
I letos se veřejnosti otevřou známé i méně 
známé, veřejné ale i soukromé zahrady, 
aby přivítaly návštěvníky, kteří o jejich 
existenci třeba dosud nevěděli. Vítání 
jsou samozřejmě i znalí návštěvníci, kteří 
v přehledu otevřených zahrad najdou tu 
svou, oblíbenou. 

Právě během víkendu 12.–13. června zde 
mohou najít i něco nového, zajímavého, co 
ji oživí, obohatí. Mnohde se uskuteční už 
i nějaký doprovodný program, o čemž se 
nám v nedávných měsících ani nesnilo. Mo-
hou se tak například účastnit komentova-
ných prohlídek nebo zhlédnout různá kratší 
divadelní či hudební vystoupení. 

Zahrady, které se do projektu zapojují, 
jsou opravdu různorodé. Od vnitrobloko-
vých, nově upravených zelených prostor, 
kde vznikla zahradní úprava podle sou-
časných trendů, kde jsou komunitní zá-
honky nebo plochy vyhrazené dětem, kde 
se tvůrci zahrady kreativně „vyřádili“, přes 
různé zahrady bylinkové či jinak specializo-
vané, až k zahradám zámeckým, městským 
a dalším s předlouhou historií. 

Kam zamířit v Praze? Největší otevřenou 
zahradou bude asi nádherná barokní za-
hrada Trojského zámku, kde by měla zaznít 
i hudba. Zajímavé může být i nahlédnutí do 
zeleného areálu Stanice mladých přírodo-
vědců v Praze 5, v Drtinově ulici, kde se se-
tkáte nejen s flórou, ale i s faunou, tedy zvířa-
ty, která tu chovají. Zapojuje se i romantická 

zahrada při galerii Scarabeus, ve vnitrobloku 
na Letné. Další místa si už najděte sami, je-
jich přehled je na webu vikendotevrenychza-
hrad.cz. Pokud víkend trávíte jinde, můžete 
si zajet i mimo Prahu. Výběr zahrad po celé 
republice je přepestrý, stejně jako rozkvetlé 
květy, jichž jsou teď’ zahrady plné. 

Otevírají se po celé republice už od roku 
2020, nápad na tuto akci vznikl v Anglii, 
kde je možná více zahrad soukromých, ji-
nak veřejnosti nepřístupných. Ale i v našich 
podmínkách má akce své kouzlo. Co je je-
jím cílem? Pořadatelé chtějí zvýšit informo-
vanost a povědomí lidí o zahradním umění, 
zahradní architektuře, parcích, zahradách 
a veřejných prostorech. A také představit 
jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajem-
stvím a přinést lidem zážitek z poznání. Pro-
tože každá zahrada má své osobité kouzlo, 
atmosféru, svůj genius loci. 

Maf (foto © Kokoza)

…dvou období, píšu toto své zamyšle-
ní. Čistě fakticky končí školní rok, čistě 
teoreticky končí nejmenované období 
vyvolané nejmenovanou nákazou. Zde 
jsem možná až příliš optimistický, ale 
zkusím to.

Samozřejmě se nabízí spojení obou 
konců, respektive ohlédnutí za oběma 
obdobími. Ale když nebyla zase tak skvě-
lá, proč se za nimi ohlížet? Leda snad za 
úsměvnými historkami. Jako například 
o sbírání vajec v kurníku během zkoušení 
– úkol pro školačku byl na přestávku jas-
ný, jenže ho trochu nestihla. A jak vidno, 
on-line výuku je možné aplikovat i mezi 
slepicemi. Jen svým kdákáním kurové 
trochu rušili vyjmenovaná slova a paní 
učitelce i ostatním dětem asi trochu zů-
stával rozum stát. Nebo o učiteli, který 
doma hlídal své malé, požďuchující se ra-
tolesti a přes internet učil. A když už po-
páté jednomu mrňousovi při zapnutém 
mikrofonu hrozil, že mu skutečně nařeže, 
a druhého pošle vykřičet do koupelny, tří-
da ho on-line odměnila potleskem. Tepr-
ve pak mu došlo, že jeho domácí výchov-
né praktiky jsou jaksi v éteru. Nakonec 
dodám ještě drobnou perličku od nás: 
základní školou povinný syn strávil sle-
dování hokejového šampionátu našeho 
týmu s velkým bratrem z východu také 
on-line. Nějaký šikovný kamarád využil 
výukových „týmsů“, sezval spolužáky na 
odpolední „nevýukovou“ hodinu a spo-
lečně – byť každý doma sám, chroupali 
brambůrky a komentovali sportovní vý-
kony.

Inu, na to možná jednou budeme vzpo-
mínat. Možná to dopadne tak, že součas-
ní školáci spojí na stará kolena vzpomín-
ky na svou školní docházku jen s on-line 
výukou. Kdo ví. A možná to bude časem 
normální. Ostatně jsem si sám nedávno 
několikrát vzpomněl na starý seriál o klo-
kanici Skippy, kde se hlavní hrdina učil 
na dálku, neb byl kdesi v australské buši, 
daleko od školy. I když to bylo přes vysí-
lačku či co. Jak mi to tehdy přišlo zvlášt-
ní, neskutečné, super.

Nechme však být, co je (snad – abych 
to nezakřikl) za námi. Máme před sebou 
léto, prázdniny, dovolené. Umíte si vůbec 
představit, že vyjdete z města na kole 
bez pokrývky úst a sednete si na terás-
ku v nějakém lesním zátiší k orosenému 
pivu? Nebo budete vychutnávat rakous-
ké víno a výtečný špek přímo na místní 
vinici, bez neviditelné hrozby a bez ja-
kýchkoliv omezení? Já se přiznám, že mi 
to zatím vůbec na mysl nepřichází. Snad 
to za pár dnů udělá „cvrnk“ a ten pocit 
volnosti a touhy po cestách se objeví.

Ondřej Sedláček
PLACENÁ INZERCE

 � 2. 6. 1541 na Malé Straně v Praze 
vypukl požár, který se rozšířil i na 
Pražský hrad a Hradčany, shoře-
ly zemské desky a bylo zničeno 
200 domů – 480 let

 � 3. 6. 1626 položen základní kámen 
k pražské Loretě – 395 let

 � 3. 6. 1801 * František Jan Škroup, hu-
dební skladatel († 7. 2. 1862) – 220 let

 � 4. 6. 1931 * Jan Zábrana, básník 
a překladatel († 3. 9. 1984) – 90 let 

 � 4. 6. 1941 + František Janeček, 
technik, průmyslník a vynálezce, mj. 
zakladatel továrny na výrobu motocy-
klů Jawa (* 23. 1. 1878) – 80 let 

 � 7. 6. 1781 položen základní kámen 
k Nostickému národnímu divadlu 
(dnešní Stavovské), slavnostně bylo 
otevřeno v roce 1783 – 240 let 

 � 10. 6. 1791 * Václav Hanka, básník, 
filolog, národní buditel, „objevitel“  
Rukopisu královédvorského a zeleno-
horského († 12. 1. 1861) – 230 let 

 � 11. 6. 1871 byl založen Vzájemně 
se podporující spolek plavců, rybářů 
a pobřežných Vltavan – 150 let

 � 11. 6. 1881 operou B. Smetany  
Libuše bylo slavnostně otevřeno 
Národní divadlo – 140 let 

 � 20. 6. 1996 zkušební provoz  
zahájil Tančící dům na Rašínově 
nábřeží – 25 let

 � 23. 6. 1891 * Vladislav Vančura,  
spisovatel († 1. 6. 1942) – 130 let

PŘIPOMEŇME SI V ČERVNU

Galerie a muzea, ale i divadla a koncertní sály už vítají první návštěvníky. Centrum sou-
časného umění DOX dokonce opatrně hodnotí uplynulých pár týdnů, kdy otevřelo – a 
rovnou třemi výstavami najednou. Ti čeští návštěvníci, kteří sem chodili rádi už před 
uzávěrou, se vrátili, a vrací se i další velká skupina, jejíž přízně si DOX cení, cizinci 
žijící v Praze. Jen na zahraniční turisty se ještě chvíli asi bude čekat. Nejpůsobivější 
z trojice nových výstav – O lásce, Vanitas a Fenomeander je zároveň překvapivým ob-
jevem české výtvarné scény, v kladném slova smyslu snad až senzací. 

Výstavní debut v DOXu: Siegfried Herz
Objev nového jména, které je ovšem 

pseudonymem vztahujícím se k autorovým 
zájmům, ale i k jeho zdravotnímu hendike-
pu, učinil kurátor Otto M. Urban. V roce 
2015 na výstavě rovněž v DOXu byly tři 
obrazy Siegfrieda Herze, které ho silně za-
ujaly. Výstava se tehdy věnovala fenoménu 
hikikomori, což je dobrovolný odchod do 
izolace od společnosti, specifické onemoc-
nění vztahující se k dnešní době, kterým trpí 
i Siegfried Herz. Zprostředkování kontaktu 
přes spolužáka ze střední výtvarné školy 
sochaře Marka Škubala, trvalo dlouhých 
pět let. Jemu jedinému autor důvěřoval 
a udržuje s ním přátelství. Až do roku 2019 
nebylo možné o autorovi a jeho tvorbě nic 
dohledat a na prosbu o kontakt nereagoval. 
Nakonec se však kurátorovi DOXu ozval  
e-mailem a z přiloženého portfolia prací 
bylo okamžitě jasné, že jde o tak výrazný 
talent, jakých se mnoho nerodí. Jeho mal-
by, kresby i fotografie vyzařují kromě skvělé 
techniky nesmírnou hloubku prožitku, jsou 
ryzí a opravdové. V posledních letech au-
tor téměř nevychází ze svého bytu, a ačkoli 
dříve čerpal náměty i z vnějšího prostředí, 
nyní se soustřeďuje ponejvíc na lidský ži-
vot a jeho prožívání, tak, jak mu to umož-
ňuje jeho zdravotní hendikep. Ten není jen 
otázkou psychickou, ale i otázkou fyzické-
ho onemocnění. Obojí však zjevně umělci 
dává možnost soustředit se na to nejpod-
statnější v lidském bytí. Na život sám, na 
lásku k ženě, k člověku. Přes intimitu jeho 
tvorby je z ní patrné, že Siegfried Herz má 
život rád, že hledá intenzivně jeho obsah 
a naplnění i v omezeních, která jsou mu 
dána nebo která si i sám vybral. A přestože 
má zprávy o vnějším světě i vývoji výtvarné-
ho umění pouze zprostředkované, je jeho 
dílo současné. A možná až nadčasové. 

