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Památník Terezín, 
národní kulturní památka
na místech utrpení desetitisíců lidí v letech nacistické okupace již od roku 
1947 a jedinečná paměťová instituce svého druhu v ČR.

Nedaleko soutoku Ohře a Labe leží 
pevnost Terezín. Původně vojenská 
stavba byla postavená ke konci 
18. století. Tvořila ji Hlavní pevnost – 
dnešní město, a Malá pevnost. 
Tragickou kapitolou její historie bylo 
období druhé světové války. V rámci 
nacistické politiky tzv. „konečného 
řešení židovské otázky“ bylo 
v Terezíně – Hlavní pevnosti zřízeno 
ghetto – sběrný a průchozí tábor 
pro židovské obyvatelstvo před jeho 
deportací do vyhlazovacích táborů 
na východě. Malá pevnost vedle 
toho sloužila jako vězení pražského 
gestapa, zejména pro příslušníky 
domácího odboje.

Objekty Památníku Terezín 
přístupné návštěvníkům
Malá pevnost: věznice gestapa • Národní hřbitov
Město Terezín: židovské ghetto • Muzeum 
ghetta • bývalá Magdeburská kasárna • Židov-
ská modlitebna • Kolumbárium a ústřední már-
nice ghetta • Židovský hřbitov s krematoriem

Návštěvu lze absolvovat individuálně a bez 
předchozího objednání nebo v rámci prohlídky 
s průvodcem.

Prohlídky s průvodcem
První okruh: Malá pevnost (75 minut)
Druhý okruh: objekty bývalého ghetta Terezín 
(120 minut)

Rezervace prohlídek
www.pamatnik-terezin/rezervace
tel.: +420 416 724 535

Kromě stálých expozic…
čeká na návštěvníky mnoho krátkodobých 

výstav ve třech výstavních prostorech:

Cely IV. dvora Malé pevnosti
Výstavy k 75. výročí vzniku Památníku Terezín

Předsálí kina Malé pevnosti
Výstava Jaroslav Král - Kresby

Předsálí kina Muzea ghetta
Výstava děl zaslaných do výtvarné soutěže 
Památníku Terezín

Otvírací doba
V hlavní návštěvnické sezoně - do přechodu 
na zimní čas: denně od 8 do 18 hodin.

Památník Terezín, 
Principova alej 304, 411 55 Terezín
tel.: +420 416 782 225 
e-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz
www.pamatnik-terezin.cz

mailto:pamatnik@pamatnik-terezin.cz
http://www.pamatnik-terezin.cz


Novinka sezóny – Stezka 
zámeckých pánů

Nový vycházkový okruh vás provede historic-
kým 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 historií 
vzniku města, ale také se šlechtickými rody, které 
život v našem městě ovlivnily.

Destinační management Česká Kanada připra-
vil pro milovníky pěší turistiky zcela novou pěší 
stezku Českou Kanadou. Trasa měří 118 kilomet-

Do Jindřichova Hradce  
za balóny nebo na operu
Nebe nad Jindřichovým Hradcem zaplní opět pestrobarevné balóny. Město 
Jindřichův Hradec po dvou letech hostí Mistrovství České republiky v balonovém 
létání a to od 23. do 27. srpna. Bezmála po celý týden budeme moci sledovat 
opravdovou krásu tohoto tichého a půvabného sportu.

rů a je díky charakteru krajiny rozdělena na 8 etap. 
Její první etapa začíná v Jindřichově Hradci. V šesté 
etapě dojdete například ke kurioznímu skalnímu 
útvaru Ďáblova prdel poblíž rozhledny U  Jakuba 
u obce Valtínov. Popovézt se na části trasy můžete 
i Jindřichohradeckou úzkokolejkou a  jejím par-
ním výletním vlakem.

Nejprestižnější akcí léta je v Jindřichově Hradci 
již tradičně opera na zámku. Letos se můžete tě-
šit na představení Carmen od Georgese Bizeta a to 
27.  srpna venku na III. nádvoří zámku pod širým 
nebem.

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

Balonové mistrovství

Státní hrad a zámek

Stezka zámeckých pánů

Opera na zámku

Úzkokolejka

http://www.ckanada.cz
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klimatické změny dopadají na nás všechny a je potřeba 
se s nimi vyrovnávat. Je otázkou, zda za to vše může lidská 
činnost nebo úplně něco jiného. Každopádně nás ještě čekají 
náročné časy.

I v srpnu se ale dá zajít na kulturu a zde je několik tipů na 
zajímavé akce. Začíná další ročník Mezinárodního varhanního 
festivalu, který každoročně pořádá naše přední varhanice Irena 
Chřibková. Program je opět velmi pestrý a vystoupí mladí i zku-
šení hudebníci z Evropy s kvalitním programem, který určitě 
přinese světlo do našich životů. Nenechte si ujít.

V Rothmayerově vile v Praze Střešovicích budete moci na-
vštívit první ročník výstavy koláží autorů z celého světa pod 
názvem Světová architektura, která vzdává poctu architektům 
Otto Rothmayerovi a Josipu Plečnikovi. K výstavě jsou pořádá-
ny workshopy a komentované prohlídky. Podrobný program 
najdete v rubrice Muzea.

V kinech proběhne premiéra dokumentárního filmu Pla-
neta Praha režiséra Jana Hoška. Snímek mapuje život zvířat na 
území hlavního města. Neváhejte zajít s celou rodinou.

Po celé republice se bude konat Hradozámecká noc a na 
území Prahy se uskuteční v Chvalském zámku. Organizátoři 
nabídnou různá překvapení, jako komentované prohlídky 
s cestovatelem Emilem Holubem, novocirkusové představení 
nebo dobrodružnou výpravu za podkladem. Jste srdečně zváni.

Závěrem bych vás ráda pozvala na Novoměstskou radnici 
na setkání středoevropských vinařů pod názvem Praha pije 
víno 2022. Ochutnávka přírodních vín, myslím, bude stát za to.

Užívejte léta a přeji k tomu příjemné kulturní i gastrono-
mické zážitky.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka

úvodník

Vážení a milí čtenáři,

Binkovi a Josef Gočár „Přivedli svět domů“
Tato interaktivní výstava vypráví příběh přátelství, spolupráce a rodinného 
spříznění továrníka Josefa Binka (1879-1960) s architektem Josefem Gočárem 
(1880-1960), který se začal odvíjet na samém počátku 20. století v malém 
vysočinském městečku Krucemburk.

Rodina Binkových, patřící ke společenské 
podnikatelské elitě, zde vedla po staletí fungu-
jící a prosperující koželužnu. Ta se stala jakousi 
hnací silou rozvoje rozličných zájmů, mezi něž 
patřilo především umění. Proměnili Krucemburk 
v místo setkávání významných umělců. Kromě 
mladého sochaře Jana Štursy a malíře Františka 
Kavána to byl především Josef Gočár, který zde 
zanechal uměleckou stopu a zapustil kořeny. Jako 
sedmadvacetiletý ve spolupráci s Františkem Ky-
selou, Marií Teinitzerovou a Vojtěchem Suchardou 
postavil stejně starému Josefu Binkovi Červenou 
vilu (1907–1909) snoubící v dokonalém řemesl-
ném provedení nejlepší domácí i zahraniční vlivy. 
Název získala podle charakteristického stavební-
ho materiálu, neomítnuté červené cihly. Gočár 
i Binko si vážili domova a tradice, ale nebáli se 
poznat svět. Každý si z něj odnášel nové podněty, 
které neváhal užít ve své profesi. Gočárova díla, 
především z kubistického a funkcionalistického 

obdob, patří k vrcholům české moderní architek-
tury a podíl na urbanistických koncepcích měst, 
zejména Hradce Králové a Pardubic, je vysoce 
oceňován. Binko, spoluvlastník rodinné kože-
lužny, byl celý život nadšeným amatérským fo-
tografem a průkopníkem technik fotografických 

tisků. Doplňovali se profesně, přátelsky, a nako-
nec i rodinně.
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Počátky rodinného sepětí 
Josefa Gočára a Binkových lze 
s trochou nadsázky sledovat 
na zámku v Pardubicích. Zde 
se narodily sestry Terezie, Marie 
a Antonie Chladovy, dcery 
váženého občana, sládka 
zámeckého pivovaru Antonína 
Chlada. Chladovi udržovali 
vřelé styky s pivovarnickou 
rodinou Gočárových 
z Bohdanče. Setkání Josefa 
Gočára s Marií Chladovou bylo 
osudové a do budoucna pro 
propojení s Binkovými určující.

