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Stezka zámeckých pánů
Vycházkový okruh vás provede historickým 

jádrem města, malebným okolím řeky Nežárky 
nebo Husovými sady. Stezka je dlouhá cca 3,5 km 
a procházka je plánovaná na zhruba 1 hodinu. Na 
vycházkovém okruhu se seznámíte nejen s histo-
rií vzniku města, se šlechtickými rody, které život 
v našem městě ovlivňovaly, ale také uvidíte propo-
jení do našeho současného života, ať už díky boha-
té architektuře nebo duchovnímu odkazu.

Pěší stezka Českou Kanadou
Zcela nová pěší stezka Českou Kanadou měří 

118 kilometrů,  je díky charakteru krajiny rozděle-
na na 8 etap a začíná v Jindřichově Hradci. V šesté 
etapě dojdete například ke kurioznímu skalnímu 
útvaru Ďáblova prdel poblíž rozhledny U  Jakuba 
u obce Valtínov. Až ho spatříte na vlastní oči, po-
znáte, že zkrátka nemůže mít jiné jméno.

Dětské prohlídky zámku
Věděli jste, že Jindřichohradecký zámek je 

třetí největší památkový komplex v České repub-
lice? Navštívit můžete tři prohlídkové trasy, zhléd-
nout zámecký hudební pavilon Rondel nebo jed-

nu z  nejlépe dochovaných hradních kuchyní 
u nás - Černou kuchyni. Letošní novinkou jsou 
prohlídkové trasy určené dětem s  hlavním 
hrdinou příběhu malým hrabětem Karlem Ev-
ženem Černínem.

Interaktivní průvodce  
POZNEJ HRADEC

Poznat další části města, jeho zajímavosti 
a památky, zabavit děti a  ještě něco vyhrát – 
ideální spojení pro rodiny s dětmi. Vydejte se 
na vycházkovou trasu s naším interaktivním 
průvodcem. Navštivte 8 TOP míst, odhalte 
tajenku a zúčastněte se slosování o hodnotné 
ceny.

Infocentrum Jindřichův Hradec
infocentrum.jh.cz
www.ckanada.cz

TIP na kulturní akce na léto v Jindřichově Hradci:
Celé léto  Jízdy parním vlakem Jindřichův Hradec – Nová Bystřice
  O té ohavné rebelii – příběh z války třicetileté – kostýmovaná prohlídka běžně 

nepřístupných zámeckých prostor počínající rokem 1618.
13. 8.  MINT Market – trhy s originální módou, šperky a designem
23.–27. 8.  Mistrovství České republiky v balonovém létání – nebe nad Jindřichovým Hradcem 

opět zaplní pestrobarevné balóny.
27. 8.  Opera na III. nádvoří zámku – tradiční operní představení pod širým nebem na zámku  

– Carmen, Georges Bizet

Hradcem a z Hradce  
pěšky Českou Kanadou

http://www.infocentrum.jh.cz
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Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak je to s výhrami z ma-

gazínu Pražský přehled. V minulém měsíci se mezi 
výherci vyskytl můj manžel Vítězslav Neumann, 
v květnovém magazínu vidím mezi výherci mé 
jméno Jaroslava Neumannová. Chtěla bych se 
optat, či vás přímo poprosit, zda byste dané výhry 
nemohli sloučit do jedné zásilky a poslat nám je 
společně. Oba jsme již senioři, já navíc špatně 
chodící a navíc z Liberce.

Předem děkujeme za vaší ochotu.
 Jaroslava Neumannová a Vítězslav 
Neumann, Liberec

Dobrý den, Neumannovi z Liberce,
předně mi dovolte poděkovat Vám za zájem 

o magazíny naší redakce. Ohledně zaslání výher, 
tady je malý problém, že výhry z Pražského přehledu 

se nezasílají, pouze vyzvedávají v redakci. Navíc 
s ohledem na velkoformátový rozměr Atlasu světa, 
který jste vyhráli, je to téměř nemožné poslat, aby 
to pošta doručila v pořádku. Pokud máte někoho, 
jistě máte, kdo jezdívá do Prahy, napíšete nám jeho 
jméno a my mu výhru pro vás oba předáme. Myslíte, 
že by to takto šlo?

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli neplá-
nujete obnovit dlouhou tradici vydávání periodik 
v papírové podobě. Zejména mě zajímá Pražský 
přehled. Čtení na obrazovce není žádný požitek!

Moc děkuji za odpověd. Burešová

Vážená paní Burešová,
vážím si Vašeho zájmu o Pražský přehled, ale 

nemám pro Vás dobré zprávy. Abychom mohli ob-
novit papírové vydávání magazínu, který vychází 

již 70 let, musely by nějakým zázrakem: klesnout 
ceny energií a pohonných hmot, poté by snad kles-
la cena papíru a tisku a poté by snad dodavatelé 
programů, neodmítali jejich inzerování v Pražském 
přehledu s odkazem, že jdou cestou internetu. Dost 
by také pomohlo, kdyby Pražský magistrát vzal na 
vědomí aktuální situaci jejich někdejšího periodi-
ka a přispěl k jeho vydávání. Třeba si to právě teď, 
když je před volbami, někdo z povolaných přečte. 
Když mají tolik skvělých lákadel pro starší ročníky, 
co třeba Pražský přehled tiskem? V takovém pří-
padě Vám, a desítkám dalších tazatelů mohu na 
místě slíbit obnovení vydávání magazínu Pražský 
přehled tiskem.

Luděk Sládek, šéfredaktor

přes všechny nepříznivé zprávy a situace nastalo léto a je 
potřeba si ho užít a odpočinout si od balastu všedních dnů. 
I přes prázdniny nabízí hlavní město mnohé kulturní programy 
a akce, které vám jistě pomohou strávit volný čas příjemně 
a aktivně. Začtěte se do nového vydání našeho měsíčníku 
a určitě najdete inspiraci.

Na Letní scéně HAMU budete moci v průběhu července na-
vštívit unikátní představení barokního divadla Florea Theatrum. 
Těmito inscenacemi vrcholí oslavy 20. výročí souboru Musica 
Florea v čele s dirigentem Markem Štrynclem. Vřele doporučuji.

Organizace Open House Praha nabízí po celý rok komen-
tované procházky a prohlídky běžně nepřístupných budov. 
Po celý měsíc máte možnost na tyto akce zavítat. Podrobný 
program najdete v rubrice Kluby a Kulturní domy. Jste srdečně 
zváni.

Nezahálejí ani na Chodovské tvrzi na Jižním Městě, kde se 
pro vás chystá další ročník Tónů Chodovské tvrze. Tentokrát je 
program opravdu nabitý, vystoupí např. legenda světové ope-
ry Gabriela Beňačková, světoznámá operní pěvkyně Dagmar 
Pecková a nebude chybět ani zakladatel festivalu, náš přední 
houslista Jaroslav Svěcený. Mezi další hosty bude patřit zpě-
vák Štefan Margita nebo kytarista Lubomír Brabec. Nenechala 
bych si ujít.

V Centru současného umění DOX připravili novou výsta-
vu – poctu mimořádné osobnosti českého umění, malířce 
a sochařce Věře Novákové. Každý čtvrtek se bude promítat 
v rámci Letního kina Evergreen a na konci července se můžete 
těšit na Dětský den v DOXU.

V Galerii Villa Pellé v Praze Dejvicích pokračuje výstavní 
projekt Wallstreet, který představuje díla výtvarníků s kořeny 

v českém graffiti. To nás obklopuje denně a není od věci si 
připomenout vývoj originálního výtvarného směru.

Přeji všem čtenářům klidné letní dny a inspirativní kulturní 
zážitky.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka

úvodník

dopisy

Vážení a milí čtenáři,

www.prazskyprehled.cz 3



rozhovor

Rozhovor  
s Ivanem Steigerem
Absolvent FAMU, katedry dramaturgie a scenáristiky Ivan Steiger se narodil roku 
1939 v Praze. V roce 1968 emigroval do Mnichova, kde tvořil jako autor, filmový 
režisér, producent a karikaturista.

Když se vrátíte do míst, kde válčili Petráci, kluci 
od Petrského náměstí, s Františkány, kluky z Na 
Františku, co se Vám vybaví?

Už vlastně nic, Adámek, sportovní středisko 
neexistuje, kurt dole, dva nahoře a v zimě kluziště. 
Soudruzi ho nakonec spojili. Když jsme začali spou-
štět svázané zajatce do sádky vánočních kaprů, tak 
dodnes nevím, jak zajatci dopadli. Možná nedo-
padli dobře…Nějak se to řešilo i ve škole…

Souvisí nějak Váš svět klukovských her s uni-
kátně jedinečným Muzeem starých hraček na 
Pražském hradě, nebo je to spíše stará dobrá 
sběratelská závislost?

Byli jsme v roce 1953 vyštváni z Prahy. Bylo to 
normálním zvykem, takže jsme se ocitli v Horním 
Benešově, otec byl živnostník. Bylo to spíš dobrá 
sběratelská závislost, sbíral jsem všechno možné, 
od obalů na žiletky, zápalky i  cigarety, všechno 
možné, prostě všechno možné…

Vaše kresby obletěly svět, řada z nich se stala 
symbolem vypjaté doby, ale jen jedna se stala va-
ším symbolem. Stále to platí o pařezu a květině?

Kresbu pařízku s  květinou jsem nakreslil pro 
herečku Ljubu Hermanovou. Nicméně se stala 
„mojí“ květinou, více méně stokrát či dvěstěkrát 
opakovanou, je to moje kytka, mám ji s pařízkem 
chráněnou.

Žijete v Mnichově, Schwabingu, ale i Praze ve 
 Vršovicích, máte německé občanství, profesně 
jste známý v zahraničí, ve světě jste nakreslil 
dvacet jedna knih, náklonnost musíte dělit. Jak 
velkou část zabere ta česká?

Vlastně je to půl na půl. V  Německu jsem 
nakreslil 9 353 kreseb pro Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, tisíce kreseb pro západní svět, v  Česku 
kreslím pravidelně pro Reflex. Jezdím často sem 
a tam, tam a sem, je to už nuda, ale vždy se na tu 
cestu těším…

Slova mistrně nahradíte trefnou kresbou, je Vám 
dáno vidění, řekl jste svou tvorbou vše, co jste 
chtěl sdělit?

Kresba zeměkoule nebo květinka.
Martina Jurová

Ivan Steiger

Ivan Steiger s manželkou Evou

Expozice Muzea hraček

„Sbíral jsem všechno 
možné, od obalů na žiletky, 
zápalky i cigarety, všechno možné, 

prostě všechno možné…

Muzeum hraček
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KAM za kulturou s…

Jiřím Pospíšilem
Český politik Jiří Pospíšil (*1975 v Chomutově) vystudoval gymnázium 
a Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Působil jako místopředseda 
ODS, ministr spravedlnosti České republiky a od roku 2014 je poslancem 
Evropského parlamentu za TOP 09. Dále je zastupitelem hlavního města Prahy. 
V neposlední řadě je předsedou správní rady Museum Kampa – Nadace Jana 
a Medy Mládkových.

Milé čtenářky, milí čtenáři,
je mi velkou ctí Vás pozvat na následující kultur-

ní události při příležitostí příchodu letního období. 
V  minulých letech naše kulturní volnočasové akti-
vity výrazně omezilo šíření koronavirové infekce. 
Nyní se ovšem konečně můžeme věnovat vlastním 
koníčkům naplno. Dovolím si vyzdvihnout zejména 
divadelní představení Marta, které se inscenuje na 
Letní scéně Musea Kampa od 9. června 2022. Lístky 

již můžete zakoupit v předprodeji. Napínavé život-
ní příběhy zpěvačky, disidentky a  chartistky Marty 
Kubišové společně s vltavským vánkem na Kampě 
v letních večerních hodinách Vás zcela pohltí. V prů-
běhu recitálu budete sledovat pozici Marty Kubišo-
vé, která dokazuje její ohromnou sílu vzdorovat to-
talitnímu režimu, který se jí neustále snažil „ohýbat 
záda“. V  rámci letní scény tento rok pro Vás znovu 
nadějná scénáristka Daniela Sodomová připravila 
skvělou možnost znovu zhlédnout představení We-
rich, které minulý rok mělo velký úspěch. Doporuču-
ji navštívit Werichovo vilu před začátkem představe-
ní, kde můžete spatřit místnosti komika, spisovatele 
a glosátora Jana Wericha, kde dumal a psal své my-
šlenky. Následně Vás místní kavárna donutí ochut-

nat věhlasné dorty a  příjemnou kávu. Mecenáška 
umění Meda Mládková byla letitou přítelkyní Jiřího 
Voskovce a  spoustu let tvrdě bojovala o  záchranu 
vily, kde vznikla stálá expozice těchto dvou veliká-
nů. Divadelní představení slouží také jako pocta za 
to, co nám a našim dětem zde zanechali.

