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Vzpomínky

Memories

je název projektu volných vyprávění pamětníků oživujících zážitky z období nacistické okupace. Přestože se nemusí vždy jednat o faktografické zachycení prožité reality,
pojí se vždy s určitými citovými vjemy, které se s odstupem času mění stejně jako emoce v okamžiku vzpomínání.
Společným jmenovatelem příběhů je Malá pevnost a terezínské ghetto, kde se osudy pamětníků protínaly. Kniha je
dosavadním výsledkem několikaleté spolupráce mezi Památníkem Terezín a redakcí KAM po Česku.
Příběhy jsou řazeny v pořadí, ve kterém vycházely v měsíčníku KAM po Česku v letech 2007–2018. U každého příběhu je uvedeno, kdy byl rozhovor s pamětníkem zaznamenán nebo (v případě již zemřelých osob) text zpracován.
Děkujeme všem, kteří nám svým laskavým svolením dovolili zprostředkovat tyto příběhy těm, kteří naslouchají.
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2020
Jan Kašpar
Bronzová socha letce průkopníka Jana Kašpara
(20. května 1883 – 2. března 1927) stojí na pardubické
třídě Míru od prosince 2016. Přestože měla být
osazena až 2. března 2017 na den 90. výročí smrti
pardubického rodáka, vše se stihlo dříve. Autorem
bronzové sochy je akademický sochař František Bálek.
V dlažbě je podstavec se jménem a šestimetrová
časová osa z letcova života. Socha je v nadživotní
velikosti, měří 250 cm, nestojí však na podstavci, díky
čemuž je v přímém kontaktu s návštěvníky místa.
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-Vlasta Burian-

Tak KAM?
Hlavně někam!

k

Milí čtenáři,
všichni bez rozdílu jsme se ocitli
v situaci, kterou nikdo z nás nezažil. Pandemie neviditelného viru
obrátila naše životy doslova naruby. Vše se zastavilo, včetně kulturního života. Jak se
s tím vším vyrovnat a co nás vlastně čeká, nikdo neví.
Rady by byly, ale pomáhají? Říká se, že „věř a víra tvá
tě uzdraví“ a tomu se snad dá ještě věřit. Nic netrvá
věčně, bude lépe.
I přes velmi nepříznivou situaci vydáváme dubnové
číslo našeho měsíčníku, ve kterém najdete nejednu
inspiraci k trávení volného času. Konání programů,
otevření objektů, galerií a muzeí, které uveřejňujeme,
si prosím, ověřte buď telefonicky, nebo na webových
či facebookových stránkách jednotlivých kulturních
zařízení. Mnohé instituce programy zrušily úplně. Pro
další měsíce připravujeme speciální nabídku, do které
chceme zahrnout hlavně prezentaci online, pozvánky
na připravované divadelní premiéry, výstavy, virtuální
prohlídky, soutěže o vstupenky a další.
Ráda bych všem našim čtenářům poděkovala za přízeň, popřála pevné duševní i fyzické zdraví a neklesejme na mysli. 
Alice Braborcová, odpovědná redaktorka
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 LECH, ČECH A RUS (1020 let)
Arcibiskupství v Hnězdně bylo založeno nad hrobem mučedníka Vojtěcha Slavníkovce. Prvním arcibiskupem byl
Vojtěchův nevlastní bratr Radim (Gaudencius).

Hnězdno, relikviář sv. Vojtěcha

Podle legendy bratři Lech, Čech a Rus hledali místo k osídlení
a došli k pahorku, kde stál dub a na něm hnízdil bílý orel. Lech
se rozhodl zůstat, zbudovat hrad Hnězdno (hnízdo) a bílého orla

Korunovační evangelistář obsahuje výňatky z evangelií připadajících na neděle a sváty. Bohatě iluminovaná románská
kniha vznikla patrně u příležitosti korunovace prvního českého krále Vratislava II. (duben 1085, Mohuč).
Unikát 415 x 340 mm obsahuje 108 pergamenových listů z 55 telecích kůží. Vznikl patrně v bavorské řezenské klášterní škole
a dárcem mohly být benediktinské kláštery v Ostrově a Břevnově.

Kodex vyšehradský

 KRÁL JÁ A DOST (935 let)
Vratislav II. (okolo 1031 – 14. 1. 1092), vládce olomouckého
údělu (1055–1056 / 1058–1061), český kníže (1061–1085),
byl první český král a nepanující král polský (1085–1092).
Jako kníže byl Vratislav II. a jako král Vratislav I.
Druhorozený syn Břetislava I.
a Jitky ze Svinibrodu byl bratrem Spytihněva II., Konráda I.
Brněnského, Oty Olomouckého
a biskupa Jaromíra. Jeho první
manželka zemřela vězněna
Spytihněvem v Olomouci při
porodu, jeho druhá manželka
Adléta byla uherská princezna,
dcera Ondřeje I. Arpádovce.
Vratislav za věrné služby císaři
Jindřichu IV. získal v dubnu 1085 na dvorském sjezdu v Mohuči
královskou nedědičnou korunu. Korunován byl na Pražském hradě
15. 6. 1085 králem českým a titulárním králem polským.
Alois Rula
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Vratislavu byl předán asi 15. 6. 1085 při korunovaci na Pražském
hradě. Název je odvozen od místa, kde byl v 11. století uchováván.
Do 17. stol. byl v knihovně sv. Víta, v roce 1619 ukrýván v Dlouhé
Vsi před kalvíny, roku 1728 v knihovně Arcibiskupského semináře,
koncem 18. stol. v Klementinu a za 2. sv. války na Karlštejně. Dnes
je chloubou Národní knihovny v Praze.
Antonín Fridrich
 VALDENSTVÍ V ČECHÁCH (705 let)
Valdenští (valdenství) bylo náboženské hnutí inspirované
lyonským obchodníkem Petrem Valdesem. Za cíl si dalo
reformu křesťanského života.
V jižních Čechách na panství
Jindřichohradeckém bylo
valdenství šířeno kolonizací
z Bavorska a Rakouska. Malé
skupinky se nacházely v Praze, Hradci Králové a Znojmě.
První zmínku o těchto lidových kacířích najdeme ve
Zbraslavské kronice k roku
1315. V příštích třech letech
Znak Valdenského hnutí
je začali pronásledovat inkvizitoři jmenovaní biskupem
Janem IV. z Dražic. Papež Benedikt XII. dokonce vydal na žádost
pánu z Hradce 6. 3. 1340 bulu, kterou vyhlásil křížovou výpravu
do Čech proti valdenským. Do čela neúspěšné výpravy jmenoval
Oldřicha III. z Hradce.
-lgs-

foto © Wikimedia Commons

přijal za svůj znak. Čech odešel na jih a Rus na východ. Od konce
8. století tu stálo hradiště kmene Polanů na návrší Lecha. Roku
977 zde byla pohřbena kněžna Doubravka Přemyslovna a roku 999
svatý Vojtěch. V polovině 10. století se stalo hlavním městem polského státu. V roce 1000 se u hrobu Vojtěcha sešel německý císař
Ota III. s polským knížetem Boleslavem I. Chrabrým (hnězdenský
sjezd) a založili arcibiskupství.
Josef Grof

Vyšehradský kodex, patrně král Vratislav II.

 KODEX VYŠEHRADSKÝ (935 let)

 SLAVNÝ VYDAVATEL (185 let)
Český novinář, spisovatel a vydavatel Josef Richard Vilímek starší, rodák z Vamberka (1. dubna 1835), se zasloužil
o založení jednoho z největších a nejúspěšnějších nakladatelství u nás. Fungovalo až do roku 1949, kdy bylo násilně
zlikvidováno.
Student Německé technické univerzity v Praze již od mládí
psal pohádky, poezii a publikoval v různých časopisech vlastní
literární tvorbu. Po studiích pracoval jako novinář a pro své
politické názory byl roku 1856 vypovězen z Prahy. Za dva roky
založil společně s Josefem Svátkem politicko-satirický časopis
Humoristické listy, do kterého přispíval i Jan Neruda. Vilímek

1. 4. 1315 (705 let)

Král Jan Lucemburský pod stupňujícím se tlakem českých
pánů, kteří mu dokonce pohrozili vzpourou, odvolal cizince
z nejvyšších úřadů a vlády se ujali předáci české šlechty
– v Čechách Jindřich z Lipé a na Moravě Jan z Vartemberka.
Jindřich z Lipé se stal prvním mužem království.
1. 4. 1955 (65 let)

Nákladem 60 000 výtisků vyšlo první číslo Večerníku
Praha (v letech 1991 až 2005 jako Večerní Praha). Jednalo
se o pražský deník, který vycházel ve všední dny. Šlo o
jediné noviny v metropoli, které se prodávaly kolportáží
v ulicích města. Zanikl transformací na bulvární deník Šíp.
1. 4. 1960 (60 let)

Byla oficiálně dokončena komplexní elektrifikace a elektrizace země. K elektrifikaci měst a obcí v Česku docházelo
především před koncem 19. století a v první polovině
20. století. Mezi poslední obce bez elektřiny patřila v dnešní ČR Hrčava (okres Frýdek-Místek) a Horažďovická Lhota.
3. 4. 1420 (600 let)

Kněz Jan Želivský svolal sněm pražských měšťanů,
na němž se definitivně rozhodlo, že se Praha přikloní na
stranu kalicha a bude hájit svobodné kázání slova božího
i proti Zikmundovým křižákům. Vedle toho byl zakázán
hazard, zrušeny nevěstince a ženám byly zakázány ozdoby.
12. 4. 1835 (185 let)

foto © Wikimedia Commons

Josef Richard Vilímek starší, 1886

vydával také kalendáře, almanachy, zpěvníky a hry loutkáře
Matěje Kopeckého. S Josefem Novákem otevřel Slovanské knihkupectví, ze kterého roku 1867 odešel. O pět let později si zřídil
vlastní tiskárnu v domě U Slovanské lípy na místě dnešní soudní
budovy ve Spálené ulici. Samotné legendární vydavatelství J. R.
Vilímek bylo založeno v roce 1884 a sídlilo v domech mezi Spálenou a Opatovickou ulicí v Praze. Později přibylo i knihkupectví
a moderní knihtiskárna. Celý podnik brzy předal svému synovi
a sám zůstal jako editor a ředitel Humoristických listů až do roku
1906. Trvalý rozvoj nakladatelství neohrozil ani rozsáhlý požár
v roce 1899. Vilímek st. se angažoval také v politice. Roku 1868
byl zvolen za poslance do Českého zemského sněmu, kde hájil
české státní právo a odmítal centralistické směřování státu.
Zemřel 16. 4. 1911 ve věku 76 let na zánět plic a byl pohřben
v rodném Vamberku.
Alice Braborcová

V Královské oboře na dráze dlouhé jednu anglickou míli
byly uspořádány první moderní dostihy v Praze. Tato
sportovní novinka se k nám dostala oproti Vídni až se
značným zpožděním, více než po půlstoletí, a to díky napoleonským válkám, jež vytížily důstojníky, šlechtice i koně.

1125

(895 let)
Soběslav I.
16. 4. 1125
usedl na knížecí
stolec, vystřídal
Vladislava I.

