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Vratislav Kříž
Nové zpracování, nové pojetí, nové kost˘my… Prostû i Národní divadlo poﬁád hledá
cesty, jak dál a jak pﬁitáhnout diváky. Pﬁitom
se ukazuje, Ïe nejvût‰í zájem je stále o klasiku, aÈ uÏ autorÛ ãesk˘ch ãi zahraniãních.
MoÏná i proto má sólista Národního divadla
Vratislav KﬁíÏ tak rád Prodanou nevûstu,
v níÏ ztvárÀuje Kru‰inu, Carmen, kde záﬁí jako toreador Escamilio, nebo tﬁeba Hubiãku, Bohému ãi Tosku.
„Samozﬁejmû, Ïe záleÏí na inscenaci,
kost˘mech a mnoha
dal‰ích vûcech, ale lidé si uÏ zﬁejmû uÏili
pokusÛ a chtûjí dílo
vidût tak, jak bylo napsáno,“ usmívá se
slavn˘ barytonista
a pﬁiznává, Ïe miluje
i Mozartova Dona
Giovanniho, kde zpívá hlavní part, z ãesk˘ch pak tﬁeba Pﬁemysla z opery Libu‰e,
která vÏdy spolehlivû
zaplní hledi‰tû.
Také v zahraniãí
Vratislava KﬁíÏe velmi
dobﬁe znají. Kromû jin˘ch získal první cenu
v soutûÏi BRT v Antverpách a pozdûji
i v Cardiffu, koncertoval v Nûmecku, ·v˘carsku, ¤ecku, ve Velké Británii, v Belgii i v Itálii,
vystupoval ve Spojen˘ch arabsk˘ch emirátech a rád vzpomíná na to, jak ho pﬁijali znalci opery v Japonsku ãi v americké Georgii.
My ov‰em za ním nemusíme jezdit tak daleko, vÏdyÈ s rodinou bydlí na dvojce, jen
kousek od Emauz. Není ale rodil˘m PraÏákem. Narodil se v Pelhﬁimovû a do Prahy pﬁi-

‰el z Dírné, vesniãky na jihu âech, kam se
s rodiãi na ãas pﬁestûhovali. Nutno ﬁíct, Ïe je
na malou vesniãku, kde strávil klukovské období svého Ïivota, docela py‰n˘, vÏdyÈ Dírná
je v˘stavní obcí se zajímavou historií a skvûle
opeãovávan˘mi památkami. „MoÏná právû
i ten krásn˘ dírensk˘ kostelíãek mÛÏe sv˘m
dílem za mou kariéru,“ pﬁipou‰tí Vratislav
KﬁíÏ. „Jako kluk jsem tam hrával na varhany
a samozﬁejmû i zpíval.“
V 70. letech se v‰ak rodina pﬁestûhovala
do Prahy, kde absolvoval konzervatoﬁ. âtyﬁi
roky pak pÛsobil v opeﬁe Státního divadla
v Ústí nad Labem, ale uÏ v roce 1987 se do
starobylého mûsta na Vltavû vrátil – stal se
z nûj sólista Národního divadla. „Tro‰ku
jsem se zprvu stûhoval,“ ﬁíká. „Poznal
jsem Hlávkovu kolej
v Jen‰tejnské ulici
na V˘toni, pak jsem
bydlel na Engelsovû,
nynûj‰ím Ra‰ínovû
nábﬁeÏí, a nakonec
jsem se usadil pod
Vy‰ehradem. Je tu
nádhernû, cítím se tu
opravdu doma. Dokonce jsem si na zahradu vysadil nûkolik
hlav vína. Nûkolik
jich ãasem pomrzlo,
ale ty zbylé plodí.