V červnu byla v Museu Kampa zahájena výsta-
va Lidská důstojnost od Evy Kmentové a Olbrama 

Zoubka vzniklá ve spolupráci s Nadačním fondem 
Kmentová Zoubek a navazuje tím na projekt reali-
zovaný v loňském roce v Litomyšli. Sochař Olbram 
Zoubek a Sochařka Eva Kmentová představují dvě 
mimořádné tvůrčí specifika, sochaři se postupně 
stali symboly českého sochařství 2. poloviny 20. 
století. Byli také studenty z neobvykle podnětného 
ateliéru profesora Josefa Wagnera na pražské Vyso-
ké škole uměleckoprůmyslové, kde se jinými slovy 
znovuzrodilo takzvané české poválečné sochařství. 
Byli dokonce životními partnery, manželství uzavře-
li následně po absolvování školy. Rodinné a přátel-
ské vazby byly důležitou obranou proti demagogii 
totalitní doby, což se v podtextu odrazilo i v jejich 
práci a přístupu k ní. Výstava představuje období od 
konce padesátých do osmdesátých let, kdy bylo vy-
tvořeno několik významných děl. Mezi slavné sochy 
zde patří Zoubkovi Strážci, Běžec, Kmentové Opuš-
těný prostor, Lidské vejce a další podstatná díla.

Budu se velmi těšit, až se společně na někte-
rých ze zmíněných kulturních událostí setkáme!

Jiří Pospíšil

Plakát k představení Marta

Výstava Olbrama Zoubka a Evy Kmentové

Socha Olbrama Zoubka

„Je to blbý, bude se to líbit.“ 
Jan Werich

Jiří Pospíšil

www.prazskyprehled.cz 5



Křížem krážem mezi divokými zvířaty
Zvláštní zvuky a vůně kolem nás, volání neznámých ptáků, řev kočkovitých šelem, 
dusot bizonů a zubrů nebo neslyšné cupitání drobných hmyzích nožiček. Z některých 
expozic nám přeběhne mráz po zádech, jiné nás zanechají v němém úžasu.

V pražské ZOO je více jak 150 expozic, 14 pa-
vilonů a  celková rozloha zahrady činí 58 ha. Už 
z  těchto čísel je jasné, že bychom měli vyrazit na 
výlet již ráno, abychom měli čas pokochat se vý-
hledem na majestátní zvířata a zároveň si v klidu 
sednout k odpočinku u stánku či restaurace. Není 
na škodu si u  vchodu vzít orientační plánek, ale 
pokud zapomeneme, jsou po areále rozmístěny 
rozcestníky a  tabulové plány. Za vchodem se se-
tkáváme s  pandou červenou, která se schovává 
v  horních větvích stromu a  je jí vidět jen huňatý 
ocas. Prvním pavilonem na naší cestě je Indonéská 
džungle, která vás zaujme atmosférou života pra-
lesů Jihovýchodní Asie. Procházíme se po klikaté 
stezce přes vystouplé kořeny, kolem tůněk plných 
živočichů. Pod dlouhými větvemi sklánějícími se 
až k  zemi, můžeme zahlédnout nehybné varany 
zahrabané v písku, či odpočívající orangutany. Mí-
říme na vrchol zahrady k severnímu vchodu, kde se 
rozprostírá Africký dům, útočiště elegantních žiraf, 
pasoucích se spokojeně na pláni společně s pštro-

si, antilopami a zebrami. Vracíme se zpět přes most 
do jádra ZOO, přes údolí slonů a dál. Pražská Zoo 
skýtá mnoho expozic. Od nejmenších živočichů až 
po ty největší, nepřeberné množství ptactva vy-
puštěných do velkých voliér, do nichž má přístup 
i návštěvník, až po ostrovy opic a vodní svět. Naše 
děti ocení svezení se ve vláčku v dětské zoo nebo 
brouzdaliště. Teď už nezbývá než dodat, abyste 
si návštěvu užili na maximum a  nechali na sebe 
dýchnout atmosféry různých koutů světa a kultur 
a obdivovat třeba tiché vlky nebo hravé opičí hrát-
ky v korunách stromů.
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Ecce homo Homolka
Jaroslav Papoušek - Kristýna Jankovcová a Adam Svozil

Premiéra stejnojmenné divadelní inscenace proběhla 
25. května 2022 ve Velkém sále Švandova divadla.

Záměrem dvojice Jankovcová Svozil bylo jistě 
navázat na adaptaci kultovního filmu o rodině Ho-
molkových na výletě do přírody, na čerstvý vzduch. 
Herci podali dobré výkony, vybavení scény je sou-
časně moderní, tedy velmi jednoduše řešené. Cel-
kový děj odpovídá původnímu filmu včetně pro-
slulých hlášek, což podtrhují i místy vložené vtipné 
scény. Snad jen první a poslední scéna je tak nějak 
mimo. Z reakcí diváků po představení lze vyvozovat, 

že paleta spokojenosti od 0 do 
100  % pozitivních hodnocení 
se pomyslná ručička zastavila 
na hodnotě 35  %. Bylo těž-
ké naplnit očekávání diváků, 
kteří jsou ovlivněni zlidově-
lými hláškami z  filmu a  jdou 
na představení již s jistým de-
spektem. Trochu mi konverza-

ce diváků po představení připomněla reakce diváků 
na televizní silvestry. Myslím, že se představení vy-
dařilo na více než uvedených 35 %. Závěrem mi do-
volte ocitovat upozornění divadla: upozorňujeme 
diváky, že se při představení na jevišti kouří - ciga-
rety jsou v tomto případě považovány za rekvizity.

Luděk Sládek 

Natálie Řehořová, Anna Stropnická, Petr Kult, Jan Grundman,  
Nataša Bednářová, Tomáš Petřík, Marek Frňka

Nataša Bednářová a Tomáš Petřík

Anna Stropnická a Petr Kult

„Komedie Ecce homo 
Homolka scenáristy a režiséra 
Jaroslava Papouška z roku 1969 

je sondou do české povahy.“

V září uplyne devadesát jedna 
let, co branami pražské ZOO 
v Troji, která byla zatím jen 
zpřístupněným staveništěm, 
prošli první návštěvníci.
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27. mezinárodní varhanní festival
V bazilice sv. Jakuba na Starém Městě pražském nabídne festival během 
srpna a září setkání s originálními umělci.

Největší varhany v České republice se rozezní 
pod rukama i  nohama předních umělců, a  to ze 
Spojených států amerických, Polska, Itálie, Francie, 
domácích interpretů, ale také vystoupí pražský 
Kühnův smíšený sbor a  trombonista Tomáš Trn-
ka. „Program letošního ročníku připomene několik 
významných skladatelů, např.  dvousté výročí na-
rození Césara Francka, sté výročí narození českého 
varhanního virtuóza a skladatele Jiřího Ropka a při-
pomeneme si i patnácté výročí odchodu na věčnost 
významného skladatele Petra Ebena. Samozřejmě, 
že v  programech nebudou chybět Bachovy skladby 
a  díla světových klasiků. Tato přehlídka světového 
varhanního umění je jedinou v  takovémto rozsahu 
v  hlavním městě. Naše největší varhany uslyšíme 
v celé jejich barevnosti a osobitosti.“ uvedla ředitel-
ka festivalu a titulární varhanice baziliky sv. Jakuba 
Irena Chřibková. Posluchači mají při této příležitos-
ti současně možnost navštívit jeden z  nejpozoru-
hodnějších pražských chrámů, jakým je právě bazi-
lika sv. Jakuba, s nádherným interiérem a proslulou 
akustikou. A  protože hudba nepotřebuje tlumoč-

níka, jsou tato hudební setkávání všestranně obo-
hacující. Během každého koncertu probíhá video-
projekce, díky které mohou posluchači sledovat na 
plátně varhaníka při hře.

-red-

Festival pouličního divadla
Cirkusové stroje, akrobaty v oblacích i zářící květiny neskutečných rozměrů, to vše 
potkáte na letošním ročníku festivalu pouličního divadla Za dveřmi. V horkém létě 
vnese festival Za dveřmi čerstvý vzduch do hlavního města! Každý den od 13. do 
19. července vás osvěží výkony českých i zahraničních umělců, které spojuje láska 
k pouličnímu divadlu. Vstup na festival je zdarma.

Akrobaté, žongléři, 
tanečníci a hudebníci oživí 
prostor před Průmyslo-
vým palácem na Výstavišti 
i  centrum metropole. Vy-
střídají se velkolepé show i intimní představení, nová 
zpracování známých pohádek i  příběhy ryze aktu-

ální. Nebude chybět hu-
dební program, divadelní 
průvod velkých loutek 
a  interaktivní světelná in-
stalace Fénixova zahrada. 

Francouzský akrobatický kolektiv Vous Revoir nabíd-
ne svěží pohled na vzdušnou akrobacii. Na šlapadlo 

s langošem v jedné ruce a s malinovkou v druhé vás 
přenese interaktivní divadlo Balaton 1982 s meziná-
rodním obsazením. Žonglérské duo Bratři v  tricku 
představí nejnovější kusy ze svého repertoáru. Hru 
na tělo, basu, hlas a hadry pro děti i rodiče předve-
de Spielraum Kollektiv. Nebude chybět akrobatický 
Holektiv, ohnivá show v podání ohnivého lunaparku 
MansterVille & skupiny Blackout Paradox, na Expe-
dici k domovu vyrazíme s Moetivi Karavan. Festival 
zahájí tancem na Staroměstské radnici akrobaté 
z AirGym company. Vytříbený hudební program za-
jistí Floex s robotem Josefem, zpěvák Thom Artway 
a kapely Celeste & Charles a Toot Ansamble.
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Basilika sv. Jakuba

Videoprojekce během koncertů

Moetivi Karavan – Expedice k domovu

MansterVille – Blackout Pardox

Největší varhany v České republice

Festival proběhne v době od 
4. srpna do 22. září a nabídne 
osm koncertů, vždy ve čtvrtek 
od 19 hodin.

Balaton 1982 „Letošní program nabídne 
více než 40 představení, 
workshopů a hudebních 

vystoupení.“

www.prazskyprehled.cz 7
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Cestování časem se Slovany
Skanzen je umístěn ve velkém sadu na okraji města Kouřim v místě, jež se nazývá 
Na hrázce, přibližně 1 km na jih od centra města. Nedaleko skanzenu se nacházejí 
rozsáhlá archeologická naleziště dokládající staré slovanské osídlení.

Skanzen Kouřim je muzeem lidových staveb a je 
součástí regionálního muzea v Kolíně. Jeho historie 
je velmi bohatá a pestrá a protíná časovou osu od 
založení roku 1976, přes prohlášení areálu kulturní 
památkou České republiky až po současnost, kdy 
byla v  roce 2016 dokončena první část dostavby 
muzea. Z  hlavních aktivit dostavby stojí za zmínku 
znovupostavení mariánského sloupu z  Konárovic, 
přenesení a  restaurování sochy 
svatého Donáta ze Svatbína, pře-
nesení stodoly ze Želejova nebo 
výstavba usedlosti z  Podbrdska 
či z  Českobrodska a  středního 
Polabí. Mezi stálé expozice, které 
by měl návštěvník určitě vidět, 
patří devítiboká roubená stodo-
la se strmým vysokým krovem 
ve středověkém stylu pokrytým 
došky pocházející z  roku 1648 
a která byla do muzea přenesena 
v roce 1972 jako jedna z prvních 

staveb. Původní chalupa, jejíž datum 
výstavby je odhadováno kolem roku 
1786, sýpky pocházející z 18. a 19. sto-
letí a  v  neposlední řadě celoroubená 
kovárna z  roku 1774, která sloužila 
svému účelu až do roku 1958, a byla 
přenesena a  umístěna do skanzenu 
v  roce 1976. Vnitřek kovárny ukrývá 
celý kovářský mobiliář v  původním 

stylu. Celý areál je doplněn drobnými památkami sa-
králního charakteru. Z procházky a prohlídky celého 
skanzenu na návštěvníka dýchne kus historie našich 
předků a jejich života z klidnějších dob na vesnici.

