
pak byla stanovena výše jízdného na 8 krej-
carů, a 10letá licence na přednostní užívání 
a prodloužení dráhy. Od stavebního po-
volení zbývalo už jen něco přes měsíc (!), 
kdy 18. 7. první elektrická tramvaj svezla 
návštěvníky výstavy. 

Trať vedla středem Ovenecké ulice od 
horní stanice letenské lanové dráhy u Le-
tenského zámečku k hornímu vchodu do 
Královské obory v Bubenči. Původní délka 
jednokolejné trati byla 766 metrů a rozchod 

kolejí 1435 mm. Projekt dále počítal s jed-
nou výhybnou a použitím jednoho elektric-
kého otevřeného vozu. Postupně byly na 
obou koncích trati dostavěny krátké dvou-
kolejné úseky a začaly na ní jezdit dva vozy. 
Veškeré technické zázemí, včetně malé 
elektrárny a vozovny bylo umístěno v budo-
vě zvané „Zámeček“, stojící přibližně 20 m 
severně od horní stanice lanovky. Proud 
z elektrárny osvětlil i Oveneckou ulici. Tram-
vaj uháněla rychlostí necelých 10 km/h 
a trasu ujela za necelých pět minut. V roce 
1893 nechal František Křižík prodloužit trať 
až k Místodržitelskému letohrádku a jeho 
dílo tak dosáhlo své konečné délky 1,4 km.

Elektrické podniky královského hlavního 
města Prahy převzaly v roce 1900 pod svou 
správu lanovou dráhu. Na prodělečné tram-
vajové dráze však byl zastaven provoz, po-
slední tramvaj zde projela 15. srpna 1902. 
I když tato dráha v dalším rozvoji nepokra-
čovala, protože městská rada vzala elektri-
fikaci dopravy v Praze do svých rukou, byl 
Křižíkův počin průkopnický.

Martina Fialková

I letos budou zajímavé objekty, do kterých běžně není možný přístup, otevřeny veřej-
nosti. Tentokrát se akce posunula na srpen. O víkendu 7.–8. 8. pořadatelé slibují dát 
možnost nahlédnout do 80 takových budov v Praze. 

Někde budou prohlídky obohaceny i dal-
ším doprovodným programem. Zatímco 
v předchozích letech se akce nezaměřova-
la přímo na Prahu 1 a nabízela nahlédnout 
spíše do objektů v jiných částech města, 
tentokrát bude příležitost hned v 19 budo-
vách v centru. Které to budou? 

Mezi novinky patří Černínský palác, síd-
lo Ministerstva zahraničních věcí ČR, jedna 
z největších barokních budov v Praze. Píší 
se v ní dějiny už od jeho dokončení roku 
1675, je němým svědkem ostřelování Hrad-
čan při pruském obléhání Prahy, ale i smr-
ti Jana Masaryka nebo dohody o zániku 
Varšavské smlouvy. Návštěvníci si budou 
moci prohlédnout reprezentační prostory 
i nádherné palácové zahrady. Novinkou 
zařazenou do letošní nabídky Open hou-

se je i Klárův ústav slepců – sídlo české 
geologické služby na Malé Straně, včetně 
kaple a dvora. A také do sousední Zen-
gerovy transformační trafostanice, kte-
rá nyní prochází rekonstrukcí, aby se z ní 
stala v příštím roce nová kulturní instituce 
– Kunsthalle Praha. Bude to první možnost 
nahlédnout do tohoto výstavního prostoru 
pro české i mezinárodní umění, kterému se 
budeme jistě věnovat i v dalších vydáních 
Listů Prahy 1. Nahlédnout bude možné 
i do domu, kde žil česko-rakouský spiso-
vatel Franz Werfel, a který dnes slouží jako 
apartmánový dům (Franz by Zeitraum).

Kromě toho je tu ještě řada dalších mož-
ností kam zajít a zvnitřku neznámé budovy 
prozkoumat: Střechu paláce Metro nebo 
OC Quadrio, kostel sv. Anny neboli Praž-

skou křižovatku spojenou s odkazem Vác-
lava Havla a nadací Vize Dagmar Havlové, 
palác Ericsson s gotickými sklepeními, 

Sleduji dnes se zájmem věci, které mne 
dříve tak nebraly či jsem tolik nevnímal. 
Snad je to dnešní dobou zjitřenou, jak 
jsem zde zmínil nedávno. Nebo že bych 
stárnul? No tak pochopitelně, s každým 
sloupkem jsem o měsíc starší. Nebo si 
prostě jen více užívám malých radostí 
života? Proč ostatně ne, když (zatím) 
mohu. Do dřeva zaklepávám.

Třeba: Zasadil jsem zjara angrešt. Ne-
boť to byl stromek malý, vyhledal jsem 
k němu klacek, by byl vidět, až pojedu 
se sekačkou. Takových osmdesát centi-
metrů vysoký, zhruba tři centimetry tlustý. 
Bez větviček, s kůrou, prostě jak jsem po 
zimě něco prořezal, tak jsem na jaře za-
píchl. A co byste řekli. Jedu teď sekačkou 
okolo a angrešt má nějak hodně listů. 
Jenže ne jen těch angreštových, okou-
saných srdčitých, ale i nějakých lesklých, 
dlouhých. Nedá mi to, sekačku zastavuji 
a podrobně zkoumám. Světe div se, on 
se ten klacek, do země jen zapíchnutý, 
ujal. Prostě zakořenil a vyhnal listy. A to 
už dnes pořádně nevím, jestli náhodou 
nešel do země „vzhůru nohama“. Přitom 
podotýkám, že nebyl nijak zaléván – ani 
angrešt, ani kůlek. Jak se říká: zapíchne 
koště a druhý den se zazelená. Klacek 
byl, jak jsem poté zjistil, z vrby. Ano, ta 
koření výtečně, řeknete. Ale i tak – není 
to pozoru hodný malý zázrak?!

S létem se dá sledovat také „zázrač-
ná“ fauna. Například světlušky – sva-
tojánští broučci. Podle názvu víme, že 
ožívají koncem června, po svátku Janů, 
od odborníků zase, že teplý červenec je 
doslova zažehne a oni svými lampičkami 
okouzlují polovičky. Krása! Jenže: Sledo-
val jsem to loni, předloni i letos – málem 
podle kalendáře – a pořád nevím. Jak to, 
že ti broučci jsou tolik vidět už začátkem 
července, když jsem je měl vždy spoje-
né s koncem prázdnin. Možná, že jako 
dítě jsem se až v srpnu dočkal dřívějšího 
stmívání a tím jejich reje. Nebo se mi to 
prostě plete. Což mi připomíná, že stejně 
tak jsem u vytržení, že na houby se dnes 
chodí od června. A rostou. Nic proti od-
borníkům, kteří znají každý klobouček a 
sbírají furt něco, celoročně. Ale já, běžný 
houbař, prostě „svoje“ hnědé klobouky 
očekávám až tak od poloviny léta. Asi 
i to se mi možná plete. Třeba jsme tak na 
houby chodili i my, když to vyšlo s dovo-
lenou. A teď nevím – plete se mi to, nebo 
už jsem o tom psal?

Ať tak či tak, začátkem léta či s jeho 
koncem, pořád je na co koukat. A pořád 
člověk žasne, co všechno Příroda umí.

Hezky si to užijte!
Ondřej Sedláček

PLACENÁ INZERCE

 � 8. 7. 1891 * Josef Hora, básník  
(† 21. 6. 1945) – 130 let

 � 9. 7. 1611 na Malé Straně v dnešní 
Karmelitské ulici byl položen základní 
kámen ke kostelu Panny Marie  
Vítězné – 410 let 

 � 14. 7. 1766 † František Maxmilián 
Kaňka, barokní architekt a stavitel  
(* 19. 8. 1674) – 255 let

 � 15. 7. 1726 na Malé Straně byl 
položen základní kámen k budově 
Lužického semináře – 295 let

PŘIPOMEŇME SI V ČERVENCI/SRPNU

Křižíkova elektrická dráha položila základy pražské tramvajové dopravy. První a jedi-
ný její vůz projel Oveneckou ulicí na Letné, kudy dráha vedla, ve zkušební jízdě dne 
6. července roku 1891. Provoz pak zahájila 18. července. Skvělou příležitostí k jejímu 
vybudování byla Jubilejní zemská výstava, která v tom roce v Praze probíhala. Tram-
vaj tak mohla dopravovat její návštěvníky k místu konání na holešovickém výstavišti 
– navíc v návaznosti na lanovku, vybudovanou rovněž Františkem Křižíkem na Letné. 

Možná čtete Listy Prahy 1 právě v tram-
vaji. Dnes brázdí Prahu od vzdálených 
předměstí přes centrum až do takřka ven-
kovských okrajových částí tramvajové linky 
až do čísla 43 (od 1 do 26 a pak zvláštní 
linky 35, 39 a 42–43). Jízdenku máme před-
placenou nebo platíme mobilem. Štípání 
lístků je na ústupu. Pisatelka článku ještě 
pamatuje, že za zvýšeným dřevěným pul-
tíkem v každém vozu seděla paní průvodčí 
a kleštičkami procvakávala čtverečkované 
jízdenky za 50 haléřů (dětské) či dospělé 
za korunu. A také na výpadky proudu, kte-
ré nutily tramvaje postávat a cestující čekat 

a čekat, než do trolejí přiteče „štáva“. Ještě 
dříve narození vzpomínají na částečně ote-
vřené vozy, do kterých odvážní naskakovali, 
případně z nich vyskakovali i za jízdy. 

