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V červeném štítu příčná zeď ze stříbrných kvádrů, z ní vynikají dvě stříbrné věže se sedlovými 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

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

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

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
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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.
n vázaná plnobarevná
n doporučená prodejní cena 250 Kč

n k dostání ve vybraných městech ČR
(kompletní seznam měst na
www.kampocesku.cz)
a na adrese redakce
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LUCEMBURKOVÉ
rodokmen LP 998 - 1458

Lucemburkové jako druhá česká královská dynastie vládli ZEMÍM KORUNY ČESKÉ v letech 1310–1437.
Ručně malovaný rodokmen včetně postav a typických detailů pro období gotiky ocení snad každý milovník historie.
Rozměr tisku na formát A1 zaručuje dobrou čitelnost i přehlednost. Skvělý dárek, unikátní dekorace, didaktická pomůcka.
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úvodník

Vážení a milí čtenáři,
vítám vás po prázdninách a dovolených a doufám, že jste
nabrali fyzických i duševních sil, protože nás zřejmě čekají těžké časy. Vypadá to, že si začneme plést teplé svetry, kupovat
vlněné ponožky a snižovat teploty v obývácích. Svět se mění
a my s ním. Kultura se ale stále drží zuby nehty a tak vám můžeme opět přinést programy divadel, koncertních síní, galerií
a dalších akcí. Ráda vám teď některé z nich doporučím.
Tentokrát začnu literárním festivalem Děti, čtete?!, který se
koná již po třinácté a jeho cílem je podpora dětského čtenářství
po celé republice. Slavnostní zahájení a část programu proběhne v Praze. Bližší informace najdete na začátku rubriky Divadla.
Od září do prosince budete opět moci navštívit koncerty
v rámci cyklu Večery ve Šternberském paláci, které nabízejí
kvalitní komorní hudbu. V září to budou renesanční chansony
v podání ansámblu mezinárodního složení. Vřele doporučuji.
Pro zájemce o architekturu se konají komentované prohlídky běžně nepřístupných budov a procházky, které pořádá
organizace Open House Praha. V září nabízí sérii vycházek po
brutalistní architektuře v Praze. Nenechte si ujít.
Do kin přichází premiéra českého filmu Jan Žižka s hvězdným mezinárodním obsazením. Snímek je inspirovaný příběhem jednoho z největších vojevůdců své doby a určitě se na
něj těšíme.
Milovníky faktografie jistě nadchne dokumentární snímek
režiséra Tomáše Bojara Good Old Czechs. Mapuje autentickými
záběry cestu českých letců Františka Fajtla a Filipa Jánského
z okupovaného Československa, přes Francii, bitvu o Británii
a východní frontu zpět do osvobozené Prahy.
Nezapomeňte navštívit výstavu Lidská důstojnost
v Museu Kampa, která konfrontuje díla dvou sochařských

osobností – Olbrama Zoubka a Evy Kmentové. Odnesete si
silný dojem a obohatíte svůj výtvarný rozhled.
Přeji všem našim čtenářům správnou volbu z naší nabídky,
která vám budiž pestrou paletou zážitků v čase babího léta.
Alice Braborcová, odpovědná redaktorka

dopisy
Dobrý den, řešíme tu takový oříšek ohledně
názvu místa Čertovka. Můžete mi napsat něco víc,
pokud to půjde? Děkuji, Alice, Kolín
Milá Alice,
otázka se jeví jednoduchou, ale věřte mi, odpo
věď se ztrácí v mlhách starých časů. Čertovka je
umělý vltavský kanál, vytvořený ve 12. století Mal
tézskými rytíři. Nejstarší zmínku o ostrově (dnes Kam
pa), najdeme v zakládací listině kostela Maltézských
rytířů, vydané králem Vladislavem I. (1169). Umělý
náhon sloužil coby přívod vody do tehdejších devíti
malostranských mlýnů (dochovaly se tři a mlýnská
kola dvou). Za dlouhou dobu své historie nesl náhon
mnoho jmen. Zprvu to byla jen „Strouha“ a dále se
měnilo jméno podle jeho majitelů, Venclíkovská či
podle Viléma z Rožmberka Rožmberská strouha (od
1585). Název Čertovka se objevil až kolem roku 1892.

Náhon dnes měří 740 m a odděluje Malou Stranu od
ostrova zvaného Kampa.
Severní část dnešní Kampy (Pražské Benátky),
přesněji její domy, jsou zadními trakty obráceny k Čer
tovce a neměly kanalizaci, tak veškerý odpad odváděly
do náhonu. Následkem toho se tudy linul nesnesitelný
zápach. Právě pro tenhle „čertovský“ zápach se zača
lo náhonu říkat Čertovka. Naproti tomu podle jedné
z pověstí chodívala do náhonu prát prádlo žena hašte
řivá, která jednou pokřikovala na skupinku hochů. Ti
ji za to označili za „čertovskou bábu“ tedy „čertovku“
a na dům ji namalovali sedm čertů. Tak se začalo mís
tu, kam chodila prát, říkat Čertovka. Časem se ozna
čení přeneslo na celý kanál. Pravděpodobnějším se
ale jeví, že Čertovka je odvozena od domu U Sedmi
čertů (patrně domovní znamení). Jistě, existují i jiné,
méně poetické verze vzniku názvu, třeba, že kanálem
na rozdíl od Vltavy proudila voda „rychle jako čert“.

Jenom pro úplnost dodávám, že název ostrova
Kampa vznikl mnohem později, původně se ostrovu
říkalo jen „Ostrov“. Pojmenování Kampovskej ostrov
najdeme až v 2. polovině 18. století, původ ale není
doložen. Pravděpodobným se jeví odvození podle
majitele pozemku, kdy na ostrově měl v 17. století
dům se známou zahradou šlechtic Rudolf Tychon
Gansneb Tegnagel z Campu, hejtman Pražského
hradu a vnuk Tychona de Brahe. Nesmyslnými se
jeví odvození názvu od slovenského názvu kem
pa - přívoz, či polského slova kępa - ostrov. To bych
mohl přidat rovnou svou teorii, že název vznikl tak,
že když se tovaryš původem odněkud ze Znojem
ska ptal odcházejícího tovaryše z Plzeňska „kampa
dete“?
Věřím Alice, že tento můj pokus o osvětlení Vám
pomohl…
Luděk Sládek, šéfredaktor

www.prazskyprehled.cz3

rozhovor

Rozhovor s Ludmilou
Zemanovou
Ludmila Zemanová (*23. dubna 1947) je výtvarnice, ilustrátorka, spisovatelka,
scénáristka, režisérka a dcera Karla Zemana. Studovala Umělecko‑průmyslovou
školu v Uherském Hradišti, později se věnovala studiu francouzštiny a historie
na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 1984 emigrovala do Kanady.
V současnosti žije v kanadském Montrealu a věnuje se autorské ilustraci, tvorbě
pro děti a péči o odkaz svého otce.
Ludmila Zemanová , foto © Jiří Štarha

Mohla byste, prosím, našim čtenářům krátce
přiblížit osobnost vašeho otce Karla Zemana?
Otec byl skvělý člověk, výtvarník a filmař. V roce
1943, kdy se poprvé seznámil s filmem, si uvědomil,

že je to pro něj příležitost vytvořit ve filmu zcela
nový umělecký žánr. Od začátku zkoušel všechny filmové techniky, až se mu podařilo výtvarným spojením ploškové a loutkové animace, později i s živým

hercem, vytvořit zcela originální cestu v trikovém
dobrodružno‑zábavném filmu. Navíc svojí originální
myšlenkou se jeho filmy zařadily do historie kinematografie jako zcela unikátní filmový výtvarný směr.

Expozice v Muzeu Karla Zemana, , foto © Jan Žirovnický

Ludmila Zemanová s dcerou Lindou, , foto © Jiří Štarha
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Možnosti interaktivní zábavy pro děti, , foto © Libor Sváček

Stala jste se v zahraničí úspěšnou a oceňovanou autorkou a ilustrátorkou dětských knih,
režisérkou a výtvarnicí. Jak vnímáte svůj předchozí život v Čechách a na co ráda vzpomínáte?
Úspěšnou jsem se stala v zahraničí díky tomu,
co jsem se od otce naučila. Nejen během doby,
co jsem s ním pracovala, ale taky jako od člověka
a kamaráda. Otec film miloval a celý svůj život se
mu věnoval, proto byl schopen udělat v tak krátké době tolik úspěšných filmů. Naučil mě, že film
je řemeslo, a to se nedá ošidit, to se musí naučit,
chce‑li člověk v životě něčeho dosáhnout. Nebylo
to v jeho dílně filmového studia lehké, připravovat
loutky, malovat pozadí, animovat a namalovat celý
scénář a pracovat dlouho přesčas ve střižně. Nebyl
čas na dovolenou, protože během letních prázdnin se musely stihnout natočit všechny exteriérové
záběry. Přesto na to vzpomínám velmi ráda. Táta
miloval koně a přírodu, což se promítlo v každém
z jeho filmů. Stejně tak byla skvělá atmosféra při
natáčení s nejlepšími českými herci, jako byli Mi-

Expozice v Muzeu Karla Zemana, , foto © Jan Žirovnický

noval. Ke kombinaci filmových technik, které otec
používal, bylo nutné použít několik negativů, i černobílý, který se barvil dodatečně pomocí druhé
expozice nebo chemicky v kombinaci s barevným
negativem. O to je práce na jeho filmech komplikovanější. Po restaurování filmu přichází fáze distribuce, na kterou už je Muzeum Karla Zemana samo.
Proto jsme o pomoc požádali veřejnost, a na distribuci Ukradené vzducholodi bude 15. září 2022
zveřejněna crowdfundingová sbírka na Donio.cz
s názvem Pomozte nám vzlétnout.

Expozice v Muzeu Karla Zemana, , foto © Jan Žirovnický

loš Kopecký, Jan Werich, Jana Brejchová, Vladimír
Menšík, Petr Kostka a další.
Jste spoluzakladatelkou Muzea Karla Zemana
v Praze a nyní chystáte projekt restaurování filmu Ukradená vzducholoď. Můžete nám k tomu
říci něco bližšího?
Muzeum je fantastické nejen tím, že je umístěno na nejkrásnějším místě u Karlova mostu, ale
hlavně tím, že se zde návštěvníci mohou seznámit
s otcovými filmy i postupy jeho práce. Muzeum
Karla Zemana ve spolupráci s UPP se podařilo již
zrestaurovat tři nejúspěšnější jeho filmy: Vynález
zkázy, Cestu do pravěku a Barona Prášila, a tyto fil-

my opět reprezentují Českou republiku a baví diváky na celém světě. Teď připravujeme k digitalizaci
Ukradenou vzducholoď, film, který je výjimečný
svou moderní barevností a dobrodružným příběhem francouzského autora Julese Verna, který se
odehrává v Praze. Hned po ukončení umělecké
školy jsem na tomto celovečerním filmu výtvarně
již spolupracovala. Je to skvělý moderní film plný
humoru, který dnešním filmům tolik chybí, proto se těším, že v nové digitální verzi přinese opět
radost a potěší všechny generace diváků. Restaurování filmu je velmi náročné, protože se nejedná
o běžný realistický film, který byl natočen jen na
jeden negativ, a tak stačilo, že se jen jednou oske-

Máte pocit, že v dnešní digitalizované době si
divák najde cestu ke klasickým animovaným
filmům?
Určitě, proto je tak důležité aby se dnes klasické filmy, které jsou již neopakovatelným dílem,
v umění zachovaly pro další generace milovníků
filmového umění, a to je možné pomocí digitalizace. Všechny otcovy filmy by se měly zařadit
a vystavovat, stejně jako světové obrazy a sochy,
v muzeích celého světa. Nezáleží jakou technikou
je film natočen, nebo jak je starý, ale důležitý je
jeho obsah, a co divákovi přinese. Je to důležité
obzvláště v dnešním digitálním světě, aby se mladí lidé, děti i dospělí učili estetickému vnímání
a otcovy filmy se mohly stát školou pro všechny
dnešní filmaře.
Je ve Vašem životě nějaké nesplněné přání?
Mám jedno ještě nesplněné přání, a to natočit
další filmový příběh ze svých úspěšných obrázkových knížek tátovou filmovou technikou.
Děkuji Vám za rozhovor, přeji hodně štěstí a ať
se Vám vaše přání splní.
Alice Braborcová
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rozhovor

Rozhovor
s Eliškou Hanušovou

Bašusovou

Česká herečka Eliška Hanušová Bašusová se narodila roku
1995 herci Miroslavu a choreografce Janě Hanušovým.
Populární se stala díky nekonečnému seriálu Ulice, ve kterém
ztvárňuje roli Báry Klímové. Zahrála si také postavu Zory
v seriálu Život a doba soudce A. K. či v seriálu Profesor T.
V březnu roku 2021 se jí narodil první syn.
Pocházíte z umělecké rodiny, bylo pro Vás
přirozené stát se herečkou?
Od malička sem byla zvyklá trávit spoustu času
v divadle, a to nejen na představeních, ale i zkouškách. Prostředí divadla mi tak bylo vždycky velmi
blízké. Herečkou jsem se ale zatoužila stát až v dospělosti, při výběru vysoké školy. Když jsem se dostala na DAMU, všechno to do sebe tak nějak zapadlo.

až do devátého měsíce. Do práce jsem se vrátila
asi po pěti měsících mateřské. Mám už ale jiné priority. Hodně jsem se zklidnila, omezila nové projekty, nechala se sem tam alternovat, abych netrávila celé dny mimo domov. Mám určitě v plánu
svoje nadcházející kroky přizpůsobovat rodině,
ale zároveň se dál kariérně posouvat a udržovat
si tak zdravý rozum.

