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výstava proměněných míst ze všech krajů České republiky a ze Slovenska 

jarmark řemeslných výrobků certifikovaných regionálních producentů

prezentace učňovského školství

výhodný vstup do klášterní knihovny a obrazárny, do galerie Miro a Muzea miniatur

dětský koutek a mnoho dalšího

vystoupení souboru Hořeňák a Hořeňáček

vystoupení kapely AG Flek

koncert Scholy strahovských spolubratří v kostele

POŘÁDÁ SPOLEK CESTAMI PROMĚN VE SPOLUPRÁCI 

S KRÁLOVSKOU KANONIÍ PREMONSTRÁTŮ NA STRAHOVĚ.
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www.cestamipromen.cz

PARTNERY VÝSTAVY JSOU STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO ROZVOJ VENKOVA, MK, MMR, KRAJE ČR, AK ČR, ČKA, SPOV, NSZM, PROPAMÁTKY A DALŠÍ

Dress code - pohodová elegance, klobouky.
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Dobrý den,
v minulosti jsme byli pravidelnými předpla-

titeli tištěného formátu „Pražského přehledu“. Po 
informaci, že již nebudete vydávat PP v tištěné 
podobě, jsem objednal elektronické předplatné. 
Dnes jsem se prvně přihlásil do PP s tím, že vyhle-
dám nabídku na pátek 27/5 do divadla či na kon-
cert. Zobrazily se mi pro divadla pouze 2 nabídky 
(Divadlo H. Počernice a Divadlo v Dlouhé) a jedna 
na koncert (HAMU). I pro další dny nabídka mini-
mální. Prosím ověřte můj výběr pro 27/5, zda Váš 
vyhledávač správně funguje.

Dobrý den, pane Vavrečko,
předně mi dovolte poděkovat Vám za přízeň 

Pražskému přehledu. Ohledně Vašeho dotazu: vy-
hledávání na www.prazskyprehled.cz v podstatě 
nesouvisí s předplatným Pražského přehledu, i když 
vychází ze stejných dat – informací o programech. 
Vyhledávání na portálu www.prazskyprehled.cz na-
bízí několik variant pro získání odpovědi. Například:
pokud hledáte libovolnou akci na 27. 5. 2022 na por-
tálu www.prazskyprehled.cz – zadejte pouze datum 
a nechte vyhledat (ostatní položky budou mít vše

pokud hledáte například pouze divadelní předsta-
vení – zadejte
KAM / Divadla
KDE / V Praze
KDY / 27. 05. 2022
CO / Představení
podobně vyhledáte další kulturní programy
detailní hledání v  programech divadel můžete 
takto: modrá záložka (tlačítko) DIVADLA / vybrat 
divadlo / číst celý program nebo kliknout na webové 
stránky divadla zobrazit program.

Dobrý den,
můj dotaz se týká „Kulturního přehledu“ který 

jsme po 30 let pravidelně odebírali a v současnos-
ti je nám nabízen přehled Kam po Česku. A bohu-
žel formou elektronickou, kterou ani nemůžeme 
pravidelně využívat a navíc ztrácíme v tom urči-
tou orientaci. Buďte tak laskava, sdělte, zda bude 
obnoven tisknutý Kulturní přehled a je možné si 
jej předplatit a dostávat do schránky, v nejhorším 
případě zda Kam po Česku je možné získat v jiné 
formě než elektronické. Nepovažujte prosím mail 

za výtku, jen je to vyjádření určité bezradnosti 
a smutku. Děkuji.

S pozdravem Ulovcovi.
Vážení a milí Ulovcovi,
předně mi dovolte poděkovat Vám za přízeň 

i zájem o naše magazíny. Máte pravdu, je potřeba 
v tom udělat pořádek a tak se o to pokusím co nej-
jednodušším způsobem:
1/ magazín KAM po Česku stále vychází tištěný 
a dodáváme ho poštou předplatitelům do schránek
2/ magazín Pražský přehled vychází pouze elektro-
nicky, ukázku vydání najdete ZDE
3/ Pražský přehled, pokud jste předplatitel, si čtete 
na internetu, nebo si ho uložíte do počítače a čtete 
v počítači
4/ Pražský přehled tištěný neplánujeme, cena na 
stáncích by díky šílenému zdražení papíru byla oko-
lo 95 Kč, což by nikdo nezaplatil

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, prosím 
napište mi, pokusím se udělat maximum pro to, ať 
máte potřebné odpovědi. Přeji jen vše dobré a sr-
dečně zdravím.

Luděk Sládek, šéfredaktor

jsou věci mezi nebem a zemí, které si kráčí po vlastních 
cestách. V minulém vydání jsem zmiňovala paní Medu Mlád-
kovou a v tom současném na ni můžeme už jen vzpomínat. 
Odešla osobnost, která naše životy významně obohatila. Svoji 
nezdolností dokázala vybudovat největší soukromou sbírku 
díla Františka Kupky, Museum Kampa a mnohé jiné. Nezapo-
meneme...

Opět se blíží čas letních prázdnin, odpočinku a dovolených 
a ještě než se rozjedete po naší vlasti či do dalekých krajin, může-
te se duševně dobít návštěvou některých kulturních akcí, které 
vám v našem měsíčníku přinášíme. 

Ve Winternitzově vile na Smíchově nepropásněte objevnou 
výstavu o práci původem českých architektů v zahraničí. Jako 
první je představen pražský architekt Karel Kohn, který emigroval 
před druhou světovou válkou do Ekvádoru. Český funkcionali-
smu se dokázal prosadit i tam. Expozice potrvá do 20. června.

V kinech bude promítnut italský dokument ke stému výročí 
objevu hrobky faraona Tutanchamona, který dává nahlédnout 
do dávných časů a faraonových pokladů. Unikátní příležitost si 
rozšířit obzory. Film Tutanchamon – poslední výstava režíroval 
Ernesto Pagano.

Těšit se můžete na další ročník Mezinárodního hudebního 
festivalu České doteky hudby, který představí pestrou pale-
tu hudebních žánrů. Koncertovat bude např. Michal Pavlíček 
s Monikou Načevou, Ivan Ženatý s Filharmonií Bohuslava Marti-
nů nebo Dvořákovo klavírní kvarteto. Věřím, že si každý vybere.

Nakonec vás pozvu do Chodovské tvrze na Jižním Měs-
tě, kde se chystá letní přehlídka inscenací Divadla na Jezerce. 
Budou uvedeny nejoblíbenější představení, jako Manželské 
vraždění, Pánský klub nebo Charleyova teta. Nenechte si ujít.

Přeji vám nevšední zážitky a příjemné chvíle s kulturou.
Alice Braborcová, odpovědná redaktorka

úvodník

dopisy

Vážení a milí čtenáři,

www.prazskyprehled.cz 3
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Eliška Balzerová (roz. Havránková) se narodila 25. května 1949 ve Vsetíně. 
Zájem o divadlo v ní probudila a soustavně prohlubovala její maminka, která 
hrála v ochotnickém spolku. Po studiu na brněnské konzervatoři a absolvování 
katedry herectví a režie JAMU, nastoupila roku 1971 do svého prvního angažmá 
v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Od roku 1977 byla dvacet sezon 
členkou Divadla na Vinohradech. Hrála také v Národním divadle. V roce 2011 
získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Ženy 
v pokušení režiséra Jiřího Vejdělka. V posledních letech účinkovala např. ve filmech 
Teorie tygra, Tátova volha, Poldové a nemluvně nebo Srdce na dlani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balzerová s úsměvem.

rozhovor

Rozhovor 
s Eliškou 
Balzerovou
přední českou 
herečkou

4
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Ba
lze

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

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

Alice Braborcová

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

Představení Holky jako květ

Představení Můj báječný rozvod

Film Srdce na dlani, režie Martin Horský, 2022

www.prazskyprehled.cz 5
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Umění zastavit čas
Český malíř, grafik a ilustrátor Tomáš Bím (* 12. 11. 1946, Praha) vystudoval obor 
knihtisk a dostal stipendium na Kunstverein Osnabrück v Německu. Absolvoval 
studijní pobyty v Anglii, Francii, Holandsku, Itálii, Německu, Španělsku, Thajsku, 
USA i jinde. Je členem spolku Sdružení českých výtvarných umělců Hollar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luděk Sládek

Elvis, 2022, litografie 48 x 38,5 cm

Fajn den, 2022, litografie 53,5 x 43 cm

Malíř, grafik a ilustrátor Tomáš Bím

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

inženýr Pavel Pohlreich.“

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

Libeň, 1999, litografie, 52 x 46 cm 

6



fo
to

 ©
 M

in
ist

er
st

vo
 k

ul
tu

ry
 Č

R;
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

KAM za kulturou s…

Martinem Baxou,
ministrem kultury České republiky

Martin Baxa (*1975) se narodil v Plzni, kde vystudoval humanitní větev gymnázia 
na Mikulášském náměstí. Vysokoškolský titul získal na Masarykově univerzitě v Brně, 
kde absolvoval mezifakultní obor učitelství dějepisu a zeměpisu pro střední školy 
(dějepis na Filozofické fakultě a zeměpis na Přírodovědecké fakultě). Po ukončení 
studia pracoval jako učitel dějepisu a zeměpisu na gymnáziu na Mikulášském 
náměstí v Plzni. V prosinci 2021 byl jmenován do funkce ministra kultury ČR.

Vážení čtenáři,
po dvou letech zde máme v  plném proudu 

sezonu, která není omezena opatřeními či restrik-
cemi. Pojďme si kulturu užít dosyta podle svého 
vkusu a založení. A já využiji možnost a především 
prostor, který mi nabídla redakce pro mé kulturní 
tipy na měsíc červen.

Letošní červen bude po celé zemi ve zname-
ní 80. výročí operace Anthropoid, a  to nejenom 
v Národním muzeu a v legendární libeňské zatáčce 
(vše přehledně zpracováno naleznete mj. na webu 

1942.cz). Pro veřejnost bude v konkrétních dnech 
otevřena Kramářova vila, svatostánky během Noci 
kostelů i zahrady objektů, které má ve správě Ná-
rodní památkový ústav. Čtenáře také zvu na festival 
Skupova Plzeň, jehož letošní ročník připomíná 130. 
výročí narození Josefa Skupy a 110. výročí narození 
další legendy české animátorské školy, Jiřího Trnky. 
S milovníky folkloru a tradic se jistě potkám na pře-
hlídce Ondrášova valaška, na brněnských Večerech 
s Ondrášem, a také v Hluku na Jízdě králů, s milov-

níky literatury pak v Praze na knižním a literárním 
veletrhu Svět knihy 2022.

V červnu svůj program zahajují tradiční festiva-
ly; a  to Smetanova Litomyšl a  Festival Loutkářská 
Chrudim. Těším se také do Vamberka na Bienále 
české krajky, která je zapsaná na seznamu nema-
teriálních statků tradiční lidové kultury České re-
publiky. V Pardubicích budeme obdivovat výstavu 
Stopy Jiřiny Žertové, výjimečné české sklářské vý-
tvarnice a sochařky.

S radostí vás zvu také k návště-
vě příspěvkových organizací Minis-
terstva kultury. Národní galerie Pra-

ha připravila výstavu japonských zenových obrazů, 
Národní divadlo nabízí program klasiky baletní 
i operní i nových činoherních kusů. Uměleckoprů-
myslové muzeum připravilo své vyhledávané ko-
mentované prohlídky k výstavám Plejády skla nebo 
Skleněný vesmír a opět se vydá na Procházku kubi-
stickou Prahou. Výlet mimo metropoli, který ovšem 
stojí za to, to je návštěva Valašského muzea v příro-
dě. Těším se červnové akce a na setkání s vámi!

Martin Baxa

Zámek, Litomyšl

Kramářova vila, Praha, Letná Památník Operace Anthropoid, 2009

Letošní červen bude 
po celé zemi ve 
znamení 80. výročí 
operace Anthropoid, 
a to nejenom 
v Národním muzeu 
a v legendární libeňské 
zatáčce.

Martin Baxa

www.prazskyprehled.cz 7
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Jože Plečnik na Pražském hradě
Vstupem na výstavu je Býčí schodiště, které spojuje III. nádvoří Pražského hradu se 
zahradou Na Valech. Již při scházení z něj je naprosto jasné, jaký jedinečný zážitek 
pak přinese půlkruhová Plečnikova vyhlídka lemovaná kamenným zábradlím 
s opukovou pyramidou u vstupu.

Projít si v jarních a letních měsících kvetoucí za-
hradu Na Valech stojí za to, protože uvidíme spous-
tu architektonických skvostů, jenž propojují mlato-
vé cestičky, travnaté koberce a  ponechané cenné 
staré stromy. Je zde řada pavilonků ve stylu moder-
ního klasicismu s prvky středomořské architektury. 
Pokud bychom je spojili kolmou osou, zjistíme, že 
propojují zahradu s  významnými stavbami měs-

ta. Například Malé Bellevue, z  kterého je průhled 
na kostel sv. Mikuláše, tedy dominantu Malé Stra-
ny. Na každém kroku je jasné, jak dobře si Plečnik 
uvědomoval pozici, kterou Pražský hrad zaujímá 
ve sféře národního cítění. Ač cizinec, snažil se vyu-
žívat materiály výhradně z místních zdrojů, a proto 
se Býčí schodiště spolu s I. a III. nádvořím stalo po-

ctou českým nerostům. Další působení, život a dílo 
tohoto slovinského rodáka najdeme velmi hezky 
zpracované v Tereziánském křídle Starého králov-
ského paláce Pražského hradu. Jsou zde i  detailní 
modely jeho staveb a  dozvíme se o  Plečnikově 
učitelském působení, tak i drobnou zajímavost pro 
pozorného návštěvníka, jenž na výstavě či v zahra-
dě objeví slovenskou část hymny. Za zhlédnutí stojí 
i  fotografie Saši Fuise, které představují prostředí 
Národní a  univerzitní knihovny v  Lublani. Snímky 
mají skvělou kompozici a neuvěřitelnou atmosféru. 
Je zde stále co objevovat, nebo se jen procházet po 
Jelením příkopu, vystoupat k Masarykově vyhlídce 
a nechat při tom opájet vůní květů 200 let staré lípy 
anebo jen tak nechat plynout čas v jejím stínu.

