
Zmínil jsem minule pár věcí, které mi při
šly jako malé zázraky přírody. Nic převrat
ného, řekli jste si možná, avšak veskrze 
radostného, pozitivního, optimistického 
– shodneme se jistě. Třeba to tiché po
letování světlušek po ztemnělé zahradě.

Letos mně s koncem prázdnin, za vla
hých nocí, padlo do oka jiné „poletová
ní“. Zcela nepřírodní. Nikoliv mezi stromy 
a keři, ale nad hlavou, na obloze. A to 
věcí neživých. Na blikající letadla jsem si 
dávno zvykl, na různé vesmírné stanice 
a komunikační družice také. Ovšem to, 
co se objevilo nedávno a lidmi je pře
zdíváno „vláček“, je mi stále dosti cizí, 
nepřirozené. Ano, myslím tím řetězce sa
telitů jistého multimiliardáře. Ne, že bych 
o jeho záměru vyslat do vesmíru tisíce 
malých satelitů dříve neslyšel. To ano. 
Jenže teprve nyní, kdy je jich v provozu 
již několik set, mám tu čest (nebo spíš 
smůlu), vídat je i vlastním okem.

Chápu záměr tohoto podnikatele – 
ukousnout si své z obrovského koláče 
komunikačního trhu. A svými satelity 
dopřát pozemšťanům maximum inter
netového spojení. Jenže maximální do
stupnost internetu skrze tisíce svítících 
umělých hvězdiček je dosti kontrover
zní záměr. Bouří se řada renomovaných 
vědců s astronomy v čele, neboť světel
ný (i jiný) smog rozšiřující se na našem 
nebi začíná být problémem. A nejen pro 
pozorování vesmíru. Dříve či později při
jde jistě na řadu otázka českého klasika: 
„Kam s ním?“

Další otázkou, zatím jen akademickou, 
je vlastnictví naší oblohy, přesněji přileh
lého kousku vesmíru nad námi. Trochu to 
připomíná starý vtip o malování Měsíce 
na rudo jednou velmocí. Přičemž prezi
dent té druhé klidně odvětí: „Až dodělají, 
dopíšeme bíle CocaCola…“ Vtipné to 
tehdy bylo, dnes jsme v trochu jiné situ
aci. Jeden vláček vypustí jedna velmoc, 
druhý vláček druhá velmoc, třetí vláček 
třetí velmoc a nakonec nám pohled na 
Velký vůz či Polárku překryje souvislý 
proud světélkujících satelítků.

Nevstupujme však do nového školního 
roku se skepsí. Léto bylo, až na pár exce
sů, příjemné, jak má být, vyhlídky do bu
doucna jsou – jak s počasím, tak ohledně 
jiných věcí – celkem solidní, tedy buďme 
dobře naložení i my. Běžní pozemšťané. 
Ono to nějak dopadne a stejně, ať se jim 
to bude či nebude líbit, prakticky budou 
vláčky satelitů řešit až ti, kteří dnes sedají 
do školních lavic.

Přeju jim, i nám, hodně štěstí.
Ondřej Sedláček

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

�� 19.�9.�1871 první vlak projel vinohrad
ským tunelem v Praze – 150 let

�� 23.�9.�1901 * Jaroslav Seifert, básník, 
nositel Nobelovy ceny († 10. 1. 1986) 
– 120 let

�� 28.�9.�1906 prvními dostihy byla 
zahájena činnost závodiště ve Velké 
Chuchli – 115 let

�� 28.�9.�1931 v Troji byla otevřena Praž
ská zoologická zahrada – 90 let

PŘIPOMEŇME SI V ZÁŘÍ

Občas�mě�napadá,�zda�by�svatá�Ludmila�byla�svatá�i�dnes?�Nebo�naopak,�zda�by�třeba�
nebyla�za�rebelku?�Nebo�za�matku,�která�trochu�selhala?�Ostatně,�i�jako�babička�asi�
nebyla�moc�spravedlivá,�evidentně�upřednostňovala�jen�jednoho�ze�svých�vnuků.�Aby�
bylo�jasno,�nechci�svatou�Ludmilu,�kterou�si�nyní�připomínáme�v�souvislosti�s�jejím�
tragickým�úmrtím,�nikterak�znevažovat.�Naopak.�Chci�se�zamyslet�nad�tím,�proč�vlast-
ně�byla�svatá�a�zda�je�nutné�ji�připomínat,�když�mnozí�znají�svatou�Ludmilu�jen�jako�
druh�vína�z�Mělnicka.�

Nu, určitě má. Protože tím, že stále známe 
její jméno, navzdory tomu, že jde o ženu, 
musela už na svoje vrstevníky působit jako 
charismatická osobnost. Často se zmiňuje 
dramatický závěr jejího života, kdy najatí 
vrazi vtrhli do výměnku na Tetíně za účelem 
její vraždy. Když už Ludmile bylo jasné, že 
nemá šanci, měla je údajně požádat, aby 
ji prokláli mečem, což bylo vnímáno jako 
hrdinská smrt. Zaplacení Vikingové ale měli 
svoje příkazy, tak byla nakonec Ludmila 
uškrcena, což pro dnešní zájemce o his
torii znamená, že portrét či sochu Ludmily 
bezpečně poznají právě podle vražedného 
šátku, který se stal jejím slavným atributem. 

O Ludmile vlastně nic seriózního nevíme, 
vše čerpáme z legend. Víme, že měla za 
manžela Bořivoje. Nevíme, kde se narodila, 
zda v Srbsku či na Mělníku, ale častěji se 
uvádí její pšovský původ, tedy ten mělnic
ký. V mládí měla ke křesťanství dost daleko, 
patřila k pohanským kmenům. Vdávala se 
asi čtrnáctiletá a v manželství určitě poro
dila mnohem víc dětí, než dva známé syny, 
Spytihněva a Vratislava. Zde se nabízí prv
ní kacířská myšlenka, jak moc se věnova
la jejich výchově, když její hlavní aktivitou 
musely být křesťanské skutky, ale zase 
na druhé straně porovnávat středověkou 
a současnou výchovu není moc relevantní, 
tudíž jí atribut svaté lze ponechat i v přípa
dě mateřství. Při státnické cestě na Velkou 
Moravu zažila zlomový duchovní přerod, 
došlo k přijetí křtu, který posléze v jejím 
případě sám Metoděj zopakoval v samot

ných Čechách. Řekněme jazykem dneška, 
že díky tomu objevila novou ideologii, která 
ji patrně naprosto nadchla. Jistě pro ni ne
bylo jednoduché, že se poměrně v mladém 
věku stala vdovou. Anebo ji to možná doda
lo sílu, protože se nestáhla na své vdovské 
statky, naopak aktivně zasahovala do ve
řejného života a zcela nepokrytě do života 
svých známých synů, kteří oba usedli na 
otcovský trůn. Poměrně solidně toto uspo
řádání fungovalo do okamžiku, než do děje 
vstoupila její snacha Drahomíra, která tedy 
svou slavnou tchyni opravdu nemusela. 
Někteří odvážní historici právě v jejich slo
žitém vztahu hledají kořeny floskule, která 
již staletí proplouvá veřejným prostorem, 
a totiž, že tchyně a snacha jsou jako voda 
a oheň. Situace asi byla víc o střetnutí dvou 
ambiciózních žen, než o nějakém nesoula
du tchyně a snachy. Ludmiliny zásahy do 
výchovy Drahomířiných dětí by patrně neu
stála žádná snacha. Každopádně výsledek 
jejich neshod byl takový, že právě Drahomí
ra si najala Tunnu a Gommona, kteří 15. září 
921 na Tetíně ukončili Ludmilin život. O její 
svatořečení se pak ale postaral až kníže 
Václav, který babičku nechal přenést z Tetí
na do Prahy a inicioval její kanonizaci. Sva
tou Ludmilu si proto letos v září můžeme 
společně připomenout u příležitosti jejího 
výročí úmrtí. A stejně tak dumat, proč i po 
více než tisíci letech máme žen (a nemusí 
být ani svaté) ve veřejném prostoru stále 
tak málo.