Josef Gočár, Hodiny

www.prazskyprehled.cz 3



Rozhovor s kastelánem  
Liborem Knížkem
Libor Knížek je historik umění, který od 1. února 1999 působí jako kastelán 
na zámku Hořovice na Berounsku. Vystudoval Dějiny umění na Masarykově 
univerzitě v Brně a absolvoval studium památkové péče pořádané Národním 
památkovým ústavem.

Kastelánem na zámku Hořovice jste již více než 
20 let. Dalo by se tedy říct, že tam „znáte každý 
kámen“. Můžete, prosím, přiblížit, co byste 
chtěl ještě za svého působení realizovat, máte 
nějaký nesplněný sen?

To zní téměř bilančně. Práci na památkách 
jsem propadl již o něco dříve, hned v 16 letech při 
své první prázdninové brigádě na hradě Točník. To 
jsem ještě o  blízkosti Hořovic nic netušil, a  že za 
další 13 let tady budu působit, to už vůbec ne. Jistě, 
že když dlouho žijete ve starém domě, tak po čase 
už znáte všechny jeho zvuky, vůně, pachy. Může-
te zde chodit potmě a  klíče rozeznáváte pohma-
tem. Angličané říkají že „péče o  památku sestává 
z dlouhé řady periodicky se opakujících drobných 
činností, které je nutno vykonávati dobře“. Mají 
pravdu, protože mají zkušenosti. A jaký je můj sen: 
předat zámek a celý areál příštím generacím v lep-
ším stavu, než jsem jej v roce 1999 převzal já.

Naše památky utrpěly v posledních dvou letech 
výrazný odliv návštěvníků. Jaká je situace dnes?

Za hořovický zámek to mohu potvrdit. V pře-
dešlých dvou letech jsme prakticky přišli o veškeré 
skupiny dětí ze škol a  školek. Skupiny důchodců, 
spolky, ti všichni měli jiné starosti než jezdit po zá-
mcích. V určité výhodě jsou kolegové na hradech 
a  zříceninách, kde alespoň část prohlídkové trasy 
vede v exteriéru, tam mohli návštěvníci volně dý-
chat. Ještě větší katastrofou byly zákazy a omezení 
počtu osob pro snoubence. Nebylo výjimkou pře-
kládat termín svatebního obřadu třikrát i čtyřikrát.

Na co konkrétního byste nalákal vaše potenci-
ální návštěvníky?

V  polovině roku 2018 jsme otevřeli zcela re-
instalovanou trasu reprezentačních místností a  je 
stále hodně návštěvníků, kteří si je chtějí prohléd-
nout. V  zámeckém parku se nám o  trvalé změny 
stará sama příroda v  podobě jarních a  letních 
květenství. Co nezvládne příroda, je úkolem na-

šeho zahradníka. Novinkou letošního roku bylo 
setkání chovatelů psů nebo majitelů historických 
pragovek. Stálicí v naší nabídce je výstava hraček 
šlechtických dětí. Dospělí návštěvníci sem vodí 
své ratolesti, a ty potom jenom koukají, jak rodiče 
či prarodiče s nadšeném chodí od vitríny k vitríně 
a předhánějí se ve vzpomínání na svá dětská léta.

V srpnu proběhne na zámku Hradozámecká noc. 
Chystáte nějaké speciální prohlídky či jiné akce?

Jsme s kolegy hrdí na to, že se zámek Hořovi-
ce této prestižní akce pravidelně účastní – dokon-
ce právě v  Hořovicích se konala i  ta úplně první 

Hradozámecká noc. Po několika předcházejících 
ročnících, kdy jsme návštěvníkům nabízeli volnou 
prohlídku zámku vlastním tempem bez průvodce, 
připravujeme pro letošek něco docela jiného. Za 
ta léta prošlo zámkem mnoho kolegů a  kolegyň, 
někteří nám ze života odešli a někteří zůstali zám-
ku věrní. Z toho zdravého jádra vzniklo něco jako 
divadelní spolek a po vynucené pauze se opět vra-
címe k návštěvníky oblíbeným nočním divadelním 
prohlídkám. Již od loňska mám připravenou úžas-
nou výstavu betlémů, kterou díky covidu nikdo ne-
viděl. Tak snad letos?

Památkovou péčí se zabýváte téměř celý svůj 
profesní život, dá se říci, že je to váš osud?

Po oněch 33 letech v  oboru se to myslím dá 
říci zcela jistě. Vždycky jsem říkal, že za to mohou 
rodiče, kteří mě od narození vozili v  kočárku vel-
truským zámeckým parkem, a tedy to jinak ani do-
padnout nemohlo. I když se pohybuji v historickém 
prostředí, jsem neustále obklopen mladými lidmi. 
Dlouhodobě spolupracujeme s  Hotelovou školou 
Radlická, jejíž žáci z  oboru cestovního ruchu na 
zámku vykonávají školní praxi. Tedy o čerstvou krev 
v našem oboru nemám strach. Náš obor je sice, řek-
něme, tradicionalistický, ale rozhodně nesmí být 
zkostnatělý či dokonce zpátečnický. To by potom 
neměl žádnou budoucnost, což tedy rozhodně má. 
V každé době nastane potřeba vidět něco krásného 
a honosného, a proto jsou zde památky.

Alice Braborcová

„Péče o tak rozsáhlý areál 
vám sama každé ráno připraví 
pestrý program v podobě 
aktuálních poruch, závad, 
vandalství a jiných, řekněme, 
běžných katastrof, na které 
jsme už celkem zvyklí. Jenom 
každodenní odemykání 
a obchůzka areálu zabere 
hodinku ráno a hodinku  

večer.“

rozhovor

Libor Knížek

Expozice v zámku Hořovice
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KAM za kulturou s…

Jarkou Papežovou  
a jejím Ateliérem s duší
Vášnivá malířka žijící v Pošumaví Jarka Papežová pochází z umělecké rodiny, kde 
se maluje po generace. Výtvarnice žije a tvoří na Klatovsku, její ateliér se nachází 
v obci Veselí/Janovice nad Úhlavou. V loňském roce získala ocenění asociace 
Regionálních značek. Obrazy nesou certifikát Obrazy z Ateliéru s duší a logo 
Šumava originální produkt ®.

Milé čtenářky a čtenáři,
jmenuji se Jarka Papežová a  zkusím vám po-

vyprávět svůj příběh. Celý můj život i  moji malíř-
skou rodinu provází vlčí máky ve všech podobách. 
Žiju v Pošumaví v proskleném domečku s červený-

mi okny. V  tom domečku mám obraz. Tedy, mám 
tam spoustu obrazů, ale dnes chci vyzdvihnout 
hlavně ten ze všech nejdůležitější, ten, který mám 
nejraději – zkrátka ten „nejmakovější“. Je to malba 
ve zdobeném starém rámu a na něm kulatá váza 
s velkým pugétem vlčích máků. Některé květy věsí 
hlavičky dolů. Až později jsem pochopila proč. Na-
maloval ho můj prastrýc a vpravo dole jej podepsal 
Hodl. Je to typický obraz gaučový, jak jim s oblibou 
říkám, a  tenhle termín se mezi mými zákazníky 
rychle vžil. Takový obraz je většinou širší než vyšší 
a je na něm cosi lahodného, co se dá pořád a done-
konečna pozorovat. Hlavně vleže samozřejmě. No 
a rázem ty skloněné květy dávají smysl.

Takže myslíte, že to začalo všechno tím starým 
makovým obrazem? Nezačalo! Maluju už od dob, 
co jsem udržela tužku v ruce. Vlčí máky jsem vždy 
obdivovala, ty jejich zmuchlané červené sukýnky 
vlající ve větru. Když jsem si tu krásu chtěla utrh-
nout, nedonesla jsem ji nikdy domů. Dají se ob-
divovat jen tam, kde samy rostou. Působí velmi 
křehce, a  přesto jsou nezdolné. Asi pro jejich ne-

uchopitelnost jsem si je oblíbila více než jiné luční 
a polní kvítí. Už jsem jich namalovala tolik a pořád 
jich není dost. Velmi oblíbené jsou také letní lou-
ky. Hlavně ty ve velkoformátové. Když je dáte nad 
gauč, rázem se ocitnete na slunné voňavé louce.