Petra Matznerová

Jednou si dole, jednou nahoře
Sklenička v baru s neznámou, za to však velmi atraktivní ženou bývá začátkem 
pikantního nočního dobrodružství. Co se ale stane, když si ji postarší lev salónů 
přivede k sobě domů?

Jestliže tipujete klasickou komediální zápletku 
s nocí plnou vášně a následným vystřízlivěním, pak 
byste podcenili schopnosti úspěšného francouz-
ského filmového i divadelního režiséra a dramatika, 
Érica Assouse, jehož tvorba není českému divákovi 
neznámá. Jeho situační komedie Horská dráha, jak 
už název napovídá, je totiž jedna velká spanilá jízda. 
Náhodné setkání svobodné Juliette a ženatého Pi-
erra sice zpočátku jede po vytyčených kolejích, brzy 
se však začínají objevovat nečekané zvraty, stoupá-
ní i klesání a neškodný flirt nabírá prudký spád, jenž 
může hrozit i  ošklivým vykolejením. Zdá se vám 
tento popis málo informativní a příliš metaforický? 
Pak vězte, že více z děje nelze naznačit, jestliže di-
vák nechce být ochuzen o moment překvapení.

Co však je možné o  této inscenaci prozradit? 
Horské dráze vdechly život v Divadle Bolka Polív‑
ky, kde si tato komorní hra rovněž odbyla českou 
premiéru. Režie se ujal herec a režisér Petr Halber-
stadt a k herecké spolupráci si přizval Milana Kňaž-
ka a  dámy Evu Novotnou a  Jitku Ježkovou, které 

se alternují. Scéna Jaroslava Milfajta je navržena 
tak, aby v  divákovi zpočátku evokovala představu 
o  luxusním pařížském bytě a  následně aby již ne-
odváděla pozornost od ústřední herecké dvojice. 
Třebaže je samotný text brilantně vypointovaný, in-
scenace stojí na hereckých výkonech. Milan Kňažko 
se chopil své úlohy v češtině, avšak cizí mu není ani 
francouzský šarm. Ten podtrhává také hudba Yanna 
Tiersena, kterou proslavil film Amélie z Montmartru. 

A rovněž nelze opomenout ani výkon Jitky Ježkové, 
která je rovnocennou partnerkou Milanu Kňažkovi.

Horská dráha se sice uvádí primárně na br-
něnské scéně, ale občas se poštěstí ji vidět i v Pra-
ze. Divadlo Bolka Polívky totiž našlo druhý domov 
ve Studiu DVA, který na svých scénách hostí také 
bratislavské inscenace. Stačí si proto jen pečlivě 
hlídat program a pak již ničemu nebrání zhlédnout 
tuto komedii na Malé scéně.

-TreBl-

Plečnikova vyhlídka

Malé Bellevue

Slovenský herec Milan Kňažko je na českých jevištích  
jako doma

Eva Novotná v alternaci s Jitkou Ježkovou a Milan Kňažko

„Přísahám, že lidi jsou někdy 
děsně komplikovaný!“

Uplynulo sto let od chvíle, 
kdy prezident Tomáš Garrigue 
Masaryk jmenoval architektem 
Pražského hradu profesora 
Jože Plečnika, který již deset 
let vyučoval na pražské 
Uměleckoprůmyslové škole.
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Léto s orchestrem Musica Florea
Letní divadelní sezóna orchestru Musica Florea nabídne komedii i antické drama. 
Orchestr jako již tradičně chystá pro své diváky letní divadelní program, během 
kterého pravidelně uvádí jedinečné, historicky poučené inscenace hudebních 
a tanečních jevištních děl období 18. a raného 19. století.

Letos bude poprvé odehrána opera Jiřího An-
tonína Bendy Vesnický trh a  vrátí se rovněž me-
lodram Kirké Václava Praupnera. To vše na scéně 
přenosného barokního divadla Florea Theatrum. 
Komická opera Jiřího Antonína Bendy Vesnický trh 
nabízí řadu humorných situací a typizovaných, do 
jisté míry karikovaných postav z běžného dobové-
ho života venkova 2. poloviny 18. století. Melodram 
Kirké od Václava Praupnera zpracovává antickou 
báji o kouzelnici Kirké, jež se zamiluje do udatné-

ho řeckého válečníka Odyssea, který jí však utíká. 
Musica Florea se ponoří do nenapodobitelného, 
emočně dynamického světa plného silných afektů. 
Bendův Vesnický trh bude letos uveden 3. červen-
ce ve Valticích a poté 15. července na nádvoří Lich-
tenštejnského paláce na Malostranském náměstí 
v Praze. O tři dny později, tedy 18. července jej na 
tomtéž místě vystřídá Praupnerova Kirké. O drama-
tické a dynamické zážitky tak jistě nebude nouze!

-red-

Žižkovská klasika – Hospoda U Vystřelenýho oka
Tento lokál patří k Žižkovu, stejně jako jezdecká 
socha Jana Žižky, po jehož zranění v boji je hospoda 
pojmenována. Na realizaci svérázného interiéru se 
podílel akademický malíř Martin Velíšek.

Venku i uvnitř hospody bylo 
rušno, máničky, androši a panká-
či se tu jako každý čtvrtek schá-
zeli na koncert, tentokrát měla 
zahrát pražská beatová legenda 
J. J. Neduha & Extempore – Band. 
Plný dům prozrazoval, že skupi-
na má stále své věrné fanoušky. 
Ač venku zuří konflikty, v žižkov-
ské hospodě panuje klid zbraní. 

Pro potvrzení tohoto 
statusu quo zde visí 
obraz „Usmíření mezi 
husity a  křižáky“, na 

kterém si po vzoru dnešních spor-
tovců vyměňují dresy. „Lokál na-
vštěvuje neuvěřitelně pestrá směsice 
návštěvníků  – studenti, bohémové, 
fyzici, umělci, alternativní důchodci 
i alkoholici. Ti všichni v hospodě dis-
kutují, zpívají nebo poskakují,“ řekl 
v  rozhovoru hostinský M.  Bauer. 
V  letních měsících se dá hrát i  na 
venkovním pódiu na terase. Jen 
v krátkosti vás seznámím s děním 
v  měsíci červnu: 2.  6. Phil Shöen-

felt & Southern cross, 9. 6. skupina Schodiště, 19. 6. 
Garáž, 23. 6. Vasilův rubáš a 30. 6. Sketa a syn. Hos-
poda mě nadchla, dávám pět „mišelínů“!

Jan Lněnička

Podcast „S Komenským u mikrofonu“
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vydává nový 
podcast „S Komenským u mikrofonu“. První podcast byl publikován dne 
28. 3. 2022 k výročí 430 let narození J. A. Komenského v rámci Národních oslav. 
Jedná se o fiktivní rozhovor s Komenským, který namluvil herec Alfred Strejček. 
Nad obsahem odkazu Komenského se zamyslela Markéta Pánková.

Koncem dubna  2022 vyšel již druhý podcast 
formou rozhovoru s Janem Šimkem, kurátorem vý-
stavy Škola a  válka. Branná výchova v  české škole. 
Moderátor Roman Škoda se ho ptal nejen na výro-
čí J. A. Komenského, ale také na záležitosti spojené 
s  válečným konfliktem na Ukrajině, které souvisí 
s  obsahem výstavy. Přibližně dvacetiminutový roz-
hovor je možné zhlédnout na Youtube s  obrazem 

či si jej poslechnout v podcastových aplikacích. Na 
konci května  2022 byl publikován třetí podcast se 
zástupcem ředitele Pražské konzervatoře, pedago-
gem a  akordeonistou, Ladislavem Horákem. S  Ko-
menským jsou historické české země spjaty po stale-
tí. Jeho kulturní, pedagogické a duchovní poselství 
ovlivňuje nejen nás, ale celý svět i dnes. Ne náhodou 
se stal Komenský v  roce 1956 patronem UNESCO 

v  rámci své vize o  pospolitosti evropských národů 
a  potřebě vzdělávání. Národní oslavy opět připo-
mněly nadčasovost jeho odkazu právě v pedagogic-
kém prostředí. Stále více škol si klade za cíl učit podle 
„Komenského principů“. Podcast je veden tak, aby 
se stal nápomocnou silou všem pedagogům, kteří 
se chtějí vzdělávat tak, jak o tom mluvil sám Učitel 
národů. Respondenti jsou vybíráni z celé škály osob-
ností z řad učitelů, historiků či jiných odborníků.

Martina Jurováfo
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Vstupní antifona

Vášeň, emoce, autentický výraz 
a charakter, zvuková barevnost 
nástrojů – to je Musica Florea a její 
(nejen) dirigent Marek Štryncl.

Klid před koncertem

www.prazskyprehled.cz 9
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Praha slaví výročí 30 let  
na Seznamu světového dědictví
Historické centrum Prahy je již 30 let zapsáno na Seznam světového dědictví 
UNESCO. Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy letos k tomuto výročí 
uspořádá konferenci a naváže tak na další události chystané v Českém Krumlově 
a Telči, které Prahu na prestižní Seznam v roce 1992 doprovodily.

Český Krumlov svoji konferenci uspořádá 
začátkem listopadu a  nosným tématem bude 
konfrontace zkušeností s  italským San Gimigna-
nem, partnerským městem rovněž zapsaným na 
Seznam světového dědictví. Telč se chystá své 
oslavy rozprostřít do celé turistické sezóny a pro-
vázat je s celou řadou pravidelných i jednorázově 

pořádaných akcí a  událostí. Oproti tomu Praha 
plánuje výročí připomenout setkáním, které se 
uskuteční 24. listopadu v budově Centra architek-
tury a  městského plánování (CAMP) při Institutu 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Ten bude parti-
cipovat i  na celkové organizaci konference, pře-
devším na  zajištění obsahové náplně programu, 

Zilvarovy vinice na území bývalé Popelářky v TrojiNáměstí Jiřího z Poděbrad

Stověžatá, královská a zlatá. Taková 
je Praha, respektive její historické 
jádro, které patří mezi nejkrásnější 
památkové zóny v celé Evropě. 
Na stovkách umělecky jedinečných 
a historicky cenných staveb je 
patrný celý 1100 let trvající vývoj 
centra české metropole včetně vlivů 
všech architektonických slohů.

redakce zve Staroměstské náměstí
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jenž bude orientován primárně na české odbor-
níky a publikum.

V plánovaných tematických blocích se budou 
řešit především aktuální problémy, které na péči 

o kulturní dědictví dopadají v důsledku celosvě-
tové situace  – zejména úbytek finančních pro-
středků spojených s důsledky pandemie, ale také 
s celkovou geopolitickou situací. Hovořit se též 
bude o  možnostech dynamického rozvoje měst 
při zachování jejich památkové hodnoty. V nepo-
slední řadě bude diskutována obecná problema-
tika nadnárodních programů ochrany památek 
v  ČR, tedy systémy a  dohody, kterými UNESCO 
chrání přírodní lokality a  kulturní dědictví ne-
hmotné či písemné povahy.

Pražská památková rezervace patří rozlohou 
k největším chráněným územím na světě. Z toho 
pramení celá řada výzev spojených s  památko-
vou ochranou, které musí místní samospráva 
ve spolupráci s  orgány státní správy řešit. Právě 
možnost vést otevřený dialog o  ochraně kultur-
ního dědictví v dynamicky se rozvíjejícím městě 
je hlavním důvodem, pro který Praha volí tento 
formát oslavy.

Pankrác

Václavské náměstí

Baba

Pohled na Staré Město z Petřína www.praha.eu

„Jsem rád, že třicetileté výročí zápisu 
slavíme v situaci, kdy jsou vztahy mezi 
Prahou a UNESCO v dobré kondici. Minulý rok 
jsme uspořádali úspěšný mezinárodní seminář, 
letos jsme jednali s ředitelem Centra světového 
dědictví UNESCO v Paříži, zapojujeme se 
do mezinárodního dialogu o tom, jak mají 
města odpovídat na soudobé výzvy a přitom 
ochránit hodnoty minulosti.“ Adam Scheinherr, 

náměstek pro dopravu a památkovou péči

www.prazskyprehled.cz 11
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Divadelní soubor Máj Praha
Májem prošlo několik generací herců a divadelních tvořičů vůbec. V roce 1956 se 
sešlo několik ochotnických nadšenců, kteří měli potřebu vyslovit se ke společenskému 
dění a založilo divadelní soubor „MAJ“. Název byl kryptogramem: „Malé Avantgardní 
Jeviště“. Čas a nátlak si vyžádal prodloužení áčka a vznikl tak současný „Máj“. 
Členskou základnu tvořilo kolem 70 lidí, hrálo se na Korunní třídě v nenápadném 
divadle na Vinohradech, které vystřídalo mnoho názvů a činností.

