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Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jestli vycházejí nebo bu-

dou vycházet Přehledy opět v papírové podobě? 
Děkuji Vám a zdraví Věra Marková.

Vážená paní Marková,
papírový Pražský přehled se tisknout nechys-

táme, pražský magistrát o to nestojí, finančně ho 
nepodpoří, což rozhodl před dvěma lety, a nás to 
už stálo bezmála milion z vlastní kapsy, takže nebu-
deme tisknout. Papírový Pražský přehled kulturních 
pořadů tiskneme pro jednu paní a dva výtisky do 
archivu, tedy v nákladu 3 ks – cena za 1 ks vychází 
obludných 375 Kč.

Vážená redakce,
ráda bych vám poděkovala za zajímavý rozho-

vor s panem Vlastimilem Vondruškou. Je mým ob-
líbeným autorem a sama jsem přečetla již mnoho 

jeho historických románů a těším se na další díla. 
Jana Drábková, Litoměřice

Milá paní Drábková,
jsme rádi, že vás rozhovor potěšil a přinesl ra-

dost do vašich dnů. Děkujeme za vaši přízeň.

Dobrý den,
využívám vaše webové stránky k vyhledávání 

kulturních akcí, ale bohužel někdy nenacházím, 
co hledám. Je to škoda, že neuvádíte více progra-
mů divadel, koncertů a výstav. Zřejmě se ale nedá 
vše postihnout. Jan Kolbaba, Praha

Dobrý den, pane Kolbabo,
jistě Vás chápeme, máte ale pravdu, že obsa-

hově nelze zařadit vše, co se v kultuře děje, navíc 
kulturní instituce spoléhají ve větší míře na svoje 
webové stránky a sociální sítě a tak se velmi těžko 

daří je přesvědčit, aby za malý poplatek uveřejňovali 
svůj program u nás. Je to neustálý boj s větrnými 
mlýny, ale nevzdáváme se.

Alice Braborcová, odpovědná redaktorka

je dobré myslet na budoucnost, ale žít by se mělo spíše 
přítomností v duchu Carpe diem a využívat vše, co máme 
v současnosti k dispozici. Jak pravil kdysi klasik Woody Allen:  
„Pokud chcete rozesmát Boha, řekněte mu o svých plánech.“  

Nikdy nevíme, kdy o to vše můžeme přijít. Tak prosím, 
choďte do divadel, navštěvujte galerie, výstavy, koncerty. Bez 
kultury by byl život neveselý. V průběhu měsíce března na vás 
čekají zajímavé kulturní akce, vybírat bude z čeho a i když se 
dá přebrat vždycky, nabídka je převážně velmi kvalitní.

Ve Šternberském paláci na Hradčanském náměstí se bude 
den po inauguraci nového prezidenta konat komorní koncert 
s přednesem, jehož tématem budou kavalírské cesty mladých 
šlechticů v 18. století. Nenechte si ujít.

V kinech na vás čeká několik nových dokumentů, mezi jiný-
mi Velké nic od tvůrců Víta Klusáka a Mariky Pecháčkové, který 
mapuje naši společnost během covidové pandemie. Dalším je 
snímek More Miko, jenž ukazuje sisyfovské úsilí člověka, který 
bojuje za ty slabší v naší společnosti.

Ve Ville Pellé začala výstava, která veřejnosti představí ma-
líře a ilustrátora Ondřeje Sekoru, jehož máme všichni v paměti 
zapsaného hlavně jako autora Ferdy Mravence. V expozici bu-
dou uvedena i vcelku neznámá díla tohoto umělce. Vypravte 
se s celou rodinou.

V Císařské konírně Pražského hradu pokračuje výstava 
gobelínů z  Moravské gobelínové manufaktury, které byly 
utkány podle výtvarných předloh známých umělců, jako Jo-
sefa Čapka, Mikuláše Medka, Karla Malicha nebo Jiřího Sopka. 
Stojí určitě za návštěvu.

A pokud byste se chtěli ztratit na chvíli v prostoru a čase, 
navštivte Planetárium ve Stromovce, kde se v nové atrakci mů-
žete proletět vesmírem a nahlédnout do jeho hlubin. Občas 
neškodí se ocitnout mimo náš malý a omezený svět.

Přeji příjemné předjarní dny a slunce nad hlavou i v duši.
Alice Braborcová, odpovědná redaktorka

úvodník
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rozhovor

Můžete, prosím, krátce přiblížit, jak jste se dostal 
ke studiu hudby a případně co Vás k tomu 
vedlo?

Můj přístup ke světu byl od dětství velmi au-
diální. Fascinovaly mě svištění větru, šplouchání 
vody, bzučení včel a zvuky dalších živočichů, zvo-
nění tramvajových kolejí, odlišné vrčení různých 
motorů a  posléze samozřejmě i  barevné hlasy 
charizmatických dívek. K tomu přistoupily poslech 
rádia, gramodesek a živé koncerty. Stejně tak jsem 
se pokoušel sám vyluzovat nějaké zvuky na cokoli, 
co bylo po ruce. Ať už to byl opravdový hudební 
nástroj nebo ne. Pak jsem se i trochu učil na klavír, 
kytaru, trubku, ale zůstala mi spíš ta touha něco 
objevovat než v něčem vysloveně vyniknout. Jiný-
mi slovy – na žádný nástroj se mi nechtělo moc cvi-
čit. Když jsem se měl rozhodovat, kam po gymplu, 
tak jsem věděl, že by to mělo být kolem muziky, 
ale abych na tom nebyl úplně závislý. Z toho nějak 
vyplynulo studium hudební výchovy s češtinou na 
FFUK. Klasickou hudbu jsem měl taky rád, ale po 

celé studium jsem tíhl k tomu, vztahovat všechno 
na populární hudbu. Profesora přes literaturu pro 
mládež se mi podařilo přesvědčit, že do tohoto 
záběru mají patřit i texty populárních písní. Absol-
voval jsem prací Vývoj textové složky v české no-
nartificiální hudbě se zvláštním zřetelem k rockové 
poezii Josefa Kainara, což byl v roce 1982 z hledis-
ka tematického zaměření velmi ojedinělý počin.

Máte za sebou obsáhlou publikační činnost, 
vyučujete na mnoha školách, spolupracujete 
na hudebních seriálech, založil jste Muzeum 
a archiv populární hudby /dnes Popmuseum/. 
Co byste ještě rád v oblasti hudby dokázal?

Potřeboval bych publikovat nějaké větší knižní 
celky, na které mi dosud chyběly čas a koncentrace. 
Dvacet let v  Českém rozhlase bylo příjemným vy-
bočením z výzkumu do praxe, ale teď by to chtělo 
dokončit nějaké rozpracované záležitosti. Jo a taky 
bych chtěl mít víc času na samotné dělání muziky 
pro radost. S  kamarády po večírcích, s  vnoučaty 
a tak. Jinak budu spokojen, když bude někdo pokra-
čovat v popmuzejní činnosti, až já nebudu mocen.

Zajímá se dnešní mladá generace o historii naší 
populární hudby?

Dnešní mladá generace má k  dispozici ne-
uvěřitelnou šíři zdrojů k  poslechu. Trochu je tím 
zahlcena. Ale je to mnohonásobně lepší situace 
než za našeho mládí, kdy jsme si četli o hudbě ze 

„Cestování je můj další 
hudební nástroj! Cestuju za 
hudbou, kvůli hudbě i s hudbou. 
Odkrývá nové obzory a opravdu 
usnadňuje komunikaci. 
I s místními lidmi, kteří mluví 

zcela jiným jazykem.“

PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.

Rozhovor s muzikologem 
Alešem Opekarem

Aleš Opekar (*1957) studoval obory čeština 
a hudební výchova na FF UK. Pracoval jako 
vědecký pracovník Ústavu pro hudební 
vědu AV ČR a vedoucí redakce Jazzové 
a populární hudby a hudební dramaturg 
Českého rozhlasu Vltava. Jako odborný 
poradce a scenárista spolupracoval 
s Českou televizí na dokumentárních 
seriálech Bigbít a PopStory. Vyučuje 
populární hudbu a world music na Ústavu 
hudební vědy FFMU v Brně a na HAMU 
v Praze. V roce 1998 inicioval založení 
občanského sdružení Muzeum a archiv 
populární hudby, jehož je dodnes (pod 
názvem Popmuseum, z. s.) předsedou. 
Od roku 2019 je vědeckým pracovníkem 
ÚDU AV ČR, se zaměřením na teorii a dějiny 
populární hudby. Aleš Opekar uvádí výstavu Kazety, 2022, foto © Miroslav Lédl
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Západu, kterou jsme ani nemohli slyšet nebo když 
jsme pro jednu desku museli jet spoustu kilometrů 
nebo vydat neadekvátní množství peněz. Historie 
naší populární hudby se v  preferencích, myslím, 
trochu ztrácí, ale je to případ od případu. Důležité 
je, že kdo chce, ten se k informacím i k samotným 
hudebním ukázkám dostane.

Pomohlo Vám cestování více pochopit smysl 
hudby jako takové?

Určitě. Některé aspekty fungování hudby jsou 
obecné, ale mnohé jiné jsou velmi jedinečné. Dnes 
sice není problém dostat se k nahrané hudbě tře-
ba od protinožců, ale být na místě, cítit vůni okolí, 
nasávat zvukový kolorit prostředí a  mít možnost 
mluvit s místními lidmi, to je nenahraditelné. Vlast-
ně neexistuje národ, pro který by hudba byla zcela 
bez významu. Někde ale může převládat rituální 
potřeba, jinde reprezentační, zábavná nebo este-
tická. Z  velké dálky si pak trochu lépe všimneme 
a pochopíme i jevy, které máme doma pod nosem 
a skoro je nevnímáme.

Na jaké hudební akce byste naše čtenáře 
pozval?

Určitě k nám do Popmusea, kde bude od břez-
na k vidění výstava „V jako vinyl“. V širším kontextu 
představí českou historii tohoto dodnes využíva-

ného vynálezu k šíření hudby. A také ke zhlédnutí 
našich videí na youtube kanálu Popmusea: pop-
museumstage.cz.

Děkuji za zajímavý rozhovor a přeji Vám mno-
ho inspirativních zážitků s hudbou a hodně štěstí 
v osobním a pracovním životě.

Alice Braborcová

Významnou součást Opekarových aktivit tvoří činnost koncepčně 
organizační. Je členem Mezinárodní asociace pro výzkum populární 
hudby (International Association for the Study of Popular Music), kde byl 
členem výkonného výboru a zastával funkci generálního tajemníka. S tím 
souvisely aktivní účasti na mezinárodních konferencích o populární hudbě: 
byl pořadatelem pražské konference Středoevropská populární hudba, 
spolupořádal konference v Glasgow nebo v japonské Kanazawě.

V Jižní Africe, 2011, foto © Helena Kočmídová

Rozhovor v Mexiku, 2007, foto © Helena Kočmídová Rozhovor na Kapverdských ostrovech, 2016, foto © Helena Kočmídová

Workshop pro děti, měření bicích úderů, 2022

www.prazskyprehled.cz 5
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s Leošem Válkou, 
ředitelem a zakladatelem Centra 
současného umění DOX
Celoživotním zájmem Leoše Války je architektura a současné umění. S pomocí 
partnerů zrealizoval projekt výstavby největší soukromé výstavní instituce v ČR – 
Centra současného umění DOX – která se otevřela veřejnosti v říjnu 2008. V roce 
2011 mu na základě nominace panem Václavem Havlem byla udělena Cena 
Ministerstva kultury ČR za dlouhodobý přínos a zásluhy v oblasti výtvarného 
umění. Od roku 2017 je nositelem titulu Mecenáš české kultury.

Vážení čtenáři,

je tomu rok, co ruská armáda napadla soused-
ní, suverénní stát. K tomuto smutnému výročí bych 
vás rád pozval na výstavu Bolest těch druhých do 
Centra DOX, jejíž vznik podnítila právě neospra-
vedlnitelná ruská invaze na Ukrajinu. K  myšlence 
výstavy mě přivedla známá esej Susan Sontag 
S  bolestí druhých před očima, ve které americká 
spisovatelka navrhla zásadní přehodnocení obrazů 

bolesti, hrůzy a krutosti. Ve světle událostí na Ukra-
jině jsme spolu s dalšími kurátory připravili projekt, 
jehož hlavním tématem je otázka, zda a  jak jsme 
schopni vnímat bolest druhých lidí způsobenou 
válečným konfliktem, a  to nikoli prostřednictvím 
médií, ale skrze umění. Vodítkem k hledání odpo-
vědí vám nyní mohou být díla více než 40 umělců 
z  celého světa. Bolest těch druhých představuje 
malbu, fotografii, grafiku, videa i  instalace. Suges-
tivní výpovědi nabízí třeba práce Francisca Goyi, 
Otty Dixe, Gerharda Richtera, ukrajinských výtvar-
níků Nikity Kadana a  Bohdana Sokura a  mnoha 
dalších. Budu rád, když na sebe jejich díl necháte 
zapůsobit.