Výstava v DOXu obsáhla Herzovu tvorbu 
ve velkém rozsahu, vystaveno je tu kolem 
stovky prací. Od rozměrnějších maleb 
a také kreseb, doplňovaných dalšími tech-
nikami, až po menší formáty u fotografií 
nebo kreseb, které skládá do volných cyk-
lů. U mnohých prací využívá originální a do-
stupný prostředek malby, kávu, která dílům 
dává charakteristický barevný nádech. 
Herzovy náměty si řekly o intimní, pocitově 

uzavřený prostor, kterým návštěvník pro-
chází a vnímá jednotlivá témata. Začátku 
výstavy dominuje obraz autorovy postele – 
lože, v němž tráví až příliš mnoho bolestně 

pociťovaného času a je jím vnímáno i jako 
hrob. Dále procházíme jeho krajinami, které 
musel fyzicky opustit, ale zůstávají v něm 
jako vnitřní světy. A dostáváme se ke spá-
čům. Portréty spících mužů i žen přinášejí 
nezvyklé úhly, pohyby, pocity – smutku, 
klidu, života i smrti, vášně i odevzdanosti. 
Na dalších stěnách pak se můžeme pono-
řit do úvah, co pro autora znamená vlastní 
rodina. Její otisk v Herzově triptychu je asi 
nejzáhadnější. Jen o málo méně záhadné 
jsou i další bytosti, povětšině ženy, na jeho 
fotografických portrétech dokreslených ká-
vou, případně červeným vínem. Herz se 
žen nebojí, je tu cítit hluboké porozumění 
ženskému fenoménu a snaha o jeho vyjád-
ření v mnoha podobách. Nejde po povrchu, 
ladných křivkách nebo vnějškové kráse či 
ošklivosti. Jsou to hluboké ponory do žen-
ské bytosti, otiskávající se v její tělesnosti. 

Dalšími tématy Herzových obrazů jsou 
portréty jeho vzorů ze světa umění či filoso-
fie. Herz své vzory nejen portrétuje, ale po-
dle některých svých oblíbených výtvarných 
umělců vytváří i svá díla. Najdeme tu napří-
klad Herzův styl podle Edwarda Muncha 
nebo snad i Jana Preislera. Jeho rozhled 
po světovém kulturním dědictví je zřejmě 

Dnešní doba potřebuje k udržení zájmu senzaci. Šok. Aby se o události mluvilo, jinak 
prý nikoho nezajímá. Zdá se, že před čtyřmi sty lety 21. 6. 1621 tomu bylo podobně. 
Protože monstrózní divadlo, které uspořádal Ferdinand II., zvaný Krvavý, šokovalo 
i tehdejší otrlou Evropu. A mluvilo se o ní pěkně dlouho. Vlastně se o ní mluví do 
dneška. 

Poprava 27 českých pánů vzbudila nejen 
zájem, ale i strach v tehdejší Evropě, pro-
tože do vzpoury proti Habsburkům bylo 
zapojeno mnoho lidí z celé monarchie. Nic-
méně, Ferdinand a jeho exekutivci se na-
konec spokojili s dvaceti sedmi reálně mrt-
vými na Staroměstském náměstí, které na 
onen svět odeslal mistr katovského řemes-
la, slavný Jan Mydlář. Poprava probíhala od 
páté hodiny ranní, což nikterak nezabránilo 
tomu, aby nebylo „narváno“. Plné náměstí 
sledovalo se zájmem krvavé představení, 
které řídil Karel z Lichtenštejna, usazený 
spolu s ostatními v křesle na tribuně, pro 
větší efekt zahalené do černého sukna. 
Urozenost popravených určovala pořadí, 
podle kterého vystupovali na vyvýšené po-
dium pod ostrý Mydlářův meč. První zemřel 
Jáchym Ondřej Šlik, následoval ho Václav 
Budovec z Budova a jako třetí z vysoce uro-
zených pánů byl popraven hudebník a ces-
tovatel Kryštof Harant z Polžic. Další popra-
vení již byli z řad rytířstva a měšťanů. Tudíž 
mezi dvaceti sedmi popravenými pány jsou 
páni vlastně jen tři. 

Nejstarším popraveným byl šestaosmde-
sátiletý rytíř Kašpar Kaplíř ze Sulevic. Měš-

ťan Jan Kuttnauer naopak nedožil čtyřicítky. 
Jako měšťana ho potupně oběsili v okně 
radnice, stejně jako jeho nevlastního otce. 
Další měšťané viseli na šibenici, která stála 
v místech dnešního Husova pomníku. Mi-
lost byla v průběhu akce, zjevně pro efekt, 
udělena stařičkému Sixtu z Ottersdorffu. Lé-
kař Jan Jesenius před smrtí přišel o jazyk, 
který mu byl vytržen za to, že k rebelii vy-
zýval i ostatní. Jeho tělo bylo ještě týž den 
rozčtvrceno u Horské brány, tedy tam, kde 
se dnes říká U Bulhara. 

Když v devět hodin dopoledne poprava 
končila, kat Mydlář měl tři otupené meče 
a výdělek, za který si mohl koupit několik 
pražských domů. Hlavy dvanácti poprave-
ných byly vystaveny na Staroměstské věži 
nad Karlovým mostem, kde pro výstrahu, 
že Habsburkům se nemá odporovat, visely 
dalších deset let. 

Letos si připomeneme čtyři sta let od ono-
ho krvavého letního slunovratu. Jména po-
pravených lze přečíst na zdi Staroměstské 
radnice. Na výstavě Cesta na Horu ve zno-
vuotevřeném Národním muzeu je možné si 
připomenout, co k tomuto brutálnímu aktu 
vedlo. JN

400 let od popravy 27 českých pánů

Víkend otevřených zahrad 12.–13. června

Siegfried Herz – O lásce S koncem…
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široký a v souvislostech. Zájem o klasickou 
hudbu dokazuje skvělým portrétem Dmit-
rije Šostakoviče, kterého obdivuje, stejně 
jako Richarda Wagnera, jehož hudba mimo 
jinou také tlumeně doprovází výstavu. Za-
poslouchat se můžeme i do niterné sklad-
by samotného Herze, zkomponované pro 
violoncello, která byla při příležitosti této 
výstavy poprvé nastudována a zní zde pro 
dokreslení autorovy osobnosti. Dalším do-
plňkem je jeho videoesej, na kterou je po-
třeba si vyhradit oněch 20 minut, které trvá. 

Umocní tak zážitek z výstavy a spolu s vidě-
nými obrazy donutí návštěvníka k tomu, aby 
si položil otázku, stěžejní nejen pro tu chvíli: 
Co pro člověka znamená a čím může být 
dobrovolná samota? Prokletím nebo příno-
sem? Zamysleli jsme se někdy, zda máme 
schopnost být se sebou sami? A kdyby-
chom museli být, jakou bychom pak zane-
chali po sobě stopu? Stopu zoufalství, osa-
mění, nenávisti nebo stopu lásky? Siegfried 
Herz odpovídá svým dílem o lásce. 

Martina Fialková

Reprodukce obrazu Siegfrieda Herze  
Modelka, foto Jan Slavík, © DOX



EKORUBRIKA

DOTAZ: Často se setkávám s tím, že je u fotografie s nabídkou zboží uvede-
no, že je pouze ilustrační. Vím, že bych si měla vše pozorně číst a než něco 
objednám, získat si všechny dostupné informace. Udělala jsem ale chybu. 
Na základě krásné fotky jsem si objednala sedačku. Došlo mi něco, co bylo 
na hony vzdálené fotografii. Až později jsem si všimla, že je u fotky napsáno 
„ilustrační“ a že se prý mohou lišit barva i materiál. Je to v pořádku? 
ODPOVĚĎ: Fotografie je součástí nabídky zboží. Ta zahrnuje nejen slovní po-
pis, ale také veškeré doprovodné informace jako video či fotografii. Všechny 
tyto informace musejí být spotřebiteli sdělovány jasným a srozumitelným způ-
sobem a musejí být pravdivé. Není povinností prodejce fotografii či video k nabídce přidat. 
Pokud ale fotografii k produktu přidá, nesmí uvést spotřebitele v omyl a přimět ho k roz-
hodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, pokud by tušil, že fotografie neodpovídá 
skutečnosti. Z výše uvedeného můžeme dovodit, že pokud prodejce fotografii u produktu 
použije, měla by odpovídat skutečnosti a nelze se odkazovat na pojem „ilustrační“. Pouze 
ve výjimečných případech si lze představit, že je fotografie pouze ilustrační (třeba fotografie 
pláže ilustrující rekreační pobyt u moře), na to by však spotřebitel musel být upozorněn 
jasným a srozumitelným způsobem. Toto pravidlo se uplatní jak u fotky produktu v e-shopu, 
tak u fotky produktu v letáku či katalogu. Všechny praktiky se posuzují z pohledu průměr-
ného spotřebitele. Je zřejmé, že průměrný spotřebitel musí očekávat, že je zboží například 
nasvíceno, aby vypadalo lépe. Nic to ale nemění na tom, že by fotografie měla zachycovat 
reálné vlastnosti zboží.
Kontaktovat můžete i poradenskou linku časopisu dTest – tel.: 299 149 009

PCT, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5, tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu, 
www.prazskevychazky.cz • Vycházky označené hvězdičkou * mají omezený počet účast-
níků, je nutné využít předprodeje v turistických informačních centrech, v recepci  Arbesovo 
nám. 4, pouze po–čt nebo na http://eshop.prague.eu 
E-learningové přednášky je možné zakoupit v eshopu Prague City Tourism v sekci „Vlasti-
vědné vycházky“. 