-PaJa-

O prázdninách na Jurkovič Open Air
Již 7. ročník festivalu se koná 16. července v Jílovém u Prahy za účasti hvězd 
Ivan Hlas trio (Norbi Kovács, Olin Nejezchleba), Krausberry, Michal Prokop trio, 
Flamengo Reunion Session nebo Bára Poláková. Jako každý rok si zde zahraje 
i Marcus Jurkovič & Motion Food.

Festival je pojmenován po muzikantovi, blues-
-manovi a staviteli kytar Peteru Jurkovičovi. Hrál na-
příklad ve skupinách Bluesberry, Žáha nebo Tucet. 
Byl o něm natočen film „Bluesman“. Na jeho kytary 
hrají Petr Roškaňuk, Vladimír Guma Kulhánek nebo 
Norbi Kovacs. Za nástroje se mu dostalo uznání od 
kytarových legend jako Eric Clapton či Jeff Beck. Po 
koncertě ZZ TOP věnovali kytaru, kterou společ-
ně stavěli se sochařem Stefanem Milkovem, Billu 
Gibbonsovi. V  rozhovoru pro „Musicstore“ Stefan 
Milkov prozradil: „Z různých zdrojů jsme se dovídali, 
že si podle motivů na té kytaře nechal Gibbons ušít 
koženou bundu, natočil na ní část nové desky, a  že 
z  kytar, které vlastní, má tři nejradši. Tu první dostal 
od Jimy Hendrixe, druhou od Erica Claptona a třetí od 
nějakých kluků z Jílového u Prahy.“ Peter Jurkovič ze-
mřel 28. 11. 2015. Poslední jeho muzikantskou štací 
byla právě kapela složená z jeho synů a jejich přátel 
se zpěvákem, hráčem na foukací harmoniku a skvě-
lým šoumenem Markem Hlavicou. Festival začíná 

ve 14 hodin, nejprve přicházejí rodiny s dětmi, pro 
které je na druhém podiu připraven program. Park 
za muzeem, kde se událost koná, se postupně zapl-
ňuje dalšími a dalšími lidmi, pomalu se stmívá, davy 
jásají nadšením a pod jílovským nebem duní rock, 
blues i pop. The Show Must Go On!

-ab-

Skanzen Kouřim, kovárna

Skanzen Kouřim, stodola

Zazpívá i letos Norbi Kovácz něco od Omegy?

„Kdybych byl Bluesman, 
měl bych mnohem lehčí život. 
Kdybych byl Bluesman, měl 
bych mnohem lehčí život. A taky 
mnohem lepší zdraví, místo 
vody pil bych pivo.“ Marcus 

Jurkovič & Motion Food

Kouřimský skanzen je v jediným 
skanzenem v České republice, 
kde jsou shromážděny 
architektonické památky z celých 
Čech a jejíž nejstarší dochovanou 
stavbou je sýpka ze 17. století.

Jurkovič Motion Food v akci

Skanzen Kouřim, socha 
sv. Donáta ze Svatbína
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Stínadla stále tajemná
V Praze je stále možné najít místa, kde se vrátíte v čase, kde budete prožívat 
v rázovitých uličkách příběhy kluků. Jedno z takových míst jsou Stínadla.

Kde je hledat? Od dob spisovatele Jaroslava 
Foglara se mnohé událo, třeba to, že každý znal 
Stínadla, Vonty, Tleskače, Široka, ježka v kleci nebo 
žlutý špendlík. Stínadla, křivolaké potemnělé ulič-
ky působící tísnivým dojmem, plynové lampy 
jako od Schikanedera, krámky a  obchůdky, scho-
dy a pětiboké kameny. Vydejte se tedy z Národní 
třídy k Betlémskému náměstí a dále k Anenskému 
náměstí, kolem zrušeného kostela sv. Anny a sta-
nete v  místech vontského génia loci. Foglarova 
trilogie popsala Stínadla okolo čtvrti Na Františku, 
ulice Řásnovky, Petrského náměstí a  v  okolí kos-

tela sv. Anny. Vontové a další party tu dál 
podnikají výpravy za dobrodružstvím. Na 
zdech se opět objevují kresby, 
tajemné nápisy, vzkazy a  sym-
boly, jejichž význam znají jen ad-
resáti. V  roce 2007 u  příležitosti 
100. výročí narození J. Foglara 
byla do té doby bezejmenná 
ulička pojmenována „Ve Stína-
dlech“. Každoročně se tu také 
17.  12. u  postranního vchodu 
kostela sv.  Haštala koná Večer 

světel, připomínka roku 1938, kdy 
v Mladém hlasateli vyšla první komixo-
vá stránka Rychlých šípů. Návštěva se 
doporučuje v noci. 

Alois Rula 

Korunovační hostina na Letné
Letenská pláň nad Vltavou, severně od centra Prahy, se původně nazývala Leteň 
nebo Letná pole. Pojmenování mohlo souviset s prosluněným nebo odlesněným 
místem. Vzhledem ke své strategické poloze s výhledem na pražskou kotlinu 
nebyla nikdy souvisle osídlena, a dokonce existuje hypotéza, že název Letňany 
s Letnou souvisí, neboť tam nuceně přesídlili obyvatelé Letné, Letňanští.

Někdejší vojenský význam pláně je už dáv-
no pryč, nyní je spíše synonymem pro volný čas, 
odpočinek, posezení, procházky, ale i sport, kul-
turu a zábavu. Ostatně už Přemysl Otakar II. zde 
pořádal korunovační hostinu. Jde o první přímou 
písemnou zmínku o  Letné z  roku 1291. Dodnes 
nese jedna z  hlavních ulic v  bubenečské části 
Letné jméno Korunovační. Ulice vznikla okolo 

roku 1900 a  měla připomínat korunovace čes-
kých králů a  českou státnost. V  letech 1940 až 
1945 nesla název Goethova. Na jihozápadní 
straně Letenské pláně stojí od roku 1898 no-
vobarokní litinový Hanavský pavilon, který byl 
původně součástí Jubilejní výstavy v roce 1891. 
Stavba vznikla jako reprezentační pavilon Ko-
márovských železáren pro tuto výstavu. Jméno 

získala po majitelích železáren, hanavských kní-
žatech z Hořovic.

Pavel Edvard Vančura

Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu
Začínali jako malá školička se dvěma poníky pro děti, které se mohly ve svém 
volném čase nejen povozit a naučit se jezdit, ale i jak se správně o koníka postarat 
a být přítelem s tímto majestátním zvířetem.

Psal se rok 2018, když oficiálně vznikla jezdecká 
stáj s  původním názvem Stáj pod Zámkem neda-
leko Prahy v Tuchoměřicích. Stáj se formovala po-
měrně dlouhou dobu, avšak díky stejně nadšeným 
lidem, kteří dokázali společnými silami vybudovat, 
z tehdy neprosperující stáje se špatnou pověstí, fun-
gující areál se spokojenými koňmi a majiteli. A jak to 
bývá, vize vyroste a plán vytyčí jasnou cestu. Cílem 
se stalo vytvoření tréninkového centra pro kvalitní 
výuku jezdců s obrovským soustředěním na wellfair 
koně. Nedílnou součástí výuky je péče o koně (jako 

čištění, sedlání atd.), ale i práce ze země, takzvaná 
„komunikace“ s  koněm neboli natural horseman-
ship. Od prvních dvou poníku vedla cesta až k týmu 
devíti koňských spolehlivých učitelů různého věku 
i  velikosti a  šesti lidských certifikovaných lektorů, 
kteří provádějí své svěřence různými stupni výcviku. 
Od roku 2021 Jezdecká škola Wild působí ve vlast-
ním areále v Trněném Újezdu nedaleko pražského 
okruhu, kde nabízí vodění dětí na hodném poníkovi 
a příměstské tábory již od pěti let. Vyučuje klasické 
anglické jezdectví i alternativní bezudidlové ježdě-

ní. Zažijete i relaxační poklidné vyjížďky do okolních 
lesů a malebné přírody Českého krasu, k lomu Velká 
Amerika i do podhradí hradu Karlštejn.

Patricia Janečková
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Vyjížďka na Velkou Ameriku

Hanavský pavilon

Ulice Řásnovka

Tajemné vzkazy
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Kam s Vojtěchem Kašparem 
za památkami donedávna 
ukrytými v zemi
Hostivařské hradiště nad úrodným údolím Botiče

Letní vedra lákají k osvěžení v přírodních nádržích. Tradice koupání v Petrovickém 
údolí na potoce Botič je předlouhá. Nejstarší návrhy na stavbu hráze pocházejí 
z roku 1906 a stavbu dnešní přehrady iniciovala katastrofální povodeň v roce 
1958. Přepažením potoka Botiče v letech 1961 až 1963 vzniklo oblíbené přírodní 
koupaliště, v jehož blízkosti se nachází i několik významných historických památek.

Jednou z nejzajímavějších je potom Hostivař-
ské hradiště, které se vypíná nad severním břehem 
této vodní plochy. Ta se stala od svého napuštění 
oblíbeným místem rekreace Pražanů a  zajížděla 
sem i  speciální rekreační autobusová linka z  ná-
městí Míru. Na úbočí hradiště bylo v  souvislosti 
s výstavbou vodní nádrže vysázeno dvě stě čtyři-
cet hektarů lesa, který dnes v horkých dnech skýtá 
možnost procházek ve stínu stromů či houbaření. 
Náhorní část ostrohu nad přehradou byla parko-
vě upravena a  v  okolí přehrady byly vybudovány 
vycházkové cesty. Rozloha největší vodní plochy 
v Praze činí okolo čtyřiceti dvou hektarů a přehra-
da je dlouhá dva a půl kilometru. Šířka místy dosa-

huje až čtyři sta metrů a maximální hloubka se blíží 
dvanácti metrům.

Jižní odlesněný břeh přehrady je vyhrazen 
plážím, rekreaci a  vodním radovánkám, zatímco 
severní zalesněný břeh svádí k  vycházkám a  vý-
pravám za poznáním časů dávno minulých, po 
nichž zde zbylo několik významných památek. Ať 
již vystoupáte lesoparkem od přehradní nádrže či 
se vydáte od autobusové zastávky Řepčická, dora-
zíte na ploché obdélníkové návrší, jehož jižní, zá-
padní a severní svahy původně strmě spadaly do 
údolí meandrujícího Botiče. Vzedmutím hladiny 
po výstavbě přehrady se monumentalita hradiště 
poněkud vytratila, ale musíme si uvědomit, že pů-

vodně plochá a  mírně od východu k  západu kle-
sající planina pravěkého hradiště čněla nějakých 
dobrých čtyřicet metrů nad údolí potoka. Ostrožna 
se směrem k východu otevírala do volné a ploché 
otevřené krajiny ubíhající směrem k Měcholupům.

Podoba hradiště je dnes bohužel z velké míry 
setřena intenzivní hospodářskou a  zemědělskou 
činností. Fortifikační systém tvořený příkopem 
a valem byl zčásti zasypán a zčásti rozorán. Přesto 
v terénu patrné pozůstatky svědčí o rozsáhlé opev-
něné ploše dosahující téměř sedmi hektarů, která 
byla uvnitř členěna na rozsáhlou centrální plochu 
a dvě předhradí, západní a severní. Z ohrazení se 
částečně dochoval destruovaný val, přetínající os-

Plán hradiště v Hostivaři na základě výsledků měření z roku 
2008. 1 – centrální plocha hradiště; 2 – severní předhradí; 

3 – západní předhradí; 4 – předpokládaný prostor původní 
brány. Podle Romana Křivánka. Mapový podklad © ČUZK. 

© Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Letecký snímek hradiště Hostivař. Pohled od jihozápadu. 
Foto Irena Benková. © Ústav archeologické památkové 

péče středních Čech

Výsledky geofyzikálního průzkumu v roce 2008 prokázaly 
intenzivní přítomnost přepálených materiálů v tělese 

hradby na více místech průběhu opevnění. Podle Romana 
Křivánka. © Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Přeslen a drobné zlomky keramiky ze starší doby železné a fragment raně středověké nádoby zdobené  
několikanásobnou rytou vlnicí. Foto Ivan Kyncl. © Muzeum hlavního města Prahy
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trožnu na nejzranitelnější východní straně. Tento 
val byl zesílen vnějším příkopem. Pozůstatky opev-
nění se nejlépe dochovaly na jižním a  západním 
obvodu centrální plochy hradiště a v prostoru zá-
padního předhradí.