Jen musím pﬁiznat,
Ïe jsem na nû letos
nedal síÈ, takÏe mi
hrozny sezobali ptáãci. Mám rád spoustu míst
na dvojce, jsou tu úÏasná zákoutí, která pamatují dávnou historii, jen nechápu, proã se
neopraví kostel sv. Jana Na Skalce – vÏdyÈ je
tak nádhern˘ a ohromnû pﬁitahuje turisty.“
Vratislav KﬁíÏ rád vzpomíná, jak zpíval
v Emauzích, i na koncerty v kostele Petra
a Pavla na Vy‰ehradû. „Tam jsem moc rád,“
pﬁiznává, „kdyÏ je‰tû byly dûti malé, chodili
jsme tam na procházku kaÏdou chvilku.“
Text: daf, foto: archiv V. KﬁíÏe

BLAHOP¤ÁNÍ DO LÁN: Dne 12. ﬁíjna 2005 oslavila své devadesáté první narozeniny paní Marie
Klausová. Gratulace za mûstskou ãást, která je více neÏ ‰edesát let jejím domovem, v‰ak nesmûﬁovala na vinohradskou adresu, ale na zámek v Lánech: tam paní Klausová tráví svÛj ãas
rekonvalescence. Jak nám pﬁed ãasem prozradila, Vinohrady má ráda. Vychovala tu se sv˘m
manÏelem dvû dûti – Václava (souãasn˘ prezident republiky) a Alenu, ke kter˘m postupnû pﬁibyli vnuci a pravnouãata. Dceru v‰ak musela dlouhá léta postrádat – v roce 1968 odjela s manÏelem do ·v˘carska.
Paní Klausová kromû mnoha dal‰ích aktivit pí‰e básnû – právû teì o parcích v Praze 2. A také
krásnû maluje – nejradûji pr˘ kvûtiny a kraslice. „Skoro v‰echno jsem rozdala dûtem a vnukÛm.
ZÛstalo mi jen pár nepoveden˘ch kouskÛ. Nejradûji mám kosatce a rÛÏe,“ svûﬁila se nám.
Text: red, foto: MBr

Botanické zahradû je 230 let
Botanická zahrada Pﬁírodovûdecké fakulty UK patﬁí k nejstar‰ím univerzitním zahradám v Evropû. O její zﬁízení usiloval sice jiÏ
roku 1752 první profesor lékaﬁství a botaniky UK Scotti de Compostella, ale zahrada
byla zaloÏena teprve roku 1775 na místû
nûkdej‰í jezuitské zahrady a pﬁilehl˘ch pozemkÛ (v souãasnosti jsou tam Dienzenhoferovy sady).
V polovinû 19. století byla povaÏována
za nejlep‰í botanickou zahradu severnû od
Alp. Pﬁi povodni roku 1890 byla váÏnû po‰kozena, a proto bylo rozhodnuto pﬁestûhovat ji pod tzv. Slupskou stráÀ. âeská a nûmecká ãást Univerzity Karlovy spoleãnû odkoupily od zde pÛsobící Spoleãnosti pro
zvelebování zahrad pozemek. âeská univerzita pﬁevzala star˘ skleníkov˘ komplex, nûmecká vybudovala kolem roku 1900 nové
technické skleníky.
Po uzavﬁení ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol v období okupace byly zahrady spojeny (ãeská
existovala jako tzv. ãeské oddûlení). Nálet na
Prahu v únoru 1945 zcela zniãil nûmecké
skleníky a po‰kodil ãeské. Zahrady byly následnû spojeny pod názvem Botanická zahrada UK. Skleníky byly v letech 1946 –
1949 zcela pﬁestavûny a zrekonstruovány
v období 1996 – 1999.