ČERVEN 2021

 � 2. st Staroměstská exekuce a její aktéři 
– on-line přednáška. V letošním roce uply-
ne 400 let od okamžiku, kdy bylo na Sta-
roměstském náměstí popraveno 27 před-
stavitelů českého stavovského odboje.  
Začátek v 16.00. (J. Nováková) 
 � 5. so Skrytá zákoutí Jánského vršku.* 

Seznámení s původní osadou – oborou 
sv. Jana, která se po založení Malé Strany 
ocitla vně hradeb. Zdejší různorodá zástav-
ba zahrnuje drobnější domky, honosněj-
ší měšťanské budovy a paláce. Začátek 
v 10.00 na zastávce tram. č. 12, 15, 20, 22 
Malostranské náměstí. (M. Hátleová) 
 �Pražský hrad a kněžna Ludmila.* Pro-

cházka Pražským hradem především po 
stopách svaté Ludmily; ženy, která vstou-
pila mezi české zemské světce a hrála 
významnou roli pro posílení Přemyslovců 
v čele vytvářeného českého státu. Začátek 
ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hrad-
čanském náměstí. (J. Nováková)
 � 6. ne Moderním Karlínem od Rohan-

ského ostrova.* Karlín se stal v roce 1817 
historicky prvním pražským předměstím, 
které se začalo koncem 19. století v sou-
vislosti s rozvojem průmyslu měnit v tovární 
čtvrť. Začátek ve 14.00 na zastávce tram. 
č. 3, 8, 24 Karlínské náměstí ve směru k Flo-
renci. (M. Hátleová)
 � 7. po Historie medicíny II. – on-line 

přednáška. Druhý díl seriálu „Historie me-
dicíny“ v evropském prostředí doby re-
nesanční. V této době působil švýcarský 
lékař Paracelsus. Prohlídka míst spojený-
mi s rozvojem medicíny. Začátek v 16.00.   
(L. Kotlářová)
 � 8. út Po stopách Boženy Němcové I. – 

od plesu ke smrti.* (stejně i 15. 6.) Pro-
cházka místy, která jsou spojena se životem 
spisovatelky. Trasa povede od Žofína na 
Příkopy. Začátek v 17.00 u sochy B. Něm-
cové na Žofíně. (M. Švec Sybolová)
 � 9. st Královské Vinohrady I.* Jak rostly 

Královské Vinohrady a proč jsou dodnes 
půvabně dochovanou částí metropole, jejíž 
podoba se téměř vůbec nezměnila. Pro-
hlídka zajímavých zákoutí v oblasti mezi 
Vinohradskou vodárnou a náměstím Míru. 
Začátek v 16.00 u Vinohradské vodárny. 
(J. Nováková)
 � 10. čt Od barokních zahrad k „Praž-

skému Manchestru“ (a ještě kousek dál) 
– on-line přednáška. Smíchov prošel od 
17. století několika převratnými proměna-
mi. Barokní zahrady s letohrádky vystřída-
ly v 1. pol. 19. století komíny továren, aby 
na jeho konci ustoupily blokové zástavbě 
nájemních domů. Ani moderní architektura 
20. a 21. století nezůstala bez odezvy. Začá-
tek v 10.00. (S. Micková)
 � 12. so Petřín a jeho dominanty.* Jak 

vlastně kdysi vypadal Petřín a co může na-
bídnout dnes? Procházka ukáže, co všech-

no skrývají rozkvetlé stráně hory svatého 
Vavřince. Začátek v 10.00 u vchodu do Pet-
řínské rozhledny. (J. Nováková)
 �Svatopetrská čtvrť.* Z Florence okolo 

Desfourského paláce k místu, kde byla taj-
ná konstrukční kancelář raket V1, V2 a V3. 

Kde žil Jan Roháč z Dubé a kde stála velká 
jezdecká kasárna. Dále kolem lahůdkářství 
Linka, až k paláci YMCA. Začátek ve 14.00 
před budovou Muzea hl. m. Prahy Na Flo-
renci. (V. Trnka)
 �Havlíčkovy sady.* Jak vypadalo území 

Královských Vinohrad v dávné historii a čím 
Karel IV. podnítil mohutný rozmach vino-
hradů. Prohlídka drobných staveb v parku. 
Začátek v 16.00 u hlavní brány z Rybalkovy 
ulice, P 2. (D. Kratochvílová) 
 � 13. ne Procházka Chotkovými a Le-

tenskými sady s výhledy na panorama 
Prahy.* Zajímavosti o Chotkových a Le-
tenských sadech. Začátek ve 14.00 na 
zastávce tram. č. 22 Královský letohrádek. 
(P. Lešovská) 
 � 15. út Po stopách Boženy Němcové I. – 

od plesu ke smrti.* (viz 8. 6.) 
 �16. st Malou Stranou křížem krážem I. 

– on-line přednáška. Virtuální procházka 
z Klárova, Vojanovými sady, kolem několi-
ka pomníků, jak historických, tak i novodo-
bých. Začátek v 16.00. (D. Kratochvílová) 
 � 17. čt Zmizelá Praha IV. – on-line před-

náška. Jak se změnilo po první světové 
válce Nové Město, Královské Vinohrady 
a další městské části. Začátek v 10.00. 
(J. Nováková)
 � 19. so Od britské ambasády k ame-

rické.* O minulosti budov, ve kterých 
sídlí velvyslanectví Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, Francie, 
nebo Spojených států amerických. Začá-
tek ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka na 
Hradčanském náměstí. (M. Smrčinová)  
Vyšehradský hřbitov, poslední místo 
odpočinku českých velikánů.* O historii 
hřbitova, osobnostech, které se zasloužily 
o jeho vybudování. A především o hrobech 

Aby se v tom čert vyznal, říkám si někdy, 
když se potřebuju zorientovat v nějakém 
tématu. Třeba klimatické změny. To se stá-
le straší suchem, a ono teď pořád prší. Ale 
jak by vás vzdělanější lidé než já upozor-
nili, klimatické změny jsou opravdu složitá 
věc. To, že teď prší, což je projev počasí, 
ještě neznamená, že se klimatická změna 
neděje. 

Co mám rád, to je, když se dostanu k ně-
jakým číslům. Zase – nesmí jich být moc 
a musí se v nich dát vyznat. V oblasti ži-
votního prostředí je teď jeden web, kde je 
hromada vcelku intuitivně pochopitelných 
čísel pěkně nahromadě. Dejte si do prohlí-
žeče adresu www.enviweb.cz.

Za webem stojí státní instituce s naprosto 
hrozným názvem. Celý zní Česká informač-

ní agentura životního prostředí CENIA. To 
je fuk, to klidně hned zapomeňte. 

Důležitý je ten web. Ten ukazuje, jak vy-
padá tlak na životní prostředí za dobu od 
okamžiku, kdy načtete stránku. V reálném 
čase můžete sledovat, jak rychle roste těž-
ba dřeva nebo emise skleníkových plynů. 
Jak rychle mizí orná půda.

Vybrané údaje jsou ukazatele různých 
ekosystémových služeb, které nám Země 
poskytuje a na kterých je naše společnost 
existenčně závislá. Všechna data se vzta-
hují k České republice. 

Dejte tomu chvilku, myslím, že vás to 
může na chvíli pohltit. Já tu teď například 
žasnu, kolik během psaní toho textu vypro-
dukovaly české slepice biovajec.

Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest
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Palác Fénix, Václavské nám. 802/56, Praha 1
www.studiodva.cz, 222 222 598 
pokladna@studiodva.cz

STUDIO DVA DIVADLO
červen
16. Můj báječný rozvod
17. Líbánky na Jadranu
20. Smolíkovi 15.30
20. Vysavač 
23. Můj báječný rozvod 
27. Malý princ 15.30
28. Holky jako květ
29. Holky jako květ 
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

METROPOLITNÍ LÉTO  
HERECKÝCH OSOBNOSTÍ 2021 
1. 6. – 31. 8. 2021
Divadelní přehlídka na Letní scéně Vyšehrad,  
Letní scéně Výstaviště Holešovice, Letní scéně 
Libeňský zámeček, Letní scéně Tvrz Divice,  
Letní scéně Vítězná a v divadle Studio DVA.

ČERVEN
LETNÍ SCÉNA VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE
1. Vysavač  20.30
2. Vysavač 20.30
3. Líbánky na Jadranu
4. Líbánky na Jadranu 
5. Líbánky na Jadranu
6. 4 sestry
7. Monika Absolonová & Boom! Band  
 Jiřího Dvořáka koncert 20.00
8. Vše o mužích
9. Vše o mužích
10. Líbánky na Jadranu
11. Líbánky na Jadranu
Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

LETNÍ SCÉNA VYŠEHRAD
10. Tři grácie z umakartu premiéra
11. Tři grácie z umakartu
12. Tři grácie z umakartu
14. Duety
15. Tři grácie z umakartu
16. Duety
17. Duety
18. Poprask na laguně
19. Brouk v hlavě
21. Duety 
22. Hovory o štěstí mezi čtyřma očima
23. Hovory o štěstí mezi čtyřma očima
24. Duety
25. Brouk v hlavě
26. Brouk v hlavě
28. Tři grácie z umakartu
29. Tři grácie z umakartu
30. Duety
Začátky představení v 20.00, není-li uvedeno jinak.

LETNÍ SCÉNA LIBEŇSKÝ ZÁMEČEK
18. Vzpomínky zůstanou
19. Vzpomínky zůstanou
20. Kutloch aneb I muži mají své dny
21. Kutloch aneb I muži mají své dny
22. Vysavač
23. Oscar pro Emily
24. Líbánky na Jadranu
25. Líbánky na Jadranu
26. Vysavač 
27. Poprask na laguně
Začátky představení v 20.00, není-li uvedeno jinak.

Divadlo v Řeznické, o.p.s., Řeznická 17, Praha 1
720 993 787, divadlo@reznicka.cz, www.reznicka.cz
Pokladna po–pá 14.00–18.00 a vždy hodinu před 
představením

DIVADLO V ŘEZNICKÉ, Řeznická 17, Praha 1
16. 6. Jeden německý život premiéra
17. 6. Jeden německý život 2. premiéra
30. 6. Jeden německý život
Začátky představení v 19.30.