JAK TO ALE BYLO ZA KŘIŽÍKA? 
Již před rokem 1891 (od roku 1875) jez-

dila Prahou takzvaná „koňka“, tramvaje 

tažené koňmi. Její soukromý provozovatel 
se také snažil protestovat, když František 
Křižík, v té době již velice úspěšný vyná-
lezce a také podnikatel, zažádal o povole-
ní výstavby pro svoji elektrickou dráhu. To 
se stalo v březnu roku 1890. Inspiroval se 
předtím v Berlíně, kde navštívil roku 1879 
průmyslovou výstavu s expozicí firmy Sie-
mens & Halske, která tu prezentovala svou 
ukázku elektrické dráhy. Povolení v Praze 
dostal obdivuhodnou rychlostí, koncem 
téhož měsíce, ale úřední šiml způsobil, že 
povolení k předběžným pracím získal až 
v červnu a císařskou koncesi k provozování 

dráhy a stavební povolení dokonce až za 
rok v květnu 1991. V souvislosti s Jubilejní 
výstavou v Holešovicích změnil původní 
plán, vést dráhu ke Královské oboře od 
Holešovického přístavu. Rozhodl se, že 
stavbu své tramvajové trati naváže na další 
významný projekt výstavby městské lanov-
ky na Letnou. Ve smlouvě s městem Praha 

Open house 2021 tentokrát v srpnu 

Tramvaje v Praze jezdí už 130 let

Malé letní zázraky

Nejen o budoucnosti 
Národního Muzea
rozhovor s ředitelem NM 
Michalem Lukešem

Rybářský domek 
na Kampě ožije
Skautský institut zde otevře  
nový veřejný prostor

Festival „Praha žije 
hudbou“ oživí město
v ulicích vystoupí 
muzikanti, divadelníci i artisté

Fantastické iluze 
v muzeu
expozice plná optických klamů 
a trikových obrazůSTRANA 3 STRANA 4 STRANA 4 STRANA 6

LISTY PRAHY 1  
naleznete také v online podobě   

www.listyprahy1.cz

Muzeum MHD (foto Petr Hejna)

Horní stanice u Letenského zámečku (neznámý autor)

Křižíkův vůz (foto Zikmund Reach)

Klárův ústav slepců – interiér

Dům dětské knihy a nakladatelství Albatros

Příběh jednoho psího seniora, 
jeho nesnesitelné paničky 

a shovívavého páníčka

čte Igor Bareš

www.radioteka.cz
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LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ 
SLAVNOSTI 2021

 � 17. 7. 1931 * Jan Kristofori, český 
malíř, kreslíř, grafik a sochař  
(† 23. 3. 2004) – 90 let

 � 25. 7. 1891 byl zahájen provoz lanové 
dráhy na Petřín – 130 let

 � 18. 8. 1941 * Kurt Gebauer,  
sochař – 80 let

 � 20. 8. 1891 slavnostně otevřena 
rozhledna na Petříně – 130 let

 � 20. 8. 1796 * Václav Babinský,  
loupežník († 1. 8. 1879) – 225 let

 � 29. 8. 1936 v Praze byl zahájen  
provoz první trolejbusové linky 
Sv. Matěj – Bořislavka – 85 let

ale i prezidentský salonek a další prostory 
na Masarykově nádraží, také paláce ARA 
(dříve známý jako Perla), Petschkův pa-
lác, pověstný z dob II. světové války, kdy 
zde sídlilo Gestapo nebo dva paláce, 
Lichtenštejnský (pozor, ten na Kampě) a 
Desfourský na Florenci, který brzy čeká 
rekonstrukce. 

Kompletní program a zpřístupněné budo-
vy najdete na webu akce, kde se mohou 
hlásit i dobrovolníci. Svátek otevřených 
budov je mezinárodní akcí, která má velký 
společenský i komunitní význam. Pokud 
zvažujete účast, je dobré si na webu pře-
číst praktické informace. Vstup je volný do 
všech objektů mezi 10–18 hodinou po oba 
dny, některé doprovodné akce mohou být 
zpoplatněné. Open house nabízí také pla-
cené komentované prohlídky různých zají-
mavých míst i v jiných termínech. 

Maf 
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Vedro, že by psa nevyhnal
Jednak přichází léto, jednak tu máme 
městské tepelné ostrovy a klimatickou 
změnu, která má ráda extrémy počasí. 
Takže na beton nás čekají dny, kdy bude 
v Praze k nepřežití. Tady je pár tipů, jak 
přežít vedro ve městě.
Jeďte k vodě. Jestli máte rádi přírodě blíz-
ká koupaliště, zkuste třeba to v Radotíně, 
ale tam bude plno. Koupaliště Radotín je 
zajímavé tím, že tam není chlorovaná voda, 
protože vodu čistí příroda. Fakt to jde.

Jestli se nepotřebujete nutně koupat, vy-
berte si nějaký pražský potok a jděte na vy-
cházku podél něho. Některé části podél 
toku Rokytky jsou naprosto úchvatné. Me-
andrující potok uprostřed velkoměsta. Uvidí-
te ledńáčka, když budete hodní. Nebo Botič, 
ten vás může dovést až k bažinným olšinám 

pod Toulcovým dvorem. Jestli někde bude 
v létě chládek, tak tady. Naopak naprosto na 
chcípnutí bude v zaparkovaném autě. Mysle-
te na to, jestli jezdíte na nákup autem a bere-
te s sebou děti nebo psa. Zapomeňte na ta-
kové to: počkejte tady, já jsem hned zpátky. 
Auto je v létě supervýkonný skleník a na pří-
mém slunci v něm teplota vyletí překvapivě 
rychle. Co doma? Tak to je jednoduché: nic 
nepečte (stejně na to ve vedru nikdo nemá 
chuť) a zapněte větrák. Proudící vzduch je 
mnohem lepší než nehybné vedro. V době 
největšího vedra nevětrejte, nebo jen málo. 
Byt si musíte navětrat a nachladit přes noc 
nebo brzo ráno.
Nebojte, nakonec se vždycky ochladí.
Hezké léto

Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

EKORUBRIKA

Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest:
DOTAZ: Zakoupil jsem si nový vůz. Jaké 
bylo moje překvapení, když jsem na tacho-
metru neviděl nulu u počtu najetých kilome-
trů. Proč takovému vozidlu říkají nové, když 
už má něco najeto? Cítím se podveden.
ODPOVĚĎ: Při koupi nového vozu nelze 
důvodně očekávat, že hodnota najetých ki-
lometrů bude nulová. Vůz najede kilometry 
již ve výrobní hale, kde jsou techniky kont-
rolovány všechny funkce vozu. Vedle počtu 
kilometrů by však při prvních 100 kilome-
trech (někdy při 200) měl být u některých 
vozů na tachometru zobrazen údaj v pro-
centech, který udává, kolik zbývá do konce 

takzvaného transportního módu. 
Během tohoto módu je omezen 
provoz vnitřních systémů vozidla. 
Transportní režim by měl být zru-
šen až předáním zákazníkovi. Ma-
ximální počet najetých kilometrů 
u nových vozů není upraven žád-
ným předpisem, tato hodnota by 
však měla být minimální. Pro více informa-
cí vám doporučujeme komunikovat přímo 
s prodejcem vozu, který by vám měl po-
skytnout potřebné informace.
Kontaktovat můžete i poradenskou linku 
časopisu dTest – tel.: 299 149 009

Letní vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy
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 účastníků, předprodej  na eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky nebo v 
Turistických informačních centrech Prague City Tourism.

ČERVENEC 2021
 2. pá Večerní Petřín s návštěvou roz-
hledny.* Začátek v 19.00 u dolní stanice la-
nové dráhy na Újezdě. (P. Bartásková)
 3. Svatá Ludmila na Vyšehradě.* Začá-
tek v 10.00 před Táborskou bránou. 
(J. Nováková)
 4. Národní třídou nejen za kávou, ale  
i za zajímavou architekturou první polo-
viny 20. století.* Začátek v 10.00 na chod-
níku před vstupem na Novou scénu. 
(S. Micková)
Po vršku Petřína.* 
Začátek ve 14.00 u vchodu do objektu Pet-
řínské rozhledny. (J. Nováková)
 8. Domovní znamení staré Prahy
 – online přednáška. Začátek v 16.00. 
(Š. Gandalovičová)
 10. Po vršku Petřína.* Začátek ve 14.00 
u vchodu do objektu Petřínské rozhledny. 
(M. Smrčinová)
Josip Plečnik a Pražský hrad.* Začátek 
v 16.00 u kašny na II. nádvoří Pražského 
hradu. (P. Bartásková)
 11. Kampou za Valdštejnem.* Začátek 
v 15. 30 u kostela sv. Jana Křtitele Na Prá-
dle, roh ulice Říční a Všehrdova, Malá Stra-
na. (D. Kratochvílová)
 13. Jindřich Waldes – online přednáš-
ka. Začátek v 16.00. (J. Nováková)
 14. Břevnov – od Ladronky za dalšími 
usedlostmi.* Začátek v 17.00 na zastávce 
tram. č. 22, 25 Vypich. (J. Škochová)
 17. Akce pro děti: Za apoštoly na Staro-
městskou radnici.* Začátek ve 14.00 před 
vstupem do Turistického informačního cen-
tra PCT na Staroměstské radnici. 
(D. Taimrová)