Tuto zelenou oázu v centru Prahy nav‰tíví kaÏdoroãnû kolem sta tisíc lidí, aby si
prohlédli ve sklenících stálou expozici tropÛ
a such˘ch subtropÛ (sbírka kaktusÛ a sukulentÛ) nebo nûkterou z v˘stav. V minulém
roce bylo pro náv‰tûvníky otevﬁeno krásné
nové odpoãinkové refugium. Náklady na
provoz Botanické zahrady, které hradí Pﬁírodovûdecká fakulta UK, ãiní roãnû okolo
‰esti milionÛ korun. Na provoz pﬁispívá nemalou finanãní ãástkou také praÏsk˘ magistrát.
van

Pomník českým botanikům
Ve ãtvrtek 20. ﬁíjna byl
v Botanické zahradû Univerzity Karlovy Na Slupi
slavnostnû odhalen pylon
ãesk˘m botanikÛm. Autorem plastiky z hoﬁického
pískovce je akademick˘
sochaﬁ Ivan Jilemnick˘,
v˘znamn˘ pﬁedstavitel
souãasného (monumentálního) sochaﬁství, kter˘ své
dílo vytvoﬁil a vûnoval zahradû pﬁi pﬁíleÏitosti jejího
v˘roãí: letos uplynulo 230
let od zaloÏení zahrady
v roce 1775.
Latinsk˘ nápis Viris Bohemorum disciplinae botanicae peritissimis, volnû
pﬁeloÏiteln˘ jako Nejlep‰ím
ãesk˘m botanikÛm, sestavil v duchu klasické latiny
dr. Kalivoda z Ústavu pro
studia ﬁecká a latinská Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy. Jen nám povolil
slovo botanicae namísto
herbariae; botaniku totiÏ
¤editel Botanické zahrady UK dr. Václav Vûtviãka u právû odhaklasická latina neznala,
lené sochy ãesk˘m botanikÛm. Pﬁi vernisáÏi se podávaly hoﬁické
dne‰ní herbariae by
trubiãky jako pﬁipomínka toho, Ïe pylon je vytesán z hoﬁického
ov‰em zavádûlo. TakÏe je
pískovce. Malé slavnosti se zúãastnili zástupci akademické obvytesáno to, co shora uvece, umûleck˘ch kruhÛ a mûstské ãásti Praha 2.
Foto: len
deno.
Na pylonu budou ze tﬁí stran v pﬁí‰tím roce
bûhy. Je tedy pﬁíznaãné, Ïe byl odhalen
vytesána jména pﬁedních botanikÛ, kteﬁí se
20. ﬁíjna, tj. na Den stromÛ a dﬁeva. Iniciativa
o zaloÏení a rozvoj tohoto oboru skuteãnû zavyhlá‰ení Dne stromÛ a dﬁeva vznikla právû
slouÏili, jako napﬁ. Preslové, âelakovsk˘, Dov Botanické zahradû Univerzity Karlovy Na
min etc.
Slupi v roce 2000.
Pylon je sv˘m zpÛsobem volnû stylizované
RNDr. Václav Vûtviãka,
torzo stromu s naznaãen˘mi koﬁenov˘mi náﬁeditel Botanické zahrady UK

Setkání s hudbou v režii sdružení skladatelů Harmonia
Samotná náv‰tûva kostela sv. Ludmily
Ïe se o ni opírá neogotická klenba. Bezespoale i v dal‰ích sálech, jen díky osobnímu nana námûstí Míru v Praze 2 ãlovûka posune
ru k tomu pﬁispûla dramaturgie koncertu, ktesazení Miroslava Kubiãky, kter˘ má na bedv ãase a my‰lenky nasmûruje daleko od
rá ﬁadila skladby tak, Ïe hudba gradovala, aÏ
rech ve‰kerou organizaci vãetnû dramaturgie,
shonu, kter˘ zÛstane v tepajícím lomozu
vytryskla jako mocn˘ gejzír, rozechvûla
a dal‰ích skladatelÛ, ãlenÛ sdruÏení, pﬁedevelkomûsta. KdyÏ se navíc rozezní skvostvzduch vysoko, tûsnû pod klenbou, odkud se
v‰ím Juraje Filase. „KdyÏ jsem s nápadem
né varhany, dostáváme se do zcela jiné ditóny vracely k zahlouban˘m posluchaãÛm.