 JN 

Důvodů,�proč�Praha�už�po�staletí přitahuje�malíře�a�grafiky,�fascinované�jejím�panora-
matem,�jejími�dominantami�i�mnoha�dalšími�typickými�zákoutími,�je�celá�řada.�Není�to�
jenom�jedinečná�architektura všech�staletí�a�slohů,�ale�také�samotná�krajina,�ve�které�
naše�„matka�měst“�vznikla.�Kopcovitá,�s�mnoha�skálami,�které�zkrášlují�řeku�Vltavu,�
modelující� se� svými� přítoky� tvář� středních� Čech.� Právě� a� jedině� v� této� krajině� mo-
hou�skvosty,�které�nám�zde�zanechali�architekti�–�často�italského�původu�–�vyniknout.�
A�z�italštiny�pochází�také�slovo�veduta,�kterým�se�označují�obrazy�městských�krajin�
a�scenérií.�Výběr�takových�vedut�z�Prahy,�vzniklých�v�19.�a�20.�století,�přináší�až�do�
3.�října�výstava�pod�názvem�Praha�stokrát�jinak.�

Dá se říci, že někteří čeští krajináři inkli
novali také k malbě „krajiny města“. Na 
uměleckých cestách je lákaly Benátky, 
Řím, Paříž, ale místo v jejich srdci měla 
vždy Praha. Na výstavě v suterénním vý
stavním sále České spořitelny nacházíme 
v efektním nasvícení řadu zajímavých prací. 
Jsou tu díla malířů známých jmen – mezi 
ně patří jistě Prahou uhranutý Jaroslav 
Šetelík (1881–1955), jeho rozměrné plát
no Pohled na Hradčany s malostranskými 
věžemi a sv. Vítem, vystupujícími z jarního 

oparu, vévodí sálu. Šetelík je mimochodem 
i autorem pohledů na čtyřicet holandských 
měst vzniklých na zakázku holandské vlá
dy. Svou atmosférou a svébytným stylem 
zaujmou práce Aloise Ježka (1887–1943) 
Čertovka a Z Nového světa, pozoruhodné 
barevné perokresby, jichž vytvořil desítky. 
Dalším, kdo zanechal velký konvolut gra
fik s pohledy na Prahu, byl Jaromír Stretti 
– Zamponi (1882–1959), samouk, který si 
získal velké uznání a stal se i zakládajícím 
členem Hollaru. Výstava nabízí jeho grafiku 
Pomník Radeckého, který Zamponi ztvárnil 
neobvykle, v zimním čase, průhledem ma
lostranským podloubím oživeným tehdejší
mi krámky. V čase, kdy se jedná o možnosti 
nové instalace pomníku slavného vojevůd
ce na Malostranském náměstí, stojí toto 
dílo za zhlédnutí i zapamatování. Z velkých 

panoramat kromě dalších Šetelíkových pra
cí prezentuje výstava také plátno Jaromíra 
Šimůnka (1872–1939) Pohled z Letné. Ten
to žák slavného krajináře Antonína Slavíčka 
ctí impresionistický styl se zvláštním, těka
vým světlem, a uplatňuje jej u mnoha ma
leb městských krajin, s oblibou z nadhledu.  
Praha se tu na plátnech noří do zeleně 
sadů, zahrad a parků, pluje v průzračném 
světle nebo nahlížíme do jejích ztemnělých 
uliček. Výstava zdaleka neopakuje jen zná
má panoramata, ale nahlédneme i na Vyše

hrad či do okrajových částí, do Holešovic 
nebo Vršovic, Podolí. Zajímavý je i výběr 
autorů: Jsou tu vedle jmen známých – otec 
Antonín i syn Jan Slavíčkové – i plátna ma
lířů, jejichž jména často neslýcháme, i když 
mnozí byli úspěšnými absolventy pražské 
akademie či jiných uznávaných výtvarných 
škol doma i v zahraničí. Vystavena je i mal
ba Melantrichova ulice od českého Němce 
Leo Horsta, jehož životopisná data jsou ne
známá, podobně jako rok úmrtí Bedřicha 
Horálka nebo jediné zastoupené ženy, ma
lířky Hany Juskovičové, která v roce 1949 
emigrovala do Austrálie. Najde se někde 
další dílo a stopa po této české malířce? 
Snad v každé domácnosti Čechů, žijících 
v zahraničí, najdeme na stěně nějaký obraz 
či grafiku Prahy. I k tomu svými otazníky 
u popisek výstava vybízí. 

Svatá Ludmila, naše národní patronka

Praha stokrát jinak O vláčcích nad hlavou

První pomoc 
pro české památky
rozhovor s Alešem Kozákem nejen 
o potřebě sdílení informací

Sousedské slavnosti 
na Praze 1
Akce Zažít město jinak otevře ulice 
kulturnímu i kulinářskému životu

Den architektury 
ve znamení pohybu
festival nabídne prohlídky nádraží,  
metra i výlet vlakem

Fantastické iluze 
v muzeu
expozice plná optických klamů 
a trikových obrazůstrAnA 2 strAnA 2 strAnA 4 strAnA 6

LISTY�PRAHY�1��
naleznete také v online podobě   

www.listyprahy1.cz

Ani nám zde doma pohledy na pražské 
panorama a další skvosty nikdy neomrzí, 
přestože je máme denně na očích. Každé
ho ale překvapí při pohledu na obrazy, gra
fiky či fotografie, staré i jen 70–80 let, jak 
město od druhé poloviny 20. století rychle 
mění svoji tvář. Jak stráně, které byly volné 
a dodávaly městu na periferiích vesnický 
ráz, jsou dnes do posledního metru zasta
věné. Jak břehy řeky jsou plné technických 

staveb a kamenných regulačních zdí a lou
ku už nikde není vidět. A proto je pohled na 
obrazy, které zachytily atmosféru doby, ve 
které vznikly, tak zajímavý.

Martina Fialková�

Galerie České spořitelny v suterénu Paláce 
České spořitelny, Rytířská 29, otevřeno den-
ně 10–18 hodin, vstup volný. 
Výstava trvá do 3. 10.

Portrét nejdéle vládnoucí britské
panovnice koncipovaný 

jako mozaika příběhů ze života
královské rodiny

www.radioteka.cz
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Slovenský institut v Praze 
a Divadlo Hybernia 
uvádějí

DIVADLO 
ARÉNA 
EXKLUZIVNĚ 
V PRAZE
11. — 15. 10. 2021
v Divadle Hybernia

www.hybernia.eu
www.slovenskyinstitut.cz

Generální 
partner: 

Partneři: Mediální partneři:

HyberniaHyberniaHyberniaHybernia
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Hana Juskovičová, Za viaduktem (40. léta 20. století)
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Právní poradna spotřebitelského časopisu dTest:
DOTAZ: Prodejce mi poslal SMS, že je 
moje reklamace vyřízená a mám se do-
stavit na prodejnu. Bohužel jsem ztratil 
reklamační protokol a prodávající mi ne-
chce zboží vydat. Jak mám postupovat? 
Je třeba předložit občanský průkaz, vysta-
vit čestné prohlášení nebo sehnat svědky?
ODPOVĚĎ: Proces reklamace upravuje 
zákon o ochraně spotřebitele. Ten po zá-
kazníkovi nepožaduje, aby se při vyzved-
nutí reklamovaného zboží prokázal rekla-
mačním protokolem. Na druhou stranu je 
opatrnost prodávajícího pochopitelná, po-
kud směřuje k tomu, aby předal věc vlast-

níkovi. Předpokládáme, že jste při 
reklamaci uváděl jméno, příjmení 
a další osobní údaje. Bude proto 
nejlepší, abyste se prokázal do-
kladem totožnosti. Ohlídejte si, 
aby nedošlo k jeho skenování či 
kopírování – na to prodávající ná-
rok nemá. Prokážete-li, že je re-
klamovaná věc vaše, potom je požadavek 
na dodání reklamačního protokolu nedů-
vodný.

Kontaktovat můžete i poradenskou linku 
časopisu dTest – tel.: 299 149 009

září
Ztajená historie Prahy – vycházky Vlastivědného kroužku, sraz vždy v 11.30

Dvojice Jiráskian zhusta pomíjených
 18. 9.  Lokality horního Nového Města – sraz u východu z metra C ve stanici  
              I. P. Pavlova, směr Tylovo náměstí

 25. 9.  Okolí ulic V Cípu po dům U Bílého čápa – sraz v Opletalově ulici  
            u vchodu do ČTK

POŘADY PRO SENIORY

Tradiční keramické trhy na Kampě
O víkendu 4. a 5. září již po šestnácté oži-
je malostranský rynek atmosférou trhů, 
na kterých se představí tuzemští kerami-
ci. Občerstvení jako od maminky obsta-
rá úspěšný sociální podnik Café Therapy 
a doprovodný program slibuje pohádky 
i hudbu.
Trhy budou otevřeny od 10 hodin a dopro-
vodný program je naplánován od 13 do 19 
hodin. Vystoupí: ŠouflŠou, Trombenik, Te-
reza Nekudová, Toy Machine, Hombres na 

chůdách, Barokní divadlo Geisslers Hofco-
moedianten, Damúza, Divadlo Buřt, Krabi-
ce Teplice a další

Akci pořádá nezisková organizace SA-
NANIM, která se již 30 let zabývá prevencí 
a léčbou závislostí. Koupí hrnečku ve stán-
ku SANANIM podpoříte chráněnou kera-
mickou dílnu a pomůžete nejedné zbloudilé 
duši najít správný směr.

Tradiční trhy se konají za podpory Měst-
ské části Praha 1. Vstupné je zdarma.

Založil v českém kontextu jedinečnou organizaci, která se věnuje komplexní podpoře 
všech, kdo se zabývají historickými památkami. Institut pro památky a kulturu už 14 
let funguje jako doplněk státních institucí a poskytuje informace a servis tam, kde to 
stát nenabízí. Umí vyhledávat finanční zdroje pro nejrůznější menší i větší žadatele, na 
svém portálu soustřeďuje informace všeho druhu, týkající se památek a jejich obno-
vy, vydává časopis PROPAMÁTKY a pořádá konference. Dnes sídlí v Písku, ale vznikl 
a stále udržuje kontakty v Praze, v dominikánském klášteře v Jilské ulici. Institut je vý-
jimečný také přístupem k lidem se zdravotním hendikepem, kterých zaměstnává dnes 
celkem devět. Z každého projevu Aleše Kozáka je cítit nechladnoucí nadšení a zaujetí. 
My jsme se sešli v době příprav na jubilejní, už desátou konferenci s názvem MÁME-
VYBRÁNO, kterou jeho Institut pořádá právě u dominikánů.