Ročně vznikaly čtyři i  více inscenací. Třikrát 
v týdnu se hrávaly představení pro dospělé a o ví-
kendech pohádky pro děti. Inscenace souboru 
vítězily na amatérských divadelních přehlídkách. 
Později byl sál pronajat Československé televizi 
a Máj získal střechu nad hlavou v Radiopaláci. Do-

kázal zde udržet nedělní představení pro děti a ce-
lovečerní jen smluvně v jiných divadlech po Praze. 
Později, se zánikem jejich zřizovatele, vznikl díky 
nadšencům Divadelní soubor Máj Praha. Kouzlem 
jejich inscenací klasických pohádek je provokující 
smysl pro etiku, dramatickou situaci a cit pro jazyk. 
Snaží se nejen dětem vrátit tradiční českou po-
hádkovou fantazii, ubíjenou současnou televizní 
produkcí. A tak se můžeme těšit na stejnojmennou 
dramatizaci pohádky bří Grimmů „Duch v lahvi“, či 
divadelní zpracování Jaroslava Kodeše s  názvem 
„Mařka“ odehrávající se na počátku druhé světové 
války. Májovci praví: „Těšíme se, až vás přivítáme 
v hledišti!“

-mape-

Divadlo Karla Hackera
Učitel Karel Hacker založil v roce 1913 amatérský loutkářský soubor, který se 
původně jmenoval „Loutkové divadlo Národní jednoty severočeské“, jehož cílem 
bylo získat podporu pro českou menšinovou školu v České Kamenici. Během první 
i druhé světové války byla činnost divadla přerušena. Po druhé světové válce se 
soubor přejmenoval na Jiskru.

Toto loutkové divadlo zanedlouho oslaví sto 
deset let své existence. Nabídka divadelních před-
stavení je velmi pestrá pro děti i  dospělé. Dětská 
představení seznamují žáky základních škol se vše-
mi divadelními žánry – loutkovým divadlem, pan-
tomimou, činohrou, poezií i hudebními programy. 
Dávají tak dětem příležitost stát se vybíravými, vní-
mavými a poučenými diváky. V nabídce večerních 
představení se můžeme setkat se známými osob-
nostmi v cyklu „Hvězdný večer“. Nemohou chybět 
ani hudební představení nebo klasická divadelní 
představení malých forem v provedení našich nej-
známějších herců. Od roku 1986 Divadlo Karla Ha-
ckera hostí Festival pražských amatérských loutká-
řů, kteří soutěží před odbornou porotou o postup 
na celostátní přehlídku amatérských divadel 
„Loutkářská Chrudim“. V červnu se může těšit dět-
ské publikum na klasickou marionetovou pohádku 

„Popelka“ či „Princezna na hrášku“ a  jejich rodiče 
na divadelní hru „Na pokraji“ nebo „Pařížanky“.

Petra Matznerová

Divadlo Karla Hackera, představení Prostě žába

Divadlo Máj Praha

Divadlo Máj Praha,  
divadelní představení  
Její pastorkyňa

Divadlo Karla Hackera

Soubor Májovci: „Divadlo je 
aktivní součástí našeho bytí. 
Pohádky pro děti, představení 
pro dospělé, aktovky, celovečerní 
hry, hříčky, grotesky či drama, 
vše nás baví a ničemu z toho se 
na našich prknech nebráníme. 
Autorské divadlo nám také není 
cizí, a tak neváhejte shlédnout 
naši tvorbu, neboť ji jinde 

nejspíš nespatříte…“

Je jedním z nejmenších 
pražských divadel, které v roce 
1913 založil místní pedagog 
a vlastenec Karel Hacker, když 
koupil loutkovou scénu a několik 
starobylých loutek z 19. století. 
První inscenací byla hra „Kníže 
Oldřich a Božena“ uvedená 
v hostinci U Topolů v Klapkově 
ulici č. 26 v pražských Kobylisích.
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Kdo si hraje, nezlobí!
Všichni jsme byli dětmi, mnozí z nás již mají děti a ty mají své děti. A tak to pořád 
plyne. Stárneme a s námi stárnou i naše hračky. Každý z nás měl svého oblíbeného 
medvídka, panenku nebo autíčko. Spousta z nich skončila někde na půdě. Pokud 
si ovšem chcete připomenout hračky našich babiček nebo naopak poznat s čím si 
hrají dnešní děti, přijměte pozvánku do Muzea hraček v Praze.

Muzeum hraček v  Praze je 
druhá největší světová expozice 
hraček a největší soukromá rodin-
ná sbírka hraček na světě. Expozi-
ce mapuje pro malé i  velké čtyři 
století vývoje hraček. Najdete zde 
např. vláčky, auta, letadla, medvě-
dy, panenky, kuchyňky, dřevěné 
hračky, ZOO, Barbie, Star Wars 
nebo roboty. V  muzeu je vysta-
ven bezpočet unikátních starých 
evropských a amerických hraček. 
V několika sálech naleznete hrač-
ky od dob antického Řecka až po 
nejoblíbenější hračky současnosti 
shromážděné z celého světa. Zajímavé je sledovat, 
jak probíhal vývoj panenek a  jejich pokojíčků, vý-
voj dřevěných a  plechových hraček. Najde u  nás 

nejmenší pohyblivou panenku, nejstarší plecho-
vé mechanické hračky, nejstarší panenku starou 
2000 let a spoustu dalšího zajímavého. Za povšim-

nutí rozhodně stojí expozice nejstarších plyšových 
medvídků a panenek Barbie. Nejsou opomenuty ani 
novodobé hračky, na malé návštěvníky se tak těší 
nespočet robotů a legendární postavy z Hvězdných 
válek. Na své si přijdou nejenom děti, ale také jejich 
rodiče a prarodiče, kteří zde mohou nostalgicky za-
vzpomínat na své dětství. Více informací se dozvíte 
na webu www.toymuseumprague.com.

1. 6. vstup pro všechny děti zdarma.
-mar-

Knihy pro tvořivé děti
Malé rodinné nakladatelství Panák, papírový nápadník vzniklo před 7 lety, kdy se 
majitelé rozhodli připravit knížky pro děti předškolního a mladšího školního věku. 
Zkušenosti s tímto oborem neměli žádné, ale měli velkou chuť pustit se do nové 
zajímavé činnosti.

Výsledkem jsou tři hotové tituly s  názvy Pra-
věk, Karneval a Toaletní divadlo. Počtem vydaných 
titulů je to tedy super mini nakladatelství. Autorské 
knížky navazují na předchozí práci, kdy byly připra-
veny čtyři publikace u jiného nakladatele, které jsou 
podle všeho již rozebrány. V knížkách nakladatelství 
objevíte návody na výrobu papírových figurek. Ná-
vody jsou doplněny veselými veršíky a  barevnými 

obrázky. Co knihy dětem přinesou? Při vystřihování 
si zdokonalí jemnou motoriku, s básničkami si rozšíří 
slovní zásobu a při hraní pohádek si zlepší souvislé 
vyjadřování. V dnešní uspěchané době možná i ně-
kteří dospěláci ocení čas společně strávený s dětmi. 
Knížky by měly být pro děti inspirací a  podněco-
vat jejich fantazii při vlastní tvorbě. Publikace jsou 
vhodné pro děti od pěti do devíti let, ale s pomocí 

dospěláků zvládnou práci i mladší kamarádi. Uplat-
ní se také jako pomůcka pro výuku v  mateřských 
školách a  obsahují seznamy věcí, které budete při 
práci potřebovat a šablony s pracovními postupy.

-ab-

„Hračky pro malé i velké. 
Ucelená sbírka za celá tři století!“

Originální knížky s výtvarnými 
nápady pro radost a zábavu, 
ve kterých najdete vyobrazení 
různých zvířátek, človíčků 
a dalších předmětů, které všichni 
známe a používáme, doplněné 
veselými básničkami.

www.prazskyprehled.cz 13
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K větrnému mlýnu
Známá pražská lokalita Větrník nepřišla ke svému jménu náhodou. Na vyvýšenině 
mezi Břevnovem a Veleslavínem se nachází jeden z nejstarších dochovaných 
větrných mlýnů v Čechách. Je zároveň jediným pozůstalým z pražských větrníků.

Větrný mlýn najdeme 
v  ulici u  Větrníku, skrytý 
v  areálu vysokoškolských 
kolejí. Pravděpodobně byl 
postaven v roce 1742. Někte-
ré písemné prameny uvádějí, 
že zde dříve stával mlýn dře-
věný. Mlýn až do roku 1749 
mlel obilí pro klášter. Poté 
byl zakoupen mlynářem Ja-
kubem Kohoutkem. Větrné 

kolo pohánělo nejen mlýn-
ské zařízení, ale také pilu. 
Mlýn měl dokonce i  vlastní 
zásobárnu vody, a  to třice-
timetrovou studnu. Ta plně 
funguje a majitelé z ní vodu 
stále čerpají i  dnes. V  roce 
1899 koupil Větrník vyhlá-
šený pražský restauratér 
Josef Černohorský, který tu 
zřídil výletní zahradní restau-

raci a nyní jeho potomci, rodina Opatrných, v této 
tradici pokračuje.

-mj-

Pražský venkov s tramvajemi
Holyně je dopravně klidnou částí Prahy, a i po svém připojení k ní se její charakter 
nezměnil. Připojení proběhlo v letech 1968 a 1974. Letos v dubnu začala k Holyni 
z jižní strany jezdit tramvaj na prodloužené trati ze sídliště Barrandov, která bude dál 
pokračovat do Slivence. Severní část míjí železniční trať se zastávkou Praha -Holyně.

Na návsi, nynějším náměstí Pod Lípou, stojí no-
vorománská kaple Jana Křtitele z roku 1861. První 
písemná zpráva o Holyni je v zakládací listině vyše-
hradské kapituly, které král Vratislav II. při jejím zalo-
žení v roce 1088 daroval bohaté prebendy. Obec je 
nepřímo zmiňována jako Nagolini (Na Holyni). Prv-
ní skutečně zachovaná zmínka je pozdější, z listiny 
z roku 1253, v níž král Václav I. stvrzuje, že obce Sli-
venec a Holyně daroval řádu Křižovníků s červenou 
hvězdou, kterým patřily až do roku 1848. Z  ruchu 

velkoměsta lze vejít do klidu sousedního chráně-
ného území Přírodního parku Prokopské a Dalejské 
údolí. Nachází se v  něm přírodní památky Ctirad, 
Opatřilka  – Červený lom, přírodní rezervace Pro-
kopské údolí a národní přírodní památky U Nového 
mlýna, Dalejský profil a Požáry. Dalejský potok, pra-
menící v Chrášťanech, ústí do Vltavy a měří 13,5 km.

Pavel Edvard Vančura fo
to

 ©
 P

av
el

 E
. V

an
ču

ra
fo

to
 ©

 w
ik

im
ed

ia
.co

m
m

on
s, 

au
to

r C
ze

va

Park přátelství na Proseku
Městská část Prosek leží na území městského obvodu Praha 9. Má nejstarší historii 
ze všech čtvrtí Prahy 9 a srovnatelnou dokonce i se samotným historickým jádrem 
Prahy – jeho název se objevuje už v 10. století.

Prosek není jen sídliště hodně dlouhých pa-
neláků, ale může se také pochlubit skutečně uni-
kátním parkem s nejdelší umělou vodní soustavou 
v Praze vůbec. Těžištěm celého parku jsou lámané 
křivky systému vodních ploch a kaskád, který díky 
jedenácti přepadům vodní soustavy doplňují i zvu-
ky tekoucí vody. V celém parku je dostatek laviček, 
jsou zde umístěny i piknikové stoly, je tu dostatek 
vzrostlých stromů, které v  létě poskytují příjemný 
a chladivý stín. Na okraji parku směrem k ulici Ver-
neřická byl založen i růžový sad, na jaře zde kvete 

mnoho keřů šeříků různých barev. Zhruba upro-
střed parku je umístěna také socha významného 
českého básníka Jiřího Wolkera a  v  severní části 
parku u  ulice Jiřetínská najdeme také výcvikové 
hřiště pro psy. Ve spodní části parku u  jezírka je 
příjemná restaurace s  terasou, která je postavena 
částečně nad hladinou jezírka. Nedaleko odsud je 
vybudován i malý amfiteátr, kde se během roku ko-
nají různé kulturní a společenské akce.

Martina Jurová

Původní dřevěný mlýn

Pohled přes park na sever k Jablonecké ulici

Větrný mlýn na Břevnově

Kaple sv. Jana Křtitele

Tramvajová zastávka Holyně

Park přátelství – kaskády
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vzdělávání

ŽIVOT 90 – centrum aktivního stáří
Občanské sdružení ŽIVOT 90 bylo založeno 24. října 1990 manželi Blankou a Janem 
Lormanovými. K zajišťování jeho činnosti byl rekonstruován dům PORTUS v centru 
Prahy na rohu ulic Karoliny Světlé a Betlémské, kde sídlí komunitní centrum.

Iniciačním zážitkem pro založení ŽIVOTa 90 
bylo setkání Jana Lormana s duchovním a zaklada-
telem charitativních organizací Abbé Pierrem v Pa-
říži na kongresu dobrovolníků. „Vzkaz Abbeho Pierra: 
nepřestat se sám o sebe starat za všech okolností,“ se 
stal jednou z nosných myšlenek pro ŽIVOT 90. V re-
alitě to znamená podporovat nezávislost starších 
lidí. V průběhu mé návštěvy zde panoval čilý ruch, 
v učebnách se konaly kurzy angličtiny a němčiny, 

v ateliéru se účastníci připravovali na kres-
lení pravou mozkovou hemisférou, v  ke-
ramické dílně jsem mohl zhlédnout práce 
seniorů, ve velkém sále zvaném „Dřevák“ se 
právě cvičilo, to jen zlomek činností, které 
komunitní centrum nabízí. Pořádají se tu 
počítačové kurzy nebo kurzy trénování paměti. Kromě vzdělávání a  přednášek na  různá 

témata se ŽIVOT 90 zaměřuje na poradenskou čin-
nost v oblasti zdravotní, socioterapeutické a ochra-
ny práv seniorů. Od roku 1992 funguje i bezplatná 
anonymní odborná tísňová linka  – Senior telefon. 
V  červnu se každé pondělí senioři mohou potkat 
v „Klubu kontakt“, případně se pro „přespolní“ kaž-
dé úterý koná podobné setkání na platformě „On 
Line Kafíčko“. Součástí ŽIVOTa 90 je Divadlo U Valšů, 
v  komorním sále účinkují přední herci naší profe-
sionální divadelní scény. Jste též zváni na zákusky 
do komunitní kavárny, kde si můžete popovídat 
o  všem možném, protože bez ohledu na gender 
a věk jsou naše starosti a problémy společné.