zaloÏit podobné sdruÏení v roce 1994 pﬁi‰el,
menze a nad v‰ím dominuje kouzlo okaRádi vûﬁíme, Ïe se podobn˘ koncert bude
netu‰il jsem, jak nároãné bude poﬁádat pomÏiku.
v kostele sv. Ludmily opakovat.
dobné akce. Sami si navrhujeme letáãky i poPﬁesnû takové pocity jsme mûli
zvánky, které rozesíláme, na vût‰í prov pondûlí 3. ﬁíjna na recitálu Dorothey
pagaci prostﬁedky nemáme. O to více
Fleischmannové a Mária Sedlára, kter˘
nás tû‰í, Ïe je obvykle vyprodáno a Ïe
v Kostele sv. Ludmily uspoﬁádalo sdrujsou v publiku také mladí lidé. To je záÏení skladatelÛ Harmonia. Na chvíli
rukou, Ïe v‰ichni nepodléhají jen kojsme vyru‰ili interpretku D. Fleischmanmerãní zábavû typu reality show, ale
novou a skladatele Miroslava Kubiãku,
upﬁednostÀují skuteãnû vyvolené umûlkter˘ je jednatelem umûlecké skupiny
ce, o kter˘ch se v tisku hovoﬁí jen zﬁíd(oba vyuãují na konzervatoﬁi a ladiãské
kakdy.
‰kole Jana Deyla na Maltézském náHlavní ideou koncertÛ, které poﬁádámûstí v Praze 1). Zajímalo nás, jak se
me, je konfrontace soudobé hudby
zrodil program, jehoÏ souãástí byl zmís klasickou, která pﬁiná‰í posluchaãÛm
nûn˘ koncert.
urãité novum v pojetí programu.“
Varhanní premiéra
V minul˘ch letech poﬁádalo sdruÏení
SdruÏení, které pÛsobí na hudební
Harmonia Koncerty s hostem, pﬁi ktescénû jiÏ dvanáctou sezonu, uspoﬁádar˘ch vystoupil napﬁ. prof. Wichterle
Poctu interpretce D. Fleischmannové vyjádﬁili hudební
lo varhanní koncert úplnû poprvé, takÏe
a hovoﬁil o vlivu hudby na spoleãnost
skladatelé Otmar Mácha, Jiﬁí Teml a Miroslav Kubiãka
jsme byli svûdky jedineãné premiéry.
a filosofii a o svém vztahu k hudbû.
Trochu tomu nahrálo, Ïe o romantick˘ nástroj
Nad‰ením z proÏitku se netajili ani Ludvík
MUDr. Kouteck˘ se soustﬁedil na vliv hudby
u sv. Ludmily, kter˘ je souãasnû historickou
Vaculík, Jan Macourek ãi Alexander Kliment,
na na‰e zdraví. V dal‰ím období se konaly
památkou, peãuje mlad˘ varhanní virtuos Pakteﬁí se tady se‰li, aby vzdali hold interpretce
koncerty v Muzeu A. Dvoﬁáka a v Muzeu
vel âern˘. Koncert se mohl uskuteãnit v tak
D. Fleischmannové.
hudby pod názvem Umûlecká pﬁátelství v duokázalém prostﬁedí také díky vstﬁícnosti faráRecitál se mohl uskuteãnit díky podpoﬁe
chu, v jakém se odvíjela v Ïivotû v˘znaãn˘ch
ﬁe Mgr. Gereona Tomá‰e BiÀovce.