1355

1750

(270 let)
(665 let)
Karel Josef Salm
Karel IV.
* 3. 4. 1750
5. 4. 1355
† 16. 6. 1838
korunován císařem
Svaté říše římské český šlechtic, držitel
Řádu zlatého rouna
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Málokterý architekt se tak výrazně podepsal na novodobé
tváři Prahy jako Josef Schulz. Narodil se 11. dubna 1840
na pražské Malé Straně do rodiny bohatého obchodníka.
Architekturu nejdříve vystudoval na polytechnice v Praze, potom pokračoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni, kterou
absolvoval v roce
1865. Působil
pak jako asistent
Josefa Zítka na
technické univerzitě, podnikl
také studijní
cestu po Itálii. Po
návratu do Prahy
působil jako architekt, několik
let také vyučoval
na škole pro zlatníky – navrhoval
Josef Schulz, Jan Vilímek (Humoristické listy, 1883)
šperky, které pak
jeho žáci vyráběli.
Od roku 1878 byl profesorem pražské České techniky. Pro jeho
dílo je typická komplexnost všech složek – navrhoval nejen samotnou stavbu, ale také její vnitřní zařízení, nábytek, dekorace
či svítidla. Jeho oblíbeným stylem byla renesance, zejména
francouzská, kterou se ve svých historizujících stavbách často

Hlavní budova Národního muzea v letech 1890–1900

inspiroval. Jeho nejslavnějším a nepřekonatelným dílem je
rozhodně pražské Národní muzeum, stejně tak je architektem
Uměleckoprůmyslového musea a spolu se Zítkem Rudolfina.
Zemřel v sedmasedmdesáti letech 15. července 1917 ve Špindlerově Mlýně a pochován je na Vyšehradě.
Martina Oplatková
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 SOCHAŘ Z HUMPOLCE (160 let)
Dnes si připomínáme českého sochaře a restaurátora Čeňka
Vosmíka, jehož tvorba vyniká klidem, harmonií a vyvážeností.
Narodil se 5. dubna 1860 v Humpolci do početné rodiny
kotláře.
Kotlářem se také sám vyučil, ale od mládí se věnoval kreslení
a řezbářství. Jako tovaryš odjel do Prahy, kde se ve večerní zlatnické škole naučil základům modelování. Roku 1886 byl přijat na
akademii, kde studoval u profesorů H. Makarta malbu a u E. Hellmera sochařství. V letech 1888–1891 byl zaměstnán v sochařské

Čeněk Vosmík na portrétu z roku 1899

dílně u A. Wagnera. Od roku 1892 pracoval pro J. V. Myslbeka,
mimo jiné mu pomáhal modelovat koně pro pomník sv. Václava.
Oba umělci se spřátelili a Vosmík Myslbeka později uváděl jako
jednoho ze svých učitelů. Známým sochařem se stal v roce 1891,
kdy obeslal pražskou Jubilejní výstavu sochou Zavrženec. Svou
druhou cenu získal v roce 1893, kdy pro pražská jatka vytvořil
soutěžní model Muž s býkem. V roce 1900 byl oceněn čestným
uznáním na světové výstavě v Paříži za průlomovou sochu Krista
na poušti (dnes v katedrále sv. Víta). Vosmík vytvořil i další známé
sochy, busty i reliéfy slavných osobností. Restauroval barokní
sousoší na Karlově mostě, spolupracoval s architekty J. Fantou
a K. Hilbertem na výzdobě řady kostelů a staveb – vytvořil například oltář v kostele sv. Ludmily na Vinohradech, sochy pro kostel
sv. Václava na Smíchově nebo sochy Géniů držících zeměkouli na
budově hlavního nádraží v Praze. Řada jeho prací je zastoupena
ve sbírkách Národní galerie. Čeněk Vosmík zemřel 11. 4. 1944
v Praze a je pohřben na hřbitově na Malvazinkách.
Drahomíra Samková

foto © Wikimedia Commons

 ARCHITEKT, KTERÝ ZAČÍNAL U ŠPERKŮ
(180 let)

foto © Wikimedia Commons, autor Anynomous

Ne vždy to tak bývá, ale v případě pražské zoologické zahrady jistě ano. Dodnes totiž staví na základech, které během
své celoživotní práce položil středoškolský profesor, ornitolog, předseda Československé společnosti ornitologické,
ale především zakladatel a první ředitel Zoologické zahrady
v Praze Jiří Janda.
Narodil se 24. dubna 1865 na Malé Straně a již od mládí se zajímal
o zvířata. Zvláště pak o ptáky. Svůj zájem prohloubil u svého dědečka na statku během otcovy nemoci. Již kolem roku 1884 uvažoval
o vybudování zoologické zahrady v Praze – inspirován ve
svých 19 letech návštěvou zoo
v Drážďanech. Po smrti otce se
vrátil do Prahy, kde roku 1894
odmaturoval na novoměstském gymnáziu. Poté studoval
na Univerzitě Karlově přírodní
vědy, docházel na přednášky
zoologie přírodovědce Antonína Friče a rok studoval na univerzitě ve Štýrském Hradci. Po
promoci zůstal jako asistent na
univerzitě u prof. Františka VeProf. Jiří Janda, před rokem 1929
jdovského, odborníka na strunovce. Napsal několik prací, ale
obor bezobratlých živočichů jej nezaujal. Dlouhou část svého pracovního života pak strávil jako gymnaziální profesor na Moravě a nadále
se intenzivně věnoval ornitologii. Tou dobou se stále objevovaly výzvy
k vybudování zoologické zahrady v Praze. Dřívější představa kluka se
začínala stávat skutečností. Když ve svých 34 letech začal opět přemýšlet nad stavbou a umístěním zahrady, byl pověřen roku 1900 přípravou
vybudování zoo v hlavním městě. Tehdy se uvažovalo o umístění na
vltavském ostrově Štvanici. Janda však procházel nelehkou zkouškou
plnou závisti, nenávisti okolí, politikaření a kritikou budování zahrady,
jež ho provázela až do jeho smrti. Ke všemu negativně přispěla také
1. sv. válka. Pomohl až velkostatkář Alois Svoboda, který roku 1922
daroval československému státu pozemky v Troji s podmínkou, že
na nich má stát také zoologická zahrada. Roku 1926 se stal Janda
prvním předsedou tehdejší Československé společnosti ornitologické
a spoluzaložil Klub přátel exotického ptactva. O dva roky později se
přestěhoval se svou manželkou do bytu v Troji, odkud řídil budování
zoologické zahrady a kde shromáždil exotické ptactvo. Zvířata, včetně
slavné lvice Šárky, postupně přibyla také na jejich zahrádku. Ale až
28. září 1931 konečně mohl slavnostně otevřít pro veřejnost pražskou
zoologickou zahradu – tehdy ještě jako„staveniště zoologické zahrady“. Následně působil jako první ředitel zahrady ještě téměř sedm let.
Až do své smrti 25. srpna 1938, kdy náhle zemřel na selhání srdce na
Malé Straně. Pohřben byl na pražských Olšanech.
Lucie Sládková

13. 4. 1875 (145 let)

Filolog, bohemista a překladatel z francouzštiny Václav
Ertl se narodil 13. 4. 1875 v Dobříši († 12. 2. 1929).
Významným způsobem přispěl k rozvoji vědecké teorie
spisovné češtiny. Byl autorem ve své době normativní
mluvnice češtiny či příruček o dějinách literatury.
16. 4. 1520 (500 let)

„Pražané snesli se, aby Židův všechen z města vybyli.
A potom na přímluvu některých pánův i na jich Židův
ponížené prosby a mnohá podvolení, dán jim protah a glejt
až do příjezdu do země krále Ludvíka českého.“ (Kalendář
historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, str. 364)
16. 4. 1880 (140 let)

Belgická firma Parrau a spol. zahájila osobní lodní
dopravu uvnitř Prahy. Dopravu obstarávaly čtyři malé
vrtulové parníčky, které Pražané důvěrně a přátelsky nazývali „ožralé rybičky“. Firma Max Goldmann v této dopravě
pod názvem Rychlá salonní paroplavba pokračovala od
roku 1883.
19. 4. 1855 (165 let)

Indolog Josef Zubatý se narodil 19. 4. 1855 v Praze
(† 21. 3. 1931). Zabýval se klasickými jazyky, indologií, slavistikou a srovnávací jazykovědou, později i baltskými jazyky. V letech 1919–1920 byl rektorem Univerzity Karlovy
a od roku 1923 prezidentem České akademie věd.
28. 4. 1900 (120 let)

V pražské Libni byla vyrobena první česká lokomotiva,
v „První Českomoravské továrně na stroje v Praze – Libni“.
Šlo o malý stroj pro místní dráhy s tehdejším označením
197.82. Poprvé vyjela ozdobena nápisem „Na Zdar!“, díky
čemuž se jí později říkalo „nazdárek“.

1815

1835

1955

(205 let)
(185 let)
(65 let)
Alois P. Trojan
Vítězslav Hálek
Otto Wichterle
* 2. 4. 1815
* 5. 4. 1835
23. 4. 1955
† 9. 2. 1893
† 8. 10. 1874
vynalezl kontaktní
český politik,
český básník,
čočky, k výrobě použil
spoluzakl. Měšťanské zakladatel moderní stavebnici Merkur
besedy v Praze
české poezie
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Pavel Edvard Vančura (redakce@kampocesku.cz)

 ZAČÁTKY NEBYLY VŮBEC LEHKÉ (155 let)

 NEOBLÍBENÝ HISTORIK (150 let)

 KDO BYL DR. DESIDERIUS? (140 let)

Poctivý přístup k historii a dějinám provázel jednoho z našich nejvýznamnějších historiků Josefa Pekaře. Narodil se
12. dubna 1870 v Malém Rohozci u Turnova a za svůj život
se ocitl několikrát v nepřízni veřejnosti. Po roce 1948 byl
dokonce na dlouhých 50 let odstraněn z našich dějin.