Povědomí o  hradišti měli zdejší obyvatelé již 
dávno, jelikož místo nazývali „Kozinec“, „Šance“ či 

„Na Zámkách“, ale první podrobnější informace 
přinesl až zjišťovací archeologický výzkum Muzea 
hlavního města Prahy v roce 1972. Ten zdokumen-
toval dřevohlinitou konstrukci valu (náspu) z hlíny 
a kamení a čelní hradbu s obvodovou kamennou 
zdí s  předpokládaným dřevěným ochozem. Na 
základě nálezového inventáře byla výstavba opev-
nění datována do pozdní doby halštatské (starší 
doba železná; 800–400 př. n. l.). Pozdější povrcho-
vé průzkumy (sběry úlomků keramických nádob) 
a geofyzikální průzkumy prokázaly osídlení zdejší 
polohy rovněž v období eneolitu (pozdní doba ka-
menná; 4200–2300 př. n. l.) či starší doby bronzové 
(2300–1600  př.  n.  l.). Archeologický výzkum pro-
kázal zánik konstrukcí hradiště mohutným požá-
rem, který zanechal v destrukci zdejšího opevnění 
množství přepálených kamenů a  spečenou strus-
kovitou hmotu. Nepochybně ještě patrné zaniklé 
halštatské valy potom využili obyvatelé zdejší kra-
jiny v raném středověku ve střední době hradištní 
(800–950  n.  l.). Plocha hradiště byla v  této době 
nepochybně osídlena, ale opevnění již obnoveno 
nebylo.

Mgr. Vojtěch Kašpar, Archaia Praha z.ú.

Nejlépe dochované těleso valu na severovýchodním nároží opevněného areálu. Foto Ivan 
Kyncl, 2016. © Muzeum hlavního města Prahy

Kusy horniny spečené vysokým žárem, pocházející z valu na severním okraji hradiště.  
Foto Ivan Kyncl. © Muzeum hlavního města Prahy

Hmotový model rekonstrukce podoby halštatského opevněného sídliště  
v altánu na hradišti. © Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze

Na některých místech dosahuje val výšky několika metrů 
a uchovává v sobě kamennou konstrukci čelní hradby 

a vnitřní hlinitý násep. © Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Praze

Pozůstatky nevýrazné terénní vlny na východní straně hradiště představuje postupně 
rozoraný zbytek valového opevnění v místech, kde plocha návrší přechází do volné krajiny. 

Foto Vladimír Čtverák, 2008. © Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Hmotový model rekonstrukce 
podoby halštatského 
opevněného sídliště si dnes 
můžete prohlédnout v altánu 
přímo na hradišti. Pokud se 
spustíte z kopce dolů do 
historického jádra Hostivaře, 
dýchne na vás ještě alespoň 
částečně uchovaná idyla 
venkovského agrárního sídla 
s malebnými historickými statky 
(rodný statek Antonína Švehly 
č. p. 2; Toulcův dvůr apod.) 
soustředěnými okolo původně 
románského kostela Stětí 
svatého Jana Křtitele.

www.prazskyprehled.cz 11



tech napsal první skladbu, v sedmi letech začal 
studovat hudbu ve Vídni a v deseti letech ode-
hrál soukromý koncert pro císaře Františka Jose-
fa I. Díky svému talentu si vysloužil mnoho poct 
a  dnes je na jeho počest pojmenovaný symfo-
nický orchestr či hudební festival. A také mu je 
věnováno muzeum Muzeul Naţional „George 
Enescu“. To se nachází v jedné z nejkrásnějších 
bukurešťských budov, která však v  současné 
době prochází rekonstrukcí, a proto se návštěv-
níkům opět otevře až v roce 2023.
https://www.georgeenescu.ro/

Balkánské chutě
Podnik Hanu‘ lui Manuc patří mezi nejstar-

ší pohostinské zařízení v Bukurešti, který záro-
veň oplývá bohatou historií. Stal se dějištěm 
diplomatických jednání i  prvního uvedení ru-
munské operety. V současnosti tento komplex 
slouží jako hotel, bar, kavárna a restaurace, kde 
se podávají nejen rumunské speciality, ale i ori-
entem a dalšími balkánskými zeměmi ovlivně-
né pokrmy, které jsou typické pro 19. století. Na 
nádvoří se navíc konají různé koncerty či diva-
dla, a tak lze spojit požitek z jídla s uměleckým 
prožitkem.
https://www.hanumanucrestaurant.ro

Na dvou místech současně
Návštěvník nemusí mít kouzelné sluchátko 

či Arabelin prsten, aby mohl zůstat v rumunské 
metropoli a zároveň se přenesl na vesnici. Etno-
grafické muzeum Muzeul Național al Satului 
„Dimitrie Gusti“, jenž své brány otevřelo popr-
vé v  roce 1936, představuje tradiční rumunský 
život na vsi. Skanzen vytvořil folklorista a socio-
log Dimitrie Gusti a v areálu se nachází 272 au-
tentických rolnických domů ze všech koutů Ru-
munska.
https://muzeul -satului.ro/

Bukurešť, Paříž Východu
Mezi válkami si hlavní město Rumunska 
vysloužilo poetické pojmenování 
„Malá Paříž východní Evropy“, neboť 
svými stavbami, širokými bulváry, 
kvetoucími parky i pestrou gastronomií 
mohlo směle konkurovat francouzské 
metropoli. A i když Bukurešť v dalších 
letech utrpěla hluboké šrámy zejména 
na své architektonické duši a tím pádem 
i podobě, tak si genia loci zachovala 
dodnes.

kultura v evropě
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Megalomanské bludiště
Dobu minulou připomíná neblahý Palác 

parlamentu (Palatul Parlamentului), který je 
druhou největší administrativní budovou na 
světě, třebaže není zcela dostavěn. Nápad na 
tuto megalomanskou stavbu s  12 poschodími, 
čtyřmi podzemními patry, interiéry zdobenými 
zlatem a mramorem, se zrodil v hlavě preziden-
ta Nicolae Ceaușescua. V současné době v paláci 
sídlí vedle parlamentu a úřadů také několik mu- Tereza Blažková

Ulice (Strada) Smârdan na Starém městě

Dům z obce Jurilovca,  
která se nachází v blízkosti Černého moře

Palác parlamentu nese rovněž  
pojmenování Ceaușescovův palác

Portrét hudebního génia George Enescu

zeí a je zde možnost pořádat kongresy, výstavy 
či prohlídky. Ty však mohou být leckdy napína-
vé. Kvůli prezidentovým stihomamům nejsou 
k paláci dispozici žádné dokumenty, a proto zde 
mnohdy bloudí i samotní průvodci.
http://cic.cdep.ro

Rumunský Mozart
Hudební skladatel, houslista a  pedagog 

George Enescu byl zázračným dítětem.V pěti le-
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Kateřina Kněžíková – soprán /  
Kateřina Englichová – harfa

K2
Unikátní spojení sopránu a harfy v písňových cyklech Benjamina 
Brittena, Petra Ebena, Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka a Sylvie 
Borodové. Dvě renomované současné hudebnice představují 
špičky ve svých oborech. Jedna je uznávanou harfistkou a harfo-
vou pedagožkou s bohatou koncertní i nahrávací činností, ta dru-
há je přední operní sólistkou, jež sbírá úspěchy doma i v cizině. 
Společné aktivity obou dam se datují od roku 2017, kdy za recitál 
a live nahrávku písní s harfou získaly cenu Classic Prague Awards.
cena: CD 329 Kč
www.radioteka.cz

Scarlett Wilková

Až uvidíš moře
Cizincem ve vlastní zemi. Románový debut známé novinářky. 
V roce 1948 přijalo Československo tisíce uprchlíků, kteří za 
dramatických okolností opustili občanskou válkou rozdělené 
Řecko. S první vlnou emigrantů přichází i desetiletá Sotiria – 
neumí česky, o svých rodičích nemá zprávy a neví, co s ní bude. 
Roky plynou a na pozadí jejího osudu se odvíjí rodinná sága 
plná tajemství a stesku po rodné zemi. Uvidí někdy Sotiria řecké 
moře? Pokud se do své vlasti skutečně vydá, možná tam najde 
víc, než čekala…
cena: 449 Kč
www.albatrosmedia.cz

Zuzana Říhová, čte Jana Štvrtecká

Cestou špendlíků nebo jehel
Temný příběh manželů Bohumily a Bohumila odkazuje svou 
temnotou a dusivou atmosférou na Erbenovu Kytici. Manželé 
Novotní hledají v Podlesí, malé vesnici v pohraničí, záchranu 
svého manželství. Chtějí Ladovskou vesnici a dostanou tu Erbe-
novu. Z Prahy se stěhují se svým mentálně postiženým synem 
a netuší, co všechno tím spustí. Jedné noci se totiž vracejí do 
prázdné chalupy – Kluk zmizel. Podivné události vyvrcholí třetí 
den po chlapcově zmizení, kdy se před jejich chalupou shromáždí 
všichni vesničané ve slavnostních úborech. Je to hra ve folklorním 
duchu, nebo jim všem jde o život?
cena: 299 Kč (download), 349 Kč (CD)
www.tympanum.cz

Martin Petiška

Pohádková maminka
Jsou děti, které nechtějí spát. Taková je i Alenka z naší knížky. Na-
štěstí má ale maminku, která si s ní umí krásně povídat. A z toho 
povídání pak vymýšlí nádherné pohádky. O neobvyklých hrdi-
nech. Jedna pohádka se prolíná s druhou a mezitím si Alenka 
s maminkou povídá o všem, co ji trápí, co jí nedá spát. A pomocí 
všech těch příběhů se jí strachy postupně z hlavy vytrácejí a místo 
nich přichází ten krásný pocit, že všechno na světě je v pořádku.
cena: 259 Kč
www.luxor.cz

Michal Stehlík, Martin Groman

Přepište dějiny
Oblíbený podcast nyní v jedinečné knižní podo-
bě! Kniha vychází z podcastu Martina Gromana 
a Michala Stehlíka Přepište dějiny, který vznikl 
v listopadu 2020. Věnuje se dějinám ve veřejném 
prostoru, médiích i výrocích politiků a dalších ve-
řejně vystupujících osob i osobností. Zdá se, že 
málokdo je uchráněn divokých paralel a přirov-
nání, která často minou svou reálnou historickou 
předlohu. Toho všeho se pak s chutí a vervou chy-
tají právě přepisovači dějin, kteří dnes masivně 
využívají sociální sítě i své případné politické ne-
bo jinak společensky významné postavení, aby 
dějiny zapojili do své aktuální strategie. Chcete se 
zviditelnit jako kritik Evropské unie, přirovnejte ji 
k Třetí říši. Chcete oslovit nacionální strunu v čes-
kých voličích, strašte Sudeťáky a jejich touhou po 
starém majetku. Přepište dějiny rozebírá jednu 
takovou vyšinutou paralelu za druhou a s vhle-
dem do historických dějů ukazuje, jak často je 
skutečná minulost daleko od mnoha dnešních 
pokřivených aktualizací.
Dokumentarista a  dramaturg Dan Moravec 
o podcastu Martina Gromana a Michala Stehlíka 
napsal: „Podcast Přepište dějiny je svým způso-
bem veřejnoprávní formát – moderní, a zároveň 
tradiční. Tohle se oběma pánům povedlo skloubit 
a propojit a tím povýšit na novou kvalitu. Moc mě 
zajímá, jestli jim nedojde dech, protože propojení 
toho, co žijeme, s minulostí je nejen zákonité, ale 
i nutné. K pochopení. A je -li souputníkem pocho-
pení inteligentní zábava, palec nahoru.“
Podcast Přepište dějiny získal v soutěži Podcast 
roku 2020 první místo v kategorii Objev roku.
cena: 448 Kč
www.jota.cz
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Přehled kulturních pořadů 
v Praze červenec 1955
Milí čtenáři,

1. celostátní spartakiáda nás provází již třetím 
vydáním a je to naposledy. Každopádně zaměst-
návala snad celý národ a byla příležitostí pro 
mnohé navštívit hlavní město, což byl v té době 
zřejmě vrcholný kulturní i jiný zážitek. Dokonce 

byli vítání i emigranti ze zahraničí, pokud se tak 
dá pozvánka chápat. Jinak nabídka filmových pre-
miér je tentokrát různorodější – Francie, Švédsko, 
Čína, Polsko…

Alice Braborcová

PRAHA O SPARTAKIÁDĚ 
MĚSTEM HUDBY – TANCE 
A ZPĚVU…

Již ne dny, ale pouze hodiny nás dělí od zahájení 
nemohutnější přehlídky naší sjednocené tělovýcho-
vy – I. celostátní spartakiády. Do slavnostně vyzdo-
bené Prahy sjíždějí se v těchto chvílích desetitisíce 
cvičenců ze všech krajů republiky, aby po čtyři dny 
rozjásaly ulice hlavního města a především pláň 
Strahova svým mládím, zdravím a silou. Již desítky 
okresních a krajských spartakiád dokázaly, že hlavní 
dny mládeže i dospělých předčí svou mohutností 
a pestrostí vše, co dosud bylo možno i u nás, v zemi 
s tak bohatou tělovýchovnou tradicí, zhlédnout.