Divadelní představení „Proměním se v zajíce“
Novocirkusové představení Noční cirkus, soubor Chůdadlo

Přijala jste role i v dalších televizních seriálech,
jako Ochránce nebo Profesor T. Myslíte, že je to
pro mladé herce dobrá škola?
Mě strašně baví točit. Někdy jsem před kamerou raději než v divadle. Každou takovou seriálovou roli, i když sebemenší, beru jako příležitost učit
se a potkat s novými lidmi.
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Do povědomí se dostala díky
roli v seriálu Ulice. Její scénou je
Divadlo v Celetné, kde za svou
„srdcovku“ považuje roli Roxany
v Cyranovi po boku Martina
Hofmanna. Účinkuje i ve Studiu
DVA, na Nové scéně Národního
divadla a na Fidlovačce, kde
hraje v muzikálu Šakalí léta.
Jak moc ovlivní vaše mateřství a péče o rodinu
další uměleckou kariéru?
Těhotenství jsem si „odbyla“ během korony,
takže mi v divadle nic neuteklo a Ulici jsem točila

Eliška s tatínkem Miroslavem Hanušem

Hrajete na několika divadelních scénách, lákalo by Vás i účinkování ve filmu?
Je pravda, že žádný film na kontě ještě nemám.
Doufám ale, že na sebe nenechá dlouho čekat. Jak
jsem řekla, stát před kamerou miluju a určitě bych
neváhala do filmového projektu jít.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně úspěchů
v osobním i pracovním životě.
Alice Braborcová

foto © archiv Elišky Hanušové

Jak Vás ovlivnilo na začátku herecké dráhy
účinkování v seriálu Ulice?
Seriál Ulice je velmi sledovaný a já poměrně
dlouho zvažovala, jestli se chci vydat právě tímto směrem. Člověk je najednou hodně vidět a to
může být jak výhodou, tak i nevýhodou. Záleží na
tom, jaký druh herectví vás zajímá. Zatím jsem ale,
krom velkého nárůstu sledujících na Instagramu,
nezaznamenala žádné velké kariérní otřesy.

KAM za kulturou s…
Michal Hrubý

Milí čtenáři,
prázdniny nám utekly jako voda. Společně
jsme prožili tři rozesmáté měsíce na našich letních

Michalem Hrubým
náladu se ale chystáme rozdávat i dál. Proto bych
vás rád pozval jak na Václavské náměstí do divadla
Studio DVA, tak také na naši Malou scénu, kde pro
vás chystáme během podzimu několik novinek.
První dvě nás čekají právě v ulici Na Perštýně
na Malé scéně. Od září se tu můžete těšit na ukázku
dokonalého herectví v podání Romana Zacha jako
Skečmena ve stejnojmenné komedii Luboše Baláka. Věděli jste, že čím víc nemůžete najít humor
a smích, tím jste vlastně vtipnější? Alespoň o hrdinovi této one‑man show to platí stoprocentně.
Na začátek listopadu připravujeme do komorního prostředí Malé scény druhou novinku, a to
komedii Herečka z pera mého oblíbeného autora
Petera Quiltera s Ilonou Svobodovou v roli slavné
divy Lydie Martinové.
Kdo by nebyl zvědavý
na to, co se může odehrát v divadelní šatně

v hlavě herečky, než se naposledy v kariéře otevře
opona…
Než prozradím, na jakou premiéru jsem zvědavý na podzim úplně nejvíc, rád bych vás pozval na
dvě naše inscenace, které v repertoáru už nějakou
chvíli máme. Vybrané víkendy v září, říjnu a listopadu budou patřit u nás v divadle rodinám s dětmi. Jsem totiž přesvědčený, že je důležité, obzvlášť
v dnešní přetechnizované době, nabízet živé divadlo a živé umění vůbec i mladým lidem a dětem.
Pamatujete si ještě, co pomohlo rozesmát Šíleně
smutnou princeznu a jak dopadli královští rádci,
co tak rádi kuli pikle? Vše si u nás můžete osvěžit v divadelní adaptaci legendárního hudebního
filmu z 60. let. V rolích prince a princezny uvidíte
Šíleně smutná princezna

Saxana

foto © Lenka Hatašová; Václav Beran

„Milí čtenáři, přeji vám
veselý a rozesmátý podzim
a budu se těšit na viděnou
v některém z našich sálů.“
scénách pod širým nebem a já
jsem opravdu moc rád, že jste
si k nám v tak hojném počtu
našli cestu. Věřím, že jsme vám
pomohli alespoň o malinko prodloužit život (říká se přece, že
smích má tyto účinky) a především si užít léto se vším všudy.
A pokud se nám podařilo odpoutat vás od starostí všedních
dnů a přispět tak k vaší dobré
náladě, mám radost i za své kolegy dvojnásobnou.
S přicházejícím podzimem
a stále chladnějšími večery se
sice vracíme z venkovních scén
zpět do divadla, smích a dobrou

Jezinky a bezinky

Jana Cinu a Bereniku Kohoutovou. Ta se pak také
jako mladá čarodějnice
Saxana bude snažit sehnat babské ucho, aby se nemusela vracet zpět do
světa kouzel. Koho začaruje a komu naopak učaruje, vám připomeneme v adaptaci filmové komedie
plné kouzel.
Největším tahákem podzimu ale bude jistě
premiéra černé komedie Jezinky a bezinky. Oblíbená hra amerického autora Josefa Kesselringa
sice už měla spoustu divadelních zpracování,
to naše ale svede společně na jeviště dvě skvělé
dámy. V rolích nenápadných tetiček, ze kterých
se nakonec vyklubou vykutálené vražedkyně, se
představí dvě geniální herečky a komediantky Iva
Janžurová a Eva Holubová. Režijní taktovky se ujala Sabina Remundová a já jsem opravdu zvědavý
na výsledek. Na ten si budeme muset počkat až
do 8. prosince.
Michal Hrubý
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z mého pohledu

Když Burian prášil

Veronika Korytářová předvádí dechberoucí výkon

Ačkoli je v Praze hustá divadelní síť, jež je protkána bezpočtem inscenací různých
kvalit, a divák si tak pokaždé přijde na své, je vždy příjemným osvěžením, když do
metropole zavítá oblastní soubor. Bývá to pro obě strany nejen velký svátek, ale
i potvrzení toho, že vynikající a zajímavé inscenace mohou vznikat kdekoli.
Tentokrát se múza usídlila ruku v ruce se štěstěnou v libereckém Divadle F. X. Šaldy a společnými
silami daly vzniknout dílu jménem Burian. Tomuto
magickému úkazu však nedošlo v Liberci poprvé.
Stalo se tomu již v roce 1891, kdy se zde narodil jiný
Burian. Přesněji Josephus Wlastimil Burian, jenž se
později vryl do paměti diváků i jejich bránic coby
Vlasta Burian. A právě o vzletech a pádech krále
komiků vypráví inscenace, kterou koncem sezony
přivezli Šaldovci do Švandova divadla.
Režie i scénáře se ujal Tomáš Dianiška, jehož
tvorba Pražanům není neznámá. Burianův životní
příběh vypráví od prvních radostných standupových i sportovních krůčků v tehdejším Reichenbergu, přes hvězdné období až po nehodný estrádní
výstup na sklonku jeho kariéry skýtající vedle
humoru i bolest, smutek a sklíčenost. Hlavním Dianiškovým esem v sugestivním předání silného
lidského příběhu je Veronika Korytářová, která
ztvárnila Vlastu Buriana. Třebaže se zde pracovalo

Michaela Foitová, Jana Stránská
a Eliška Jansová jako Allanovy sestry

s nadsázkou, tak nejenže Veronika zvládla pochytit
veškeré Burianovy mimické i pohybové kreace, ale
dokázala být malým živelným chlapcem, oslňující
hvězdou, křehkou duší i zlomeným starcem. Burianovy velké lásky – maminku a Ninu ztvárnila Jana
Stránská a nelze opominout ani výkon Michaely
Foitové, Elišky Jansové, Tomáše Impseila a Ladisla-

Sochy o lidské důstojnosti

„Humor není pro mne
odvětvím divadelního umění,
nýbrž samou podstatou života.“
Vlasta Burian
va Hampla, kteří v rychlém střihu dokázali přesně
rozehrát další figurky. V dobře namazaném soukolí koleček nezapadla ani Lenka Odvárková, která
stojí za výpravou. Životopisná inscenace Burian je
skvělým příkladem toho, že je dobré pečlivě sledovat program pražských divadel.
TreBl

Olbram Zoubek, „Rodina“, 1973, cement

Eva Kmentová i Olbram Zoubek byli výraznými osobnostmi sochařství druhé
poloviny 20. století a také životními partnery. Výstava „Lidská důstojnost“ ve dvou
podlažích Musea Kampa nabízí citlivé srovnání jejich tvorby. Součástí expozice
jsou i osobní deníkové zápisky obou umělců.
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„Ráno se těšíme do práce
a večer na děti. Vůbec nás život
nějak dost baví“, napsal Olbram
Zoubek do deníku v roce 1957.
Eva Kmentová, „Stéla s otiskem rtů“,
1966, patinovaná sádra

lejším materiálem. Oba se v závěru šedesátých let
zúčastňovali důležitých společných výstav. Olbram
Zoubek v této době vytvořil náhrobky Jana Palacha
a Jana Zajíce. Před polovinou sedmdesátých let Eva
Kmentová vážně onemocněla a její umělecký pro-

jev se změnil. Chyběly jí už síly na plastiky a tím víc
se věnovala kolážím a kresbám. Tato výstava lidské
důstojnosti končí siluetami obou umělců symbolizující okupační rok 1968.
Petra.matz

foto © autor

Název výstavy odkazuje na výrok cenzora, který roce 1959 nechal odstranit z výstavy v pražské
Galerii Mladá fronta dvě plastiky. Evy Kmentové
„Milenci“ a Olbrama Zoubka „Zastřelený“. Jeho zdůvodněním bylo, že svým výtvarným pojetím člověka urážejí lidskou důstojnost. Zásadní nepochopení
jejich tvorby se stalo motivem celé výstavy. Tvorba
obou umělců se nejdříve vyvíjela podobným, figurálním směrem. Prolínají se zde různé materiály
jako je olovo, beton, cement nebo sádra. Kmentové nejdůležitější realizací, která je zde vystavená,
je plastika „Lidské vejce“, kde je vlastní Evino tělo
schoulené do prenatálního stavu, jenž Olbram
postupně pokrýval sádrou. Jde o symbolické ztvárnění narození i opuštění stávajícího já. Neméně
zajímavé jsou stély, do kterých otiskovala části lidského těla – ruce, rty, prsty nebo stopy bot. Zoubek
dál vytvářel velkolepé figury inspirované antikou
a jeho práce se zlatem, vytváří v jeho díle již typický kontrast mezi všedním betonem a nejušlechti-

redakce zve

Muzikály v Divadle Bez zábradlí

Hudebně‑dramatický projekt Cikáni jdou do nebe

Divadelní scénu rodiny Heřmánků nemusíme sáhodlouze představovat. Zajisté
jste ve spojitosti s jejich divadlem slyšeli o legendární komedii „Blbec k večeři“
v režii Jiřího Menzela, který má na svém kontě téměř 1000 repríz, slavném
pokračování britcomu „Jistě, pane premiére“ nebo představení „Jakub a jeho pán“,
ve kterém excelovali dlouhá léta pánové Jiří Bartoška a Karel Heřmánek.
V nabídce divadla však najdete i jazzový muzikál Cabaret nebo hudební baladu Cikáni jdou do
nebe. Oba zmiňované muzikály proslavily neméně
slavné zfilmované verze, ale také řada ocenění. Divadlo Bez zábradlí nabízí podívanou jak taneční,
pěveckou, tak i činoherní. Zkrátka muzikál se vším
všudy jak má být!
Pojďme si představit jednotlivé produkce.
Cabaret je podívaná s výraznou scénografickou
a kostýmní úpravou, která klade důraz na dekadentní rozměr společnosti, jež se uprostřed nastupující totality chce ubavit k smrti. Příběh obyčejných lidí, jejichž životní osud je tvrdě poznamenán
dobou, ve které žijí. Světový muzikál s hudbou,
navíc v tomto případě s živým orchestrem, která
překročila hranice divadla a stala se nesmrtelnou.
Hudebně‑dramatický projekt Cikáni jdou do
nebe je pro změnu unikátním artovým divadelním