-Jln-

Příběh potravin
Po dlouhé dvouleté „covidové“ přestávce se 10. a 11. června v Netlukách u Prahy 
uskuteční 10. ročník naučné stezky „Věda na polích a ve stájích“ s podtitulem 
Příběh potravin. Jedná se o popularizační a výchovně vzdělávací dvoudenní 
program. Páteční program je pro žáky 1. stupně základních škol a sobotní 
program pro rodiny s dětmi.

Děti společně s  rodiči mají 
možnost projít trasu se šesti 
stanovišti (Políčka, Malá farma, 
Příběh kukuřice a  Zemědělství 
žije, Jak děláme vědu, Kůň jako 
koníček, Chov jelenovitých), 
kde se setkají s  hospodářskými 

zvířaty, zemědělskými plodina-
mi a zemědělskou mechanizací. 
Dozví se, jak se vločkuje oves, 
jak se dojí kráva, jak se stáčí 
med a spoustu jiných věcí. Urči-
tě bude i co ochutnávat. Takové 
brouko -knedlo -zelo bude jistě 

vydatná pochoutka. Při projití celé trasy a vypl-
nění testu děti v cíli čeká odměna. Na místě je 
zajištěné občerstvení a koutek na hraní pro nej-
menší. Celou akce pořádá Výzkumný ústav živo-
čišné výroby, v.v.i. ve spolupráci se společností 
Selgen, a. s. a Českou zemědělskou univerzitou 
v Praze. Akce je pro účastníky zdarma. Čeká vás 
báječný den plný poznání a zábavy se zvířátky, 
které v Praze běžně nepotkáte.
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„Dozví se, jak se vločkuje oves 
nebo jak se dojí kráva.“

Ze hry Divadla U Valšů  
„Dámská šatna“

„Jsme průvodci seniorů, 
když jsou v plné kondici, 
mají spoustu nápadů a chuť 
se realizovat. Jsme s nimi 
i tehdy, když je začínají zrazovat 
fyzické i psychické síly. Svou 
podporu nabízíme i těm, kteří 

o ně pečují.“

Příjemné posezení pod pergolou

www.prazskyprehled.cz 15



architektura

Kostel Panny Marie na Pražském hradě byl snad nejhledanější historickou 
stavbou od druhé poloviny 19. století. Zanikl zřejmě po roce 1300 a jeho poloha 
v rámci Pražského hradu upadla v zapomnění. Nevelký objekt odkryl na počátku 
padesátých let 20. století jeden ze zakladatelů české středověké archeologie Ivan 
Borkovský a od té doby se do bouřlivých diskusí nad jeho polohou a významem 
zapojili snad všichni přední odborníci na raný středověk. A ani dnes tomu není jinak.

Archeologie totiž má jednu nesmírně zají-
mavou schopnost, že často dokáže objevovat již 
jednou objevené. Když byl nevelký (7,5 x 6 metrů) 
kostelík Panny Marie před sedmdesáti lety obje-
ven, sice se velmi opatrně pochybovalo, ale doba 
nebyla diskusím příliš nakloněna. Tudíž se poměrně 
záhy ustálila tradiční představa přijímaná předními 
odborníky zabývajícími se počátky křesťanství v na-
šich zemích, vznikem našeho státu, jeho metropolí 
i  nejstarší církevní architekturou, která se pocho-
pitelně nacházela především v místě sídla českých 
panovníků na ostrožně Pražského hradu.

Samotná stavba byla známa z písemných pra-
menů, především z Kristiánovy legendy z 10. století, 
která popisovala polohu kostela v místě, které teh-

dy bylo vnímáno jako součást sídelního prostoru „in 
ipsa civitate Pragensi“. Další indicie zavedly Ivana 
Borkovského do průjezdu západního traktu mezi 
II. a  IV. hradní nádvoří, kde se mu podařilo odkrýt 
obdélnou stavbu s pohřební komorou a dodatečně 
do ní vloženou kamennou hrobkou (tzv.  tumbou) 
s  mužským pohřbem doprovázeným pohřbem 
ženským se stříbrnými šperky. Honosné hrozníčko-
vé náušnice a další hrobová výbava kladla dvojhrob 
do počátku 10.  století a  bezpochyby jej přiřadila 
k nejvyšším společenským vrstvám té doby.

Ustálil se tradičně přijímaný závěr či mýtus, že 
byl odkryt nejstarší pražský kostel založený prvním 
českým knížetem Bořivojem snad v roce 885. Mělo 
jít o jednolodní stavbu s polygonální apsidou a do 

jeho interiéru byl druhotně a  později pohřben do 
mladší hrobky kníže Spytihněv († 915) a jeho žena. 
Přesto však nadále zůstávala řada otázek nezodpo-
vězena. Především odkrytý kostelík narušil nepatrné 
pozůstatky starší stavby, jejíž podobu lze těžko re-
konstruovat, a nevíme, jaká byla funkce místa, kde 
se rozhodl kníže založit první pražskou křesťanskou 

Situace první stavební fáze Pražského hradu 
na rekonstruovaném reliéfu hradčanského hřbetu.  

1 – Jiřské náměstí; 2 – III. nádvoří; 3 – mauzoleum/kostel 
Panny Marie; 4 – hypotetické umístění předpokládaného 

zaniklého kostela. Podle Jany Maříkovové -Kubkové 
a Ivany Herichové

Situace kostela Panny Marie vedle průjezdu z II. na 
IV. hradní nádvoří – půdorys a poloha. Do snímku Mapy 

evidence nemovitostí zobrazila Ivana Herichová

Mapa Pražského hradu s vyznačením hlavních staveb raně 
středověkého centra v 9. až 12. století. A – kostel Panny 

Marie; B – fragmenty románského opevnění objevené při 
archeologických výzkumech; C – rotunda sv. Víta;  

D – severní apsida rotundy sv. Víta připojená až v 11. století; 
E – bazilika sv. Víta a F – bazilika sv. Jiří.  

Podle Martina Kuny

Kam s Vojtěchem Kašparem 
za památkami donedávna 
ukrytými v zemi
Kostel Panny Marie na Pražském hradě – nejstarší 
pražský kostel nebo mauzoleum

Pražský hrad. Kostel Panny Marie. 
Hmotová rekonstrukce první stavební 

fáze – funerální kaple. 3D modelace 
Vojtěch Dvořák
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svatyni. Kostel byl postaven na dominantním místě 
ostrožny, poblíž hrany jejího severního svahu na plo-
še, která byla nejpozději na přelomu 9. a 10. století 
zakomponována do rozsáhlého souvisle osídleného 
pásu možná již tehdy i opevněného hradčanského 
předhradí. To se v  této době nacházelo v prostoru 
Hradčanského náměstí, tedy ve střední části hrad-

čanského hřbetu, zatímco na východní části hřbe-
tu není intenzita sídelních aktivit tak velká. Místo, 
kde později vznikl kostel Panny Marie, tedy mohlo 
v  tomto období plnit úlohu akropole v  původním 
smyslu slova, tedy kultovního areálu.

Tyto otázky vedly po mnoha desetiletích ar-
cheologovy na Pražském hradě k opětovnému zá-
jmu o tuto stavbu. Byla znovu vyhodnocena stará 
dokumentace, realizován velmi drobný revizní vý-
zkum, vyhodnocen nový a revidován starý nálezo-
vý materiál a především byly využity moderní tech-
nologie, umožňující prostorovou modelaci terénu 
či trojrozměrné zobrazení pořízené dokumentace 

a  následné vizualizace. A  tak se nám postupně 
skládá poněkud odlišný pohled na pozůstatky jed-
né z nejvýznamnějších památek Pražského hradu.

Především je zřejmé, že nejstarší nevelká 
a zcela torzálně dochovaná stavba (kaple) vznikla 
na místě staršího pravěkého a raně středověkého 
osídlení z 8. a 9. století, které vystřídalo kostrové po-
hřebiště. Zemní úpravy pro založení stavby nebyly 
dramatické a z dochovaných stavebních konstruk-
cí je zřejmé, že se jednalo o nevelkou obdélnou loď 
s pravoúhlým presbytářem, která místy porušovala 
starší kostrové hroby. Nejstarší stavební fáze kaple 
obsahovala v interiéru kamennou hrobku, která se 
dle výškových údajů nacházela nad úrovní původ-
ního terénu a zabírala většinu interiéru. Nešlo tedy 
o kostel určený k celebraci, ale o vedlejší církevní 
prostor či spíše pohřební kapli. Okolní pohřebiště 
naznačuje možnost, že zde máme odkrytý menší 
křesťanský okrsek s  funerální kaplí určenou pro 
nějakou významnou osobnost, pohřebištěm a ne-
dochovaným či doposud nenalezeným kostelem. 
Jednalo by se pak o okrsek umístěný mezi sídelní 
a kultovní areál, jak se ostatně dělo při christianiza-
ci v raném středověku i v jiných oblastech Evropy. 
Závěrečnou fázi potom představuje jednolodní 
románské kaple z  druhé poloviny 11.  století, jejíž 
pozůstatky si dodnes můžeme prohlédnout in situ, 
tedy na místě svého nálezu.

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

Ivan Borkovský s Jaroslavem Böhmem debatují nad starší 
a mladší fází apsidy kostela Panny Marie. Počátek 

padesátých let 20. století. Archiv Archeologického ústavu 
AV ČR, Praha, v. v. i., pracoviště Pražský hrad

Pozůstatky kostela Panny Marie po odkrytí v roce 1950. 
Obraz Vojtěcha Kubašty

Náznaková rekonstrukce zástavby Pražského hradu okolo 
roku 1000 s vyznačením stavby kostela Panny Marie. Podle 

Petra Chotěbora

Současný stav interiéru kostela. Podle Zdeňka Dragouna

Pohřebiště u kostela Panny Marie. Podle Jana Frolíka

Půdorys kostela Panny Marie a nálezy z knížecího hrobu. 
Archiv Archeologického ústavu AV ČR, 

Praha, v. v. i., pracoviště Pražský hrad

A tak zde máme poněkud méně 
efektní výklad této unikátní 
stavby, která nepochybně 
nadále nedá spát ještě mnoha 
generacím našich historiků 
a archeologů. Dnešní podobu 
památka získala v letech 
1995 až 1996 a vy si ji můžete 
prohlédnout průhledem 
skleněnou deskou, tvořící severní 
stěnu průchodu západním 
traktem mezi II. a IV. nádvořím 
Pražského hradu. Prezentované 
zdivo ale náleží mladší stavební 
fázi románské kaple, hrobka je 
skryta pod pískovým zásypem.
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Moulin Rouge, jehož sláva a ani lesk dodnes ne-
opadly. Od té doby se však mnohé změnilo. Sníži-
la se věková hranice návštěvníků na 6 let a chudé 
tančící dívky nahradilo na 60 profesionálních ta-
nečnic tzv. Doriss Girls, které večer co večer vystří-
dají na 1000 kostýmů v show nazvané Feérie.
http://www.moulinrouge.fr

Z pohádky do pohádky
Třebaže jsou Francouzi hrdým národem 

a svou kulturu i kuchyni staví nad jiné, ani oni se 
nedokázali zcela ubránit americkému vlivu. Před 
30  lety se jen pár kilometrů od Paříže otevřely 
brány prvního evropského Disneylandu, kte-
rý nabízí hned dva velké areály s nepřeberným 
množstvím atrakcí. Pakliže chtějí výletníci za-
chovat věrnost tuzemským kresleným hrdinům, 
tak se musí vydat za Asterixem a  Obelixem do 
Parc Astérix, který se rovněž nachází kousek od 
metropole.
https://www.disneylandparis.com/, 
https://www.parcasterix.fr

Z bláta do  
záře tisíců světel
Město lásky, módy, umění a gastronomie. Francouzská 
metropole, která se původně začala utvářet na nevábném 
bažinatém místě, dnes okouzluje, inspiruje a září na všechny 
světové strany. Dokáže být sama sebou, ale zároveň v sobě 
umí soustředit celý svět. Paříž je jako femme fatale. Stačí jen 
podlehnout jejímu šarmu a dobrodružství se může začít!

kultura v evropě
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Liberté, égalité, fraternité!
14. července bývá ve francouzském kalendáři 

vyznačen velkým tučným písmem. Den, kdy byla 
dobyta Bastila, se nesmazatelně vepsal do histo-
rie, a proto si ho Francouzi každoročně připomí-
nají jako Fête nationale français. Oslavy začínají 
již v  předvečer tohoto svátku, kdy se pořádají 
hasičské či lidové bály (Les bals des pompiers). 
V den D se pak v dopoledních hodinách koná na Tereza Blažková

Nenápadný exteriér ukrývá bohatě zdobený interiér

Vive la France!

Jde se k Maximovi!
Umění žít mají Francouzi zkrátka v malíčku, 

a  proto bývala další nezbytnou zastávkou pro 
vyhození si z kopýtka restaurace u Maxima. Slav-
ný podnik Maxim’s  s  krásným secesním interi-
érem dnes rozmazluje chuťové pohárky svých 
hostů v čase oběda a posléze ve večerních hodi-
nách. Nad restaurací se navíc nachází třípatrové 
soukromé muzeum módního návrháře Pierre 
Cardina Musée Art Nouveau – Maxim’s, jehož 
sbírka čítá na 750 secesních předmětů.
https://maxims ‑de ‑paris.com/

Champs -Élysées jedna z  největších vojenských 
přehlídek na světě a po skončení oficiálního prů-
vodu se Pařížané následně přemisťují na další 
veřejná místa s koncerty či tančírnami. Před půl-
nocí je pak tradicí sejít se u Eiffelovy věže, kde se 
veškeré slavnosti završí hřmotným zpěvem Mar-
seillaisy a nebe pročísne olsnivý ohňostroj.