Nechci dokumentovat to, co u  nás roste, ale 
donést kousek té voňavé nádhery domů. Zachytit 
atmosféru, pomíjivé okamžiky, hru světla, mávnutí 
motýlích křídel. Podle poslední malířské módy si mů-

žete u mě poručit, zda chcete louku před deštěm, po 
dešti, ranní s kapkou rosy. Posílám je pěkné zabalené 
a do dálky. I v cizině se dobře uchytily. Dokonce prý 
paní cítila i pyl (asi nebudou vhodné pro alergiky ☺). 
Romanticky působí ve venkovských chalupách. Moje 
máky se díky návrhářce značky Zannia objevily i na 
letních šatech, červenaly se na čokoládách, na ter-
mohrnku pro kavárnu Jednorožec, i na básnické sbír-
ce. Vlčí mák ke mně prostě patří. V Německu o mě 
hovoří jako o Mohnfrau – maková paní.

Mák se mi červená i před chalupou. Až pojedete 
kolem, schválně se podívejte. Místo vývěsního štítu 
se houpe velká malířská paleta s  nápisem Ateliér 
s duší. Ráda vás potkám na různých akcích a výsta-
vách, kde představuju svůj barevný svět. Aktuálně 
moje díla můžete vidět na výstavě s nádechem léta 
v Muzeu příhraničí ve Kdyni, která potrvá do 26. 8. 
Na konci září, respektive poslední víkend chystám 
oblíbenou akci v rámci Víkendu otevřených atelié-
rů, kdy vás pozvu k sobě do Ateliéru s duší.

Vaše Jarka Papežová

Jarka Papežová

Jarka Papežová, Vlčí máky

To bylo tak: „Já maluju mák, 
máma maluje mák, prastrýc 

maloval mák...“

Ateliér s duší

Jarka Papežová, Louka s máky 

www.prazskyprehled.cz 5



ochotníci

fo
to

 ©
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s
fo

to
 ©

 W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s

Divadelní srpen v bývalé Královské mincovně
Kutnohorský ochotnický spolek TYL byl založen v červnu roku 1843. Zakladatelem 
byl tehdejší významný kutnohorský lékař MUDr. J. J. Štětka. Dramaturgicky se 
zaměřoval na divadelní klasiku: J. K. Tyl, L. Stroupežnický, J. J. Kolár, J. Vrchlický. 
Spolek vystřídal prostory Reálné školy, Řemeslnické besedy, hostince U Gottsteinů, 
Měšťanské besedy a v neposlední řadě objekt Městských ostrostřelců.

Až dvacátá léta minulého století byla obdobím 
výrazné aktivity k  naplnění snah o  divadelní 
budovu, která by byla důstojná Kutné Hory, 
rodiště J. K. Tyla. Završení této činnosti bylo získání 
pozemku v  nynější Masarykově ulici. Divadlo bylo 
slavnostně otevřeno 12.  listopadu  1933 inscenací 
Tylovy hry „Jiříkovo vidění“. Na svoji dobu bylo 
velmi moderně vybavené a  umožňovalo členům 
spolku uvádět inscenačně náročná představení. 
Zlomovým rokem byl rok 1953. V  duchu stranické 
politiky byl spolek násilně zrušen a  podařilo se 
ho obnovit až v  roce 1964, kdy se soubor J. K. 
Tyla mohl vrátit na scénu Tylova divadla. Politické 
a společenské změny po roce 1989 přinesly i změny 
do činnosti kutnohorských ochotníků, jak po stránce 
dramaturgické, ale i  organizační. V  současnosti se 
Divadelní spolek TYL věnuje dramaturgii zaměřené 
na dospělého, ale i dětského diváka. Každoročním 

vyvrcholením jejich činnosti jsou od roku 1996 
silvestrovské premiéry. V letní turistické sezóně uvádí 
na nádvoří Vlašského dvora představení inspirovaná 
historickým prostředím bývalé Královské mincovny. 
Letos to bude divadelní veselohra „Poslední láska 
pana Mikuláše“, připomínající výraznou osobnost 

královského města, kronikáře a  milovníka vína 
a krásných žen, Mikuláše Dačického z Hesova nebo 
dětem věnovaný „Pohádkový podvečer ve Vlašském 
dvoře“ o  lásce, kráse, štěstí a popleteném strašidle 
jménem Peprník. Je opravdu na co se těšit.

Petramatz

Festival novocirkusové scény „Letní Letná“
Nový cirkus je samostatná umělecká forma, která vznikla v 70. letech 20. století 
ve Francii. Mezi tradičním cirkusem, ze kterého novocirkusová show vychází, jsou 
výrazné estetické rozdíly.

Divák uvidí představení, jež propojuje žonglo-
vání, moderní tanec, akrobatické umění, pohybové 
divadlo, rytmus a hudbu. Kruhová manéž už není 
nezbytnou součástí a  některé soubory používají 
i klasickou divadelní scénu. Zásadním rozdílem od 
tradičního cirkusu je eliminace čísel krocení divo-
kých zvířat. To neznamená úplné vyloučení zvířat, 
nicméně jsou vždy představována jako člověku 
rovná.

Festival „Letní Letná“ je jednou z největších akcí 
věnované tomuto žánru ve střední Evropě. Dech be-
roucí čísla je možné každoročně vidět v městském 
parku Letenské sady v centru Prahy. Jednou z hlav-
ních zahraničních hvězd je švédský soubor „Cirkus 
Cirkör“ se svým představením „Knitting Peace“, jenž 

je originálním poselstvím míru se strhujícími artis-
tickými čísly. Divák se v něm ponoří do smyslu lid-
ských tužeb a přání a prozkoumá možnosti pletení 
míru. Také v českém „Hotelu Laputa“ můžeme prožít 
jedinečný večer mezi nebem a zemí. Vzdušná férie 
českých akrobatů souboru „AirGym Art Company“ 
o tom, že stoupáte   -li vzhůru, musíte otevřít všech-
ny dveře a nahlédnout do všech oken. Děti naopak 
vláká představení „Bratrů v tricku“ do světa dvou po-
divínů, kteří bezmezně věří, že kdyby prase mělo kří-
dla, bude celý svět krásnější! „Prasečí cirkus“ je nový 
počin autorského dua plný žonglování, humoru, 
loutkoherectví a klauniády. Vzhůru na Letnou!

matz

AirGymArt Company

Představení „Poslední láska  
pana Mikuláše“

Pohádkový podvečer ve Vlašském dvoře     

Letní Letná

„Divadlo vychází ze života 
a do života se vrací…“ 

Josef Kajetán Tyl

Nový cirkus navazuje na tradiční 
cirkus, ale na rozdíl od něj 
slučuje více uměleckých složek, 
přidává divadelní dramaturgii 
a režii. Scénografie může být 
méně výrazná, pestrobarevné 
kostýmy nahrazují civilní oděvy, 
do hracího prostoru vstupují 
předměty každodenního využití.
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David Abram

Korsika
Průvodce přináší množství informací o nejznámějších přírodních 
krásách tohoto středomořského ostrova, jako jsou Korsický pří-
rodní park, opuštěné pláže, průzračné řeky s hlubokými tůněmi, 
prastaré lesy majestátních borovic laricijských, přírodní rezervace 
Scandola a mnohé další. Čekají na vás čtivá pojednání o všech 
korsických městech a hlavních přímořských letoviscích. Průvodce 
ocení zejména cestovatelé, kteří se vydávají na Korsiku na vlastní 
pěst, ale využijí ho též organizovaní turisté, kteří si díky zajíma-
vým tipům odnesou ze země ještě více zážitků.
cena: 648 Kč
www.jota.cz

Marie Machytková

Sama v Tokiu
Fascinující příběh novinářky, která propadla japonské kultuře. „Kdy-
by bylo Tokio chlap, vezmu si Tokio.“ Reportérka Marie Machytková 
se před mnoha lety zcela nečekaně zamilovala do Japonska a tahle 
láska převrátila celý její život vzhůru nohama. Kam až může člověka 
zavést jedno nenápadné rozhodnutí naučit se kaligrafii? Proč má 
Japonsko sílu vás zničit i zachránit zároveň? A jaké to je, být úplně 
sama ve světě, kde je intimním gestem i podání ruky? Vydejte se 
na životní cestu za poznáním odlišné kultury i vlastního já.
cena: 469 Kč
www.albatrosmedia.cz

