila přes 
420 varhan a vyrobila přes 
8000 harmonií evropské i ame-
rické soustavy. Jeho varhany 
jsou např. ve Smetanově síni 
Obecního domu v Praze.

17. 5. 1452 (570 let)
Český diplomat a politik, 
spisovatel, překladatel a bás-
ník, Hynek z Poděbrad, též 
Jindřich mladší nebo Hynek 
Minsterberský (německy 
Heinrich der Jüngere von 
Münsterberg), se narodil 
17. 5. 1452 († 11. 7. 1492). 
Byl třetím synem krále Jiřího 
z Poděbrad a jeho druhé man-
želky.

17. 5. 1967 (55 let)
Premiéra českého historického 
filmu Františka Vláčila Údolí 
včel podle námětu spisovatele 
Vladimíra Körnera. Scénář byl 
vydán v románové podobě 
v roce 1978. Příběh se odehrává 
ve 13. století. V hlavních rolích 
P. Čepek, J. Kačer, V. Galatíková, 
J. Somr, M. Macháček a V. Kotva.

18. 5. 1792 (230 let)
Na pražské univerzitě by-
la zřízena řádná profesura 
českého jazyka a literatury. 
Prvním profesorem byl císa-
řem Františkem I. jmenován 
František Martin Pelcl, který 
zde začal přednášet 13. břez-
na 1793. Německy pronesl 
přednášku „O užitečnosti a dů-
ležitosti českého jazyka“.

1932
(90 let)
Stanislav 
Zindulka
* 5. 5. 1932
† 14. 3. 2019
český herec, za 
vedlejší roli ve 
filmu Babí léto 
oceněn Českým 
lvem

1927
(95 let)
24. 05. 1927
T. G. Masaryk 
potřetí zvolen 
prezidentem 
ČSR (274 hlasů), 
protikandidát 
KSČ V. Šturc 
(54 hlasů)

1917
(105 let)
Karel Pech
* 18. 5. 1917
† 14. 2. 2006
český herec, 
režisér, televizní 
scenárista, 
autor pořadu 
Moje přítelkyně 
Šimako

Čtoucí žena

Předseda J.U.V. ak. malíř Jaroslav Malínský (v popředí),  
při proslovu k zahájení členské výstavy, 1937

Jan Weiss, kolem roku 1942
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Paní fotografka (95 let)

Americká fotografka českého původu Eva Fuková (rozená 
Podešvová) byla jednou z nejvýraznějších osobností české umělecké 
scény druhé poloviny 20. století. Narodila se 5. května 1927 v Praze, 
v roce 1972 získala americké občanství.

Vzděláním akademická malířka za-
čala systematicky fotografovat od roku 
1951. Se svým manželem, malířem Vla-
dimírem Fukou, patřila do intelektuální-
ho okruhu kolem výtvarníka a básníka 
Jiřího Koláře a dalších umělců, pro teh-
dejší režim označované jako „podvratné 
živly“. Její fotografie nesměly být něja-
kou dobu publikovány. V roce 1963 jí 
však vyšla, jako první ženě v tehdejším 
Československu, knižní monografie. 
Začala být uznávána jako významná 
osobnost nové fotografie. Od sociál-
ních témat se dostala až k surreálně-
-poetickým snímkům. Roku 1967 odešla 
s rodinou do Spojených států, kde se jí 
podařilo profesně prosadit. Věnovala se 
barevné fotografii, multiplážím a také 

sochařila. Díky fotografování poznávala 
americkou realitu. V emigraci byla sice 
úspěšná, ale hned po roce 1989 se zača-
la vracet do své vlasti, kde žila pak až do 
své smrti. Zúčastnila se několika výstav, 

vyšla jí monografie Eva Fuková – Tváře 
času. Její poslední autorská výstava pro-
běhla v pražské Leica Gallery 2013. Eva 
Fuková zásadně ovlivnila české umění 
jako její další vrstevnice Emila Medková, 
Eva Kmentová nebo Adriena Šimotová 
a pozměnila vnímání fotografie. Zemře-
la 25. 11. 2015 v Praze.

Alice Braborcová

Jak český diblík okouzlil svět
Rty ve tvaru srdíčka, šibalské jiskřičky v očích, neposedné plavé kadeře, 
čišící roztomilost i podmanivé charisma. Takto lze v krátkosti popsat 
dívku s podnikavým duchem, z níž se velmi rychle stala mezinárodní 
filmová hvězda, která září dodnes pod jménem Anny Ondra.