Armádní akrobatická letka tvoří francouzskou vlajku

Velké foyer připomíná Zrcadlový sál ve Versailles

Operní Versailles
Podle legend se právě tato budova a  její 

tajemná zákoutí stala dějištěm Fantoma ope-
ry. Opéra Garnier, jež se pyšní titulem největší 
divadlo na světě, ale láká k  návštěvě i  dalšími 
přednostmi. Jsou jimi pompézně dekorované 
interiéry, které si nezavdají s  těmi ve Versailles. 
Ty jsou také veřejnosti zpřístupněný k prohlídce 
každý den do 17 hodin. Večerní čas už je posléze 
vyhrazen divákům baletních a klasických oper-
ních představení.
https://www.operadeparis.fr

Skandální kankán
Kde jinde mohl vzniknout výstřední tanec 

s  přednožením než na úpatí Montmartru. Jeho 
domovskou scénou se stal vyhlášený kabaret 
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Jonathan Santlofer

Poslední Mona Lisa
Minulost a budoucnost se prolínají v příběhu o krádežích 
uměleckých děl, padělatelství a vraždě. Co když v Louvru visí 
jen kopie? Poslední Mona Lisa je poutavý román o tajemství 
krádeže z roku 1911 a o temném podhoubí dnešního sběra-
telského světa, příběh romantický a sexy, a zároveň napínavý 
a děsivý. Příběh, který rezonuje s naší nekonečnou fascinací 
dílem Leonarda da Vinciho, ať už jde o originál nebo kopie, 
a lidmi tak posedlými touhou získat nesmírně cenná umělecká 
díla, že se nezastaví před ničím – ani před vraždou.
cena: 398 Kč
www.jota.cz

Marek Holeček, Markéta Bidlasová

Dotknout se duše
Bilanční rozhovor se špičkovým horolezcem, vyznavačem alp-
ského stylu, držitelem mezinárodního ocenění Zlatý cepín, 
Márou Holečkem je svým způsobem malou knižní expedicí 
do horolezcova nitra. Holeček se svému lezeckému i soukro-
mému životu věnuje naplno a s vášní. Jak se dostal k horole-
zectví? Které expedice a osobní milníky ho nejvíce ovlivnily? 
A kde hledat optimismus v minus čtyřiceti stupních? Otevřený 
rozhovor doplněný fotografiemi z Márova archivu ukazuje, že 
limity existují jen v naší hlavě.
cena: 429 Kč
www.albatrosmedia.cz

Anki Edvinsson

Sněžný anděl
Chlapec, který skočil z mostu. Žena zavražděná ve vlastním 
bytě. Náctiletá dívka, která beze stopy zmizela. Tři tragické 
události, jež spolu zpočátku vůbec nesouvisely. Město Umeå 
svírá mrazivá zima, sněhu stále přibývá a detektivové Char-
lotte von Klintová a Per Berg musí co nejdříve zjistit, co tyto 
případy spojuje a kdo stojí za neštěstími, jež město postihly 
a nadále postihují. Napínavá, svižná a strhující severská krimi, 
jejíž protagonisté v mnohém působí jako vzájemné protiklady, 
ale dohromady tvoří neporazitelný tým.
cena: 399 Kč
www.luxor.cz

Annette Leppleová

Zahrada bez zalévání
Nechce se vám stále zalévat záhony a udržovat anglický tráv-
ník? Raději byste se zkrátka starali o zahradu, která by fungo-
vala udržitelnějším způsobem? Nabídneme vám 44 odolných 
trvalek, keřů, popínavých rostlin a rostlin do květináčů uži-
tečných i pro obyvatele z řad živočichů. Inspirovat se přitom 
můžete chytrými projekty, jako je tzv. dešťová zahrada nebo 
zazelenění zdí. Vybudujete si tak zahradu, které sucho nevadí, 
a nezaskočí vás ani choroby rostlin či tzv. škůdci.
cena: 349 Kč
www.knihykazda.cz

Petr Kotek, Pavla Státníková, Tomáš Vučka

Město jako přízrak
Pražské inspirace Jaroslava Foglara
Publikaci vydalo Muzeum města Prahy ke stej-
nojmenné výstavě Město jako přízrak. „Feno-
mén Foglar“ provází již několik generací čte-
nářů. Foglarovky a jejich hrdinové se staly pro 
mnohé z nich přímo kultovní záležitostí. Muze-
um  města Prahy připomíná autora i  jeho dílo 
právě probíhající výstavou v domě U Zlatého 
prstenu, která akcentuje motivy prolínání světa 
dospívajících kluků s fascinujícím světem města, 
v jehož ulicích se odehrávají chlapecké příhody 
a příběhy.
S výjimkou krátkých epizod v útlém dětství žil 
a pracoval Jaroslav Foglar v Praze. Dychtivě na-
sával atmosféru míst, kde bydlel i kde pracoval či 
se setkával s členy oddílu, a tu poté transformoval 
do tajuplných měst svých románů. Výstava i kniha 
předkládá městské inspirace a motivy Foglarovy 
tvorby v souvislosti a v kontextu s tehdejším pro-
středím Prahy.
Foglar povýšil zdánlivě všední městské kulisy 
v mystikou a tajemstvími prostoupený labyrint, 
propojující mnoho časových vrstev, žijící svým 
vlastním životem, fascinující a lákající k průni-
kům a zkoumání. Takový obraz města se před 
čtenářem otevírá v mnoha autorových románech, 
nejvýrazněji ale v nejslavnější stínadelské trilogii, 
která motivovala k pátrání po výchozích motivech 
a lokacích knihy již celé generace čtenářů.
Nová publikace reflektuje výstavu ve svém obsa-
hu i členění. Temnou, scénograficky a iluzivně ře-
šenou historickou část, instalovanou ve sklepních 
prostorách domu U Zlatého prstenu, i tu světlou, 
představenou v nadzemní části, kde vznikla ga-
lerie obrazů s pražskými motivy, připomínající 
neopakovatelnou atmosféru Prahy první poloviny 
20. století.
cena: 460 Kč
https://eshop.muzeumprahy.cz
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Přehled kulturních pořadů 
v Praze červen 1955
Milí čtenáři,

vracíme se opět k výběru programů z tehdej-
šího kulturního života. Hlavní událostí byla však 
akce sportovní a to slavná I. celostátní spartakiáda. 
I té se bohužel politika nevyhnula a manifestace 
za světový mír a obranu vlasti mohla začít. V diva-
dlech i kinech stále převládaly hry a filmy sovětské 

provenience, perličkou je výstava o chozraščotu, 
který se začal v československých podnicích zavá-
dět podle vzoru Sovětského svazu, a nějak nevadi-
lo, že vycházel z kapitalistického konceptu. To jsou 
paradoxy…

Alice Braborcová

PŘEHLÍDKA RADOSTI – KRÁSY 
A SÍLY

Radostné budou dny na rozhraní června a čer-
vence. Statisíce občanů z celé naší vlasti přijedou 
do Prahy, aby se jako cvičenci i jako diváci zúčastnili 
I. celostátní spartakiády 1955 – největší slavnosti 
československé tělovýchovy. Přijedou pracující z to-
váren i polí, úřadů i dílen, žáci i učňové, příslušníci 
naší armády i ozbrojených složek ministerstva vnitra, 
aby na strahovském stadionu vzdali hold Komuni-
stické straně Československa a vládě republiky za 
péči, kterou věnují neustálému růstu životní úrovně 
pracujících. Svým vystoupením vzdají současně dík 
Sovětskému svazu za osvobození a pomoc, kterou 
nám poskytuje při budování krásného a šťastného 
zítřka. Neboť I. celostátní spartakiáda je součástí 
oslav 10. výročí osvobození naší vlasti, a to oslavou 
nejmasovější.

Na naši první celostátní spartakiádu se připra-
vuje přes jeden a půl milionu občanů. Ale pouze 
330.000 bude umožněno se jí zúčastnit. Z  nich 
pak bude veliká většina, téměř devět desetin, 
z mimopražských míst. Pro ně i pro naše vzácné 
hosty z ciziny, pro jejich vzorné přijetí se připravuje 
naše hlavní město Praha. Pro ně připravují všechny 
pražské kulturní organizace bohatý pořad. Divadla, 
nejlepší orchestry i sólisté, přední soubory i vyni-
kající umělci chtějí především těm, kteří nemají 
tak jako obyvatelé Prahy denně možnost podílet 
se na bohatém kulturním životě, poskytnout to 
nejlepší a nejhodnotnější. Jim se otevřou bohaté 
umělecké a historické poklady v museích, galeri-
ích i výstavních síních. Jim se představí také naše 
nejlepší soubory lidové umělecké tvořivosti z celé 
republiky na Festivalu v Parku kultury a oddechu 
Julia Fučíka.

Radostné budou dny I.  celostátní spartakiá-
dy. Radostné především proto, že je budou slavit 
lidé svobodní, a proto lidé krásní a silní. Vítáme je 
všechny co nejsrdečněji do Prahy a spolu s nimi 

provoláme zdar naší I. celostátní spartakiádě 1955, 
přehlídce radosti, krásy a síly.

I. celostátní spartakiáda – bojová manifesta‑
ce za světový mír a obranu vlasti!

CO SE HRÁLO V DIVADLECH
Není nad vzdělanost – L. N. Tolstoj | Tylovo divadlo 
/dnes Stavovské/

Píseň o černomořcích – B. Lavreněv | Ústřední di-
vadlo Čs. armády /dnes Divadlo na Vinohradech/

Zapadlí vlastenci – K. V. Rais | Realistické divadlo 
Zdeňka Nejedlého /dnes Švandovo divadlo/

Švejk – J. Hašek | Armádní umělecké divadlo /dnes 
Divadlo Archa/

Don Manuel a Marie Luisa – Fr. Tetauer | Městské 
komorní divadlo /dnes neexistuje/

FILMOVÉ PREMIÉRY V ČERVNU
Mistři zimních sportů – česká barevná filmová re-
portáž o zimní části I. celostátní spartakiády. Režie: 
M. Frič, laureát státní ceny, režijní spolupráce: B. Brej-
cha a I. Novák. Kamera: J. Roth, A. Jiráček, R. Milič, 
M. Vích a další.

Případ Mauricius – francouzské drama podle ro-
mánu Jacoba Wassermanna. Scénář a režie: Julien 
Duvivier. Kamera: Robert le Fevre. Hrají: G. Gelin, 
Ch. Vanel, J. Chabassol, M. Robinsonová, E. Rossi 
Dragová, A. Wahlbrook aj.

Pod městem – maďarský barevný film o životě li-
dí na stavbě podzemní dráhy. Režie: J. Herskó, ka-
mera: I. Pásztor, hudba: G. Ránky, hrají: L. Kemény, 
E. Bullová, F. Besseneyi, S. Pécsi, A. Szirtes, F. Kállay, 
J. Bihari aj.

Vůl z Kulmu – německá filmová veselohra režiséra 
M. Hellberga. Veselý příběh o bodrých Bavorácích 
a zaprášených byrokratech. Kamera: E. Klagemann, 
hudba: G. Klück, hrají: F. Anton, L. Frischová, F. Lo-
skarn, T. Aichbichlerová, T. Prosel aj.

Domek z karet – polský film. Obraz pohnutých dní 
Polska těsně před začátkem druhé světové války. 
Režie: E. Axer, kamera: A. Ancuta, hudba: Z. Turski, 
hrají: H. Bielická, P. Szaflarská, S. Baszynski, T. Bia-
loszczynski aj.

Povídání o pejskovi a kočičce – český barevný 
kreslený film podle vyprávění a obrázků Jos. Čapka. 
Režie a scénář: E. Hofman, vypráví: K. Höger, laureát 
státní ceny.

Defilé krásy – sovětský film. Barevná filmová ro-
mance o svátku sovětské tělovýchovy 1954. Režie: 
V. Bojkov a I. Kopalin, kamera: M. Ošurkov, hudba: 
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I. Petrov, A. Rojtman a D. Štilman, komentář mluví 
L. Chmara.

HUDBA
Jak žil král opery Enrico Caruso. Sestavil 
Dr. J. Weing, režie M. Kalný, scéna J. Šulc. Unikátní 
gramofonové desky s hlasem Enrica Carusa v nej-
slavnějších áriích a duetech. 50 světelných obrazů 
| Ledeburská zahrada, Valdštejnské nám., Praha 1

Leningradská filharmonie, dirigent Jevgenij 
Mravinskij | Pražské jaro 1955 | Smetanova síň, 
Obecní dům

Večer masových písní a malých kantát. Pěvecký 
sbor čs. rozhlasu, Pražský rozhlasový orchestr, sbor-
mistr Jiří Pinkas | Pražské jaro 1955 | Lucerna

VÝSTAVY
Jules Verne. Dílo, sen, skutečnost. Výstavka 
k 50. výročí smrti francouzského mistra dobrodruž-
ného románu. Ukázky tvorby, i přístrojů a nástrojů, 
o kterých J. Verne psal | Náprstkovo muzeum, Bet-
lémské nám., Praha 1

Praha v obrazech Vojtěcha Kubašty | Výstavní dílo 
„Purkyně“, Jungmannovo nám., Praha 2

100 let Babičky | Památník národního písemnictví, 
síň Boženy Němcové

Výstava o chozraščotu. O zkušenostech při zavádě-
né vnitropodnikového chozraščotu v závodech praž-
ského kraje a vybraných podniků z celé republiky. 
V rámci výstavy bude uskutečněna řada přednášek 
o podnikovém a vnitropodnikovém chozraščotu | 
Dům umělec. průmyslu, Národní tř., Praha 2

PŘÍRODA
Pražská zoologická zahrada, Praha – Troja

V červnu mohou návštěvníci spatřit nejenom za-
jímavé novinky z transportů zvěře ze Sovětského 

svazu a od dodavatelů z jiných států, ale i celou řadu 
mláďat, narozených v Zoologické zahradě letošního 
jara. Pavilon opic byl obohacen nádherným exem-
plářem paviána drilla. Ve výběhu opic bylo umístěno 
pět roztomilých tříměsíčních karpatských medvídků, 
narozených v Praze. Jejich hrami a veselým skota-
čením baví se návštěvníci malí i velcí. Sbírka exotic-
kého ptactva byla obohacena několika vzácnými 
druhy australských papoušků, kteří jsou vystavováni 
v Praze poprvé. Na rybníce spatříme nové barevné 
kolpíky a v oddělené voliéře pár vznešených hadi-
lovů z tropické Afriky. Pár krkavců svědomitě krmí 
čtveřici nenasytných mláďat. Ve voliérách sov dobře 
zdomácněla veliká sova bradatá ze Sovětského sva-
zu. Narodili se čtyři velbloudi a telátko vzácného an-
glického parkového skotu. Dobře prospívá i mladý 
bison. Podle chování feny kojotů očekáváme, že se 
brzy pochlubí svými potomky, které dosud bedlivě 
chrání v jedné z nor.