Jak a kde jste získal vztah k památkám, 
je to jen tím, že jste se narodil v krás-
ném městě Písku, který má nejstarší ka-
menný most v českých zemích, starší 
než ten Karlův?
Určitě tam nějaká stopa je, a ty unikát-
ní mosty, které mají Praha a Písek spo-
lečné, jsou i pro mne symbolickým spo-
jením. V Praze jsem vystudoval VŠE, ale 
v té době jsem ještě neměl úplně přes-
nou představu, co budu dělat. Možná ně-
kdy během semestru, který jsem strávil ve 
Vídni, dalším městě plném památek, jsem 
si uvědomil, že asi nechci být tím klasic-
kým ekonomem v bance, pojišťovně nebo 
jiné podobné instituci. I když ekonomie je 
velmi široký obor a dala mi dobrý základ. 
Po promoci jsem ještě chvíli zvažoval stu-
dium architektury, ale nakonec začal pra-
covat na Magistrátu hlavního města Prahy 
coby grantový specialista v oblasti péče 
o památky. A tím se propojilo vzdělání 
s mým zájmem o historické stavby.
Kam vás práce nasměrovala dál? 
A proč jste se vrátil po pár letech do 
Písku?
Na magistrátu to byla práce sice úřednic-
ká, ale potkával jsem se při ní se spous-
tou zajímavých lidí – majitelů nejrůz-
nějších objektů, třeba i představených 
klášterů, a podíval jsem se na velice za-
jímavá místa od sklepení až po kostelní 
věže. Hodně jsem si Prahu prochodil, ale 
po více než třech letech jsem se rozhodl, 
že se vrátím do jižních Čech, odkud po-
cházím, za přítelkyní, dnešní manželkou. 
My Jihočeši jsme takoví hrdí patrioti. Ale 
Praha byla pro mne stále zajímavým pro-
storem, takže jsem si pronajal v klášteře 

u sv. Jiljí, u dominikánů malou kancelář, 
a v ní založil Institut pro památky a kultu-
ru. Začínal jsem sám, v Praze trávil vždy 
několik dnů v týdnu. Postupně se vše za-
čalo rozvíjet a tak jsem nabídl spolupráci 
dalším lidem.
Zkuste čtenářům, kteří se s vašimi akti-
vitami ještě nesetkali, Institut přiblížit. 
Proč by mohl zajímat i běžného obyva-
tele?
Institut jsem založil v roce 2007, bude to 
14 let. Důvodem bylo to, že mi chyběla 
platforma, na níž by se mohli lidé, kteří se 
o památky zajímají a starají, mohli setká-
vat a sdílet své zkušenosti, nápady a pre-
zentovat je takzvaně „mezioborově“. Pro-
tože toto téma je velice široké. Památky 
jsou tu od archeologických nálezů z dáv-
nověku až po 20. století – a všechno mezi 
tím. Souvisí s nimi mnoho oborů. Restau-
rování, rekonstrukce, následné využívání 
památek, a také samozřejmě financování. 
A pak je zde i spousta otázek, co se třeba 
nepovedlo a mohlo být provedeno lépe. 
My ovšem nejsme „investigativci“, nehle-
dáme kauzy, kde se něco ničí, něco ne-
funguje, ale naopak chceme být archivem 
dobrých zpráv o památkách, ze kterého 
mohou všichni čerpat.
A i ten, kdo třeba jen rád navštěvuje za-
jímavá místa? Ve vašem časopise jsem 
našla články o obnově často málo zná-
mých památek v malých městech i na 
venkově, které prožívají svoje zno-
vuzrození a začínají nový život často 
s novým účelem.
Ano, hlavním posláním našeho Institutu 
je to, že chceme ukazovat dobré příkla-
dy, a to se prolíná všemi našimi projekty 

mnoha způsoby. Dobrými zprávami inspi-
rujeme ostatní.
Jaká myšlenka, podnět, byly úplně na 
začátku?
Ještě coby zaměstnanec Magistrátu jsem 
jezdil na konference různého typu, pro 
městské úředníky, pro restaurátory. Ale 
hodně mi chyběla ta už zmíněná mezi-
oborovost. Krátce po založení Institutu 
jsem se proto rozhodl uspořádat takovou 
„jinou“ konferenci – to bylo v roce 2008 
– a nazval jsem ji PROPAMÁTKY. Konala 
se v Praze, právě u dominikánů, kde jsme 

pak měli 12 let také svoji kancelář. Prvním 
tématem tohoto setkání byly kláštery, pak 
jsme se začali věnovat i jiným stavbám 
a začali konference pořádat i v dalších 
městech. Sdružují vždy určitý okruh lidí, 
kteří se tomu tématu věnují odborně, ale 
na konference zveme i lidi z praxe. Mys-
lel jsem nejdřív, že za deset let nám té-
mata dojdou, ale nedošla – je jich nepře-
berně. Zaměřili jsme se např. na kostely, 
venkovské fary, sladovny, historická ná-
draží, pivovary, větrné mlýny, budovy rad-
nic, venkovské sýpky, textilky nebo školy. 
Konference se již konaly v Brně, v Havlíč-
kově Brodě, Lomnici nad Popelkou, Žatci, 
Telči, atd. Po krátkém čase jsme ale zjis-
tili, že v Česku chybí srozumitelná infor-
mační platforma v této oblasti. Začali jsme 

tedy provozovat internetový portál a vydá-
vat časopis. Tam se zmiňovaným i dalším 
tématům věnujeme průběžně každý den.
PROPAMÁTKY ale není jediný typ kon-
ferencí, které děláte? Co dalšího se ješ-
tě pro lidi kolem památek dá vymyslet?
Setkání o obnově a využívání památek 
doplnil v roce 2012 projekt zaměřený na 
financování památek a související oblas-
ti. Vybíráme často nevšední témata, pro-
jekt jsme proto nazvali MÁME VYBRÁNO. 
Jeho součástí je také konference, která 
se uskuteční 14. září opět u dominikánů 
v Jilské ulici v Praze 1. Jako téma jsme si 
zvolili Památky a média a všechny zájem-
ce bych na ni rád pozval. Protože se jed-
ná o jubilejní 10. ročník, rozhodli jsme se  
setkání nabídnout veřejnosti zdarma, nut-
ná je ovšem registrace. Součástí pro-
jektu je také soutěž veřejných sbírek 
a informační bulletin na webu i tištěný. 
V posledním vydání je například pěk-
ný rozhovor s Václavem Cílkem na téma 
drobných památek v krajině.
Institut PROPAMÁTKY zaměstnává také 
lidi s hendikepem, dokonce většinu.
Když jsme rozšiřovali tým, napadlo mě, že 
práce v redakci při psaní textů, při orga-
nizování setkávání a dalších činnostech 
může být vhodná i pro hendikepované. 
Důležitá je schopnost práce s počíta-
čem, znalosti, pečlivost a zájem o obor. 
Podařilo se nám získat financování na 1,5 
roku z evropských fondů na rozvoj sociál-
ního podnikání a založili vlastní redakci. 
To bylo v roce 2010. Vznikla tak pobočka 
v Písku, kde je nyní celá redakce PROPA-
MÁTKY. Někteří kolegové jsou tam každý 
den, jiní preferují práci z domova. Spolu-
pracujeme také s několika stálými externí-
mi spolupracovníky.
Ve vašem časopise, který se ale nedá ni-
kde koupit, jsem našla například obsáhlý 
článek o rekonstrukci jedné z pražských 
výrazných staveb 20. století, budovy Do-
pravních podniků. A žasla jsem, z kolika 
různých úhlů se dá o takové rekonstruk-
ci hovořit. Zveřejňujete i zajímavé rozho-
vory. Kde a jak časopis zájemce získá?
Čtvrtletník PROPAMÁTKY je k dispozi-