Vysočany 21. století.* Začátek v 10.00 na 
zastávce tram. č. 14 Poliklinika Vysočany. 
(M. Hátleová)
 18. Profesorské domy v Bubenči.* Za-
čátek ve 12.00 před objektem Roosevelto-
va 29, Praha 6. (A. Škrlandová)
Po vršku Petřína.* 
Začátek ve 14.00 u vchodu do objektu Pet-
řínské rozhledny. (M. Hátleová)
 20. Pražské pomníky IV. – Od svatého 
Václava k Jungmannovi.* Začátek v 16.00 
před vchodem do historické budovy Národ-
ního muzea na Václavském náměstí. 
(M. Švec Sybolová)
 22. Nový židovský hřbitov.* Začátek 
v 15.00 před hlavní bránou na hřbitov z uli-
ce Izraelské, P 3. (Z. Pavlovská)
 24. Akce pro děti: Radnicí krok za kro-
kem, dům za domem. Zastavení první.* 
Začátek ve 13.00 a 15.00 před infocentrem 
Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)
Po vršku Petřína.* 
Začátek ve 14.00 u vchodu do objektu Pet-
řínské rozhledny. (M. Hátleová)
 25. Akce pro děti: Kterak Šemík Hory-
míra zachránil.* Začátek v 10.00 před Tá-
borskou bránou. (B. Škaroupková)
Tetín a sv. Ludmila.* Začátek v 9. 30 na že-
lezniční zastávce Srbsko (vlak jede z nádra-
ží Praha-Smíchov v 8. 28). (V. Trnka)
 27. Z Parku Přátelství na Prosecké ská-
ly.* Začátek v 16.00 na stanici autobusu  
č. 166, 177, 183 Sídliště Prosek ve směru 
od Vysočan. (M. Hátleová)
Kurátorská prohlídka Prašné brány.* Za-
čátek v 18.00 před vstupem do objektu. 
(K. Kučera)
 29. Kurátorská prohlídka Novomlýnské 

vodárenské věže.* Začátek v 18.00 před 
vstupem do objektu. (K. Kučera)
Večerní Petřín s návštěvou rozhledny.* 
Začátek v 19.00 u dolní stanice lanové drá-
hy na Újezdě, P 1. (P. Bartásková)
 31. Hradčany známé i neznámé.* Za-
čátek v 17.00 u sochy T. G. Masaryka na 
Hradčanském náměstí. (M. Smrčinová)
Staroměstskou radnicí křížem krážem.* 
Začátek v 19.00 před hlavními vraty Staro-
městské radnice. (A. Baloun)

SRPEN 2021
 1. Akce pro děti: Za apoštoly na Sta-
roměstskou radnici.* Začátek ve 14.00 před 
vstupem do Turistického informačního centra 
PCT na Staroměstské radnici. (D. Taimrová)
Záběhlicemi kolem Botiče.* 
Začátek v 10.00 na stanici autobusu č. 101,
188 V Korytech, P 10. (P. Lešovská)
Z Pohořelce na Petřín.* Začátek ve 14.00 
na zastávce tram. č. 22 Pohořelec. 
(Marcela Smrčinová)
 3. Pražské pomníky V. – Letem praž-
ským světem – online přednáška. Začá-
tek v 16.00. (M. Švec Sybolová)
 3. Kurátorská prohlídka Novomlýnské 
vodárenské věže.* Začátek v 18.00 před 
vstupem do objektu. (K. Kučera)
 5.  Po stopách Franze Kafky.*
Začátek v 16.30 na náměstí Fr. Kafky před 
domem 24/3. (Z. Pavlovská)
 7. Kostel sv. Šimona a Judy.* Začátek 
ve 14.00 před kostelem sv. Šimona a Judy, 
Dušní ul. , P 1. (A. Škrlandová)
Z Pohořelce na Petřín.* Začátek ve 14.00 
na zastávce tram. č. 22 Pohořelec. 
(P. Lešovská)

Ulička Na Kocourkách ve Střešovicích, foto Jiří Sládeček (vycházka 28. 8.)

 8. Vrch Damil u Tetína.* Začátek v 11.00 
před nádražím Beroun (vlak odjíždí ze sta-
nice “Praha – Smíchov“ v 9. 58). (V. Trnka)
Vyšehrad a jeho legendy.* Akce vhodná 
i pro rodiny s dětmi! Začátek v 16.00 u Tá-
borské brány. (M. Smrčinová)
 10. Strahov a Hřebenka.* 
Začátek v 17.00 na stanici autobusu č. 176 
a 191 Stadion Strahov. (J. Škochová)
Kurátorská prohlídka Prašné brány.* Za-
čátek v 18.00 před vstupem do objektu. 
(K. Kučera)
 12. Večerní Petřín s návštěvou rozhled-
ny.* Začátek v 19.00 u dolní stanice lano-
vé dráhy na Újezdě, P 1. (D. Kratochvílová)
 14. Severní zahrady Pražského hra-
du.* Začátek v 10.00 u letohrádku králov-
ny Anny v Královské zahradě. (M. Racková)
Staroměstskou radnicí křížem krážem.* 
Začátek v 19.00 před hlavními vraty Staro-
městské radnice. (A. Baloun)
 15. Od Klárova přes Rasův vršek na 
Kampu.* Začátek v 10.00 na zahradním 

prostranství stanice metra A Malostranská. 
(M. Racková)
Z Pohořelce na Petřín.* Začátek ve 14.00 
na zastávce tram. č. 22 Pohořelec.
(D. Kratochvílová)
 16. Pražské stopy svaté Ludmily – 
online přednáška. Začátek v 16.00. 
(J. Nováková)
 18. Prahou za divadlem – online před-
náška. Začátek v 16.00. (J. Nováková)
 21. Za svatou Ludmilou Praze 2.* Začá-
tek v 10.00 před vchodem do kostela sv. Lud-
mily na náměstí Míru, P 2. (J. Nováková)
Z Pohořelce na Petřín.* Začátek ve 14.00 
na zastávce tram. č. 22 Pohořelec.
(H. Barešová)
 22. Akce pro děti: Radnicí krok za kro-
kem, dům za domem. Zastavení první.* 
Začátek ve 13.00 a 15.00 před infocentrem 
Staroměstské radnice. (K. Mandziuková)
Do Vojtěšské čtvrti nejenom za jircháři 
a koželuhy.* Začátek v 10.00 u můstku na 
Slovanský ostrov (Žofín). (H. Barešová)

Letní akce na v zahradě  
knihovny Hradčany

Pohořelec 25, Praha 1
tel.: 222 113 555, 770 130 203
po 13.00–15.00, 16.00–18.00,
st 13.00–15.00, 16.00–17.00

Vstup na akce je volný.  
Konání akcí se řídí aktuálně platnými  

hygienickými pravidly.

 28. 7. Letní tvořivá dílna 9.30–12.00
Hrátky s odpadovým papírem.
Rezervace na tel.: 770 130 203 nebo  
dagmar.volencova@mlp.cz.
 2. 8. Petřínské vyhlídky 18.00
Komentovaná vycházka s Pavlem Míkou, 
zahradníkem petřínským.
 11. 8. Pověsti z Prahy 10.00
Šest pověstí z různých pražských částí 
představí místa známá i neznámá.
Divadlo Ka2, pro děti od 6 let.
 11. 8 Tvoříme spolu  17.30
Sousedská tvorba mandaly.
 25. 8. Na vlnách tónů a slov 18.00
Josef Pepson Snětivý uvede v rámci só-
lového koncertu písně z vydaného alba 
Půlnoční vzkaz.
 27. 8. Tvoříme spolu 9.30–14.00 (15.00)
Sousedská tvorba koláže. 
Rezervace na tel.: 770 130 203 nebo na 
dagmar.volencova@mlp.cz.
 1. 9. Galileo koncert 18.00
Autorské písně Petra Feikla z alba  
Galileo, folk-bluegrass. Petr Feikl (kytara, 
zpěv), Vláďa Žák (baskytara, zpěv)  
a Jaroslav Toms (dobro).