Mé další pozvání patří Museu Montanelli. Na 
výstavě Mythos uvidíte umění a  umělce, jejichž 

díla jsou inspirována nej-
různějšími mýty. Jejich ob-
razy, objekty a artefakty tak 
v  expozici připomínají, jak 
zásadní roli v  našem živo-
tě mýty, víra a její symboly 
hrají. Text v  tiráži uvádí, 
že prostřednictvím obra-
zů a  objektů chtějí autoři 
vyvolat v  divákovi věčnou 

lidskou touhu být součástí 
universa, dějin a  mýtu sa-
motného. Líbí se mi myš-
lenka výstavy, že i v dnešní 
době potřebujeme mýty 
a strážné anděly.

Poslední tip není přímo v Praze, ale daleko od 
metropole to také není. V GASKu v Kutné Hoře se 
můžete vydat na symbolickou „pouť“ životním dí-
lem sester Květy a Jitky Válových. Výstava s názvem 
Cesta předurčena osudem představuje tvorbu 
dvou výrazných osobností – dvojčat - u příležitosti 
stého výročí jejich narození. Unikátní jsou ukáz-
ky z pozůstalosti sester, kterou v  roce 2021 získal 
GASK darem. Celkem jde o 1 730 kreseb, skic a gra-
fik. „Válovky“ patří k  nejvýraznějším osobnostem 

českého umění od konce 50. let 20. století. Svobo-
domyslné sestry z Kladna, které tvořily vždy spolu 
a  odmítly se jakkoliv přizpůsobit režimu, se však 
dočkaly objevení, až když jim bylo 60 let. Jsem pře-
svědčen, že kdyby se takové talenty narodily třeba 
v  Kalifornii, mají tam přinejmenším vlastní muze-
um. V Česku není ani jejich stálá expozice. Proto ra-
dím vydat se do GASKU co nejdříve, výstava končí 
už v polovině března.

Pro Pražský přehled Leoš Válka

KAM za kulturou s…

Leoš Válka

DOX, výstava Bolest těch druhých

Výstava Mythos, Museum Montanelli
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Život je show a cabaret!
Dámy a pánové! Vítejte v berlínském Kit Kat Klubu, kde uvidíte nevídané a uslyšíte 
neslýchané a přitom ani nemusíte opustit matičku Prahu. Rozpustilou atmosféru 
30. let minulého století můžete v současné době totiž zakusit v Divadle Bez zábradlí 
a to hned několikrát v měsíci.

Nová mladá krev ve vedení 
divadla, sídlícího v Paláci Adria, 
se v  posledních letech pouští 
také do muzikálové produkce, 
a  proto svůj převážně čino-
herní repertoár dramaturgicky 
rozšířila o  jeden z  nejslavněj-
ších a  nejuváděnějších titulů 
muzikál Cabaret. Režijně se 
ho po Radku Balašovi nakonec 
ujal Adam Skala, jenž si tak spl-
nil jedno ze svých uměleckých 
přání. A  bylo vidět, že ho na 
této látce bavilo zejména sa-
motné téma a  určitá paralela 
s dneškem. Lidé se totiž chtějí 
svobodně bavit a  přes samot-
né veselí a  hýření nevidí či 
možná ani nechtějí vidět hrozbu nastupující diktatu-
ry. Proto jsou také jednotlivá hudební čísla sice kon-

cipovaná jako uvolněná podí-
vaná, avšak vždy ji doprovází 
nepříjemné zaštípnutí reality. 

O to víc pak vyznívá kumulující 
se násilí a nenávist v jednodu-
ché a sterilně bílé scéně Dani-
ela Dvořáka, která se postupně 
znečišťuje a rozpadá. Co se vý-
tvarné stránky inscenace dále 

týče, tak nelze opomenout ani kostýmy Jozefa Huga 
Čačka, jež mají samy o sobě co říci. Další devízou je 

hudební nastudování Jakuba Šafra a živá 
kapela, která je po celou dobu předsta-
vení na jevišti a je v souladu s herci, kteří 
jsou po pěvecké, pohybové a samozřejmě 
i  herecké stránce naprosto přesní. Otěže 
bláznivého světa, z něhož se nedokáže či 
možná ani nechce vymanit zpěvačka Sally 
Michaely Tomešové (alternuje Rozálie Ha-

velková), svírá pevně v rukách nemravný Kabaretiér 
Karla Heřmánka ml. Na pomezí dvou říší, jejíž realis-
tickou a možná i hrůznější část zastupují Dušan Sitek 
s Jitkou Sedláčkovou (alternuje Hana Seidlová), stojí 
americký spisovatel Cliff Jana Fanty, který je částeč-
ně i divákovým průvodcem a souputníkem v téměř 
tříhodinové nadupané show Divadla Bez zábradlí.
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Vedlejší účinky
Láska až za hrob – kde však končí ve skutečnosti? Jak moc a co všechno jsme 
ochotni pro partnera riskovat a obětovat? Odpověď nabízí stejnojmenná 
konverzační přestřelka.

V divadle Palace byla 7. 2. 2023 uvedena premi-
éra komedie rakouského dramatika Stefana Vögela 
Vedlejší účinky (v originále Ledvina). Jejím hlavním 
tématem je ochota darovat ledvinu svému bližnímu. 
Ač téma poměrně vážné, je samozřejmě ztvárněno 
vtipně a  odlehčeně. Rozesměje vás konverzačním 
humorem, ale také donutí přemýšlet o lásce, empa-
tii a sobeckosti. Tomu napomáhá i osvědčené herec-
ké obsazení. Výborný Michal Dlouhý jako úspěšný 

architekt, jehož svět se změní ve chvíli, kdy se dozví 
o nutnosti transplantace ledviny své manželky Kláry 
Cibulkové. Dále David Novotný a Veronika Svojtko-

vá/Kateřina Březinová v roli kamarádů, jejichž man-
želství je silně ohroženo snahou přátelům pomoci. 
Rozpoutá se tak boj o  životně důležitý orgán, ale 
také o manželství obou párů. Komedie je plná pře-
kvapivých zvratů a nečekaných situací a rozvibruje 
nejen bránice, ale také vaše svědomí. Dali byste?

Kateřina Rylichová 

Cabaret v Divadle Bez zábradlí je 
pozoruhodný také díky kostýmům

lékárnice Diana Kateřina Březinová  
a Gustav, David Novotný

Klára Cibulková a Michal Dlouhý

Cabaret se jen u nás dočkal 
dvaceti uvedení a právě to 
poslední jubilejní připadlo 
na tuto scénu.

Kathrin Klára Cibulková a architekt Arnold, Michal Dlouhý

Kateřina Březinová a David Novotný

Sally Bowles v podání Michaely Tomešové a Kit Kat Girls

www.prazskyprehled.cz 7



ochotníci, pouličníci, kočovníci

Struny pro děti
Festival pro zvídavé děti a hravé rodiče Struny dětem nabízí od roku 2010 
uměnímilovným rodinám víkend naplněný zážitkovým poznáváním rozličných 
uměleckých forem.

Posláním festivalu je přiblí-
žit dětem umělecké prostředí 
takovou formou, aby jej přijaly 
za své, považovaly za přirozenou 
součást svého života a měly tou-
hu se do něj vracet, jako tvůrci či 
jako posluchači. Festival nabízí 
příležitost setkat se nablízko 
s  osobnostmi české umělecké 

scény a  nové zážitky. Děti zde 
mají možnost poznat z  nové-
ho úhlu uměleckou disciplínu, 
které se věnují v rámci svých zá-
jmových kroužků. Tento rodinný 
festival letos v posledním břez-
novém víkendu zamíří do diva-
dla Minor a  na Novoměstskou 
radnici, které rozehraje hudbou 

nejrůznějších žánrů, divadlem a  tancem. Nabitý 
hudební program láká na jazz, world music, klasiku 
i chytrý pop. Vystoupí zde například Bára Poláková, 
skladatel a hudebník Floex nebo S.V.A. s pořádnou 
porcí jazzu. Příznivci klasické hudby se mohou těšit 
na netradiční s houslistou Jiřím Vodičkou, klavíristou 
Martinem Kasíkem nebo dirigentem a skladatelem 
Janem Kučerou, kteří jasně boří mýty o tom, že váž-
ná hudba musí být vážná. Nemohou chybět ani Pi-
šlické příběhy v legendárním podání Ivana Trojana. 
Program otevře v pátek stálice divadla Minor – před-
stavení „ZÁ -TO -PEK…a  tak jsem běžel“, které divá-
kům přiblíží osobnost našeho jedinečného sportov-
ce. Celý víkend je pak festival hudební a uměleckou 
hostinou pro celou rodinu, na své si přijdou děti od 
těch nejmenších až po ty odrostlejší.
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Činoherní klub amatérům
Všude po naší republice, zvláště ve východních Čechách, se neustále udržuje jedna 
zásadní tradice. Každé městečko nebo větší obec má alespoň jeden soubor, který 
se věnuje divadlu. A ne tak ledajakému, dokonce amatérskému! A právě jemu 
dává pražský Činoherní klub prostor.

Divadlo je od roku 2003 obecně prospěšnou 
společností, čehož využilo k  určité volnosti v  roz-
hodování, a kromě profesionálního divadla zařadi-
lo i  hostování amatérských a  poloprofesionálních 
souborů z České republiky.

První představení projektu, inscenace „Zapo-
mnětlivý princ“ v režii Margarety Hrůzy a „Já vím, 
kdo jsi!“ v  režii Halky Třešňákové, se uskutečnila 
8. června 2003. K letošnímu dvacetiletému výročí 

byla vydána kniha „Činoherní klub uvádí“. Popi-
suje textově i  obrazově průběh divadelní tvorby 
amatérských herců a 304 zde odehraných insce-
nací z celé České republiky. Divadlo stále měsíčně 
věnuje jeden nebo dva večery právě souborům, 
které se mu zdají svojí tvorbou a kolektivním du-
chem inspirativní. Během letošního března v  Či-

noherním klubu uvede ochotnický spolek Žumpa 
komediálně dramatickou amoletu „SEX“ od Pavla 
Kohouta. Soubor s tímto poetickým názvem vzni-
kl v  Nučicích v  roce 2001 ve sborovně základní 
školy. Členové spolku obnovili tradici amatérské-
ho divadla, jež byla v  obci živá až do 80. let mi-
nulého století. V tomto měsíci mohou diváci ještě 
zhlédnout inscenaci hry Martina McDonagha 
„Kráska z  Leenane“ zpracovanou ochotnickým 
souborem Scéna Kralupy, která je třetí generací 
kralupských divadelníků. Tato dlouholetá tradice 
Činoherního klubu vzdává hold amatérským prk-
nům, z nichž vzešly generace úspěšných profesi-
onálních herců.

Petra Matznerová

Činoherní klub

Barbora Poláková

Žumpa, Divadelní představení „SEX“Činoherní klub se jednou, či 
dvakrát za měsíc stává místem, 
kde může být divák přítomen 
proměny neprofesionální 
divadelní aktivity v divadelní 
zážitek.

Struny dětem každoročně 
nabízejí i celou řadu 
nejrůznějších workshopů pod 
vedením předních umělců. 
Letos například s bubeníky 
a dobrodruhy Honzou 
Hrovatitschem a Matějem Šímou.