V době I. celostátní spartakiády bude Zoologická 
zahrada otevřena déle a mimo pravidelnou a stálou 
službu průvodců budou uspořádány besedy s ná-
vštěvníky v jednotlivých pavilonech, odpoledne 
otázek a odpovědí a večer filmová představení. 
Ve dnech mládeže pořádá Zoologická zahrada 
celou řadu estrád s předvedením některých zví-
řat a  s  populárním výkladem v  Parku oddechu 
J. Fučíka, ve Valdštejnské zahradě, na Střeleckém 
ostrově i jinde.

Vydal Městský dům osvěty ÚNV hl. m. Prahy. Re-
dakce a administrace v Praze 1, U Obecního domu 2. 
Vytiskly Středočeské tiskárny, závod 04. Cena 2 Kčs. 
Předplatné na rok 1955 Kčs 24,-.

ohlédnutíohlédnutí

Nezdolná žena 
a vlastenka
Neobyčejný osud Medy (Marie) 
Mládkové Sokolové (nar. 8. září 1919 
v Zákupech), historičky umění, 
mecenášky a sběratelky je v českých 
dějinách 20. století jedinečný. Z malého 
severočeského města se dostala do 
nejvyšších pater americké společnosti.

Zakladatelka Nadace Jana a Medy Mládkových 
a Musea Kampa se vydala do světa už jako mladá 
s  cílem se prosadit a  vybojovat si svoji svobodu 
a  nezávislost. S  podporou rodinných známých vy-
studovala ve Švýcarsku ekonomii a po komunistic-
kém puči v Československu se rozhodla zůstat v za-
hraničí. V 50. letech žila v Paříži, provozovala české 
nakladatelství Editions Sokolova a zároveň studova-
la dějiny umění. Seznámila se malířem Františkem 
Kupkou a rozhodla se ho proslavit. Vytvořila největší 
soukromou sbírku jeho děl, kterou po roce 1989 vě-
novala českému státu. V roce 1960 se vdala za eko-
noma Jana Mládka, se kterým se přestěhovala do 
Washingtonu. V jejich domě se setkávali významné 
osobnosti té doby, jak původem z Čech (Ferdinand 
Peroutka s  chotí, Jiří Voskovec), tak i  představitelé 
kulturního a  politického života v  USA (Madeleine 
Albrightová, George Soros nebo Zbigniew Brzezin-
ski). Pobýval u  nich při svých návštěvách Ameriky 
spisovatel Bohumil Hrabal nebo pozdější prezident 
Václav Havel. Od roku 1967 jezdila Meda Mládková 
pravidelně do Československa a podporovala uměl-
ce, kteří nemohli svobodně vystavovat. Jejich díla 
jsou základem stálé expozice v Museu Kampa v Pra-
ze. Svojí neústupností a  pevnou vůli překonávat 
životní překážky se zapsala jako výrazná osobnost 
nejen českých dějin umění.

Alice Braborcová
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Italský operní zpěvák Enrico Caruso, 1910

Román Babička, Božena Němcová, 1. vydání, 1855

Meda Mládková, 2014
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Přemyslovské 
třenice (825 let)

Na stolec pražský byl povolán Vladislav 
Jindřich, aby převzal vládu také nad 
Moravou. Syn Vladislava II. a jeho druhé 
ženy Judity Durynské volbu přijal.

Vladislav Jindřich (asi 1160/1165 – 12. 8. 1222, 
Znojmo), druhorozený syn, vyrůstal v době rozepří 
rodu Přemyslova. Nový kníže -biskup Jindřich Bře-
tislav jej při tažení na Moravu (1194) zbavil úřadu, 
dopravil na Hrad a po neúspěchu tažení Přemysla na 
Prahu jej vsadil do vězení (1197). Když Jindřich Břeti-
slav zemřel (15. 6. 1197), šlechta Vladislava Jindřicha 
osvobodila a 23. června 1197 si jej zvolila za knížete.

Josef Grof

Čechové vítězní (965 let)

Vratislav II. byl druhorozeným synem 
Břetislava I. a Jitky ze Svinibrodu. Z otcovy 
vůle zdědil olomoucký úděl a hledal 
spojence v císaři Jindřichu IV.

Zaskvěl se v  bitvě u  Homburgu (9.  6.  1075), 
kde Jindřich přesvědčen o svém vítězství v bitvě 
se Sasy padl do léčky, ze které jej vysekal a bitvu 
zvrátil právě Vratislav s  českým vojskem  – v  říši 
považovaným za divoké, nesmiřitelné, barbarské, 
ale vždy vítězné. Vratislavova první manželka 
zemřela při předčasném porodu. Podruhé se oženil 
roku 1057 s Ondřejovou dcerou Adlétou, uherskou 
princeznou z rodu Arpádovců.

-lgs-

Plnou parou lodí vpřed 
(205 let)

Mechanik a konstruktér Josef Božek představil 
v neděli 1. června 1817 ve Stromovce v náhonu 
Císařského mlýna v Praze -Bubenči první parní loď 
vlastní konstrukce v Čechách, tzv. paroloď. Byla 
dlouhá 13 metrů a široká téměř 3 metry.

Pronajatou nákladní loď vybavil Božek dvou-
válcovým parním strojem, který vytvořil podle an-
glického vzoru. Anglický parní stroj přivezl do Prahy 
hrabě Buquoy v dílech, které Božek složil. Úspěšnou 
prezentaci však překazila náhlá bouřka, při níž kdosi 
Božkovi v nastalém zmatku zcizil všechny vybrané 
peníze za vstupné, což jej tak rozlítilo, že svůj stroj 
rozbil a už se k této práci nikdy nevrátil. Josef Bo-
žek (1782-1835) byl český mechanik a konstruktér, 
který proslul zejména konstrukcí prvního parovozu 
v českých zemích. Jeho prezentace proběhla v Krá-
lovské oboře 24. září 1815. Před vlastní parolodí 
sestavil nejprve cca 1,5 metru dlouhý model, kte-
rý představil na rybníku ve Valdštejnské zahradě. 
Poté, co zanevřel na parostroje, otevřel si vlastní 
podnik „Strojírny Božek a synové“, který se zabýval 
konstrukcí čerpadel pro vodárny. Vyráběl i vagóny 
pro koněspřežnou dráhu České Budějovice – Linec 
stavitele Františka Gerstnera.

Pavel Edvard Vančura

Kapelníkem ve Vítu (215 let)

Robert Jan Nepomuk Führer (* 2. června 1807, Praha) byl 
český varhaník a hudební skladatel. Napsal 400 skladeb 
chrámové hudby a více než 20 let působil v katedrále sv. Víta. 
Začínal v chlapeckém pěveckém sboru, později tu působil 
jako varhaník a zastupující kapelník. Varhaníkem byl i ve 
Strahovském klášteře, ale také se stal jedním z prvních učitelů 
po založení pražské varhanické školy.

V dětství byl žákem Jana A. Vitáska. Své působe-
ní započal v katedrále sv. Víta, kde byl od roku 1839 
kapelníkem. Nejdůležitější skladby pocházejí z jeho 
pražského působení. Kvůli své komplikované pova-
ze, přesněji díky alkoholu, padělání a podvodům, byl 

nucen opustit Prahu (1845). 
V příštích letech se pohyboval 
po německých a rakouských 
městech. V Salcburku vystupo-
val na mozartovských slavnos-
tech a v Mnichově jako učitel 
a varhaník. Skládání se věno-
val při pobytu v Aspachu a Rie-
du, ale bohužel nejen jemu. Za 
podvody byl dokonce dvakrát 
uvězněn. Zbytek života strávil 
pronásledován věřiteli ve vel-

ké chudobě ve Vídni, kde zemřel 28. 11. 1861 ve 
vídeňské nemocnici. Jeho poslední skladbou byly 
Čtyři mariánské antifony, zkomponované těsně před 
smrtí.

Petra Matznerová fo
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Přemyslovská 
plamenná orlice

Vladislav Jindřich zvolen knížetem 1197, Josef Mathauser

Robert Jan Nepomuk Führer

Katedrální varhaník Josef Kšica a Melzerovy varhany

Josef Božek

Dobová kresba Božkova parníku
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Uhlobaronství mě baví… (165 let)

Mezi uhlobarony byl ten největší. Na vrcholu svého „uhelného“ podnikání kontroloval 
polovinu hnědouhelného průmyslu v Evropě. Ignaz Petschek patřil mezi nejbohatší 
osobnosti předválečného Československa.

Těžko byste našli lepší pří-
klad šikovného podnikatele, 
který se vypracoval sám vlastní 
pílí. Narodil se jako nejmladší syn 
14. června 1857 v Kolíně do rodi-
ny židovského obchodníka Mosese 
Petschka. Vychodil sice jenom šest 
tříd gymnázia, ale zásadní vliv na 
jeho budoucí život měl otec. Byl 
úspěšný a  všechny tři syny vedl 
k pracovitosti, houževnatosti a tvr-
dé obchodní nátuře. Mladý Ignaz 

se po krátké praxi v pražské bance 
a u uhlobarona Jakoba Weinman-
na v Ústí nad Labem rozhodl za-
ložit v roce 1880 vlastní „uhelnou“ 
firmu. Zaměřil se na prodej uhlí, 
skupování akcií hnědouhelných 
společností a  do konce století 
ovládl polovinu severočeského 
hnědouhelného průmyslu. Jenže 
uhlí bylo i za hranicemi a Ignaz se 
k pozici evropského hráče dostal 
obratným manévrováním po kra-

chu důlní společnosti knížecí rodiny 
Hohenlohe, po rozpadu monarchie a v poválečném 
inflačním vývoji v Německu. Postupně významně 
ovládl obchod uhlím v polovině Evropy. V soukromí 
to byl veselý chlapík, který miloval hudbu, organizo-
val koncerty, sponzoroval umělce, podporoval řadu 
sociálních projektů atd. Když v roce 1934 v Ústí nad 
Labem zemřel, jistě by ho nenapadlo, že honosná 
pražská budova centrály všech aktivit rodiny Pet-
schkových bude o pár let později sloužit nacistům 
k nelidským výslechům.

-liban-
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Objevil venuši (145 let)

Karel Vítězslav Absolon, významný archeolog a krasový 
badatel, byl jednou z velkých postav evropské archeologie 
20. století. Vnuk archeologa a speleologa Jindřicha 
Wankela se narodil 16. června 1877 v Boskovicích.

Absolonovy vědecké zá-
jmy se utvářely již v dětství, 
kdy doprovázel svého dědeč-
ka při výzkumech na Moravě. 
Po smrti otce se rodina pře-
stěhovala do Olomouce, kde 
absolvoval gymnázium, poté 
studoval na Filozofické fakul-
tě Univerzity Karlovy v Praze. 
Jeho prvotním zájmem však 
nebyla speleologie, ale biolo-
gie. Ve Sloupských jeskyních 
v  Moravském krasu začal 
zkoumat bezobratlé živočichy, 
souběžně s tím nové jeskynní 
prostory. Podnikal i další vý-
pravy do Bosny, Hercegoviny 
a Černé Hory. Roku 1909 došlo 
k objevu Punkevních jeskyní 
a Kateřinské jeskyně. V roce 
1914 se podařilo propojit 
jeskyně se dnem propasti Macocha. Ve 20. a 30. le-
tech se Absolon věnoval archeologii starší doby 

kamenné a  výzkumům v  lokalitě 
Dolní Věstonice, kde se roku 1925 
našla zřejmě nejznámější a nejstarší 
kamenná soška tzv. Věstonické ve-
nuše. U samotného nálezu osobně 
nebyl, ale většinou je za objevitele 
označován. Výzkumy zde skončily 
v roce 1938, kdy Moravu obsadila 
německá vojska. Karel Absolon 
odešel do důchodu a svého největ-
šího cíle – vybudování vědeckého 
ústavu Anthropos – se za svého ži-
vota nedočkal. Zesnul 6. 10. 1960 
ve věku 83 let a byl pochován na-

Ústředním hřbitově v Brně.
-ab-

Lodní kámen (630 let)

Po vysvěcení Arnošta z Pardubic na prvního 
pražského arcibiskupa (21. 11. 1344) byl 
položen základní kámen lodi pražské 
katedrály. Stavěna byla dle návrhu 
Matyáše z Arrasu na přání Karla IV.