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

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

Celetná 17, Praha 1, www.divadlovceletne.cz, 222 326 843,  
608 327 107,rezervace@divadlovceletne.cz

ČERVENEC

KAŠPAR
 12., 13.  Protokol 17.30
 19., 20., 21., 22.  Protokol 19.30
 23., 28.  Rozmarné léto bonus 19.30
 26., 27.  Rozmarné léto 19.30
KAŠPAR / KOCHÁNKY – OPEN AIR

 9., 10., 11.  Dámská čtyřhra 20.30
KAŠPAR / DIVADELNÍ LÉTO POD PLZEŇSKÝM NEBEM

 1. - 7.  Romeo a Julie 21.00
KAŠPAR / HRAD BRUMOV

 30., 31.  Romeo a Julie 21.00
 31.  Mikulášovy patálie 16.30

SRPEN

KAŠPAR
 6., 7., 8., 11., 12.  Mikulášovy prázdniny 17.30
 13., 15, 16.  Růže pro Algernon 19.30
 18., 19.  Osiřelý západ 19.30
 23., 24.  Srpen v zemi indiánů 19.30
 25., 26.  Protokol 19.30
 27., 28.  Dámská čtyřhra 19.30
 29., 30.  Mikulášovy prázdniny 18.00
 31.  Terasa 19.30
KAŠPAR NA KAŠPERKU – OPEN AIR

 3., 4., 5.  Romeo a Julie 21.30
 6., 7., 8.  Macbeth 21.30
KAŠPAR / HRAD POŘEŠÍN – OPEN AIR

 13., 14.  Romeo a Julie 21.00
KAŠPAR / JISTEBNICE – VILDŮV MLÝN – OPEN AIR

 15., 16.  Lebka z Connemary 21.00
KAŠPAR / TVRZ VLKSICE – OPEN AIR

 17., 18., 19.  Romeo a Julie 21.00
KAŠPAR / LOM U TÁBORA – OPEN AIR

 20.  Osiřelý západ 20.30
 21.  Audience 21.00

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Divadlo v Dlouhé,  
Dlouhá 727/39, Praha 1 
divadlo@divadlovdlouhe.cz,  
www.divaslovdluhe,cz 
pokladna 605 010 774, po-pá 12.00 – do 19 00  
a dvě hodiny před začátkem představení

Letní sezona / vstupenky on-line i v pokladně
 1. 7.  Bez roucha
 12. 7.  Bez roucha 
 13. 7.  Bez roucha 
 14. 7.  Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách
 30. 8.  O líné babičce 18.00
 31. 8.  Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách
 1. 9.  Bez roucha 
 2. 9.  Bez roucha 

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

C h o d o v s k á  t v r z
Kulturní Jižní Město o.p.s.  
Ledvinova 9, Praha 4, www.chodovskatvrz.cz 
267 914 831, info@chodovskatvrz.cz

ČERVENEC
Koncerty

 7. Úklona klasikům 17.00
  Toulky světem s významnými skladateli, kteří ovlivni-

li světovou hudbu – Bach, Mozart, Brahms, Dvořák, 
Ježek. Účinkují básník, textař, moderátor  
PhDr. F. Novotný, spolu s kontrabasistkou  
E. Šašinkovou a houslistou doc. M. Černým.

 11. Jedenáctého na „Jedenáctce“ – Letní koncert  19.00
  Účinkují T. Zahradníková – housle M. Zahradníková – 

klavír F. Kratochvíl – akordeon D. Foltýnová klavírní 
spolupráce. Program G. Fauré, A. Dvořák, S. Barber, 
B. Martinů, A. PiazollaI

 13., 14., 15., 16.  Tóny Chodovské tvrze
 13. Martina Kociánová, Jaroslav Svěcený a Czech 

Accordion Ensemble 20.00
  Zahajovací galakoncert ke 100. výročí narození jedno-

ho z nejslavnějších hudebních mágů 20. století.  
J. Svěcený – housle a průvodní slovo, M. Kociánová – 
soprán, Czech Accordion Ensemble-F. Kratochvíl,  
M. Šulc, M. Kot, L. Horák.

 14. Dagmar Pecková-Pěvissimo 20.00
  D. Pecková posluchače provede večerem a uvede 

české operní talenty. Své pěvecké nadání předvedou 
V. Čambalová, L. Hacek, D. Matoušek,  
M. Svobodová, K. Cingrošová Žmolíková  
a D. Pecková. Diriguje Z. Klauda.

 15. Lenka Nová, Petr Malásek a Eve quartet 20.00
  Zpěvačka L. Nová představí skladby z nejnovějšího 

alba Dopisy s texty M. Horáčka, ale i klasické hudby 
v podání dámského smyčcového kvartetu Eve quartet 
a P. Maláska.

 16. Jaroslav Svěcený a Cigánski diabli (SK) 20.00
  V programu se propojí virtuozita houslisty  

J. Svěceného s energickou hudbou světoznámého or-
chestru Cigánski diabli.

JAZZ FEST TVRZ
 8. Paul Novotny a Jazz Gypsy N Tango 17.00
  Moderní jazzové standardy okořeněné rozličnými styly 

(tango nuevo, flamenco, latin, blues) zaujmou jak ja-
zzové fajnšmekry, tak běžné posluchače. P. Novotny – 
kytara, S. Yasinski-akordeon, P. Tichý kontrabas.

 8. Blue Hats 20.00
  Hudební seskupení muzikantů obdivujících Yellow 

Jackets, Brecker brothers, Steps Ahead, Weath 
Report, Fourplay a mají blízko k popjazzovým fůzím 
Geralda Albrighta nebo Davea Koze. M. Buble – saxo-
fon, M. Doležal – klávesy, T. Čepková – baskytara,  
J. Bárta-bicí.

 9. Taras Voloschuk Prague Connection 17.00
  T. Voloshchuk – kontrabas, V. Uhlík – piano,  

P. Nohavica – bicí, P. Obermajer – kytara
 9. The „Bohemia After Dark“ project 20.00
  V projektu se potkali přední zahraniční i čeští hráči 

současné jazzové scény, účinkují O. Roberts  
a A. Schofield (saxofony), S. Mácha (piano),  
T. Voloschuk (kontrabas), B. Hague (bicí)

Letní scéna Divadla Na Jezerce
 1., 25.  Poslední aristokratka 20.00
  Divadelní adaptace oblíbené stejnojmenné knihy 

Evžena Bočka.
 19., 22., 26.  Charleyova teta 20.00
  Studenti Charley a Jack chtějí požádat své vyvolené 

o ruku. Shodou okolností má Charleyho navštívit bo-
hatá tetička z Brazílie.

 20., 21., 28.  Pánský klub 20.00
  Komedie o eroticky závislých mužích je terapií pro 

všechny – zvlášť pro ty, kteří si myslí, že žádnou tera-
pii nepotřebují.

 27. Takový žertík 20.00
  Život na francouzském venkově, letní dům, piknik 

v přírodě a pohoda narušená nevinným žertíkem o roz-
chodu manželského páru považovaného všemi přáteli 
za ideální.

Výstavy
Velká galerie út – ne 13.00–19.00 (60/30)
 do 31. 7.  Čeští umělci ve Francii
 Obrazy, kresby, grafika, sochy
 od 17. 8. Český surrealismus
 Obrazy, kresby, grafické listy a plastiky z období 1930–
1977. Výstava poukáže na nadreálnost krásy v zachycení 
snů, představ, pocitů a myšlenek. Prodejní výstava.

Dejvická 38, Praha 6, www.spejbl-hurvinek.cz 
224 316 784, 607 911 458, dsh@volny.cz
Festival v zahradě hotelu International
Koulova 15, Praha 6, www.dejvicepraze.cz 
Vstupenky výhradně na www.ticketportal.cz

ČERVENEC
 2., 21.  “Ve dvou se to lépe…“ 20.00
 3., 4.  Hurvínek a nezvaný host 10.30, 14.00
 7., 14., 21., 28.  Žeryčku, HOP! (věk 1-3 roky) 10.30
 10., 11., 17., 18., 24., 25.  Hurvínek mezi osly 10.30, 14.00
 14.  Spejbl versus Drákula 20.00
 31. Hurvínkovo přání 10.30, 14.00
SRPEN

 1., 7., 8., 14., 15.  Hurvínkovo přání 10.30, 14.00
 4., 11., 18., 25.  Žeryčku, HOP! (věk 1-3 roky) 10.30
 4.  “Ve dvou se to lépe…“ 20.00
 13., 21.  Dějiny kontra Spejbl 20.00
 21., 22., 28., 29.  Jak s Máničkou šili všichni čerti
   10.30, 14.00
 25.  Spejbl a město hříchu 20.00
ZÁŘÍ

 1.  Žeryčku, HOP! (věk 1-3 roky) 10.30
 1.  Dějiny kontra Spejbl 20.00
 4., 5.  Jak s Máničkou šili všichni čerti 10.30, 14.00

28. 6. – 3. 9. 2021
Vstupenky na pražská představení v prodeji na  
www.shakespeare.cz a v síti Ticketmaster.  
Generálním partnerem je skupina PPF.  
Změna programu vyhrazena.

Pražský hrad – Letní míčovna, Královská zahrada Praha 1
 28. 6. – 17. 7.  Bouře premiéra
 19. 7. – 28. 7.  Hamlet
 29. 7. – 30. 7.  A Midsummer Night´s Dream / 

Sen noci svatojánské (v angličtině s českými titulky)  
   1. 8. – 14. 8.  Zimní pohádka
 16. 8. – 29. 8.  Bouře
   31. 8. – 3. 9.  Zkrocení zlé ženy

Hudební a taneční fakulta AMU
Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. 13, Praha 1

   2. 8. – 11. 8.  Veselé paničky windsorské
 13. 8. – 14. 8.  Romeo a Júlia (ve slovenštině)
 19. 8. – 21. 8.  Mnoho povyku pro nic
 24. 8. – 26. 8.  Mnoho povyku pro nic

Začátky představení ve 20.30, není-li uvedeno jinak.