8



Josef Fryš

Vltavská kaskáda – Nový život staré řeky
Příběh největší soustavy vodních děl v Čechách, kterou tvoří 
soubor devíti vodních staveb, budovaných postupně v  le-
tech 1930 až 1992. I  v  Evropě ojedinělé dílo lidského umu 
a  lidských rukou na naší ikonické řece je v  této výpravné 
publikaci představeno prostřednictvím mnoha unikátních 
dobových a  současných fotografií včetně leteckých snímků 
i záběrů z dronu. Kniha vychází k 20. výročí ničivých povodní 
v roce 2002.
cena: 499 Kč
www.luxor.cz

Jonas Jonasson

Prorokyně a hlupák
Blíží se konec světa  – čas na poslední road trip! Amatérská 
švédská astrofyzička Petra spočítala, že 7. září 2011 ve 21.20 za-
nikne svět. Toto proroctví ji svede dohromady s poněkud jed-
noduchým Johanem, který umí proměnit obyčejné jídlo v gu-
rmánský zážitek, a s důchodkyní Agnes, která si pod falešným 
profilem vydělává jako mladá influencerka. Společně se v kara-
vanu vydávají do Říma, kde hodlají svůj zbývající čas využít na 
maximum. Jak už to ale bývá, nic nejde podle plánu. Dokonce 
ani ten konec světa.
cena: 449 Kč
www.albatrosmedia.cz

Aleš Sirný

Masarykův okruh 1930–1937
Vynález automobilu s sebou přinesl revoluci v dopravě, podni-
kání, životním stylu — a sportu. Odvážní závodníci na čtyřech 
kolech neváhali pro vítězné vavříny riskovat zdraví ani život. 
Kniha poprvé vypráví fascinující příběh motoristického závo-
dění u  nás. Od politických tahanic přes svérázné postavy zá-
vodníků až po technologické inovace se před čtenářem odvíjí 
fantastický obraz nespoutaných mužů a žen za volantem, na-
pínavých soubojů s protivníky i fyzikálními zákony a atmosféry 
mezinárodní sportovní události.
cena: 637 Kč
www.hostbrno.cz

Radek Malý, ilustrace Nikola Logosová

Legenda o svaté holčičce
V Praze na Smíchově se rozprostírá tajuplný Malostranský hřbi-
tov, mezi jehož vzrostlými, břečťanem porostlými stromy a ná-
hrobky najdete klid, jinde v Praze nevídaný. Vstupte do něj a po 
pravé straně podél hlavní cesty vyhlížejte malý náhrobek, na 
kterém je vytesaná spící dívenka. Je to svatá holčička, ochrán-
kyně pražských dětí, které k ní dodnes přicházejí se svými pros-
bami a přáními. Její úsměv léčí, rozumí rostlinám, nikdy nelže 
ani nepláče a pečuje o nemocné. Holčička je strážný anděl, kte-
rý se nedopatřením dostal mezi lidi.
cena: 298 Kč
www.meander.cz
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Jan Hraběta, Jana Magdoňová

Přes Zábradlí k Cimrmanům
Vzpomínky a historky od dlouholetého člena slav-
ného českého Divadla Járy Cimrmana.
Praotec Čech v  Českém nebi, správcová v  Lijavci 
nebo Béda v  Aktu. To jsou jen některé z  nejzná-
mějších rolí Jana Hraběty, který v Divadle Járy Ci-
mrmana začínal jako kulisák. Brzy se z něj však stal 
„doktor inženýr“ a  plnohodnotný cimrmanolog. 
Jak vypadala jeho celoživotní pouť? Rozhovor ve-
dený publicistkou Janou Magdoňovou a opatřený 
předmluvou Zdeňka Svěráka představuje nostal-
gické, intimní i nesmírně zábavné svědectví o vý-
jimečném hereckém osudu.
Životopis známého herce, „doktora inženýra“ Jana 
Hraběty skvěle doplňuje řadu oblíbených knih 
s cimrmanovskou tematikou. A opravdu je co vy-
právět  – zlínský rodák se vyučil elektromechani-
kem a  poté se živil jako řidič z  povolání, opravář 
motorů či osvětlovač v  Divadle Na Zábradlí. Patří 
k dlouholetým členům Divadla Járy Cimrmana, kde 
v  roce 1978 začínal nejprve opět jako osvětlovač 
a už o rok později v souboru herecky debutoval rolí 
krále ve hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Na svém 
kontě má také přes třicet rolí ve filmech a  seriá-
lech. V této knize podrobně vypráví o svém životě, 
jímž se divadlo vine jako červená nit. V rozhovoru 
s publicistkou Janou Mács Magdoňovou vznikl mi-
mořádný dokument, který je nostalgický, intimní 
i nesmírně zábavný.
cena: 399 Kč
www.albatrosmedia.cz
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architektura

Kam s Vojtěchem Kašparem 
za památkami donedávna 
ukrytými v zemi
Objev rotundy sv. Václava na Malé Straně

V roce 2004 se začal psát příběh jednoho z největších objevů v historickém jádru 
Prahy. Je to příběh s dobrým koncem, který potvrzuje pravidlo, že za dobrou práci 
přijde sladká odměna. Tehdy se pod vedením archeoložky Jarmily Čihákové, 
která zasvětila celou svou profesní dráhu poznání malostranské historie, začaly 
objevovat pozůstatky svatováclavské rotundy v budově Matematicko -fyzikální 
fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí.

Pouhých pár kroků od zastávky tramvaje se na-
chází vstup do bývalého jezuitského Domu Profe-
sse, tedy správního sídla řádu pro českou provincii, 
kde dnes sídlí výše zmíněná fakulta. Při nedávné 
rekonstrukci objektu byly vyklízeny sutí zasypané 
prostory pod podlahou bývalého barokního koste-
la Přenesení sv. Václava. Vedle krypty tohoto kostela 
se ukázalo, že místo pod jeho kněžištěm má výraz-
ně bohatší historii. Především se podařilo odkrýt 
zdivo kruhové rotundy z konce 11. století, v jejímž 
interiéru byla rovněž odkryta částečně dochovaná 
románská dlažba vyšehradského typu. Keramická 
dlažba se skládala z  šestibokých reliéfních dlaždic 
s motivy lva a gryfa, čtvercových dlaždic s pleten-
cem a  drobných tmavě glazovaných trojúhelníků. 
Podlaha rotundy se nacházela téměř tři metry pod 
podlahou barokního kostela a  jeho výstavba po-

chopitelně starší rotundu výrazně poškodila, takže 
se kruhový půdorys dochoval torzálně, v některých 
případech pouze v  základovém zdivu. Apsida ro-

tundy se bohužel nedochovala, ale na východním 
okraji odkryté stavby v místě vstupu do apsidy se 
dochovaly dva úzké bloky románského nadzemní-
ho zdiva u vítězného oblouku mezi kruhovou lodí 
rotundy a její půlkruhovou apsidou. Pečlivě skláda-
né základové zdivo potom odhalil archeologický 
výzkum až do výše jednoho a půl metru.

Pod dlažbou mladší rotundy byly výzkumem 
dokumentovány situace, které svědčí o  existenci 

První zmínka o rotundě pochází 
ze svatováclavské legendy Ut 
annuncietur z první poloviny 
13. století. Podle ní mělo v tomto 
místě v 10. století dojít k zázraku 
a osvobození vězňů a vyvedení 
ze žaláře ve chvíli, kdy bylo tělo 
v roce 935 zavražděného knížete 
Václava v roce 938 převáženo ze 
Staré Boleslavi na Pražský hrad. 
Dle legendisty „na památku 
tohoto zázraku byl na místě 
žaláře zbudován kostel ke cti 
blahoslaveného mučedníka 
a stojí tu do dnešního dne“.

3D model rotundy sv. Václava.  
Autor Studio Horák – Břetislav Horák a Roman Meďas

Fragment románské dlažby vyšehradského typu ve 
svatováclavské variantě se lvy a gryfy dochovaný in situ. 
Foto Martin Pavala (2004). © Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště v Praze

Pohled na základové zdivo rotundy sv. Václava v průběhu 
výzkumu od jihu. V popředí blok s románskou podlahou. 

Foto Libor Smutka (2004). © Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Praze

Výřez z tzv. Sadelerova prospektu. Pohled na Prahu. Mědiryt z roku 1606. Autor Philipp van der Bosche, Johann Wechter. 
Rotunda sv. Václava zvýrazněna červeným kroužkem. © Muzeum hlavního města Prahy

10



starší sakrální stavby v  tomto prostoru z  průběhu 
11. či konce 10. století. Z  něho pochází nalezené 
a prezentované okénko z jednoho bloku pískovce, 
malovaná omítka a jáma na vápno. Ale ani tato stav-
ba není nejstarším kostelem, který byl výzkumem 
odkryt. Ještě hlouběji v průběhu 10. století vznikla 
na tomto místě kruhová kostelní stavba, jejíž stěny 
z lomových kamenů byly pojeny pouze jílem. Z kos-
tela byl výzkumem odkryt pouze nejspodnější řá-
dek základového zdiva v podobě kruhu. 

Zda stavba navazuje na starší pohanské tradi-
ce nelze spolehlivě říci, ale je zcela zřejmé, že před 
výstavbou nejstaršího kostela na tomto místě stály 
starší objekty dřevěného charakteru. Jednalo se 
minimálně o  šest následných dřevěných staveb, 
z nich starší sloužily obytným a výrobním účelům 
a  interpretace tří mladších potom není zcela jed-
noznačná.

Archeologickým výzkumem příběh rotundy 
nekončí. Stavebník rezignoval na úpravy nově 
odkrytých místností na učebny a  rozhodl se pro 

zachování unikátního objevu, jeho konzervaci 
a  prezentaci veřejnosti. Památka je v  přízemí bu-
dovy přístupna příležitostně s průvodcem a volně 
přístupná je obrazová a  interaktivní prezentace 

v přístupové chodbě. Výsledkem multioborového 
projektu širokého spektra odborníků je ukázková 
prezentace památky, která získala řadu ocenění 
včetně prestižní ceny Europa Nostra v  roce 2018. 
O výsledcích výzkumu byla vydána reprezentativní 
monografie a  zájemci mohou na internetu lehce 
nalézti početné informace o  tomto mimořádném 
nálezu s množstvím podrobností a vizualizací.

Mgr. Vojtěch Kašpar, Archaia Praha z.ú.

Objekt je tedy patrně 
doposud nejstarším kostelem 
nacházejícím se mimo areál 
Pražského hradu s prokazatelnou 
křesťanskou duchovní tradicí 
doloženou minimálně od 

poloviny 10. století.

Replika podlahy v rotundě. Autor Ladislav Svoboda.  
© Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze

Rotunda z konce 11. století byla objevena pod kněžištěm 
bývalého farního kostela sv. Václava z let 1684 až 1688, 

stavebně zakomponovaného do domu Professe 
náležejícího řádu jezuitů. 1 – základ první křesťanské 

sakrální stavby z poloviny 10. století; 2 – rekonstruovaný 
půdorys rotundy; 3 – barokní kostel. Podle zaměření 

Martina Müllera (2004). © Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Praze

Půdorys zachovaných pozůstatků původního románského 
stavu rotundy sv. Václava. Tmavě šedě – nadzemní zdivo 

rotundy; světle šedě – základové zdivo; modře – dochovaný 
rozsah maltového podkladu románské dlažby. Terénní 

situaci překreslili Martin Müller a Miroslav Ďurica (2006). 
© Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště 

v Praze

Detail skladby podlahy. Gryf, lev a glazované trojúhelníky. 
Podle Jarmily Čihákové a Martina Müllera. © Národní 
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze

Řez budovou č. p. 2 ve směru západ – východ s vyznačeným 
výškovým situováním nadzemního zdiva rotundy 

sv. Václava. Pohled od jihu na severní stěnu přízemí chodby 
(a) a chodbu prvního patra (b). Červeně – rámcový obrys 
interiéru kostela Přenesení sv. Václava z let 1684 až 1687; 

hnědě – podkladní svahoviny a historické terény, do kterých 
jsou zapuštěny základy profesního domu. Překreslil Miroslav 
Ďurica podle Jarmily Čihákové a Martina Müllera. © Národní 

památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze

Návrh podoby interiéru rotundy sv. Václava v době vzniku.  
Kresba ak. mal. Martin Velíšek (2016)

www.prazskyprehled.cz 11



Přehled kulturních pořadů v Praze 
březen 1956
Milí čtenáři,

historie Měsíce knihy se začíná odvíjet od 
roku 1955, tedy za období hlubokého komunis-
mu, kdy tehdejší propagátoři používali tuto akci 
jako ideologický nástroj pro zvýšení oddanosti 
socialistickému režimu. Mládež, zemědělci, děl-

níci i  tzv.  pracující inteligence měli být pomocí 
literatury přetvořeni na dokonale uvědomělé 
soudruhy.

Alice Braborcová

MILUJEME KNIHU – PRAMEN 
VĚDĚNÍ A KRÁSY

Na březen vyhlašuje ministerstvo kultury opět 
akci Měsíc knihy. Spojí tisíce pracovníků s knihou 
z celé republiky k tomu, aby v tomto roce literatura 
a  její soustavná četba získala ještě více svých mi-
lovníků zvláště mezi mládeží.