Jazzový muzikál Cabaret

„Věděli jste, že tato pražská
scéna nabízí také kvalitní
muzikálovou podívanou?
Navíc s výborným hereckým
obsazením!“

počinem, jehož zařazení se vzpírá jakémukoliv prvoplánovému zaškatulkování. Je to dílo vycházející
z umělecké tradice ruského písemnictví. Koncept
netradičního muzikálu vychází z původní povídky Maxima Gorkého Makar Čudra. Inscenace je
nejenom sondou do dějin romské kultury jako

Pravěk, k tabuli!

foto © fond NPMK

Od 7. října 2022 bude v Národním pedagogickém muzeu ve Valdštejnské ulici na
Malé Straně otevřena nová výstava „Pravěk, k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol
našel“, zabývající se historií výuky o našich nejstarších dějinách.
Výstava na Vás bude čekat ve
všech přízemních prostorách muzea, včetně sklepení, kde se bude
nacházet interaktivní jeskyně
lovců mamutů. Pomocí působivých dobových školních obrazů,
učebnic, školních pomůcek, ale
i skutečných archeologických nálezů, mapuje výstava vývoj učební látky v celé její šíři. A to od dob,
kdy byla historie vývoje Země
i člověka pevně spjata s dogmaty
vyučovanými v rámci biblického
dějepisu, přes nenápadný vstup
do výuky prostřednictvím geologie a přírodopisu až po plnohodnotné zařazení do osnov dějepisného vyučování.
Nedílnou součástí je pak experimentální archeologie, která byla součástí školní i mimoškolní činnosti
a o jejíž zařazení do výuky se snažil především spisovatel a učitel Eduard Štorch. Právě jeho odkazu je

Jeskynní život ve starší době kamenné Školní obraz,
autor: C. Arriens. 20. léta 20. století

věnována významná část výstavy, včetně vystaveného rukopisu knihy Bronzový poklad a mnohých
archeologických nálezů, které učinil se svými žáky.
Dozvědět se jak se v minulosti učilo o pravěku, seznámit se s našimi nejstaršími dějinami a zpříjem-

takové, ale je především názornou ukázkou průsečíku dvou různých přístupů – romského a gádžovského – k životu, a to jak na sociálně kulturní, tak
i historické úrovni. I zde se můžete těšit na pestrobarevné kostýmy, dechberoucí choreografii Jany
Burkiewiczové a skvělé pěvecké i herecké výkony.
-red-

Výstava bude otevřena od
7. října 2022 do 3. září 2023.
Dne 15. října proběhne
v muzeu k mezinárodnímu dni
archeologie akce Den s pravěkem
ve spolupráci s Oddílem
experimentální archeologie. Ve
dnech 24. a 25. listopadu se pak
uskuteční v muzeu mezioborový
seminář Učitelé a archeologie.
Na konci září bude publikován
podcast „S Komenským
u mikrofonu“ s kurátorkou výstavy
Martinou Halířovou.

nit si výuku pomocí interaktivních prvků lze díky
edukačním programům pro školy, které budou nabízeny v rámci celého trvání výstavy. Jejich součástí bude i možnost malování v pravěké jeskyni nebo
práce s replikami pravěkého náčiní.
-red-
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ochotníci

Představení „Čertíci“

Loutky, které proletěly celý svět
Tradiční loutkové divadlo Zvoneček jako reakci na okupaci sovětskými vojsky založil
Ing. Jiří Vorel v roce 1969. Tehdy totiž on a jeho rodina pro velký divácký zájem přešli
od hraní v předsíni mezi dveřmi do prádelny svého domu v Branické ulici.
Představení
„Červená Karkulka“

pohádky marionetové, ale nezapomínají ani na
maňásky („Tři prasátka“, „Červená Karkulka“ či „Zlobivá kůzlátka“). Vedle klasických kukátkových her
se divadlo rozhodlo vydat novým směrem. Vyšla
z toho úspěšná inscenace „Otesánek“ a rok na to ve
stejném duchu zpracovaný „Smolíček Pacholíček“.
V roce 2010 se Zvonečku podařilo vytvořit inscena-

„Jejich dřevěné hvězdy
jsou pravidelným divákům
notoricky známé. Kdo by neznal
jejich Kašpárka, nechtěl si alespoň
jednou vyzkoušet Popelčin
střevíček nebo se proletět na
dračích křídlech?“
ci pro starší publikum „Kabaret“ a hru pro všechny
věkové kategorie „Varieté“. Unikátní a vzácné loutky divadla i ze sbírky Vorlových navštívily nejednu
světovou výstavu.
Petra.Matz

foto © Wikimedia Commons

Již v roce 1968 pan Vorel odkoupil staré loutky
od potomka legendárního českého loutkáře Matěje Kopeckého. Tyto loutky hrály v prvních hrách
pro dospělé publikum podle textů starých mistrů
z národního obrození. Zvoneček, který se jmenuje podle starého zvonce, jenž otevírá každé jejich
představení, se zanedlouho přesunul z prádelny
dál v Branické ulici do bývalé moravské hospody.
K hraní a mluvení byli tehdy přizváni kamarádi
a známí – Václav Zamazal (hudební režisér), Jaroslav Krček (skladatel), Vojtěch Cynibulk (grafik a spisovatel) nebo Bohumír Koubek (sochař a malíř).
V roce 1983 se soubor přestěhoval do Kulturního
centra Novodvorská, kde působí dodnes. Repertoár se změnil v dětský, pohádkový a v současnosti se
jeho šíře ustálila na 25 hrách. Některé se hrají ze záznamu, protože na nich spolupracovala významná
jména českého herectví. Jako například Květa Fialová (babička v Růžence), Vlastimil Brodský (vypravěč v Broučcích) nebo Naďa Konvalinková (babička
ve Sněhové královně). Prim hrají v jejich repertoáru

Divadlo Jana Kašky a loutkářský soubor Rolnička
Historie místního ochotnického divadla na Zbraslavi sahá
až do poloviny 19. století. V průběhu doby zde působila řada
divadelních spolků. Hrálo se například v sále hotelu Vejvoda
nebo v zámecké zahradě. Nová etapa začíná obnovením
loutkářského souboru.
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Loutkové představení „Ostrov splněných přání“,
soubor Rolnička

Představení „Rozmarné léto“, Divadlo Jana Kašky

ní družiny J. K. Tyla, Jana Kašky. Úvodní inscenací
činoherního souboru bylo v roce 1991 pásmo
„Sebrala Patrola“. Od této první premiéry soubor
nastudoval 51divadelních her a odehrál 460 představení. Aktuálně divák může zhlédnou například

V 50. letech 20. století měla
Zbraslav dokonce své „lesní
divadlo“. Se zbraslavskými
ochotníky si zahráli
i Jiřina Štěpničková nebo
František Filipovský.
brilantní anglickou komedii „Láska mezi nebem
a zemí“ či humorný příběh „Jeppe z Hůrky“.
-pmatz-

foto © Wikimedia Commons

Loutkářský soubor Rolnička vznikl v roce 1983,
kdy se sešla parta nadšenců, kteří si sami v tehdejší
akci „Z“ zrekonstruovali sál a vybudovali divadlo.
Vše bylo sice stísněné, technika předpotopní a většina nevěděla o loutkařině zhola nic, ale přesto
nikdo nepolevil. Jedni se věnovali stavbě, druzí
restaurovali původní loutky. Interiér dostal svou
konečnou podobu a již za rok po zahájení stavby
mohli začít zkoušet svou první klasickou pohádku „Sůl nad zlato“. Po zahájení první sezóny zbraslavské Rolničky následovala alegorická pohádka
Z. Schmoranze „Začarovaný les“, „Drak“ od F. Čecha
nebo „Ostrov splněných přání“ od V. Cinybulka.
V roce 1986 se začala stavět nová budova divadla,
která byla projektovaná již jako univerzální, umožňující inscenovat nejen loutková představení všemi
druhy loutek, ale i představení činoherní. Divadlo
nese název zbraslavského rodáka, člena divadel-

aktivně

Propojené časy

Michelská vodárenská věž

foto © Pavel E. Vančura

Někdejší statek Michle, původně Michlův dvůr, byl základem poměrně velké osady
ve 14. století. Dnes tu najdete nejen připomínky těchto časů, ale i ty nejmodernější
stavby současnosti. Dolní Michle přiléhá k toku Botiče a ta horní navazuje na
Pankráckou pláň, kde najdeme nejvyšší pražské stavby.
První opravdu vysokou dominantou Michle
byl zdejší vodojem. Byl vybudován městem Vršovice v letech 1906–1907 na Zelené lišce poblíž
někdejší Janečkovy zbrojovky (JAWA), kde se vyráběly i slavné motocykly Jawa. Jméno Zelená liška je
odvozeno od původního vyhlášeného zájezdního
hostince Zelená liška. Kruhový vodojem z neomítnutých cihel a s měděnou střechou o celkové výšce
přes 40 metrů navrhl architekt Jan Kotěra. Jedná se
o jednu z prvních staveb svého druhu v Čechách.

Obsah nádrže je 500 m3 a výška hladiny byla při
maximálním naplnění 299 metrů nad mořem. Podobnou stavbu vyprojektoval Kotěra na počátku
20. století i pro Třeboň. Věž svému účelu sloužila
do roku 1975, v současnosti funguje jen podzemní
vodojem. Při procházce mezi moderními budovami lze nalézt spoustu zajímavých moderních uměleckých děl, např. Souhvězdí pasažérky, Červenou
žirafu nebo pohyblivého Brouka.
Pavel Edvard Vančura

Oáza v ruchu velkoměsta

foto © autor

Přírodní park Šárka se rozprostírá na ploše 1005 hektarů a tím se
řadí mezi největší souvislé zelené plochy v našem hlavním městě.
Vysoké skály, divoké bystřiny, krásné zelené louky, koupaliště
„Divoká Šárka“ s průzračně čistou vodou, vyhlídky, horolezecké
terény, zahradní restaurace, a to vše jen pár kroků od konečné
tramvaje se stejnojmenným názvem.
Již od 19. století sloužilo údolí jako výletní cíl
pro Pražany. Z bývalých hospodářských stavení
a mlýnů začaly vznikat výletní hostince. Jedna
z těchto usedlostí je malebná restaurace nedaleko
skály „Dívčí skok“, ke které se váže pověst o Ctiradovi a Šárce. Po příjemném posezení cestou obklopenou lesem a podél Šáreckého potoka se před námi

v dálce objeví pohádkově bílý
Čertův mlýn z přelomu 17. a 18.
století. Lesní pěšinou se můžeme vydat k usedlosti Jenerálka, Vizerka či do Tiché
Šárky nebo po asfaltové cestě soutěskou tvořenou
Šestákovou a Kozákovou skálou, kde stávalo velké
slovanské hradiště, které bývalo významným ob-

chodním střediskem. A na závěr uvítáme osvěžení
na koupališti Džbán, které je alespoň z části přístupné nebo na již zmíněném koupališti Divoká Šárka.
matz

Naučnou stezkou Housle

foto © Wikimedia Commons

Naučná stezka prochází krásným územím přírodní památky Housle, úzkou
malebnou pískovcovou roklí na severozápadním okraji Prahy. Začíná v Lysolajích
nedaleko zázračné studánky u kaple Panny Marie Sedmibolestné.
Stezka dále vede přes bývalou pískovnu, přeměněnou v ovocný sad, až na samý konec rokle.
Seznamuje s historií Lysolají, geologickým vývojem chráněného území, a se zdejší typickou faunou a flórou. Trasa naučné stezky není náročná –
zpočátku vede krátce po chodníku se zámkovou
dlažbou, poté pak výhradně lesními cestami a pěšinami, většinou po rovině. Vzhledem k přírodnímu
prostředí není bezbariérová. Na druhém zastavení
se nachází tzv. Zázračná studánka, ve které pramení Lysolajský potok. Jedná se o silný pramen výbor-

Pohled na rokli z vyhlídky umístěné na jejím okraji

Zázračná studánka, vlevo je vidět pramen Lysolajského
potoka, v pravé části pak kaplička

né vody. Pramen sloužil v minulosti jako zdroj vody
pro celé Lysolaje a ještě dnes si k němu chodí mnoho lidí pro vodu. Mariánská kaple nad pramenem
byla postavena roku 1863 a spolu se starým sadem
nad ní tvoří malebný vstup do rokle. Housle byly
v roce 1982 vyhlášeny přírodní památkou.
Martina Jurová
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architektura

Plán Pinkasovy synagogy z roku 1954 se zakreslením
odkrytých opukových pilířů starší zástavby. Archiv
Národního památkového ústavu, územní odborné
pracoviště v Praze

Pohled na Starý židovský hřbitov v průběhu závěrečné fáze asanace Židovského a Starého Města pražského. Vpravo
mohutná novostavba Uměleckoprůmyslového muzea a vlevo od ní Klausova a Pinkasova synagoga. Foto Jan Kříženecký,
1909. Archiv hlavního města Prahy, sbírka fotografií, sign. XI 1339