Anne Flecková

Energie! Zdravá cesta z labyrintu únavy
O radost z plnohodnotného života nás totiž mohou připravovat 
neodhalená autoimunitní onemocnění, alergie, záněty, špatně 
fungující zažívání nebo třeba toxiny. Příčin může být ale víc a roz-
hodně stojí za to je vypátrat. Ve svém inovativním programu 
Energy! ukazuje doktorka Anne Flecková cestu z labyrintu: díky 
vhodnému stravování, nastavení přiměřeného rytmu, kompen-
zaci nedostatku živin a posílení imunitního systému v sobě totiž 
zase dokážeme rozproudit ztracenou energii.
cena: 398 Kč
www.kazda.cz

Jean de La Fontaine

La Fontainovy bajky
audiokniha
Nejznámější příběhy francouzské literatury ani po 360 letech 
neztrácejí na aktuálnosti a stále baví děti po celém světě. Znovu 
a znovu čtou nové generace bajky O lišce a čápu či O lišce a vráně 
a mnoho dalších, které vyšly z pera Jeana de La Fontaina a svým 
vtipem a chytrostí jsou zcela nadčasové. K 400. výročí narození 
tohoto fenomenálního spisovatele a básníka vychází výpravné 
vydání jeho bajek, jež svými ilustracemi doprovodil Alexandre 
Honoré a do českého jazyka volně přebásnil Robin Král. Pro děti 
od 7 let.
cena: CD MP3 249 Kč
www.luxor.cz

Marek Síbrt

Putování za vodou
Unikátní knižní průvodce, který představuje za-
jímavá místa a lokality v ČR spojené s vodou. Na 
zhruba 200 stranách knihy v pevných deskách je 
popsáno devadesát výletů podél vodních toků, 
výprav k přehradám, rybníkům nebo dalším za-
jímavým místům spojeným s vodou. Publikace 
představuje místa veřejně známá a  hojně na-
vštěvovaná, ale také ta utajená zrakům a krokům 
většího počtu lidí. Je vybavena bohatou fotodo-
kumentací, jednotlivé výlety jsou vybaveny iti-
nerářem s trasami formou QR kódů využívajících 
turistickou variantu aplikace www.mapy.cz.
Kniha ukazuje, že putování za vodou je dobro-
družstvím. Kromě samotného vodního prvku 
autor často reflektuje příběhy, historii a  reálie 
daného místa. Pokouší se zachytit jeho ducha 
a atmosféru. Cílem je zvednout ty, kteří v sobě cítí 
touhu objevovat krásná místa spojená jakýmkoliv 
způsobem s vodou, z pohodlí domova.
„Různým regionům naší země je také věnována 
rozdílná pozornost. Není v tom primární záměr. 
Prostě jsou popsána místa, která jsem měl mož-
nost navštívit a přišlo mi zajímavé o nich podat 
zprávu a předložit je jako možnou variantu místa, 
které stojí za to navštívit. Doufám, že řada dalších 
mě v budoucnosti čeká a třeba najdou zhmot-
nění v  pokračování. Plánů je mnoho, energie 
a času vždy méně. Kniha zároveň v řadě případů 
opomíjí nejznámější a turisticky nejnavštěvova-
nější lokality spojované s vodou, které jsou zná-
my prakticky každému, kdo rád cestuje. O nich 
všichni víme dost,“ popisuje v úvodu autor knihy 
Marek Síbrt.
cena: 329 Kč
www.nase -voda.cz/prectete -si -knihu-
-putovani -za -vodou/

knižní tipy
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Vladislav 
a Barbarossa (850 let)

Český kníže Vladislav byl vojenskou 
oporou Fridricha Barbarossy. Vysloužil si 
za to také titul českého krále.

V roce 1156 podporoval novopečeného císaře 
proti severoitalským svobodným městům a o dva ro-
ky později byl korunován českým králem. Vyšší zájmy 
poté hájil další léta v Itálii, Uhrách a Polsku. V létě 1172 
se stárnoucí král zúčastnil spolu s Fridrichem výpra-
vy do Polska, aby urovnali spory o polský trůn mezi 
Měškem III. Starým a polskými šlechtici. Nakonec se 
podařilo vše vyřešit smírně bez boje. Vladislav si ale 
vytvořil problémy doma. Vzdal se trůnu ve prospěch 
syna Bedřicha, ale s tím Barbarossa nesouhlasil.

-liban-

Boj o Moravu (1005 let)

Roku 1002 jsme ztratili Moravu ve prospěch 
Polska knížete Boleslava Chrabrého.

Polák se v letech 1003 -1004 pokusil ovládnout 
i Čechy. Lid jej po krutovládě Boleslava III. vítal coby 
osvoboditele, ale uznání se mu nedostalo. Později 
byl z Čech vyhnán a na stolec usedl Jaromír (1004 
-1012). Morava zůstala Boleslavu Chrabrému. Roku 
1012 se vlády ujímá Oldřich, který provedl druhé 
vraždění Vršovců (1014), a vytáhl s vojskem na Mo-
ravu (1015). V srpnu 1017 vpadl Boleslav Chrabrý 
do Čech, neuspěl a v letech 1018-1019 Oldřich de-
finitivně získal Moravu zpět.

-mf-

Praha s Francouzi v obležení (280 let)

Byla to kuriozní situace. Francouzská posádka v Praze 
v obležení rakouských vojsk. Byl to dílek v mozaice událostí 
kolem rakouského dědictví.

Mladičká Marie Terezie se po uplatnění pragma-
tické sankce měla na trůnu co ohánět. Hladoví supi 
cítili snadnou kořist a chtěli využít slabosti novope-
čené panovnice. Prusům se podařilo získat Slezsko 
a Kladsko a na jaře 1742 se zkomplikovala situace 
v Praze. Sem se stáhla většina francouzských sil, které 
byly vlastně součástí bavorského dobrovolnického 
sboru. Karel Lotrinský, švagr Marie Terezie, se vzpa-
matovával z těžkých ztrát z červnové bitvy u Čáslavi. 
Přesto přitáhl k Praze a začal ji se spojenci včetně 
bratra Františka Štěpána obléhat. Francouzům se ale 

v červenci dařily občasné výpa-
dy a objevily se pokusy o jejich 
osvobození z vnějšku. František 
Štěpán musel 9. září zrušit oblé-
hání, ponechat u  Prahy pouze 

slabý blokádní sbor a s většinou vojska vyrazit na 
západ, aby čelil nové francouzské hrozbě. U Kada-
ně problém dalších francouzských pokusů vyřešil. 
Život v Praze v době obléhání nebyl jednoduchý. 
Hlad a všeobecné strádání byly denním chlebem.

Celá ošemetná situace se nakonec nehodila žád-
né straně. V prosinci 1742 se většina francouzské 
posádky v čele s maršálem Belle -Islem vydala na 
strastiplný ústup a na první svátek vánoční pode-
psali Francouzi Rakousku čestnou kapitulaci.

-babok-

České dientzenhoferské baroko (290 let)

Základní kámen ke stavbě vojenské Invalidovny v pražském Karlíně položil císař 
Karel VI. 15. srpna 1732. V té době byla budova již rok rozestavěna. Stavba se řadí mezi 
nejvýznamnější díla architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Invalidovna stojí na bývalých po-
zemcích řádu křižovníků s  červenou 
hvězdou. Projekt vznikl podle vzoru 
pařížské Invalidovny, ale byla realizo-
vána pouhá devítina původního návr-
hu. Stylově kombinuje vojensko -erární 
charakter stavby inspirovaný římskou 
antickou architekturou s  monumen-
tálním severním průčelím. Stavělo se 
mezi lety 1731–1737 a vznikly zde sa-
mostatné mezonetové obytné jednotky 
pro válečné invalidy i společné 
prostory. Představuje funkčně 
i provozně promyšlený a plno-
hodnotný stavební celek. K bu-
dově náležel i vojenský hřbitov. 
Svému účelu sloužila Invali-
dovna až do doby první repub-
liky. Přestože nebyla nikdy do-
stavěna, patří provedená část 
k největším barokním areálům 
v Čechách. Je spojena i s půso-
bením předního českého foto-
grafa a vojenského vysloužilce 

Josefa Sudka, který zde pobý-
val v letech 1922–1927. Na ital-
ské frontě přišel o pravou paži 
a na státní útraty se rekvalifi-
koval na fotografa. Vytvořil tu 
žánrový cyklus Z Invalidovny, 
který přibližuje sociální život 
zdejších obyvatel. Invalidovna 
posloužila i  jako kulisa ve fil-
mech, např. Amadeus, Doktor 
Živago nebo Hellboy.