Avšak nejen hlavní vystoupení na Strahově, 
nýbrž i bohaté sportovní a kulturní pořady vytvoří 
z naší I. celostátní spartakiády důstojný a skutečně 
imponující závěr oslav 10. výročí osvobození naší 
vlasti Sovětskou armádou.

K nejvýznamnějším kulturním událostem bu-
dou patřit nesporně vystoupení vítězných souborů 
lidové umělecké tvořivosti v Parku kultury a odde-
chu Julia Fučíka a na Zimním stadionu. Zúčastní se 
jich přes dvě stě souborů s celkovým počtem více 
než 10.000 účastníků. Pro diváky ze všech krajů 
republiky a především pro zahraniční návštěvníky 
budou tyto pořady přesvědčivým dokladem péče, 
která je u nás věnována tomu, aby se všechny zdravé 
tvůrčí schopnosti lidu mohly i v oblasti kulturní plně 
uplatnit a rozvinout.

Všechny pražské divadelní sály a koncertní síně 
se vedle toho pečlivě připravily na to, aby přispěly 
ke spokojenosti návštěvníků spartakiády bohatým 
výběrem nejlepších děl domácích i cizích klasiků 
a zároveň i současné dramatické a hudební tvor-
by. Hudbou, verši a činoherními vystoupeními ožijí 
konečně i nejkrásnější pražské zahrady a parky, ja-
ko jsou Valdštejnská, Ledeburská, Révové nádvoří 
Klementina aj. Cílem především mimopražských 
návštěvníků se stanou jistě i početné výstavní síně 
a musea, spolu s historickými stavebními památ-
kami, které se pro slavné dny spartakiády oděly do 

nového šatu, aby tím výrazněji vynikla jejich po-
věstná krása.

K nezapomenutelným dojmům ze Strahova při-
budou tak návštěvníkům z celé naší vlasti hluboké 
zážitky z návštěvy hlavního města, které plným prá-
vem oslavuje v rámci I. celostátní spartakiády radost-
ným zpěvem a hudbou 10. výročí svého osvobození.

VÍTEJTE V PRAZE!

Přicházíte k  nám ze všech krajů republiky, 
i z mnoha jiných zemí, kde přes velkou vzdálenost 
stará vlast zůstala vašemu srdci blízká. Přicházíte 
k nám, abychom spolu prožívali velké dny I. celostát-
ní spartakiády, abychom oslavili velkou přehlídku 
radosti, krásy a síly, v níž vrcholí 10. výročí našeho 
osvobození.

Vítáme vás v naší milované, krásné Praze, drazí 
spoluobčané, spolubojovníci za rozkvět naší vlasti 
a za štěstí našeho lidu. Vítáme vás, horníci a hutníci 
z Kladenska a Ostravska, vás, budovatelé nového 
Slovenska, vás, mladí hoši a děvčata ze škol, dílen 
a vojenských útvarů, z dolů, polí a úřadů, vítáme 
vás, kteří úpornou prací přeměňujete náš venkov, 
kteří jste k nám přijeli přes daleká moře, abyste 
pozdravili nebo poprvé uzřeli svou starou vlast. 
Vítejte v Praze, účastníci a návštěvníci naší I. celo-
státní spartakiády.

Budete u nás spokojeni, bude se vám u nás líbit, 
budete ještě dlouho vzpomínat a doma vypravovat 

o tom, co jste viděli a prožili. Připravili jsme pro vás 
to nejlepší, co dává náš kulturní život, divadla a kina, 
koncerty a lidovou zábavu, musea a výstavy, vycház-
ky a exkurse, festival lidové umělecké tvořivosti – to 
vše vás očekává v bohatém, pečlivě vybraném pro-
gramu. Naši umělci, všichni představitelé našeho 
kulturního života se na vás těší, těší se na to, že vám 
zkrášlí pobyt v Praze. Přejeme vám, aby dny, které 
u nás strávíte, byly co nejradostnější.

CO SE HRÁLO V DIVADLECH
Bachčisarajská fontána – A. S. Puškin, B. Asafjev | 
Smetanovo divadlo /dnes Státní opera Praha/

Vstanou noví bojovníci – A. Zápotocký, J. Nezval | 
Tylovo divadlo /dnes Stavovské/

Mina z Barnhlemu – G. E. Lessing | Městské komorní 
divadlo /dnes neexistuje/

Mlynářka z Granady – J. Kalaš | Městské divadlo na 
Fidlovačce /dnes Divadlo na Fidlovačce/

Panenské sliby – A. Fredro | Městské divadlo ko-
medie /dnes Divadlo Komedie/

FILMOVÉ PREMIÉRY V ČERVNU
Nedaleko Varšavy – polský film režisérky M. Ka-
niewské  Forbertové. Dramatický příběh o  boji 
proti skrytému nepříteli. Scénář: A. Wazyk, hrají: 
U. Modrzynská, F. Žukowski, Z. Mrožecki, L. Be-
noit aj.

376 dní na ledové kře – sovětský dokumentární 
film o polární expedici. Režie: M. Slavinská. Spolu 
s tímto filmem bude uvedena maďarská satirická 
komedie Kouzelná židle, režie V. Gertler.

Mistr světa  – sovětský sportovní film. Scénář: 
V.  Ježov, V.  Solovjev. Režie: V.  Gončukov. Hrají: 

pražská kultura před 67 letypražská kultura před 67 lety

fo
to

 ©
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

Klementinum, upravené Révové nádvoří s kašnou,  
foto Jaroslav Brunner -Dvořák, před 1929
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A. Vanin, V. Merkurjev, V. Volodin, N. Čeredničenko-
vá, K. Chabarovová aj.

Pozdrav veliké země – zájezd čínského armádní-
ho souboru do ČSR. Režie: Jána Lacko a Čaj -Čchao, 
hudba: Jiří Šust a Chuang Čchin -Che, kamera: Josef 
Illík a Jang -Cchaj.

Pro dědictví – tragický příběh z ukrajinské vesni-
ce. Režie: A. Švačko, A. Bučma, scénář: A. Švačko 
podle povídky Olgy Kobyljanské. Hrají: S. Feščen-
ko, P. Grubnik, V. Sokirko, N. Užvijová, T. Alexeje-
vová aj.

Anaconda – s výpravou po řece Amazonce do 
nitra džungle. Námět a režie: Torgny Anderberg, 
kamera: Kurt Wahlgren, vedoucí výpravy: Rolf 
Blomberg.

Bílá hříva  – filmová báseň o  přátelství hocha 
a  divokého koně. Režie: Albert Lamorisse, ka-
mera: Edmond Sechan, hudba: Maurice Leroux. 
V hlavní úloze: Alain Emery. Program je doplněn 
dvěma krátkými filmy: Mistři gymnastiky a Co víme 
o světle.

Krásky noci – francouzská veselohra s G. Phili-
pem v hlavní úloze. Režie a scénář: René Clair. 
Kamera: Armand Thirard. Hudba: Van Parys. Hrají: 
G. Philipe, M. Carolová, G. Lollobrigidová, M. Van-
delová aj. Ve společném programu bude uveden 
umělecko -dokumentární film o stavebních pa-
mátkách naší vlasti ve středověku a  renesanci 
Staletá krása.

Hudba v temnotách – příběh o lásce, která vrátila 
člověku život. Režie: I. Bergman. Námět: podle romá-
nu Dagmar Edquistsové. Kamera: Göran Strinberg. 
Hudba: Erland von Koch. Hrají: M. Zetterlingová, 
B. Malmsten, O. Winnerstrand, B. Eklund aj.

HUDBA
Večer s Jaroslavem Ježkem. Balety a písně J. Jež-
ka. Účinkují: F.  Filipovský, J.  Vildová, H.  Vítová, 
Dr.  V.  Holzknecht, taneční skupina N.  Jirsíkové, 
Dr. J. Šlitr – klavír, hraje orchestr Zd. Bartáka | Sme-
tanova síň Obecního domu

Večer krásných valčíků. Smetana: Valčíky, Šebor: 
Spanilé Pražanky, J. Fučík: Dunajské pověsti, Ant. 
Chvála: Sousedská, O.  Nedbal: Valčík z  operety 
Polská krev, Delibes: Valčík z baletu Sylvia, Rakov: 
Koncertní valčík, Čajkovskij: Valčík z baletu Louská-
ček, Walteufel: Letní večer, J. Strauss: Na krásném 
modrém Dunaji. Řídí Dr. V. Smetáček, pořádá FOK | 
Valdštejnská zahrada

Vesnický zámečník, Jan Mejdřický. Komická 
opera. Zkouška lásky, W. A. Mozart. Balet. Účin-
kují sólisté Pražské zpěvohry a taneční soubor Mil-
či Majerové. Orchestr řídí Josef Hercl | Maltézská 
zahrada

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

Obrazy Antonína Slavíčka a sochy Josefa Mařat-
ky | Mánes – Spolek výtvarných umělců

Praha v grafice a kresbě | Výstavní síň Hollar

PŘÍRODA
Pražská zoologická zahrada, Praha – Troja

Během měsíce července očekává pražská zoologic-
ká zahrada další obohacení svých exposic. V prvé 
řadě to bude doplnění chovného páru žiraf, opat-
řením partnera pro žirafu Lenku. Tento jest již na 
cestě do Evropy. Sbírka antilop bude rozšířena o in-
dické antilopy Nylghau, které přijdou ze známého 
evropského chovu v Askania Nova na Ukrajině. Ze 
severské zvěře bude v Zoo opět po dlouhé době 
pár losů. Los je zvířetem, které lze nazvati historic-
kým z hlediska zool. dějin naší vlasti. Z Austrálie 
a Jižní Ameriky jsou očekávány zajímavé zásilky 
vodních ptáků i zemních, jako černokrké labutě, 
labutě Coscorobas atp. Dále se očekává několik 
afrických hadilovů. Jde o zajímavé ptáky, živícími se 
jedovatými hady. Z Jižní Ameriky budou doplněny 
vzácné opičky drápkaté.

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

Velký elegán 
a profesionál
Český divadelní, filmový a televizní 
herec Josef Abrhám se narodil 
14. prosince 1939 ve Zlíně. Mládí 
prožil na Slovácku v cihelně svého 
dědy v Kunovicích. Je také vnukem 
slovenského dramatika, prozaika 
a evangelického faráře Jozefa Hollého.

Po absolvování pražské DAMU začínal v Diva-
dle na Vinohradech a  hostoval i  na scéně Národ-
ního divadla. Jeho herecká kariéra je však spjata 
hlavně s Činoherním klubem, kde vytvořil své zá-
sadní herecké role. Před kamerou se poprvé objevil 
v roce 1961 v absolventském filmu Strop režisérky 
Věry Chytilové. V  60. a  70. letech ztvárnil mnoho 
dalších zajímavých rolí, např. ve filmech Každý den 
odvahu, Dita Saxová nebo Penzion pro svobodné 
pány. Po epizodní roli v komedii Marečku, podejte 
mi pero! dvojice Smoljak -Svěrák začal účinkovat 
v úsměvných snímcích Kulový blesk, Vrchní prchni 
nebo Konec starých časů. Za ztvárnění postavy pří-
slušníka Veřejné bezpečnosti ve filmu Jana Hřebej-
ka Šakalí léta obdržel v roce 1994 Českého lva v ka-
tegorii za nejlepší mužský výkon v hlavní roli. Jeho 
nejznámější televizní rolí je záletný lékař a primář 
Arnošt Blažej v seriálu Nemocnice na kraji města. 
Mezi poslední filmové role patří postava bývalé-
ho kancléře Viléma Riegera ve snímku Odcházení, 
který režíroval dramatik a bývalý prezident Václav 
Havel. Josef Abrhám byl manželem herečky Libu-
še Šafránkové, se kterou měl syna Josefa. Zemřel 
necelý rok po své milované ženě 16. května 2022 
v  Mělníku na zápal plic. Je pochován v  rodinné 
hrobce v Kunovicích u Uherského Hradiště. Odešla 
jedna z legend českého filmu.