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

ČERVENEC
 1. Ahoj vesmíre! v Planetáriu Praha
 2. Ahoj vesmíre! v Planetáriu Praha
 19. Zlatá pláž
 20. Korespondence V+W + angl. titulky
 21. Macbeth - Too Much Blood + angl. titulky
 22. Hamleti + angl. titulky
 23. Kyjem po kebuli
 30. Mýcení ve Valdštejnské zahradě 20.30
 31. Mýcení ve Valdštejnské zahradě 20.30

SRPEN
 1. Korespondence V+W ve Valdštejnské zahradě 20.30
 2. Korespondence V+W ve Valdštejnské zahradě 20.30
 11. Zlatá pláž v šapitó Azyl78 19.30
 12. Zlatá pláž v šapitó Azyl78 19.30
 25. Ahoj vesmíre! v Planetáriu Praha
 26. Ahoj vesmíre! v Planetáriu Praha
 27. Ahoj vesmíre! v Planetáriu Praha

Začátky představení v19.00, není-li uvedeno jinak.

2021

Vodičkova 41 – pasáž Světozor, P 1 
www.kulturniportal.cz, 222 984 272, 603 805 271

LETNÍ SCÉNA HARFA
střecha OC Galerie Harfa 
Českomoravská 2420/15a, Praha 9 
www.letniscena.cz
10. ročník divadelní přehlídky

ČERVENEC
 11.  Rukojmí bez rizika
 12.  Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není Čech!
 14.  Normální debil
 15.  Co vy na to, pane Šmoldasi?
 18.  Drahá legrace
 19.  A do pyžam!
 20.  Příště ho zabiju sám! (Out of Order)
 22.  Liga proti nevěře
 25.  Normální debil
 26.  A do pyžam!
 27.  Caveman
 28.  Skleněný zvěřinec poprvé na Harfě
 29.  Cavewoman

SRPEN
 1.  S tvojí dcerou ne!
 2.  Víš přece, že neslyším, když teče voda
 3.  V Paříži bych tě nečekala, tatínku
 4.  Milionový údržbář poprvé na Harfě
 7.  Přátelák novinka
 8.  Normální debil
 9.  Není Korona jako Corona novinka
 10.  A do pyžam!
 11.  Příště ho zabiju sám! (Out of Order)
 12.  Lukáš Pavlásek: Planeta slepic
 15.  Vězeň na Druhé Avenue poprvé na Harfě
 16.  Drobečky z perníku
 17.  A do pyžam!
 18.  Benátky pod sněhem poprvé na Harfě
 19.  Když se zhasne poprvé na Harfě
 22.  Normální debil
 23.  Cavewoman
 24.  Filumena Marturano
 25.  Smích zakázán! poprvé na Harfě
 26.  Zdeněk Izer Na plný coole!  

hrajeme v Divadle Gong 19.00
 27.  Blbec k večeři
 28.  Pat a Mat jedou na dovolenou pro děti 10.00
 28.  Poslední ze žhavých milenců
 29.  Maxipes Fík pro děti 10.00
 29.  Poslední ze žhavých milenců
 30.  Co takhle ke zpovědi?
 31.  Když kočky nejsou doma
ZÁŘÍ

 1.  Na poslední chvíli poprvé na Harfě
 2.  Caveman
 4.  Příhody včelích medvídků pro děti 10.00
 5.  Princové jsou na draka pro děti 10.00

Začátky představení ve 20.00, není-li uvedeno jinak.



Výlet je závod, jehož hlavní cenou bývá zá-
žitek. Možná nás letošní léto užene akcemi 
na náměstích, v ulicích, zahradách, v kuli-
sách zapomenutých objektů, na jeho konci 
ale možná zjistíme, že vítězem se stal každý 
z nás a že na světě je opravdu krásně. 

Výlet za uměleckým zážitkem na Marián-
ském náměstí zahájil v červnu kytarista, vy-
pravěč a profesor Štěpán Rak; štafetu pře-
vzal Mimraj, festival nekomerčního umění, 
slavnost mimů, klanů, divadelníků, hudeb-
níků, tanečníků a dalších; dobrou, environ-
mentální a osvěžující vlnu pak přinesl večer 
festivalu Knihovna na vlnách. 

Výlet za zážitky pokračuje i v červenci 
workshopy origamistů, pletačů, divadelním 
představením uměleckého seskupení Bratři 
v tricku Běžkařská Odysea. 

Odysea povypráví o dvou běžkařích, ztra-
cených v mapě i ročním období, kteří bok 
po boku, v jediné stopě, podstupují blud-
nou pouť s nejasným koncem. 

I v červenci bude na náměstí krásně. Věř-
te cestě, která k němu vede. 

A těšte se na srpen! Protože letní kino, 
protože festival science fiction Comic-con, 
protože dětský festival Mami, tati, dějou se 

věci nebo divadelní Ozvěny Ringu x10.
Více na: Mojemarianske.cz.
Fbková skupina Moje Mariánské:  
www.facebook.com/groups/mojemarianske

Obecně o Mariánském náměstí:
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.

Generální ředitel Národního muzea má dvě pracovny. Reprezentační v historické bu-
dově a novou, ve třetím patře Nové budovy NM. Z nich velí svým přibližně 500 za-
městnancům, v péči má dalších sedm pražských muzejních objektů a dva památníky, 
a ještě šest mimopražských. K rozhovoru mne pozval do nové pracovny, z jejíchž oken 
jsou vidět v plné kráse Hradčany. Říkám si, že původně vystudovaný historik se zamě-
řením na novodobé české dějiny je ve své funkci, kterou zastává už téměř 20 let, jaksi 
spoluzodpovědný za utváření naší národní identity. A to není snadný úkol. Zvládá ho 
ale s neutuchající energií a optimismem. V nové i historické budově NM se zakrátko 
budou otevírat nové stálé expozice, které by měly přilákat nejen Pražany, ale i návštěv-
níky z celé republiky i zahraničí. Což je přesně to, co nejen muzeum, ale celá Praha 
potřebuje. V posledních týdnech byla veřejnost v rychlém sledu informována o sérii 
úspěchů NM. Všechny ty události svědčí o tom, že muzeum je skutečně velmi živou 
a energickou institucí, kde se stále něco děje. Probereme je postupně. 

Nejprve prosím, připomeňte, jaké oce-
nění jste za NM nedávno převzal? 

Byla to cena Technologické agentury ČR 
Za popularizaci vědy mezi dětmi a mláde-
ží, kterou jsme si přivezli ze Zlín Film fes-
tivalu. Porota ocenila soubor našich virtu-
álních aktivit s názvem Národní muzeum 
pro děti, a to nejenom s ohledem na jejich 
rozsah a kvalitu ale i částečné zaměření na 
hendikepované děti. (Přináší na stůl soš-
ku ztvárněnou podle dětských postaviček 
z filmu Hermíny Týrlové.) A za to vše jsme 
dostali mezi 400 českými muzei tuto cenu. 

Určitě nejde jen o fakt, že jste v muzeu 
pracovali na tomto projektu. Podstatné 
spíš je, co přinesl a nakolik byl využíván? 

V NM se intenzivně věnujeme digitalizaci, 
sociálním médiím, máme koncepci rozvo-
je IT technologií, virtuální reality a všeho 
co s tím souvisí, protože toto je dnes pro 
muzea ta správná cesta. Jinak by zůstala 
muzei 19. a nikoli 21. století. Když do toho 
promluvila covidová epidemie a republika 
a svět se zavřely, tak to co jsme plánovali 
v následujících měsících a letech, jsme kvů-
li tomu urychlili. Řekli jsme si, že zavřením 
nesmíme ztratit kontakt s návštěvníkem, 
ale že bychom měli být v té situaci užiteční. 
Nejen bavit, ale i pomáhat vzdělávat. A to 
jsme ještě netušili, že to vše bude trvat víc 
než rok. 

Kromě sekce virtuálních výstav pro do-
spělé jsme se zároveň soustředili na dět-
ského návštěvníka. Naše programy měly 
až statisíce návštěv, získali jsme i zpětnou 
vazbu. Udrželi jsme přes ně kontakt se 
školami, individuálně s nimi komunikovali a 
pomáhali při práci s těmi programy. A pro-
jevilo se to nyní. Když jsme spustili znovu 
lektorované návštěvy školních skupin, oka-
mžitě se k nám vrátily. Z toho máme radost, 

jsou pro nás velmi výraznou návštěvnickou 
skupinou a my se snažíme být tou zábav-
nější složkou vzdělávání, vnadit je a přistu-
povat odlišně ke všem věkovým kategoriím 
školních dětí. 

Dalším úspěchem NM bylo opětovné 
prodloužení výstavy Sluneční králové. 
Jak komplexní a složitá byla jednání? 

Hlavním partnerem té výstavy je Egyptská 
rada pro památky a muzea, ale máme tu 
i zápůjčky z německých muzeí. Egypťané 
mají velice přísná pravidla a mnohastup-
ňový proces, museli jsme (už i při prvním 
prodloužení) splnit celou řadu podmínek, 
prodloužit pojistky, bankovní garance. Vše 
pak končí podpisem egyptského premiéra. 
Tato výstava by byla výjimečná i v běžných 
podmínkách, ale to, že byla připravována a 
otvírána už v době covidu, jí ještě jistou výji-
mečnost přidalo. Nyní fungujeme ve speci-
álním režimu, objednáváme návštěvníky na 
čas přes internet a už máme vyprodánu vět-
šinu termínů na červen i červenec. Osobně 
mám opravdu radost, protože málokdy se 
stává, že se muzejní výstava stává „podpul-
tovkou“. 