Hugo Boettinger byl významný český malíř, především portrétista slavných osobností. Zároveň se ale proslavil i svými
ilustracemi a oblíbenými karikaturami, které podepisoval
jako Dr. Desiderius.
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Hugo Boettinger se narodil 30. dubna 1880 ve známé rodině
výtvarníků v Plzni. Děd Martin byl kaligraf, otec Josef fotograf
a dobrý kreslíř a bratr Jindřich (1868–1886) velmi nadaný student
malířské akademie, který předčasně zemřel. Boettinger nejdříve

Hugo Boettinger na fotografii z roku 1930

studoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a mezi lety 1899 až
1902 pak Akademii výtvarných umění u prof. M. Pirnera. Po jejím
absolvování cestoval tři roky po Francii, Belgii, Holandsku a Anglii.
Poměrně brzy byly zveřejňovány jeho ilustrace, a to zejména
karikatury, např. v časopisech Šibeničky, Nebojsa, Volné směry,
v Lidových novinách, Světozoru a Zlaté Praze. Svoje karikatury
publikoval pod pseudonymem Dr. Desiderius (tento pseudonym
původně používal jeho zesnulý bratr Jindřich). Na popud přítele
T. F. Šimona se také věnoval grafice, zejména litografii. Hugo Boettinger se ale především proslavil jako malíř portrétů významných
osobností – od přátel malířů a hudebníků až po literáty, učence
a politiky (portrét TGM). Boettinger proslul také jako vynikající
autor skupinových podobizen a cyklů portrétních karikatur. Hugo
Boettinger zemřel 9. prosince 1934 a byl pohřben na Vinohradském hřbitově v Praze. Byl významným malířem a jeho obrazy
se dnes nacházejí v mnoha galeriích i soukromých sbírkách. Jeho
manželka Růžena rozená Ottová, dcera nakladatele J. Otty, se
po smrti H. Boettingera pečlivě starala o jeho umělecký odkaz.
Sepisovala seznamy jeho děl, korespondovala s galeriemi a muzei,
podílela se na pořádání výstav.
František Jehlička

foto © Wikimedia Commons

V Čechách je velmi snadné stát se vlastizrádcem. Pekař se svým
kritickým přístupem k českým dějinám to neměl lehké. Báchorky
a mýty provázejí historii každého národa
a není potřeba líbivých
lží, např. o holubičí
povaze Slovanů nebo
podřízenosti českého
národa vůči silnějším
sousedům. To vše se
snažil ve svých dílech
Pekař vyvracet. Kniha
O smyslu českých dějin
je toho důkazem. Učil
na gymnáziích v Mladé
Boleslavi a Praze. Roku
Josef Pekař, 20. léta 20. století
1901 byl jmenován mimořádným profesorem
na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a později i profesorem
řádným. V letech 1931–1932 zastával dokonce funkci rektora
Univerzity Karlovy. Ve svém vědeckém výzkumu se postupně
věnoval všem významným kapitolám českých dějin.
Revidoval Palackého, kritizoval Masarykovu historickou
metodu. Roku 1912
zahájil dlouhý spor
o smysl českých
dějin. Jeho nejznámějším dílem
je Kniha o Kosti, ve
které důkladně popsal šlechtický život
za třicetileté války
a poměry podda- Hrob rolnické rodiny Pekařových z Malého
ných v 17. a 18. Rohozce, kde leží také český historik Josef Pekař
století. V publikaci Nejstarší kronika česká se pokusil dokázat,
že tzv. Kristiánova legenda o životě sv. Václava pochází skutečně
z 10. století. V prosinci 1935 byl po Masarykově abdikaci navržen
na funkci prezidenta republiky, kterou však odmítl. Zemřel 23. 1.
1937 v Praze a je pohřben v rodinném hrobě v Jenišovicích.
-ala-

 ZUŘIVÝ REPORTÉR MNOHA TVÁŘÍ (135 let)

 ZNIČIL HO ZVUKOVÝ FILM (125 let)

Egon Kisch, který si později přidal ještě prostřední jméno
Erwin, se narodil 29. dubna roku 1885 v pražské židovské rodině, mluvící německy. Po střední škole zkoušel studovat techniku, germanistiku, filozofii i novinařinu, nic ale nedokončil.

Možná si vzpomenete na roztomile svérázného lupiče Joea
Pelíška z parodie M. Friče Pytlákova schovanka. Jeho představitel, herec J. W. Speerger, byl v dobách němého filmu
hvězdou stříbrného plátna, ale jakmile film promluvil, dostával už jen menší roličky.

Pro další Kischovu novinářskou kariéru ale mělo jeho nakouknutí
do různých oborů velikou cenu – rád psal o nejrozmanitějších
oblastech a poznával je zblízka. Psát začal už před 1. světovou
válkou, jeho oblíbenými tématy byla jednak kriminalistika, jednak
divadlo. Bylo o něm známo, že se dokáže výborně pohybovat jak

Jan Wenceslaus Speerger se narodil jako Jan Sperger 29. dubna 1895 v Adamově u Českých Budějovic. Vyučil se kamnářem
a podle některých pramenů prý také absolvoval keramickou
školu v Bechyni. V 17 letech přišel do Prahy a již za rok zde rozjel
svoji filmovou kariéru u jedné z předních filmových společností
Weteb-Film Praha. Jan Speerger se ve velmi krátké době stal

E. E. Kisch v Sydney v roce 1934

E. E. Kisch v Melbourne v roce 1935

ráj a Tajná Čína. Účastnil se také španělské občanské války. Po
roce 1939 musel jako Žid opustit Evropu, žil v Mexiku a USA, kde
napsal vzpomínky Tržiště senzací. Vrátil se pak do Československa,
kde v Praze zemřel na infarkt 31. března 1948. Pochován je na
pražském Vinohradském hřbitově.
Martina Oplatková

J. W. Speerger jako Pešta s Karlem Nollem ve filmu Velbloud uchem jehly
(1926)

vedle herečky Suzanne Marwille jednou z největších hvězd.
V němém filmu vytvořil významné role např. ve filmech Karel
Havlíček Borovský, Svatý Václav, Lucerna a svůj největší herecký
výkon předvedl v titulní úloze Kreutzerovy sonáty. Hrál po boku
osobností zvučných jmen, jako Rovenský, Šváb-Malostranský,
Burian, Nedošínská a jiní. Ještě v roce 1929 byl prohlašován za
jednoho z nejpopulárnějších herců, avšak s nástupem zvukového filmu se mu změnil celý život. Role, které až do té doby
byly postaveny na vzhledu, pohybu a mimice, se náhle musely
hrát zcela jinak. Rozhodující byla práce s hlasem, který však
u Speergera nebyl nikdy školen. Jeho přirozený hlasový fond,
se kterým si dobře vystačil v malých divadelních rolích, se pro
zvukový film příliš nehodil. I když v jednom z prvních zvukových
filmů C. a k. polní maršálek skvěle zahrál ustrašeného sluhu
Sepla, jeho specifický hlas působil poněkud křečovitě. Tento
handicap ho nadále odsoudil k menším roličkám, a tak Speerger
ve více než 160 filmech vytvořil už jen epizodky vojáků, sluhů,
četníků, zlodějíčků a vězeňských dozorců. J. W. Speerger zemřel
25. června 1950 v Praze.
Marcela Kohoutová
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foto © archiv Milana Wolfa

foto © Wikimedia Commons; Sam Hood

mezi spodinou společnosti, tak v jejích vyšších vrstvách. Za války
prošel několika zeměmi, po jejím skončení spolupracoval v Praze
mimo jiné s Jaroslavem Haškem. Protože psal vždy německy, odjel
v roce 1922 do Berlína, kde působil jako dopisovatel Lidových
novin. V roce 1924 vydal knihu Zuřivý reportér, která jej ihned
proslavila a zajistila mu nehynoucí přezdívku. Berlínské noviny
ho později vyslaly do Sovětského svazu, USA a Číny – odtud
pocházejí jeho reportážní knihy Caři, popi, bolševici, Americký

 PRAŽSKÝ GROŠ (720 let)
Při mincovní reformě Václav II. roku 1300 nahradil stávající denáry a brektáty pražským grošem. Váha mince měla
být 3,95 g, což bylo 1/64 pražské hřivny. První mince byly
o hmotnosti 3,5–3,7 g a dosahovaly ryzosti 923–933/1000.
Za téměř 250 let ražby však docházelo k odchylkám v hmotnosti i ryzosti, zpravidla k horšímu.
Předlohou pražského groše byl turský groš ražený v Tours od roku
1266 Ludvíkem IX. Název je z latinského denarius grossus (tlustý
denár). Vzhled mince se příliš neměnil, líc nesl královskou korunu
a rub korunovaného dvouocasého lva. Měnily se však signatury
panovníků. Za dobu ražby bylo vyraženo na půl miliardy kusů
a ve své době se jednalo o oblíbenou minci, s níž se platilo v celé
Evropě. Pražský groš byl vzorem groše míšeňského, uherského
a polského. Ražen byl v Kutnohorské mincovně, ale také krátkou
dobu ve šlikovské mincovně v Jáchymově a lišil se šlikovským
štítkem v rubním opise. Ražba pražských grošů byla ukončena
roku 1547, kdy byly nahrazeny tolary.

Karel IV. (1346–1378) KAROLUS PRIMUS
průměr 28–30 mm | hmotnost 2,75–3,4 g | jakost 0,795 | stříbra
2,49 g

RAŽBA PODLE PANOVNÍKŮ
Václav IV. (1378–1419) WENCEZLAVS TERCIUS
průměr 28 mm | hmotnost 2,7–2,96 g | jakost 0,623 | stříbra
1,74 g

Václav II. (1278–1305) WENCEZLAVS SECUNDUS
průměr 28 mm | hmotnost 3,5–3,7 g | jakost 0,932 | stříbra 3,35 g

Jan Lucemburský (1310–1346) IOHANNES PRIMUS
průměr 28 mm | hmotnost 3,5–3,7 g | jakost 0,903 | stříbra 3,25 g

Jiří z Poděbrad (1458–1471) GEORGIUS PRIMUS
průměr 28 mm | hmotnost 2,7 g | jakost 0,620 | stříbra 1,67 g
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foto © Luděk Sládeks; Wikimedia Commons

Ladislav Pohrobek (1453–1457) LADISLAVS PRIMUS
průměr 28 mm | hmotnost 2,7 g | jakost 0,620 | stříbra: 1,67 g
| velmi vzácná

Vladislav II. Jagellonský (1471–1516) WLADISLAVS SECUNDUS
průměr 28 mm | hmotnost 2,3–3 g | jakost 0,497 | stříbra 1,32 g

Ludvík Jagellonský (1516–1526) LUDOVICUS PRIMUS
průměr 28 mm | hmotnost: 2,82 g | jakost 0,437 | stříbra 1,32 g
| vzácná

Dobový obrázek mincovny

Ferdinand I. (1526–1564) FERDINANDUS PRIMUS
Pražský groš je ikonickou mincí, jež provokuje sběratele. Zájemci
o skutečný originál se mohou vydat do spletitých uliček historie
jeho ražby, kde objeví svět netušených odlišností v detailu, které
odhalí jen zasvěcení.			
-lgs-

Dobový obrázek dílny pregéře
Vlašský dvůr v Kutné Hoře, kde se po roce 1300 razily pražské groše
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 NESMÍRNĚ MĚ BAVÍ MĚNIT ŽÁNRY
Rozhovor s Ivanem Fílou
Režisér, scenárista a spisovatel Ivan Fíla poslední roky neúnavně propaguje výjimečného hrdinu Františka Kriegla,
o kterém by rád natočil celovečerní snímek. On sám přitom
zažil tolik pozoruhodných životních zdarů i kotrmelců, jež by
okamžitě vydaly na několik filmů a také rozhovorů.
Byl jste vždy zapálený do filmu?
Na základní škole jsem měl jedno období, kdy jsem tíhl k sportovním reportérům a komentátorům se zaměřením na fotbal či
krasobruslení. Jinak jsem se ale hodně věnoval psaní a fotografii,
která u mě rozvíjela vizualitu. Od ní už to pak byl jednoduchý
přechod k filmu. Navíc jsem vyrůstal na úžasných italských a francouzských filmech se silnými lidskými příběhy.