Kam s Vojtěchem Kašparem
za památkami donedávna
ukrytými v zemi
Rituální lázeň v Pinkasově synagoze
na pražském Josefově
Archeologické terény, zaniklá zástavba, pozůstatky přízemí či zasypaných
sklepů původní zástavby v prostoru Židovského Města jsou dnes pohřbeny pod
mohutnými novověkými navážkami o mocnosti dvou až pěti metrů. Ty pocházejí
z drastické asanace této části města na přelomu 19. a 20. století, kdy došlo
k postupné demolici desítek objektů, výstavných palácových staveb i tří synagog.
Na takto uvolněné ploše vznikly nové městské bloky činžovních domů a široké
nově trasované ulice.
Počátky zdejšího osídlení jsou na základě výpovědi archeologických pramenů kladeny do průběhu 2. poloviny 11. století (první zmínka o pražských Židech pochází z roku 1096). K intenzifikaci
sídelních aktivit v tomto prostoru dochází v průběhu 12. století a židovské osady vyrůstají v okolí
dvou významných staveb Staré a Staronové synagogy s přilehlým židovským hřbitovem. O charakteru zdejšího osídlení svědčí osteologické nálezy
kuchyňského odpadu, v němž z náboženských
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důvodů jednoznačně převládají kosti hovězí, doprovázené v menší míře kostmi drůbežími a skopovými. Židovské Město bylo po roce 1230 zakomponováno do nově budovaných kamenných hradeb
Starého Města a již na konci 13. století v písemných
pramenech nalézáme označení „vicus Judeorum“
či později „platea Judeorum“.
Kompletní asanaci Josefova uniklo pouze několik staveb, mezi nimi i Pinkasova synagoga, v níž
byla archeologickým výzkumem realizovaným při

Odkryté konstrukce pozdně středověkých zdiv objektu
s rituální lázní: 1 – místnost s vodní nádrží; 2 – místnost
s otopným zařízením. Podle Michala Trymla, archiv
Národního památkového ústavu, územní odborné
pracoviště v Praze

Západní část větší místnosti se zbytky někdejší klenby. Dole
schody do lázně. Foto neznámého autora z roku 1968,
archiv Národního památkového ústavu, územní odborné
pracoviště v Praze

výkopech odvodňovacích rýh v roce 1968 odkryta zcela unikátní kamenná rituální lázeň - mikve.
Vlastní synagoga byla postavena na pozůstatcích
starší historické pozdně středověké měšťanské

Hloubení základů pro stavbu Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy. Vlevo Uměleckoprůmyslové muzeum a vpravo
Pinkasova synagoga po asanaci okolní zástavby. Foto
Antonín Alexander, 1924. Archiv hlavního města Prahy,
sbírka fotografií, sign. I 1525

Mikve je nezbytnou a důležitou
součástí každé židovské obce.
Název pochází z hebrejštiny, v níž
doslova znamená „sebrání“ či
„shromáždění“ vody a původně
označoval vlastní nádrž, později
bylo toto označení rozšířeno
na celou lázeň. Nádrž s přírodní
vodou měla umožnit úplné
ponoření a sloužila k očištění
osob či předmětů za podmínky
přítomnosti stále proudící vody
naplňující bazén bez zásahu
lidské ruky. Dnes lázeň slouží
např. k očistě žen po menstruaci
či porodu, muži ji navštěvují
v období vysokých svátků (Roš
ha‑šana a Jom kipur; židovský
Nový rok a Den smíření). Ponoření
v nádrži rovněž doprovází
konverzi k judaismu či jsou takto
košerovány nádoby vyrobené
v nežidovském prostředí
a používané v židovské kuchyni.
zástavby a byla dokončena v roce 1535. Výzkum
prokázal skutečnost, že severní obvodová zeď
synagogy byla přímo založena na starší pozdně
středověkou stavbu, k níž přiléhala hluboká konstrukce roubené studny. Objekt musel zaniknout
ještě před založením zdejšího hřbitova, tedy již
v první polovině 15. století. Největším překvapením ovšem byl nález již zmiňované rituální lázně
ve výkopu při východní obvodové zdi synagogy.

Pohled na Pinkasovu synagogu v průběhu asanace Josefova. Foto Jan Kříženecký, 1909.
Archiv hlavního města Prahy, sbírka fotografií, sign. XI 996

Pohled Pinkasovou uličkou s průčelím Pinkasovy synagogy
s vysokým trojúhelným štítem. Foto Jan Kříženecký, 1908.
Archiv hlavního města Prahy, sbírka fotografií, sign. XI 551

Také zde byla výkopy pro odvodnění obvodových
stěn odkryta zaniklá středověká stavba, která prošla stavebně‑historickým vývojem. V jeho rámci
byla posléze přepažena příčkou na dvě sousední
místnosti, které byly propojeny dveřmi. Obě místnosti byly vydlážděny kvalitní kamennou dlažbou
a menší byla zaklenuta valenou klenbou, jejíž pozůstatky jsou dodnes patrné. V severovýchodním
rohu této menší místnosti (předsíně) byl patrný
opálený líc opukové zdi, který dokládá přítomnost
otopného zařízení sousedícího s výklenkem a lavicí. To lázeň vytápělo, což dokládá i nalezený průduch mezi oběma místnostmi, kterým bylo do vedlejší místnosti přiváděno teplo. Do této předsíně
vedl od západu původní vchod ze dvora synagogy
přes dvanáct schodů. V severní a větší prostoře
byla v jihozápadním rohu odkryta do podlahy za-

Dnešní podoba historické mikve v areálu Pinkasovy
synagogy. Foto Jan Fišer, 2014. © Židovská obec v Praze

puštěná vodní nádrž o rozměrech 1,2 x 2,3 metru
dosahující hloubky až téměř 1 metr. Do nádrže se
sestupovalo po čtyřech dřevěných schodech.
Unikátní nález z první třetiny 16. století představuje nejstarší objekt tohoto druhu v Čechách.
Po jeho odkrytí byl následně v sedmdesátých letech 20. století doplněn o chybějící části kleneb
i dláždění a zpřístupněn novým točitým schodištěm. O existenci dalších veřejných rituálních lázní
v pražském Židovském městě nás informují písemné prameny, díky nimž známe alespoň přibližnou polohu dalších dvou (Židovská – Široká ulice
a dnes zaniklá ulice Goldřichova), které jsou však
nepochybně mladšího data. Památka v Pinkasově
synagoze je dnes přístupná veřejnosti a komentované prohlídky se konají každý den odpoledne
(13.00) s výjimkou sobot a židovských svátků.
Mgr. Vojtěch Kašpar, Archaia Praha z.ú.
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kultura v evropě

Lublaň, město (ne)jednoho muže
Slovinský architekt Jože Plečnik vtiskl
ve 20. a 30. letech minulého století
novou tvář nejen významným pražským
stavbám, ale především vytvořil
současnou podobu slovinské metropole.
Jeho práci je zde možné vidět doslova na
každém kroku, a proto se i jméno Plečnik
zdá být takřka synonymem pro Lublaň.
Avšak na hlavní město Slovinska lze
nahlížet z mnoha směrů, stran i dalších
osobností, které svou kreativní duši
i pohled na svět směle pouští do veřejného
prostoru.

Kostel Zvěstování Panny Marie, Trojmostí a řeka Lublanica jsou rovněž symboly města

dališče Križanke), které doplňuje náměstí Kongresni trg a jeviště dalších lublaňských kulturních institucí. Ročně tato akce přiláká na 60 tisíc
návštěvníků z celého světa.

https://ljubljanafestival.si

Za lepší svět
Lublaňský hrad a za ním se tyčící Alpy

Až na vrchol
Nejen na Plečnikovu Lublaň dohlíží shůry
nejviditelnější městská dominanta z 12. století.
Majestátný Lublaňský hrad (Ljubljanski Grad)
se tyčí na Hradním kopci (Grajski grič), kam
se lze dostat pěšky i s pomocí lanovky. Na návštěvníky zde čeká vyjma krásného výhledu na
město také úniková hra, virtuální muzeum, jež
skrze 3D technologie mapuje historii a architekturu hradu i samotné metropole, gotická kaple
sv. Jiří z 15. století, zvonice, kaple a nádvoří, kde
se koná mnoho kulturních akcí.

www.ljubljanskigrad.si/

26. května – 29. září 2022
Lublaňské muzeum architektury a designu letos pořádá 27. ročník Biennale designu.
V rámci této události probíhá několik výstav,
ve kterých architekti a designéři zkoumají lidové zvyky a hodnotové systémy, které jsou dnes
z velké části ignorovány. Tyto poznatky pak ve
své tvorbě používají k reakci na současné výzvy,
jako je nedostatek vody, likvidace odpadu a klesající biodiverzita.

v loňském roce otevřelo multifunkční kulturní
centrum Cukrarna, jež skýtá prostor pro pořádání výstav současného umění, divadelních,
tanečních, filmových či hudebních performancí
a také je vhodná pro vzdělávací aktivity. Oslazení návštěvy je pak možné v baru, jenž je součástí
centra.

https://cukrarna.art/

Město v městě
Dalším alternativním uměleckým prostorem
s obdobným osudem je Metelkovo město (Metelkova mesto). Bývalé kasárny obsadili před
téměř 30 lety aktivisté a přetvořili je na kulturní
centrum, které návštěvníky vítá barevnými grafi-

www.bio.si

Umělecké laskominy
Budova bývalého cukrovaru patří mezi nejrozsáhlejší lublaňské stavby, kterou obestírá
bohatá historie, a najít pro ni v dnešní době
vhodné využití, byl tvrdý oříšek. Nakonec se zde
Budova Barn v Metelkově městě

21. června – 8. září 2022
Již od roku 1952 se v letních měsících každoročně koná mezinárodní Festival Ljubljana,
který ve svém programu koncentruje například
balet, operu, muzikál, činoherní divadlo, komorní a symfonické koncerty, workshopy pro děti
a rovněž i mistrovské kurzy. Ústředním dějištěm
pro více než 4 000 umělců z více než 40 zemí je
Plečnikovo letní divadlo Križanke (Poletno gle-
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tti. V komplexu budov se pak nachází hipsterské
kavárny, galerie Alkatraz, Škratova čítárna, noční kluby i další umělecká zákoutí, kde se konají
koncerty či workshopy. Součástí komplexu je
také Hostel Celnica, jehož pokoje jsou bývalé
vězeňské cely, a je možné ho navštívit rámci prohlídky.

www.metelkovamesto.org/

Tereza Blažková

foto © Wikimedia Commons

Múza v ulicích

Vzdušný a multifunkční prostor Cukrarny

knižní tipy
Stanislava Jarolímková

Pražská okénka
Pražské okénko Stanislavy Jarolímkové nabízí na portálu Praha
křížem krážem již déle než rok zajímavosti z pražských ulic,
náměstí a zákoutí a autorka se nyní rozhodla vytvořit i knižní
verzi. Obohatila ji o další témata a podrobnosti, které literatura
běžně nenabízí. Dozvíte se tak například, kde se nacházelo
první Maroldovo panoráma, jakou roli hrál podstavec Bruncvíkovy sochy, kde a proč se v Praze málem utopil František
Křižík, odkdy má Pražský hrad výtah se stropem potaženým
kůžemi ještěrů a celou řadu dalších pozoruhodností.
cena: 359 Kč

www.luxor.cz

Bodo Plachta, Achim Bednorz

Příbytky hudby

Iva Petřinová

Hravý průvodce Prahou
Dostat děti ven dá někdy pěknou práci. Když ale
máte chytrého pomocníka, který běžnou procházku promění v objevitelskou výpravu, máte
vyhráno! Hravý průvodce Prahou – to je 19 výletů, které vás zavedou na Pražský hrad, Kampu,
Hradčany, Petřín, Vyšehrad nebo do Židovského
a Starého Města. Obsah je připraven na míru rodinám s dětmi, takže pověsti a informace o historii
či památkách jsou zpracovány tak, aby zaujaly.
Nechybí hravé úkoly a kvízové otázky. Knížku využijí nejen rodiče, ale i učitelé dějepisu, češtiny
nebo vychovatelé.
cena: 349 Kč

www.albatrosmedia.cz

Připravila Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

Soutěž
Který z uvedených domů není v Praze?
a/ Dům U Černé Matky Boží
b/ Dům U Dvou slunců
c/ Dům u Černé pampelišky
Za správné odpovědi vyhrávají tři výherci knihu
Hravý průvodce Prahou. Své odpovědi nám zašlete do 15. září z www.kampocesku.cz/souteze
nebo poštou na adresu redakce. Výherci si ceny
vyzvedávají v redakci!
POZOR: podmínky soutěží najdete na www.kampocesku.cz/vseobecne‑podminky. Nevyzvednuté
nebo nepřevzaté ceny výhercem do 30 dnů od
jejich zveřejnění propadají bez náhrady.