V  hlavním městě získali si v  uplynulém roce 
jen lidové knihovny 99.470 čtenářů, kteří přečetly 
2.762 773 knih beletrie a odborné literatury. Mlá-
dež, z  které bylo 39.000 mladých čtenářů praž-
ských lidových knihoven, přečetla 806.340 knih 
beletrie a odborné literatury. Veliký podíl na těch 
to číslech v  zájmu občanstva o  literaturu v  Pra-
ze mají především vedoucí lidových knihoven 
a  jejich spolupracovníci z  řad občanstva. Zájem 
o knihu vyjadřuje rovněž veliké číslo nákupu knih 
v Praze za minulý rok, V pražských prodejnách n. 
p.  Kniha se prodalo 3.150 000 knih beletrie, od-
borné literatury i  literatury pro mládež. Význam 
knihy pro náš život, pro řešení všech hospodář-
ských i  výrobních otázek je nedocenitelný. Praž-
ské lidové knihovny proto potřebují stále více 
spolupracovníků k  dalšímu, ještě většímu šíření 
literatury a její četby. Městský výbor Měsíce knihy 
vás proto volá k nadšené práci literárních důvěr-
níkův dobrovolných organisacích lidu. V  březnu 
vás zve do velkých kulturních středisek Prahy na 
literární, hudební večery a besedy o knihách, na 
kterých spolupracují přední naši spisovatelé, hu-
dební skladatelé a umělci.

POŘADY MĚSÍCE KNIHY 
V PRAZE – VÝBĚR

Večer S. K. Neumanna. O životě a díle básníkově 
promluví J. Brabec. Recitují: zasloužila umělkyně 
E. Vrchlická, B. Pulpánová a zasloužilý umělec St. 
Neumann. Hudba.

Večer Jiřího Wolkra. O  životě a  díle básníkově 
promluví Dr. A. M. Píša. Recitují: V. Chramostová, 
zasloužilý umělec Fr. Vnouček a laureát státní ceny 
O. Lukeš. Hudba.

Večer Jana Nerudy. O životě a díle básníkově ho-
voří univ. Prof. Dr. Karel Krejčí. Recitují: Vl. Matulová, 
M. Nedbal a V. Vydra. Hudba.

Večer K. H. Máchy. O životě a díle básníkově pro-
mluví Dr. J. Petrmichl. Recitují: M. Burešová, J. Do-
hnal a  P.  Haničinec. Hudba. Před večerem bude 
zahájena výstava „120 let Máchova Máje“.

Milostný deník Zd. Fibicha se čtením stejnojmen-
né knihy Zd. Nejedlého a hudebními ukázkami.

Nesmrtelný pěvec staré Indie – Kalisáda. Výběr 
z jeho tvorby.

CO SE HRÁLO V DIVADLECH
Atlantida – V. Nezval, národní umělec | Tylovo di-
vadlo /dnes Stavovské/

Zánik eskadry – A. Kornejčuk – premiéra | Ústřední 
divadlo Čs. armády /dnes Divadla na Vinohradech/

Kabinet starožitností – Honoré de Balzac | Divadlo 
D 34 (dnes Divadla Archa/

Stalo se v dešti – M. Tesařová, A. Radok | Městské 
divadlo komedie /dnes Divadlo Komedie/

Lesní panna – J. K. Tyl | Divadlo Jiřího Wolkra /dnes 
Divadlo v Dlouhé/

FILMOVÉ PREMIÉRY V BŘEZNU
Český film „Po noci den“. Vesnické drama. Režie: 
Jaroslav Mach. Hrají: M. Glázrová, M. Vášová, S. Sejk, 
V. Chramostová, zasloužilý umělec L. Pešek, zaslou-
žilý umělec J. Vojta aj.

Sovětská barevná filmová komedie „Voják Ivan 
Brovkin“. Režie: I. Lukinskij. Hrají: L. Charitonov, 
T. Peltcerová, D. Šmirnovová, S. Blinnikov, J. Šutov aj.

Sovětská hudební veselohra „Ljana“. Režie: B. Bar-
net. Hrají: A. Ignatovová, A. Švorin, M. Krepkogorská, 
R. Muratov, L. Gajdaj aj.

Francouzský film „Uprchlíci“. Dramatické dny a noci 
tří válečných zajatců. Režie: Jean -Paul Le Chanois. 
Hrají: Pierre Fresnay, Francois Périer, Michel André, 
Sylvia Monfortová a jiní.

Francouzské filmové drama podle Stendhalo-
va románu „Červený a  černý“. Režie: Claude 

pražská kultura před 67 letypražská kultura před 67 lety
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Představitel proletářské poezie Jiří Wolker

Gérard Phillipe, 1955, foto Stevan Kragujević
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Autant -Lara. Hrají: Danielle Darrieuxová, Gérard 
Philipe, Antonella Lualdiová, Jean Martinelli, Anna-
-Maria Sandriová aj.

 Nemocniční pokoj č. 9. – maďarský film z lékař-
ského prostředí. Režie: Károly Makk. Hrají: T. Mol-
nár, Z. Makláry, laureát Kossuthovy ceny, I. Darvas, 
M. Gábor, laureát Kossuthovy ceny, A. Ajtay, laureát 
Kossuthovy ceny, M. Krencseyová aj.

Západoněmecké filmové drama o nedostudovaném 
chirurgovi „Velké pokušení“. Režie: Rolf Hansen. 
Hrají: Dieter Borsche, Ruth Leuweriková, Renate 
Mannhardtová, Carl Wery aj.

HUDBA
J.  Massenet: Don Quijote. Zpívají: E.  Haken, 
H.  Thein, S.  Červená | Smetanova síň Obecního 
domu

Varhanní koncert Josefa Kuhna. Na pořadu: 
J. S. Bach, J. Khun, F. Chopin, Ant. Dvořák | Radiopa-
lác, Stalinova 40, Praha 2

Skladby pro děti J. Berkovce, J. Doubravy, P. Ebe-
na, E.  Hlobila, I.  Hurníka, E.  Illina, M.  Kabeláče, 
I. Krejčího, R. Kubína, O. Máchy ad. Účinkují: žáci 
prof Grünfeldové, klavír, Dětský sbor Čs. rozhlasu, 
Dívčí sbor Čs. rozhlasu, sbormistr Dr. B. Kulínský, 
R. Zeman, klavír, Pražský komorní orchestr, Orchestr 
Divadla D 34, řídí Vl. Pinkas | Divadlo D 34, Na Po-
říčí 26, Praha 3

VÝSTAVY
Jules Verne. Dílo, sen, skutečnost. Výstavka 
k padesátému výročí smrti francouzského mistra 
dobrodružného románu. Ukázky tvorby, přístro-
jů a nástrojů, o kterých J. Verne psal | Náprstkovo 
museum

Deset let Československé lidově demokratické 
republiky ve výtvarném umění | Jízdárna Praž-
ského hradu

Deset let gramofonových závodů n. p. Dokumen-
tární výstava o prvním desetiletí práce čs. gramo-
fonových závodů n. p. | Výstavní síň Divadla hudby, 
Opletalova 7, Praha 2

PLANETÁRIUM
ZEISSOVO PLANETÁRIUM

budova ONV v Praze 2, nám. Míru 20

V planetáriu je předváděn denní pohyb oblo-
hy, souhvězdí severní oblohy a většina souhvězdí 
jižní oblohy. Pohled na oblohu na severním pólu 
a na rovníku, vzhled oblohy před tisíci lety a za dal-
ší tisíce let v budoucnosti. Dále denní pohyb slun-
ce, Měsíce a  planet. Školám je promítán nebeský 
rovník, ekliptika, poledník a  jiné pomocné kruhy 
obzorníkových i rovníkových souřadnic. Po 20. ho-
dině jsou v planetáriu cykly přednášek a kursů.

ZÁBAVA A TANEC
ALFA – kavárna, Václavské nám.

V prvé polovině měsíce března hraje taneční or-
chestr K.  Háchy. Každé pondělí a  středu hraje 
K. Krautgartner se sólisty. Tančí Ellen Tanasco. 
V pondělí zpívá L. Hermannová, ve středu R. Cortéz. 
V druhé polovině března hraje orchestr J. A. Šubrta 
v nově nastudovaném programu. Zpívají Vl. Prů-
chová, Anny van Gild a A. Šebek.

ALHAMBRA, Václavské nám.

Denně mimo pondělí hudební komedie B. Nádvor-
níka: „Tak to začíná…“. Hrají: J. Štercl, Wendtová, 
Malinovská, Tanasco, Lombard, Schránil, Blažek, 
Setleři aj. Po programu tanec do 2 hod., v sobotu 
od 3 hod. Zpívá Inka Zemánková.

Čaj o  páté v  Alhambře vždy v  úterý, ve čtvrtek 
a v neděli. Hraje taneční orchestr J. Nováka.

ASTRA – kavárna – cukrárna, Václavské nám.

Nově pojmenovaná kavárna – dříve Vltava. Jedna 
z nejradostnějších pražských kaváren srdečně vás 
zve k prožití příjemných chvil v útulném prostředí. 
K poslechu i tanci hraje orchestr Václava Hrušky, 
zpívá Soldanela Fuksová. Denně odpolední tanec 
ve středisku Carioca. Hraje soubor Oty Semínka, 
zpívá Jarda Krejčík. S novým jménem a tradič-
ní kvalitou je heslo naší cukrárny, která slouží ve 
třech odděleních již od 5.30 hod. ráno do 24 hod. 
v  noci. Bohatý výběr máslových, ořechových 
a smetanových zákusků vlastní výroby. Novinkou 
bude podávání vídeňské kávy, která jistě nalezne 
u Pražanů plné ocenění.

VALDEK – kavárna, nám. Míru

Denně hraje soubor J. Černého, zpívá M. Petrán-
ková. V neděli a ve svátek čaje od 16 hod. Každý 
čtvrtek veselé programové večery předních praž-
ských umělců.

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 1956 Kčs 24,-.

ohlédnutíohlédnutí

Přední dáma 
české country
Česká zpěvačka a herečka Naďa 
Urbánková (vlastním jménem 
Naděžda Balabánová) se do historie 
naší populární hudby zapsala 
svým sametovým hlasem, několika 
písňovými hity a velkými brýlemi. 
Narodila se 30. června 1939 v Nové 
Pace do dělnické rodiny.

Vystudovala střední zdravotnickou školu 
v  Trutnově, ale povolání zdravotní sestry se vě-
novala jen krátce. Bližší jí byla pěvecká a herecká 
profese. V  roce 1959 debutovala jako herečka ve 
Východočeském divadle Pardubice, účinkovala 
v pražské Laterně magice. Prosadila se i do filmu, 
roku 1964 ji režisér Ján Roháč obsadil do snímku 
„Kdyby tisíc klarinetů“, významnější role dostala 
ve filmech Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti 
nebo Na samotě u  lesa. Byla výraznou osobností 
divadla Semafor, kde nazpívala své první hity, jako 
„Drahý můj“ a „Závidím“. V roce 1969 se stala člen-
kou kapely Country Beat Jiřího Brabce, s níž absol-
vovala i několik zájezdů do zahraničí, mj. do Mekky 
country music, amerického Nashvillu. Její populari-
ta začala stoupat počátkem 70. let, kdy se postup-
ně stala pětinásobnou vítězkou ankety Zlatý slavík. 
Spolupracovala také s  orchestrem Václava Hybše 
a působila v Hudebním divadle Karlín. Byla třikrát 
vdaná, z  manželství s  Janem Nemejovským se jí 
narodila dcera Linda, uměleckým jménem Jana 
Fabiánová. Poslední roky života strávila v klášteře 
Želiv, kde nalezla útočiště a domov. Naďa Urbánko-
vá zemřela po těžké nemoci 3. února 2023 v Praze.

Alice Braborcová
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Kavárna Alfa, 1955
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Metodějův překlad 
(1140 let)

Soluňské bratry Michala a Konstantina 
známe jako velkomoravské misionáře. 
Na žádost knížete Rostislava přišli 
na Velkou Moravu roku 863.

Zavedli do bohoslužeb nový liturgický jazyk – 
slovanský (do té doby to byla jen řečtina a latina) 
a poté k tomuto jazyku Konstantin vytvořil písmo. 
Tak mohl přeložit do staroslovanštiny od března do 
října 883 celý Nový zákon, žalmy a misál. Přeložil 
i životopisy církevních otců, zbytek bible a později 
i další církevní a právnické texty, jako moravskou 
verzi svodu církevního práva Nomokanon. Micha-
la papež vysvětil na kněze a snad v té době přijal 
jméno Metoděj, Konstantin před smrtí vstoupil do 
kláštera, kde přijal řeholní jméno Cyril. 

-lgs-

Křest krále (1140 let)

Kníže Bořivoj, syn neznámého původu, 
se oženil někdy 874–875 s Ludmilou, 
dcerou Slavibora. Pocházela z Pšovského 
knížectví, nebo ze země lužickosrbské.