Alice Braborcová fo
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Půdorys přízemí (Dnešní stav podle 
zaměření Ing. arch. Müllerové z r. 1941)

Kníže Oldřich, setkává s poustevníkem Prokopem,  
J. Mathauser

České vojsko u Milána 1158, J. Mathauser, 1900

Maršál de Belle -Isle na obrazu 
Maurice Quentina de La Tour, 1749

František Štěpán Lotrinský a Marie Terezie, 1759

Karlínská invalidovna, pohled ze Sokolovské ulice, 2016
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Se smyslem pro černý humor (215 let)

Karel Würbs se narodil 18. srpna 1807 v Praze, kde se vyučil 
u svých rodičů kartáčníkem. Mimo to se ale věnoval své velké 
zálibě – kreslení, ve kterém se zlepšoval natolik, že dostal od 
rodičů svolení ke studiu na pražské Akademii.

Po ukončení studia se začal věnovat tvorbě kra-
jin a vedut tištěných v závodech Bohumila Haaseho 
a Karla Henniga, osobností, které hrály významnou 
úlohu při rozvoji litografie v Čechách. Spolupracoval 
i s uznávanými rytci evropského formátu. V širších 
kruzích byl známý jako ilustrátor, grafik a rytec znalý 
reprodukčních technik. V roce 1858 se stal učitelem 
rytectví na Polytechnickém ústavu v Praze a inspek-
torem Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel 

umění. Pedagogickým pů-
sobením se přiřadil k mnoha 
umělcům, kteří předávali své 
zkušenosti mladší generaci. 
Byl činný nejen jako grafik, 
ale také jako malíř. K  jeho 

nejznámějším obrazům patří Stavba řetězového 
mostu v Praze (1840). Obraz zachycující stavbu dnes 
již neexistujícího mostu Františka I. se nachází ve sbír-
kách Národního technického muzea. Později začal 
malovat i romantické krajiny, bohužel se žádná nena-
lézá v dostupných sbírkách. Karel Würbs zemřel jako 
uznávaný umělec 6. 7. 1876 v Praze ve věku nedoži-
tých 70 let. Pochován byl na Olšanských hřbitovech.

-petmatz-
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Obrazy pochmurně 
slavnostního kouzla (165 let)

Vynikající český malíř Felix Jenewein se narodil 4. srpna 1857 
v Kutné Hoře. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové a od 
roku 1873 na pražské Akademii historickou malbu. Ve 
studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni 
u profesora J. M. Trenkwalda.

Na veřejnost po-
prvé vystoupil s  kar-
tonem „Karel  IV. staví 
dóm svatovítský“ na 
výstavě Krasoumné 
jednoty (1878). Další 
jeho díla, například 
cyklus akvarelů „Píseň“, 
nenalezla pro svou po-
chmurnou a  tesknou 
náladu valného poro-
zumění. V roce 1890 se 
stal učitelem na Umě-
leckoprůmyslové škole 
v Praze a od roku 1902 
vyučoval v Brně na Vy-
sokém učení technic-
kém. Je autorem mnoha sugestivních historických 
obrazů a děl s náboženskou tematikou. Příkladem 

je výzdoba interiéru kostela 
Svaté rodiny ve Vídni a cyklus 
kartonů „Mor“, který je možné 
vidět v Národní galerii v Pra-
ze. Každoroční výstavu Feli-
xe Jeneweina pořádá město 
Kutná Hora ve stejnojmenné 
galerii. Tento významný čes-
ký umělec zemřel 2. 1. 1905 
v  pouhých 47 letech v  Brně 
stižen mrtvicí a pohřben byl 
na hornickém hřbitově Všech 
svatých v Kutné Hoře.

Petra Matznerová

Snadné vítězství (595 let)

Neznámo kde u Tachova proběhlo  
3.–4. srpna 1427 vojenské střetnutí známé 
jako bitva u Tachova. Spojené husitské svazy 
tu pod vedením Prokopa Holého téměř bez 
boje zvítězily nad vojsky třetí křížové výpravy.

Kruciátu vedl trevírský biskup Ota ze Ziegenhei-
mu a kardinál Jindřich Beaufort. Krátce po porážce 
křižáků husité oblehli Tachov a 11. 8. 1427 ho dobyli. 
Hradní posádka se vzdala o tři dny později. Dobytí 
bylo drastické, což potvrzuje název ulice, kudy vedl 
Prokop Holý vpád husitů do města, tedy Krvavá.

Pavel Edvard Vančura

Cisterciácký klášter 
(730 let)

Král Václav II. založil na Zbraslavi klášter 
cisterciáků roku 1292. Věnoval mu zlatý 
kříž, monstrance a peníze. Toužil tak 
odčinit své hříchy.

Zakládací listina z 10. srpna je odrazem rozpo-
ložení královy duše. Panovník se konáním dobrých 
skutků snažil udělat čáru za svou minulostí a chrá-
nit se před hříchy budoucnosti. Základní kámen byl 
položen v roce 1297 po Václavově korunovaci. Mniši 
řádu se na rozdíl od obyvatel jiných klášterů hlásili 
k askezi a manuální práci. Paradoxem osudu se stalo 
to, že Václav II. byl prvním členem své rodiny, kdo byl 
v sotva dostavěném chrámu 23. 6. 1305 pohřben.

-babok-

Felix Jenewein, Mor, 1901

Felix Jenewein, foto J. Mulač, 1898

Karel Würbs, Stavba řetězového mostu  
přes Vltavu v Praze, 1840

Zbraslavský klášter

Pomník bitvy u Tachova z roku 1971

Karel Würbs

http://www.prazskyprehled.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Korunovace
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Od tance k balonu (145 let)

Malíř pokojů, taneční mistr a první český pilot balonu. Zdánlivě 
nesourodé disciplíny spojuje osoba Josefa Vydry. Konec 19. století už 
byl prostě takový.

Josef Vydra se po vzoru svého otce 
vyučil malířem pokojů a této činnosti 
se i poměrně dlouhou dobu věnoval. 
Souběžně s tím se začal od 70. let 19. 
století živit několik desítek let jako ta-
neční mistr, který si sám skládal také 
hudbu. A v roce 1877 se zapsal i do dě-
jin balonového létání. V Praze se totiž 
několikrát představili francouzští akro-
baté, kteří předváděli cvičení na hrazdě 
na balonu ve vzduchu. A Vydra si řekl, že 
co umí Francouzi, hravě zvládnou i Češi. 
Nejdříve si tedy vyzkoušel let bez divá-
ků a o tři dny později na 11. srpna 1877 
oznámil vzlet z nuselského pivovaru. 
Celé akci přihlížely asi tři stovky diváků 
a sledovaly, jak se po ohřátí balon vzne-
sl. Problém nastal po chvíli. Bez dalšího 
zahřívání vzduchu začal balon klesat 

a přistál vlastně symbolicky v zahradě 
blázince Na Slupi. Pilotovi se nic nestalo, 
ale balon utrpěl trhliny. Další zajímavý 
pokus uskutečnil Vydra na Střeleckém 
ostrově koncem srpna. Bohužel tento-
krát se nezdařilo prakticky nic. Hned při 

startu se mu poškodil plášť balonu a při 
následném přistání na střeše domu ve 
Vladislavově ulici poškodil tašky a okap. 
Na zem pilot slanil a odjel drožkou. Jo-
sef Vydra se i tak stal prvním českým 
pilotem balonu.

-babok-

Mozaikovou techniku naučil 
i svou manželku (155 let)

Viktor Foerster se narodil 26. srpna 1867 v Praze. Pocházel z velmi 
nábožné rodiny, kde se dědilo hudební nadání z generace na generaci.