Herečka a producentka Anna So-
phie Ondráková se narodila 15. květ-
na 1902 v Haliči. Svou první filmovou 
roli získala již v 17 letech v detektivní 
komedii Dáma s  malou nožkou, za 
kterou si, ačkoli vystupovala pod pse-
udonymem Ossia Valdová, vysloužila 
výprask od tatínka. U filmu ale, i přes 
tuto zkušenost, zůstala a ve 20. letech 
točila několik snímků ročně. Zásluhu na 
úspěšně se rozvíjející kariéře měl také 
Karel Lamač, se kterým Anny tvořila pár 
a postupně spolu založili dvě filmové 
produkční společnosti. Brzy si však je-
jího talentu začaly všímat v zahraničí, 
a tak Anny využila jazykových znalostí 
a na prvních zvukových filmech spolu-
pracovala s německými, francouzskými 

a anglickými filmaři, mezi kterými byl 
i s režisér Alfred Hitchcock. Dlouho na 
sebe nenechal čekat ani Hollywood, 
jenž však musela z osobních důvodů 
odmítnout.

Začátkem 30. let se provdala za 
německého boxera Maxe Schmelinga 
a  zdálo se, že jejich štěstí nestojí nic 
v cestě. Do jejich životů i kariér se ale 
začal vkrádat nacistický stín, protože se 
NSDAP snažila zneužít jejich populari-
tu k vlastní propagandě. A tyto snahy 
jim po válce velmi ublížily. Přestože se 
žádné kolaborace s režimem nedopus-
tili a za války schovávali dva židovské 
chlapce, tak se museli potýkat s mnoha 
obviněními, zatracováním a nezájmem. 
Anny se v 50. letech sice podařilo na 

krátkou dobu vrátit k filmování, ale na-
konec se rozhodla stáhnout z veřejné-
ho života a spolu s manželem se začali 
věnovat podnikání.

Anny Ondra zemřela 28.  2.  1987 
v Hollendstedtu.

Tereza Blažková

20. 5. 1422 (600 let)
Pražané začali obléhat hrad 
Karlštejn, nejmocnější oporu 
nepřátel husitů v blízkosti 
Prahy. Husitské vojsko se jej 
pokoušelo dobýt. Na pomoc 
Karlštejnu byla v Norimberku 
svolána křížová výprava, která 
ale do bojů nezasáhla. Roční 
příměří bylo uzavřeno v listopa-
du téhož roku.

25. 5. 1632 (390 let)
Praha byla dobyta císařskými 
vojsky. Saské pluky opustily 
Prahu, což znamenalo ukon-
čení všech nadějí stavovské 
opozice. Nastala postupná lik-
vidace všech saských posádek 
v Čechách. Přítomné exulanty 
čekala opět cesta do vyhnan-
ství a ztráta zbytku majetku.

27. 5. 1887 (135 let)
Česká spisovatelka, Marie 
Wagnerová, roz. Černá (pse-
udonym Felix Háj), se narodi-
la 27. 5. 1887 († 25. 7. 1934). 
Psala zejména idylické romány 
a románové cykly pro mládež, 
z nichž nejznámější jsou Školák 
Kája Mařík (dětství, mládí a do-
spívání) a Řídících Márinka.

27. 5. 1897 (125 let)
Odstartoval 1. ročník běžecké-
ho závodu Běchovice–Praha, 
nejstaršího silničního běžec-
kého závodu v Evropě. První 
vítěz Jakub Wolf měl čas 39:03 
na trati měřící 10,031 km. Start 
je tradičně u kilometrovníku 
číslo 13 na Českobrodské ulici 
v Běchovicích na silnici z Prahy 
do Kolína.

31. 5. 1972 (50 let)
Po rozpuštění spisovatelského 
svazu byl ustaven na Dobříši 
komunistický Svaz českých 
spisovatelů, do jehož čela byl 
vedoucím stranické delega-
ce J. Fojtíkem ustanoven Jan 
Kozák, umělecky nepříliš úspěš-
ný spisovatel. Původní Svaz 
československých spisovatelů 
byl rozpuštěn v roce 1970.

1942
(80 let)
Pavel Kantorek
* 17. 5. 1942
† 3. 8. 2017
český 
přírodovědec, 
profesor 
fyzikálních věd, 
karikaturista, 
povídkář

1932
(90 let)
Vadim Petrov
* 24. 5. 1932
† 7. 12. 2020)
český hudební 
skladatel, syn 
emigranta ze 
starobylého 
ruského 
šlechtického rodu

1932
(90 let)
Miloslav 
kardinál Vlk
* 17. 5. 1932
† 18. 3. 2017
český katolický 
klerik a teolog, 
35. arcibiskup 
pražský

Obálka knihy New York, E. Fuková; 
M. Šechtlová; M. Novotný, Mladá fronta, 1966
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Anně Ondrákové se přezdívalo také  
česká Mary Pickford či ženský Frigo

Eva Fuková, 2015
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