Aleš Kozák – co nemá kořeny, nemůže růst
ci na našich konferencích, ale posíláme 
ho poštou také všem našim příznivcům 
a dárcům za jejich finanční podporu. Ta je 
možná přes klub přátel. Nechceme totiž 
časopis prodávat, cena by mohla být pře-
kážkou pro někoho, kdo nás dosud nezná 
nebo nemá momentálně dost prostředků. 
Ale i to se v čase mění. Jde nám o to bu-
dovat komunitu lidí, kteří si váží svěřené-
ho kulturního dědictví a chtějí podporo-
vat jeho záchranu nejrůznějšími cestami. 
Více se zájemci o památky mohou dozvě-
dět na stránce klub.propamatky.cz. Kro-
mě klubu přátel ale také spolupracujeme 
s řadou firem a odborných partnerů, které 
mají podobné hodnoty. Spolupráci s dal-
šími jsme otevřeni.
Vraťme se do Písku, kde máte kořeny. 
Je tam něco nového, zajímavého? Na 
co byste pozval podívat se návštěvní-
ka z Prahy?
Napadají mě dvě stavby, ze kterých mám 
upřímnou radost. Jednou je opravená bu-
dova knihovny, ve kterou se proměnila po 
rekonstrukci bývalá škola. Shodou okol-
ností jsem do té školy kdysi chodil. Myslím 
si, že to je jedno z nejlepších propojení his-
torické a moderní architektury. Je to velmi 
přátelská budova, kde si kromě půjčení 
knih zájemci mohou vychutnat i výbornou 
kávu nebo prohlédnout aktuální výstavy. 
A pak je tam moc pěkná moderní novo-
stavba, lávka přes Otavu, projektovaná 
panem architektem Pleskotem, také rodá-
kem z Písku. Najdete ji v místě zvaném 
„U Václava“, blízko plovárny. Je lomená, 
bezbariérová, krásně zavěšená nad je-
zem. Josef Pleskot je shodou okolností 
i autorem velmi zdařilé revitalizace domi-
nikánského kláštera u kostela sv. Jiljí tady 
v Praze, kde pořádáme naše konference.
Čím rozhovor uzavřít? Jde v něm o pa-
mátky naší země, máte možná nějaké 
krédo, kterým se řídíte?
Líbí se mi úsloví, které říká: Co nemá ko-
řeny, nemůže růst. Nezná-li společnost 
svoje kořeny, nemůže se vyvíjet a postup-
ně chřadne. Kořeny je proto nutné pozná-
vat a pečovat o ně. Naše společné kul-
turní dědictví nám to umožňuje. Věřím, že 
k tomu přispíváme i my redakci PROPA-
MÁTKY společně s našimi čtenáři i part-
nery.

Martina Fialková

Dopolední představení v Celetné
Tak jako každý podzim i letos zve Divadlo v Celetné za finanční podpory Městské části 
Praha 1 studenty a seniory na dopolední představení za speciální ceny. 
V pondělí 9. září od 11 hodin uvede inscenaci SNÍMEK 51 v režii Filipa Nuckollse. Jak to 
vlastně bylo s objevem struktury DNA? Je tento přelomový objev tzv. „tajemství života“ 
opravdu právem nazýván největší krádeží v historii? Příběh slavného snímku č. 51 ukazuje, 
jak se chytré, tvrdohlavé a odvážné ženě pracuje na poli, kterému dominují muži. Historie, 
romantika i věda jsou zde v rovnováze. Snímek 51 americké dramatičky Anny Zieglerové je 
sondou do jedné etapy života britské vědkyně Rosalindy Franklinové a její často přehlíže-
né role při objevu dvojité struktury šroubovice DNA. Hrají Eva Elsnerová, Jan Zadražil, Lukáš 
Jůza, Matouš Ruml, Miloslav Tichý a Daniel Pivoda Ondráček.

Dvořákova Praha zve na krásnou hudbu
V pondělí 6. září zavládne v Rudolfinu 
slavnostní atmosféra. Neopakovatelné 
melodie Violoncellového koncertu a No-
vosvětské symfonie Antonína Dvořáka 
zahájí festival, který je zasvěcen tomuto 
ve světě nejhranějšímu českému sklada-
teli. Za dobu své existence se Dvořáko-
va Praha stala dominantní společenskou 
a hudební událostí pozdního léta. 
Zde je přehled toho nejdůležitějšího, co 
letošní 14. ročník nabízí. V první řadě je 
festival poctou hudbě i osobnosti Antoní-
na Dvořáka, od jehož narození uplyne 8. 
září již 180 let. Vedle dvou úvodních skla-
deb, jež Dvořáka takříkajíc symbolizují, 
zazní jeho další světoznámá díla: Houslo-
vý koncert v podání amerického houslisty 
Joshuy Bella spolu s londýnským orches-
trem Academy of St. Martin in the Fields  
9. září, Klavírní kvintet A dur, který pro-
vede Sir András Schiff, letošní rezidenč-
ní umělec festivalu, se členy Panochova 
kvarteta 20. září. O dva dny později za-
zní Dvořákovo klavírní trio Dumky v podá-
ní členů Pavel Haas Quartet společně s iz-
raelským klavíristou a letošním kurátorem 
Komorní řady Borisem Giltburgem.

Dvořákova Praha také přivítá uměl-
ce, kteří letos v srpnu vystoupili na světo-
známém Salcburském festivalu. Vídeňští 
filharmonici s dirigentem Herbertem Blom-
stedtem svůj salcburský program, tedy 
symfonie Arthura Honeggera a Johanne-

sa Brahmse, pražskému publiku předsta-
ví 13. září.

Koncert orchestru Camerata Salzburg 
23. září připomene letošních 230 let od 
úmrtí W. A. Mozarta. Zazní českému pub-
liku obzvlášť blízká Pražská symfonie, dále 
Mozartův fantastický hobojový koncert se 
sólistou Françoisem Leleuxem a k tomu 
skladby Dvořákovy.

Dalšího oslavence, Igora Stravinského, 

připomene 15. září dílo dnes již nejslav-
nější, ale ve své době vysoce kontroverz-
ní: Svěcení jara. Provede jej Symfonický or-
chestr hl. města Prahy – FOK s dirigentem 
Tomášem Braunerem a doplní ho virtuózní 
„Egyptský“ klavírní koncert Camilla Saint-
-Saënse v podání uznávaného sólisty, Ame-
ričana Kita Armstronga.
Těšíme se na viděnou na Dvořákově Pra-
ze 2021.

Rezidenční umělec letošního festivalu Sir András Schiff (foto L. Beck)

Sestavte si Prahu 1 podle sebe
Během 16. ročníku sousedských slav-
ností Zažít město jinak
Domácí dobroty, dílny a přednášky, vystou-
pení místních umělců, hry, soutěže a mno-
hé další. V sobotu 18. září se společenský, 
kulturní i kulinářský život na Praze 1 přesu-
ne do ulic. Sousedské slavnosti Zažít město 
jinak v režii spolku AutoMat a stovek míst-
ních organizátorů a organizátorek ukážou, 
že veřejný prostor nemusí patřit jen autům 
nebo nutným přesunům. Letošní téma “Ná-
vod k sestavení” pak poukazuje na základní 
princip slavností „udělej si sám” a zároveň 
možnost ovlivňovat své okolí i své město.  

Kampa, Soukenická, Opatovická, Ma-
lostranské, Mariánské a Petrské náměs-
tí, Mostecká, Smetanovo nábřeží, Karoliny 
Světlé, Klimentská a Ve Smečkách. A k to- 
mu doprovodný program v Kampusu Hy-
bernská, Studiu Ypsilon, Kině Ponrepo, ga-
lerii Artivist Lab a speciální představení Sle-
pé skvrny v Opatovické.

To je výčet lokalit a akcí Prahy 1, kte-
ré třetí zářijovou sobotu ožijí sousedským 
mumrajem a oživí veřejný prostor. Opato-
vická se promění na open air divadelní stu-
dio a hru světla a tmy, v ulici Karoliny Svět-
lé se uskuteční mezigenerační setkání,  
v Soukenické se pro všechny otevře mod-
litebna Církve bratrské a organizátoři a or-
ganizátorky z proslulé ulice Ve Smečkách 
vás přesvědčí, že i sem stojí za to se vydat. 

A to samozřejmě není všechno. Více in-

formací, seznam lokalit a postupně i po-
drobnosti programu najdete na webu  
zazitmestojinak.cz. 

Do sousedských slavností se zapojí víc 
než 100 míst po celé Praze a také dalších 
45 měst. Tam všude se nadšení dobrovol-
ní organizátoři a organizátorky rozhod-
li svým sousedům i návštěvníkům předsta-
vit své okolí takové, jaké by ho chtěli mít. 
Zažít město jinak je striktně apolitická a ne-
komerční akce, kterou nejlépe podpoříte 
tím, že prostě přijdete. Kreativitě se ovšem 
meze nekladou a pomoci můžete třeba i za-
půjčením nádobí, agregátu nebo upečením 
něčeho dobrého. Právě angažovanost, pro-
pojování lidí a komunit i téma užívání a pří-
větivosti veřejného prostoru vyvstávají v po-
slední době víc než kdy dřív. 

Akce bude v souladu s aktuálně platný-
mi protiepidemickými opatřeními.  

Zažít město jinak 2020, Opatovická ulice 
(foto Fabiana Mertová)

pobočka Hradčany 
Pohořelec 25/111

otevřeno po – čt 12.00–17.00,  
tel.: 222 113 555, 770 130 203

Vstup na akce je volný, začátky v 17.17, 
není-li uvedeno jinak.