Alice Braborcová
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Jules Gabriel Verne, fotografie Félixe Nadara, 1878

Josef Abrhám, 2007
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Král válečník (685 let)

Jan Lucemburský se nebál válčení. 
Na jedno oko slepý se objevuje v začínající 
válce Francie proti Anglii.

Kdyby tenkrát 
obě strany tušily, 
že stojí na prahu 
stoleté války… Jan 
Lucemburský pod-
pořil v  konfliktu 
francouzského krá-
le Filipa  VI. Počát-
kem července 1337 
pověřil před svým 
odjezdem správou 
české země a funkcí 
zemského hejtma-
na Pertolda z  Lipé. 
Ten se ve své funkci osvědčil, protože postupně 
zastával úřad nejvyššího maršálka, byl kancléřem 
českého království a proboštem vyšehradské kapitu-
ly. V dubnu 1341 ho potom markrabě Karel jmenoval 
nejvyšším lovčím na Moravě. Součástí stoleté války 
se stala i bitva u Kresčaku, kde král Jan zahynul, čímž 
umožnil nástup svého syna Karla IV.

-babok-

Rakousy krátce (775 let)

Roku 1246 se král Václav I. dostal opět do 
křížku s rakouským vévodou. Ten totiž svou 
neteř Gertrudu nabídl císaři, a tak Václav 
vtrhl do Rakous.

Neuspěl, ale jeho prvorozený syn Vladislav 
Český (* 1227), moravský markrabě, se s Gertrudou 
přesto oženil a po smrti Fridricha II. získal i Rakou-
sy. V pouhých 20 letech 3. 1. 1247 umírá. Václav to 
těžce nesl, zanedbával vládu a nespokojenost české 
šlechty přerostla k povstání, do jehož čela se postavil 
druhorozený syn Přemysl.

Josef Grof

Wenceslaus Hollar (415 let)

Jeden z nejlepších barokních umělců, rytec, grafik a kreslíř 
Václav Hollar, se narodil v rudolfínské Praze 13. 7. 1607. 
Většinu života prožil v cizině, ale zůstal Čechem. Po otci 
náležel k nižší šlechtě s přídomkem z Práchně, matka byla 
z německé rytířské rodiny z Löwengrünu.

V počátcích své umělecké dráhy byl veden bru-
selským grafikem Aedigiem Sadelerem na dvoře 
Rudolfa II. Do Německa se vydal 1627, kde se učil 
u nejvýznamnějšího mědirytce své doby Matthäuse 
Meriana. Tak se stal Hollar svým dílem předchůdcem 
rýnského romantismu. V roce 1636 se setkal s ang-
lickým lordem Thomasem Howardem z Arundelu, se 
kterým odjel do Londýna, kde se usadil. Stal se vy-
hledávaným a uznávaným rytcem, pracoval pro krá-
lovský dvůr. Dvakrát se oženil, z prvního manželství 
měl dceru a syna, nadějného rytce, který však zemřel 
při morové epidemii (1665). Svým dílem patří Hollar 

mezi nejvý-
znamnější ev-
ropské umělce, 
je ceněn pro 
dokonalé grafické zpracování a přesné zobrazení 
reality. K vrcholům jeho tvorby patří krajiny a pře-
devším panoramatické pohledy na města. Více než 
2 700 jeho rytin vlastní Britské muzeum a zámek 
Windsor. Konec života prožil v  chudobě, zemřel 
25. 3. 1677 v Londýně a pochován byl v hromad-
ném hrobě u kostela sv. Markéty ve Westminsteru.

Marie Petrušková

Magická záležitost (665 let)

Ráno 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut položil císař Karel IV. základní kámen ke stavbě 
kamenného mostu v Praze přes Vltavu, později  pojmenovaného po svém zakladateli. Čas 
nebyl vybrán náhodou. Šlo o magickou řadu lichých čísel zapsaných takto: 1 3 5 7 (rok) 
9 (den) 7 (měsíc) 5 (hodin) 31 (minut) – získáme číselnou pyramidu s vrcholem 9.

Stavba započala podle projektu Petra 
Parléře, ale dokončena byla až tři roky po 
jeho smrti v  roce 1402. Nejstarší pražský 
most vznikl přibližně na místě Juditina mostu 
pobořeného povodní roku 1342. Kamenný 
či Pražský most, od roku 1870 Karlův, je vy-
budován z pískovcových kvádrů a po obou 
stranách je opevněn věžemi (Malostranskou 
a Staroměstskou mosteckou věží). V letech 
1683–1928 bylo na pilíře mostu postupně 
osazeno 30 soch světců, z nichž nejznáměj-
ší je socha sv. Jana Nepo-
muckého. Autory soch byli 
mj. M. Braun nebo F. M. Bro-
koff. V roce 1723 byl most 
osvětlen olejovými lucerna-
mi. Schodiště na Kampu by-
lo postaveno roku 1844 na 
místě starých schodů z roku 
1785. Vyšlapané chodníky 
po stranách mostu byly 
v  roce 1833 nahrazeny 

chodníky ze železných plo-
ten, opatřených zářezy 
proti uklouznutí. Po mostě 
vede historická královská 
cesta a Praha se tehdy díky 
kamennému mostu stala 
významnou zastávkou na 
evropských obchodních 
stezkách.

Alice Braborcová fo
to

 ©
 w

w
w

.p
ra

ha
 ‑a

rc
he

ol
og

ic
ka

.cz
, f

ot
o 

O
. Š

ef
ců

Václav Hollar, 1647

Jezdecký portrét 
Václava I., 
Gelnhausenův 
kodex, přelom 
14. a 15. století

Erb pánů z Lipé

Pohled na Prahu z Petřína, 1649, podle kreseb z roku 1636 

Kámen ze základů Karlova mostu

Karlův most, detail rytiny Karla Saltzera z roku 1784
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Zakladatel dynastie (305 let)

Česko -rakouský sochař a řezbář Ignác František Platzer je čelným představitelem 
sochařství pozdního baroka a klasicismu v Čechách. Pochází z rodiny řezbáře Jana 
Benedikta Platzera a narodil se 6. července 1717 v Plzni.

Řemeslné základy získal od svého otce a pro 
jeho umělecké formování bylo zásadní studium 
na vídeňské Akademii počátkem 40. let 18. století. 
Kolem roku 1744 se vrátil do Čech a sňatkem získal 
sochařskou dílnu v Praze. Pod jeho vedením dílna 
velmi prosperovala a on sám se stal vyhledávaným 
umělcem. Po další čtyři dekády dodával sochař-
skou výzdobu do kostelů, klášterů, paláců, zámků 
a zahrad, mj. také pro Pražský hrad nebo katedrálu 
sv. Víta. Platzerovu sochařskou tvorbu doplňovala 
a doprovázela kresba, která jej ukazuje jako talen-
tovaného kreslíře. Na pozvání císařovny Marie Te-
rezie vytvořil po roce 1773 tři sochy pro vídeňský 

Schönbrunn a byl jmenován dvorním sochařem. 
Byl zakladatelem dynastie sochařů, jejíž příslušníci 
působili v Praze až do konce 19. století. Posledními 
majiteli jeho dílny byl Jan Platzer a jeho matka, po 
jejichž smrti dílna roku 1907 zanikla. Ignác Franti-
šek zemřel 27. září 1787 v Praze a je pochován na 
Malostranském hřbitově v Košířích. Zajímavostí je, 
že v loňském roce se podařilo Národní galerii Praha 
získat do svých sbírek mimořádné Platzerovo dílo, 
a to sochu Klečící adorující anděl z roku 1752.

-baal-
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Herec vlastenec (165 let)

V obci Zlukov u Veselí nad Lužnicí se 25. července 1847 
narodil do rodiny rolníka Vojta Slukov, vlastním jménem 
Jakub Vojta. Tento český herec a režisér, zakládal 
Ústřední jednotu českého herectva a byl první ředitel 
divadla Uranie.

Vojta byl od mala pilným 
žákem, základku vychodil 
v Soběslavi a přešel na gym-
názium do Jindřichova Hrad-
ce a  již se věnoval divadlu. 
Touha k divadlu byla silnější, 
zanechal studií a  začal jako 
herec v  Čížkově divadelní 
společnosti v Třeboni. V roce 
1873 se odstěhoval do Prahy, 
kde získal angažmá ve Švan-
dově divadle. Jako již úspěšný 
herec přešel do Prozatímního 
divadla. V roce 1881 přešel ja-
ko člen Prozatímního dovadla 
do činohry Národního diva-
dla, kde ztvárnil 281 rolí. Ka-
riéru skvělého herce přerušila 
nemoc, pro postupující tuberkulózu odešel koncem 
roku 1901 na odpočinek. Po léčení se ujal umělec-
ké správy Lidového divadla Uranie v Holešovicích 

(1902–1903), ze kterého se sna-
žil vytvořit předměstské divadlo 
dobré úrovně. Vojta byl nejen 
herec, ale i vlastenec. Svůj život 
zasvětil vlasteneckým spolkům 
a velkou měrou se zasloužil o za-
ložení Ústřední jednoty českého 
herectva (1885), která se starala 
o sociální zabezpečení herců. Na 
divadelní prkna se ještě krátce 

vrátil, ale 17. 3. 1903 náhle umírá. 
Pochován byl v Praze na Olšanských hřbitovech 
(VI, 10 b, 25–26).

Martina Jurová

Tajený syn (580 let)

Boček z Poděbrad byl prvorozený syn 
Jiřího z Poděbrad a Kunhuty ze Šternberka. 
Jeho osobu obestírá tajemství, patrně pro 
duševní nemoc, kterou trpěl.

Boček se narodil 15. července 1442 neznámo 
kde. Přestože prvorozený, otec mu nezajistil pový-
šení mezi říšská knížata. Podle F. Palackého proto, 
že byl mentálně zaostalý. Jisté je, že stál ve stínu 
bratrů, stranou dění i při dělení majetku po smrti 
otce (1471). Zdědil slezská knížectví, bohatý ale ne-
byl. Nebyl ženatý, neměl děti a opatrovníky mu byli 
bratři Viktorín a Jindřich. Boček zemřel 28. 9. 1496 
v Kladsku, na hradě Jindřicha, a pohřben byl ve fran-
tiškánském klášteře.

Alois Rula

Poprava (610 let)

Když se kritizuje vrchnost nebo přímo 
samotná církev, nekončí to dobře. Tři 
mladé životy vyhasly kvůli kritice prodeje 
odpustků.

Martin Křidélko, Jan Hudec ze Slaného a Stašek 
Polák kritizovali veřejně papežem schválený prodej 
odpustků. Připojili se tak k názorům Jana Husa a Je-
ronýma Pražského. V neděli 10. července 1412 byli 
zatčeni a navzdory přímluvě Jana Husa na pražské 
radnici druhý den popraveni na Staroměstském 
náměstí. Stali se tak nechtěně mučedníky Husova 
hnutí. Jejich těla byla pohřbena v Betlémské kapli 
a další den za ně nebyla sloužena mše zádušní, nýbrž 
slavnostní mučednická.

-babok-

Její pastorkyňa 9. 11. 1890,  
foto Laca Klemeň

Zápasící Giganti, volná kopie soch,  
vstupní brána I. nádvoří Pražského hradu

Socha v dobříšském francouzském parku,  
je součástí fontány Napájení Heliových koní

Pamětní deska v Betlémské kapli

Hrad s podhradím Kladsko, Matthäus Merian, Topographia 
Bohemiae, Moraviae Et Silesiae, 1650

Jakub Vojta Slukov,  
foto J. Milač

http://www.prazskyprehled.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nbrunn
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Odešla předčasně (145 let)

Česká malířka Marie Dostalová se narodila 15. července 1877 v Praze 
do umělecky založené rodiny. Ve svém krátkém životě se věnovala 
především krajinomalbě.

Otec Marie byl továrník Leopold 
Dostal a  matka herečka pražského 
Prozatímního divadla Marie Horská-
-Kallmünzerová. Bratr Adolf Bohumil 
byl spisovatel, Karel působil jako he-
rec a režisér, sestra Hana se stala rov-
něž malířkou a  sestra Leopolda byla 
slavnou herečkou Národního divadla. 
Marie navštěvovala soukromou malíř-
skou školu Ferdinanda Engelmüllera. 
Mezi jeho další žáky patřili např. Otakar 
Nejedlý, Marie Chodounská, Jaroslav 
Šetelík, Václav Spála nebo Willi Nowak. 
Marie Dostálová zemřela velmi mladá 
po dlouhé nemoci 27.  března  1903 
v Praze ve věku nedožitých 26 let. Je 
pohřbena na Olšanských hřbitovech 
a její hrob zdobí náhrobek od socha-
ře Stanislava Suchardy, autora mnoha 

soch a monumentálních pomníků 
(např. pomník Františka Palackého 
v Praze), medailí a plaket. Na její po-
čest uspořádal její učitel Ferdinand 
Engelmüller posmrtnou výstavu ve 
svém ateliéru.