Pokřtěni byli arcibiskupem Metodějem kdesi na 
Moravě. Metoděj tu byl prvně roku 870 a poté od ro-
ku 873 až do smrti 885. Dušan Třeštík uvádí rok křtu 
883 jako záminku vpádu římského císaře Karla III. 
Tlustého (839–888) do Čech na jaře 883. Brzy poté 
byl Bořivoj pokřtěn. Proto jsme se rozhodli zasadit 
výročí křtu Bořivoje I. (mezi 852/853? – 888/890?), je-
ho manželky Ludmily (cca 860 – 15. 9. 921), pozdější 
babičky sv. Václava a první české svaté, a jejich syna 
Spytihněva I. (kolem 875 – 905/915?) do března 883.

Josef Grof

Důležitý rok 1348 (675 let)

Významným byl pro české země a zvláště pro Prahu – v Karlově době hlavní město 
Českého království a metropole Svaté říše římské. Evropskou událostí roku se stalo svolání 
generálního sněmu říšských knížat 1. 3. 1348 do Prahy Karlem IV.

Společný generál-
ní sněm říšské a  české 
šlechty měl za cíl státo-
právní zakotvení české-
ho státu ve vztahu k říši. 
Sněm se usnesl na vydání 
čtrnácti privilegií a  listin 
potvrzujících mimo jiné 
starší privilegia římských 
králů a  císařů Českému 
království s  důrazem na 
výjimečné postavení čes-
kých zemí ve Svaté říši 
římské. Pro příští staletí se 
stala tato privilegia a lis-
tiny základem Českého 
království (Corona regni 
Bohemiae – země Koruny české), které je organi-
zováno jako pevný a suverénní lenní svazek zemí. 
Soubor privilegií uzavírá 7. dubna čtrnáctá listina, 
významem pro české země zcela mimořádná. Jedná 
se o zakládací listinu vysokého učení v Praze – Uni-
verzity Karlovy, první univerzity na sever od Alp. Ale 
již 8. 3. 1348 Karel IV. po svém návratu z říše vydal 

listinu o založení Nového Města pražského, a Pra-
ha se tak stala velkoměstem a jedním z největších 
měst Evropy. Novému Městu byla dána privilegia 
podobná Starému Městu pražskému. Krátce poté 
Karel pokládá základní stavební kámen hradeb 
Nového Města.

Antonín Fridrich 

Osudem pronásledovaná 
princezna (700 let)

Anna Lucemburská (* 27. března 1323; † 3. září 1338) 
se narodila v německém Chamu (česky Kouba). Spolu 
s dvojčetem Eliškou byla posledním z dětí svazku Jana 
Lucemburského a Elišky Přemyslovny, tou dobou již 
v bavorském exilu. Eliška, zaslíbená životu v klášteře, 
zemřela v dětství.

Mistr sňatkové taktiky král Jan dojednal 
13. 2. 1327 zasnoubení Anny s Ladislavem, nejstar-
ším synem uherského krále Karla Roberta. O dva roky 
později však snoubenec zemřel. Dalším snoubencem 
měl být Ludvík Říman, syn císaře Ludvíka, ale pro 

exkomunikaci otce Ludvíka Bavora k za-
snoubení nedošlo. Annu nakonec král Jan 
zištně provdal za Otu Habsburského, když 
9. 1. 1335 získal pro oba snoubence dispenz 
(výjimku) papeže Benedikta  XII. Svatba 
12leté Anny a 32letého Oty se konala 15. 
nebo 16. 2. 1335 ve Znojmě, společně se 
svatbou Anny, dcery Mikuláše Opavského 
a dolnorakouského hraběte Burcharda I. 
z Hardeggu. Anna, rakouská, štýrská a ko-
rutanská vévodkyně, zemřela ve věku 15 let 

a její manžel Ota ji následoval o půl roku později. 
Pohřbeni byli s první chotí Oty v cisterciáckém kláš-
teře Neuberg v tržní obci Neuberg an der Mürz, dnes 
rakouská spolková země Štýrsko.

Alois Rula fo
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Anna Lucemburská, zvaná též Česká

Arcibiskup Metoděj křtí Bořivoje I. a kněžnu Ludmilu  
„na Velehradě“, Josef Mathauser, okolo r. 1907

Soluňští bratři Konstantin a Metoděj roku 863  
přišli na Velehrad…, Josef Mathauser, asi 1907

Karel IV. kvůli neúrodě přikázal roku 1361 stavět Hladovou zeď, Josef Mathauser, asi 1907

Cisterciácký klášter Neuberg an der Mürz

kalendárium
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Nové Město pražské (675 let)

Velkolepým architektonickým a stavebním počinem 
císaře Karla IV. bylo založení Nového Města pražského. 
Majestátem vydaným 8. března 1348 vyvrcholil pečlivě 
připravovaný projekt k rozšíření hlavního města království.

Základní kámen byl položen 26. března 1348. 
Nové Město mělo pojmout vzrůstající počet Pražanů, 
ale i příliv cizinců. V dubnu 1348 se začala rozdělovat 
půda a do osmnácti měsíců na ní musel každý vlast-
ník postavit dům. Půdorys Nového města tvořila tři 
náměstí – Dobytčí trh (dnes Karlovo náměstí), Koň-
ský trh (Václavské náměstí) a Senný trh (Senovážné náměstí) propojený systémem 

pravidelných ulic. O velkory-
sosti urbanistického plánu 

svědčí i to, že Dobytčí trh byl s plochou 85 550 m2 
vůbec největším náměstím v Evropě. Usadili se zde 
nejen lidé spjatí s císařským a královským dvorem, 
učitelé a studenti nově vzniklé Univerzity Karlovy, ale 
také řemeslníci a obchodníci. Postaveny byly i mno-
hé skvosty dnešní Prahy, například Novoměstská 
radnice, Emauzský klášter, gotické hradby, kostely 
a kláštery. K Novému Městu byl přiřazen i bájný Vyše-
hrad a vesnice Podskalí. V polovině 17. století získalo 
Nové Město barokní bastionové opevnění. V roce 
1784 se stalo součástí nově vzniklého Královského 
hlavního města Prahy.

Alice Braborcová
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Revoluční březen 1848 (175)

Na ustavující schůzi Svatováclavského výboru na Staroměstské radnici 12. 3. 1848 byli 
zvoleni její členové. Předsedou se stal hrabě Vojtěch Rudolf Deym (1812–1863) a členy 
komise Alois Pravoslav Trojan (1815–1893), Adolf Maria Pinkas (1800–1865) a Vilém 
Gabler (1821–1897).

Chronologie událostí
14. 3. Svatováclavský výbor přijal text petice císaři 
o 11 bodech
15. 3. císař Ferdinand I. slíbil ústavu, 1. minist-
erským předsedou Rakouského císařství se stal 
František Antonín Libštejnský z Kolovrat
16. 3. byla založena akademická legie studentů 
a profesorů, 2 360 členů, 4 kohorty
17. 3. ve všech větších městech byly zřizovány 
národní gardy
18. 3. Praha sestavila ozbrojený sbor – Svatovác-
lavské bratrstvo (Svornost)
19. 3. deputace s peticí odjela do Vídně, odjela ta-
ké delegace pražského studentstva s vlastní peticí
23. 3. císař kabinetním listem zrovnoprávnil češti-
nu s němčinou na českých školách
28. 3. císařský patent pro Čechy, Moravu a Slezsko 
slíbil do 31. 3. 1849 zrušení roboty za náhradu
29. 3. Svatováclavský výbor pověřil Františka 
Augusta Braunera (1810–1880) přípravou druhé 
petice s důrazem na státoprávní a jazykové 
požadavky

31. 3. petici podepsal nejvyšší purkrabí Filip Josef 
Rudolf hrabě Stadion -Warthausen (1808–1882) 
a téhož večera s ní odjela do Vídně nová deputace

 Na úsvitu se rýsovalo pražské červnové povstá-
ní, ozbrojený střet, kterým vrcholil revoluční proces 
v českých zemích a vyžádal si asi 43 životů.

-lgs-

Církevní nezávislost 
(1050 let)

Roku 973 na dvorském sněmu v německém 
Quedlinburgu přenechal řezenský biskup 
sv. Wolfgang Čechám církevní svobodu, 
a tak vzniklo pražské biskupství.

Prvním pražským biskupem se stal saský mnich 
Dětmar, který slovanský jazyk ovládal a těšil se pří-
zni Boleslava II. Druhým byl Vojtěch Slavníkovec, 
umučený na misi v Prusku. Biskupství zřídilo církevní 
školu, kde v letech 1008–1018 působil mistr Hubald. 
Na arcibiskupství byla pražská diecéze povýšena ro-
ku 1344 za vlády krále Jana Lucemburského. Prvním 
pražským arcibiskupem se stal Arnošt z Pardubic.

-ab-

Ostatky Václava 
(1085 let)

Stavbu nového, již třetího kostela na 
pražském hradišti zahájil Václav asi roku 
929. Důvodem byl dar ostatku paže sv. Víta 
od východofranského krále Jindřicha 
Ptáčníka.

Místo pro stavbu rotundy bylo zvoleno v horní 
části opevněného hradiště, na třetím nádvoří. Není 
ale jisté, že vyrůstala v místech posvátného pahorku 
Žiži a kamenného knížecího stolce. Václava dal roku 
935 zavraždit jeho bratr Boleslav I. a byl to právě on, 
kdo nechal po třech letech 4. března 938 přenést 
ostatky zavražděného bratra ze Staré Boleslavi do 
Prahy. Do svatovítské rotundy na Pražském hradě, 
kterou nechal kníže Václav vystavět.

Josef Grof

Znak Nového 
Města pražského

Nové Město pražské na rytině z roku1685 

Hrabě Deym, předseda Svatováclavského výboru

Hrob a oltář sv. Václava, gotická mensa oltářní z roku 1367

Novoměstská radnice

Sv. Vojtěch, 
portrét 
Mihálya 
Kovácse

http://www.prazskyprehled.cz
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Průkopník české kinematografie (155 let)

Tvůrce prvních českých filmů – nadaný fotograf Jan Kříženecký stál 
u rozvoje českých „pohyblivých obrázků“. Čechy se tak staly šestou zemí 
na světě, kde se začalo filmovat.

Narodil se 20. března 1868 
v Praze do rodiny poštovního 
úředníka, maminka pocháze-
la z chorvatského Splitu. Jeho 
bratr Rudolf Kříženecký byl 
známým architektem a stavi-
telem. Studia na ČVUT v Praze 
Jan nedokončil, přesto směl 
užívat titul inženýr. Zajímal 
se o  fotografování architek-
tury, uměleckých předmětů, 
byl členem Klubu fotografů 
amatérů. V  roce 1902 už jako profe-
sionální fotograf zhotovoval snímky 
mizející Prahy, na 4 000 jeho fotografií 
vlastní Archiv hl. města Prahy. V roce 
1896 viděl v Praze kinematograf bra-
trů Lumièrových a pochopil, že skýtá 
netušené možnosti. Proto od nich se 

svým spolužákem Josefem F. Pokorným 
jeden kinematograf koupil a od roku 
1898 začal na pražském výstavišti ve 
Stromovce provozovat promítání nejen 
jejich snímků, ale i svých vlastních prací. 
Spolu s Pokorným natočili i první hrané 
filmy, v nichž vystupoval tehdy oblíbený 

komik Josef Šváb Malostranský. Jan Kří-
ženecký natočil i mnoho dokumentů ze 
života Pražanů, sokolské slety nebo ná-
vštěvu císaře Františka Josefa I. v Praze. 
Zemřel 12. 3. 1921 a byl pohřben na Ol-
šanských hřbitovech v rodinné hrobce.

Alice Braborcová

Umělecká beseda (160 let)

Občanské sdružení Umělecká beseda bylo založeno 9. března 
1863 předními osobnostmi tehdejšího uměleckého a kulturně 
společenského života.

U  jejího zrodu stáli spisovatelé, 
skladatelé, výtvarníci, zkrátka umělci 
i umělečtí teoretici, kteří tak dali najevo 
novou ctižádost – dát českému umění 
evropský rozměr. Prvními předsedy 
jednotlivých odborů se stali: Bedřich 
Smetana (hudební), Josef Mánes (vý-
tvarný) a  Vincenc Vávra -Haštalský 
(literární). Vrcholem její činnosti byla 
60.–80. léta 19. století, v nichž české-
mu umění dominovala tzv. „generace 
Národního divadla“. Řada besedníků 
dodnes slavných jmen z této doby je 
tedy neobyčejně dlouhá. Z literárního 
odboru to byli například J.  Neruda, 
J. Vrchlický, J. V. Sládek, K. Světlá, J. Zey-
er, z výtvarníků to byli třeba J. V. Mysl-
bek, M. Aleš, A. Chittussi a mezi aktivní 
členy hudebního odboru patřili i takoví 

velikáni, jakými byli Antonín Dvořák či 
Zdeněk Fibich. Umělecká beseda pa-
třila od počátku své existence mezi 
nejdůležitější a nejvlivnější umělecké 
sdružení v  Čechách. Činnost spolku 
nebyla v 50. letech 20. století někdej-
šímu komunistickému vedení po chuti, 
což nakonec vyústilo v jeho rozpuštění 
na počátku normalizace. Ale besední 

myšlenka nezemřela nikdy, a tak v roce 
1990 byla její činnost znovu obnove-
na. Je jedním z nejstarších uskupení 
takového zaměření v celé Evropě. Je 
nejstarším, a přece mladým!