Foerster inklinoval nejen k hudbě, 
ale stejně jako jeho bratr i k výtvarnému 
umění. V roce 1891 byl přijat na praž-
skou Akademii. Jeho profesory byli 
Julius Mařák a Vojtěch Hynais. V roce 
1902 pracoval jako výtvarník při restau-
rování mozaikové výzdoby v klášterní 
kapli v Itálii, kde se stal žákem Petra D. 
Lenze. Díky této spolupráci si Foerster 
mohl dovolit otevřít vlastní dílnu. V ro-
ce 1909 se oženil s Marií V. Jesenskou, 
která se od manžela naučila mozaikové 
techniky a stala se častou spoluautor-
kou, ale i autorkou vlastních prací. Po 
návratu z Itálie se věnoval především 
mozaikám pro církevní stavby. Mezi je-
ho známá díla patří obraz Madony na 
 průčelí kostela Panny Marie Sněžné, 

čtyři exteriérové mozaiky v Emauzích 
nebo chrámový monumentální obraz 

Panny Marie Svatohostýnské s  Ježíš-
kem, jenž byl vrcholem jeho tvorby. Fo-
erster se věnoval mozaikářské činnosti 
až do své předčasné smrti roku 1915, 
avšak třpytivý půvab jeho obrazů byl 
již nesmazatelně zapsán do povědomí 
české společnosti.

-matz-

1792
(230 let)
9. 8. 1792
korunovace 
Františka I. na 
českého krále, 
poprvé se setkal 
se svou budoucí 
pravou rukou, 
K. Metternichem

1792
(230 let)
11. 8. 1792
korunovace 
Marie Terezie 
Neapolské 
v chrámu sv. Víta 
na českou 
královnu, 
manželka 
českého krále 
Františka I.

1927
(95 let)
Václav Babka
* 11. 8. 1927
† 1. 7. 2010
český herec, 
působil ve Zlíně 
a v Olomouci, 
hrál v téměř 
50 filmech

1. 8. 1832 (190 let)
Byla zahájena pravidelná 
doprava na koněspřežní že-
leznici na trase mezi Českými 
Budějovicemi a Lincem. 
Myšlenka propojení Vltavy 
a Dunaje sahá až do doby 
Karla IV. Spojení bylo urče-
no především pro přepravu 
soli z hornorakouské Solné 
komory do Čech. Délka 129 km, 
rozchod 1 106 m.

2. 8. 1892 (130 let)
Měnová reforma z roku 1892 
zavedla na území Rakouska-
-Uherska jako platidlo s platností 
od 1. ledna 1900 korunu namísto 
dosavadního zlatého. Poměr 
měn byl stanoven na 1 zlatý za 2 
koruny. Dodnes se tento poměr 
zachoval v lidovém označení 
desetikoruny jako „pětky“.

2. 8. 1927 (95 let)
Český hudební sklada-
tel Karel Mareš se narodil 
2. 8. 1927 v Mladé Boleslavi 
(† 14. 11. 2011). Jeho jmé-
no je spojeno s umělecký-
mi počátky řady známých 
skupin či zpěváků a zpěvaček 
(Divadlo Semafor, Olympic, Eva 
Olmerová, Yvonne Přenosilová 
nebo Karel Gott).

6. 8. 1937 (85 let)
Premiéra českého filmu 
Vladimíra Slavínského Falešná 
kočička s Oldřichem Novým 
a Věrou Ferbasovou. Jde o re-
make němého filmu Falešná ko-
čička aneb Když si žena umíní 
režiséra Svatopluka Innemanna 
z roku 1926, v němž hlavní roli 
ztvárnil Vlasta Burian. V roce 
1938 vznikla i německá verze.

6. 8. 2002 (20 let)
V Čechách začaly povodně, které 
si vyžádaly 17 obětí. V 6 krajích 
byl vyhlášen nouzový stav, bylo 
postiženo 753 obcí a evakuová-
no 225 tisíc lidí. V pražské zoo při-
šlo o život 134 zvířat, nejznámější 
z nich byl lachtan Gaston. Škody 
dosáhly 73 miliard korun, z toho 
7 miliard v metru.

První lety balonem
Moderní lety v balonu

Viktor Foerster maluje v klášteře  
ve Lnářích, 1904

Mozaika nad vchodem do kostela Panny 
Marie Sněžné na Novém Městě pražském

10 
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Život je kabaret (135 let)

Po celý život ho provázela múza hudby Euterpé. Sám či ve spolupráci 
vytvořil více než 500 kupletů a rovněž napsal i několik povídek.

Byl průkopníkem 
přednesového šan-
sonu a  již před první 
světovou válkou doká-
zal z ciziny přenést do 
pražského prostředí 
kabaretní zábavu na 
úrovni. Na ni pak navá-
zala i dcera Soňa, která 
se též vydala v hudeb-
ních i kosmopolitních 
šlépějích. Jiří Červený 
se narodil 14.  srpna  1887 v  Hradci 
Králové. Hudba ho provázela od dět-
ství. Dědeček Václav František vyráběl 
zejména žesťové hudební nástroje. 
Soukromě se pak vzdělával v harmo-
nii u  Matěje Nepeřeného. Během 
studií na gymnáziu spoluorganizoval 
literárně zábavný a vzdělávací kroužek 

Mansarda. Přestože byl 
takto umělecký činný, 
za vysokoškolská stu-
dia zvolil práva. V roce 
1910 založil s šesti přá-
teli amatérskou kaba-
retní skupinu Červená 
sedma, kterou progra-
mově ovlivňoval svými 
autorskými písněmi 
a  následně i  výběrem 
účinkujících. Skupina 

se zprofesionalizovala (1918) a produk-
ce obsáhla až na 1 500 repertoárových 
čísel. Jiří se stal ředitelem až do roku 
1922, kdy podnik ukončil svou činnost. 
Jiří se vrátil k advokátní praxi a krátce 
se věnoval žurnalistice. Počátkem 30. 
let se stal zakladatelem a předsedou 
Kruhu autorů písní a operet KAPO, kde 

až do roku 1939 hájil zájmy domácích 
skladatelů a textařů. Za protektorátu 
byl vězněn nacisty. Po válce se vrátil 
k autorským právům v organizaci OSA 
a částečně k hudební produkci v rámci 
vzpomínkových vystoupení. Jiří Červe-
ný zemřel 6. 5. 1962 v Praze a pohřben 
byl na Vyšehradském hřbitově (hrob 
č. 87, odd. 7).

Tereza Blažková

Architekt českého „Hollywoodu“ (140 let)

Český architekt a filmař Max Urban se narodil 24. srpna 1882 v Praze. 
Jeho jméno je spojeno s českou kinematografií hned několikrát. 
V roce 1912 zakládá jednu z prvních českých filmových společností 
a v letech 1927–1933 realizuje plány výstavby Barrandovských teras 
a filmových ateliérů na Barrandově.

Vystudoval pozemní stavitelství 
a  architekturu na ČVUT v  Praze a  do 
1.  světové války se věnoval zejména 
filmu. Ještě v období němého filmu za-
ložil se svojí manželkou herečkou An-
nou Sedláčkovou Kašparovou filmovou 
společnost ASUM, pro niž pracoval jako 
kameraman a režisér. Zabýval se i ur-
banistickou problematikou, účastnil se 
řady soutěží a známé jsou jeho utopic-
ké projekty, v nichž řešil podobu Velké 
Prahy. Podílel se na základním urbani-
stickém řešení zahradní obytné čtvrti 
Barrandov, kterou pojal jako roman-
tické město na skále, ovšem ve funk-
cionalistické podobě. Jeho největším 

a nejvýznamnějším dílem jsou filmové 
ateliéry na Barrandově, za jejichž reali-
zaci obdržel v roce 1937 na Mezinárodní 
výstavě umění a techniky v Paříži Velkou 

cenu. Max Urban byl členem Společnos-
ti architektů a Svazu architektů, různých 
mezinárodních organizací, SVÚ Mánes 
nebo redakční rady časopisu Architektu-
ra ČSR. V letech 1933–1936 působil také 
jako hlavní redaktor časopisu Styl. Roku 
1946 byl vyznamenán jako průkopník 
českého filmu. Zemřel v Praze 17. čer-
vence 1959 ve věku nedožitých 77 let.