DVOREK ŽIŽKOVSKÉHO DIVADLA JÁRY 
CIMRMANA, Štítného 5, Praha 3
7. 7. Odvolání
8. 7. Relativita 
25. 8. Poslední sezení u doktora Freuda 
26. 8. Jeden německý život 
Začátky představení v 19.00 

ZAHRADA WERICHOVY VILY  
U Sovových mlýnů 501 Praha 1
16. 8. Jeden německý život 
17. 8. Relativita
30. 8. Odvolání
31. 8. Poslední sezení u doktora Freuda 
Začátky představení ve 20.00

Karoliny Světlé 18, Praha 1 
www.divadlouvalsu.cz
222 333 999, pokladna@zivot90.cz
Provozuje ŽIVOT 90, z. ú.

17. 6. Legendy opery/Zora Jehličková 16.00
Pořadem provází Radmila Hrdinová
Setkání u příležitosti životního jubilea sopranistky 
Zory Jehličkové, dlouholeté sólistky opery Národního 
divadla i Státní opery Praha, která mnohokrát 
úspěšně hostovala v zahraničí, řadu let se také věnuje 
pedagogické činnosti. 

Anenské náměstí 5, Praha 1,
www.nazabradli.cz,  
222 868 868, pokladna@nazabradli.cz

4. Kleopatra 1. premiéra
5. Kleopatra 2. premiéra
8. Kyjem po kebuli
11. Ztracené iluze předpremiéra
12. Ztracené iluze předpremiéra
15. Macbeth – Too Much Blood (angl. titulky)
16. Korespondence V+W
17. Mýcení
19. Hamleti
22. Kleopatra
23. Kleopatra
24. Kleopatra
29. Ahoj vesmíre! veřejná generálka  
 / v Planetáriu Praha
30. Ahoj vesmíre! premiéra / v Planetáriu Praha

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

Národní třída 28, Praha 1 
www.evald.cz, 221 105 225

1., 8., 16.  BIO SENIOR Bábovky 15.00
1., 11.  Chlast  18.00
1. Nadějná mladá žena 20.30
2. BIO SENIOR Vzpomínky na Itálii 15.00
2., 8., 16.  Alchymická pec 18.00
2. Ještě máme čas premiéra 20.30
3. BIO SENIOR Krajina ve stínu 15.00
3., 7.  Smolný Pich aneb Pitomý porno premiéra 18.30
3., 4., 7., 10., 11., 12., 16. Země nomádů  20.30 
        (3. 6. premiéra) 
4., 9., 15.  Nadějná mladá žena 18.00
5., 13.  Alchymická pec 16.00
5., 13.  Země nomádů 18.30
5. Smolný Pich aneb Pitomý porno 20.30
6. Bábovky 16.00
6. Smolný Pich aneb Pitomý porno 18.00
6., 8.  Napětí (6. 6. premiéra) 20.30
9. BIO SENIOR Šarlatán 15.00
9. Corpus Christi 20.30
10. BIO SENIOR Chlast 15.00
10., 12.  Tiché místo: Část II (10. 6. premiéra) 18.30
12. Nadějná mladá žena 16.00
13. Žáby bez jazyka 20.30
14. Bábovky 18.30
14. Tiché místo: Část II 20.30
15. BIO SENIOR Corpus Christi 15.00
15. O nekonečnu premiéra 20.30

Další program na: www.evald.cz

Sokolovská 1, Praha 8 
www.kinoatlas.cz, 222 312 737

MALÝ SÁL
1. Rytíři spravedlnosti 19.30
2. Žáby bez jazyka premiéra 19.30
3., 4.  Smolný Pich aneb Pitomý porno premiéra 19.30
4. Napětí 19.30
4. BIO JUNIOR Duše premiéra 15.30
5. Nadějná mladá žena 16.00
4., 5., 14.  Napětí 19.30
6. Chlast 16.00
6. Alchymická pec 19.00
7. Bábovky 19.30
8., 11., 12., 16.  Nadějná mladá žena 19.30
9., 15. Shorta (9. 6. premiéra) 19.30
10. Chlast 19.30
12. Alchymická pec 16.00
13. Napětí 19.00

VELKÝ SÁL
1. Bábovky 18.30
1. Ještě máme čas premiéra 20.30
2., 9. BIO SENIOR Bábovky 15.00
2., 13. Nadějná mladá žena 18.00
2. Alchymická pec 20.30
3., 4., 7., 10., 11., 15., 16.  Země nomádů  18.30 
 (3. 6. premiéra) 
3., 7., 9. Napětí (3. 6. premiéra) 20.30
4., 6. Smolný Pich aneb Pitomý porno 20.30
5., 6., 12., 13. BIO JUNIOR Duše  15.00
 (6. 6. premiéra)
5. Smolný Pich aneb Pitomý porno 18.00
5., 8., 13.  Země nomádů 20.30
6., 12.  Země nomádů 18.00
7. Smolný Pich aneb Pitomý porno 18.30
9., 14. Rytíři spravedlnosti 18.00
10., 11., 12.15., 16. Tiché místo: Část II  20.30
 (10. 6 .premiéra)
14. První kráva premiéra 20.30
16. BIO SENIOR Chlast 15.00

Další program na: www.kinoatlas.cz

významných představitelů českého národ-
ního života. Začátek ve 14.00 u vchodu do 
baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 
(A. Škrlandová)
 � 20. ne Mariánský sloup na Staroměst-

ském náměstí.* Sloup z pohledu umě-
leckého významu i v kontextu historických 
událostí na náměstí od roku 1650. Začátek 
v 10.00 před domem U Kamenného zvonu, 
Staroměstské náměstí 13. (Vladimír Trnka)   
Po stopách židovského osídlení na Smí-
chově.* Seznámení s židovským osídlením 
na nejstarším pražském předměstí s návště-

vou židovského hřbitova na Malvazinkách. 
Začátek ve 14.00 před hlavním vchodem 
do budovy Portheimky, P 5. (Z. Pavlovská)   
Procházka z Mahlerových do Riegrových 
sadů.* Procházka ze Žižkova na Vinohrady. 
Od televizního vysílače uprostřed Mahlero-
vých sadů v blízkosti starého židovského 
hřbitova, dále Riegrovými sady, které se 
staly dědici zahrady Kanálka, nacházející 
se kdysi za městskými hradbami. Začátek 
ve 14.00 na rohu ulic Ondříčkova a Milešov-
ská, P3. (P. Lešovská) 
 � 21. po Kněžna Ludmila: známá, nezná-

má – on-line přednáška. Shrnutí dosavad-
ního bádání o první ženě české historie, již 
známe jménem, o první české světici a prv-
ní známé české kněžně. Začátek v 16.00. 
(M. Gausová Zörnerová)
 � 22. út Za architekturou první republiky 

od rondokubismu po funkcionalismus I.* 
První část cyklu bude zahájena před iko-
nickou stavbou pražského rondokubismu 
– Legiobankou na Poříčí, postavenou podle 
projektu J. Gočára. Připomene ve své době 
moderní obchodní dům Bílá labuť, Anglo-
banku a bude pokračovat kolem dalších 
významných staveb v Revoluční třídě. Za-
čátek v 16.45 před Legiobankou, Na Poříčí 
24, Praha 1. (J. Škochová)
 � 23. st Pražské pomníky V. – Letem 

pražským světem – on-line přednáška. 
Představí pražské pomníky a pamětní des-
ky, které se tak trochu vymykají představě 
o pomníku zasloužilého výtečníka či vý-
tečnice v podobě bysty či sochy. Začátek 
v 16.00. (M. Švec Sybolová) 
 � 24. čt Letohrádky: Lusthausy v Praze – 

on-line přednáška. Původně tyto půvabné 
stavby v zahradách sloužily k zábavě a ra-
dosti a nejdříve nebyly vůbec určeny k del-
šímu pobytu. U nás se s nimi setkáváme 
v období od 16. do 1. poloviny 19. století, 
tedy od renesance po klasicismus, případ-
ně raný romantismus. Začátek v 10.00. 
(S. Micková) 
 � 26. so Bývalá chudinská čtvrť Na Fran-

tišku.* Procházka místy nedaleko Sta-
roměstského náměstí, kde se rozkládala 
svérázná čtvrť vorařů, dřevařů, rybářů a 
městské chudiny. Začátek v 10.00 před 
budovou Základní školy v Dušní ul. 19, P1. 
(H. Barešová)
 �Co vyprávějí pražské domy.* Vycházka 

částí Židovského města kolem Pinkasovy 
synagogy do Kaprovy ulice. S vyprávě-
ním o asanaci, která tento kout změnila 
k nepoznání. Začátek ve 14.00 na náměstí 
J. Palacha u hlavního vchodu do Rudolfina. 
(M. Smrčinová) 
 � 27. ne Baba – výstavní kolonie vzoro-

vého bydlení svazu československého 
díla.* O unikátním komplexu funkciona-
listických vil z let 1932–1936, na jejichž 
výstavbě se podílelo dvacet předních ar-
chitektů tří generací. Začátek v 10.00 na za-
stávce aut. č. 131 U Matěje, P6 (S. Micková)  
Královská zahrada a zákoutí Pražského 
hradu.* Vyprávění o králích – zakladate-
lích, a o zákoutích a zajímavostech Praž-
ského hradu. Začátek ve 14.30 u letohrád-
ku královny Anny v Královské zahradě.   
(M. Smrčinová) 
 � 28. po Malá architektura v tvorbě čes-

kého uměleckého řemesla 2. poloviny 
19. století – on-line přednáška. O méně 
známých dílech z oblasti uměleckého ře-
mesla, která vytvořili významní architekti 
2. poloviny 19. století. Začátek v 16.00. 
(Š. Gandalovičová) 
 � 29. út Za achitekturou první republi-

ky od rondokubismu po funkcionalis-
mus II.* Druhá část cyklu bude zahájena 
před další výraznou rondokubistickou 
stavbou – palácem Adria od P. Janáka. Při-
pomene obchodní domy Ara, Baťa, Lindt, 
palác U Stýblů i Dům hraček, pojišťovnu 
Praha a palác Broadway na Příkopě. Začá-
tek v 16.30 na Jungmannově náměstí u so-
chy. (J. Škochová) 

Park na Klárově, Malá Strana (přednáška 16. 6.), foto Jiří Sládeček



Násilí na seniorech neubývá, výzkumy 
WHO dokonce předpovídají jeho nárůst 
v důsledku stárnutí populace. Ti, kteří se 
celý život o někoho starali a jsou často fy-
zicky oslabeni, se stanou objektem týrání a 
ponižování. Na tuto problematiku upozor-
ňuje každoroční Světový den proti násilí na 
seniorech spadající na 15. června. Opět se 
k němu připojí organizace ŽIVOT 90 prode-
jem fialových stuh a online sbírkou.