Ve své kariéře máte za sebou obrov-
ský projekt, několikaletou rekonstrukci 
historické budovy muzea, dokončenou 
k 100 letům republiky. Co bylo obtížnější 
ve srovnání s výstavou Sluneční králové, 
o které uvádíte, že je nejvýznamnějším 
výstavním projektem v novodobé historii 
muzea a připravoval se 10 let? 

Určitě rekonstrukce, která i s přípravou 
trvala 20 let. Ale tou jsme zdaleka neskon-
čili. Dalším ohromným vnitřním projektem, 
možná dokonce komplexnějším, je zaplně-
ní muzea, vytvoření nových expozic. Dohro-
mady to je 16 000 m² veřejného prostoru. 
Teprve až toto dokončíme, bude muzeum 

hotové, a my jsme nyní před závěrečným 
finále. Ale zase nám do toho zasáhl covid, 
kdy jsme vše řešili za svízelných podmínek 
při karanténách, částečné práci z domova. 
Obtížné je i shánění materiálu, třeba poly-
styrenových desek, jejichž dodávky z Číny 
v současné době váznou. Zatímco původně 
jsme nové expozice chtěli otevírat s delším 
odstupem, bude to teď v rychlém sledu za 
sebou. Kolem poloviny července otevřeme 
v nové budově expozici Dějiny 20. století, 

na začátku srpna pak Zázraky evoluce, což 
je živá příroda, zoologie, velryba a v září 
pak expozici Příroda – z větší části to bude 
ta neživá, doplněná o Okna do pravěku, 
tj. mamuta a dinosaury. A ve stejné době 
nám tu zraje otevření expozice Dějiny – od 
středověku po 19. století a na říjen plánu-
jeme otevření Dětského muzea pro naše 
nejmenší návštěvníky.

Jste generálním ředitelem od prosince 
2001. Bude to tedy dvacet let. Předpoklá-
dal jste to tenkrát, a byla už rekonstrukce 
historické budovy NM „na stole“? 

Absolutně nepředpokládal. Bylo mi 26 let 
a byl jsem nejmladším ředitelem takové in-
stituce široko daleko. A teď jsem asi jedním 
z nejdéle sloužících ředitelů, snad kromě 
Heleny Koenigsmarkové z Uměleckoprů-
myslového musea. Generální rekonstrukce 
NM tehdy byla jaksi „pod stolem“. Hovořilo 
se o té nutnosti, o špatném stavebně-tech-
nickém stavu se vědělo už před sametovou 
revolucí. Budova NM byla zanedbaná, ne-
byla požárně zabezpečená, technologie 
zastaralé a nebezpečné, ale především 
se muzeum nemohlo nikam rozvíjet. Bylo 
tedy nutné rekonstrukci prosadit. V té době 

jsme ještě netušili, že se nám podaří získat 
sousední budovu bývalého Federálního 
shromáždění, což se podařilo v roce 2009. 
Pak bylo potřeba rychle poněkud předělat 
projekty a rozhodli jsme se vytvořit jakési 
„soumuzeí“ vybudováním spojovací chod-
by. Nová budova umožnila, že v historické 
budově není teď žádná kancelář a může 
sloužit téměř stoprocentně veřejnosti. 

Máte jistě možnost sledovat práci va-
šich kolegů v Evropě i jinde ve světě. Na-
šel jste nějaký konkrétní vzor – typ mu-
zea, kterému byste chtěl NM připodobnit, 
které vás inspiruje? 

Inspiruje nás toho spousta, ale podobat 
se nechceme nikomu. Myslíme si, že jsme 
z různých důvodů svébytní a máme v NM 
veliký potenciál. Když pominu naše dal-
ší objekty, vytvořili jsme si v centru Prahy 
komplex dvou velkých budov, z nichž ta his-
torická je jedním ze symbolů našeho hlav-
ního města. To málokde najdete. A dále: ve 
světě je většina muzeí specializovaná – pří-
rodovědecká nebo historická nebo nějak 
úžeji zaměřená, zatímco my jsme zůstali 
komplexní, máme vše v jednom muzeu. 
Tím jsme výjimeční. To na jednu stranu 
dává nevýhodu dělení se o prostor, ale na 
druhou zase úžasnou možnost propojovat 
přírodu a lidskou historii. 

A tady jsme u třetího nedávného úspě-
chu v NM? 

Výhodu toho propojení je dobré vysvětlit 
právě na něm. Jde o ten nedávný objev, 
který díky vytrvalosti našich kolegů umožnil 
teprve nyní izolovat genom z lebky dámy, 
nalezené v Koněpruských jeskyních už 
v 50. letech. Týmu vědců se podařilo da-
tovat fosilní lebku ženy, a prokázat, že je 
stará více než 45 000 let. Mnohem více 
než jsme původně předpokládali. Jedná 
se tedy o dosud nejstarší zrekonstruovaný 
genom moderního člověka. A zatímco jinde 
se zachovaly pouze fragmenty, my máme 
téměř celou lebku, unikát. Proto se podařilo 
forenzními metodami vymodelovat tvář této 
„první“ ženy – a to je ono propojení přírod-
ních věd s historií lidstva. 

Ale k vaší otázce na vzory: Jsme samo-
zřejmě ve spojení s mnoha velkými evrop-
skými institucemi, kterými se necháváme 
inspirovat. Rozhlížíme se po světě, pokud 
se týká expozic i metod vystavování a ko-
munikace s veřejností. A můžeme se i vy-
hnout tomu, abychom opakovali chyby 

jiných. Jsme hodně podobní rakouským 
muzeím, ostatně spojují nás dějiny v jed-
nom státě. Trochu podobné je nám Skot-
ské muzeum, které také není imperiální, ale 
bylo založeno a fungovalo jako muzeum 
malého národa v rámci velké říše. 

Ale platí to i naopak: Jsme národem, 
který se stále dívá někam jinam, a přitom 
jsou i země, které se obracejí na nás. Jsme 
v kontaktu s rumunskými, bulharskými ko-
legy, jsou tu i asijské země jako Jižní Korea, 
Barma, Vietnam, ale již i též mnohá muzea 
ze západní Evropy, která u nás hledají in-
spiraci. 

Valná většina muzeí je organizována 
v muzejní síti International Council of Muse-
ums (ICOM), která pořádá každé tři roky 
generální konferenci. A v roce 2022 je pořá-
dající zemí Česká republika a bude v Praze. 
Takže se sem sjede několik tisíc představi-
telů světových muzeí, a my v NM budeme 
určitě středobodem fungování. Doufejme, 
že covid už bude pryč a upře se na nás po-
zornost. 

Jste vystudovaný historik, vaším obo-
rem byly české dějiny 20. století. V té 
souvislosti mne hned napadá, zda je to 
pro vaši funkci výhodou? 

Dodnes neumím odpovědět, jestli je 
lepší být muzejníkem – ať už humanitně 
nebo přírodovědně vzdělaným nebo spíše 
manažerem, ekonomem, právníkem. Můj 
předchůdce pan docent Milan Stloukal je 
významným antropologem a nedávno osla-
vil devadesátiny. Ale myslím si, že muzeum 
může vést třeba historik, který má manažer-
ské schopnosti, i právník nebo ekonom, ale 
musí mít hluboký kulturní zájem a přehled. 
Národní muzeum je velká firma a musí se 
řídit manažerskými metodami. Ztíženo je 
to tím, že je i státní institucí, takže je nutno 
dodržovat všechna pravidla pro veřejné fi-
nance a státní zakázky. Muzeum je zároveň 
i plné vědců, odborníků, které je třeba řídit 
i s pochopením pro jejich práci, zájmy, po-
vahy a způsob myšlení. 

A jakmile si sednete na delší dobu do čela 
takhle velké instituce, odfoukne vás to od 
vaší původní práce ve vědě. Vést Národní 
muzeum a souběžně dlouhodobě dělat 
špičkovou vědu nejde. Ale rozhodně ne-
lituji. Na druhou stranu je to hezká oběť – 
a vlastně jsem pořád v oboru. 

Martina Fialková (foto archiv NM)
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PLACENÁ INZERCE

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 

…a hlavní cenou je zážitek! 
Mariánské naživo v červenci 2021

Letní slavnosti staré hudby www.letnislavnosti.cz
22. mezinárodní hudební festival 

Michal Lukeš – Pořád jsem v oboru

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK je jedním z předních českých orchestrů, který 
má českého šéfdirigenta. Je jím Tomáš Brauner, který pražské symfoniky vede už od 
loňské, „covidové“ sezony. Ta však byla o mnoho ochuzena. V té nastávající se tudíž 
orchestr a všichni s ním spolupracující dirigenti budou snažit nahradit zameškané. 
Řada odložených koncertů zazní právě v nové 87. sezoně, která dává v podzimní části 
prostor především českým hostům a tím tak podporuje domácí umělce na volné noze. 