Matyáš do stavby promítl své zkušenosti z Fran-
cie a vedl ji do roku 1352, kdy zemřel. Základní ká-
men nové části katedrální hlavní lodi položil Václav 
z Radče (1392), pátý ředitel stavby, který řídil stavbu 
s hlavním mistrem stavby Petrem Parléřem z Gmün-
du. Roku 1396 byly v  katedrále uloženy ostatky 
sv. Vojtěcha, jednoho z patronů chrámu.

M. Foltýn

Koruna pro Václava
(725 let)

Adolf Nasavský v říši ztrácel příznivce 
svou politikou i bezohlednými metodami 
vymáhání územních požadavků. 
Ale bojovat za peníze Angličanů proti 
Filipu Sličnému byl vrchol.

Dojednat detaily svrhnutí římského krále Adol-
fa Nasavského se podařilo 2. června 1297 v Praze 
při korunovaci Václava II. Mezi hosty nechyběl Al-
brecht Habsburský a významní říšští šlechtici. Zde 
se pravděpodobně dojednaly další kroky k nastolení 
Albrechta římským králem. Úspěch jednání i koruno-
vace zkalila smrt Václavovy ženy Guty Habsburské.

Antonín Fridrich

Václav 
z Radče, 
busta 
v triforiu 
katedrály

Petschkův palác v Praze 
(dnes Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Ignaz Petschek, 1923

Soška venuše z Dolních Věstonic, 
29 000–25 000 př. n. l.

Karel Vítězslav Absolon, 50. léta

Václav II. vjíždí do Prahy 24. 5. 1283, Josef Mathauser

http://www.prazskyprehled.cz


Historia magistra vitae

fo
to

 ©
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s
fo

to
 ©

 w
w

w
.a

nt
ik

m
as

ek
.cz

; w
w

w
.a

rt
pl

us
.cz

Průkopník abstraktního umění 
(135 let)

Český malíř, ilustrátor a architekt Alois Bílek je řazen mezi největší 
umělce abstraktní malby. Narodil se 15. června 1887 v malé vsi 
Skoupý, dnešní části Petrovic na Sedlčansku. Přestože byl ve své době 
v Paříži velmi populárním umělcem, u nás je poměrně málo známý.

Na přání rodičů se zapsal na 
studia architektury, ale školu ne-
dokončil a přešel na malířskou aka-
demii, kde vzbudil svými pracemi 
od počátku velkou pozornost. 
Podnikl studijní cestu do Francie 
s dvouletou zastávkou v Německu, 
Belgii a Holandsku. V Paříži se záhy 
stal velmi známým a uznávaným 
malířem, zřejmě se seznámil a stý-
kal s Františkem Kupkou. Jeho ob-
razy se dostaly na výstavy do mno-
ha významných galerií, mj. Galerie 
des Arts Décoratifs nebo la Boétie. Svá 
díla vystavoval i v Londýně, Bruselu, Os-
lu. Experimentoval s vizualizací hudby 

a zkoumal psychologický účinek barev. 
Po návratu do vlasti se Bílek s rodinou 
usadil v Praze a vrátil se k osobitému 

stylu zaměřenému na realistické figu-
rální motivy. V Československu si zor-
ganizoval několik výstav, např. v Domě 
umělců a v Topičově salonu. Jednalo se 
o rozsáhlé expozice s mnoha desítkami 
umělcových děl v různých technikách. 
K bližšímu poznání Bílkovy abstraktní 
tvorby přispěla výstava jeho akvarelů, 
kterou v roce 1998 uspořádala Sbírka 
moderního a  současného umění Ná-
rodní galerie v Praze. Zemřel 18. 1. 1961 
v Praze.

-baal-

Procházka českou modernou (140 let)

Představitel české moderny, malíř, grafik a ilustrátor Antonín 
Procházka, se narodil 5. června 1882 ve Vážanech. Po gymnáziu 
v Kroměříži studoval na Uměleckoprůmyslové škole a Akademii 
výtvarných umění v Praze u Hanuše Schwaigera, Vlaha Bukovace 
a Maxe Švabinského.

Během cest po Ev-
ropě (1907–1908) po-
znal v  Německu svou 
pozdější ženu, malířku 
Linku Scheithauero-
vou. Jeho dílo, jež bylo 
v  začátcích ovlivně-
né expresionismem 
E.  Muncha, vystřídal 
osobitý barevnější ku-
bismus (Procházkův 
orfismus). Od roku 1910 
žil v Moravské Ostravě, 
částečně odtržen od vý-
tvarných přátel z mládí i tvorby svých 
kubistických vzorů Picassa a  Braqua. 

Tvorba té doby půso-
bí osobitě i  odlišně. 
Ve 20.  letech přechází 
k neoklasicismu, maluje 
krajiny, zátiší i postavy. 
Stěhuje se do Brna, kde 
se stává profesorem 
kreslení na Státním 
československém dív-
čím reálném gymnáziu 
(1924). Mezi lety 1904 
až 1945 vytvořil více 
než 140 maleb, někte-

ré jsou monumentální, 
například kompozice Prométheus při-
náší lidstvu oheň (1938) zaujímá plochu 

80 m². V  jeho díle najdeme i  drobné 
plastiky, jako je jezdecká socha T. G. Ma-
saryka v muzeu v Lánech. Ve 30. a 40. le-
tech užíval např. techniku enkaustika, 
kdy mísil vosk rozpuštěný v terpentýnu 
s barevným práškem. Výsledkem bylo 
vrstvení barev vyvolávající dojem reli-
éfu. Člen Osmy a S.V.U. Mánes zemřel 
9. 6. 1945 v Brně, kde byl pohřben na 
ústředním městském hřbitově.

-felix-

1722
(300 let)
Jiří A. Benda
* 30. 6. 1722
† 6. 11. 1795
český klasicistní 
skladatel, 
zakladatel 
melodramatu, 
inspirován 
J. J. Rousseauem

1747
(275 let)
Leopold Koželuh
* 26. 6. 1747
† 7. 5. 1818
český hudební 
skladatel, 
autor kantáty 
ke korunovaci 
Leopolda II. 
českým králem

1757
(265 let)
Jan Rudolf 
Czernin 
z Chudenic
* 9. 6. 1757
† 23. 4. 1845
český šlechtic, 
spoluzakladatel 
buditelských 
spolků

Červen 1077 (945 let)
V Norimberku se konal dvor‑
ský sjezd, kterého se zúčast-
nil i kníže Vratislav II. Císař 
Jindřich IV. pověřil pražského 
biskupa Jaromíra vedením své 
kanceláře a jmenoval ho kanc-
léřem. To dočasně utlumilo spo-
ry mezi knížetem a biskupem, 
které se mj. týkaly obnovení 
jediné diecéze.

Červen 1217 (805 let)
Papež Honorius III. žádal krále 
Přemysla Otakara I. o uzná-
ní práva pražského biskupa 
Ondřeje na desátky, dále 
o jeho právo ustavovat kněží 
a rozhodovat o jejich přísluš-
nosti výhradně před církevní 
soudy. Honorius III. schválil 
Ondřejovo vyhlášení interdiktu 
nad pražskou diecézí.

Červen 1302 (720 let)
Tlak ze strany papeže 
Bonifáce VIII. proti Václavu II. se 
stupňoval. Protičeské ta‑
žení směřovalo i proti 
vlastnictví polské koruny. 
Na stranu papeže přešel 
i Albrecht I. Habsburský. Vznikla 
protiváclavovská koalice Říše 
a římské církve. Václava naopak 
podpořil Řád německých rytířů.

Červen 1417 (605 let)
Sjezd husitské šlechty ve snaze 
zmírnit narůstající krizi hledal 
cestu ke kompromisu s konci-
lem. Zaslal do Kostnice spis, kte-
rý měl na podkladě citací z textů 
významných křesťanských osob-
ností dokázat, že na „obřadu 
kalicha“ není nic rouhačského. 
Koncil tuto vstřícnost odmítl.

Červen 1632 (390 let)
Císařské oddíly vedené ge-
nerálem Matyášem Gallasem 
vytlačily saské vojsko z Čech 
a hlavní voj císařské armády 
pod Valdštejnovým velením 
postoupil do Bavor, obsazených 
z velké části Švédy. V polovi-
ně června obsadil Albrecht 
z Valdštejna říšské město 
Norimberk.

Alois Bílek, Vlastní podobizna

Alois Bílek, Bez názvu (Kompozice), 1914

Antonín Procházka,  
Muž a žena, 1915

Antonín Procházka, před rokem 1932

24 
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Život v pravdě (115 let)

Turnovský rodák, český filosof, historik a překladatel Jan Patočka 
(* 1. června 1907) svým myšlením, dílem i osobním vzorem zásadně 
ovlivnil českou filosofickou scénu. Zejména se projevil jeho vliv 
v kruzích nezávislé inteligence a disentu v 60. až 80. letech.

Jeden z  našich nej-
významnějších filosofů 
po studiích na Univerzitě 
Karlově zamířil na školy 
v Paříži, Berlíně a Freibur-
gu. Studoval u předních 
světových filosofů, ně-
meckých fenomenologů 
Martina Heideggera a Ed-
munda Husserla. S  Hu-
sserlem se spřátelil a po-
máhal mu zachraňovat 
jeho dílo před zničením 
nacisty. Ten mu na znamení přátelství 
věnoval čtenářský pultík od T. G. Masa-
ryka. Po roce 1945 Patočka vyučoval na 
Filosofické fakultě UK a byl pověřen i vý-
ukou filosofie na Masarykově univerzitě 

v  Brně. Jeho situace se 
zhoršila po únoru 1948, 
kdy mu byly postupně 
rušeny přednášky na 
obou školách ze zdra-
votních a později i poli-
tických důvodů. Od roku 
1950 pracoval v  Ústavu 
T. G. Masaryka a Výzkum-
ném ústavu pedagogic-
kém. Přednášel ve Francii, 
Belgii a Německu. V roce 
1972 byl penzionován 

a začal pořádat tzv. bytové semináře. Při-
šel zákaz cestování i publikování. V po-
litice se neangažoval, ale zorganizoval 
petici za propuštění hudebníků kapely 
The Plastic People of the Universe a stal 

se jedním z prvních mluvčích Charty 77. 
Za svůj občanský postoj byl několikrát 
vyslýchán Státní bezpečností a  v  dů-
sledku těchto výslechů utrpěl mozko-
vou mrtvici, na kterou tragicky zemřel 
13. 3. 1977. Jan Patočka byl pochován 
na hřbitově v Břevnově a jeho pohřeb 
se stal významnou událostí protikomu-
nistického odporu.

Alice Braborcová

Smutný osud spisovatele (130 let)

Na Královských Vinohradech v Praze se 23. června 1892 narodil 
budoucí spisovatel Alfred Fuchs. Jeho rodina měla židovský původ. 
Otec byl obchodník a zemřel, když byl Alfred malý kluk a maminka 
se stala obětí holokaustu.

Alfred Fuchs byl česko -židovský 
spisovatel, novinář a  překladatel do 
německého jazyka. Vystudoval na Kar-
lově univerzitě filozofii, práva a teologii. 
Po studiích se začal učit v Ostravě na 
průmyslové škole. V roce 1921 se nechal 
pokřtít a vstoupil do Lidové strany. Celý 
život psal hlavně o náboženství, církvi, 
kultuře a politice. Přispíval do deníku 
Tribuna, do pondělníku Českého slova 
a od roku 1925 působil jako šéfredaktor 
deníku Prager Tagblatt. Osudnou se mu 
stala druhá světová válka. Po vypuknutí 
nacistické okupace byl vyslýchán gesta-
pem. V říjnu 1940 byl zatčen a deporto-
ván do koncentračního tábora Dachau, 
kde byl ve svých 41 letech roku 1941 
umučen. Pochován je na břevnovském 

hřbitově. Fuchsův odkaz budoucím ge-
neracím spočívá v překladech a vlastní 
beletrii. Kupříkladu přebásnil J. W. Go-
etha, H. Heina, E. Lasker-Schülerovou, 
F. Werfela či středověké židovské auto-
ry. Později překládal knihy Maxe Bro-
da nebo středověké církevní skladby. 

Coby literát vrcholil autobiografickým 
románem Oltář a rotačka (1930). Byl 
propagátorem křesťanského univerza-
lismu, tolerance a úcty k člověku, čímž 
se řadí mezi spolutvůrcem ideálů první 
republiky.

Martina Jurová

1882
(140 let)
František Cína 
Jelínek
* 6. 6. 1882
† 3. 2. 1961
český krajinář 
malující v plenéru, 
lyžař a cyklista

1882
(140 let)
Rudolf 
Těsnohlídek
* 7. 6. 1882
† 12. 1. 1928
český spisovatel, 
básník, dramatik, 
novinář, autor 
Lišky Bystroušky

1897
(125 let)
Václav Kubásek
* 3. 6. 1897
† 9. 6. 1964
český režisér 
a scenárista, 
zakladatel 
naší moderní 
kinematografie

1. 6. 897 (1125 let)
Svatopluk II., velkomoravský 
údělný kníže, navštívil Arnulfa 
Korutanského ve Wormsu a za‑
vázal se být jeho spojencem. 
Nato Mojmír II., Svatoplukův 
bratr a poslední historicky zná-
mý panovník Velkomoravské 
říše, vyslal proti Svatoplukovi 
vojsko, nicméně Mojmír sám 
utrpěl porážku od Arnulfa.

1. 6. 1817 (205 let)
V Praze byly na základě císař-
ského dekretu zavedeny u ka-
ždého poštovního úřadu poš‑
tovní schránky. U přepážky se 
měly nadále podávat například 
zásilky do ciziny. Poštovní 
schránky se ve Vídni objevily 
již v roce 1785, ale byly určeny 
pouze privilegovaným osobám, 
sdružením a úřadům.