Mezi formy násilí patří tělesné, citové 
a psychické týrání, sexuální obtěžování, 
zanedbání péče, finanční a materiální týrání 
a také systémové zneužívání, které zahrnu-
je společenský tlak na pobyt v ústavní péči 
a odchod do domova seniorů. 

Podle WHO v roce 2020 zažil jeden ze 
šesti lidí ve věku nad 60 let některou z těch-
to forem zneužívání. V institucích, které mají 
o staré lidi pečovat, bývá dokonce míra ná-
silí vyšší, dva ze tří zaměstnanců uvádějí, 
že se v minulém roce zneužívání dopustili. 
Násilné chování probíhá opakovaně a vět-
šinou se jeho intenzita stupňuje. Agresor 
nakonec jedná v takové míře, že oběť není 
schopná násilné jednání sama zastavit 
a potřebuje odbornou pomoc. Tu je možné 
hledat například na lince důvěry Senior tele-
fon 800 157 157, kde obětem násilí poradí, 
jak postupovat. Zároveň mohou být oporou 
v případě bezprostředního ohrožení a mo-
hou zajistit intervenci policie. 

ŽIVOT 90 se každoročně ke Světovému 
dni proti násilí na seniorech a seniorkách 
připojuje. V úterý 15. června bude organi-
zace v ulicích prodávat fialovou stuhu, která 
je symbolem boje proti násilí na seniorech. 
Zároveň poběží online sbírka, do níž bude 
možné přispívat na služby ŽIVOTa 90, kte-
ré pomáhají nejvíce, což je Senior telefon 
a bezplatné poradenství.
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Jaké je provozovat kulturní a přednáš-
kový prostor s kavárnou v roce 2021? 
První kávu roku jsme uvařili 17. května, 
kdy začalo platit povolení pro venkovní 
zahrádky. A na první kulturní akci nebo 
přednášku stále čekáme, protože ne-
považujeme za rozumné začít hned na 
začátku rozvolňování shromažďovat co 
nejvíce lidí na jednom místě.

O to pilněji ale pracujeme na přípravě 
programu na léto – věříme, že v létě už díky 
proočkovanosti opravdu nebude čeho se 
bát. A co nás tedy čeká? Předně už nyní 
je možné posedět na dvorku a pavlačích 
dohromady ve čtyřech různých patrech. 
Dům U Zlatého rohu na adrese Staroměst-
ské náměstí 4/1 už stojí mnoho staletí, ale 
nikdy nebyl do téhle míry otevřený veřej-
nosti. Přesně kvůli tomu přitom celý projekt 
Skautského institutu na Staromáku existu-
je. Po celé léto zde bude k dispozici k vy-
užívání pískoviště, stolní tenis a šachové 
stolky. Po večerech bude v provozu i druhý 
bar, který bude připraven úplně na střeše, 
ve třetím patře pavlačí. Posedávání zpestří 
tu cimbálová muzika, tu swingová tančírna, 
tu mariachi band.

DIVADLO V ŘEZNICKÉ 
16. a 17. června v 19.30
Christopher Hampton: Jeden německý 
život
Hra je založena na skutečném osudu Go-
ebbelsovy sekretářky, která vypráví o svých 
životních peripetiích, ale hlavně o své 
kariéře. Text sice pojednává o zcela kon-
krétních historických událostech, je však 
až nepříjemně aktuální, protože akcentuje 
právě ta témata, která jsou vlastní i dnešní 
společnosti. • Hraje K. Macháčková; Režie 
R. Špaček

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ
4. a 5. června v 19.00, 19.45, 20.30
8lidí: Kleopatra
Skupina 8lidí připravila audiowalk, ve kte-
rém se diváci vydají na pouť z divadla ven 
do egyptského podsvětí. Kleopatra umírá, 
s ní končí rod Ptolemaiovců, egyptská civili-
zace pomalu zaniká a na trůn už žádný fara-
on neusedne. Tím Kleopatřina osobní cesta 
ale nekončí, v Egyptě i posmrtný život může 
být bohatý. Kleopatra umírá 10 let předtím, 
než se narodí Panna Marie. Co mohlo být 
jinak, kdyby Kleopatra nespáchala sebe-
vraždu? Prosadilo by se křesťanství v tako-
vé míře, kdyby se smrtí Kleopatry nezanikl 
kult bohyně Isis? Odkud vycházejí kořeny 
naší civilizace? • Hrají J. Žáček, A. Kubáto-
vá, D. Kaplanová, K. Císařová, V. Vondráček, 
V. Vašák, H. Kroupa; Režie 8lidí

Již 18. ročník Metropolitního léta herec-
kých osobností proběhne letos ve dnech 
od 1. června do 31. srpna 2021. 

Ke své plnoletosti si přehlídka, která si 
našla za dobu své existence pevné mís-
to mezi kulturními akcemi pořádanými 
o prázdninách v Praze, nadělila dvě nové 
letní scény. Kromě tradičního Vyšehradu a 
mimopražských na Tvrzi Divice nedaleko 
Loun a Vítězné u Dvora Králové nad La-
bem bude to nejlepší z repertoáru přední 
pražské scény k vidění také na Výstavišti 
Holešovice v plenéru za Maroldovým pa-
noramatem a v romantickém prostředí ma-
lebného Libeňského zámečku. Vstupenky 
jsou již v prodeji. Kromě osvědčených titulů 
z minulých let s Bobem Kleplem, Karlem 
Rodenem, Evou Holubovou či Ivanou Chýl-
kovou a legendární lovestory STARCI NA 
CHMELU, budou hlavním lákadlem open 
air hraní divadla Studio DVA chystané pre-

miérové komedie Vše o mužích a Tři grácie 
z umakartu se Zlatou Adamovskou, Ilonou 
Svobodovou a Anežkou Rusevovou. Již po 
jedenácté jsou připravena také hudební se-
tkání pod širým nebem, např. vystoupení 
Moniky Absolonové na Výstaviště Holešovi-
ce, Anety Langerové na Vyšehradě či Hany 
Zagorové v půvabném prostředí Tvrze Divi-
ce. Více na www.studiodva.cz

pobočka Hradčany, Pohořelec 25/111 
otevřeno po–čt 12.00–17.00
tel.: 770 130 203
Vstup volný, podle platných hygienických 
opatření.

14. 6. Daniel Razím: Koncert  
na zahradě knihovny 18.30
Recitál spojený s písničkářskou  
cestou do Norska a Bretaně. 

16. 6. Křest knihy: Utajené hrady  
a zámky II. 17.30
Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý 
pokřtí aktualizované vydání úspěšné knihy 
Utajené hrady a zámky II. (aneb Prahou 
podruhé po stopách panských sídel). 

23. 6. Celý rok v originále 17.30
Módní přehlídka oděvních výtvarnic  
Dany Maškové, Evy Ovečkové,  
Niny Klestilové a Ivany Domanjové. 

25. 6. Letní tvořivá dílna  
Dagmar Volencové od 9.30 do 15.30
Celodenní dílna pro seniory  
na zahradě knihovny.

Rezervace tel.: 770 130 203

Také máte pocit, že jsme v minulých měsících – a vlastně i letech čím dál víc zabředá-
vali do pocitu šedi a bezvýchodnosti? Nejprve ztrátou všech možných ideálů o tom, 
kam se naše společnost ubírá, jak se její nemalá část chová, jak mluví, co vyznává? 
A pak nás ještě k tomu převálcoval covid. Naštěstí ale existují nadšenci, jako napří-
klad Pavlína Kvapilová, která už před ním vymyslela projekt Elegantní Česko. Pavlína 
Kvapilová miluje staré časy, ale říká o sobě také: „Vždycky jsem byla zároveň dost 
inovátor“. Novinky prosazovala na programu ČT24, kde působila, a hlavně pak jako 
ředitelka divize ČT Nová média. Ve své vlastní iniciativě Elegantní Česko nyní pro-
pojuje staré časy s novými a dává naději, a také radost a osvětu, ve formě chytrých 
a zábavných videí, článků, ale i akcí. Ta zatím největší a nejdůležitější se uskuteční 
v srdci Prahy v létě.

Vaší iniciativou chcete o prázdninách 
rozjasnit, oživit a vylepšit pražské cent-
rum, které teď skomírá. Míříte přímo na 
Královskou cestu. Nejsou tady turisti, 
zato je tu stále plno zbytečných obchodů 
s cetkami pochybného původu. Nebo po-
divných muzeí či živností, které s Prahou 
a Českem nemají nic společného a ne-
jsou pro ni dobrou vizitkou. Co s tím?

Je to hluboko zakořeněný problém, který 
byl dlouhé roky prakticky neřešitelný. Ov-
šem teď je historická příležitost to změnit. 
Neznám snad nikoho, komu by se cent-
rum v té předcovidové době líbilo. Vy ano? 
Poptávka je podle mě obrovská. My jsme 
otevřeli to téma v Elegantním Česku teď na 
jaře projektem Ozdobme společně Králov-
skou cestu. Jeho součástí je videoseriál, 
který chce od podlahy rozvířit a rozpoutat 
veřejnou debatu, která je nutná. To už se 
děje. Díky podpoře veřejnosti v crowdfun-
dingové kampani se už seriál začal vysílat. 
Popis problémů a společné zamyšlení je 
nutné, aby se věci mohly začít hýbat. Jed-
na věc je strategie. Druhá praktické kroky, 
které mohou začít hned. Obojí by mělo jít 
ruku v ruce. Věřím, že Královská cesta bude 
úplně jiná, jakkoli se setkávám se spoustou 
skeptických lidí. Jaké si to uděláme, takové 
to budeme mít. Prostě místo cirkusu typu 
matrjošky, trdelníky, podivné figuríny apod. 
Královská cesta coby důstojná vizitka a 
odraz duše českého národa, noblesy a ši-
kovnosti našich lidí – s veškerou otevřeností 
světu.

Jaké probíhají přípravy? A co už v tom 
směru máte za sebou?