-aba-

Myslbekův žák (145 let)

Absolvent sochařské a kamenické školy v Hořicích 
a Akademie výtvarných umění v Praze Ludvík Herzl se 
narodil 14. července 1877 v Líšně u Benešova. Převážnou 
část jeho tvorby tvořila drobná plastika, malba 
a medailérství.

Dětství strávil na Karl-
štejně, kde byl jeho otec 
správcem karlštejnských 
lesů. Většinu života pak 
prožil ve svém rodinném 
domě v Poučníku, části obce 
Karlštejn, jehož štít vyzdobil 
sgrafitem sv. Václava na ko-
ni a loveckými motivy. Jako 
Myslbekův žák se zúčastnil 
tvorby sousoší sv. Václava 
na Václavském náměstí. Je 
autorem sochy sv. Ludmily a podílel se 
i  na modelu tváře sv. Václava. Dalším 
významným Herzlovým dílem (spolu 
s Karlem Opatrným) jsou bronzové sochy 

žen – světlonošů na Čechově mostě přes 
Vltavu. Ač vystudovaný sochař, velmi rád 
maloval a tématem jeho obrazů mu byla 
zvěř a květinové motivy z okolí Karlštejna. 

Ilustroval také knihy, mj. Pohádky z lesů 
a hor od Karla Matyáše. Herzl měl velmi 
rád přírodu a zejména hony. Absolvoval 
studijní cestu po Rakousku, Itálii a Ně-
mecku, ve Vídni se dokonce živil výrobou 
andělů pro místní kostely. Přátelil se s dal-
ším známým sochařem a malířem Janem 
Štursou. Zemřel 17. 4. 1944 v Praze a je 
pohřben na Karlštejně v rodinné hrobce 
Herzlových.

-alb-

1922
(100 let)
Vítězslav Černý
* 1. 7. 1922
† 4. 8. 1986
český filmový 
a televizní herec, 
pražský bohém, 
recesista a velký 
bonviván

1932
(90 let)
Waldemar 
Matuška
* 2. 7. 1932
† 30. 5. 2009
český zpěvák,
herec a muzikant,
držitel dvou 
Zlatých slavíků

1922
(100 let)
Jiří Jelínek
* 6. 7. 1922
† 16. 10. 1984
český malíř, 
ilustrátor, jazzový 
trumpetista 
a zpěvák, člen 
Divadla Semafor

2. 7. 1547 (475 let)
V letech 1546–1547 došlo 
k prvnímu protihabsbur-
skému povstání v českých 
zemích. 2. července 1547 byla 
Praha obsazena královským 
vojskem, přičemž na mnoha 
místech docházelo k bojům. 
8. července 1547 pak Praha 
kapitulovala před králem 
Ferdinandem I. Habsburským.

2. 7. 1962 (60 let)
Soud posílá Vladimíra Škutinu 
do vězení za větu „Prezident 
Novotný je vůl, gauner a vylo-
žený despota“. Tuto větu vyřkl 
v říjnu 1961 v pražské restaura-
ci U Jelínků jako reakci na zákaz 
promítání filmu Hvězda jede na 
jih. Dostal šest měsíců s pod-
mínkou na dva roky.

3. 7. 1887 (135 let)
Český chirurg Arnold Jirásek 
se narodil 3. 7. 1887 v Praze 
(† 28. 7. 1960). Byl vzdáleným 
příbuzným českého spisovatele 
Aloise Jiráska. 28. října 1939 
operoval Jana Opletala, za-
saženého střelou z revolveru 
do břicha na protinacistické 
demonstraci.

6. 7. 1967 (55 let)
Kino Alfa v Praze na Václavském 
náměstí se stalo prvním praž-
ským 70 mm kinem. Kino 
vzniklo v roce 1929 v nově po-
staveném paláci U Stýblů, mělo 
tehdy neuvěřitelnou kapacitu 
1 100 diváků. Před uzavřením 
v roce 1994 zaznamenalo kino 
jinou novinku, první Dolby 
Stereo v Praze (1989).

7. 7. 1947 (75 let)
Český rockový baskytarista 
Jan Ivan Wünsch se narodil 
7. 7. 1947 v Praze († 1. 6. 1999). 
V 80. letech 20. stol. byl jedním 
z členů rockové skupiny Jasná 
Páka a následně hrál i v jejím 
nástupnickém souboru Hudba 
Praha. V roce 2011 byl uveden 
do Beatové síně slávy jako 
osobnost in memoriam.

Marie Dostalová, 1903

Marie Dostalová, Krajina

Sochař Ludvík Herzl (vlevo) a malíř Alois Wierer,  
lazaret Karlín, Praha 1915

Ludvík Herzl, Ledňáček

18 
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Za památkami by šel světa kraj 
(135 let)

Architekt, stavitel, malíř, restaurátor a památkář František Xaver 
Margold se narodil v Chotěšově 5. července 1887. Jeho životním 
„posláním“ byla dostavba pražského Chrámu sv. Víta a později 
také rekonstrukce Karolina.

Syn Josefa Margol-
da, asistenta silničního 
stavitelství, a Marie byl 
vnukem Františka Mar-
golda, ředitele panství 
hraběte Jana Schön-
borna. Vystudoval vyšší 
stavební průmyslovou 
školu v Plzni, kde pro-
jevil výtvarné nadání 
a zájem o historickou ar-
chitekturu. V roce 1911 
nastoupil jako kreslič a stavitel do ate-
liéru architekta Kamila Hilberta, v roce 
1913 se uvádí již jako technický úředník. 
Neměl sice vysokou školu architektury, 

učil se ale od Hilberta 
práci stavebního dozo-
ru a provádějícího archi-
tekta. Za první sv. války 
ve vídeňském Arsenalu 
pracoval na modelech 
staveb se švýcarským 
sochařem Krätzerem. Po 
roce 1924 již vedl stav-
bu katedrály sv. Víta za 
Hilberta. Po jeho smrti 
nastoupil ve Státním fo-

toměřickém ústavu jako geodet a kres-
lič památkových objektů. Když zemřel 
prof. Vojtěch Birnbaum, František dostal 
příležitost vést rekonstrukci Karolina 

v letech 1934–1950. Díky tomu vznik-
la také celá řada akvarelů, historických 
rekonstrukcí Karolina. František vynikal 
nasazením, všestranností, i když působil 
jako malíř -bohém. Dochovalo se mnoho 
jeho kreseb z cest po Evropě, ale také 
portrétů, krajin a folklóru. František Xa-
ver Margold zemřel 16. 10. 1967 v Praze 
a pohřben byl na Olšanských hřbitovech. 
Jeho rozsáhlá pozůstalost nebyla dosud 
zpracována.

-lgs-

Všestranný architekt (135 let)

Český architekt Bohumil Sláma se narodil 2. července 1887 v Českých 
Budějovicích. Studoval na c. k. České vysoké škole technické v Praze 
obor architektura a pozemní stavitelství. Po škole podnikl studijní 
cesty po Itálii, Francii, Belgii, Německu i Anglii.

Nejvíce o jeho práci vypovídají re-
alizace významných projektů, jakými 
jsou např. budova Československého 
rozhlasu v Praze na Vinohradech z let 
1927–1933, městské krematorium 
Nymburk realizované v  r.  1924, na 
kterém pracoval společně s význam-
ným architektem Bedřichem Feuer-
steinem, dále kostel Božského Srdce 
Páně v Hradci Králové vzniklý v letech 
1928–1932 nebo obytné domy ve Slez-
ské ulici č. p. 1736–1739/XII v Praze na 
Vinohradech, realizované společně s J. 
Pelcem a V. Vejrychem v  letech 1920 
až 1921. V  roce 1934 zpracoval také 
soutěžní návrh mostu přes Nuselské 
údolí. Z dalších návrhů a realizací sto-
jí za zmínku hangáry letiště Ruzyně 

společně s Eduardem Hniličkou a Fran-
zem Hruškou (1932–1937). Nesmíme 
opomenout objekty pošt Sportovní 
ul. č.  p. 846/XIII. v  Praze  – Vršovicích 
(1927–33), poštu v Kladně (1928–30) 

nebo poštu v  Parléřově ul. č.  p. 681/
XVIII., Praze – Střešovicích (1937–1942). 
Je také autorem řady rodinných domů, 
např. v ul. Střešovická, Sibeliova a Nad 
hradním vodojemem č. p. 461- 466/XVIII 
v Praze, které vznikly v letech 1922 až 
1923. Mimo Prahu pak realizaci obytné-
ho důmu č. p. 1753 v ulici Jana Palacha 
v Pardubicích (1932 – 1933) či vlastní 
chatu v Těptíně (1937- 1938). Bohumil 
Sláma zemřel v Praze 21. 4. 1961.

-felix -

1847
(175 let)
František Křižík
* 8. 7. 1847
† 22. 1. 1941
český průmyslník 
a vynálezce, sestrojil 
elektromobil, 
zdokonaloval 
tramvaje 

1652
(370 let)
13. 7. 1652
vysvěcení 
Mariánského 
sloupu 
na Staroměstském 
náměstí, obnoven 
v roce 2020

1902
(120 let)
Josef Toufar
* 14. 7. 1902
† 25. 2. 1950
český 
římskokatolický 
kněz, umučen 
za smyšlený 
tzv. číhošťský 
zázrak

8. 7. 1547 (475 let)
Pražané po porážce stavovské-
ho povstání kapitulovali, na 
šest set měšťanů bylo odsou-
zeno ke konfiskaci majetku 
a ztrátě privilegií. Po vítězství 
Habsburků se města i šlechta 
podřídila králi. Šlechta byla ale 
potrestána jen mírně, města 
byla naopak velmi oslabena.

10. 7. 1947 (75 let)
Národní shromáždění schvá-
lilo prostou většinou v prv-
ním i druhém čtení zákon 
č. 143/1947 Sb., známější 
jako Lex Schwarzenberg, 
jímž byl vyvlastněn veške-
rý majetek hlubocké větve 
Schwarzenbergů. V českých 
právních dějinách jde o výji-
mečný případ namířený proti 
jedinému občanovi.

11. 7. 1892 (130 let)
Byla uzákoněna reforma mě-
nové soustavy, kterou se pře-
šlo od stříbrné měny ke zlaté 
měně korunové. Podle zákona 
se z 1 kg zlata razilo 3 280 ko-
run, přičemž 1 zlatý předchozí 
měny se rovnal 2 korunám no-
vé měny. Jedna koruna se dělila 
na 100 haléřů.

12. 7. 1872 (150 let)
Český právník a politik Emil 
Dominik Josef Hácha se 
narodil 12. 7. 1872 v Trhových 
Svinech († 27. 6. 1945). 1925–
1938 byl předsedou Nejvyššího 
správního soudu, 1939–1945 
byl protektorátním státním 
prezidentem. Méně známá je 
jeho činnost právně -teoretická, 
literární a překladatelská.

13. 7. 1922 (100 let)
V obecných školách byly mezi 
povinné předměty zařazeny 
občanská nauka a výchova 
a ruční práce, pro dívky též 
tělocvik a nauka o domá-
cím hospodářství. Jednalo se 
o tzv. malý školský zákon – zá-
kon 226/1922 Sb., jímž se mění 
a doplňují zákony o školách 
obecných a občanských.

František Xaver Margold, okolo 
roku 1920

Karolinum za vlády Vladislava Jagellonského,  
historická rekonstrukce, 1952

Kostel Božského Srdce Páně v Hradci Králové

Budova Československého rozhlasu v Praze

www.prazskyprehled.cz  19
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Odvolávám, co jsem odvolal 
a slibuji, co jsem slíbil (120 let)

Kdo by si s touto slavnou filmovou hláškou ihned nevybavil 
popleteného starého krále z pohádky Pyšná princezna, jenž sice 
moudře nepanoval, za to si však svou dětinskou roztomilosti, dokázal 
získat nejedno divácké srdce i bránici. A třebaže jeho představitel toužil 
po vážných rolích, největší úspěchy slavil právě s groteskně pojatými 
lidovými figurkami, které uměl vykreslit do nejmenšího detailu.