Režisér a spisovatel Ivan Fíla s Norou Fridrichovou na křtu knihy Rytec kamejí

Od režiséra Stevena Spielberga jste dostal pozvání pracovat
přímo v Hollywoodu. To se každému jen tak nepoštěstí.
Ano, Steven se zamiloval do mého filmu Lea a pozval mě do L. A.
Když jsem tam přiletěl, tak mě aura města ihned nabila neskutečnou energií a optimismem. Každý člověk tady žije nějaký hollywoodský sen, což je velmi nakažlivé. Zároveň je to ale často vzdálené
od reality a člověk musí dávat pozor, aby nepodlehl iluzím.
Splnil jste si vy sám hollywoodský sen?
Neřekl bych, že jsem takový sen kdy měl. Určitě jsem ale za ním do
Ameriky nejel, protože jsem byl do Los Angeles pozvaný na konkrétní spolupráci. Nemusel jsem se proto v džungli města a velmi soutěživém prostředí prosazovat. Měl jsem to štěstí, že jsem
rovnou vklouzl do tvůrčího pracovního procesu. Skrze něj jsem si
ale opět uvědomil onu pomíjivost úspěchu, která v Hollywoodu
platí dvojnásob: kdo je dnes nahoře, může být zítra dole a jde to
závratnou rychlostí. O úspěch musíte pokaždé nanovo bojovat.
Jak velký rozdíl vnímáte mezi americkým a českým filmovým světem?
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Když přijedete z Hollywoodu do Čech, tak dostanete obrovskou
ránu. Už jen ty české produkční podmínky, malomyslnost a provinčnost vás snesou neskutečně nízko. V Hollywoodu navíc dokáží
ocenit váš talent a kvality, za které si vás váží. Nikdo by si tam
také nedovolil pomlouvat nebo odsuzovat například zato, že jste
náročný, což se v Čechách často stává režisérům, kteří si stojí za
svým názorem a chtějí prosadit svoji vizi. Mají tam ve vás důvěru,
protože od vás chtějí ten nejlepší výkon, a to je pro tvůrce velká
podpora, která v Čechách často chybí.
Vedle cenami ověnčených filmů jste také autorem dvou
diametrálně odlišných románů...
Nesmírně mě baví měnit žánry. Kniha Muž, který stál v cestě nám
měla pomoct k dofinancování filmu. Už tehdy jsem tušil, že film
by nemusel vzniknout a to téma mi připadalo tak závažné, že
jsem napsal knihu způsobem, aby byla čtivá a oslovila i mladou
generaci. Tento měsíc vyjde v novém vydání v nakladatelství JOTA,
celkově už šestý dotisk. To nikdo nečekal. Pak mám také v šuplíku
různé filmové látky, které jsem dřív psal nebo připravoval, a nyní
je chci vyprávět v knižní podobě. Rozhodl jsem se tedy sáhnout po
té nejpoetičtější, kterou byl právě Rytec kamejí, neboť jde o velice
zvláštní příběh a velmi dlouho mi ležel v srdci. A i tahle kniha se
setkala se čtenářem a stal se z ní bestseller.
Váš vlastní život by vydal na velmi poutavou knihu. Neplánujete sepsat autobiografii?
Potom co jsem si zažil, by to pro mnohé čtenáře asi zajímavé bylo,
musel bych si ale i něco domyslet. Často se totiž jednalo o smutné
příběhy, a já mám rád šťastné konce. Pracoval jsem například na
velmi zajímavých projektech, které se dobře rozjížděly a potom
do nich vstoupili různí šíbři a podvodníci, kteří se na úkor projektu obohatili a a dostali ho do problémů. Poslední kapkou byly
problémy kolem současného filmu, a proto jsem se ze zoufalství
nad celou situací začal věnovat i psaní románů a zjistil, že mě to
obrovsky baví a je to nadmíru osvobozující.
Na čem tedy právě pracujete?
Stále doufám, že natočím film Muž, který stál v cestě, i když
se producent zachoval velmi nečestně a vypověděl moji režijní
smlouvu poté, co jsem mu se svým scénářem, románem i na mé
jméno pomohl prakticky celý film dofinancovat. To je takové to
malé čecháčkovství, morálka a čest tu často nehrají roli. A tak
jsem se rozhodl látku zpracovat volným způsobem do divadelní
podoby, protože o inscenaci projevil zájem ředitel Divadla na
Vinohradech Tomáš Töpfer, který bude hrát i hlavní roli Františka
Kriegla. Pro vinohradskou scénu bych měl adaptovat také komornější látku, Rozhovor s budoucím vrahem, která je inspirovaná
skutečným příběhem a chci ji ztvárnit i ve filmové podobě. No
a v neposlední řadě pracuji na své třetí knize, která se jmenuje
Růže kapitána Morgana a bude vyprávět o jednom zvláštním
ženském osudu. Nechte se překvapit.
Tereza Blažková

foto © archiv Ivana Fíly
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KAM za
kulturou s...
PETREM KUČEROU
ředitelem NKP Vyšehrad

foto © Marek Sybal, Petr Kučera

Vážení čtenáři,
v roce 2020 si budeme na Vyšehradě připomínat hned tři důležitá
výročí. První dvě jsou spojená s prvním českým králem Vratislavem. Dne 15. června
uplyne 935 let od jeho
korunovace na Pražském hradě (1085), pro
kterou byl patrně zhotoven Vyšehradský kodex,
jedna z nejvzácnějších
památek našeho středověkého písemnictví.
Zároveň si připomeneme 970. výročí založení
Vyšehradské kapituly
(1070), druhé nejstarší,
dodnes působící, církevní instituce v českých zePetr Kučera, foto © Marek Sybal
mích. K oběma výročím
chystá správa Národní
kulturní památky Vyšehrad ve spolupráci s kapitulou několik akcí
duchovního i světského charakteru. Pomyslným vyvrcholením se
stane mezinárodní kolokvium, které se uskuteční pod odborným
vedením Archeologického ústavu AV ČR v srpnu a jehož cílem
bude zasadit dosavadní archeologické nálezy na vyšehradské

knížecí a královské akropoli do mezinárodního kontextu a nasměrovat další badání. Pro veřejnost počítáme s populárně naučnými
přednáškami a vycházkami. Třetím letošním výročím je 600 let
od bitvy pod Vyšehradem (1. 11. 1420), která stála na počátku
husitských válek a pro Vyšehrad představovala naprostou zkázu.
Toto výročí bychom rádi připomněli dobovým trhem, ukázkou
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středověkých řemesel a třeba i nějakou tou potyčkou mezi husity
a vojskem císaře Zikmunda.
Kromě těchto mimořádných akcí chystáme i několik novinek
v nabídce komentovaných prohlídek. Chceme se více soustředit
na etapu historie Vyšehradu coby barokní citadely, významné
a mnohdy opomíjené památky fortifikačního stavitelství. Ještě
letos chceme zpřístupnit celý systém vyšehradských kasemat,

podzemních chodeb, ze kterých dnes návštěvníci mohou vidět
necelou polovinu. Jedná se hlavně o tzv. Podolské kasematy, které
byly v roce 1938 přestavěny na protiletecké kryty. Také bychom
rádi začali pracovat na nové podobě naší stálé expozice v Gotickém sklepu a informačního centra Špička, stejně jako nové
vizuální identitě Národní kulturní památky Vyšehrad. To však
bude běh na delší trať.

Těšíme se na setkávání s Vámi a doufáme, že si Vyšehrad zamilujete ještě více.
Ing. arch. Petr Kučera, ředitel NKP Vyšehrad
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redakce zve
 DIVADLO POD PALMOVKOU OPĚT HOSTÍ
EVROPSKÉHO REŽISÉRA
Vilmos Vajdai, přední člen nezávislé maďarské divadelní
scény, aktuálně režíruje v Divadle pod Palmovkou novou
inscenaci Výnosné místo. Po polském režiséru Janu Klatovi,
držiteli prestižní evropské divadelní ceny, přichází na Palmovku další evropský umělec.
Herec, divadelní a a rozhlasový režisér, hudebník a DJ Vilmos
Vajdai patří k čelním postavám maďarského divadla. Je zakladatelem nezávislého Divadla TÁP působící na scéně již 25 let
a také od roku 1986 členem budapešťského Divadla Józsefa
Katony. V Divadle pod Palmovkou režíruje Vilmos Vajdai hořkou
komedii o kariéře za časů korupce Výnosné místo autora A. N.

 HUDEBNÍ VEČERY V DIVADLE
POD PALMOVKOU
Divadlo pod Palmovkou v letošní sezóně rozšířilo program
divadla také o hudební večery. Na úspěšné koncerty Michala Prokopa, Roberta Křesťana nebo kapely Buty navážou
v tomto roce také Janek Ledecký a Lenka Filipová.
Janek Ledecký vystoupí na Palmovce dne 16. dubna v rámci svého
jarního akustického turné. Těšit se můžete nejen na známé hity
Všechno bude fajn či Pěkná, pěkná, pěkná. Koncertní sezónu na
Palmovce uzavře dne 29. května Lenka Filipová se svými hosty, která

jistě zahraje evergreen „Zamilovaná“. Na sobotu 9. května se nám
podařilo přesunout koncert Bratrů Ebenů, který se měl původně
konat dne 19. března. Vstupenky k dispozici on-line a na pokladně
Divadla pod Palmovkou.
Maďarský režisér Vilmos Vajdai

Ostrovského, která ve své maďarské interpretaci získala Cenu
pro nejlepší inscenaci na Festivalu humoru v Budapešti. Výnosné místo v české premiéře diváci uvidí dne 29. dubna 2020.
V hlavních rolích se představí například Adam Vacula, Kamila
Trnková nebo Bára Kubátová. V představení se objeví také Jakub
Albrecht – čerstvý držitel Ceny divadeln kritiky 2019 za Nejlepší
mužský výkon roku (role Bezruký Frantík).
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 KAM ZA PŘÍRODOU V PRAZE A OKOLÍ
Zkuste se na chvilku zastavit, nadechnout se, protáhnout
se a říct si, že i přesto všechno, co se kolem nás děje, se
budeme usmívat a na všechno se dívat pozitivně. Co je
lepšího, než si vyrazit na procházku po pražských hájích,
parcích a lesoparcích.

Jaro na Krejcárku

KOZÍ HŘBETY U SUCHDOLA
Kozí hřbety se společně s údolím Únětického potoka nachází na
samém okraji Prahy. Celé území je velmi zajímavé svou členitostí
a přírodní rozmanitostí, ale také bohatou historií. Nalezneme zde
pozoruhodné skalní útvary, úžasné vyhlídky i romantická údolí.
Díky své odlehlosti však Kozí hřbety patří k těm méně navštěvovaným pražským lokalitám. Územím prochází naučná stezka
Roztocký háj – Tiché údolí a několik cyklotras.

vede několik cyklistických stezek. Jedna stezka prochází přímo
celou Modřanskou roklí, další pak podél Cholupického potoka
přes Cholupický vrch do Modřanské rokle. Zajímavostí je také
naučná stezka Modřanskou roklí se sedmi zastávkami, na kterých
se dozvíme mj. na jaké rostliny a živočichy, je zde možné narazit.
Příjemná procházka je i podél přírodního koryta Libušského potoka se spoustou pěkných zákoutí a tůněk.