-ab-

1307
(715 let)
15. 8. 1307
českým králem 
se podruhé 
stal Jindřich 
Korutanský, 
nejprve v roce 
1306, pak 1307 
– 1310

1922
(100 let)
Zdeněk Matějček
* 16. 8. 1922
† 26. 10. 2004
český dětský 
psycholog, 
reformátor péče 
o děti

1912
(110 let)
František Fajtl
* 20. 8. 1912
† 4. 10. 2006
československý 
stíhací letec 
RAF, spisovatel, 
námět k filmu 
Tmavomodrý svět

7. 8. 1877 (145 let)
Královské Vinohrady byly pře-
jmenovány na Žižkov. Jako 
samostatný celek vznikl pod 
názvem Královské Vinohrady I. 
roku 1875 (rozdělením 
Královských Vinohrad), 1881 byl 
povýšen na město. V roce 1922 
byl začleněn do Velké Prahy. 
1960 městský obvod Praha 3, 
1990 městská část Praha 3.

8. 8. 1947 (75 let)
Český hudebník, kláve-
sista, zpěvák a sklada-
tel Jan Sochor se narodil 
8. 8. 1947 v Havlíčkově Brodě 
(† 6. 2. 2013). Byl členem 
rockové skupiny The Progress 
Organization (později Barnodaj) 
a kapel doprovázejících zpěvá-
ky Boba Frídla a sesterské duo 
Marthu a Tenu Elefteriadu.

9. 8. 1967 (55 let)
Československá vláda rozhodla 
opustit koncepci podpovr-
chové tramvaje a vybudovat 
v Praze metro, neboť tato 
koncepce nebyla s to vyřešit 
tehdejší dopravní problémy. 
Jediným pozůstatkem je stani-
ce Hlavní nádraží. O podpovr-
chové tramvaji uvažovala dříve 
Plzeň, v současnosti Brno.

10. 8. 1902 (120 let)
Český herec a režisér Josef 
Skřivan se narodil 10. 8. 1902 
v Praze († pravděpodobně 
4. 11. 1942). Nejdéle působil 
v Zemském divadle v Brně, kde 
vytvořil více než 150 postav. Za 
účast v odboji byl v roce 1941 
zatčen a o rok později zemřel, 
pravděpodobně v Osvětimi.

11. 8. 1882 (140 let)
Byla otevřena první telefon-
ní ústředna v Praze, sídlící 
na Malém náměstí v domě 
U Richterů. Zpočátku měla tele-
fonní síť 11 účastníků, v prosin-
ci již 30. Personál dostal pokyn, 
aby se ohlašoval zvoláním „Ha-
-hej!“ („Haló!“ se ujalo až pozdě-
ji). První telefonní seznam čítal 
98 jmen.

Vyšehradský hřbitov

Jiří Červený, před rokem 1925

Pohled na vstupní halu barrandovských 
ateliérů rok po otevření, 1934

Max Urban

www.prazskyprehled.cz  11
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Geniální všeumělec (120 let)

Český právník Adolf Hoffmeister byl především karikaturista, publicista, 
dramatik, malíř, překladatel, diplomat, spisovatel i cestovatel. Zakládal 
Devětsil, předsedal Svazu výtvarných umělců, byl členem Mezinárodní 
asociace výtvarných kritiků, zastupoval nás v UNESCO, PEN klubu 
i jinde.

Narodil se 15. srpna 1902 v rodině 
pražského advokáta JUDr. Adolfa Hof-
fmeistera a Marie, rozené Schnöblin-
gové. Absolvoval gymnázium (1921), 
právnickou fakultu UK v Praze (1925) 
a stal se společníkem v otcově právnic-
ké kanceláři. Od roku 1927 spolupraco-
val s Osvobozeným divadlem, v letech 
1928–1930 byl redaktorem v Lidových 
novinách, 1930–1932 v Literárních no-
vinách. Po vyhlášení Protektorátu dostal 
18. 3. 1939 pozvání do Francie a mimo-
řádné francouzské vízum. 23. 4. 1939 
uprchl do Paříže, kde byl sedm měsíců 
vězněn. Po kapitulaci Francie unikl do 
Casablanky, kde byl znovu interno-
ván. Poté, co se za něj zaručili krajané 

z Maroka, byl propuštěn, odejel lodí do 
Tangeru, kde byl týden internován, než 
doplul do Lisabonu. V lednu 1941 s po-
mocí Wericha a Voskovce doplul přes 
Havanu do New Yorku. Pracoval jako 
redaktor pro Úřad pro válečné infor-
mace a jako hlasatel a redaktor Hlasu 
Ameriky. Domů se vrátil po válce (1945) 
a pracoval pro UNESCO. Od roku 1948 
byl velvyslancem ve Francii, v roce 1951 
profesorem a v letech 1954–1956 rek-
torem Vysoké školy uměleckoprůmys-
lové. V letech 1965–1967 byl předsedou 
Svazu čs. výtvarných umělců a předse-
dou PEN klubu. Po roce 1970 mu byla 
zakázána veškerá veřejná, publikační 
i  výstavní činnost a  odešel na penzi. 

Geniální karikaturista, skvělý ilustrátor, 
autor originálních koláží, vtipný spiso-
vatel, básník, dramatik a sběratel umě-
ní Adolf Hoffmeister zemřel 24. 7. 1973 
v Říčkách v Orlických horách a pohřben 
byl na Olšanských hřbitovech.

Josef Grof

Smutný osud architekta (120 let)

Známá pražská čtvrť Barrandov se pyšní nejenom filmovými ateliéry, ale 
i spoustou krásných domů a vil. Jedním z jejích autorů je i český architekt 
Vladimír Grégr. Narodil se 3. srpna 1902 v Praze a byl vnukem významného 
politika Eduarda Grégra.

Mladý Vladimír vy-
studoval architekturu na 
pražské ČVUT u  Josefa 
Gočára. Po studiích odjel 
do USA. Pobyt tam výraz-
ně ovlivnil jeho tvorbu. 
Z  jeho staveb je hodně 
známý, i když už zboře-
ný Trilobit bar, který byl 
součástí Barrandovských 
teras. Jeho působení ne-
sahá jen do architektury. 
Je znám také jako autor 
designu železničního 
vozu Slovenská strela. 
Vladimír Grégr patřil ve společnosti 
k  výrazným osobnostem. Angažo-
val se v kultuře i politice, byl členem 

avantgardní skupiny Akce za národní 
obrození a  Československé národní 
demokracie. Angažovanost v politice 

a v protinacistickém odboji mu 
přinesla smrt. V březnu 1940 
byl zatčen gestapem a  dva 
roky vězněn na Pankráci, poté 
v Berlíně. V roce 1942 byl od-
souzen k trestu smrti a v únoru 
1943 v berlínské věznici popra-

ven. Místo pohřbení jeho ostatků není 
známo.

Martina Jurová

13. 8. 1882 (140 let)
Císař František Josef I. podepsal 
Masarykův jmenovací dekret 
na pražskou univerzitu s platem 
1 600 zlatých. Tomáš Garrigue 
Masaryk dostal místo mimo-
řádného profesora filosofie na 
nově založené české univer-
zitě, neboť Univerzita Karlo-
-Ferdinandova byla rozdělena 
na českou a německou.

13. 8. 1932 (90 let)
Český epidemiolog a in-
fektolog Zdeněk Ježek se 
narodil 13. 8. 1932 v Liberci 
(† 24. 11. 2019). Působil v mno-
ha regionech světa a meziná-
rodních organizacích. V rámci 
své činnosti ve Světové zdra-
votnické organizaci se význam-
ně podílel na celosvětovém 
vymýcení pravých neštovic.

20. 8. 1787 (235 let)
Jako nové orgány trestního 
soudnictví byly na základě re-
forem Josefa II. v oblasti trestní 
jurisdikce v krajích zřízeny 
kriminální soudy, které soudily 
obviněné bez rozdílu stavov-
ské příslušnosti. Pro Čechy bylo 
ustaveno 15 kriminálních soudů, 
pro Moravu 6 a pro Slezsko 2.

23. 8. 1332 (690 let)
Byla uzavřena přátelská 
smlouva českého krále Jana 
Lucemburského s císařem 
Ludvíkem IV. Bavorským, v níž 
Jan slíbil pomoc při smíření 
císaře s papežem Janem XXII. 
Ludvík byl na císaře korunován 
v roce 1328. Janův syn, Karel IV., 
se císařem stal 5. dubna 1355.