Čas, kdy se nekonaly koncerty pro veřej-
nost, využil FOK k natáčení se dvěma vý-
jimečnými umělci, pianistou Lukášem Von-
dráčkem (Rachmaninovy klavírní koncerty) 
a hornistou Radkem Baborákem (koncert 
Jiřího Pauera), ale i k udržování kontaktu se 
svými posluchači pomocí videokoncertů. 
Videopozvánku na novou sezonu FOK ředi-
tele Daniela Sobotky, šéfdirigenta Tomáše 
Braunera a dramaturga Martina Rudovské-
ho, zveřejněnou letos později než obvykle 
ze známých pandemických důvodů, mů-
žete vidět na YouTube. Začíná impozantní 
Boëllmannovou Gotickou suitou pro varha-
ny. Tu zde ve Smetanově síni hraje varha-
nice FOK Daniela Waltová Kosinová, která 
v nedávné době iniciovala novou spoluprá-
cí orchestru s UNICEF. Stejně tak na YouTu-
be můžete stále vyhledat i několik koncertů, 
které se uskutečnily v sezoně minulé bez 
diváků, ale rozhodně stojí za pozornost. 

Lukáše Vondráčka i Radka Baboráka usly-
šíme s uvedenými projekty už naživo, právě 

na začátku nové sezony. A dojde i na svě-
tovou premiéru skladby Pražská kavárna On-
dřeje Brouska, která pokračuje v „pražské“ 
lince FOKu (začaté loňskou skladbou Petra 
Wajsara Pražské metamorfózy). Uslyšíme ale 
i umělce zahraniční, kteří se s FOK po dlou-
hé covidové pauze vracejí k přerušené práci. 
Hlavním hostujícím dirigentem je Jac van 
Steen, vrací se a těší i Kristjan Järvi, ale také 
houslista Vadim Repin, kterého pojí s finským 
dirigentem nejen hudební, ale i osobní přátel-
ství. Uslyšíme i houslistu a violistu Pinchase 
Zukermana a violoncellistku Amandu For-
syth, kteří posluchače provedou románem 
Don Quijote ve variacích Richarda Strausse. 
Z domácích umělců se ke spolupráci s FOK 
vrací opět Pavel Šporcl nebo bývalý šéfdiri-
gent Petr Altrichter. Z mimořádných koncertů 
určitě přitáhne Kouzelná Rybovka Matěje For-
mana nebo koncert FOK a Hradišťanu s Jiřím 
Pavlicou věnovaný 100. výročí narození Jana 
Skácela, který zazní právě za rok o Slunovra-
tu přímo na Náměstí Republiky. 

FOK v nové sezoně

VÁŠEŇ BAROKA 
Jaroslav Šonský – housle  
& Gesine Tiefuhr – cembalo

22. 7. od 19.00
Program: Vivaldi, Stravinskij, Bach, 
Tartini 

Zahajovací koncert v rámci festivalu 

MODŘANSKÉ HUDEBNÍ LÉTO  
LADISLAVA ZELENKY 

Viniční domek, Chuchelská 6/1,  
Modřany
Součástí festivalu bude výstava Ladislav 
Zelenka a České kvarteto

Vstupné dobrovolné, rezervace není 
nutná. 
Další koncerty 2., 6. a 10. srpna. 
Doprava tram. 3 a 17,  
stanice Modřanská škola.

Z akce Setkání s hudební osobností –  
Štěpánem Rakem (foto Michael Fiala)

S FOK ale uvidíme a uslyšíme řadu dalších 
jmen ze zahraničí i domácích. Pokračovat 
budou také oblíbené klavírní recitály (To-
máš Kačo, Martin Kasík, Eugen Indijc ad.), 
koncerty komorní řady FOK u Šimona 
a Judy, kde bude mít houslový recitál Julie 
Svěcená, zazní tu Pocta Ástoru Piazzolovi. 
Pokračuje i cyklus Staré hudby, cesta ča-
sem do dob minulých. FOK opět navazuje 
na úspěšně nedávno započatou spoluprá-
ci s Violou v cyklu Slovo a hudba. Speci-
ální programy a cykly jsou tu i pro nejmenší 
posluchače (hudební klub Fík aj.) 

Informace o všech koncertech nové sezo-
ny FOK a další zajímavosti vám FOK může 
zasílat až do vaší mailové schránky. Za ná-
vštěvu stojí i jeho pestrý a nejen informace-
mi, ale i hudbou naplněný web. 

Martina Fialková 
foto Jan Kolman

20. 7. • A cappella 20.00
Emauzské opatství, kostel Panny Marie 
Na Slovanech, Vyšehradská 49, Praha 2
Vícehlasé duchovní skvosty dvorských 
kapelníků. 
Calmus Ensemble (Německo): Anja Pöche – sop-
rán / Stefan Kahle – alt, Friedrich Bracks – tenor / 
Ludwig Böhme – baryton, Manuel Helmeke – bas 

22. 7. • La strada del cielo 19.30
Kostel sv. Martina ve zdi, Martinská 8, 
Praha 1
Johannes Ciconia ve službách urozených 
rodů italského středověku. 
La fonte musica (Itálie): Michele Pasotti – stře-
dověká loutna / Alena Dantcheva, Francesca 
Cassinari – soprán / Gianluca Ferrarini – tenor, 
Teodoro Baù – fidula 

24. 7. • Chaconne pro princeznu 19.30
Šlechtovka, barokní sál, Královská obo-
ra 20, Praha 7
Jean-Marie Leclair a Georg Friedrich Hän-
del ve službách princezny Anny Oranžské. 
Jana Semerádová – flauto traverso /  
Erich Traxler (Rakousko) – cembalo

26. 7. • The Dubhlinn Gardens 20.00
Zahrada zámku Troja, U Trojského 
zámku 1, Praha 7
Irské balady a tance v zábavě dublinské 
aristokracie. 
A nocte temporis (Belgie): Reinoud Van  
Mechelen – tenor / Anna Besson – flauto 
traverso, flauto piccolo / Sarah Louise Ridy – 
irská a trojřadá barokní harfa / Myriam Rignol 
– diskantová a basová viola da gamba / Loris 
Barrucand – cembalo 

28. 7. • Il violoncello brillante 19.30
Strahovský klášter, Letní refektář,  
Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
Virtuózní violoncello španělského baroka 
a klasicismu.
La Ritirata (Španělsko): Josetxu Obregón – ba-
rokní violoncello / Daniel Oyarzabal – cembalo, 
varhany / Daniel Zapico – teorba, barokní kytara 

2. 8. • La Spagna 20.00
Zámek Troja, Císařský sál, U Trojského 
zámku 1, Praha 7
Dvorská a taneční hudba španělské  
renesance.

Capella de Ministrers (Španělsko): Carles 
Magraner – vihuela da arco / David Antich – 
flétny, Robert Cases – teorba, barokní kytara / 
Pau Ballester – perkuse 

5. 8. • Les Plaisirs de Versailles 19.30
Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1
Královské soaré ve Versailles.
Chantal Santon Jeffery (Francie) – soprán /  
Marine Lafdal-Franc (Francie) – soprán /  
Anne Sophie Petit (Francie) – soprán / Camille 
Souquère (Francie) – soprán, Clément Debieuvre 
(Francie) – kontratenor / Jordan Mouaïssia 
(Francie) – tenor, Thierry Cartier (Francie) – bas 
/ Collegium Marianum (ČR): Jana Semerádová 
– flauto traverso / Lenka Torgersen – barokní 
housle

Collegium Marianum
www.letnislavnosti.cz
tel.: 224 229 462, 731 448 346,
vstupenky@letnislavnosti.cz
online rezervace a prodej:  
www.letnislavnosti.cz
Festivalové centrum, Galerie 1,  
Štěpánská 47, Praha 1
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Napětí, radost i adrenalin na Letné
Festival Letní Letná ovládnou akrobaté 
z Francie, přivezou napětí, radost i adre-
nalin. Diváci uvidí hned čtyři zahraniční 
hvězdy.
Po loňské light verzi přináší 18. ročník fes-
tivalu Letní Letná opět nabitý program plný 
zahraničních hvězd nového cirkusu, kte-
rému dominují čtyři francouzské soubo-
ry. Celý festival adrenalinově zahájí prova-
zochodkyně Johanne Humblet, která na 
Open Air scéně vysoko nad hlavami divá-
ků zdolá jeden risk za druhým a opako-
vaně překoná samu sebe. Novocirkuso-
vý film noir přiveze hlavní hvězda festivalu, 
soubor Cirque Le Roux, který vyprodává 
sály po celé Evropě. Akrobaté Compag-
nie 100Issues propojí ve svém představení 
nový cirkus, japonskou mangu i Bollywood. 
Strhující jízdu v podobě akrobacie, vrhá-
ní nožů, ale i zpěvu předvede ve své show 
soubor Cirque La Compagnie. Fanoušky 
festivalu tak čeká léto jako za starých dob-
rých časů, plné toho nejlepšího, co česká 
i zahraniční novocirkusová tvorba nabízí.

Hlavní zahraniční hosté jsou odtajněni, 

program Letní Letné však skrývá ještě ne-
jedno překvapení. Včetně toho nejlepšího 
z české novocirkusové scény. Organizá-
toři chtějí návštěvníkům festivalu vynahra-
dit loňský light ročník a stále jednají s dal-
šími soubory z Čech i zahraničí a pracují na 
bohatém doprovodném programu pro děti 
i dospělé.