Pohled z Kozích hřbetů na Tiché údolí s Alšovou vyhlídkou

foto © Wikimedia Commons a autorka

CHUCHELSKÝ HÁJ
Chuchelský háj je poněkud odlehlejším pražským lesem. Příroda
této části Prahy je nesmírně pestrá – nalezneme zde rozlehlé
lesy, romantické skály i unikátní stepní lokality. Územím prochází
naučná stezka Barrandovské skály – Chuchelský háj, která začíná
u tramvajové zastávky v Hlubočepích a končí ve Velké Chuchli.
Naučná stezka byla má čtrnáct zastávek. V lese jsou instalovány
lavičky, altány, fitness prvky i dřevěná dětská hřiště.
KREJCÁREK
Les Krejcárek se nachází mezi Ohradou a Balkánem a navazuje na
park na vrchu Vítkově. S Vítkovem je Krejcárek spojen lávkou pro
pěší. Pěkná je procházka od Památníku národního osvobození
po vítkovské promenádě a dále po vyhlídkové cestě na Krejcárku
až nad Balabenku je dlouhá 3,5 km. V západní části lesa je nové
dětské hřiště, poblíž kterého se nachází studánka. Po hlavní asfaltové cestě vede značená cyklistická stezka A255: Vítkovský
tunel – Krejcárek – Balabenka.
MODŘANSKÁ ROKLE A CHOLUPICKÝ VRCH
Lesy Modřanské rokle a Cholupického vrchu se nachází v těsné
blízkosti sídlišť, a jsou proto vyhledávanou rekreační lokalitou. Les
je snadno dostupný MHD a také ho lze navštívit na kole – územím

www.kampocesku.cz

V PÍSKOVNĚ
Přírodní rezervace u Dolních Počernic zahrnuje vodní plochu
zatopené pískovny a její blízké okolí. Kromě snahy o zachování
mokřadních společenstev pod vodou a na loukách je lokalita
významným hnízdištěm a letovou zastávkou řady druhů ptáků.
Za pozornost stojí naučná stezka vedoucí z přírodní rezervace

V Pískovně u Dolních Počernic

V pískovně do středu obce Dolní Počernice. Stezka vede přes 21
přírodních i kulturních zajímavostí a památek a je dlouhá přibližně
2,5–3 km. Po cestě je k vidění potok Rokytka, zámecký park,
kamenná pevnost, starý a nový zámek, starý mlýn, přírodní amfiteátr, památné stromy, starý pivovar a mnoho dalšího.
Martina Jurová
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 KRÁLOVNA SWINGU EVA „FITZ“
Brněnská rodačka a jedna z našich nejslavnějších zpěvaček
Eva Pilarová začínala se zpěvem v chrámovém sboru. Narodila se 9. srpna 1939 jako Eva Bojanovská a s hlasovým rozsahem tří oktáv byla její další životní dráha v podstatě určena.

Elly Fitzgeraldové. Její výkon ocenil i sám Louis Armstrong při
návštěvě Prahy v roce 1965. Soukromý i profesní život jí však
zkomplikoval odchod prvního manžela do emigrace. Nemohla
cestovat, a aby mohla vůbec vystupovat, tak v roce 1977 podepsala tzv. Antichartu. Za tento čin se po letech jako jedna
z mála našich umělců omluvila.

Po nedokončeném studiu operního zpěvu na brněnské JAMU ji
její první manžel Milan Pilar představil v Divadle Semafor jako
nadějnou zpěvačku. Uspěla, i když se musela zbavit brněnského
přízvuku, a postupně se prosadila jako sólistka i herečka. V roce
1962 odešla s Valdemarem Matuškou a Karlem Štědrým do
Divadla Rokoko, aby se opět za dva roky objevila v Semaforu. Zahrála si vedlejší roli ve filmu Kdyby tisíc klarinetů (1964)
a zazpívala slavný duet Je nebezpečné dotýkat se hvězd s Karlem

Eva Pilarová v roce 1969

Gottem. Nazpívala mnoho populárních písní jako Oliver Twist,
Láska nebeská či Noc a den, které dodnes neztratily své charisma. Orientovala se především na oblast swingu a jazzu. Vrchol
pěvecké kariéry měla v 60. a 70. letech. Jejího hlasu a vzhledu
si cenili i Werich s Voskovcem, spisovatel Josef Škvorecký pro ni
napsal roli ve filmu Zločin v šantánu. Díky svému neobyčejnému
hlasu získala přídomek „Fitz“ Pilarová podle americké zpěvačky
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foto © Wikimedia Commons

Eva Pilarová zpívá v rodném Brně

V normalizačních letech byla i nadále oblíbenou zpěvačkou,
v roce 1984 se potřetí vdala za tanečníka Jana Kolomazníka.
Získala několik vítězství v anketě Zlatý slavík v kategorii zpěvaček. Vystupovala na hudebních festivalech po celé republice,
často zajížděla i do rodného Brna. Velice ráda fotografovala
a své obrázky vystavovala s úspěchem nejen u nás, ale i v zahraničí. Pracovala i v pozdním věku, připravovala novou desku.
Statečně bojovala s vážnou nemocí, které podlehla v 80 letech
14. března 2020. Nepřežila tak svou maminku, která v loňském
roce oslavila 104. narozeniny. Hlas Evy Pilarové tu s námi ale
zůstal a bude dál přinášet energii a radost.
Alice Braborcová

knižní tipy

připravila Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

 POHANÉ A KŘESŤANÉ
Christianizace českých zemí ve středověku
Martin Nodl (ed.), František Šmahel (ed.)
Soubor dvanácti studií
z pera kolegů a přátel prof.
PhDr. Petra Sommera, DrSc.,
je sondou do dějin christianizace Čech a Moravy
od raného středověku do
počátku 16. století. Autoři v jednotlivých esejích
osvětlují podobu střetu
pohanství s křesťanstvím,
složité cesty vnější a vnitřní christianizace stejně jako
soupeření křesťanství s jinými náboženstvími středověkého světa.
cena: 299 Kč
www.nln.cz
 JAK NA SÍTĚ
Ovládněte 4 principy úspěchu na sociálních
sítích
Michelle Losekoot & Eliška Vyhnánková
Na sociálních sítích dnes tráví svůj čas víc než polovina světa
– lze tato rostoucí čísla využít ve svůj prospěch? Tato kniha
vás přesvědčí, že ano.
Pochopíte, jak dát sítím
řád, ovládnete jejich
strategie, budete umět
změřit, jestli kampaň
funguje. Jak na sítě je
první knihou, která vedle mnoha dílčích postupů a příkladů z českého
i světového prostředí
přináší i něco mnohem
hlubšího a univerzálnějšího: důmyslný systém
pro tvorbu obsahu, pro
vyhodnocování jeho úspěšnosti a pro skvělou komunikaci s vašimi stávajícími i potenciálními zákazníky, klienty či komunitou.
A mimochodem, taky se dost pobavíte.
cena: 399 Kč
www.melvil.cz

www.kampocesku.cz

 JARO/CESTY ZA HORIZONT
Václav Vokolek
Poslední díl Cest za horizont nás dovede k jaru. Před poutníky
se otevírá každoročním zázrakem ožívající krajina a první jarní
cesty z ní symbolicky
vynášejí zimu, i když
i ona jim dala mnoho krásných zážitků.
Ty jarní jsou ovšem
úplně jiné. První
cesta nás zavede na
Boží kámen, podivuhodné místo plné
zvláštních energií,
které se rychle
stává novodobým
poutním místem se
všemi atributy těch
starých. K jaru neodmyslitelně patří Velikonoce, proto se vydáme za křížovými cestami a také za studánkami, které je třeba
magicky otevřít a docela obyčejně vyčistit. Ony pak za odměnu
vyčistí naši mysl. Pak se vydáme do jednoho malého města, které
nás překvapí svými památkami a zejména osobnostmi, které tu
žily. Abychom poznali skutečnou sílu života, tak se vydáme za
stromy, za těmi, co pamatují více než my. Na Božím kameni si
budeme povídat s jednou historičkou a teoložkou, která v krajině
umí číst jako v otevřené knize.
cena: 379 Kč
www.knizniklub.cz
 TUCET POHÁDEK VOJTĚCHA KUBAŠTY
Štěpánka Sekaninová
V kouzelném boxu na vás čeká dvanáct příběhů, dvanáct prostorových knížeček ilustrovaných fenomenálním výtvarníkem
Vojtěchem Kubaštou, na jehož knihách vyrůstaly celé
generace dětí. Dva
rozhádaní motýlci,
čtyři barevné pastelky, početná rodinka pěti prasátek,
sedm trpaslíků či
devět kuželek a další a další hrdinové
krátkých pohádek
čekají na malé i velké čtenáře. Knížky se z krabice dají jednoduše
vytáhnout a po přečtení vrátit zpět, aby se nezatoulaly a zůstaly
pěkně pohromadě.
cena: 590 Kč
www.albatrosmedia.cz
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pražská kultura
před 67 lety
DUBEN 1953
Milí čtenáři,
při tvorbě této rubriky mi většinou přichází na mysl, zda-li se
tehdejší návštěvníci kulturních akcí vlastně vůbec bavili. Programy jsou poplatné socialistickému režimu, ať výběrem témat či
samotnou náplní, snad kromě několika čestných výjimek. Za vzor
byl dáván sovětský lid se svým přístupem ke kultuře a dokonce
i turistika byla řízena podle sovětské metody. Byla to tehdejší realita a zřejmě ji většina diváků a posluchačů brali za svou. Budiž.
Alice Braborcová

PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ,
DUBEN 1953
Z PRAŽSKÝCH AKTUALIT
Od 11. do 30. dubna 1953 budou probíhat v Národním divadle,
v Tylově a Smetanově divadle představení závěrečného kola celostátní přehlídky čs. profesionálních divadel, zvané „Divadelní
žatva“. – Dne 4. dubna 1953 bude slavnostně otevřeno Museum
počátků čs. dělnického hnutí v Praze – Břevnově, v domě
U kaštanu (nároží Bělohorské tř. a Potockého ul. Přístupno bude
denně, kromě pondělí, od 9 do 18 hod., ve středu a v sobotu od
9 do 20 hod. – Výzva zakládat a rozvíjet turistické oddíly
při výborech TVS (rubrika tělovýchovy a sportu).

CO SE HRÁLO V DIVADLECH
Stalingradci | Divadlo Čs. armády /nyní Divadlo na Vinohradech/,
nám. Míru
Doznání plk. Fostera | Komorní divadlo, Hybernská 10
Jegor Bulyčov | Disk – Divadelní studio Akademie musických
umění, Karlova 8
Ruka ruku myje | Divadlo St. K. Neumanna /nyní Divadlo pod
Palmovkou/, tř. Rudé armády 34
Pohádka o Ivanu a Mášence | Městské divadlo pro mládež
/nyní Divadlo v Dlouhé/, Dlouhá tř. 39

LIDOVÁ ZÁBAVA
Artistická veselá představení | Pražské lidové varieté (bývalý
Drahňovský), Vodičkova 26
Stálý velký cirkusový program – je měněn čtrnáctidenně.
V programových obměnách vystupují cvičená zvířata | Cirkus
Praha, Karlovo nám.
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Zoologická zahrada v Troji – uvidíte: všechny druhy šelem,
opic i lidoopů, přežvýkavce, dva slony, dva tapíry, dva hrochy, řadu
druhů medvědů, psovitých a kunovitých šelem, hyeny, mnoho
ptactva (okrasného, dravého i vodního), plazy, hady a krokodily.
K osvěžení návštěvníků je v ZOO restaurace, v letním období také
kiosky. Ve všech pavilonech zvěře se za chladného počasí topí. ZOO
je nám bohatým zdrojem poučení i zábavy.