1. 6. 1862 (160 let)
Český právník a historik Josef 
Teige se narodil 1. 6. 1862 
v Praze († 6. 3. 1921). Byl dlou-
holetým pracovníkem Archivu 
města Prahy, aktivně se zasazo-
val o ochranu pražských pamá-
tek, např. v tehdy asanovaném 
židovském ghettu. Vydával sbor-
ník příspěvků k dějinám Prahy.

1. 6. 1862 (160 let)
„V Praze bylo konáno první 
veřejné cvičení staroměst-
ské jednoty sokolské. Bylo to 
ve vzdušné místnosti Apolla 
v Ječné ulici na novém městě 
pražském, odkud se potom 
v květnu 1863 přestěhoval 
Sokol do Konviktu.“ (Kalendář 
historický národa českého, 
D. A. z Veleslavína, s. 504)

5. 6. 1617 (405 let)
Český sněm přijal za příštího 
krále jako jediného uchaze-
če a dědice trůnu Ferdinanda 
Štýrského (budoucího 
Ferdinanda II.), bratrance be-
zdětného Matyáše i Rudolfa (po-
dobně i zbylých bratrů Albrechta 
a Maxmiliána). Volbu mu zaručila 
Oňatova smlouva mezi rakous-
kými a španělskými Habsburky.

Jan Patočka, 1971

Registrační karta Alberta Fuchse v Dachau

Kacířské eseje o filosofii 
dějin, Academia 1990

Alfred Fuchs

www.prazskyprehled.cz  25
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Sochař portrétista (110 let)

Karel Hladík pochází z kraje ovlivněného barokním sochařstvím 
Matyáše Bernarda Brauna. Narodil se 27. června 1912 v Králově 
Lhotě u Josefova v okrese Rychnov nad Kněžnou. Základem jeho 
sochařského projevu byla portrétní tvorba.

Hladík si prošel klasickým sochař-
ským vzděláním od kamenické dílny po 
Akademii výtvarných umění. Jeho školní 
práce jsou svázány se socialistickým rea-
lismem a ideologický obsah nese i jeho 
další dílo z 50. let. Později se věnoval pře-
vážně podobiznám a žánrové plastice. 
Pod vlivem italské poválečné figurace 
zkoušel spojit tvarovou jednoduchost 
s hladkým povrchem soch, u portrétů 
formu s oduševnělým výrazem portré-
tovaných. Druhou část jeho tvorby zau-
jímaly v 60. letech reliéfy, sloupy a stély, 
blížící se svým výrazem tehdy aktuální-
mu informelu. Mezi nej zdařilejší busty 
patří podobizny Jaroslava Průchy, Karla 
Součka nebo Franze Kafky. Je také au-
torem bronzové pamětní desky Franze 

Kafky umístěné na jeho rodném domě 
v  Praze. Byl výborným pedagogem, 

vychoval řadu úspěšných sochařů, me-
zi které patří např. Magdalena Jetelová, 
Michael Bílek, Ellen Jilemnická nebo 
Bohumil Zemánek. Karel Hladík zemřel 
předčasně 27.  4.  1967 po smrtelném 
úrazu ve svém ateliéru. Je pochován 
na Vyšehradském hřbitově. Zůstalo po 
něm úctyhodné dílo, které je instalova-
né v zámku v Rychnově nad Kněžnou, 
dále v Národní galerii Praha a dalších 
regionálních galeriích.

-aba-

Mácha, Petřín a láska (110 let)

Sochu Karla Hynka Máchy nechal zhotovit pro Litoměřice spolek 
českých vlastenců Svatobor v čele s Aloisem Jiráskem před sto deseti 
lety. Protože se ale socha velmi líbila, nechali si ji v Praze na Petříně. 
Do Litoměřic chtěli poslat její kopii, ale nestalo se, tedy až do roku 
2010, kdy proběhly oslavy 200. výročí básníkova narození.

K odhalení pomníku z dílny Jose-
fa Václava Myslbeka na Petříně došlo 
16.  června  1912. Socha představuje 
Máchu jako jemného mladého muže 
okouzleného kyticí šeříku. Vedle nad-
šených reakcí vzbudila i rozpaky. S not-
nou dávkou ironie vykresluje „měšťácké 
pojetí“ Máchy Bohuslav Brouk, výrazná 
postava meziválečné avantgardy: „Ko-
nečně i  turisté vidí v  Máchovi svého 
člověka a snaží se jeho toulky a cesty 
vykládati naivní láskou k přírodě a zbož-
ňováním vlasti.“ Měšťanská kultura si 
Máchu přisvojila jako plytký symbol 
pro zamilované a  komerční nástroj 
pro turistický ruch. Spory o básníkově 

odkazu odezněly v roce 1938 po pode-
psání Mnichovské dohody. Z iniciativy 
guvernéra státní banky Karla Engliše by-
ly Máchovy ostatky převezeny včetně 
náhrobku od sochaře Františka Linna 
do Prahy. Bylo pro něj nepřijatelné, aby 
básník zůstal v  zabraných Sudetech. 
Smuteční průvod na Vyšehrad se tehdy 
stal demonstrací vzdoru proti okupaci.

Petra Matznerová

5. 6. 1897 (125 let)
Český skladatel a dirigent, zpě-
vák a herec Jára Beneš se narodil 
5. 6. 1897 v Praze († 10. 4. 1949). 
Byl jedním z nejznámějších hu-
debních umělců v období první 
republiky. Složil např. filmovou 
hudbu pro první československý 
zvukový film „C. a k. polní maršá-
lek“ z roku 1930.

5. 6. 1932 (90 let)
Po deseti letech byl obnoven 
provoz lanové dráhy na Petřín. 
Z důvodu chystaného všesokol-
ského sletu na rok 1932 musela 
být lanovka elektrifikována a na 
obou koncích prodloužena. 
Vozy dodala firma Ringhoffer. 
Mezilehlá zastávka Nebozízek 
byla zprovozněna až 9. červen-
ce 1932.

11. 6. 1842 (180 let)
Vyšel dvorský dekret, který 
povoloval zaměstnávat děti 
až od 9 let (za předpokladu, 
že navštěvovaly alespoň tři 
roky školu) a od 12 let (pokud 
školu vůbec nenavštěvova-
ly). Pracovní doba pro děti do 
12 let byla stanovena na 10 ho-
din a na 12 hodin pro děti od 
12 do 16 let.

12. 6. 1887 (135 let)
Český malíř, sochař a medailér 
František Zuska se naro-
dil 12. 6. 1887 ve Svinařově 
(† 27. 1. 1955). Působil na 
Pardubicku, po 2. světové válce 
i na Královéhradecku. Vytvořil 
zde například řadu sportov-
ních trofejí pro automobilové 
i cyklistické závody v Lázních 
Bohdaneč.

14. 6. 1872 (150 let)
Český spisovatel, dramatik, 
divadelní kritik a překlada-
tel Karel Engelmüller se 
narodil 14. 6. 1872 v Praze 
(† 31. 3. 1950). Povoláním byl 
vrchní finanční rada, a tak ve 
svých uměleckých projevech 
používal řadu pseudonymů. 
Po písmeno F se podílel na tzv. 
Ottově divadelním slovníku.

1922
(100 let)
Josef Kemr
* 20. 6. 1922
† 15. 1. 1995
český divadelní, 
televizní 
a filmový herec, 
Cena Thálie za 
celoživotní dílo

1917
(105 let)
Josef Kainar
* 29. 6. 1917
† 16. 11. 1971
český 
básník, spisovatel, 
hudebník, textař 
jazzové, beatové 
a folkové hudby

1912
(110 let)
Viktor Fischl
* 30. 6. 1912
† 28. 5. 2006
český spisovatel, 
izraelský diplomat, 
nositel Řádu 
T. G. Masaryka 
III. třídy

Karel Hladík, 60. léta

Plaketa označující rodný dům Franze Kafky 
v Praze podle návrhu Karla Hladíka a Jana 

Kaplického, 1966

Socha Karla Hynka Máchy  
na  pražském Petříně, odhalena 16. 6. 1912

Socha Karla Hynka Máchy pod Mostnou 
horou v Litoměřicích, odhalena 21. 11. 2010
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Malíř pro děti (95 let)

V rodině venkovského topiče a dělnice z textilní továrny se v Semilech 
8. června 1927 narodil Miloslav Jágr. Rodiče s dělnickým původem 
nechali Mílu vystudovat na Sklářské škole v Železném Brodě a poté 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Miloslav Jágr 
byl výtvarník, malíř 
a ilustrátor. Měl širo-
ký záběr umělecké 
činnosti. Výčet jeho 
děl zahrnuje ilus-
trace ke knihám, 
obrazy, keramiku, 
sklářské práce, scé-
nické návrhy, pla-
káty a v neposled-
ní řadě animované 
filmy, na nichž se 
podílel. Svými ilus-
tracemi skoro tři 
desetiletí přispíval pro dětský časopis 
Mateřídouška. S knižními ilustracemi 
pro děti začal ve Státním nakladatelství 

dětské literatury roku 1959 knížkou 
Marie Kubátové Pohádky pro rozcá-
plíky. Miloslav Jágr byl velmi přátelský 

a pracovitý člověk. Zůstalo po něm ob-
sáhlé dílo. Pohádkové ilustrace jsou jen 
částí a možná by toho stačil ještě více 
nebýt jeho dlouholeté obětavé peda-
gogické činnosti. Miloslav Jágr zemřel 
27. srpna 1997 v Praze.

-božka- 

Prstýnek pro Vlastu (110 let)

Málokterá herečka měla v sobě tolik elegance, půvabu a šarmu. 
Dostávala role vznešené, vážné, ale i veselé. Měla krásný podmanivý 
hlas. I když v životě na růžích ustláno neměla, byla velmi oblíbená 
a obsazovaná jak v divadelních, tak i filmových rolích. Její 
nejkrásnější role byla bezesporu kněžna ve filmu Prstýnek.

Vlasta Fabianová se na-
rodila 29.  června  1912 ve 
Lvově. Do Prahy se s matkou 
přestěhovala až o dva roky 
později. Její rodiče tíhli od 
mládí ke kultuře. Proto i její 
vztah k divadlu a filmu byl 
velmi pozitivní. Chodila na 
dramatické oddělení Pražské 
konzervatoře a poté krátce 
působila ve Švandově diva-
dle a v divadle Akropolis. Několik let 
strávila na prknech Státního divadla 
v Brně. V roce 1941 byla přijata do sou-
boru Národního divadla v Praze, kde 
zůstala až do penze. Byla oblíbenou 

a  často obsazovanou herečkou i  ve 
filmu. Byla dvakrát vdaná, její první 
manžel byl rozhlasový režisér Josef 
Bezdíček. Po jeho smrti se provdala za 
hereckého kolegu Bohuše Záhorského. 

Vlasta na sklonku života zůstala sama, 
děti neměla a o oba muže přišla. Když ji 
opustila i životní kamarádka Dana Me-
dřická, uzavřela se do sebe. Na bránu 
hereckého nebe zaklepala 26. 6. 1991. 
Pochována je na Vyšehradském hřbito-
vě v hrobě označovaném jako „Pomník 
českým hercům“.

Martina Jurová

17. 6. 1917 (105 let)
Za svého poby-
tu v Rusku uzavřel 
Tomáš Garrigue Masaryk s fran-
couzským ministrem 
A. Thomasem smlouvu na 
přepravu 30 tisíc česko‑
slovenských zajatců do 
Francie. Byla to první smlouva 
Československé národní rady 
s jiným státem. Pro zmatky 
v Rusku se však nerealizovala.

18. 6. 1882 (140 let)
„V Praze byl konán první slet 
všesokolský, jehož se účast-
nilo 76 jednot s 1 600 členy 
pod velením Dr. Miroslava 
Tyrše. Prvním sletištěm byl 
Střelecký ostrov v Praze, kde 
veřejně cvičilo 720 Sokolů. 
Slet vzbudil značný zájem.“ 
(Kalendář hist. národa českého, 
D. A. z Veleslavína, s. 551)

28. 6. 1837 (185 let)
Český malíř a akademik Emil 
Johann Lauffer se naro-
dil 28. 6. 1837 ve Dvorcích 
(† 31. 5. 1909). Studoval ve 
Vídni u Christiana Rubena. Sám 
pak jako pedagog na pražské 
Akademii výtvarných umění 
vedl Václava Brožíka a dával 
též soukromé lekce kresby 
Antonínu Slavíčkovi.

29. 6. 1617 (405 let)
Ferdinand II. byl v Chrámu 
sv. Víta za asistence kardinála 
Františka z Ditrichštejna koru‑
nován na českého krále. Jako 
český král vládl 20 let a kardiná-
la přežil jen o půl roku. František 
byl rádcem čtyř Habsburků – 
Rudolfa II., Matyáše, 
Ferdinanda II. i Ferdinanda III.

29. 6. 1882 (140 let)
Ministerským nařízením bylo 
ustaveno, aby s ohledem na 
potřeby státní služby prokázali 
všichni posluchači právnické 
fakulty české univerzity při stát-
ních zkouškách znalost němči‑
ny. Studující práv na německé 
univerzitě v Praze znalost češti-
ny prokazovat nemuseli.

1947
(75 let)
Taťána Fišerová
* 6. 6. 1947
† 25. 12. 2019
česká herečka, 
spisovatelka, 
moderátorka, 
politička, 
občanská 
aktivistka

1932
(90 let)
Bohuslav 
Ondráček
* 27. 6. 1932
† 7. 6. 1998
český hudební 
skladatel, 
producent 
Golden Kids

1922
(100 let)
Věra Janoušková
* 25. 6. 1922
† 10. 8. 2010
česká výtvarnice, 
malířka, zakl. 
Nadace Věry 
a Vladimíra 
Janouškových te
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Miloslav Jágr

Vlasta Fabianová a Otomar Korbelář, Prstýnek, 1944

Vlasta Fabianová, 1930
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