-PetMat-

1823
(200 let)
František Václav 
Pštross
* 14. 3. 1823
† 12. 6. 1863
český průmyslník 
a politik,  
pražský primátor  
1861-1863

1848
(175 let)
Antonín Pulda
* 9. 3. 1848
† 3. 10. 1894
český herec, 
režisér, 
překladatel 
a autor 
výpravných her

1848
(175 let)
Dějiny národu 
českého 
v Čechách 
a v Moravě
17. 3. 1848
Fr. Palacký vydal 
český překlad 
1. dílu 5dílné 
práce 

Březen 993 (1030 let)
Liboc je městská čtvrť a kata-
strální území Prahy nedaleko 
Divoké Šárky a obory Hvězda. 
Dolní Liboc byla samostatná 
obec, zatímco Horní Liboc pa-
třila k Břevnovu. První písemná 
zmínka o Liboci se nachází ve 
falzu zakládací listiny břevnov-
ského kláštera z roku 993.

Březen 1003 (1020 let)
Do Prahy vtáhl v březnu (či až 
v dubnu) Boleslav Chrabrý 
a ujal se prázdného trůnu. 
Polsko a Čechy dočasně sply-
nuly v jeden celek. Přemyslov-
cům zůstal věrný jen Vyšehrad. 
Boleslav však nezískal v zemi 
úplné uznání. Římskoněmecký 
král Jindřich II. s nevolí sledoval 
rostoucí sílu Polska.

Březen 1123 (900 let)
Opět propukly rozpory mezi 
Přemyslovci. Kníže Vladislav I. 
se vypravil na Moravu a zbavil 
svého bratra Soběslava vlády 
v západomoravských údělech. 
Znojemsko předal Litoldovu 
synu Konrádovi a správou Br-
něnska pověřil Otu II. Olomouc-
kého. Soběslav uprchl a pobý-
val v Polsku a v Říši.

Březen 1233 (790 let)
Řád německých rytířů přesídlil 
z Poříčí na Staré Město, kde si 
postavil u kostela sv. Benedik-
ta klášter a komendu, která se 
stala součástí městského opev-
nění. Kostel sv. Benedikta z 30. 
let 13. st. stál na rohu dnešních 
ulic Revoluční a Králodvorské 
(v místech dnešního OD Kotva).

Březen 1338 (685 let)
Petr Žitavský dokončil latinsky 
psanou „Zbraslavskou kroniku“ 
(Chronicon Aulea regiae). 
Spoluautorem byl Ota Duryn-
ský. Kronika je jedním z nej-
důležitějších zdrojů informací 
o přemyslovské a lucemburské 
době. Vznikala od roku 1305 
v cisterciáckém klášteře na 
Zbraslavi.

Toyen a Jindřich Štýrský v Alšově síni 
Umělecké besedy v Praze, 1931

Členská legitimace Umělecké besedy 
Miroslava Tyrše, 1866

Jan Kříženecký, cca 1898Výletní tramvaj na Staroměstském náměstí v Praze, 1913

16 
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Muž, co vše prožil (135 let)

František Langer byl československý spisovatel, dramatik, legionář 
a vojenský lékař. Narodil se 3. března 1888 na Královských 
Vinohradech v židovské, nábožensky vlažné, zato silně vlastenecky 
smýšlející obchodnické rodině.

V  Praze prožil 
celý svůj život a  na 
své rodné město ta-
ké vázal své příběhy. 
Absolvoval gymnázi-
um v Londýnské ulici 
a poté začal studovat 
na pražské lékařské 
fakultě. V  roce 1911 
vstoupil do Haškovy 
satirické „Strany mír-
ného pokroku v me-
zích zákona“. Doktorát 
na medicíně dokončil 
těsně před vypuknutím první světové 
války, ale ještě během studií publikoval 
v  různých časopisech. Po vypuknutí 
války byl odveden na haličskou frontu, 

kde se nechal v roce 
1916 u  Černovic za-
jmout Rusy. V  roce 
1917 vstoupil do čes-
koslovenských legií 
v  Rusku, kde se stal 
šéflékařem 1. pluku. 
Po skončení války 
a zdlouhavém návra-
tu do vlasti působil 
jako vojenský lékař. 
V  roce 1930 jej pře-
mluvil Karel Čapek, 
aby šel do Divadla na 

Vinohradech vypomoci jako dramaturg 
činohry. Byl také stálým hostem páteč-
níků, přítel bratrů Čapkových i  Fráni 
Šrámka. V roce 1939 v podstatě nuceně 

emigroval do Francie a po její porážce do 
Anglie. Do Československa se vrátil v ro-
ce 1945 a byl povýšen do hodnosti bri-
gádního generála. V letech 1945–1965 
byl druhým předsedou Společnosti bra-
tří Čapků. Po válce žil František Langer 
až do své smrti na Smíchově v Preslově 
ulici. Jeho pobyt připomíná na římse 
v patře umístěná nárožní busta, dílo Kur-
ta Gebauera. Zemřel 2. srpna 1965 a byl 
pochován na Vyšehradském hřbitově.

-PetraM-

Drtil kola, co ho svírala (140 let)

Významný český a světový fotograf, grafik, patriarcha českého 
buddhismu František Drtikol pocházel z Příbrami, kde se 3. března 1883 
narodil. Patří k nejúspěšnějším českým klasikům fotografie aktu.

Vyučil se fotografem 
v  příbramském fotografic-
kém ateliéru a poté studo-
val v  Učebním a  výzkum-
ném ústavu pro fotografii 
v německém Mnichově, kte-
rý ukončil s  diplomem pro 
nejlepšího žáka. V roce 1907 
si založil v  Příbrami svůj 
první fotografický ateliér. 
Fotil portréty, příbramské 
doly i  první akty, ale s  tím 
v  rodném městě narazil. Odstěhoval 
se proto do Prahy, kde si roku 1912 
zařídil ve Vodičkově ulici nový ateliér. 
Specializoval se na portrétní fotografii 
a brzy dosáhl v tomto oboru značného 
uznání. Před jeho objektivem se obje-
vili např. T. G. Masaryk, Alfons Mucha, 

Ema Destinnová, Jan Zrzavý nebo Josef 
Čapek. Drtikol byl úspěšný i ve světě – 
vystavoval na čtyřech kontinentech. 
Vynalezl vlastní reprodukční proces, 
tzv. fotolitografii. Jeho život osudově 
zasáhla světová hospodářská krize ve 
30. letech 20. století. Roku 1935 prodal 

svůj ateliér a  fotografii se již ne-
věnoval. Přednost dostala grafika 
a východní učení. Dnes je považo-

ván za zakladatele českého buddhismu. 
Byl dvakrát ženatý, měl dceru Ervínu 
a poslední roky života strávil v ústraní 
v domku na pražském Spořilově. Zemřel 
v pátek 13. ledna 1961 a byl pohřben na 
Městském hřbitově v Příbrami.

-aba-

1853
(170 let)
Josef Thomayer
* 23. 3. 1853
† 18. 10. 1927
český lékař, 
profesor vnitřního 
lékařství, 
spoluzakladatel 
české lék. vědy

1868
(155 let)
Žofie Chotková
* 1. 3. 1868
† 28. 6. 1914
česká šlechtična, 
manželka 
Františka 
Ferdinanda d‘Este

1888
(135 let)
Eva Vrchlická
* 6. 3. 1888
† 18. 7. 1969
herečka 
a spisovatelka, 
vl. jménem 
Frídová, osvojená 
J. Vrchlickým

Březen 1363 (660 let)
Osada Libeň vznikla na přelo-
mu 13. a 14. století a skládala 
se ze dvou tvrzí. Libeň je dnes 
městská čtvrť a katastrální úze-
mí, jež tvoří jižní část pražské 
městské části Praha 8 a zasa-
huje i do městských částí Praha 
7 a Praha 9. První písemná 
zpráva o Libni pochází z roku 
1363.

Březen 1373 (650 let)
Jezdecká socha na III. nádvoří 
Pražského hradu představuje 
svatého Jiří jako rytíře v plátové 
zbroji s kopím na koni, jak zabíjí 
draka. Stojí na členitém skalisku 
s reliéfem rostlin a drobných 
živočichů. Odlili ji v roce 1373 
bratři Martin a Jiří z Kluže, její 
sochař není znám.

Březen 1493 (530 let)
Vzniklo nejstarší známé vy-
obrazení Prahy jako součást 
knihy humanisty Hartmanna 
Schedela „Liber chronicarum“, 
tzv. „Schedelovy norimberské 
kroniky světa“. Autorem pohle-
du na Pražský hrad a na část 
města je neznámý německý 
mistr. Knihu vydal v Norimber-
ku tiskař Anton Koberger.

Březen 1713 (310 let)
České země postihla poslední 
velká morová epidemie, která 
zasáhla zejména Prahu. První 
případy se vyskytly v březnu 
1713 na Újezdě v Menším Měs-
tě pražském, naplno epidemie 
propukla v letních měsících 
a trvala až do počátku roku 
1714. V pražských městech 
zemřelo přes 13 000 osob.

Březen 1853 (170 let)
Básník Karel Jaromír Erben 
vydal sbírku „Kytice z pověstí 
národních“, nakladatelem byl 
Jaroslav Pospíšil. Toto první vy-
dání nebylo ilustrováno. Sbírka, 
dnes nazývaná Kytice, obsa-
huje 13 skladeb inspirovaných 
lidovou slovesností. V prvním 
vydání jich však bylo 12, bez 
balady Lilie.

František Drtikol, 1927

František Langer s Hermonem 
Ouldem, 4. 6. 1946, PEN klub

Galerie Františka Drtikola,  
Arcibiskupský zámeček Ernestinum v Příbrami

František Langer

www.prazskyprehled.cz  17
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Vidění denní reality (100 let)

Česká fotografka a výtvarnice Běla Kolářová (roz. Helclová) žila tak 
trochu ve stínu svého slavného manžela básníka Jiřího Koláře. Přesto 
si vytvořila svůj originální styl tvorby a dostalo se jí i mezinárodního 
uznání.

Narodila se 24.  břez-
na 1923 v Terezíně, vystudo-
vala obchodní školu v  Pra-
ze, kde za války pracovala 
v knihkupeckém družstvu. Po 
jeho uzavření nacisty (1943) 
se uchytila v Baťových závo-
dech ve Zlíně, kde se sezná-
mila s budoucím manželem, 
za kterého se vdala v  roce 
1949. Již v  první polovině 
50. let pořizovala první snímky z pražské 
periferie a dětských her. Začala vytvářet 
umělé negativy, kdy na sklo či jiný pod-
klad nanášela drobné předměty denní 
reality a zvětšovala je na fotografický 
papír. Pokoušela se i o absolutní foto-
grafii, kresby světlem, tzv. luminogramy. 

Používala různé netradiční techniky, 
propojovala obraz a text. Byla členkou 
skupiny Křižovatka, která sdružovala 
autory konstruktivistických tendencí. 
První samostatnou výstavu měla v roce 
1966. Je řazena k průkopníkům české-
ho neokonstruktivního a minimálního 

umění. Do širšího povědomí její tvorba 
pronikla až po roce 1989, protože v roce 
1980 odjeli s manželem, který podepsal 
Chartu 77, do Paříže. Běla se však po ro-
ce musela vrátit a komunisti jí dovolili 
vycestovat zpět až za několik let. Do 
Čech se manželé společně vrátili v roce 
1999. Běla Kolářová zemřela 12. 4. 2010 
v Praze ve věku 87 let.

Marie Petrušková

Paleontolog popularizátor (120 let)

V rodině úředníka berního úřadu v Boskovicích Josefa Augusty a jeho 
manželky Marie se 17. března 1903 narodil Josef Karel Augusta. 
Po boskovickém klasickém gymnáziu vystudoval přírodní vědy 
na Masarykově univerzitě v Brně (1921–1925).