FILMY V PRAŽSKÝCH KINECH
Sovětská Armenie – SSSR | kino Letka, Václavské nám., Praha II
(kino přírodních, cestopisných, vědecko-populárních a kreslených
filmů)
Volha – Don – SSSR | Sevastopol, Václavské nám. 22, Praha I
Carmen – USA | kino Mladých, Klimentská 4, Praha II
Zloděj kol – Itálie | Zvon, Plzeňská 130, Praha XVII
Anna proletářka – ČSR | Odboj – premiérové kino, Paříkova 94,
Praha XI

HUDBA
Večer italské operní hudby. Beno Blachut, Miluše Dvořáková, Theodor Šrubař. Orchestr Čs. rozhlasu řídí F. Dyk. Aida,
Maškarní ples, Troubadour, Komedianti, Tosca | Smetanova síň,
Obecní dům hl. m. Prahy, nám, Republiky, Praha I
Varhanní a pěvecký koncert. Ve prospěch České katolické
charity. Oldřich Kovář, zpěv, M. Fiedlerová, G. Horvátová, Irena
Ledvinová, varhany. Arie z oper: Prodaná nevěsta, Hubička,
Čertova stěna, Othello, Její pastorkyně, Eugen Oněgin. Varhanní
skladby: Čajkovskij, Dvořák, C. Franck, Wiedermann | Dům umělců
/dnes Rudolfinum/, Smetanovo nám., Praha I
Pěvecký koncert k 75. narozeninám Stanislava Taubra.
Spoluúčinkují: Milada Musilová, Theodor Šrubař. Dvořák: Biblické písně, Smetana: arie z op. Dalibor, Hubička. R. Wagner:
Lohengrin aj.

PŘEHLED PRAŽSKÝCH VÝSTAV
Podle vzoru sovětských lidí, kteří ve svém volném čase pravidelně
navštěvují musea, galerie a výstavy, získáváme i my nový vztah ke
svým museím. Musea stávají se pro mládež i pro dospělé občany
živými studovnami k rozšíření vzdělání.
Jubilejní výstava k 85. narozeninám Adolfa Zahela | Platýz,
Národní tř. 37
Výstava Boženy Jelínkové – Jiráskové | Galerie Práce, Národní
tř. 30, Praha II
Výstava 2000. představení „Prodané nevěsty“ v Národním
divadle | Smetanovo museum, Novotného lávka 1
Posmrtná výstava Vladimír Kováře | Myslbek, Na Příkopě 19,
Praha II

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Krajský výbor pro tělesnou výchovu a sport (Praha VXI, Zborovská 11) má v řadě svých sekcí ustavenu také sekci turistiky.
Okresní sekce turistiky byly vyzvány, aby hlásily oddíly turistiky
ze svých okresů. Tam, kde okresních sekcí turistiky není, vzala si
krajská sekce turistiky za úkol pomoci k ustavení této sekce. Za tím
účelem doporučuje svolat na okresech zástupce jednotlivých oddílů
turistiky, případně i dalších zájemců a je ochotna k této instruktáži
vyslat svého člena, který by ustavení sekce byl nápomocen. Turistika je letos v plánu celoroční práce každého sportovního oddílu.
Krajská sekce turistiky má zájem na tom, aby ve všech sportovních
oddílech byla turistika správně prováděna. Řídím se přitom zkušenostmi turistiky Adělungovy v SSSR, která ve své charakteristice
je zaměřena k brannosti lidu a skýtá vhodné osvěžení po práci.
Od 31. května do 6. června 1953 se bude konat v Dobřichovicích u Prahy značkařský kurz. Výbory TVS nechť vyhledají
vhodné zájemce z řad turistiky.
Od 12. do 18. října 1953 bude uskutečněna týdenní škola
pro vedoucí turistiky. Vyhledávejte již nyní vhodné cvičitele
turistiky.

PŘEDNÁŠKY
Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí:
Vzhledem k hlubokému žalu čs. lidu nad úmrtím s. J. V. Stalina
v březnu t. r. byla data přednášek posunuta, takže termíny dnů
v dubnu, místnosti a hodin, kdy se přednášky konají, budou
přesně uvedeny v denním tisku a na plakátech. Tyto přehledu
umožní však zájemcům předem plánovat svou účast na těchto
přednáškách.
Přednášky n. p. Čedok – Střediska služeb návštěvníkům
Prahy:
Umělecko-historické památky Prahy. Přednáška doprovázena
krátkými filmy: Staroměstský orloj, Památník Žižka a Sarabanda
v kinu Olympic ve Spálené ulici v Praze II. Přednáší Dr. E. Poche.

www.kampocesku.cz

Prahou budovatelskou, historickou a zmizelou. Karlovo
nám. a okolí. Přednášku doplněnou četnými světelnými obrazy prosloví v Domě umělců v Praze I, v 17.15 hod, Jaromír
Soukup.
Prahou slavných hudebníků. Přednáška v Leninově síni ÚLK
na náměstí primátora Dr. V. Vacka v Praze I v 17.30 hod. Přednáší
Dr. Zd. Mollik.
NOVÉ POJMENOVÁNÍ ULIC V PRAZE –
SPĚJÍCÍ K SOCIALISMU
PRAHA 15

dříve / nyní

Dvorecká / Jeremenkova
Na křížku / Vlnitá (prodloužení)
Pod myslivnou I / Pod myslivnou
Pod myslivnou II / Machovcova
Pod myslivnou III / Vostrého
Podhajská / Na zvoničce (prodlužení)
Mezi lysinami I / Mezi lysinami
Mezi lysinami II / K dubinám (prodloužení)
Švarcenberský ostrov / Veslařský
V dubině / V Zátiší (prodloužení)
V rovinách I / V rovinách
V rovinách II / K sídlišti
V Zátiší / V lučinách
Vinutá / Psohlavců (prodloužení)
PRAHA 16
Divišova / Radlická (prodloužení)
Ganglova / Bieblova
Kellerova / Janáčkova
Kroftova / Rosy Luxemburgové
Mozartova / Liebknechtova
Na věnečku / Ostrovského (prodloužení)
Přední Mozartova / Mozartova
Radlická / Za Ženskými domovy
Růženy Jesenské / Ostrovského
Štefánikova třída / třída S. M. Kirova
Tučného / Jindřicha Plachty
U vorového přístavu / Vladislava Vančury
Vančurova / Victora Huga
Vydalo Vydavatelství n. p. Čedok (Středisko služeb návštěvníkům Prahy), Praha II, ul. 28, října 6. Vytiskly Středočeské
tiskárny, závod 04. Cena 4 Kčs.
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pražská
vlastivěda

5 PRAŽSKÝCH ČTVRTÍ,
JAK JE MOŽNÁ NEZNÁTE
NA PETŘÍN ZA ROMANTIKOU,
PAMÁTKAMI I POZNÁNÍM

PRAGUE CITY TOURISM

Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu
www.prazskevychazky.cz

 Zaregistrujte se na www.prague.eu/newsletter
a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat
na Vaši e-mailovou adresu.

Zelené svahy vrchu Petřína patří neodmyslitelně ke koloritu Prahy a zcela zásadně utvářejí vizuální podobu města. Na dohled
turisticky exponovanému Pražskému hradu a Malostranskému
náměstí působí uklidňujícím dojmem a poskytují přívětivý azyl
všem, kteří touží vydechnout po hektickém dni nebo chtějí nabrat síly mezi prohlídkami památek. Hustá síť chodníků a pěšinek
křižujících petřínskou enklávu ožívá především na jaře, kdy záplava bílých květů zdejších ovocných stromů promění tuto část
metropole v jedno z nejromantičtějších míst.

Vážení přátelé Pražské vlastivědy,
v návaznosti na současná opatření vlády ČR v souvislosti s koronavirem Covid-19 jsme do odvolání zrušili všechny vycházky
a přednášky.
Zájemcům se zakoupenou vstupenkou na vycházky Pražské
vlastivědy z eshopu bude během měsíce března vrácena platba
zpět na účet. Klienty, kteří si zakoupili vstupenku na vlastivědnou
vycházku osobně na TIC, prosíme o trpělivost a sledování aktuálních informací o znovu otevření poboček.
Zájemce, kteří by chtěli vrátit platbu na účet, prosíme o zaslání
údajů na mail vlastiveda@prague.eu
Zůstaňte s námi i v této neklidné době v kontaktu. Na našich webových stránkách www.prazskevychazky.cz, nebo na eshop.prague.eu
v sekci Vlastivědné vycházky najdete pravidelně aktualizované
informace.
Věříme, že současná opatření povedou ke zmírnění dalšího šíření
nákazy a brzy se budeme opět moci setkávat na vašich oblíbených
akcích věnovaných pražským pamětihodnostem a zajímavostem.
Do té doby vám přejeme mnoho zdraví a sil a pokud to jen trochu
bude možné, také zachování pozitivní mysli.
Prozatím si s námi může projít 5 pražských čtvrtí, jak je neznáte…
Petřínské sady je souhrnný název pro rozsáhlý komplex sedmi
vzájemně propojených parků a zahrad, které se strmě zdvihají
nad Malou Stranou a Smíchovem. Zdejší bohatá flóra, nádherné
výhledy na město a celá řada turistických zajímavostí dělá z Petřína velmi atraktivní lokalitu, v níž lze strávit klidně celý den.
Milovníky květin jistě potěší také Růžový sad na temeni kopce či
snad ještě krásnější trvalková zahrada Květnice. Těžko uvěřit, že
se právě nacházíte v srdci milionové metropole, a ne v některé
z botanických zahrad.

www.kampocesku.cz

5 pražských čtvrtí, jak je neznáte...  21

Kouzlo Petřína tkví také v tom, že se tu rozptýleně potkávají různé
architektonické epochy, které se promítly do podoby zdejších
staveb. Na prvním místě je potřeba zmínit Strahovský klášter,
v jádru románskou památku z první poloviny 12. století s nepřehlédnutelným kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Dnešní
barokní podoba areálu nabízí dva úchvatné prohlídkové okruhy
vzácnou knihovnou a zcela mimořádnou obrazárnou, v níž lze
zhlédnout jednu z nejvýznamnějších středoevropských sbírek
umění. Ikonickou stavbou a nepopiratelnou dominantou Prahy
je Petřínská rozhledna, z jejíž 55 metrů vysoké koruny je snad
nejkrásnější výhled na celé město. Jádro konstrukce tvoří osmiboký tubus, v němž je umístěn výtah; okolo něj se vinou dvě
točitá schodiště s 299 schody – jedno pro chůzi nahoru, druhé pro
sestup dolů. Nižší a mladší sestra pařížské Eiffelovy věže shlíží na
Prahu od roku 1891. Hned v jejím stínu stojí zrcadlové bludiště –
jeden z nejoblíbenějších cílů rodinných výprav. Budova v podobě
malého hradu uvnitř skrývá především „síň smíchu“, tedy labyrint
různě vydutých a pokroucených zrcadel, které vás v mžiku změní
v trpaslíky, Otesánky či dlouhá bidla. V těsném sousedství obou
novodobých staveb nelze přehlédnout barokní chrám svatého
Vavřince, vystavěný podle projektu Kiliána Ignáce Dietzenhofera, a půvabnou kapli Božího hrobu ze stejného období. Aby
byl romantický dojem z Petřína dokonalý, můžete navštívit
nedalekou Štefánikovu hvězdárnu, vydat se v ní na pomyslný
astronomický výlet a pokochat se krásami noční i denní oblohy.
Během toulek po Petřínských sadech by bylo hříchem nenavštívit také přilehlou zahradu Kinských, kterou na severu vymezuje
průchozí Hladová zeď – původní opevnění Prahy ze 14. století.