Místa, kde žili a tvořili slavní hudební skladatelé pěti století
Achim Bednorz nám předvádí místnosti, kde vládla hudba,
i soukromé prostory obrazovou řečí, jež je pro něj typická,
s maximálním přiblížením a bez jakýchkoli zkreslujících
efektů. Bodo Plachta nás svými texty seznamuje se skladateli a hudebníky tak důvěrně, jako bychom je osobně
navštívili. Všechna uvedená sídla jsou veřejně přístupná
a lze si je prohlédnout. Ukazují nám umělce v prostředí
zcela soukromém a dovolují nahlédnout do hudebního
života jejich doby.
cena: 798 Kč

www.knihykazda.cz
Jonas Salzgeber

Malá kniha stoicismu
Stoická filozofie pro moderní spokojený život. Čtivá příručka
vás seznámí se základy stoické filozofie a nabídne vám možnosti jejího praktického využití v každodenním životě. Kde
najít radost? Odkud získat sílu? Jak čelit různým strachům? Jak
se vyrovnat se smrtí blízkého člověka? A co si počít s depresivními myšlenkami, které se stále vracejí? Kniha ukazuje, jak
si efektivněji poradit s úskalími, jimž v životě čelíme, a naplnit
svůj potenciál. Přináší kombinaci nadčasové moudrosti a rad,
které vám dodají sílu.
cena: 398 Kč

www.jota.cz

Daniela Fischerová

Tramvaj letí
Tramvaj stojí u refýže. Nikdo ještě netuší, že v tramvaji je kouzelník. Vtom se celá tramvaj vznese. Bojíte se? Nebojte se! Je
to kouzlo, nebo trik? Tramvaj letí! je výběrem legračních a hravých básniček o zvířátkách, ale i o létající tramvaji, ježibabě,
elfech či o vesmířanech.
cena: 228 Kč

www.meander.cz
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pražská kultura před 67 lety

Přehled kulturních pořadů
v Praze září 1955
Milí čtenáři,

MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ
V SEZÓNĚ 1955–1956
Divadlo St. K. Neumanna, činoherní městské
oblastní divadlo, má se státi v nejlepším slova smyslu lidovým, socialisticky bojovným, avantgardním
divadlem. Klasický repertoir je volen a inscenován
tak, aby měl vztah k současnému životu, aby divák
cítil spojnici klasické hry s životně důležitými otázkami současnosti. V následující sezoně 1955/56 uvádí:
Ve jménu života i radosti i krásy – S. K. Neumann,
Kudy kam – O. Šafránek, Její pastorkyňa – G. Preisová, Pražský žid – J. J. Kollár, V. Vančura, Chlapík
z našeho města – K. Simonov, Viníci bez viny –
A. N. Ostrovskij, Jak se vám líbí – W. Shakespeare,
Chvástavý verbíř – Plautus, Domov je u nás –
I. Prachař, laureát státní ceny, Matka Kurážná a její
děti – B. Brecht ad.
Ideový profil Komorního divadla vychází z několika dramaturgických linií. Jsou to hry s mezinárodní problematikou, inscenování her realistické
české klasiky, objevování klasických her na našich
jevištích dosud, nebo již dávno nehraných, uvádění
vrcholných her komorního sovětského repertoiru
a dramaturgická linie původních, současných her.
Do další sezony přecházejí hry: Neklidné stáří –
L. Rachmanov, Mína z Barnhlemu – G. E. Lessing,
Pygmalion – G. B. Shaw, Don Manuel a Marie
Luisa – Fr. Tetauer, Gazdina roba – G. Preissová,
Nekrassov – J. P. Sartre, Premiéry: Mášenka –
A. P. Afinogenov, Misantrop – J. B. Moliére, Letec
z Hirošimy – J. Gruszczynski, Směry života –
F. X. Svoboda, Raketa – L. N. Tolstoj, Bezvýznamná
žena – O. Wilde.
Divadlo komedie vzniklo před pěti lety jako
zvláštní typ divadla. Zaručuje realistický přístup
k veselohrám a fraškám, jakož i satirickým komediím. Dramaturgie je tu mnohem úžeji vymezena
než v Komorním divadle. V repertoiru klasických her
tradicionálních objeví se na jevišti divadla Rostandova hra Romantikové, Shawův Čokoládový hrdina a sovětská dramatisace románu Bel ami od
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a nesměla se odchýlit od linie budování socialismu
v hlavách publika. V programech se to jen hemží
sovětskými autory, vybraní klasici byli tolerováni.
Objevné čtení přeji.
Alice Braborcová

Guy de Maupassanta. Dále: Liliomfi – E. Szigligeti,
Hej, pane kapelníku – M. Stehlík, laureát státní
ceny, Zázračný pramen madridský – Lope de Vega, Zamilovaní – C. Goldoni, pro letní představení
ve Valdštejnské zahradě Vrchlického Soud lásky.
Z minulé sezony přecházejí: Šeříkový sad – C. Solodar, Bidýlko – E. Vachek, Sen noci svatojánské –
W. Shakespeare, Stará historie – J. Zeyer, Host do
domu – J. Hronek.
Městské divadlo na Fidlovačce provozuje
převážně operety. Jeho poslání je poskytovat návštěvníkům optimistickou zábavu vysoké umělecké
úrovně literární, hudební a reprodukční, vychovávat
diváka pro vyšší a náročnější jevištní hudební formu a starat se o rozvoj operetního žánru především
uváděním nových děl tohoto oboru. Z roku 1955, po
případě z let dřívějších přejdou do roku 1956 hry:
Vinobraní (nově nastudováno) – O. Nedbal, Loutka – E. Audran, Perly panny Serafinky – R. Piskáček,
Mlynářka z Granady – J. Kalaš, Svatba v Malinovce – B. Alexandrov, Tak žil a hrál nám Kmoch –
Jankovec, Modrovous – J. Offenbach. Dále počítá
divadlo s uvedením čtyř premiér: Grand hotel Praha – Vl. Soukup, J. Hrbas a spol. Druhou premiérou
bude Jirouskova hra o Matěji Kopeckém, českém
loutkáři. Půjde o velkou hudební formu, čerpající
z bohatého dědictví lidové písně, poesie a tance.
Jako třetí premiéru zamýšlí divadlo uvést Michuovic dcerušky od André Messangera (libreto Vanloo
a Duval). Hra má za úkol uvést po dohrání Loutky
a Modrovouse další hru z oblasti poklasické, která
má vynikající hudbu. V prosinci přijde na řadu Miljutinova opereta Poplach mezi děvčaty, sovětská
novodobá opereta, k jejíž inscenaci se mohlo divadlo odhodlat po zvětšení souboru a zkvalitnění
všech složek.
Divadlo Jiřího Wolkra chce svým repertoirem
připoutat dospívající mládež a přimět k vážnému
a odpovědnému zamyšlení nad perspektivami vlastního života, který se jí otevírá po dokončení školy.
Svým divákům ukazuje sílu skutečného přátelství
mladých lidí, jejich hlubokou solidaritu a obětavost.

Chce přesvědčit mládež o tom, že i uprostřed klidného mírového života se mohou vyskytnout situace,
které budou vyžadovat statečnost a neohroženost.
Uvádí pro starší děti a mládež nejlepší díla světového klasického repertoiru. Vstupuje do další sezony
hrami: Sůl nad zlato – B. Němcová, K. Dittler, Čert na
zemi – J. K. Tyl, Dvanáct měsíců – S. Maršak, Popelka – M. Lichardová, O. Lokvencová, Pan Johanes –
A. Jirásek, Princezna se zlatou hvězdou na čele –
B. Němcová, Divotvorný klobouk – V. K. Klicpera ad.
Pražské Ústřední loutkové divadlo, laureát státní ceny, má v soustavě čs. profesionálních
loutkových divadel zvláštní postavení. Stalo se vyhledávaným zdrojem zkušeností a podnětů i pro
amatérské loutkářské soubory. Navíc přijímá tato
scéna i funkci representační vůči cizině, jak o tom
svědčí přečetné návštěvy zahraničních hosté, mezinárodní korespondence a živý zájem zahraničního
tisku. Dvě třetiny představení mají organisovanou
návštěvu, čerpanou téměř vesměs z řad školní mládeže, ostatní představení jsou volná. Divadlo má
proponován v listopadu zájezd do Rumunska a další
zahraniční zájezd v roce 1956. Repertoir příští sezony: Pan Johanes – A. Jirásek, O velkém Ivanovi –
S. Preobraženskij, Kouzelná galoše – G. Matvějev,
Kačátko – N. Gernětová a T. Gurevičová, Hrdinové
severu – K. Šnejderová, Zlatovláska – J. Kainar,
laureát státní ceny, Kůzlata a vlk – N. Medvědkinová ad.
Divadlo Spejbla a Hurvínka je pro dospělého
diváka divadlem humoru a satiry. Svými představeními chce zesměšňovat a pomáhat odstraňovat
závady ve společenském dění i v lidech. Soudobými i klasickými pohádkami má být nápomocno umělecké výchově dětí, chce probouzet jejich
zdravou představivost a rozněcovat jejich cit. Bude
dávat přednost i v představeních pro děti hrám

foto © Wikimedia Commons

v zářijovém výběru kulturních akcí se dozvíte
podrobněji, co v této sezoně hrála Městská divadla pražská a na jaký repertoár se jednotlivé scény zaměřovaly. Tzv. „ideový profil“ divadla byl na
prvním místě. Dramaturgie byla pečlivě sledována

ohlédnutí
veselým a humorným. Inscenace, které přicházejí
z roku 1955 – pro děti: Hurvínek mezi broučky –
prof. J. Skupa, národní umělec, Kocour chlubílek –
Karanov, Levšin, Perníková chaloupka – Zd. Skořepa
ad. Pro dospělé: Bylo – nebylo – Rad. Krátký, Spejblovo rodinné album – J. Barchánek, F. Janura ad.

Dva koncerty Rumunské státní filharmonie
z Bukurešti. Dirigent G. Georgescu | Smetanova
síň, Obecní dům
Večer italské renesanční lyriky. Scénická suita
z básní největších mistrů renesance. Účinkují: Viola
Zinková, Petr Haničinec – členové D 34, Jiřina Bohdalová, Luděk Munzar, Milan Neděla. Režie Václav
Hudeček. Scénická hudba Jan Klusák. Dirigent Libor
Pešek | Ledeburské terasy, Valdštejnské nám.

VÝSTAVY
Myslivost v československém výtvarném umění
| Výstavní síň Purkyně, Na příkopě

Český Vinnetou
Český herec a dabér Stanislav
Fišer se narodil 14. prosince 1931
ve východočeských Hořicích jako
nemanželské dítě herečky kočovné
divadelní společnosti. Ochotnické
divadlo začal hrát hned po vychození
obecné školy v Poděbradech.

10. výročí osvobození Koreje sovětskou armádou
| Park kultury a oddechu Julia Fučíka
Mezinárodní výstava poštovních známek PRAGA
1955 | Mánes a Slovanský ostrov

FILMOVÉ PREMIÉRY V ZÁŘÍ
Ed Martin vypovídá – zfilmovaná kriminální hra
amerického spisovatele Alberta Maltze. Režie:
E. Kahler a K. H. Bieber. Hrají: U. Thein, K. Matzová,
K. Wenkhaus aj.

ZÁBAVA
Jednou z nejznámějších staropražských hospůdek
je hradčanská Vikárka. Je známa zvláště od doby,
kdy ji zvěčnil Svatopluk Čech ve svých Výletech pana Broučka. Původní dům byl postaven v 15. století
jako dům vikářů, v domě pak zřízena škola a koncem
16. století tu vznikl hostinec, či spíše vinárna, kde se

Plavba na Grumant – sovětský barevný film. Dramatický příběh o odvaze, hrdinství a věrném přátelství. Režie: J. Jegorov. Hrají: N. Krjučkov, G. Judin,
M. Kuzněcov, M. Bernes aj.
Prázdniny pana Hulota – originální francouzská
veselohra s komikem Jacquesem Tatim. Režie: J. Tati.
V dalších úlohách hrají: N. Pascaudová, L. Perrault,
M. Rollaová aj.
2 x 2 je někdy 5 – maďarská barevná opereta o mladých letcích. Režie: G. Révész. Hrají: V. Ferrariová,
F. Zenthe, Z. Maklary aj.
Nezvaní hosté – příběh odvahy a lásky mladých
polských vlastenců. Režie: A. Wajda. Hrají: U. Modrzynska, T. Janczar, J. Paluszkiewicz, R. Kotas aj.
Vídeňský komediant – rakouský barevný film, Režie: K. Paryla, nositel národní ceny. Kamera: W. Sohn.
Hrají: K. Paryla, E. Strauss, A. Seidlerová aj.
Pařížské předměstí – příběh zelináře z Montmartru
podle povídky A. France. Režie: R. Habib. Hrají: Y. Deniaud, Ch. Fourcade, P. Mondy, J. Fabbri, C. Winter aj.