 1. Hvězdné vzpomínky  
  Otomara Dvořáka
Křest knihy Hvězdní pavouci 
Autobiografický příběh zachycující  
50. a 60. léta.
 6. Vernisáž výstavy: Druhý břeh   8.30
Olejomalby Markéty Černé odrážejí 
dlouholeté hledání, tápání a nalézání.
 8. Krajinou Karla IV.
Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý 
pokřtí 7. společnou knihu o místech 
spojených se životem Karla IV.
 22. Brože z barevné plsti
Podzimní tvořivá dílna Dagmar Volencové
Rezervace: 770 130 203.
 29. Josef Pepson Snětivý: 
Narozeninový večer
Setkání s hudebníkem, spisovatelem 
a cestovatelem.
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Palác Fénix, Václavské nám. 802/56, Praha 1, www.studiodva.cz 
222 222 598, pokladna@studiodva.cz

STUDIO DVA DIVADLO
 1. Tři grácie z umakartu
 2. Vysavač
 3., 4.  Líbánky na Jadranu
 5. Brouk v hlavě 14.00
 6. Vysavač
 7. Duety
 8. Kutloch aneb I muži mají své dny
 9., 10.  Líbánky na Jadranu
 11. Poprask na laguně 14.00
 11. Můj báječný rozvod ADF Jan Balzer / exkluzivně
 12. 4 sestry 14.00
 12. Holky jako květ premiéra
 13. Věra
 14. Šašek a syn Divadlo Bolka Polívky (Brno) / exkluzivně
 15. Revizor
 16., 17.  Líbánky na Jadranu
 18. Malý princ 14.00
 18. Poprask na laguně
 19. Odpočívej ve svém pokoji 14.00
 19. Revizor
 20. Sex pro pokročilé
 21. Tři grácie z umakartu
 22. Kutloch aneb I muži mají své dny
 23. Líbánky na Jadranu
 25. Funny Girl muzikál
 26. SMOLÍKOVI a jejich podivuhodné dobrodružství 14.00
 26. Můj báječný rozvod ADF Jan Balzer / exkluzivně
 27. Brouk v hlavě
 28. Duety
 29. Misery
 30. Líbánky na Jadranu

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

DIVADLO STUDIO DVA, MALÁ SCÉNA
 6. Ženy přežijí
 10. Hovory o štěstí mezi čtyřma očima
 13. Vše o ženách
 14. Oscar pro Emily
 15. Vzpomínky zůstanou
 16., 17.  Vše o mužích
 20. Polibek
 21. Tak já letim! ADF /česká premiéra
 22. Moje tango
 23. Třetí prst na levé ruce ADF / exkluzivně
 24. Madame Rubinstein ADF / exkluzivně
 27. Ženy přežijí
 28. Horská dráha Divadlo Bolka Polívky (Brno) / exkluzivně
 29. Ničeho nelituji – Pocta Édith Piaf recitál
 30. Hovory o štěstí mezi čtyřma očima

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Karolíny Světlé 18, Praha 1 
www.divadlouvalsu.cz,  
pokladna@zivot90.cz;  

222 333 999, Provozuje ŽIVOT90, z. ú.
 15. Dámská šatna 15.00
 22. Réza a Mili premiéra 19.00
 23. Jak se hladí duše – Úklona klasikům 16.00
  František Novotný, Eva Šašinková, Miloš Černý 
 29. Legendy opery Pavel Horáček, Miloslav Nekvasil 17.00
 30. Réza a Mili 16.00

Divadlo v Řeznické, o.p.s., Řeznická 17, Praha 1 
720 993 787, divadlo@reznicka.cz, www.reznicka.cz

 2. Falešná nota
 7. Jeden německý život
 8. Relativita
 13. NodrOst
 16. Poslední sezení u doktora Freuda
 19. Ve smyčce
 20. Jeden německý život
 25. Odvolání
 26. Scott a Hem
 29. Relativita
 30. Falešná nota

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak. 

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

 4. Ztracené iluze 1. premiéra
  6. Ztracené iluze 2. premiéra
 7. Persony + angl. titulky
 8 Ahoj vesmíre! v Planetáriu Praha
 9. Krátké rozhovory s odpornými muži
 10. Krátké rozhovory s odpornými muži derniéra
 11. Mýcení
 13. Požitkáři
 14., 15.  Ztracené iluze
 16. Zlatá pláž
 20., 21., 22.   Kleopatra 19.00, 19.45, 20.30
 26. Ztracené iluze + angl. titulky
 27. Zlatá pláž
 28. Hamleti
 29. Mýcení
 30. Kyjem po kebuli

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

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

KAŠPAR
 7. FC Rudý lev
 8. FC Rudý lev
 9. Snímek 51 12.00, 19.30
 11. Růže pro Algernon
 12. Terasa
 13. Jonáš a tingl-tangl
 16. Dámská čtyřhra
 17. Jonáš a tingl-tangl
 18. Mikulášovy prázdniny 14.30
  Něžná je noc
 19. Mikulášovy prázdniny 10.30
 20. Cyrano
 21. Cyrano
 22. Cyrano
 23. Rozmarné léto
 24. Rozmarné léto
 25. Rozmarné léto
 26. Rozmarné léto
 28. Rozmarné léto
 29. Rozmarné léto
 30. Rozmarné léto

Kašpar / KLUBOVNA
 2. Lebka z Connemary veřejná zkouška
 7. Lebka z Connemary předpremiéra
 8. Slovácko sa nesúdí
 9. Lebka z Connemary premiéra
 15. Vincenc
 16. Kráska z Leenane
 21. Vincenc

DIVADLO VERZE
 2. Trenér
 6. Šťastný vyvolený
 10. Sudí derniéra
 19. Úča musí pryč 16.00
  Jméno

SPOLEČNOST DR. KRÁSY
 5. Maličký veliký 20.00

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Chodovská tvr z
Kulturní Jižní Město o.p.s.
Ledvinova 9, Praha 4, 267 914 831, BUS 136, 125, 203 a 213 
info@chodovskatvrz.cz; www.chodovskatvrz.cz

Koncerty
 2. Melodie pro každého 19.00
  Zpěv Erik Bezdíček – emeritní sólista opery a operety 

DJKT v Plzni. Klavírní doprovod Václav Vedral hudební 
skladatel a učitel.

 15. Šansony na tvrzi 18.00
  Setkání s Janou Rychterovou, Martou Balejovou, 

klavír Radim Linhart a jako host básnířka Marta 
Hrachovinová. 

 22. Hudba starých českých mistrů 17.00
  Hudební pohled do 18. a 19. století. Hraje trombono-

vé trio Národního divadla (Miroslav Kopta, František 
Zazvonil, Jan Triebenkel). Pořadem provází PhDr. 
Zdena Zvěřinová, DrSc. Prof. 

 30. Jazz klub Tvrz: At Eas trio 20.00
  Kateřina Vacková – zpěv, Martin Jůzl – trubka, Antonín 

Šturma – kytara

Pohádky 
 26. Tři medvědi a drzá Máša - Loutky bez hranic 15.00

Ostatní/ kurzy/ dílny
 9. – 11.   Dny Prahy 11 (vstup zdarma)  

14.00
 10. Zlatý klíč - Slavnostní vyhlášení literární soutěže o 

Zlatý klíč.(vstup zdarma) 17.00
 18. Výtvarný workshop na téma Surrealismus a koláž 

(250 Kč) 14.00

Výstavy 
  Velká galerie otevřena úterý – neděle 13.00 – 19.00, 

(60/30 Kč)
 1. 9. – 17. 10. Český surrealismus 
  Jedinečný výběr děl českých surrealistů. Obrazy, 

kresby, grafiky, koláže a fotografie z období 1930–
1995, poukáží na nadreálnost krásy v zachycení snů, 
představ, pocitů a myšlenek.). A. Diviš, F. Gross, F. 
Hudeček, A. Hoffmeister, J. Istler, J. Kolář, K. Nepraš, 
J. Šíma, J. Štyrský, V. Tikal, Toyen 

 9. Komentovaná prohlídka výstavy  
Český surrealismus. 18.00

Kulturní portál.cz, s.r.o., Vodičkova 41 – pasáž Světozor, P 1 
on-line objednávky: www.kulturniportal.cz  
222 984 272, 603 805 271, po–pá 9.00–18.00 
Vstupenky též v sítích Ticket Portal a Ticket-Art.

Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9 
(vedle O2 arény)

 2. Caveman 20.00

Divadlo Gong, Sokolovská 191, Praha 9
 16. Normální debil 19.00
 21. A do pyžam! 19.00
 22. S Pydlou v zádech 19.00
 27. Poslední ze žhavých milenců 19.00
 29. Zdeněk Izer na plný coole! 19.00

Kulturní portál.cz, s.r.o., Vodičkova 41 – pasáž Světozor, P 1 
on-line objednávky: www.divadlopohadek.cz 
222 984 272, 603 805 271, po–pá 9.00–18.00 
Vstupenky též v sítích Ticket Portal a Ticket-Art.

Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9 
(vedle O2 arény)

 4. Příhody včelích medvídků 10.00
 5. Princové jsou na draka 10.00

Divadlo Image, Národní 25, Praha 1
 18. Pat a Mat jedou na dovolenou 11.00

Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 36/31, Praha 1
 25. Krkonošské pohádky 11.00

Klimentská 16, Praha 1, 
studio a cafégalerie: 602 463 664, facebook.com/studiocitadela, 
facebook.com/bohnickadivadelni, www.studiocitadela.cz 

STUDIO CITADELA
 16. VII. Spolkový den v parku Kampa 16.00–19.00
 18. Zažít Klimentskou jinak aneb  

Za vším hledej sousedy 14.00–22.00
  Klimentká ul. v okolí kostela U Klimenta, P 1 

STUDIO CITADELA DĚTEM
 4. Zlatovláska, Divadlo Liberta 14.30 
  1. narozeniny Komunitního centra Jasoň, P 4
 18. Dvě pověsti české aneb o věrném věrném Šemíkovi 

a statečném Bivojovi 12.00 
  Divadlo Ančí a Fančí na Festivalu Buchty a loutky dě-

tem 2021
  Pohádková Kinského zahrada, P 5 

PRAVIDELNÉ KURZY A DÍLNY
produkce@studiocitadela.cz
Divadelně taneční kroužek PO 17.00 
Jemná hatha jóga s P. Špindlerovou PO 18.30
Dělat film dětský filmový kroužek de-la-cita ÚT 16.00
Herecké kurzy Just Monkeys ÚT 18.00
Taneční ateliér, klasický indický tanec kathak ST 18.30
606 952 175, www.kathak.wz.cz
Bohnická divadelní společnost  ČT 17.30
602 463 664
Za podporu děkujeme: Hl. město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Státní 

fond kultury ČR, Městská část Praha 1, Creative Europe – EACEA.

Národní třída 28, Praha 1 
221 105 225. Pokladna  
otevírá vždy 1 hodinu  
před začátkem prvního  
představení. www.evald.cz  

Kino Evald
 1. BIO SENIOR Matky 14.00
 1. Můž se zaječíma ušima 16.00
 1., 5.  Prvok, Šampón, Tečka a Karel 18.00
 1. Zátopek 20.30
 2. BIO SENIOR Chyby 14.00
 2. Jan Werich: Když už člověk jednou je… 16.30
 2. Týdny finské literatury Chlapci 18.30
 2. Anny 21.00
 3. BIO SENIOR Bábovky  14.00
 3., 8.  Gogo (premiéra 3. 9.) 16.00
 3. Zátopek 18.00
 3. Atlas ptáků premiéra 20.30
 4. Deníček moderního fotra 16.00
 4. Atlas ptáků 18.00
 4., 7.  Zátopek 20.00
 5. Jan Werich: Když už člověk jednou je… 16.00
 5. Smolný pich aneb pitomý porno premiéra 20.30
 6. BIO SENIOR Bože, ty seš hajzl 14.00
 6. Deníček moderního fotra 16.30
 6. Atlas ptáků 18.30
 6. Arktický festival Velké bílé ticho  

20.30
 7. BIO SENIOR Anny 14.00
 7. Večírek 15.30
 7. Prvok, Šampón, Tečka a Karel 17.30
 8. BIO SENIOR Kdo si myslíš, že jsem 14.00
 8. Jan Werich: Když už člověk jednou je… 18.00
 8. Atlas ptáků 20.00

Další program na: www.evald.cz

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

Malý sál
 1. BIO JUNIOR Tlapková patrola ve filmu 16.00
 1., 6.  Jan Werich: Když už člověk jednou je… 18.00
 1. Reminiscence 20.30
 2., 7.  Smolný pich aneb pitomý porno premiéra 20.30
 3. Prvok, Šampón, Tečka a Karel 17.30
 3. Jan Werich: Když už člověk jednou je… 20.30
 4., 5.  BIO JUNIOR Tlapková patrola ve filmu 14.30
 4. Jan Werich: Když už člověk jednou je… 16.30
 4., 7.  Deníček moderního fotra 18.30
 4., 6.  Prvok, Šampón, Tečka a Karel 20.30
 5. Gogo premiéra 16.30
 5. Anny 18.30
 5. Zátopek 20.00
 7. BIO SENIOR Bábovky 15.30
 8. BIO JUNIOR Mimi šéf: Rodinný podnik 16.00
 8. Večírek 18.30
 8. After: Tajemství premiéra 20.30

Velký sál
 1. BIO SENIOR Šarlatán 15.00
 1., 4.  Zátopek 17.30
 2. Zátopek 17.45
 2., 5.  Atlas ptáků (premiéra 2. 9.) 20.15
 3., 7. 8.  Atlas ptáků 18.00
 3. Jan Werich: Když už člověk jednou je… 20.30
 4., 5.  BIO JUNIOR Mini šéf:Rodinný podnik 
  (premiéra 4. 9.) 15.00
 4. Atlas ptáků 20.00
 6. Shang-Chi a legenda i deseti prstech premiéra 20.00
 8. BIO SENIOR Matky 15.00
 8. Jedině Tereza předpremiéra 20.00

Další program na: www.kinoatlas.cz

Činoherní  k lub 
 1. Dámský krejčí
 2. Bůh masakru
 3. Kati
 4. Dámský krejčí
 14. EQUUS
 16. Bůh masakru
 17. Americký bizon
 18 Bůh masakru
 19. Čk uvádí: Tvrdohlavá žena
 20. K.Š.E.F.T.
 21. Ošklivec premiéra
 22. Čk uvádí: Soví zpěv
 23. Léda (manželskonemanželská povídka)
 24. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho
 27. Tramvaj do stanice Touha 19.00
 29. Zrada
 30. Poutníci do Lhasy

Začátky představení v 19.30, není-li uvedeno jinak.

Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, Praha 1 
divadlo@divadlovdlouhe.cz, www.divaslovdluhe,cz

 1. Bez roucha / Letní sezona
 2. Bez roucha / Letní sezona
 9. Élektra
 22. Zítřek se nekoná veřejná generálka 11.00
 23. Zítřek se nekoná premiéra – zadáno
 25. Zítřek se nekoná
 26. Mrakoplaš kontra Alzheimer 2021 benefiční koncert
 27. Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách
 28. Vytržení panny z Barby
 29. Sonety
 30. Oblomov

Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.

GALERIE SCARABEUS
Praha 7 – Letná, Jana Zajíce 7 

Tel.: 603 552 558,  
scarabeus@galeriescarabeus.cz 

www.galeriescarabeus.cz
út 14.00–19.00, so-ne 13.00 – 18.00 

středa až pátek na objednání  
pro školy a skupiny

Muzeum kávy Alchymista

KÁVA A KÁVOVINY 
v proměnách času a kultur

GALERIE SCARABEUS

LOUTKY A RODINNÁ 
LOUTKOVÁ DIVADLA

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. 

zahajuje v Redutě
(Praha 1, Národní 20)

HERECKÝ KURZ
vedený profesionálními herci

pro děti a mládež od 10 do 18 let
Od 6. října 2021 každou středu

od 16 do 18 hodin
Přihlášky a infromace:

http://divadlominaret.cz/ 
kurzy-herectvi/kurz-reduta 

nebo na tel.:  
603 595 088 – Luděk Jiřík

Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1

KINO MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE
Projekce označené FK promítáme v rámci Filmového klu-
bu MKP. Vstup pouze s platnou kartou FK. Cena karty 50 Kč, 
platí do 31. 12. 2021, v prodeji v pokladně MKP. 
Začátky představení v 19.00, není-li uvedeno jinak.
Projekce označené jako LK promítáme v letním kině na 
Mariánském náměstí 

 2. Jan Jedlička: Stopy krajiny (zdarma) 17.00
 2. LK: Bobry (zdarma) 19.30
 3. LK: Tvář (zdarma) 19.30
 7. FK: Nejlepší léta (80 Kč)
 13. Peggy Guggenheim: Posedlost uměním  

(100 Kč) 17.00
 13. První kráva (80 Kč)
 14. FK: Deníček moderního fotra (60 Kč) 16.00
 14. FK: Přípitek (80 Kč)
 15. Alchymická pec (80 Kč)
 16. Nebe (80 Kč)
 21. FK: Jan Werich: Když už člověk jednou je… (60 Kč) 

16.00
 21. FK: Muž se zaječíma ušima (80 Kč)
 25. Luca (70 Kč) 15.00
 25. 3D: Black Widow (120 Kč) 18.00
 27. Salvador Dalí: Hledání nesmrtelnosti (100 Kč)
 29. A Hidden Life (100 Kč, studenti a senioři 70 Kč)
 30. Kolnoa 2021 (zdarma) 17.00

KONCERTY A DIVADLO
 6. Gádžové jdou do nebe (250 Kč) 18.00
  Divadelní představení souboru Husa na provázku  

v rámci festivalu Khamoro.
 15., 26.  Zemlinského kvarteto 

 (290 Kč / studenti a senioři 150 Kč) 19.30
 23. Radůza s kapelou (390 Kč) 19.30
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Distribuci Listů Prahy 1 pod-
poruje Městská část Praha 1

Jedenáctý ročník festivalu Den architektury nabídne o prvním říjnovém víkendu zdar-
ma bohatý program na desítkách mnohdy nepřístupných míst. Tentokrát má v hle-
dáčku cestování a pohyb městem. Nabídne procházky po bývalých i stále fungujících 
pražských nádražích, prohlídku metra nebo výlet vlakem. 