23. 8. 1547 (475 let)
„V outerý před 
sv. Bartholomějem sněm 
stavů království českého na 
hradě pražském u přítomnosti 
krále Ferdinanda.“ (Kalendář 
historický národa českého, 
D. A. z Veleslavína, s. 745) 
Bartolomějský sněm potvrdil 
dědičné právo Habsburků na 
český trůn a podstatně omezil 
moc šlechty.

1807
(215 let)
Albert František 
hrabě z Nostic-
-Rienecku
* 23. 8. 1807
† 25. 1. 1871
rakouský a český 
šlechtic z rodu 
Nosticů, politik

1922
(100 let)
Miloš Kopecký
* 22. 8. 1922
† 16. 2. 1996
český divadelní 
a filmový herec, 
1965-1991 
člen Divadla na 
Vinohradech

1927
(95 let)
Ladislav Helge
* 21. 8. 1927
† 31. 1. 2016
český režisér 
a scenárista, 15 let 
působil v divadle 
Laterna magika

Adolf Hoffmeister, Paříž, Café les Deux 
Magots, 1969, foto Václav Chochola

Barrandovské terasy , 30. léta 20. století

Vladimír Grégr, před rokem 1926
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Hokejový buldok (80 let)

Bojovnost, tvrdost a urputnost patří ke každému úspěšnému 
hokejistovi. Ale mezi československými a českými hokejisty ční 
v tomto směru jeden nade všechny. Jaroslav Holík.

Na svět přišel 3.  srp-
na 1942 v Německém, dnes 
Havlíčkově Brodě. Celý 
svůj sportovní život spojil 
s armádním klubem Dukla 
Jihlava, za který nastoupil 
v  letech 1961–1979 k  600 
zápasům, ve kterých na-
sbíral neuvěřitelných 641 
kanadských bodů (266 
gólů a  375 přihrávek). Se 
svou milovanou Duklou se 
stal sedmkrát mistrem federální ligy, 
a přispěl tak k legendární pověsti klu-
bu z Vysočiny. Bez jeho gólů se dlouhá 
léta neobešla ani reprezentace. Na mis-
trovstvích světa dohromady získal šest 
medailí včetně nejcennějšího kovu v ro-
ce 1972 v Praze. Ten samý rok se svými 

spoluhráči přivezl i bronz z olympijské-
ho turnaje v Japonsku. Nezapomenutel-
nými se staly jeho souboje se sovětskou 
sbornou, kdy se svým bratrem Jiřím byli 
pověstní buldočím neústupným stylem. 
V národním dresu nastoupil ke 142 zá-
pasům, ve kterých nastřílel 57 gólů. Do 

Síně slávy českého hokeje byl uveden 
v dubnu 2009. Po skončení aktivní ka-
riéry přivedl juniory v roce 2000 jako 
trenér k titulům mistrů světa. Hokejové 
geny podědil i jeho syn Robert, který 
se prosadil v nejtěžší soutěži světa NHL 
a získal dvakrát Stanley Cup. Sportovní 
geny podědila dcera Andrea (bývalá te-
nistka). Jaroslav Holík zemřel po dlouhé 
vleklé nemoci (gangréna) 17. 4. 2015.

-babok-

Humorista každým coulem (90 let)

Jako český spisovatel a humorista patřil mezi naše nejčtenější autory. 
Řeč je o Miloslavu Švandrlíkovi, literárním otci Černých baronů.

Miloslav se narodil 
10. srpna 1932 v Praze, 
kde po základní škole 
vystřídal několik za-
městnání a  absolvoval 
dvouleté studium na pe-
dagogickém oddělení 
městské hudební školy. 
Po roce 1950 získal ma-
turitu, díky dělnickému 
kurzu bez středoškol-
ského vzdělání. V letech 
1951–1953 studoval na 
DAMU, po dvou letech však studia zane-
chal. Poté krátce působil ve Vesnickém 
divadle v Praze jako asistent režie. V ro-
ce 1953 narukoval k Technickým prapo-
rům a po vojně (1955) krátce vychová-
val korejské děti v Liběšicích, tedy než 
se stal spisovatelem na plný úvazek pod 

pseudonymem Roman 
Kefalín. Jeho nejúspěš-
nějším dílem jsou „Černí 
baroni aneb Válčili jsme 
za Čepičky“, kde popsal 
absurdity lidově demo-
kratické armády za mi-
nistra obrany Čepičky. 
Komunisté jeho literár-
ní činnost zakázali, a tak 
přispíval do humoristic-

kého časopisu Dikobraz, 
kde vytvořil autorskou 

dvojici s kreslířem Jiřím Winterem Ne-
praktou. Kromě knih napsal několik 
rozhlasových a  televizních scénářů 
a po roce 1990 několik volných pokra-
čování osudů vojína Kefalína. V  roce 
2000 vyšel jeho poslední román Vražda 
mlsného humoristy. Po Švandrlíkovi je 

pojmenováno několik veřejných pro-
stranství, ulic a náměstí na pražském 
Chodově, kde prožil téměř celý život. 
Zemřel 26. 10. 2009 v Praze a pohřben 
byl v Kutné Hoře na evangelickém hřbi-
tově u Nejsvětější Trojice. Místo vybrala 
jeho milovaná žena Elinka a Miloslav dal 
krátce před její smrtí (1992) místo upra-
vit. Dnes tu sní svůj věčný sen společně.

Lucie Sládková

23. 8. 1852 (170 let)
Řecký král Ota I., druhý syn 
bavorského krále Ludvíka I., 
při svém pobytu v Karlových 
Varech navštívil Kyselku. Se 
svolením panovníka byl hlavní 
pramen Kyselky nazván jeho 
jménem – Ottův pramen. Na 
královu žádost bylo poté do 
Athén odesláno 450 džbánků 
kysibelské vody.

23. 8. 1967 (55 let)
V Ondřejově u Prahy byl 
u příležitosti 13. kongresu 
Mezinárodní astronomické unie 
slavnostně uveden do provo-
zu dvoumetrový zrcadlový 
dalekohled, nyní nazývaný 
Perkův dalekohled. Ve své době 
byl 7. největším dalekohledem 
na světě. Dosud je největším 
dalekohledem v Česku.

28. 8. 1867 (155 let)
Do Prahy byly z Vídně na-
vráceny české korunovační 
klenoty. Navrácení klenotů se 
nemělo stát národní demon-
strací, zvláštní vlak z Vídně tedy 
vyjel v noci. Pražské ulice byly 
ale plné davů sledujících pře-
voz klenotů na Hrad. Klenoty 
byly vystaveny na jeden den 
v Chrámu sv. Víta.

29. 8. 1312 (710 let)
Český a polský král Jan I. 
(Lucemburský) potvrdil brněn-
ským měšťanům (Brunnenses) 
na jejich prosby privilegia své-
ho předchůdce českého krále 
Rudolfa Habsburského z 29. led-
na 1307, kterými je osvobodil 
od placení cla za jejich zboží na 
cestách v Čechách a na Moravě.

30. 8. 1927 (95 let)
Český mykolog Jiří Hlaváček 
se narodil 30. 8. 1927 
(† 20. 1. 2002). Vydal řadu 
odborných článků a publikací, 
redigoval díla dalších autorů. 
Byl předsedou České mykolo-
gické společnosti a šéfredakto-
rem Mykologického sborníku. 
Po jeho smrti se šéfredaktorem 
stal Miroslav Smotlacha.

1677
(345 let)
František Václav 
hrabě  
z  Trauttmans-
dorfu
* 31. 8. 1677
† 23. 3. 1753
český šlechtic, 
mecenáš umění 
a piaristů

1867
(155 let)
Alois Rameš
* 28. 8. 1867
† 26. 10. 1952
český cyklista, 
jeden z prvních 
českých 
závodních 
cyklistů

1862
(160 let)
Jan Kotrč
* 23. 8. 1862
† 17. 10. 1943
český šachista, 
šachový 
publicista, věnoval 
se kompozičnímu 
šachu te
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Černí baroni aneb Válčili jsme 
za Čepičky, 1. vydání 1969

Jiří Holík (vlevo) a jeho bratr Jaroslav  
v dresu jihlavské Dukly

Reprezentant Jaroslav Holík

Busta spisovatele na pražském Chodově
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