HUDBA
Albín Berký – violoncellový koncert sólisty
Slovenské filharmonie. R. Amcudzinsky – klavír.
Beethoven, Kodály, Locatelli, Freši, Dvořák, Paganini
| Dům umělců /nyní Rudolfinum/

Restaurace Vikárka, Pražský hrad

čepovalo víno z kapitulních vinic. Během času se
proměnila v útulnou hospůdku. Romantické okolí
pak v novější době lákalo umělce, jako byl Svatopluk Čech, Ema Destinnová, Jaroslav Vrchlický, Ignát
Hermann, Fr. Ženíšek, Růžena Jesenská, též Mikoláš
Aleš, L. Marold a divadelní trojlístek Jindřich Mošna,
Ferdinand Šamberk a Eduard Vojan.
Vydal Městský dům osvěty ÚNV hl. m. Prahy. Re
dakce a administrace v Praze 1, U Obecního domu 2.
Vytiskly Středočeské tiskárny, závod 04. Cena 2 Kčs.
Předplatné na rok 1955 Kčs 24,-.

foto © www.sedmicka.tyden.cz

Dnes již neexistující sál německého divadla Kleine
Bühne, který od r. 1949 sloužil jako scéna Ústřednímu
loutkovému divadlu

Po druhé světové válce se stal hereckým profesionálem, když jako elév nastoupil do Pražského
divadla pro mládež paní Míly Melanové. Po zrušení divadla si našel angažmá v Divadle na Vinohradech, Divadle Jiřího Wolkera a v divadle E. F. Buriana D34. Většinu své kariéry strávil v Divadle ABC,
kam ho angažoval Jan Werich v roce 1959. Na této
scéně vytvořil více jak osmdesát rolí. V šestnácti
letech se poprvé objevil na filmovém plátně a to
v epizodní roli ve snímku Až se vrátíš (1947). Následovaly filmy Hostinec u Kamenného stolu nebo
Rodinné trampoty oficiála Třísky. Později si zahrál
v seriálech Hříšní lidé města pražského, Dobrodružství kriminalistiky nebo Četnické humoresky.
Do povědomí diváků se zapsal především díky
svému působení v dabingu. Jeho hlasem mluvil
např. herec Pierre Brice v roli indiánského náčelníka Vinnetoua nebo Peter Sellers jako inspektor
Clouseau. Za celoživotní mistrovství v této oblasti
získal Cenu Františka Filipovského. Věnoval se i výtvarnému umění, svým stylem se řadí mezi naivisty. V roce 2004 mu byla diagnostikována rakovina
hrtanu, přišel o hlasivky a tím jeho kariéra v podstatě skončila. Před kameru se vrátil jako němý
pan Lang v seriálu Velmi křehké vztahy. Stanislav
Fišer zesnul 11. června 2022 v Praze a s ním odešel
i jeho legendární hlas.
Alice Braborcová
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Nová dimenze světla (175 let)

(930 let)

Prahu rozsvítilo prvních 200 plynových lamp 15. září 1847. Do té doby byly používány
lampy olejové. Tento den je považován za den českého plynárenství.

Po jepičí vládě Konráda I. Brněnského byl
korunován a 14. 9. 1092 nastoupil na trůn
Břetislav II. Přestože i on vládl krátkých
osm let, nastolil velké změny.

foto © Wikimedia Commons

Náhrobek Břetislava II., svatovítská katedrála

Omezil vliv Svaté říše římské na český stát, svou
moc upevnil dosazováním biskupů z ciziny. Vyhnal
vůdce rodu Vršovců Mutinu a Božeje, zakázal pohanství (1094) a posvátné stromy a háje dal vysekat
a spálit. Ze Sázavského kláštera vyhnal slovanské
mnichy (1097) staroslověnského obřadu a usadil tu
benediktiny latinského obřadu. Židům roku 1098
zkonfiskoval majetky před emigrací do Polska. Jeho
ženou byla Lukarta z Bogenu (1094–1100), dcera
Aschwina z Windberg‑Bogenu, která mu porodila
nástupce, syna Břetislava.
Josef Grof

Plyn určený pro osvětlení do lamp byl přiváděn
z první pražské i české
plynárny zřízené k tomuto
účelu v Karlíně, v místech
dnešního hotelu Hilton
Prague na Florenci. Svítiplyn se v ní vyráběl za
pomoci černého uhlí. Ve
40. letech 20. století bylo
v Praze již kolem 10 tisíc
plynových lamp. Od konce 19. století bylo plynové osvětlení doplňováno
elektrickým, které postupně nahradilo to plynové.
Poslední plynové lampy
byly nahrazeny elektrickými na jaře 1985. Jednalo se
Plynové lampy si zachovaly kouzlo
o stožáry na Hradčanském
Plynový kandelábr, Hradčanské náměstí
starých časů
náměstí a v Loretánské ulihodnotně umělecky provedeny. Jedněmi z největci. V oblasti královské cesty bylo v letech 2002–2012
ších dodavatelů kandelábrů pro Prahu byly komáplynové osvětlení znovu zavedeno s využitím replik historických stožárů a luceren. Plynové kanderovské železárny na Hořovicku.
lábry byly vyráběny většinou z litiny a byly velmi
Pavel Edvard Vančura

foto © Wikimedia Commons

Břetislav na trůně

Rozděl a panuj (840 let) Architektura i sport v jednom těle (160 let)

foto © Wikimedia Commons

Fridrich I. Barbarossa (románská vitráž ze štrasburské katedrály)

Složité bylo období 70. let 12. století, kdy se v Čechách často střídali a měnili šéfové v závislosti na
spolupráci s císařem Fridrichem Barbarossou. Bedřich,
Oldřich a Soběslav a pak zase Bedřich a nakonec bitva u Loděnice mezi Čechy samými a vzrůstající moc
Konráda II. Oty na Moravě. V roce 1182 česká šlechta
vyhnala Bedřicha a zvolila si právě Konráda. Bedřich
hledal pomoc u Fridricha, který vyřešil spory na sněmu v září 1182. Všechny přítomné zastrašil, Bedřichovi
vrátil Čechy, Konrád dostal Moravu a zrovnoprávněním obou územních celků posílil vlastní moc.
-babok-
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Známé osobnosti se kromě své práce často věnují i zajímavým koníčkům. Architekt
Eduard Sochor svůj volný čas trávil na tenisových kurtech nebo fotbalových trávnících.
Světlo světa spatřil 23. září 1862 ve Vlčí
u Chlumčan. Studoval reálku v Rakovníku, ze které
pokračoval na pražskou
techniku (dnešní ČVUT).
Další studia na technice
v Berlíně a na Akademii
výtvarných umění ve Vídni výrazněji soustředil na
studium středověké architektury. V roce 1889 se ocitl
na studiích v Paříži a díky
stipendiím města Prahy
podnikl v dalších dvou letech několik studijních cest
Sochorova vila v Řevnicích
Eduard Sochor, 1895
po Francii, Anglii, Španělsku a severní Africe. Mimo jiné navštívil také Švédsko
v Olomouci a romanticky upravený hrad Kokořín.
a USA. Prokázal svoje schopnosti jako restaurátor
Jak bylo zmíněno v úvodu, jeho zálibou byl sport.
a jako mimořádně schopný kreslíř a ilustrátor paVybudoval tenisové kurty v Řevnicích a mezi lety
mátek. Po návratu do Čech se věnoval projektování
1923–1928 sestavil a organizoval fotbalové muža rekonstrukci kostelů a far v Praze a Rakovníku, dostvo, které hrálo přátelská utkání s mužstvy z Prahy.
mům v Praze, sokolovně v Říčanech a v Řevnicích.
V Řevnicích také 6. června 1947 zemřel a je pohřben
Zde si postavil vilu a založil novou čtvrť. Mezi jena místním hřbitově.
ho práce patří také přestavěná Sarkandrova kaple
-babok-

foto © Wikimedia Commons

Být silný a mít silného souseda? Ve
středověku nic dobrého. Fridrich Barbarossa
ale mazaně vyřešil spory v Čechách.

Bula s dodatkem

Český etnograf, botanik, cestovatel, spisovatel
a fotograf Alberto Vojtěch Frič se narodil
8. září 1882 v Praze. Otec Vojtěch byl doktor
všech práv a advokát v Praze, matka Rosálie,
rozená Švagrovská, pocházela z Roudnice.

(745 let)

Královna jeviště (135 let)

foto © Wikimedia Commons

Andula Sedláčková (* 29. září 1887 Praha;
† 24. listopadu 1967 Praha) byla česká divadelní
herečka a první česká filmová hvězda. Svou první roli
získala v 16 letech a rovnou na prknech Národního
divadla, kde byla dlouhá léta členkou činohry.
Účinkovala též v Divadle na Vinohradech a v roce
1939 založila vlastní Divadlo
Anny Sedláčkové (DAS). Na
divadelních scénách okouzlovala v rolích mladých půAndula Sedláčková, 1912
vabných žen (Sen noci svatojánské, Poupě) a postupně
uváděla i Čapkova dramata. Vytoužese vypracovala na skvělou
né osvobození v roce 1945 bohužel
charakterní herečku (Lucernepřineslo umělkyni očekávaný klid
na, Orlík, Pěsti, Marie Stuara možnost pokračovat v divadelní
tovna a další). V roce 1912
činnosti. A s nástupem komunismu
se nechala zlákat filmem.
se situace ještě zhoršila. Do Prahy
Založila jednu z prvních filnemohla. Přivydělávala si jako kvěHrob Anduly Sedláčkové na
Vyšehradském hřbitově v Praze
mových společností (ASUM).
tinářka a metařka. V roce 1967 došlo
Po první světové válce se
ke krátkému uvolnění politických
společnost rozpadla a Sedláčková se věnovala poupoměrů a Sedláčkové byl udělen titul zasloužilé
ze divadlu. V roce 1939 se rozhodla ve svém divaumělkyně. Dlouho si ho však neužila. O pouhý měsíc
delním životě pro radikální změnu. Otevřela vlastní
později podlehla zraněním po srážce s motocyklem.
scénu DAS, kde ztvárnila bezpočet vynikajících rolí.
Je pohřbena na Vyšehradském hřbitově v Praze.
Ve své práci musela odolávat tlaku nacistů, neboť
-Petmatzwww.prazskyprehled.cz

Náhrobek Přemysla Otakara II., svatovítská katedrála, Praha

V listopadu 1276 uzavřeli oba kohouti smlouvu,
která upravovala některé články Zlaté buly sicilské.
V září o rok později Rudolfův syn Albrecht v Praze
dojednal druhou dodatkovou smlouvu řešící výše
uvedené. Ta českého krále zavazovala k osobní účasti na říšských sněmech, k vojenské pomoci císaři
a korunovační jízdě do Říma bez možnosti vyplatit
se. Na oplátku byla uznána svrchovanost nad domácími odbojníky, čehož Otakar koncem roku využil
a odpor potlačil. A co to bylo platné, když se o rok
později vše vyřešilo na Moravském poli…
-babok-

foto © Wikimedia Commons

Křtěný byl po otci Vojtěch,
jméno Alberto si dal coby špaA. V. Frič s brazilským indiánem, 1905
nělskou variantu svého jména,
pro odlišení od otce. Na cestách po Jižní Americe navštívil
předmětů, sestavil slovníky 36 indidesítky domorodých kmenů,
ánských jazyků. Vynikal humánním
u kterých strávil téměř dvanáct
přístupem k domorodcům a umělet života. Od mládí projevoval
ním komunikovat s nimi. Získal od
nadání v přírodovědných obonich jméno Karaí Pukú, česky Dlourech a postupně se vypracoval
hý lovec. Po návratu z jedné z cest
na odborníka světového formáse oženil s Dragou Janáčkovou, s níž
tu, byl považován za největšíměl syna Ivana Vojtěcha. S indiánho soudobého znalce kaktusů
skou manželkou měl dceru, která
Alberto Vojtěch Frič, 1901
a vynikajícího etnografa. Shromu zanechala početné potomstvo.
máždil největší a nejcennější evropskou sbírku kakObě strany se o sobě dozvěděly až v roce 2000.
tusů své doby a popsal desítky nových druhů. Kvůli
Vojtěch Frič vydal mnoho odborných knih, stěžejnim navštívil Střední a Severní Ameriku, vydával se
ním dílem jsou Indiáni Jižní Ameriky. V roce 1944
i do strmých hor And. Na svých cestách pořizoval
si způsobil zranění a onemocněl tetanem. Odmítl
fotografický materiál a je považován za průkopníka
klasickou léčbu a 4. 12. 1944 umírá. Pohřben byl na
české krajinářské a cestopisné fotografie. U jihoameMotolském hřbitově v Praze.
rických indiánů získal několik desítek sbírkových
-aba-

Konec vlády Přemysla Otakara II. se nesl
ve sporech s domácí šlechtou a římským
králem Rudolfem.

Korunovace
Karla IV. (675 let)
V pražském Vítu korunoval arcibiskup
Arnošt z Pardubic třicetiletého římsko
‑německého krále Karla IV. také králem
českým. A Blanku z Valois českou královnou.