Jsme hodně akční a pilně na všem pracu-
jeme. Částí našeho plánu je vyslat konkrétní 
vlaštovku, že to jde. Momentálně chystáme 
tzv. Salón republiky v Nerudově ulici, kde 
budeme prezentovat to nejlepší z práce 
zlatých českých ručiček. Elegantní Česko 

dlouhodobě apeluje na to, aby se inteligent-
ně propojovala minulost se současností, to 
je základ naší filosofie. Chceme, aby tam 
výrobky byly k prodeji a zároveň řemesl-
níci a další profese mohli přímo předvádět 
svou práci. Čekám kreativní atmosféru, nic 
statického, ale místo pro setkávání, z čehož 
vyrostou další nápady. Probíhá zmíněný vi-
deoseriál a zároveň chystáme soutěž pro 
výběr nových, zajímavých tvůrců. A pro-
tože ohlasy byly báječné, vypsali jsme na 
HitHitu ještě pokračování. Tím bude série 
letních aktivit, které by momentálně prak-
ticky mrtvou Královskou cestu oživily: Prvo-
republikový marš od Obecního domu na 
Hrad, šnůru rukodělných workshopů a také 
letních jazzových dýchánků.

Jak a kdy ta akce vypukne? Bude mít 
i nějaké pokračování nebo trvalejší vy-
znění? Nebo je to jen jednorázový im-
pulz, který by měl vést odpovědné po-
litiky k zamyšlení, co s centrem Prahy 
udělat v příštích měsících a letech?

Všechno je v plném proudu, akce postup-
ně obnovujeme od 18. 6., kdy nás čeká 
párty Česko tropí hlouposti. Prvorepubliko-
vý marš plánujeme na 1. 8. Rozhodně by-
chom byli rádi, aby to byl impulz. Ale víte, 
nejde pořád jen čekat zázraky od politiků. 
Je to v rukou nás všech. Ostatně už roky 
máme akce na Malé Straně, včetně popu-
lárních Dnů v jiných časech. Čili je to jen 
logické pokračování. Ta snaha rozhodně 
bude dlouhodobá, není to jen výstřel do 
tmy. Naopak.

Při přípravě takových projektů je po-
třeba velké vůle ke spolupráci na mnoha 
stranách, asi i včetně komunálních politi-
ků. Funguje to?

Spolupráce je opravdu klíčem, a tak jsme 
samozřejmě zahájili debaty i s nimi. V Čes-
ku bychom obecně měli posilovat koope-
rativního ducha. Je tu spousta lidí, kteří po 

něm vlastně touží a nelíbí se jim to klima 
věčného boje. Jenže jiní to zase považují za 
„normální“. Vždycky když vyjedu ven, vidím 
obrovský rozdíl, jakkoli nechci idealizovat. 
Dám vám příklad z mé rodné Litomyšle. 
Všichni porevoluční starostové se tam po-
tkávají bez ohledu na stranickou příslušnost 
celé roky pravidelně jednou za měsíc na 
společném obědě. A tam si povídají, co a 
jak. Mají motto: „Litomyšl mění starosty, ale 
nemění směr“. No není to geniální? Navíc, 

nejde o žádné plkání a Litomyšl podle toho 
taky vypadá. Je to dokonalý příklad inteli-
gentní koexistence starého a nového.

Co vám velí přenášet styl a atmosféru 
„starých časů“ do dneška? Jaké pohnut-
ky mají vaše akce, které Elegantní Česko 
nabízí na svém webu?

Já jsem od malička takový renesanční 
typ. Bavilo mě vždycky všechno, byla jsem 
hrozně zvědavá malá holčička, pořád jsem 
četla, pátrala na půdách. Litomyšlská sto-
pa nemůže nezůstat. Organizovali jsme na 
gymplu Majálesy, celou plejádu skvělých 
akcí, včetně mezinárodních, duch toho 
města je prostě zcela mimořádný. Baví mě 
vymýšlet nové věci, ideálně se skvělými lid-
mi, dělat radost. A myslím, že bychom měli 

opečovávat to nejlepší z minulosti, propojo-
vat to s tím nejlepším ze současnosti. A za-
kládat taky dobrou budoucnost. To není 
o čekání, co kdo za nás vyřeší. To začíná 
u každého jednoho z nás.

Žijeme ve zvláštní době, jakou nikdo 
z nás dosud nezažil. V téhle tísnivé covi-
dové atmosféře jsme začali léta dvacátá, 
a vy najednou chcete navazovat na uvol-
něná a nadějeplná 20. léta minulého sto-
letí. Je to lék? Jsme přece o 100 let jinde.

Podobností, stejně jako i rozdílů, je tam 
celá řada. Doba dvacátých let, to byly po 
přelomovém roce 1918 a španělské chřip-
ce v českém prostředí (ne až tak sloven-
ském) svého druhu „zlaté časy“. Boom 
nové republiky, budování státu, nové iden-
tity, rozvoj podnikání i kultury včetně módní 
tvorby. Ta paralela se v mnoha ohledech 
nabízí. Já věřím, že ještě přes ten šílený 
začátek vybudujeme nová zlatá dvacátá. 
Proto naše motto #budujemezlatadvacata. 
Symbolicky to rozbalíme na party Česko 
tropí hlouposti v Obecním domě. Tedy na 
místě, kde vzniklo Československo. Z doby 
první republiky si máme rozhodně co brát 
jako podněty k přemýšlení.

A nejsou to jen hrátky pro ty, kdo mají 
dost peněz zaplatit si nějaký zážitek a zú-
častnit se organizované akce? Máte do-
jem, že vaše aktivity zanechávají nějaký 
dlouhodobější dopad na veřejnost?

Ale tak to vůbec není. Elegantní Česko 
vzniklo jako takový srdeční projektíček a vi-
deoseriál, na který jsme vybírali peníze na 
internetu. Bylo to myšleno jako bezpečný 
a inspirativní prostor pro lidi, kteří si připa-
dají mimo hlavní proud. Ale ono se ukázalo, 
že naopak těch, kdo nechtějí žít konvenční 
život, je hrozně moc. A tak to rostlo, a lidé 
se začali ptát. To nás vedlo k tomu, že jsme 
začali pro ně organizovat workshopy, zážit-
kové dny, akce, vznikla úžasná komunita 
z celého Česka, podporuje nás také mnoho 
krajanů ze zahraničí. Lidé tím, že tyhle akce 
milují a chodí na ně, umožňují, abychom se 
tomu naplno věnovali. A otevírali různá té-
mata – jako je třeba právě Královská cesta. 
V minulosti třeba Výjezdní akademie etikety 
pro naše ctěné potomstvo, Československý 
šarm o postavení žen za Masaryka a dnes, 
projekt na podporu skomírající tradiční krej-
čoviny Kostým – nejlepší přítel ženy atd.  
Věnujeme se společenským tématům, or-

ganizujeme veřejné debaty #premyslivase-
zona a #lecivasezona. Ostatně, na webu je 
možné se na část toho mrknout. Ale nejlep-
ší je chodit naživo, když to teď zase půjde. 
Vytváříme hravé, ale také chytré a zároveň 
sdílné prostředí. Kdo to zkusí, většinou už 
s námi v tomhle dobrodružství jede dál.

Doufejme tedy, že doba covidová skon-
čila. Jenže za dlouhé měsíce karantén 
a lockdownů si hodně z nás zvyklo na 
pohodlné domácí oblečení, maximálně 
zaměňované za stejně pohodlné obleče-
ní na ven. S výpadkem veškerých spo-
lečenských aktivit zůstaly ve skříni šaty, 
sukně, podpatky. Ani pánům se moc 
nechce do košilí a kravat. A mnohým vy-
hovuje i to, že někteří tvůrci „módy“ velí 
v ležérním, ba přímo teplákovém stylu 
zůstat i nadále. A že je možné ho využít 
i na veřejnosti. Co vy na to?

Naše agenda je rozhodně anti-tepláková 
(úsměv). Tepláky jsou fajn, ovšem na sport, 
takže tam klidně do alelujá. Ale jinde by-
chom teď naopak měli zase pěkně pečovat 
o sebe ve všech smyslech slova, pracovat 
na sobě, vyšňořit se, být elegantní. Každý 
z nás, kdo je krásný, ve všech smyslech slo-
va, dělá svět krásnějším místem.

Jaké plány máte s projektem Elegantní 
Česko do budoucna, pokud je lze prozra-
dit?

V tomhle projektu nikdy nešlo o žádné 
poučování. Je o společném hledání toho 
lepšího v nás, o pátrání, vášnivých deba-
tách, sdílení (i těžkých momentů, které 
k životu patří), tvoření, radosti, včetně té 
z každodenních maličkostí. O kultivaci. 
Lidská nátura je celá tisíciletí taková, jaká 
je. Ale obrovská síla je v tom, nakolik jsme 
tvůrci svých osudů. Pokud chceme, tak se 
přece nemusíme nechat vláčet. Můžeme 
svůj život stavět jako umělecké dílo. Tahle 
země má obrovský potenciál a doba co-
vidu možná byla i časem, kdy jsme si víc 
uvědomili, co ho blokuje. Co chceme. Jaké 
jsou naše hodnoty. Takže já doufám, že to 
postcovidové Česko budeme všichni tvořit 
s vědomím, jak úžasné dědictví tady máme. 
A moderně i se vším talentem, který tu je, 
kam se podíváš. Tak, aby nám to tu zase ve 
vší parádě vykvetlo.

Martina Fialková  
foto: archiv Elegantní Česko (Ondřej Košík)

GALERIE SCARABEUS 
Praha 7 – Letná, Jana Zajíce 7

Tel.: 603 552 758
scarabeus.galeriescarabeus@gmail.com

www.galeriescarabeus.cz

út 13.00–19.00
so–ne, svátky 13.00–18.00 

st, čt, pá pouze na objednání,  
minimálně 2 dny předem

GALERIE SCARABEUS
Loutky a rodinná loutková divadla 

MUZEUM KÁVY ALCHYMISTA
Káva a kávoviny  

v proměnách času a kultur

ZAHRADA GALERIE 
SCARABEUS

Keramické sochy Igora Hlavinky

Naučná stezka: Příroda a umění
na počest ornitologa a hrdiny Veleslava 

panely o historii zahrady,  
a zdejší flóře a fauně 

Skautský institut se chystá na NORMÁLNÍ léto

Premiéry v červnu

Nové letní scény divadla Studio DVA

Pavlína Kvapilová – vytvoříme elegantní Česko?