Letní Letná se uskuteční od 12. do 31. 
srpna 2021 v Letenských sadech. Vstu-
penky na jednotlivá představení jsou již 
nyní k dostání na letniletna.cz/vstupenky.
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Festival Praha žije hudbou v červenci  
rozehraje pražské ulice a náměstí
Ulice, náměstí, parky, vnitroblo-
ky a další místa prázdninové 
Prahy budou 16. a 17. července 
patřit nejen muzikantům nejrůz-
nějších žánrů, ale i divadelníkům 
či artistům. Po dlouhé měsíce 
ztichlé město se díky 6. ročníku 
festivalu Praha žije hudbou na-
plno otevře pouličnímu umění v 
nejrůznějších formách.
Do dvoudenního programu se pod 
heslem „Umění patří do ulic“ zapo-
jí celá řada profesionálních uměl-
ců. Někteří se tak vrátí ke svým za-
čátkům, jiní si vyzkoušejí hraní na 
ulici poprvé. V pražských ulicích 
vystoupí například muzikanti Laco 
Déczi, Ondřej Ruml, Voxel, nebo Bára Zmeková, Aiko, Stříbrný Rafael nebo Brass Avenue. 
Mezi performery se objeví držitel ceny Thálie Jakub Gottwald se svým projektem UR-fas-
cism nebo Jan Bárta a jeho pohybové představení Pitch.

Praha žije hudbou je festivalem, na kterém si diváci užijí koncerty či představení oblí-
bených umělců na netradičních místech a z bezprostřední blízkosti, ale také mohou obje-
vovat nové talenty. Program nabídne zdarma na dvě stovky vystoupení na téměř čtyřech 
desítkách míst. Hlavní festivalová trasa prochází centrem města se zastávkami v parku 
Kampa, na piazzetě u Quadria, v atriu Olympic Garden, Jungmannově náměstí, Můstku, 
Na Příkopě, Staroměstském náměstí, u Prašné brány, na náměstí Republiky a v Kasár-
nách Karlína. Hudbou ožije i Křižíkova ulice, Náplavka u Rašínova nábřeží, Nová synago-
ga na Palmovce, venkovní kavárna Šesťák v Dejvicích nebo prostranství bývalého Stali-
nova pomníku na Letné.

Veškerý program je zdarma, posluchači mohou muzikanty odměnit dobrovolnými pří-
spěvky do klobouku. Celý festival probíhá pod dohledem Uličníka, který je symbolem fes-
tivalu a svobodného uměleckého vystupování v ulicích Prahy. 

Více informací na www.prahazijehudbou.cz.

Nový veřejný prostor na Kampě 
Rada městské části Praha 1 rozhodla 
o výpůjčce Rybářského domku Skaut-
skému institutu. Už několik let prázd-
ný klasicistní letohrádek se tak má brzy 
otevřít jako veřejný prostor založený na 
skautském principu Učím se tím, že to 
dělám. Tedy jako tvůrčí prostor, kde je 
možné sáhnout si na řemeslo a prožívat 
pocit z toho, že si člověk vlastníma ruka-
ma něco vyrobí či opraví.
Středobodem Rybárny má být několik sdí-
lených dílen, které budou spojovat dnes 
možná již trochu zapomenutá řemes-
la s moderními nástroji, materiály a tech-
nologiemi. „Tyto dílny chceme otevřít nej-
širší veřejnosti každý den v týdnu. Kromě 
nich prostor oživíme pestrým programem 
workshopů, výstav, přednášek i koncer-
tů. Zázemí pro všechny tyto aktivity bude 
tvořit jednoduché bistro,“ popisuje ředitel 
Skautského institutu Miloš Říha. Aby moh-
lo k vybavení domu k těmto účelům do-
jít co nejrychleji, spustil Skautský institut 
crowdfunding na Hithitu.

Michnovský letohrádek, častěji nazý-
vaný Rybářský domek nebo jen Rybárna, 
byl zvěčněn ve filmu Jak utopit Dr. Mráčka 
aneb Konec vodníků v Čechách coby sídlo 
poslední pražské hastrmanské rodiny. Na 
Kampě, která je jinak domovem živé sou-
sedské komunity a řady aktivních občan-
ských spolků, byl tento historicky cenný 
objekt v posledních letech prázdný a ne-
využitý.

Tým, který bude Skautský institut v Ry-
bárně rozhýbávat, tvoří mladí lidé s dlouho-
letou zkušeností s provozem, dramaturgií 
i organizací přednášek, koncertů a debat ve 
Skautském institutu na Staromáku. Tam bylo 
během šesti let uspořádáno více než 1500 
akcí pro veřejnost. Bohatý program koncertů 
(Hradišťan, WWW a další), workshopů a let-
ních kin tento prostor čeká i toto léto.

Skautský institut v Rybárně je možné 
sledovat na: 
www.instagram.com/sivrybarne 
a www.facebook.com/sivrybarne

Letní Letná LIGHT 2020; foto F. Ortmann

Bohatý letní program nejen pro seniory a seniorky
Přihlaste se na některý z letních senior-
ských kurzů Centra aktivního stáří nebo 
navštivte některou ze srpnových akcí vě-
novaných tématu LGBTI+ ve stáří.
Centrum aktivního stáří ŽIVOTa 90 chystá 
pro ty, kteří neplánují strávit celé léto mimo 
Prahu program v podobě výtvarných nebo 
jazykových kurzů, které ocení hlavně ti, kte-
ří se chystají na zahraniční dovolenou. Dále 
bude možné účastnit se cvičení s fyziotera-
peutkou, setkání švadlenek, testování pa-
měti nebo si přijít jen tak popovídat na jed-
no ze společných „kafíček“.

V srpnu se v rámci festivalu Prague 
Pride dveře organizace v Karolině Světlé 18 

otevřou široké veřejnosti. V týdnu od 2. srp-
na se proto můžete těšit na široký program 
v podobě workshopů, přednášek a disku-
zí týkajících se tématu LGBTI+ a nebudou 
chybět ani mezigenerační setkání, která 
jsou ideální příležitostí pro vzájemné sdíle-
ní, propojení a podporu. 

Při srpnové procházce centrem Prahy 
si pak také nenechte ujít výstavu s názvem 
Od císaře k soudruhovi, která bude mapo-
vat životy 10 českých žen a mužů, kteří byli 
tak trochu jiní.

Pro více informací sledujte stránky orga-
nizace www.zivot90.cz

 NA HRADĚ… Exner – Belveder. Výstava připome-
ne bezmála 40letou výtvarnou práci čelní-
ho umělce střední generace. Královský leto-
hrádek. Trvá do 24. 10. Denně 10.00-18.00. 
 Svatovítské varhanní večery – jubilejní, 
desátý ročník mezinárodního varhanního fes-
tivalu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. 
Koná se 1., 6., 13., 20. a 27. 7. v 19.00. K ak-
tuálnímu programu více na www.hrad.cz

  ...I V PODHRADÍ Nikogda ně zabuděm! Výstavu pořá-
dá Post Bellum, prostřednictvím textů, foto-
grafií a skrze audiovizuální sloup s dobový-
mi záběry seznamuje s příběhy, které ilustrují 
roli Sovětského svazu v našich dějinách: od 
osvobození od nacismu přes totalitní 50. léta 
a okupaci v srpnu 1968 až po odchod vojsk 
ze země. Náměstí Interbrigády, Praha 6.

  NA VÝSTAVU ODCHOD! – Karel Cudlín a Vojta 
Dukát. Výstava fotografií o dědictví totality, 
poté co vojenské jednotky armád Varšav-
ské smlouvy vstoupily v srpnu 1968 násilně 
na území Československa: Když okupační 
armáda konečně odešla, našli jsme za plo-
ty a drátěnými zátarasy otisk sovětské reality. 
400 ASA Gallery. Trvá do 12. 9.

  NÁRODNÍ GALERIE Šťastný nový rok Josefa Berglera. 
Malíř – první ředitel pražské akademie, se 
zásadní měrou podílel na rozvoji grafického 
umění v 19. století v Čechách. Jeho dílo za-
hrnuje sérii novoročních přání, jež je unikát-
ní ve smyslu rozsahu i kvality. Veletržní palác. 
Trvá do 8. 8.  Petr Paul Rubens a mistři 
rytci antverpští. Rubens (1577–1640) nále-
ží mezi nejvýznamnější osobnosti v dějinách 
evropského umění. Velkou zásluhu na Ru-
bensově evropské proslulosti měly grafické 
listy vytvořené podle jeho předloh. Schwar-
zenberský palác. Trvá do 8. 8. Otevírací doba 
út–ne 10.00–18.00, st 10.00–20.00. 

  ZA ROHEM SETINY – Bohumila Grögerová. 7. 8. 
2021 by oslavila sté narozeniny česká spiso-
vatelka, překladatelka a experimentátorka. 
Jakkoliv rozmanitá byla její tvorba, od pře-
kladů z několika jazyků, přes aktivní účast 
v hnutí konkrétistů, po deníky a eseje, dá 
se v celku jejího díla nalézt několik úběžníků 
vlastních nejen všem jejím textům, ale i způ-
sobu myšlení a chování v civilním životě. Le-
tohrádek Hvězda. Trvá do 31. 10.

 pokračování na: listyprahy1.cz
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