Korunovační klenoty české,
korunu dal zhotovit Karelroku 1347

Byla sobota 2. září 1347 a poprvé český arcibiskup
celebroval korunovaci. Karel toho do té doby stihl
dost. Po vítězství u San Felice (1332) byl v 16 letech
pasován na rytíře. Roku 1333 se stal markrabětem
moravským, účastnil se tří křížových výprav, bojoval
ve Slezsku, obléhal Krakov, potlačil vzpouru moravských pánů. Málem také zahynul v bitvě u Kresčaku
(1346) a několikrát unikl smrti při pokusu o atentát.
Antonín Fridrich
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foto © Historie českého národa v obrazech

foto © Wikimedia Commons

Lovec kaktusů (140 let)

Září 1457 (565 let)
Příjezd krále Ladislava do
Prahy z Vídně, kam uprchl
z Uher, neboť tam se schylovalo ke vzpouře. V Králově dvoře
na Starém Městě pražském
probíhaly přípravy na svatbu
s francouzskou princeznou
Magdalénou (1436–1484 zde
bydleli postupně Zikmund,
Ladislav, Jiří Poděbradský
i Vladislav II. Jagellonský).
2. 9. 1602 (420 let)
Zvláštním císařským nařízením
se zakazovala činnost českobratrských sborů. Na statcích
krále a některých katolických
šlechticů bylo přikázáno poddaným přestoupit ke katolictví.
Zvlášť aktivně se choval Jaroslav
Bořita z Martinic, který nařídil
poddaným přijmout svátost
oltářní pod způsobou chleba.
6. 9. 1427 (595 let)
Husitská šlechta se za vedení Hynka Koldštejnského
z Valdštejna pokusila o převrat
v Praze. Koldštejn byl husitský hejtman pražského svazu.
Pražský lid tento pokus překazil. Plán prozradil svým pražským přátelům Vilém Kostka
z Postupic, čímž se protistrana
mohla připravit.
6. 9. 1437 (585 let)
„Dobyto bylo hradu Siónu
a Jan Roháč z Dubé zajat. 9. září 1437 císař Zigmund rozkázal oběsiti na šibenici u Prahy
Jana Roháče. Oběšeno s ním
jiných 60. Císař se popravě
jejich s radostí díval.“ (Kalendář
historický národa českého,
D. A. z Veleslavína, s. 780 a 789)
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Oskar Brázda (* 30. září 1887 Rosice nad Labem; † 19. prosince 1977
Líčkov u Žatce) byl český malíř podobizen, krajin, zátiší a držitel mnoha
vyznamenání. Na vídeňské akademii byl žákem Rudolfa Bachera, poté
portrétisty Kasimira Pochwalského. Od roku 1913 studoval v Římě.
V roce 1915 se oženil se spisovatelkou a švédskou aristokratkou Amelií Posse. Sňatek mu umožnil vstup do salonů
společnosti. Využil toho k propagaci českého odboje. V průběhu první světové
války se seznámil s Edvardem Benešem
a společně se aktivně účastnili 1. československého odboje. Oba byli internováni na Sardinii jako nepřátelští cizinci.
Po roce 1920 prožil závratnou kariéru
v Itálii, stal se portrétistou římské aristokracie a honorace. V roce 1925 se vrátil
zpět do vlasti. S manželkou Amelií koupili padesát let neobydlený barokní zámek Líčkov nedaleko Žatce, především
kvůli krásné a inspirativní krajině. Na

Oskar Brázda

Oskar Brázda, Kytice, 1959

začátku 2. světové války musel zámek
opustit a nějaký čas strávil ve vězení. Po

válce se vrátil zpět, ale v roce 1948 mu
byl zámek vyvlastněn i s částí obrazů,
kterými státu zaplatil tzv. milionářskou
dávku. Na Líčkově však mohl zůstat. Po
roce 1989 jeho druhá žena Marie získala
díky restitucím manželův majetek zpět
a na zámku vytvořila Galerii Oskara
Brázdy, kde návštěvníci mohou vidět
množství jeho děl i osobních věcí.
-PetraM-

foto © Wikimedia Commons; www.zatecky‑denik.cz

Září 1307 (715 let)
Vojsko římského krále
Albrechta I. Habsburského vtrhlo
přes Chebsko do Čech. Vojsko jeho syna Fridricha I. Sličného mu
od moravské Jemnice přispěchalo na pomoc. Oba se spojili
a oblehli Kutnou Horu a Kolín.
Města se však ubránila a rakouská vojska ustoupila ke Znojmu.

Český malíř se závratnou
kariérou v Itálii (135 let)

Ten Ta Toyen (120 let)
Česká malířka Toyen, vlastním jménem Marie Čermínová, byla uznávanou
členkou české předválečné avantgardy. Narodila se 21. září 1902 v Praze
na Smíchově.
Významná představitelka evropského surrealismu a umělecké avantgardy
první poloviny 20. století, které byla
svoboda vyjadřování nade vše. Protestovala proti měšťáckým konvencím,
rodinným, společenským a kulturním
hodnotám, popírala tradiční ženskou
roli. Nosila pánské oblečení a neměla
v lásce ani svůj ženský rod. V roce 1922
se vzdala svého dívčího jména a užívala
pseudonym Toyen, který pro ni zřejmě
vymyslel básník Jaroslav Seifert. Celoživotně se přátelila s malířem a fotografem Jindřichem Štyrským, se kterým roku 1925 odjeli do Paříže a vyhlásili svůj
vlastní umělecký směr – artificialismus.
Seznámili se se surrealistickou skupinou kolem Andrého Bretona a Paula
Éluarda a po návratu do Prahy se stali

1367

(655 let)
28. 9. 1367
vysvěcení kaple
sv. Václava ve
Vítu arcibiskupem
Janem Očkem
z Vlašimi

Marie Čermínová, 1930

války ukrývala, odstěhovala natrvalo do Paříže. Byla uznávanou
umělkyní a ilustrátorkou, účastnila se řady výstav. V posledních letech
života byla však stále osamělejší. Toyen
zemřela 9. 11. 1980 v Paříži, kde je pochována na Cimetière des Batignolles
(hrob č. 31, 2. oddělení, 2. řada).
-aba-

Z cyklu 12 kreseb Střelnice (1939–1940),
vydal Fr. Borový, únor 1946

zakládajícími členy Skupiny surrealistů
v ČSR. Během nacistické okupace Štyrský umírá a surrealismus je považován
za zvrhlé umění. V roce 1947 se Toyen
společně s židovským básníkem Jindřichem Heislerem, kterého u sebe během

1597

(425 let)
16. 9. 1597
císař Rudolf II.
povoluje stavbu
Zlatnické (dnes
Zlaté) uličky na
pražském hradě

1822

(200 let)
Jindřich Fügner
* 12. 9. 1822
† 15. 11. 1865
český tělocvikář,
spoluzakladatel
tělocvičné
jednoty, spolku
Sokol

foto © Wikimedia Commons; Luděk Sládek

Historia magistra vitae

foto © Wikimedia Commons

Když se začalo promítat (115 let)

Historia magistra vitae

K rozvoji kinematografie začalo docházet koncem 19. století. Ve světě
i u nás začaly vznikat první biografy. Promítaly se tu jen krátké filmy,
přesto byl o ně velký zájem. Velkou zásluhu na tom mají tzv. kočovná
divadla.

8. 9. 1967 (55 let)
V Praze byla zahájena stavba
dálnice Praha–Bratislava,
dálnice D1. Základní kilometrovník 0,000, jehož poklepáním
byla stavba zahájena, se dnes
nachází ve středním dělicím
pásu dálnice za křížením s ulicí
Pod Chodovem. Po rozdělení
Československa se trasování D1
změnilo směrem na Ostravu.

Teprve v roce 1907 se u nás otevřelo první české kino. V domě U Modré
štiky v Karlově ulici v Praze ho 15. září
slavnostně otevřel Dismas Šlambor alias
Viktor Ponrepo. Původně provozoval
kouzelnické umění. Jezdil po českém
venkově a bavil lidi. Na Jubilejní výstavě
v Praze ho nadchl vystavený Edisonův
fonograf a v dřevěné boudě Kříženeckého promítání prvních filmových záběrů.
Časem si pořídil i vlastní promítací přístroj. Po několika pokusech promítání
dostal povolení na založení vlastního
kina. Mělo 56 sedadel a hrálo denně
kromě pátku. Ponrepo se při každém
promítání zdvořile s diváky přivítal.
Když už jich začalo přibývat, nechal si
natočit úvodní znělku, v níž se divákům

Viktor Ponrepo

Biograf Viktor Ponrepo, dům U Modré štiky 1907

ukláněl na plátně. Při promítání pomáhal Ponrepovi jeho bratr Karel Šlambor,

který diváky do představení uváděl, komentoval děj a vytvářel zvukové efekty.
Někdy Ponrepo komentoval filmy sám.
Promítání filmů doplňoval nejprve
svým starým fonografem, až po letech
angažoval klavíristu a houslistu. Kino
Ponrepo promítalo i po zakladatelově
smrti, dalších dvacet let.
Martina Jurová

Fantaskní realista (110 let)

foto © Galerie Kmoch; Luděk Sládek

Josef Liesler se narodil 19. září 1912 ve Vidolicích u Kadaně, jako
druhé z deseti dětí (šest zemřelo). Otec pocházel z německé rodiny,
vyučil se u svého otce krejčím, ale pracoval v Kadani jako pošťák.
Matka byla z německé vesnické rodiny.
Rodiče bydleli
i budoucí manželka
v Kadani, kde Josef naBlaženka Málková,
vštěvoval německou
spolužačka z gymnázia.
obecnou školu, ale
Pod dojmem obsazení
německou měšťanku
republiky nacisty a vypo roce vyměnil za
puknutí války vzbudil
českou. Otec chtěl, aby
Josef rozruch založese Josef vyučil cukráním Skupiny 7 v říjnu
řem, ale nakonec nebyl
1939. Členy byli malíři
Litografie „Z Egypta“, 1970
proti, aby nastoupil na
Hejna, Paderlík, Seydl,
České reformní reálné
sklář Plátek, sochař
gymnázium v Karlových Varech (1926),
Michálek a fotograf Lukas, kterého
kde získal první průpravu v kreslevystřídal Jiroudek (zrušeni byli 1941).
ní u prof. Boháče. Ve 30. letech přijal
Josef i Blažena dokončili studia před
čs. občanství, dokončil gymnázium
uzavřením vysokých škol. Josef unikl
a zahájil studia na ČVUT v Praze (1934–
nasazení v Říši v nábytkářské firmě
1938), obor kreslení (profesoři Bouda,
Koželka–Kropáček, ale jeho otec válSejpka, Blažíček). Do Prahy s ním odešla
ku nepřežil a matka byla v roce 1945

1832

(190 let)
Josef Košín
z Radostova
* 14. 9. 1832
† 10. 11. 1911
český advokát
a spisovatel,
dodnes je znám
jeho příběh
o Bumbrlíčkovi
www.prazskyprehled.cz

1832

(190 let)
Miroslav Tyrš
* 17. 9. 1832
† 8. 8. 1884
český obrozenec,
historik umění,
pedagog,
spoluzakladatel
tělocvičné
jednoty, spolku
Sokol

Josef Liesler v ateliéru, po roce 2000

„odsunuta“. V letech 1942–1948 byl
Josef členem S.V.U. Mánes, 1945 SČUG
Hollar, 1958 zakládal Skupinu 58, později byl členem skupiny Radar. Za známku Hydrologická dekáda získal cenu
UNESCO – nejkrásnější známka roku.
Byl mu udělen titul zasloužilý umělec
(1969) a obdržel medaili Za zásluhy
(2003). „Nemaluju sny, ale realitu, která
je vždycky nějak propletena s fantazií,
tedy s věcmi vymyšlenými. Proto jsem
fantaskní realista.“ Josef Liesler zemřel
ve věku 92 let 23. 8. 2005.
-lgs-

1867

(155 let)
Petr Bezruč
* 15. 9. 1867
† 17. 2. 1958
vl. jm. Vladimír
Vašek, slezský
básník píšící
česky, autor
sbírky Slezské
písně

8. 9. 1972 (50 let)
Premiéra pohádkové komedie Dívka na koštěti z autorské dílny režiséra Václava
Vorlíčka a scenáristy Miloše
Macourka s Petrou Černockou
v hlavní roli. Jedno z ocenění
získal film v roce 1972 v Terstu,
tzv. Stříbrnou pečeť. Film byl
v roce 2021 digitalizován.
10. 9. 1467 (555 let)
„Král Matyáš Uherský korunován v Olomouci na království
české od legátů papežských,
Vratislavanů a některých pánův
českých, kteříž se králi Jiřímu
zprotivili.“ Veleslavín cituje
Curaea „O volbě Matyášově“.
(Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 793)
12. 9. 1897 (125 let)
Pražský stavební podnikatel
Václav Maria Havel se narodil
12. 9. 1897 († 22. 7. 1979).
Příslušník vlivné velkoměšťanské a intelektuálské rodiny
Havlových. Mimo jiné postavil
vilovou čtvrť na Barrandově
spolu s velkým společenským
areálem Barrandovské terasy
a studentské tábory Řadov
a Kouty.
16. 9. 1817 (205 let)
„Nalezl Václav Hanka v klenuté místnosti věže kostela
ve Dvoře Králové rukopis
Královehradecký, zlomek
básnického díla.“ Rozsáhlá
sbírka staročeských básní na
12 pergamenových listech
a 2 úzkých proužcích. (Kalendář
historický národa českého,
D. A. z Veleslavína, s. 808)
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Napoleon i inspektor Dreyfus (105 let)

17. 9. 1942 (80 let)
Z příkazu K. H. Franka byla zahájena Akce E (Emigranten). Bylo
pozatýkáno několik set osob,
jejichž nejbližší příbuzní uprchli
do zahraničí a byli podezřelí, že
vstoupili do zahraničních vojenských jednotek. Akce E pokračovala i v roce 1943, celkem bylo
internováno na 3 500 osob.