Ve stáří si všichni zasloužíme 
žít v bezpečí a důstojně

ZTAJENÁ HISTORIE PRAHY – vycházky 
Vlastivědného kroužku, sraz vždy 11.30 

12. 6. Pekelský hřbet pojat historicky  
a umělecky 
sraz na stanici tramvaje č. 22 Pohořelec, 
u sousoší
19. 6. Hrabovka, Halovka, Krenovka   
sraz na stanici autobusů č. 133, 207 
U Památníku (zastávka ve směru  
do centra)
26. 6. Daublebčí dům v žití a díle  
Jana Nerudy   
sraz před chrámem sv. Ignáce  
na Karlově náměstí

POŘADY PRO SENIORY

Velkokapacitní kontejnery budou 
v červnu přistaveny od 14.00 do 
18.00, ukládání koordinuje obsluha.

pátek 4. 6. Pohořelec horní parkoviště
úterý 8. 6. Hellichova ulice
pátek 11.6. Barvířská (křizovatka 
Petrské nám. x Lodecká)
úterý 15. 6. Ostrovní u ZŠ naproti č. 12
pátek 18. 6. Štěpánská x Řeznická
úterý 29.6. Široká naproti FF UK

(zdroj OÚ MČ Praha 1)

Kontejnery na Praze 1
červen

No a v plánu jsou také větší akce, které 
se vzhledem k nákladnosti neobejdou bez 
vstupného: chystáme spolupráci s Dejvic-
kým divadlem a jinými kulturními spolky, 
venkovní promítání artových filmů i populár-
ních hitů, a hlavně celou řadu čtyřpatrových 
koncertů. Pokud nám jen trochu bude přát 
počasí, přivítáme na Staromáku v průběhu 
léta moravskou folklorní legendu Hradišťan, 
Sto zvířat, skupinu Hm, WWW Neurobeat, 
N.O.H.A., Gipsy.cz, Pohřební kapelu, Tyg-
roo nebo ShizzleOrchestra.

Detailní informace o létě budou postupně 
přibývat na facebooku Skautského institutu 
na Staromáku (@sinastaromaku).

Jakub Ambrozek (Mravenec) 
foto Nicole Gregorová

www.listyprahy1.cz
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Distribuci Listů Prahy 1 pod-
poruje Městská část Praha 1

Letní sezóna Mariánského náměstí začí-
ná. V rámci projektu Moje Mariánské se 
zde odehrají divadelní, filmová, hudební, 
výtvarná i literární představení. 

Od roku 2019 se na náměstí, které souse-
dí s tím Staroměstským, konají akce větši-
nově nekomerčního charakteru. Záměrem 
projektu Moje Mariánské je propojit souse-
dy, místní komunity s jejich návštěvníky. 

Sezóna 2020 byla i kvůli pandemické si-
tuaci zkušební. Přesto se na náměstí ode-
hrála řada úspěšných akcí: literární festival 
Knihovna na vlnách, týdenní multižánrový 
festival Ring X10, první ročník dětského fes-
tivalu Mami, tati, dějou se věci!, Zažít město 
jinak, výstavy a další.

Léto 2021 bude specifické, zkušební. 
V červnu se na náměstí chystá přehlídka 
profesionálních mimů, klaunů, tanečníků, 
improvizátorů v rámci jednodenního ha-
ppeningu MIMRAJ (18. 6.), dále večer envi-
ronmentální poezie v rámci literárního festi-
valu Knihovna na vlnách (22. 6.) Prázdniny 
na Mariánském náměstí zahájí 3KinoFest, 
který ve spolupráci s Městskou knihovnou 
v Praze plánuje projekce středoevropských 
filmů po dobu tří měsíců. Slavnostní zaháje-
ní letního kina je plánováno na 24. červen. 
Více informací o projektu na www.3kino.cz.

O první výsadby vinic v Čechách v okolí Mělníka se zasloužili už kníže Bořivoj s man-
želkou Ludmilou. První vinice prý byla mezi obcemi Nedomice a Dřísy. Na ní se učil 
jejich vnuk, pozdější sv. Václav, pěstovat révu a v tamním lisu se zasvěcoval do tajů 
výroby vína. Svatý Václav byl českými vinaři uctíván jako „Supremus magister vinea-
rum“ (nejvyšší perkmistr vinic).

První vinice v pražském okolí vznikaly již 
od 11. století. Za Přemysla Otakara II. došlo 
k oteplení podnebí a jejich rozloha byla vý-
znamně posílena. Pozemkovými vlastníky 
byly pražské kláštery, vyšehradská kapitula 
a pražské proboštství. Představitelé církví 
často vinice i sami zakládali a místním ví-
nem pak nahrazovali drahé dovážené meš-
ní víno.

NEJVYŠŠÍ „VINAŘ KAREL IV.“
Karel IV. dal přivézt révu z Rakouska a 

Burgundska a nechal jí osázet pražské 
okolí a oblast kolem Karlštejna. Jeho zá-
měrem bylo ve velkém rozsahu podpořit 

viniční podnikání. Za tímto účelem vydal 
císař v roce 1358 dvě nařízení – první dne 
16. února platné pro Prahu – a druhé dne 
12. května platné pro královská města. 
Obě nařízení prosazovala zakládání vinic 
v okruhu tří mil kolem měst. Každý majitel 
těchto pozemků musel do 14 dnů od vydání 
nařízení začít zakládat vinice, nebo (pokud 
tak nechtěl nebo nemohl učinit) mohl jejich 
pozemky disponovat perkmistr (úředník 
zřízený k dohledu nad vinicemi). Ten byl 
oprávněn půdu propůjčit tomu, kdo se k ob-

dělávání vinic přihlásil. Zakladatelé vinic byli 
prvních 12 let osvobozeni od nájmu a tepr-
ve od 13. roku měli platit desátek a králov-
ské komoře roční plat, tzv. perkrecht. Vedle 
této počáteční výhody se vinařům dostalo 
i trvalé výsady v podobě osvobození na 
věčné časy od ungeltu (placení cla, pokud 
by prodávali na městském trhu), zemské 
berně (daně) a jiných povinností. Vinice se 
zakládaly na hodně svažitých pozemcích, 
kam mohlo dobře slunce a které se nedaly 
využít k pěstování zeleniny či obilí. Neubíra-
ly tak úrodnou půdu, naopak přinášely zisk 
i z dříve již neobdělavatelných „hor“, proto 
se někdy mluví o „viničních horách“.

Na obranu proti konkurenci vydal Karel IV. 
roku 1370 nařízení o „zákazu dovozu cizích 
vín kromě drahých vlašských“, podobně 
jako už dříve nařídil jeho otec Jan Lucem-
burský v roce 1325 v Brně.

Správa nad vinicemi byla svěřena perkmi-
strovi a jeho úředníkům a byla velmi přís-
ná. Bez vědomí viničního úřadu nesměla 
být viniční půda využita k jiným účelům, za 
každý takový přestupek hrozila i ztráta celé 
vinice. Perkmistr disponoval úřední pečetí 
s obrazem sv. Václava a pod ní vydával listy 

nákladníkům viničních hor o jejich právních 
pořízeních. 

VINAŘSTVÍ DO TŘICETILETÉ VÁLKY
Rozkvět byl přerušen husitskými válkami, 

ale vinice byly po nich vcelku rychle obno-
veny, a nastal tak velký rozvoj, že dobu od 
pol. 15. století do začátku třicetileté války 
lze považovat za zlatou dobu pražského 
vinařství. Pražská produkce vína dosahova-
la 60 000 hektolitrů ročně. Rušení vinic se 
nepovolovalo kvůli poplatku, který z nich 
plynul do královské komory. Vinice se táhly 
po svazích Dejvic, Nebušic, nad Břevno-
vem, Košířemi, Smíchovem a Radlicemi 
k Vltavě a na jejím pravém břehu kolem 
Nového města přes Nusle, Strašnice, Vino-
hrady a Žižkov a dále přes Libeň do Troje. 
Při vinicích byly zahrady, sady, chmelnice 
a skleníky, mezi vinohrady se jen zřídka na-
cházelo pole. 

ÚPADEK
Velká rozloha vinic vyžadovala i velké 

množství námezdních pracovních sil a 
viniční čeleď tak představovala nezaned-
batelnou složku pražské chudiny. Velkou 
ranou byla třicetiletá válka, která de facto 
znamenala počátek konce pražských vi-
nic. Zchudlé měšťanstvo nemohlo udržovat 
drobné viničky, často zcela zpustošené po 
několikerém obléhání Prahy, větší pozem-
koví vlastníci ztráceli o pěstování zájem, 

protože se nevyplácelo. Navíc pobělohor-
ské konfiskace způsobily odchod majitelů 
a půda zůstala neobdělávaná. Od 2. polo-
viny 17. století se na vinicích začínají sázet 
okrasné plody a zelenina, místo vína se 
prosazuje obilí. Do počátku 18. století klesl 
počet vinic na čtvrtinu proti předbělohor-
skému stavu. 

NOVODOBÉ A SOUČASNÉ  
PRAŽSKÉ VINICE

V meziválečném období existovaly v Pra-
ze pouze dvě vinice – trojská a vinohradská 
Grébovka. Salabka byla obnovena v roce 
1955, Grébovka byla regenerována v roce 
1993 a v roce 1996 vinice Máchalka na roz-
hraní Libně a Vysočan. V roce 2008 byla 
obnovena Svatováclavská vinice na Praž-
ském hradě v ulici na Opyši. Dnes funguje 
na území Prahy celkem 13 různě velkých 
znovuzrozených vinic. Jména po těch za-
niklých však připomínají romantické názvy 
dnešních usedlostí, které v jejich místech 
zůstaly nebo existují také už jen ve starých 
mapách. Víte, kde ležely vinice Kazanka, 
Popelářka, usedlosti Černohouska, Hra-
chovka, Farky? Byla tu ale i vinice Salabka, 
usedlosti Jablůňka či Sklenářka. Všechna 
tato jména najdete na mapě Prahy 8 v Troji, 
kudy brzy povede naučná stezka věnovaná 
zčásti právě zdejším vinicím. 