Na univerzitě zůstal do roku 1931 
jako asistent geologického ústavu. Po 
základní vojenské službě působil ja-
ko učitel na veřejné měšťanské škole 
v Olešnici na Blanensku. V  roce 1933 
odešel do Prahy, kde byl postupně do-
centem, profesorem a koncem 50. let 
děkanem Přírodovědecké fakulty UK 
(tehdy fakulta Geologicko -geografická). 
S doktorem Remešem vydal první učeb-
nici Úvod do všeobecné paleontologie, 
Melantrich 1936. Ve stejné době vydal 
vlastním nákladem knihu O  glauko-
nitické vrstvě s  rybími zbytky z  křídy 
plaňanské, kterou napsal spolu s Jos. 
Soukupem. Po uzavření vysokých škol 
v  Protektorátu pracoval ve Státním 
geologickém ústavu na Ostravsku. V té 

době se také dostal ke „svým knihám“. 
První byla Zavátý život a jiné povídky 
ze života pravěkých zvířat a lidí (1941), 
s  ilustracemi malíře Zdeňka Buriana. 
Oba pány patrně seznámili naklada-
telé Toužimský a Moravec. Po válce se 
vrátil do ústavu a pokračoval ve studiu 
permské flóry, prvohorních krytolebců 
a ryb. Později se zcela oddal popularizaci 
paleontologie, stratigrafie a geologie. 
Jeho práce je známější v zahraničí než 
doma, kde dosáhl věhlasu rekonstrukce-
mi pravěké flóry a fauny (obrazová alba), 
vytvořenými ve spolupráci se Zdeňkem 
Burianem. Je autorem 120 vědeckých 
publikací a řady populárně -naučných 
knih pro mládež i  dospělé. Jako vě-
decký poradce pracoval na filmu Karla 

Zemana Cesta do pravěku (1955). Model 
stegosaura dal po natáčení převézt na 
chodbu fakulty, kde byla řadu let. Pro-
fesor RNDr. Josef Augusta, DrSc., zemřel 
náhle ve věku 64 let v Praze. Místo je-
ho posledního odpočinku je v Lipníku 
nad Bečvou – v rodišti jeho manželky. 
Kost dinosaura, nalezená doc. Moučkou 
(2017), přinesla objev prvního ornito-
podního dinosaura u nás a světu nový 
druh. Na počest Buriana a Augusty byl 
pojmenován Burianosaurus augustai.

Luděk Sládek

1. 3. 1958 (65 let)
Divadlo Rokoko na Václav-
ském náměstí v Praze obnovilo 
svou činnost pod vedením Dar-
ka Vostřela. Původní Kabaret 
Rokoko vznikl v letech 1915–
1916 a řídil ho Karel Hašler 
a později Eduard Bass. V sou-
časnosti se divadlo profiluje 
jako klubové divadlo pro sou-
časné české i světové drama.

2. 3. 1458 (565 let)
„Okolo hodiny 17. Jiří z Kunš-
tátu a z Poděbrad… za krále 
českého na rathouse staro-
městském volen a vyhlášen.“ 
Byla to první skutečná volba 
českého panovníka bez ohledu 
na dynastický původ. (Kalendář 
historický národa českého, Da-
niel Adam z Veleslavína, s. 193)

2. 3. 1903 (120 let)
Česká sochařka Hana Wich-
terlová se narodila 2. 3. 1903 
v Prostějově († 29. 8. 1990). 
Jejím bratrem byl známý che-
mik Otto Wichterle. Studovala 
u Jana Štursy. Patřila k nejvý-
znamnějším představitelům 
české meziválečné avantgardy. 
Tvořila též v duchu neoklasicis-
mu a později i kubismu.

6. 3. 1618 (405 let)
V pražském Karolinu se sešel 
čtvrtý poradní sjezd nekato-
lických stavů, který vypracoval 
obsáhlou stížnost císaři Maty-
ášovi na porušování zemských 
svobod zapsaných v Majestátu. 
Současně petice svolávala ke 
konci května další sjezd. Císař 
jeho konání zakázal, zákaz byl 
ale porušen.

7. 3. 1908 (115 let)
Elektrické podniky královského 
hlavního města Prahy zahájily 
v 8 hodin ráno veřejnou au-
tobusovou dopravu v Praze, 
a to po obtížné trase z Ma-
lostranského náměstí prudkým 
kopcem Nerudovou ulicí na 
Hradčanské náměstí a Poho-
řelec. Provoz byl ukončen již 
17. 11. 1909.

1933
(90 let)
Stanislav Milota
* 9. 3. 1933
† 18. 2. 2019
český 
kameraman, 
signatář Charty 
77, manžel 
herečky Vlasty 
Chramostové

1903
(120 let)
Rudolf Serkin
* 28. 3. 1903
† 8. 5. 1991
česko -rakousko-
-americký 
klavírista, nositel 
ceny Grammy 
(1984)

1913
(110 let)
Zora Šemberová
* 13. 3. 1913
† 8. 10. 2012
česká tanečnice, 
taneční 
pedagožka 
a choreografka, 
držitelka ceny 
Thalie

Běla Kolářová, Dětské hry, 1956

Běla Kolářová

Profesor RNDr. Josef Augusta, DrSc., 1965
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Smutek V+W (75 let)

Přísloví „Nevstoupíš dvakrát do téže řeky“ předznamenalo osud 
prvního amerického muzikálu na evropském kontinentě. Pánové 
Voskovec a Werich se pokusili po návratu z emigrace navázat 
na svoje předválečné úspěchy uvedením muzikálu Divotvorný hrnec.

Snaha oživit a roz-
jet Osvobozené diva-
dlo se úplně nepo-
vedla. Duch tehdejší 
předválečné doby se 
jaksi vytrácel a snaha 
o  propojení české 
a americké produkce 
nebyla prakticky mož-
ná. Pánové se pokou-
šeli dostat zpět k čes-
ké mentalitě novými 
autorskými hrami, ale 
úspěch nepřicházel. 
Zvolili proto americ-
kou hudební tvorbu v podobě muzi-
kálů. Vybrali kus autorů Lenea, Edgara, 
Harburga a Saidyho Finian’s Rainbow, 

který měl premiéru 
na Broadwayi v  ro-
ce 1947. V  Anglii to 
nebylo příliš úspěš-
né představení, ale 
úprava do českého 
pohádkového pří-
běhu pod názvem 
Divotvorný hrnec se 
podařila. Smůlou ale 
bylo, že se premiéra 
konala v divadle ABC 
necelé dva týdny 
po únorových udá-
lostech dne 6.  břez-

na 1948. Poslední společnou hru V+W 
režíroval Jiří Voskovec, Jan Werich hrál 
roli vodníka Čochtana a v dalších rolích 

vystupovali Ljuba Hermanová, Rudolf 
Cortés, Soňa Červená aj. Role vodníka 
se stala postupem doby jednou z nej-
větších a nejslavnějších v sólové karié-
ře Jana Wericha. Z devíti muzikálových 
melodií se staly asi nejznámější písně 
Jakpak je dnes u nás doma a Ten, kdo 
nemá rád. Jiří Voskovec několik měsíců 
po premiéře odchází podruhé a natrva-
lo do emigrace.

-babok-

Slavný herec, milovník aut a letadel (90 let)

Luděk Munzar se narodil 20. března 1933 v Nové Včelnici v jižních Čechách. 
Vystudoval Vyšší hospodářskou školu v Hradci Králové. Celý život ho 
přitahovala technika. Během dětství a dospívání měl velký sen – stát se 
vojenským stíhačem.

Nakonec ale dal přednost herectví, 
o které se začal zajímat během středo-
školského studia. V letech 1952–1956 vy-
studoval u Vítězslava Vejražky pražskou 
DAMU. První angažmá získal v roce 1956 
v Mladé Boleslavi. Už po jedné sezoně si 
ale talentovaného mladíka všimli v Pra-
ze, a tak se roku 1957 objevil na jevišti 
Národního divadla. Ve svých prvních ro-
lích ztvárňoval spíše romantické hrdiny 
a  revoltující mladíky, ale postupně se 
vypracoval na herce složitých charak-
terů. Po celou dobu své herecké kariéry 
mu velký prostor poskytovala televize. 
Po dokončení DAMU se začal objevovat 
v malých filmových rolích, ty význam-
nější přišly až v 60. letech. Pracoval ta-
ké v  dabingu, kde svůj hlas propůjčil 

americkému herci Paulu Newmanovi. 
Měl slabost pro rozhlas a  účinkoval 
v řadě rozhlasových pořadů. V roce 1990 
spolu se svou ženou Janou Hlaváčovou 
Národní divadlo opustil kvůli neshodě 
s novým vedením. Do divadla se už jako 
herec nevrátil, příležitostně se věnoval 

divadelní režii. Je autorem knihy 
„Když jsem to slíbil“, kde vypráví 
o svém vztahu k létání, a knihy 

říkadel „S vůní vánku po heřmánku“, kte-
rou věnoval své vnučce. Je otcem dvou 
dcer, starší pracuje jako policistka, mlad-
ší je úspěšnou herečkou. Do hereckého 
nebe odešel po dlouhé těžké nemoci 
26. ledna 2019 v Praze ve věku 85 let.

Petra Matznerová

7. 3. 1948 (75 let)
Václav Neumann debutoval 
s Českou filharmonií. Dirigoval 
koncert k narozeninám T. G. 
Masaryka. V podstatě zaskočil 
za Rafaela Kubelíka, po jehož 
emigraci byl Václav Neumann 
jmenován šéfem filharmonie. 
Krátce nato však na tuto funkci 
rezignoval. Po roce 1968 se 
opět ujal jejího vedení.

10. 3. 1943 (80 let)
Nařízení říšského protektora 
o odstranění krátkovlnné-
ho příjmu z radiopřijímačů. 
Poslech zahraničního rozhlasu 
byl v celé Německé říši zakázán 
hned po zahájení války. Za 
porušení zákazu hrozila kázni-
ce, při rozšiřování zpráv i trest 
smrti. V souvislosti s tím byly 
popraveny desítky osob.

13. 3. 1373 (650 let)
„V druhou neděli postní voda 
veliká byla u Prahy, takže 
na trhu ovocném v Starém 
Městě pražském na loděch se 
vozili a ryby lapali. Toho roku 
byla v Čechách veliká draho-
ta a chleba nedostatek… Po 
hladu zšel mor.“ (Kalendář his-
torický národa českého, Daniel 
Adam z Veleslavína, s. 234)

16. 3. 1523 (500 let)
Král Ludvík Jagellonský byl 
donucen k odjezdu z Prahy do 
Uher, ač šlo o jediný jeho pobyt 
v Čechách za jeho desetile-
té vlády. V Uhrách začalo sílit 
nebezpečí tureckého vpádu. 
Zakrátko po králově odjezdu se 
Zdeněk Lev z Rožmitálu opět 
zmocnil vlády v zemi.

20. 3. 1393 (630 let)
„Shozen jest s Karlova mostu 
pražského do řeky Vltavy sv. Jan 
Nepomucký, generální vikář 
pražského arcibiskupství… Na 
Karlově mostě stojí překrásná 
Brokoffova socha z kovu, posta-
vená nákladem rodiny Vunšviců 
z r. 1683.“ (Kalendář historický 
národa českého, Daniel Adam 
z Veleslavína, s. 263)

1968
(55 let)
Tomáš Holý
* 17. 3. 1968
† 8. 3. 1990
český dětský 
herec, oceněn 
na film. festivalu 
v Monte Carlu - 
nejlepší dětský 
herec

1938
(85 let)
Petr Skoumal
* 7. 3. 1938
† 28. 9. 2014
český hudební 
skladatel, textař, 
vystupoval 
s Janem 
Vodňanským

1933
(90 let)
Valentina 
Thielová
* 12. 3. 1933
† 15. 10. 2022
česká herečka, 
rodiče ruští 
emigranti
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Luděk Munzar a jeho koníček

Jan Werich ve hře Divotvorný hrnec

Divotvorný hrnec,  
divadelní program, 1948

Luděk Munzar,  
polovina 70. let minulého století

www.prazskyprehled.cz  19



Za správné odpovědi na tajenku křížovky a fotohádanku  
vyhrávají 2 x 3 správné odpovědi mapy věnované vydavatelstvím 
Kartografie PRAHA. Své odpovědi nám zašlete do 10. března  
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce. 
Výherci si ceny vyzvedávají v redakci, není-li uvedeno jinak!

POZOR: podmínky soutěží najdete na https://www.kampocesku.
cz/vseobecne-podminky. Nevyzvednuté nebo nepřevzaté ceny 
výhercem do 30 dnů od jejich zveřejnění propadají bez náhrady.