Stanislav Neumann se narodil 
16.  července  1902 do rodiny básníka 
Stanislava Kostky Neumanna. Dětství 
strávil na Žižkově a ve společnosti vý-
značných literátů, se kterými hrával lout-
kové divadlo. Po maturitě v roce 1921 
se rozhodl vydat do Kladna, kde získal 
angažmá nejprve v Zöllnerově divadelní 
společnosti a následně v Kladenském di-
vadle. V dalších sezonách prošel divadly 
v Ostravě, Českých Budějovicích, pobyl 
u kočovné společnosti ředitele Koste-
leckého či v souboru nazvaném Biblická 

scéna, aby se následně vrátil zpět na Žiž-
kov do souboru Zkušební scény, kde se 
realizoval též jako dramaturg a režisér. 
V roce 1925 odešel Stanislav Neumann 
s Jiřím Frejkou do Divadla na Slupi, poz-
ději známého jako Osvobozené divadlo, 
odkud přešel do Divadla Vlasty Buriana. 
V roce 1927 vystoupil pohostinsky v Ná-
rodním divadle, kde před lety působil 
v souboru elévů. Hostování se následně 
změnilo v angažmá, ve kterém setrval až 
do konce své herecké kariéry. Na filmo-
vém plátně se poprvé objevil v roce 1927 

a vytvořil na 100 filmových rolí. Věnoval 
se též rozhlasové a televizní práci. Po 
válce pak začal vychovávat novou ge-
neraci herců na pražské konzervatoři 
a DAMU a za své herecké umění získal 
nejednu cenu. Stanislav Neumann ze-
mřel 19. února 1975.

Tereza Blažková

Král železobetonových konstrukcí 
(135 let)

Stanislav Bechyně se narodil 20. července 1887 v Přibyslavi, kde jeho 
jméno nese tamní náměstí. Byl českým konstruktérem a vysokoškolským 
pedagogem.

Jeho stěžejními díly jsou 
železobetonové konstrukce 
a kamenné a betonové mosty. 
Ve stavebnictví se na počátku 
20. století objevil nový mate-
riál – beton. A právě betono-
vému stavitelství zasvětil poz-
dější akademik celý svůj život. 
V roce 1910 ukončil svá studia 
na ČVUT v Praze a  ihned po 
absolutoriu nastoupil do fir-
my Karla Skorkovského, zaměřené na 
stavbu betonových konstrukcí. Nej-
větším jeho stavitelským úspěchem 
byla realizace rámových konstrukcí 
při stavbě pražského paláce Lucerna. 
V roce 1920 se stává profesorem statiky 

a dynamiky na ČVUT, kde působí až do 
roku 1958. Nejznámější jsou však jeho 
mostní konstrukce, z nichž přední místo 
drží obloukový most v Pardubicích, od-
vážná mostní konstrukce Stránovského 
viaduktu v Krnsku a největší obloukový 

dálniční most u Senohrab. Vě-
noval se také záchraně histo-
rických památek. Příkladem 
může být přesun gotického 
kostela v Mostě. Napsal řadu 

významných spisů a byl vyznamenán 
mnoha řády a cenami. Stanislav Bechy-
ně zemřel 15. října 1973 v Praze, ale po-
chován byl podle svého přání v rodné 
Přibyslavi.

-petmatz-

15. 7. 1892 (130 let)
Český novinář Jaroslav 
Arnošt Trpák se narodil 
15. 7. 1892 v Jindřichově Hradci 
(† 18. 5. 1968). Prostřednictvím 
svých novinových článků se vě-
noval propagaci aviatiky, auto-
mobilismu a celkově aktivního 
způsobu života. Nejvíce je dnes 
známý jako autor propagační-
ho názvu Česká Kanada.

18. 7. 1657 (365 let)
„Zvolen byl Leopold I., král 
český a uhersko -charvátský za 
císaře římského.“ (Kalendář 
historický národa českého, 
D. A. z Veleslavína, s. 649) Byl 
čtvrtým synem Ferdinanda III. 
a Marie Anny Španělské. V le-
tech 1657–1705 králem českým 
a uherským a markrabětem 
moravským.

20. 7. 1547 (475 let)
„Počal král Ferdinand soudi-
ti českou šlechtu, kteráž se 
byla účastnila odboje za války 
šmalkaldské.“ (Kalendář his-
torický národa českého, D. A. 
z Veleslavína, s. 653) Předtím se 
již 8. 7. konalo soudní přelíčení 
s pražskými konšely, na které 
byla uvalena největší vina za 
povstání.

21. 7. 1432 (590 let)
„V pondělí před sv. Máří 
Magdalenou, veliká byla po-
vodeň u Prahy, takže na ryňku 
Staroměstském na lodech 
se vozili. Nebo řeka, pobra-
vši shůry mnoho sena a dříví 
v Podskalí, zacpala se a zdula 
nad mostem.“ (Kalendář his-
torický národa českého, D. A. 
z Veleslavína, s. 655)

22. 7. 1922 (100 let)
Český hudební skladatel 
a publicista Jiří Berkovec 
se narodil 22. 7. 1922 v Plzni 
(† 11. 11. 2008). Je autorem 
řady prací o českých hudebních 
osobnostech, např. o Antonínu 
Dvořákovi. Vedle toho se věno-
val i sci -fi literatuře – např. sbír-
ka povídek Akce Lyra.

1822
(200 let)
Gregor Johann 
Mendel
* 20. 7. 1822
† 6. 1. 1884
moravský 
přírodovědec, 
objevitel zákonů 
dědičnosti

1872
(150 let)
Julius Fučík
* 18. 7. 1872
† 25. 9. 1916
český hudební 
skladatel 
a vojenský 
kapelník, 
nazýván „český 
král pochodů“

1887
(135 let)
Vladimír Jindřich 
Bufka
* 16. 7. 1887
† 23. 5. 1916
český fotograf, ve 
své době s větším 
ohlasem než 
František Drtikol

Stanislav Neumann byl známý také svým 
specifickým hlasovým projevem

Stránovský viadukt v Krnsku

Stanislav Bechyně, před 1938
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Žák surrealistů (110 let)

Český malíř, grafik a ilustrátor Kamil Lhoták se narodil 
25. července 1912 v pražských Holešovicích. Byl jedním ze 
zakládajících členů Skupiny 42, která se snažila o vyobrazení 
všedního života, spojeného s městským prostředím a člověkem.

Umělecké sklony 
zdědil po matce, která 
se angažovala na di-
vadelní scéně a měla 
blízko i k výtvarnému 
umění. Už během 
studia na gymnáziu 
se začaly projevovat 
jeho výtvarné schop-
nosti, nicméně po ma-
turitě nakonec zamířil 
na Právnickou fakultu 
Univerzity Karlovy  – 
místo na vysněnou 
Akademii výtvarných 
umění. Školu však nedokončil a čekala na 
něj nejistá dráha malíře. Ve své tvorbě byl 
ovlivněn několika vzory, mezi jinými díly 

Henriho Rousseaua, 
Josefa Šímy či prace-
mi Giorgia de Chirica. 
Od počátku umělecké 
dráhy byl okouzlen 
dobou konce 19. a za-
čátkem 20. století. Ma-
loval vše, co zavánělo 
technikou  – letadla, 
balony, vzducholodě, 
stará auta a  motocy-
kly, lodě a  ponorky, 
kola a další výdobytky 
technického pokroku, 
občas i krajiny a zátiší. 

Z jeho děl čiší kombinace nostalgie, tesk-
noty a času dávných příběhů z dětství. 
V roce 1939 poprvé zaujal širší veřejnost 

a začal vystavovat. Plodná období měl 
na začátku 40. let a pak po roce 1953 až 
do své smrti. Ilustroval knihy, byl aktivní 
v grafice, malbě, vydával knihy a pra-
coval pro filmovou tvorbu. V 60. letech 
několikrát navštívil Francii a milovanou 
Paříž. Zemřel 22. 10. 1990 v Praze a urnu 
s malířovým popelem rozprášil jeho syn 
Kamil z kopce Číčov u Libčevsi, jak si to 
Kamil Lhoták přál.

-mp-

Z herecké rodiny (110 let)

V Praze se 6. července 1912 do herecké rodiny narodil Rudolf Deyl. 
Herec byl jeho otec, matka i sestra. Mladý Rudolf neměl jinou 
možnost, než v herecké stopě svých rodičů pokračovat.

Vlastně mu to ani 
nevadilo. Povolání 
herce bylo zároveň 
jeho velkou vášní. 
Rudolf si od raného 
mládí prošel řadou 
divadel. Působil ně-
jaký čas v Brně a pak 
v Ostravě. Až nadobro 
zakotvil v  Praze, kde 
se jeho domovskou 
scénou stala Městská 
divadla pražská. Byl 
velmi oblíbený nejen 
na divadelních prk-
nech, ale i na filmovém plátně. Zahrál si 
například ve sci -fi filmu Ikarie XB 1 nebo 
v Zemanově filmu pro děti Ukradená 
vzducholoď. Ovšem jeho nejznámější 

rolí je bezesporu padouch Doug Bad-
man ve filmu Limonádový Joe aneb 
koňská opera. Rudolf Deyl byl nejen ta-
lentovaný herec, ale i dabér. Jistě znáte 

hlas dvou medvídků v animovaném se-
riálu Pojďte pane, budeme si hrát. Za 
jeho obětavou práci mu byl v roce 1962 
udělen titul zasloužilého umělce. Rudolf 
Deyl nás předčasně opustil 21. 11. 1967 
a pohřben byl v Praze na Vyšehradském 
hřbitově.

Martina Jurová

22. 7. 1922 (100 let)
Česká výtvarnice a designér-
ka Miluše Roubíčková se 
narodila 22. 7. 1922 v Praze 
(† 21. 8. 2015). Byla přední 
postavou českého uměleckého 
sklářství. Její dílo lze chápat 
nejen jako poctu české sklářské 
dovednosti, ale i jako objevnou 
poctu kráse každodennosti 
v její banalitě i naivitě.

26. 7. 1437 (585 let)
V Chebu se konal říšský sněm, 
který svolal římský císař a čes-
ký a uherský král Zikmund 
Lucemburský. Hlavním té-
matem sněmu byla diskuse 
o reformě říše. Ve stejném roce 
potvrdil Zlatou bulou císař 
Zikmund městu Cheb všechny 
jeho výsady.

29. 7. 1817 (205 let)
Dekretem císaře Františka I. by-
lo založeno Moravské zemské 
muzeum v Brně, druhé nejstar-
ší muzeum v českých zemích. 
Muzeum má tři oddělení – his-
torické, přírodovědné a umě-
novědné. Nejvýznamnější 
jsou sbírky a expozice pravěké 
archeologie a antropologie 
v pavilonu Anthropos.

30. 7. 1832 (190 let)
Český přírodovědec, geolog 
a paleontolog Antonín Jan Frič 
se narodil 30. 7. 1832 v Praze 
(† 15. 11. 1913). Byl profesorem 
Karlovy Univerzity a později 
ředitelem Národního muzea, 
kde se zasloužil mimo jiné o zís-
kání proslulé sbírky Joachima 
Barranda pro paleontologické 
oddělení.

30. 7. 1892 (130 let)
Český hudební vědec, skla-
datel a folklorista Vratislav 
Vycpálek se narodil 30. 7. 1892 
v Rychnově nad Kněžnou 
(† 9. 10. 1962). Používal pse-
udonymy Aťka, J. Koukal, V. 
Sázavský, Vratislav nebo Dr. Vp. 
Obdržel Smetanovu cenu hlav-
ního města Prahy (1953).

1937
(85 let)
30. 7. 1937
Svět patří nám,
premiéra filmu 
podle divadelní 
hry Rub a líc 
Voskovce a 
Wericha, režie 
Martin Frič

1927
(95 let)
22. 7. 1927
Ferda Mravenec
postavička 
Ondřeje Sekory 
se objevila prvně 
v časopise Pestrý 
týden, v příběhu 
o opilém mravenci

1922
(100 let)
Karel 
Krautgartner
* 20. 7. 1922
† 20. 9. 1982
český hudebník, 
saxofonista, 
jazzový skladatel, 
dirigent, herec te
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Kamil Lhoták na fotografii Karla Kuklíka, 
portrét 60. léta

Kamil Lhoták, Anička skřítek 
a Slaměný Hubert, litografie, 1975

Rudolf Deyl a Květa Fialová  
ve filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera

Rudolf Deyl ml.
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