Text Blanky Rošické pro LP1  
upravila Martina Fialková

16. Pragueshorts Film Festival se odehraje ve dnech 
2.–27. června 2021 on-line i ve vybraných kinech a 
nabídne téměř 120 filmů.

To nejnovější ze světové produkce krátkých filmů, nej-
zajímavější filmy českých tvůrců, půlnoční moderovaný 
program, komedie, ultrakrátké filmy, vizuální experimen-
ty, blok filmů Radu Judeho, vítěze letošního Zlatého med-
věda na Berlinale, ale i program krátkých filmů s Jeno-
véfou Bokovou a lockdownový hit Jirky Mádla, si budou 
moci užít diváci nejen v kinech, ale i na nové platformě 
www.kviff.tv a to zcela zdarma.

V Mezinárodní soutěži se utká 37 filmů. Mezi nimi se 
letos představí i český snímek Anatomie českého odpo-
ledne režiséra Adama Martince nebo americký animova-
ný Seriál o dvou ještěrkách a jejich potýkání se s realitou 
první vlny covidové pandemie v New Yorku, který měl 
premiéru na jaře 2020 na Instagramu a stal se součás-
tí stálé expozice Muzea moderního umění v New Yorku. 
Národní soutěž domácích filmů se stopáží do 30 minut vyrobených v roce 2020 tvoří letos 
osm snímků. Program představí také pět krátkých hraných filmů a autobiografický doku-
ment Radu Judeho, ve kterém se režisér zamýšlí nad svým tvůrčím životem a uměleckým 
stylem. Další programová sekce 5x Jenovéfa nabídne pět snímků s herečkou Jenovéfou 
Bokovou vzniklých v rozmezí let 1998 až 2019. A nebude scházet ani tradiční moderovaná 
Brutal Relax Show komponovaná z bizarních a hororových snímků. Sekce LABO věnova-
ná experimentálním filmům, bude letos poprvé také soutěžní a o nejlepším filmu ze sekce 
Ultrashorts rozhodnou diváci svým hlasováním přímo na KVIFF.tv.

16. Pragueshorts Film Festival si můžete od 2. do 27. června 2021 užít zdarma on-line 
na www.kviff.tv nebo po zakoupení vstupenky ve vybraných kinech např. ve Světozoru, 
Edisonu, Aeru, Bio Oko, Pilotech, v Kasárnách Karlín, v Letním kině Kinská nebo u Keplera.

Světice i kněžna, která žila ve velmi dyna-
mické a nelehké době. Tak ukazuje svatou 
Ludmilu další po dlouhé době veřejnosti 
otevřená výstava Akademie věd ČR. Ex-
pozice přibližuje osobnost babičky knížete 
Václava, ale i přelomovou dobu, v níž žila, 
prostřednictvím různorodých a výjimeč-
ných exponátů: například replikou jejího 
kamenného náhrobku, obrazy nebo tkani-
nou s vyšitým křížkem. „Svatá Ludmila je 
nám vzdálena 1100 let, přitom je nám ale 
v mnoha ohledech velmi blízká. Doba, ve 
které žila, stvořila začátky mnohých jevů 
naší dnešní společnosti,“ říká jeden z tvůr-
ců výstavy, profesor Petr Sommer z Archeo-
logického ústavu AV ČR. 

Výstava je ke zhlédnutí každý všední den 
od 10 do 18 hodin v Galerii Věda a umění 
v budově Akademie věd na Národní 3 až do 
konce července 2021. Veškeré informace 
i vzhledem k opatřením pro vstup do bu-
dovy najdete na webu. Vstup na výstavu je 
volný. Info: www.svataludmila.cz LH

Náměstí jako letní kino nezávislého umění

Výlet do historie pražských vinic

Pragueshorts Film Festival letos on-line i v kinech

Svatá Ludmila:  
Žena na rozhraní věků

� NA HRADĚ…  
 …momentálně nic neprobíhá. K aktu-
álnímu programu více na www.hrad.cz.

� …I V PODHRADÍ  
 Rudé století – Sto let existence 
Komunistické strany Československa. 
Výstava reflektuje století existence KSČ 
a jejího vlivu na společnost. Projekt před-
staví zásadní dějinné mezníky této strany a 
upozorní na likvidaci tzv. třídních nepřátel, 
na elitářství komunistických vůdců ap. Park 
Kampa. Trvá do 1. 8. 2021.

� NA VÝSTAVU  
 Jan Kašpar – Před 110 lety se Ing. 
Jan Kašpar odhodlal a úspěšně provedl 
první dálkový přelet v historii české aviati-
ky. Využil letadlo, které se označuje jako JK 
systém Blériot 1911. Tento pozoruhodný ex-
ponát je možné spatřit v NTM, které je nyní 
již otevřené. � Lucie Raškovová: To víčko 
nemusíte odšroubovávat, je v něm dírka. 
Výstava grafik, autorských knih, ilustrací a 
kreseb. Galerie Hollar. Trvá do 20. 6. 2021.

� GALERIE HMP  
 František Skála a jiné práce. Výsta-
va je z větší části věnována autorově ne 
vždy známé knižní ilustrační tvorbě – od 
dětských knih přes vědecké publikace až 
po fotografické komiksy a autorské knihy, 
a to s užitím různých výtvarných technik. Ve 
své linii se tak jedná o mimořádnou retro-
spektivu ilustrátorských děl, která ukazuje 
přesahy a rozmanitost autorovy umělecké 
tvorby. Dům U Kamenného zvonu. Trvá do 
29. 8. 2021. � Jan Jedlička. První sou-
borná výstava autora v českém i světovém 
kontextu představí průřez nejvýznamnější-
mi cykly a díly, která od sedmdesátých let 
tvoří ve svém švýcarsko-italském exilu a 
v posledních letech opět i v Praze. Městská 
knihovna, 2. patro. Trvá do 8. 8. 2021. � 
Nejistá sezóna. Pro tradiční sochařskou 
výstavu byl zvolen výběr děl, který by měl 
zcela či metaforicky tematizovat nejen ne-
jistotu, ale i pocity ohrožení, balancování 
mezi různými možnostmi, nestabilitu – Jiří 
Beránek, František Hodonský, Vladimír Ja-
noušek, Stanislav Kolíbal, Radoslav Kratina 
a další. Zámek Troja. Trvá do 31. 10. 2021. 
Otevřeno ve všední dny od 13 do 18, o ví-
kendech od 10 do 18 hod.

� NÁRODNÍ GALERIE  
 Viktor Pivovarov: Moskevská goti-
ka. Retrospektivní výstava malíře a ilustrá-
tora ukazuje bohatou životní dráhu v plné 
šíři, od surrealistických a konceptuálních 
obrazů, kreseb a alb vytvořených v Moskvě 
v sedmdesátých letech a po jeho přesídle-
ní do Prahy v roce 1982 až po mimořádná 
nová díla, vystavená vůbec poprvé. Tato vý-
stava je rovněž vzácnou příležitostí spatřit 
nejvýznamnější obrazy, které budou exklu-
zivně zapůjčeny z Ruska. Veletržní palác. 
Trvá do 21. 11. 2021. � Dřevo/řez. Výsta-
va si klade za cíl představit málo známou 
uměleckou tvorbu propojující teritoria a 
estetické možnosti plastiky, grafiky i malby. 
Barevný dřevořez coby výtvarná grafická 
technika zažil kolem roku 1900 svou umě-
leckou konjunkturu. Veletržní palác. Trvá do 
8. 8. 2021.

� NA KONCERT  
 Jazz na střeše. Marta Kloučková Trio 
– 12/06/2021 od 16.00. Jakub Zomer Trio 
– 9. 6. 2021 v 16.00 h. Jazz Dock – Jazz & 
Blues Bar & Café. Janáčkovo nábřeží (ná-
plavka).

� ZA ROHEM  
 Americký klub dam. Byl založen 
1865 jako jeden z prvních českých žen-
ských spolků, který vznikl z iniciativy Vojty 
Náprstka. U zrodu spolku stála například 
Karolina Světlá. Hlavním posláním se sta-
lo vzdělávání členek. Činnost spolku byla 
v roce 1948 přerušena a po dlouhé odmlce 
v roce 1996 obnovena. Exteriérová výstava 
v zahradě Braunerova mlýna v Roztokách 
je volně přístupná každý den od 10 do 
18 hod.

� NA VÝLET  
 Víkend otevřených zahrad a Maka-
číno – zámek Kačina 12. – 13. 6. Divadelní 
maraton různých dramatických a hudeb-
ních žánrů: divadla pro děti, komentovaná 
prohlídka výstavy Epifyty, komentovaná 
prohlídka zeleninové zahrádky, divadlo 
pro dospělé. Přednášky v parku + celý ví-
kend otevřený skleník. Pro děti tematické 
dílničky.

� NEBE NAD HLAVOU   
 Večernice Venuše (-3,8 mag) nad 
SZ z Býka do Blíženců, vedle ní Mars 
(+1,8 mag) do Raka. Po půlnoci Jupiter 
(-2,5 mag) ve Vodnáři a Saturn (+0,5 mag) 
v Kozorohu. � Slunce: východ mezi 4:56 až 
4:54, západ mezi 20:19 až 20:59. Do Raka 
vstoupí 21. 6. (5:32), letní slunovrat, začátek 
astronomického léta. � Měsíc v konjunkci 
se Spikou (Lev) 20. 6. (0h). Další seskupení: 
s Venuší a Marsem poblíž Polluxu (Blíženci) 
12. a 13. 6., s Regulem (Lev) kolem 16. 6., 
se Saturnem a Jupiterem ráno 27. až 29. 6. 
Úplněk 24. 6. (20:40). Při novu 10. 6. prsten-
cové zatmění Slunce, u nás jako částečné. 
Praha: začátek 11:42, střed 12:38, konec 
13:35. Měsíční stín po horní části sluneční-
ho kotouče od V na Z, maximální fáze 0,173 
slunečního průměru. � Údaje jsou v SELČ.

OS, wi

Vinice Grébovka v Havlíčkových sadech (foto J. Sládeček)

Trojská vinice Sklenářka na historické fotografii

Věřte, že také centrum města to umí pěkně 
a nezávisle rozbalit. Sledujte ho ve faceboo-
kové skupině: https://www.facebook.com/
groups/mojemarianske).