I tady najdete nespočet malebných míst k relaxaci, třeba na dece,
s knížkou či piknikovým košem a přáteli. Ve spodní části parku
upoutá vaši pozornost empírový Letohrádek Kinských, ve kterém je k vidění národopisná expozice představující každodennost
venkova 19. a 20. století. Po prohlídce muzea se vydejte vzhůru
kolem jezírka s vodopádem a rozhodně nevynechejte unikátní
roubený kostel sv. archanděla Michaela ze 17. století, přemístěný
sem z Podkarpatské Rusi.
Poetický ráz Petřína výrazně umocňuje početný soubor volných
plastik a skulptur, zpodobňujících často velikány českých dějin.
Nejvíce rušno vždy začátkem května bývá pod legendární sochou
Karla Hynka Máchy, kdy sem zhusta míří zamilované dvojice.
Za pozornost ale stojí i zvěčněné postavy Jana Nerudy, Jaroslava Vrchlického nebo Vítězslava Nováka. Místním atributem
je také velké množství nejrůznějších vodních prvků, studánek
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věřící z celého světa je soška Dítěte Ježíše poutní ikonou a připomínkou Božího vtělení.
VRTBOVSKÁ ZAHRADA
Esteticky dokonalá barokní zahrada vznikla kolem roku 1720 na
severovýchodním úpatí Petřína. Rozlohou patří spíše mezi menší památky svého druhu, originalitou architektonického řešení
i uměleckou a historickou hodnotou však dosahuje evropských
parametrů. Vstup do zahrady je zpoplatněn.
Z VINOHRAD DO VRŠOVIC
ANEB ZA KOSTELY PRAŽSKÉ MODERNY
Ptáte se, co mohou mít společného noblesní a rezidenční Vinohrady se sousedními, kdysi dělnickými a trochu pozapomenutými
Vršovicemi? Nic vás nenapadá? Nenechte se mýlit – zdánlivě nesourodou dvojici pražských čtvrtí totiž spojuje více, než by se na
první pohled zdálo. Jedním z nejviditelnějších průsečíků je neobvyklá koncentrace moderní prvorepublikové církevní architektury.
Originální, novátorské a na svou dobu odvážné kostelní stavby
jsou dnes pevnou a obdivuhodnou součástí pestré architektonické
mozaiky hlavního města.
a pramenů. Jeden z nich byl slavnostně obnoven v roce 2009
u příležitosti 100. narozenin sira Nicholase Wintona (zachránce
několika stovek židovských dětí před nacistickou zkázou) a nese
jeho jméno.
Patrně nejpopulárnějším a turisticky nejvděčnějším způsobem,
jak se dostat z Malé Strany na vrchol Petřína, je pozemní lanová
dráha. Na trati dlouhé 510 metrů překonáte v kabinkách výšku
130 metrů. Cenná technická památka má za sebou bohatou historii – provoz zahájila již roku 1891 na bázi vodního pohonu,
v roce 1932 byla elektrifikována. Od té doby prošla řadou oprav
a inovací a dnes patří mezi vyhledávané turistické atrakce. Na
lanovce platí tarif běžných krátkodobých i časových jízdenek
Pražské integrované dopravy.
CO BYSTE JEŠTĚ NEMĚLI MINOUT:
POMNÍK OBĚTEM KOMUNISMU
Jedno z nejpůsobivějších sochařských děl v Praze, jehož tvůrcem
je sochař Olbram Zoubek. Instalaci tvoří zužující se schodiště, po
němž za sebou kráčí sedm postupně se rozpadajících bronzových
mužských postav. Autor tímto způsobem vyjádřil stupňující se
utrpení politických vězňů v 50. letech v komunistickém Československu.
KOSTEL PANNY MARIE VÍTĚZNÉ – PRAŽSKÉ JEZULÁTKO
Raně barokní stavba ze 17. století je proslulá díky vzácné sošce
Pražského Jezulátka, pocházející ze Španělska, kterou v roce 1628
darovala řádu karmelitánů šlechtična Polyxena z Lobkovic. Pro
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Dějiny Vinohrad, tedy rozsáhlého území východně od centra města, se píšou již od konce 18. století. Dnešní podoba elegantní čtvrti
s nádechem staré Paříže vznikla na přelomu 19. a 20. století, kdy
byla postupně vybudována pravidelná urbanistická koncepce
historizujících a secesních domů sdružených v obdélníky činžovních bloků. Její součástí byla i velká veřejná prostranství. A na
jednom z nich, na náměstí Jiřího z Poděbrad, našel své místo jeden z nejpozoruhodnějších modernistických svatostánků – kostel
Nejsvětějšího Srdce Páně. Slovinský architekt, slavný Jože Plečnik,
chtěl v jeho stavbě skloubit ducha antických a starokřesťanských
chrámů s ideou kostela 20. století. A to se mu podařilo dokonale.
Monumentální sakrální památka, která svou podobou evokuje
Noemovu archu, upoutává především čtyřicetimetrovou věží
s největšími prosklenými hodinami v Česku (průměr 7,5 metru)
a nevšední kombinací režného obkladu a žuly na fasádě. Není
divu, že Plečnikův chrám v posledních letech významně koketuje
se zápisem na prestižní seznam UNESCO.

svou důmyslnou dispozicí – připomíná k presbytáři se svažující
amfiteátr, který umožňuje dobrou viditelnost kněze z každého
místa v kostele.

Asi 300 metrů jižním směrem, v Dykově ulici, nelze přehlédnout
další unikát – Husův sbor na Vinohradech, komplex modlitebny Československé církve husitské, obytného domu a subtilní
šestipatrové věže. Byl vybudovaný ve 30. letech minulého století architektem Pavlem Janákem v tehdy hodně pokrokovém
konstruktivistickém stylu. Zmíněná věž, z dálky připomínající
varovný boží prst, je v podstatě otevřená železobetonová zvonice
s točitým schodištěm uprostřed, po kterém můžete vystoupat až
na vrchol. Nezvykle moderní interiér modlitebny pak překvapuje

A jen pár kroků odtud, na náměstí Svatopluka Čecha, ční jako
pobřežní maják nad vlnami střech vršovických domů bílá hranolová zvonice kostela sv. Václava. Tento klenot pražské sakrální
moderny je odborníky považován za jednu z nejzdařilejších
funkcionalistických církevních staveb v České republice. Autorem velkolepého projektu z roku 1929 je architekt Josef Gočár,
který důvtipně využil svažitého terénu k vytvoření kaskádovitého
trojlodí s vysokým půlkruhovým kněžištěm. V této souvislosti je
dobré připomenout, že jde o vůbec první český kostel postavený

A teď ruku na srdce – kolik znáte kostelů s vlastním divadelním
sálem? Žádný? Tak my vám jeden ukážeme. Pokud se vydáte od
naší poslední zastávky dále na jih a překonáte širokou Francouzskou ulici, ocitnete se ve Vršovicích, v rázovitější čtvrti, jež nepopře
svůj venkovský původ. V srdci této městské části, na Vršovickém
náměstí, nemůžete minout nevšední budovu Husova sboru z roku 1930 z dílny architekta Karla Truksy. Jedná se o jedinečnou
multifunkční stavbu s prvky funkcionalismu a konstruktivismu,
která v sobě snoubí sakrální charakter chrámu s projektem kompletního divadla se sálem pro bezmála 300 diváků, zkušebnami,
šatnami, maskérnami a kancelářemi administrativy. Dominantou
modlitebny Československé církve husitské je mohutná, čtyřboká,
téměř 26 metrů vysoká věž, zakončená stylizovaným čtverhranným kalichem a křížem.
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s využitím železobetonové konstrukce – v rozlehlém interiéru
tudíž nenajdete žádné sloupy ani jiné nosné prvky. Bez zajímavosti není ani promyšlené řešení chrámového osvětlení – sluneční
paprsky dovnitř proudí širokými střešními okny a intenzita světla
tak stoupá směrem k hlavnímu oltáři, což vytváří perfektní optickou iluzi nekonečného prostoru.
Strohé, účelové, neornamentální, přesto působivé, elegantní
a nadčasové – to jsou „vinohradsko-vršovické“ modernistické
kostely meziválečného období. Jejich návštěva funguje jako
příjemný, osvěžující protiklad k „těžké“ historické architektuře
pražského centra.
CO BYSTE JEŠTĚ NEMĚLI MINOUT:

Staroměstském náměstí, patří mezi klenoty secesní architektury.
Byl oblíbeným místem setkávání domácích umělců, mezi kterými
nechyběli Ema Destinnová, Alfons Mucha nebo František Bílek.
Dnes je budova ve vlastnictví Akademie výtvarných umění a je
využívána jako výukový prostor pro zahraniční pedagogy.
HAVLÍČKOVY SADY (GRÉBOVKA)
Park inspirovaný italskou renesancí je porostlý desítkami vzácných
stromů a kromě fontány, vodní kaskády a jezírka obsahuje okouzlující umělou jeskyni, tzv. grottu, a dvoupatrovou novorenesanční
vilu. Součástí areálu je také bývalý herní pavilon (dnes zahradní
kavárna) a skvostný dřevěný Viniční altán, v němž si v sezóně
můžete vychutnat víno z vinice, která roste přímo pod vámi.

VINOHRADSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ

KOSTEL SV. MIKULÁŠE

Půvabná vodárenská věž z roku 1882 připomíná tak trochu romantický letohrádek. Zajímavá technická památka byla postavena v novorenesančním slohu a dlouho sloužila jako součást vodního systému pro tehdejší Královské Vinohrady. Nyní jsou v ní umístěny byty.

Původně gotický kostel prošel v minulosti mnoha změnami
včetně rozsáhlých vnitřních úprav. V současné době je jednou
z dominant vršovického centra a patří mezi nejstarší památky
městské části Praha 10.

KOTĚROVA VILA

VRŠOVICKÝ ZÁMEČEK (RANGHERKA)

Milovníci moderní architektury počátku 20. století jistě neminou
vilu, kterou si podle vlastního návrhu vybudoval slavný architekt
Jan Kotěra. Stavbu, která kombinuje režné zdivo s hrubou omítkou,
charakterizuje přísná racionální logika geometrizovaných tvarů.

Impozantní novorenesanční budova stojí na okraji parku Heroldovy sady a je pojmenovaná podle svého prvního majitele, italského
obchodníka s hedvábím, Guiseppe Rangheriho. V průběhu času
byla v objektu umístěna škola, muzeum a různé úřady, zejména
vršovická radnice. Nedávno zámeček prošel rozsáhlou rekonstrukcí
a slouží jako domov pro seniory a obřadní síň.