SOUTĚŽE ZA MĚSÍC ÚNOR 2023
Celkem došlo 120 odpovědí, z toho 75 žen, 45 mužů.
Nejvíce odpovědí přišlo:
Hl. město Praha: 15,83%
Středočeský kraj: 12,50%
Královehradecký kraj: 11,67%
Ústecký kraj: 10,83%
Jihomoravský kraj: 10,00%

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: c) Senát, Stará radní síň, Staroměstská radnice, 
Praha 1
soutěžilo: 51 čtenářů, 42 správně; špatně 9
výherci: S. Vacek, Praha 5; M. Paluchová, Praha;  
Z. Modrý, Jesenice u Rakovníka

Křížovka
tajenka: … kdysi schoval v jeho stínu…
soutěžilo: 40 čtenářů; 35 správně; špatně 5
výherci: M. Herythumová, Skuhrov;  
R. Macnerová, Praha 3; J. Nedbalová, Praha 4

Soutěž o vstupenky do Popmusea
otázka: Který první interpret byl v expozici 
Popmusea zaznamenán?
odpověď: b) Lenka Dusilová
soutěžilo: 29 čtenářů, 29 správně
výherci: V. Ruml, Praha; I, Jirková, Dobřív;  
M. Chlumská, Kladno

křížovkavýherci, odpovědi

fotohádanka

Poznáte objekt na fotografii?
a/ Národní technické muzeum, Praha 7
b/ Národní památník na Vítkově, Praha 3
c/ Armádní muzeum Žižkov, Praha 3

Elektronické předplatné 
na novém webu 

www.prazskyprehled.cz

S námi máte přehled!

PRAŽSKÝpřehledKULTURNÍCH POŘADŮ

Elektronické vydání 

 www.prazskyprehled.cz

10* 2021

69. ročník

2021
SpecialAward

2021
GoldenDebut

2021
Best FilmAward
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Co přináší PODZIM? 

S námi máte přehled!

PRAŽSKÝpřehledKULTURNÍCH POŘADŮ

Elektronické vydání 

 www.prazskyprehled.cz

12* 2021

69. ročník

www.jihoceskedivadlo.cz

Jihočeské divadlo v Praze
1 – 19/3 2022

soutěž o vstupenky
Kolik let v březnu uplyne od premiéry představení Rusalka 
nejen podle Dvořáka aneb Kdo je stará Háta a kolikáté reprí-
zy se Rusalka dočká?
a) 10 let a 100. repríza b) 20 let a 200. repríza c) 30 let a 300. repríza
Odpovědi zasílejte do 10. března z www.kampocesku.cz/souteze. Jeden 
výherce obdrží dvě vstupenky na vybrané představení Studia Ypsilon.

20
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Prague Castle,
In and Out without Hassle
Die Prager Burg,
durch die Burghöfe in die Gärten
Пражский Град,
дворами в сады

Luděk Sládek
František Kadlec

Pražský hrad,
nádvořími do zahrad

Lucemburkové

Habsburkové

knížata 
z Münsterberku Jagellonci

Jiří
*1431 (1435)
†16. 2. 1435

Anna
*12. 4. 1432
†14. 11. 1462

Alžběta
*1436 (1437)
†30. 8. 1505

Alžběta
*28. 2. 1409
†19. 12. 1442

Vilém
*1410/†2. 6. 1410

Alžběta (Eliška)
*asi září 1390

†3. 8. 1451

Jiří – nemanž. syn 
benediktinský mnich

*?/†1457

Johana
*1356

†31. 12. 1386

Alžběta
*19. 4. 1358
†4. 9. 1373

Žofi e
*1376

†26. 9. 1425

Anna
*11. 5. 1366
†7. 6. 1394

Zikmund
král uherský
*14. 2. 1368
†9. 12. 1437

Jan Zhořelecký
*22. 6. 1370
†1. 3. 1396

Karel
*13. 3. 1372
†24. 7. 1373

Jan Soběslav
markrabě moravský

*1355 (1352)
†12. 10. 1394

Prokop
markrabě moravský

*1354 (1355/58)
†24. 9. 1405

Anna
*?

†před 1405

Alžběta
*1355
†1400

Jan – nemanž. syn
probošt vyšehradský

*?/†?
Markéta
*29. 9. 1373
†4. 6. 1410

Kateřina
*únor 1353

†před 17. 7. 1378
Jošt

markrabě moravský
*1351 (1354)

†1411

Jindřich
*1377 (1378)

†1378

Kateřina
*1342

†20. 5. 1386

Markéta
*24. 5 1335
†7. 9. 1349

Jan
vévoda dolnobavorský

*29. 11. 1329
†20. 12. 1340 Karel V. Moudrý

král francouzský
*1338/†16. 9. 1380

Ludvík I. 
vévoda z Anjou

*1339/†1384
Blanka z Valois

*1316
†1. 8. 1348

Anna Svídnická
*1339

†11. 7. 1362

Alžběta 
Pomořanská

*1347
†14. 2. 1393

Karel IV. 
*14. 5. 1316

†29. 11. 1378

Přemysl
Otakar

*22. 11. 1318
†20. 4. 1320

Markéta
Korutanská

zv. Maultasch
*1318

†3. 10. 1369

Eliška
*27. 3. 1323
†srpen 1324

Jan Jindřich
markrabě moravský

*12. 2. 1322
†12. 11. 1375

Anna
*27. 3. 1323

†3. 9. 1338 (?)

Bona
*?/†? Václav

vévoda lucemburský
*25. 2. 1337

†7. (8.) 12. 1383

Mikuláš
nemanželský syn

*1322/†29. 7. 1358

Ermengarda
jediná dcera

*?/†1282

Kateřina
*?/†?

Anežka
*?/†?

Beatrix
Lucemburská

*asi 1305
†asi 11. 11. 1319

Beatrix
Bourbonská

*?
†23. 12. 1383

Jan 
Lucemburský

*10. 8. 1296
†26. 8. 1346

Eliška 
Přemyslovna

*?/†?
Marie

*asi 1304
†26. 3. 1324

Jindřich 
a Baldvin

*?/†5. 6. 1288

Philippa
*?

†1311

Markéta
řeholnice kláštera 

v Lille *?/†?

Felicitas
převorka 

v Beaumontu
*?

†6. 10. 1336

Markéta
převorka 

v Marienthalu
*?

†14. či 16. 2. 1337

Jindřich VII. 
(IV.)

hrabě lucemburský
*12. 7. 1275 (1276)

†24. 8. 1313

Walram
*asi 1280

†26. 7. 1311
Baldvin

arcibiskup trevírský
*1285

†21. 1. 1354
Walram IV. 

*?
†1280

Jindřich IV.
Limburský

prvoroz. syn Walrama
*?/†1247

Filipina
*?/†6. 4. 1311

Walram
pán z Ligny

*?/†5. 6. 1288

Jindřich III. 
hrabě lucemburský

*1240 (?)
†5. 6. 1288

Jindřich II. 
řečený Veliký

hrabě lucemburský
*1217

†24. 12. 1281

Markéta
*?/†?

Isabella
*?/†?

Felicitas
*?/†?

Isabella z Baru
*?/†? Ermesinda

jediná dcera
Jindřicha I. 

*1186?
†13. 2. 1247 (9. 5. 1246)

Walram III. 
vévoda z Limburgu

*1180/†1226

hrabata ze Salmu

dědictví po přeslici 
přešlo do vlastnictví 

hrabat z Namuru

Jindřich I. 
řečený Slepý
*1138/†1196

Ermesinde I. 
*?/†24. 6. 1143 Mathilda

*?/†?

Irmingard
*?/†1035

Otgiva
*?/†? Voda

*?/†?

Kunigunde
*?/†8. 8. 1037 Luitgard

*?/†?
Eva
*?/†?

Wilhelm
*?/†1130 (1127/31)

Hermann
*?/†28. 9. 1088

Konrád I. 
*?/†8. 8. 1086

Jindřich
*?/†4. 10. 1047

Friedrich
*?/†1065

Jindřich
*?/†1096 (95)

Adalbero
*?/†?

Rudolf

*?/†1099

Adalbero
*?/†?

Konrád II. 
*?/†1136

Adalbero
*?/†1037

Jindřich
(Heinrich)

*?/†1026

Adalbero
*?/†13. 11. 1072

Theoderich
*?/†?

Ermentrud
*?/†?

Giselbert
hrabě ze Salmu

*?/†14. 8. 1056/65

Giselbert
*?/†?

Friedrich
(Frederic)
*?/†1019

Siegfried
(Sigefroi)

*?/†13. (15.) 8. 998(7)

V roce 963 získal do vlastnictví hrad Lusenburk (Luxemburk) a založil dynastii lucemburskou. Oženil se s Hedwig v. Elsass. 

Upravené, rozšířené vydání © Redakce KAM po Česku (2016); redakce: Luděk Sládek, Marie Kulinkovská; grafi cká úprava: Luděk Dolejší; jazyková korektura: Marcela Wimmerová; kresba © Jaromír Novotný; AUTORKA RODOKMENU © PhDr. Naďa Kubů 

Theoderich
*?/†1046

Jan
*1340/†1416?

Anna Falcká
*1329

†2. 2. 1353

Jitka 
(Guta, Bona)

*21. 5. 1315
†11. 9. 1349

Markéta
*8. 7. 1313
†11. 7. 1341

Václav
*17. 1. 1350

†28. 12. 1351

Václav IV. 
král český

*26. 2. 1361
†16. 8. 1419

Ladislav
Pohrobek
*22. 2. 1440
†23. 11. 1457

koruna říšská
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Napajedla založeno l. P. 1355
V červeném štítu příčná zeď ze stříbrných kvádrů, z ní vynikají dvě stříbrné věže se sedlo-
vými střechami břidlicí krytými, na kterých jsou zlaté makovice. Před nimi je vidět postavu 
sv. Jiří (patrona Napajedel) na stříbrném koni, ve stříbrném brnění, pokrytém stříbrným 
zbrojným rouchem a vlajícím modrým pláštěm, on vráží kopí do těla zeleného, oheň 
chrlícího draka, roztaženého naznak na třech prostředních zubech městské zdi. Uprostřed 
čela štítu je moravský zemský znak s orlicí červeně a zlatě kostkovanou, v modrém poli. 
V otevřené bráně městské zdi pak stojí stříbrný srp se zlatou rukojetí.

Co navštívit
 > Muzeum Napajedla – Nový Klášter
 > Hřebčín Napajedla
 > Zámek Napajedla 
 > Cyklostezka podél Baťova kanálu
 > Centrum u Přístavu

Pravidelné akce
 > Svatováclavské slavnosti (září)
 > Moravské chodníčky (srpen)
 > Divadelní festival (duben)
 > Jarní slavnosti (duben)
 > Festival vážné hudby (listopad)

Co možná nevíte
 > Napajedla jsou nejsevernější 
obcí Slovácka. V Napajedlích 
se v letech 1669–1949 
provozovaly lázně. Pastviny pro 
koně jsou využívány 120 let.

Tip na výlet
 > Lodí Morava ze Spytihněvi připlujete 
(i s koly) do Napajedel, zde 
navštívíte muzeum, centrum a další 
památky a na kole se po cyklostezce 
vydáte zpět do Spytihněvi. www.napajedla.cz

www.ic.napajedla.cz
www.kknapajedla.cz

V publikaci Městská heraldika Čech, Moravy a Slezska se dozvíte, jaký je aktuálně užívaný znak zhruba poloviny měst 
České republiky, rok založení (první písemná zmínka), popis znaku, případně legendu o jeho vzniku. Nadčasovými 
sděleními jsou informace, co ve městě navštívit, pozvání na pravidelně pořádané akce a nechybí ani tipy na 
doporučený výlet.

Bonusem jsou znaky všech pražských městských částí.

Městská heraldika
Čech, Moravy a Slezska

Publikace z ediční řady KAM Edition

n  vázaná plnobarevná

n  doporučená prodejní cena 250 Kč

n  objednat lze přímo v redakci 
osobně: Kubelíkova 1108/30, 130 00 Praha 3 
telefonicky: +420 222 944 816-7 
  +420 602 223 279 
e-mailem:  redakce@kampocesku.cz 
na e-shopu:  www.kampocesku.cz/eshop
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30. ROČNÍK MEZINÁRODNÍCH VELETRHŮ CESTOVNÍHO RUCHU A REGIONÁLNÍ TURISTIKYMEZINÁRODNÍ VELETRHY CESTOVNÍHO RUCHU A REGIONÁLNÍ TURISTIKY

17.–19. 3. 2023
V SOUBĚHU S VELETRHY:

ZÁŠTITA

MÍSTO KONÁNÍPARTNERSKÝ REGIONPARTNERSKÁ ZEMĚ

ORGANIZÁTOR OFICIÁLNÍ VOZYMEDIÁLNÍ PARTNEŘIODBORNÁ SPOLUPRÁCE
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KONEC
neplacené části 

ČÍST DÁL
předplatitel
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