Kromě obou největších pražských nádraží 
a jejich salónků či metra nabídne zajímavý 
pohled i na Hlávkův most či Negrelliho via-
dukt. Projde se po zrušené trati Strašnice-
-Vršovice, bude putovat mezi původní bu-
dovou koňské dráhy, nádražími v Bubnech, 
na Vyšehradě i Smíchově i místy, kde stá-
valo nádraží Těšnov. Výlet vlakem z Masa-
rykova nádraží do Klánovic provede historií 
nádraží, oblastí vnitřních pražských periférií 
i moderní zástavby. Festival nahlédne i do 
blízké budoucnosti v programu věnovaném 
Nákladovému nádraží Žižkov.

150. výročí narození Jana Kotěry si účast-
níci Dne architektury připomenou symbo-
licky u domu, který postavil pro svoji rodi-
nu na rozhraní Vinohrad a Vršovic. A také 
u dejvických i bubenečských vil i náhrob-
ků, realizovaných podle jeho návrhů na 
pražském Novém židovském hřbitově. Ve-
řejnosti otevře i budovy Právnické fakulty 
nebo Školy architektury AVU. Vzpomínka 
bude patřit i Antonínu Balšánkovi, spoluau-
torovi Obecního domu a autorovi budovy 
spořitelny ve Vršovicích, vršovické vodárny 
či mostu Legií. Den architektury zve i do 
běžně nepřístupných budov. Zájemcům tak 
otevře například Kolumbárium Vinohrady, 

Vilu Karla Čapka, Dům zemědělské osvěty, 
Šalounův ateliér, Dům U Černé Matky Boží, 
Pragerovu Centrální kotelnu, Dům Autoklu-
bu ČR nebo Štencův dům nebo zámek Ve-
leslavín či letohrádek Šlechtovka. 

Festival Den architektury se odehrává 
od 1. do 7. října v osmi desítkách měst 
po celé republice i na Slovensku. Boha-
tý program nabízí i řadu akcí pro děti.  
Paralelně se Dnem architektury probíhá le-
tos po desáté i jeho sesterský festival Film 
a architektura. Program je k dispozici na 
www.denarchitektury.cz. –PR–

Cyklus klavírních recitálů Hybatelé rezo-
nance chystá v nové sezoně mimořádné 
koncerty čtyř představitelů klasiky i jaz-
zu v působivém prostředí Anežského 
kláštera v Praze. 

Za mistrovské koncertní křídlo C. Bech-
stein D 282 usedne uznávaný pianista a in-
terpret klasické hudby Miroslav Sekera, dále 
jeden z nejžádanějších českých komorních 
hráčů – pianista Karel Košárek; dirigent, 
skladatel a jazzový pianista Kryštof Marek 
či jedna nejvýraznějších osobností české 
jazzové scény – Najponk. Hudební cyklus 
tak opět nabídne posluchačům exkluzivní 
setkání s předními českými interprety, kteří 
osobité recitály představují v programu uši-
tém sobě na míru. 

Koncertní sérii zahájí 4. října Miroslav Se-
kera, který k atraktivnímu programu prvního 
večera uvádí: „Na mém recitálu zazní díla 
dvou nejvrcholnějších autorů klasicistního 
období J. Haydna a W. A. Mozarta i před-
stavitele romantismu F. Liszta a F. Chopina, 
které nespojuje jen jejich věhlas fenome-
nálních klavíristů, ale i fakt, že své hudební 
vzdělání započali u pedagogů s českými 
kořeny.“ Sekera jako sólista okouzluje au-
ditorium excelentní technickou přípravou, 
soustředěným výkonem, obrovským nábo-
jem, hloubkou projevu a interpretačním po-
jetím, které vyvěrá z úcty k záměru autora. 
Do povědomí hudební veřejnosti vstoupil 
Miroslav Sekera jako jeden z nejnadějněj-
ších zázračných dětských talentů. Veškerá 
očekávání naplnil vrchovatou měrou. 

O měsíc později 1. listopadu zcela mi-
mořádně sólově vystoupí dirigent, skladatel 
a jazzový pianista Kryštof Marek. Jeho prá-
ci znáte například ze Studia Dva, pro kte-
ré mimo jiné vytvořil hudební projekt Malý 
princ s Janem Cinou v hlavní roli, nebo 
z filmu Masaryk, za nějž získal Českého lva, 
i z dramatizací pro Český rozhlas či slav-
ností Navalis. 
Více na www.hybatelerezonance.cz

–PR–

Slovenský institut a Divadlo Hybernia uvedou od 11. do 15. října exkluzivní hostování 
bratislavského Divadla Aréna s pěti výjimečnými inscenacemi, jež přináleží k drama-
turgicky osobitému Občanskému cyklu. 

Ten je zaměřený na historická témata a společensky angažované výpovědi, přičemž in-
scenátoři uplatňují nepřikrášlující pohled a moderní divadelní postupy. 

Ředitelka Slovenského institutu, teatroložka Ľubica Krénová dodává: „Divadlo Aréna pod 
vedením herce Juraje Kukury jako první na Slovensku přineslo občansky uvědomělý di-
vadelní program se zaměřením na přehodnocující a objektivizovaný pohled do minulos-
ti – do slovenských, resp. česko-slovenských dějin. Zakrátko se z něho vyprofiloval Občan-
ský cyklus, tudíž cyklus inscenací, který již téměř dvě desetiletí představuje úctyhodnou 
dramaturgickou osu Divadla Aréna, a který do sebe v mezičase organicky pojal i témata 
nad rámec národních historií.“ V minulosti se divadlo proslavilo inscenacemi Tiso v titulní 
roli s Mariánem Labudou st., Dr. Gustáv Husák – vězeň prezidentů, prezident vězňů, anebo 
Komunizmus.

V Praze diváci uvidí inscenaci Jánošík – příběh vraha?, ale i obnovené inscenace Tiso, 
tentokrát ve ztvárnění Mariána Labudy ml. a Holokaust v novém hereckém obsazení. Titul 
#dubček přináší skrze pětici současníků zcela nový pohled na osobnost česko-slovenských 
dějin a aktéra Pražského jara Alexandra Dubčeka, jehož sté výročí narození si připomene-
me v listopadu. Přehlídku inscenací Občanského cyklu uzavře jedinečná hudebně-divadelní 
a výtvarná performance s názvem Bible – čte Juraj Kukura.                                            –PR–

Nový open air festival Prague Sounds, 
který sobě, ale především svým fanouškům 
nadělily ke svému 25. výročí Struny podzi-
mu, se odehraje od 2. do 8. září v samot-
ném srdci Prahy na řece Vltavě na plovoucí 
scéně, která vyroste u Slovanského ostrova 
před působivou kulisou Pražského hradu.

Festival zahájí 2. září pozdně letním veče-
rem pod širým nebem Jiří Suchý a orchestr 
divadla Semafor s výběrem písní převážně 
inspirovanými vodním živlem. Na festival 
se vrátí i multiinstrumentalista a skladatel 
Jiří Slavík, aby 6. září na plovoucí scéně 
společně s VUS Ondráš a hráčem na lido-
vé nástroje Marianem Friedlem odvyprávěl 
příběh života, lásky a smíření v autorském 
folklorním projektu kombinujícím skladby 
z alba Mateřština a představení kRok za 
kRokem. Jeden z nejvlivnějších jazzových 
klavíristů dneška Brad Mehldau a oceňo-
vaný zpěvák Ian Bostridge se 7. září na 
stejném místě představí ve společném ly-
rickém projektu vycházejícím mimo jiné ze 
Shakespearovy a Goetheho tvorby. Týden 
plný návratů zakončí 8. září andělský hlas 
charismatické zpěvačky Lizz Wright. Festi-

val odhalí její nejniternější uměleckou polo-
hu, gospel.

Na hladině Vltavy zahraje 4. září i světová 
hvězda klasické hudby, americký violonce-
llista Yo-Yo Ma, který měl původně vystoupit 
v Rudolfinu. „Společná meditace s Bacho-
vou hudbou v interpretaci světového cellis-
ty, jakým je Yo-Yo Ma, pod hvězdami a na 
říční hladině uprostřed historické Prahy, to 
slibuje zážitek na celý život,“ těší se ředitel 
festivalu Marek Vrabec.

–PR–

Rybářský domek, který se správně nazý-
vá Michnovský letohrádek a nejznámější 
je díky své roli ve filmu Jak utopit doktora 
Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, 
po několika letech opět ožívá. V červnu 
Praha 1 rozhodla o skoro dvouleté vý-
půjčce objektu Skautskému institutu a 
od 5. srpna je zde každodenně otevřeno.

Dosavadní provizorní provoz se změ-
ní v plný v neděli 5. září. To totiž Kampu 
ovládne tradiční akce Vyplutí, na které 
se každoročně potkávají skauti i neskau-
ti při příležitosti zahájení nového školní-
ho a skautského roku. Na této akci mimo 
jiné zahraje valašskomeziříčská skupina 
Koňe A prase, která loni vydala oceňova-
ný debut Bramborové hity a ve svých pís-
ních se věnuje ekologickým tématům, což 
s koncepcí Rybárny velmi souzní. Rybárna 
se následně zapojí také do akce Zažít měs-
to jinak, v rámci níž bude v okolí připravena 
malá skautská stopovačka.