ŠALOUNŮV ATELIÉR
Bývalý ateliér jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů Ladislava Šalouna, mimo jiné autora pomníku mistra Jana Husa na
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HOLEŠOVICE: ČTVRŤ S PUNCEM
INDUSTRIÁLU, KDE TO ŽIJE
Holešovice, různorodá čtvrť, která se rozkládá mezi levým břehem Vltavy a letenským kopcem, dnes patří k nejzajímavějším
pražským lokalitám. Holešovice dříve bývaly centrem výroby a obchodu; ještě v první polovině 20. století zde fungovala městská
jatka a trhy (ty se zde ostatně udržely dodnes), dále parní mlýny,
pivovar, nejrůznější továrny a rušný nákladní přístav. Dnes však
většina těchto industriálních staveb svému původnímu účelu neslouží; řada z nich byla zrekonstruována či zadaptována a našla
druhý život jako byty, kancelářské komplexy, ateliéry mladých
umělců, designérů a architektů či kulturní instituce.

přístavních doků. Kromě pestrého výstavního programu je zdejším
lákadlem i poměrně nový architektonický rys budovy – vrcholně
elegantní dřevěná „vzducholoď“ Gulliver, v níž se konají literární
pořady. DOX má i vynikající obchod s knihami a designem a kavárnu.
Dalším a nejnovějším magnetem této čtvrti je kreativní centrum Vnitroblock, které díky svému velkorysému industriálnímu

Holešovice jsou bezesporu povinnou zastávkou pro kohokoli,
kdo má zájem o moderní či současné umění – sídlí zde totiž dvě
významné kulturní instituce. Funkcionalistická budova Veletržního paláce z roku 1928, kterou kdysi obdivoval sám Le Corbusier, je sídlem sbírky moderního a současného umění Národní
galerie a najdete zde mimo jiné i špičková díla nejslavnějších
umělců evropské avantgardy 20. století, jakými byli Pablo Picasso, Georges Braque, Paul Gauguin či Vincent van Gogh. Budova
samotná stojí za vidění zejména zevnitř, teprve tam vynikne její
monumentální členění kolem centrální dvorany, přičemž jednotlivá patra připomínají paluby zaoceánského parníku.
Druhou významnou uměleckou destinací Holešovic je pak Centrum současného umění DOX, které bylo, jak název napovídá,
vybudováno dostavbou a přestavbou tovární budovy nedaleko
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je půvabný letohrádek Musaion s expozicí věnovanou českému
folklóru a tradicím. Výše ve svahu stojí roubený kostelík sv. archanděla Michaela, jenž byl roku 1929 rozebraný převezen vlakem
z Podkarpatské Rusi jako dar nově vznikajícímu národopisnému
muzeu. Dovnitř se dostanete jen v čase pravoslavných bohoslužeb,
tj. každou neděli v 10 hodin. Kinského zahrada je i oblíbeným cílem rodin s dětmi. Jsou tu hned dvě hřiště – jedno se skluzavkami
najdete v kopci poblíž pravoslavného kostelíka, další leží na dosah
vstupní brány z náměstí Kinských.
Rozlohou skromnější je blízký park Sacré Coeur. Vyplatí se sem
vážit cestu, chcete-li se na Prahu podívat z nadhledu, uspořádat
piknik nebo protáhnout tělo ve venkovním fitness. Děti se rády
zabaví na důmyslných prolézačkách či dlouhé skluzavce.

prostoru dokáže být téměř vším: najdete zde skvělou kavárnu
a designový obchod, hraje se zde a tančí, konají se tu výstavy
a workshopy, promítají se filmy a pořádají se ty nejlepší víkendové
akce v Praze. Kdo tvrdí, že ho zajímá alternativní kultura a nikdy
nebyl ve Vnitroblocku, jako by nebyl!
Holešovice však mají i spoustu jiných atrakcí. Spolu s Karlínem
jsou jednou z mála historických pražských čtvrtí, kde se úspěšně
snoubí stará architektura se zcela novou. Podobně se zde prolíná místní tradice s dynamismem mladých kreativců, jichž zde
spousta pracuje a bydlí. Kromě největšího pražského tržiště zde
najdete i řadu příjemných gastronomických podniků, od kaváren
a hospůdek přes neformální bistra až po vyhlášenou restauraci
a klub SaSaZu. V Holešovicích to prostě žije a nikdo se zde nemůže
nudit. Co chtít víc?

Okolí stanice metra Anděl je administrativním, zábavním a nákupním centrem Smíchova. Místo nese jméno po domě U Zlatého anděla, jehož freska zdobila nároží. Stával tu i rozlehlý areál
továrny rodiny Ringhofferů, který byl největším podnikem na
výrobu vlaků a tramvají v bývalé rakousko-uherské monarchii.
Bývalé průmyslové objekty nahradily na konci minulého století
obchodní centrum Nový Smíchov, kancelářské stavby s multikinem nebo nárožní budova Zlatý Anděl, dílo Francouze Jeana
Nouvela. Skleněný plášť domu zdobí postava anděla a úryvky z děl
v Praze působících literátů – Franze Kafky, Rainera Marii Rilkeho,
Gustava Meyrinka nebo Guillauma Apollinaira.

SMÍCHOV – POSTINDUSTRIÁLNÍ,
PŘEKVAPIVÝ A PESTRÝ
Dnešní Smíchov je víc než kdy jindy přesným obrazem svého
jména – není na něm nic k smíchu, ale „smíchali“ se tu jak lidé,
tak architektonické styly či krajinné prvky. Tato rozsáhlá, rušná
čtvrť na levém břehu Vltavy nyní už jen v náznacích připomíná
své průmyslové začátky. Baroko, secese či neorenesance tu žijí
v symbióze s moderními stavbami, kancelářskou zástavbu střídají
překrásné parky s výhledy, starousedlíci se zde mísí s nákupů
chtivými návštěvníky a pracovníky nadnárodních firem, které
zde sídlí.
Procházku po Smíchově začněte třeba v bývalé hraběcí zahradě
Kinských, jednom z nejkrásnějších, ač méně známých pražských
parků. Jeho svažitý terén protkávají křivolaké stezky vedoucí přes
Petřín až k Pražskému hradu. Objevíte tu spoustu romantických
zákoutí – jezírka s umělými vodopády a nespočet vyhlídek na
Staré a Nové Město i Smíchov samotný. Dominantou parku
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neorenesanční baziliky sv. Václava z 19. století. Dál proti proudu
Vltavy se pak rozprostírá největší průmyslový pivovar v Praze
pojmenovaný podle zdejšího ležáku Staropramen. Pivo tu vaří
už od roku 1869 a jeho historii i chuť nejlépe poznáte v místním
návštěvnickém centru. Stranou vaší pozornosti by neměla zůstat
ani smíchovská náplavka, kde se hned zjara pravidelně konají
gastronomické festivaly. A třeba právě odtud můžete plánovat
své cesty do dalších částí Prahy.
LETNÁ – ČTVRŤ HISTORICKÁ I HIPSTERSKÁ

Jen pár stovek metrů odtud leží nenápadná usedlost Bertramka, kde během svých pražských návštěv pobýval Wolfgang
Amadeus Mozart. Právě zde roku 1787 vznikla jeho slavná opera
Don Giovanni, která byla pod taktovkou autora poprvé uvedena
v dnešním Stavovském divadle. Mozartovi hostitelé, manželé Duškovi, jsou společně s dalšími osobnostmi pražského hudebního
života 18. a 19. století pochováni na nedalekém Malostranském
hřbitově, který patří k nejpůvabnějším v Praze.
K pozoruhodným stavbám Smíchova patří i letohrádek Portheimka. V bývalém obydlí architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera,
projektanta nejkrásnějších barokních chrámů Prahy, dnes sídlí
muzeum skla. V jeho sousedství se k nebi vzpínají věže majestátní

Nepřehlédnutelný kopec mezi Holešovicemi a Hradčanami zůstává největší nezastavěnou plochou v centru Prahy; jeho část pokrývá jeden z největších pražských parků. Ale dnešní Letná nabízí
více než jen příjemnou procházku městskou zelení. Je především
svébytnou čtvrtí, kudy, někdy i doslova, kráčely dějiny a zanechaly
za sebou mnoho zajímavých stop. Zároveň je jednou z nejrychleji
se rozvíjejících pražských čtvrtí s množstvím útulných kaváren,
netradičních obchodů a dalších míst, která stojí za návštěvu.
Mezi starousedlíky v poslední dekádě přibyla i řada bohémsky či
umělecky založených lidí, kteří k půvabu čtvrti přidali značnou
dávku hipsterského šarmu a kreativity.
Na Letnou se vydejte třeba od Královského letohrádku procházkou
přes Chotkovy sady; přejdete můstek nad silnicí a jste na Letné.
Při pohledu od Vltavy na Letnou každého zaujme drobný, a přece
výrazný Hanavský pavilon. Tato novobarokní kovová stavba vznikla jako reprezentační pavilon výrobce litiny pro pražskou Jubilejní
zemskou výstavu v roce 1891 a později byla přenesena na své

28  5 pražských čtvrtí, jak je neznáte...

současné místo. Pavilon dnes slouží jako restaurace s vyhlídkovou
terasou a skýtá úžasný pohled na pražské mosty. Dále se vydejte
po Letenské pláni, jednom z nejdůležitějších pražských shromaždišť a rekreačních míst; je to prostor, kde narazíte na desítky
běžců, cyklistů, inlajnistů a skaterů; množství hřišť a sportovišť
si mnozí pamatují jako dějiště vojenských přehlídek a nedaleký fotbalový stadion Sparty je místem, odkud shlíželi komunističtí
pohlaváři na prvomájové průvody. Málokdo si ale asi vzpomene
na pravidelné všesokolské slety, které se odehrávaly také zde,
přičemž na ten v roce 1920 každý den slavně přijížděl prezident
Tomáš Garrigue Masaryk na hřbetě svého hřebce Hektora.
Největší dominantou Letné je bezesporu vydlážděná plošina,
odkud ve formě gigantického pomníku na Prahu kdysi shlížel
sám J. V. Stalin spolu se zástupci sovětského a československého
lidu. Monument si vysloužil lidovou přezdívku „fronta na maso“;
odstřelen byl až v roce 1962, dlouhých devět let po generalissimově smrti. Po pádu komunismu, v roce 1991, zde byl instalován
obrovský Metronom sochaře Vratislava Nováka coby varovná připomínka minulosti a zároveň symbol nové doby.
Pár minut od Metronomu se nachází elegantní Letenský zámeček, dnes sloužící coby restaurace. Skutečným magnetem je však
jedna z největších a nejoblíbenějších pražských pivních zahrádek
s výhledem na město – zahradní pivnice Letenské sady, která se
rozkládá přímo před zámečkem. Večer zde strávený patří k ikonickým pražským zážitkům.
Ke konci parku láká k návštěvě několik impozantních staveb. Národní technické muzeum lze směle doporučit všem, kteří se, byť
jen okrajově zajímají o vědu a techniku; největšími lákadly
jsou pochopitelně úžasné historické automobily a letadla, ale
po předchozí rezervaci je možné navštívit třeba i rudný a uhelný
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důl v podzemních prostorách pod muzeem. Pro ty, co hledají
zážitkové či interaktivní výstavy, doporučujeme návštěvu vedlejšího Národního zemědělského muzea, kde se dozvíte více
třeba o myslivosti, rybářství nebo zemědělské technice. V letních
měsících letošního roku bude také poprvé otevřena pikniková
kavárna na zatravněné střeše muzea.
Vydáteli se parkem dál směrem na východ, můžete se opět pokochat výhledy na Prahu, ale i lepými tvary prosklené budovy
pavilonu Expo 58. Pavilon byl konstruován pro reprezentaci
Československa na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu, kde také
získal mnoho ocenění, včetně ceny Grand Prix; dnes v něm sídlí
reklamní agentura. A právě odtud můžete plánovat své cesty do
dalších částí Prahy.
Další tipy na procházky mimo centrum
najdete na www.prague.eu/prochazky
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