Herbert Lom (* 11. září 1917 Praha; † 27. září 2012 Londýn) byl česko
‑britský filmový herec a spisovatel. Narodil se do nemajetné šlechtické
židovské rodiny jako Herbert Karel Angelo Kuchačevič ze Schluderpacheru.

20. 9. 1562 (460 let)
„Císař Maximilián II., císaře
Ferdinanda prvorozený syn,
korunován na království české
v kostele sv. Víta na hradě pražském u přítomnosti pana otce
svého.“ Byl korunován společně s chotí Marií Španělskou,
svou sestřenicí. (Kalendář
historický národa českého,
D. A. z Veleslavína, s. 818)
21. 9. 1852 (170 let)
Český učitel, spisovatel a překladatel František Josef
Andrlík se narodil 21. 9. 1852
(† 28. 11. 1939). Napsal a vydal
124 knih, z toho 84 knih pro
mládež. Byl redaktorem časopisu Přítel mládeže v Hradci
Králové. Řada textů byla
inspirována jeho cestováním
na Balkánském poloostrově.
21. 9. 1937 (85 let)
Státní pohřeb prezidenta
Tomáše G. Masaryka se stal
velkou manifestací zármutku,
ale také víry v demokracii všech
demokraticky cítících občanů
státu bez ohledu na národnost. Masaryk zemřel v brzkých
ranních hodinách 14. 9. 1937
ve věku 87 let. Pohřben je
v Lánech.
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známý především jako představitel inspektora Dreyfuse z filmové
série Růžový panter. O této roli
Herbert Lom jako inspektor Dreyfus v sérii filmů
Lom řekl: „Dreyfus se vymykal
o Růžovém panterovi
všem mým rolím, byl výjimečný.
Zajímalo mě zahrát si směšného blázna.
Získal zde velké uznání jako herec vážA asi se mi to nějak podařilo.“ V 90. letech
ných rolí. Například jako Napoleon ve
se pomyslně vrátil do Československa,
velkofilmu Vojna a mír, jako pirát Tigrakteré znovu objevilo svého slavného
nes Levantus v historickém díle Spartaa populárního rodáka.
kus či jako multimilionář Shahbandar
-Petramatzv krimikomedii Gambit. V Česku je však

foto © Wikimedia Commons

Herbert Lom, 1940

Krása ji neproslavila (105 let)
Česká divadelní a filmová herečka Valerie Kaplanová si získala přízeň
diváků až jako zralá herečka. Narodila se 12. září 1917 v Hlinsku, ale
dětství prožila ve Vídni, díky otci, který tam pracoval jako obchodní
zástupce s botami.
Právě na přání otce také absolvovala rodinnou školu a stala se sekretářkou.
Při zaměstnání hrála s ochotnickým
souborem. V meziválečném období
poprvé stanula na jevišti v roce 1930
v inscenaci Úkazy našich dějin ve Vinohradském divadle. Vystupovala ale převážně v oblastních divadlech v Liberci,
Karlových Varech, Zlíně a Národním divadle v Brně, aby nakonec zakotvila ve
Východočeském divadle v Pardubicích,
jehož členkou byla až do své smrti. Profesionální herečkou se stala až po druhé
světové válce. Příležitostně hostovala
také v Praze v Divadle Na zábradlí. Před
filmovými kamerami se poprvé objevila
už v roce 1951, ale popularitu si získala
až v pozdějším věku rolemi ve filmech

1907

(115 let)
František
Filipovský
* 23. 9. 1907
† 26. 10. 1993
český divadelní
a filmový herec,
dabér, při zahájení
vysílání ČsT 1953
první herec na
obrazovce

Valerie Kaplanová, inscenace karlovarského
divadla Měšťáci, 1952

Služebná Blanquette,
opera 30 milionů pana Gladiátora,
Východočeské divadlo Pardubice, 1967

Honza málem králem, Jára Cimrman ležící spící nebo v trilogii Slunce, seno…
Obsazována byla i do menších rolí

1922

(100 let)
Richard
Husmann
* 4. 9. 1922
† 20. 8. 1987
český spisovatel,
autor románu
s autobiogra
fickými prvky
Nebeští jezdci

v mnoha dalších snímcích a seriálech.
Díky svému nevšednímu vzezření byla vyhledávána i zahraničními filmaři.
V českém filmu si naposledy zahrála
v roce 1998. Jedna z našich nejzajímavěji vypadajících hereček zemřela ve věku 81 let 12. 5. 1999 v Pardubicích, kde
je pochována na Centrálním hřbitově
nedaleko krematoria.
Marie Petrušková

1932

(90 let)
Josef Vobruba
* 6. 9. 1932
† 13. 8. 1982
český dirigent,
hudební režisér
a aranžér,
po Karlu
Krautgartnerovi
kapelník TOČR

foto © archiv Východočeského divadla Pardubice; repro/vis.idu.cz/Miroslav Tůma

18. 9. 1897 (125 let)
Kancelář městských elektrických podniků (předchůdce
dnešního Dopravního podniku
hl. m. Prahy) a Městská elektrická dráha Královských Vinohrad
zahájily provoz elektrické
tramvaje na okruhu dlouhém
téměř 6 km se 17 stanicemi.
15. 12. 1897 byl vinohradský
podnik začleněn do pražského.

Během života vytvořil přes
100 hereckých rolí po celém
světě a slavil úspěchy i na divadelních prknech. V české
produkci natočil během své
kariéry celkem čtyři filmy. Jeho
první velká role byla v roce 1937
po boku tehdejší hvězdy Věry
Ferbasové ve filmu Žena pod
křížem. Začátkem roku 1939
odešel do Velké Británie, kde
úspěšně pokračoval ve filmové
kariéře a působil zde i v rozhlasovém vysílání BBC. Velkou pozornost na
sebe upoutal postavou doktora Larsena
v psychologickém dramatu Sedmý závoj.
Od druhé poloviny padesátých let mohl
díky politickému uvolnění opět spolupracovat s americkými produkcemi.
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Ve Vrútkách na Slovensku se 13. září 1932 narodil český herec
Radoslav Brzobohatý. Celé dětství ale prožil v Jarcové na Valašsku.
Přestože své mladí i hereckou kariéru prožil jinde, srdcem zůstal
Valach jako poleno, jak o sobě tvrdil.

23. 9. 1932 (90 let)
Premiéra 15. divadelní hry
autorů Jiřího Voskovce a Jana
Wericha v Osvobozeném divadle s titulem Robin Zbojník
aneb Pohádka o deseti obrazech. Režíroval ji Jindřich
Honzl a hudbu složil Jaroslav
Ježek. Hra se dočkala 82 repríz.
Inspirací byl americký film
Robin zbojník z roku 1922.

Po vyloučení z gymnázia ve Valašském Meziříčí, ať chtěl nebo nechtěl, se
musel vyučit mechanikem pletařských
strojů v Krnově. Toto povolání ovšem
nikdy nevykonával. Táhlo ho to k divadlu. Proto v roce 1954 vystudoval DAMU a naplno se začal věnovat divadlu.
Nejdříve působil v malých divadlech
v Příbrami, Mostě nebo Olomouci.
V roce 1962 odešel do Prahy, kde získal
angažmá v divadle S. K. Neumanna. Od
roku 1967 pak působil v Divadle na Vinohradech. Po více než třiceti letech, po
neshodách s hereckou kolegyní Jiřinou
Jiráskovou, z divadla odešel. Chvíli hrál
v karlínském divadle, ale roku 2004 se
svou ženou Hanou Gregorovou založil
svoje divadlo Radka Brzobohatého.

Radoslav Brzobohatý

Hrob na Vyšehradském hřbitově

Radek Brzobohatý ztvárnil spoustu krásných rolí, jak v divadle, tak ve

filmu. Z jeho nejznámějších jistě znáte
F. L. Věk, Pěničko a Paraplíčko, Všichni
dobří rodáci, Sněženky a Machři nebo
Princ a Večernice, kde si zahrál zlého čaroděje Mrakomora. Radek Brzobohatý
zemřel den před svými 80. narozeninami, 12. 9. 2012. Místem jeho posledního
odpočinku je Vyšehradský hřbitov.
Martina Jurová

Sklář a malíř (85 let)

28. 9. 1322 (700 let)
Mezi Ludvíkem Bavorem
a Fridrichem I. Sličným
(Habsburským) se uskutečnila
rozhodující bitva u Mühldorfu
o královský titul v římské říši.
Silný oddíl Čechů v čele s králem Janem Lucemburským
přispěl k vítězství Bavorů. Za
tuto pomoc dostal český král
4. 11. 1322 v zástavu Chebsko.

foto © Wikimedia Commons; https://cs.isabart.org

Osobnost českého sklářského výtvarníka, sochaře, malíře a grafika
Bohumila Eliáše (* 2. září 1937 v Nasobůrkách) se významně zapsala
do českého i světového kontextu ateliérového skla 20. století.
V letech 1954–1957 absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou
v Železném Brodě a 1957–1963
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (ateliér
prof. J Kaplického). Pokládal
se za malíře, ale škola kladla
důraz na formování autorské
osobnosti ve všech oblastech
výtvarného umění. Eliáš dosáhl
Bohumil Eliáš, Úsměv žluté, 1987, skleněná plastika,
v malbě svého osobitého výramalované broušené sklo, 60 x 27 cm
zu expresivně laděnou malbou
s náznaky magického surrealismu. TéPanny Marie v Dobříši. Tvořil plastiky
matem mu byla lidské existence, později
a objekty pro sakrální prostory, skleněné
přetavená do jeho skleněných plastik.
stěny pro různé budovy. Souběžně tvoZpočátku se věnoval výtvarným dílům urřil v oblasti malby a grafiky. Jeho tvorba
čeným pro architekturu. Mezi jeho první
přispěla k rehabilitaci malovaného skla.
realizace patří skleněná okna pro kostel
Výrazným dílem byla koncepce „suché“

1937

(85 let)
Pavel Bobek
* 16. 9. 1937
† 20. 11. 2013
český zpěvák,
vystudovaný
architekt, proslavil
se v country, rock
‑and‑rollu a pop
music
www.prazskyprehled.cz

1937

(85 let)
Tři vejce do skla
24. 9. 1937
premiéra
českého filmu
režiséra Martina
Friče s Vlastou
Burianem
v hlavní roli

27. 9. 1892 (130 let)
Na parníku Saale připlul do
New Yorku český skladatel
Antonín Dvořák. Pozvala jej na
jaře 1891 americká milionářka
Jeanette Thurberová, která mu
nabídla jmenování ředitelem nově založené americké
Národní konzervatoře. V jejím
čele stál Dvořák od podzimu
1892 do jara 1895.

Bohumil Eliáš, 2004

fontány pro Československý pavilon na
EXPu 67 v Montrealu. Od 90. let se začal
zabývat i sochami ve formě bronzových
a žulových plastik. Dílo Bohumila Eliáše
je zastoupeno nejen v našich sbírkách,
ale i v evropských a světových galeriích
a museích. Autorova více než čtyřicetiletá plodná umělecká dráha se uzavřela
21. 5. 2005 v Praze. Vychoval si však svého
nástupce v podobě syna Bohumila.
Alice Braborcová

1962

(60 let)
Baron Prášil
21. 9. 1962
premiéra nové
adaptace
českého filmu
Karla Zemana,
v hlavní roli Miloš
Kopecký

29. 9. 1622 (400 let)
Dekret kardinála
Ditrichštejna vypovídal do
dvou měsíců novokřtěnce
z Moravy. Většina se jich uchýlila
do Uher, zvláště na Slovensko.
Z původních 30 tisíc členů jich
zůstalo v zemi přibližně 5 tisíc –
ti byli vypovězeni roku 1628.
Opakovaně byl dekret vydán
i v září následujícího roku.
30. 9. 1452 (570 let)
Byla vytištěna první kniha
na světě. Německý knihtiskař
Johannes Gutenberg vytiskl latinskou Bibli nákladem 180 kusů
v Mohuči s dalšími nakladateli
Johannem Fustem a Peterem
Schöfferem. Jedná se o knihu vytištěnou pomocí knihtiskařského
stroje. Dnes je známo 51 kopií.
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text: Pavel Edvard Vančura (redakce@kampocesku.cz)

foto © Wikimedia Commons, autor D. Sedlecký

Herec s valašskými kořeny (90 let)
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