Po začátku plného provozu bude Rybárna 
otevřena denně od 10 do 22 hodin. Na mís-
tě budou sdílené dílny, které bude Skautský 

institut postupně vybavovat například kera-
mickou pecí, nářadím, šicími stroji, zaříze-
ním na sítotisk či 3D tisk. V přízemí bude 
posezení a občerstvení zatím hlavně s na-
bídkou nápojů (káva, limonáda, pivo, víno) 
a také dětský klub, ve kterém bude pravi-
delný program pro děti připravovat spolu-
pracující spolek Kamparta. Přízemí vyzdobí 
kopie historických skautských plakátů.

Kromě toho se postupně přidají i večerní 
programy, mezi které by měly patřit před-
nášky a workshopy na téma udržitelnosti, 
audiovizuální videomappingy, koncerty, 
promítání, jóga nebo hudební jamy.  JA

Impozantní budova Schebkova (původně Bredovského) paláce stojí v ulici Politických 
vězňů. Patří k těm místům, která symbolizují běh času a změny společenských pomě-
rů, aniž by byla běžnému obyvateli Prahy příliš známá. 

Připomíná dějiny zajímavé rodiny Scheb-
ků, ale i československého finančnictví. 
S potomkem rodiny Schebků, česko-švý-
carským režisérem Bernardem Šafaříkem, 
jsme v Listech Prahy 1 přinesli v minulosti 
rozhovor (2019/11) ve kterém říká: „Můj 
pradědeček Jan Schebek byl významným 
stavitelem železnic. Stavěl po celé Evropě, 
například železnici mezi Krakovem a Lvo-
vem, v Praze spojku mezi Smíchovským 
a Hlavním nádražím. Spolupracoval a také 
se přátelil se známým podnikatelem Vojtě-
chem Lannou. Odmítl nabídku k povýšení 
do šlechtického stavu za své zásluhy v teh-
dejší monarchii, jeho syn však už ji přijal. 
Schebkové se tedy stali tzv. nižší šlechtou. 
Tady v Praze postavil palác, stojí v ulici Poli-
tických vězňů čp. 7.“

Jan Schebek nechal palác z pískovce 
a mramoru postavit podle návrhu známého 
architekta Ignáce Ullmana. Vznikl na místě 
bývalého sirotčince sv. Jana Křtitele. Stav-
ba byla zahájena roku 1871 a trvala pouhé 
dva roky. Upoutá zejména monumentálním 
průčelím a mramorovým schodištěm, uvnitř 
pak výzdobou chodeb i sálů. Je postavena 
ve stylu římské renesance, nejvýznamnější 
místností je tzv. lunetový sál, na jehož stě-
nách malíř Viktor Barvitius v deseti lunetách 
zpodobnil romantický příběh prarodičů ma-
jitele paláce. Rodina Schebků palác využí-
vala jen asi 18 let.

V roce 1890 palác od Schebkových dě-
diců odkoupila Rakousko-uherská banka. 
Po vzniku samostatného Československa 
se pak budova logicky stala sídlem Státní 
banky československé a již od roku 1958 je 
památkově chráněna. Roku 1963 byl palác 
převeden na Československou akademii 
věd a stal se sídlem Ekonomického ústavu. 
I v dalších letech měl štěstí, že do interiérů a 
stavby bylo minimálně zasahováno, a proto 
i dnes si uchovává atmosféru starých časů, 
avšak se zaměřením (a patřičným vybave-
ním) na budoucnost. V současné době je 
totiž Schebkův palác sídlem CERGE-EI, 
společného pracoviště Centra pro ekono-
mický výzkum a doktorské studium Uni-
verzity Karlovy a Národohospodářského 
ústavu Akademie věd ČR. Českým i zahra-
ničním studentům nabízí prestižní magis-
terské a doktorské studium ekonomie plně 
akreditované Univerzitou Karlovou. Propo-
juje vzdělávání a špičkový výzkum ve všech 
oblastech teoretické a empirické ekonomie, 
včetně oblastí spojených s ekonomickým 
rozvojem a veřejnými politikami. Maf 

Den architektury letos ve znamení Jana Kotěry i dopravních spojnic

Hybatelé rezonance zvou do světa klasiky i jazzu

Bratislavské Divadlo Aréna exkluzivně v Praze

Prague Sounds: Na hladině Vltavy se představí světové hvězdy, 
ale také Jiří Suchý a Jiří Slavík

Skautský institut v Rybárně

Schebkův palác – ohlédnutí i budoucnost 

� NA HRADĚ…  
 Matinee na Pražském Hradě. Kon-
certy komorní hudby v barokním prostředí 
Lobkowiczkého paláce s dokonalou akusti-
kou. Program zahrnuje ukázky ze slavných 
děl J. S. Bacha, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, 
B. Smetany, A. Dvořáka a dalších. Lobko-
vický palác na Pražském hradě. Koná se 
v září každou sobotu a neděli od 13.00. 

� ...I V PODHRADÍ  
 Výstava ke 40. výročí KCP – Od Pa-
kulu ke Kongresáku. Výstava mapuje čtyři 
dekády historie kongresového centra: kul-
turní a společenské akce, politické události, 
výstavy a mezinárodní kongresy. Součástí 
jsou komentované prohlídky prostor, které 
standardně nejsou přístupné veřejnosti. 
Trvá do 12. 9. Otevřeno denně 10.00–18.00. 
Vstup zdarma.

� NA VÝSTAVU  
 Mezinárodní styl / Zahraniční archi-
tekti v českých zemích 1902–1935. Kurá-
torský výběr projektů, které zanechali na 
území našeho státu představitelé moderni-
smu, vč. Hoffmanna, Stama, Mendelsohna, 
Groaga a dalších. Winternitzova vila. Trvá do 
12. 9.  � Jak se měří svět. Výstava před-
staví historické i současné dalekohledy, teo-
dolity, námořní sextanty, pomůcky na tvor-
bu map a navigační stanice GPS.  Národní 
technické muzeum. Trvá do 27. 2. 2022.

� GALERIE HMP  
 Erika Bornová: Šílenství je stráž 
noci. Výstava prezentuje přední představi-
telku generace osmdesátých let: práce na 
pomezí sochařství a malby, ale též autopor-
tréty malované v období autorčiny částeč-
né ztráty zraku a fantaskní „portréty“ pod-
mořských rostlin a živočichů, které ukazují 
bizarní krásu lidským okem neviditelného 
světa. Colloredo-Mansfeldský palác. Do 
31. 10. 2021.  � Jiří Thýn: Mlčení, torzo, 
přítomnost. Postkonceptuálního fotografa 
(*1977) dlouhodobě oslovují práce avant-
gardních umělců. K této výstavě autora in-
spirovala představitelka meziválečné avant-
gardy sochařka Hana Wichterlová. Dům 
fotografie. Otevřeno: út–ne 10.00–18.00, 
čt 10.00–20.00. Trvá do 3. 10. 2021.

� NA KONCERT  
 Forever Král – koncertní pocta nej-
slavnějšímu českému rockerovi. Známé 
melodie a riffy v novém podání. Vzpomínky 
Králových hudebních souputníků a spolu-
pracovníků ze světové i tuzemské scény. Vý-
staviště Holešovice – Křižíkův pavilon. 12. 9. 

� ZA ROHEM  
 Pohádková země Vítězslavy Klim-
tové – skřítci, strašidla a další pohádkové 
bytosti. Výstava nabídne tvorbu určenou 
nejenom dětem ale i dospělým s dětskou 
duší. Kromě pohádkových postav představí 
60 akvarelů a olejomaleb. Chvalský zámek. 
Trvá do 21. 11. Denně 9.00–18.00.

� NA VÝLET  
 Na plný plyn. Mělnický sběratel Mar-
tin Švec představí modely různých typů vo-
zidel: osobní, nákladní, policejní, hasičské 
i sportovní vozy, taxíky, autobusy, veterá-
ni, vč. několika speciálních kolekcí – auta 
Jamese Bonda, agenta 007, prezidentské 
speciály a další. Muzeum Mělník. Trvá do 
19. 9.  � Svět středověkých her. Výstava 
představuje, jakým hrám předkové v roz-
mezí od 12. do počátku 17. stol. holdovali 
a jak se hry lišily od her současných. Někte-
ré hry je možné si v muzeu zahrát. Muzeum 
T. G. M. Rakovník. Trvá do 19. 9. Otevřeno: 
út–ne 9.00–17.00. 
Více na: www.listyprahy1.cz OS, wi

Rezidence Jasmín je nově otevřený bytový komplex, 
který přirozeně propojuje ubytování a péči o seniory. 
Klientům je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu k dispozi-
ci zdravotní a sociální personál a také ordinace lékaře 
i fyzioterapeuta. Rezidence Jasmín pro seniory rovněž 
připravuje bohatý program volnočasových aktivit.

Rádi bychom Vás pozvali na prohlídku bytů. Pro rezer-
vaci času prohlídky nás prosím kontaktujte telefonicky 
nebo e-mailem.

 +420 602 725 547
 +420 602 369 789
 info@rezidencejasmin.cz

Rezidence Jasmín 
ulice Řešovská 852/10

181 00  Praha 8 – Bohnice
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Letohrádek Šlechtovka ve Stromovce  
(foto Matěj Boháč)

Klavírista Miroslav Sekera