Hudební nadace OSA a Nadace âHF a resskladatelÛ. Vyznavaãi váÏné hudby mají jistû
Posluchaãi, kteﬁí oãekávali skladby klasikÛ,
taurace U modré kachniãky.
je‰tû v pamûti koncerty v rámci cyklu Souvisbyli bezesporu pﬁekvapeni díly soudob˘ch auDvanáctiletá tradice
losti, Dialogy, ãi Pocty a Setkávání, proto se
torÛ. Tóny dramaticky rozeznûly kostel a neCyklus komorních koncertÛ se opakovanû
právû letos na podzim koná Setkávání II.
smírnû sugestivní hudba vyvolávala aÏ pocity,
koná zejména v Muzeu A. Dvoﬁáka v Praze 2,
Text a foto: Eva Fi‰erová

Kamenní svědkové minulosti... Braunův dům je od nepaměti ozdobou Karlova náměstí
O v˘znamu tohoto domu ãp. 671, kter˘
nejen sklepy pﬁipomíná i dnes svoji dávnou minulost, svûdãí fakt, Ïe stojí na Karlovû námûstí, které mûlo b˘t podle pﬁedstav zakladatele Nového Mûsta praÏského
císaﬁe Karla IV. námûstím hlavním, centrálním. Navíc mu bylo vyhrazeno místo nejãestnûj‰í, v tûsném sousedství Novomûstské radnice.
Nejãastûji pouÏívan˘ název objektu, kter˘
ovládá nároÏí Karlova námûstí a ¤eznické ulice, je BraunÛv dÛm. Pozdûji se mu také ﬁíkalo Salmovsk˘, ale je‰tû pﬁedtím téÏ dÛm
U Kamenného stolu. To proto, Ïe i tady, stejnû jako u jiÏnûji poloÏeného domu ãp. 550,
byl kamenn˘ stÛl, zde pr˘ dokonce z mramoru, kde se provádûly platby za zboÏí ve velkém, a byl tady pﬁítomen i trÏní komisaﬁ. Karlovo námûstí tak z dÛvodu rozlehlosti zdej‰ího
trÏi‰tû mûlo svého ãasu dva domy U Kamenného stolu.
To nejpodstatnûj‰í shrnuje pamûtní deska
v domovním prÛãelí: „BraunÛv dÛm U Kamenného stolu, pozdûji Salmovsk˘. PÛvodnû
dva gotické domy, jichÏ dispozice je zachována ve sklepech. Z renesanãní pﬁestavby
dochováno dvorní kﬁídlo a portál z druhé
poloviny 16. stol. Dne‰ní podoba domu je
z pozdnû barokní úpravy z druhé poloviny
18. stol., snad od J. J. Wircha. DÛm patﬁil
v první polovinû 18. stol. rodinû barokního
sochaﬁe Matyá‰e Bernarda Brauna, kter˘
zde 15. února 1738 zemﬁel.“

Matyá‰ Bernard Braun se narodil 25. února 1679 v Sautens, ve farnosti Ötz v Tyrolsku.
V‰eobecnû se uvádí jeho narození v roce
1684. Na faﬁe kostela sv. ·tûpána je v‰ak
o jeho úmrtí zápis: „16. února 1738 zemﬁel
Matyá‰ Bernard Braun, mû‰Èan a ﬁezbáﬁ Nového Mûsta praÏského, ve vûku 59 let. Pohﬁeb vypraven z jeho domu U Kamenného
stolu naproti radnici.“
Aby mohl Matyá‰ Bernard Braun v Praze
trvale pÛsobit, musel se stát praÏsk˘m mû‰Èanem. Pﬁed radu Nového Mûsta praÏského
pﬁedstoupil 15. kvûtna 1710 a pﬁedloÏil dokumenty o svém manÏelském zrození a Ïe není
k nikomu ve stavu poddanském. Ruãení za
nûho pﬁevzali dva mû‰Èané Josef Vorel a Rudolf Beník. Po ovûﬁení dokumentÛ bylo Braunovi mûstské právo udûleno 21. ledna 1711.
Je‰tû za svobodna si Braun 9. února 1711
koupil dÛm U Tﬁí lilií ãp. 23 v dne‰ní Jungmannovû ulici za 740 zlat˘ch od dûdicÛ po
zemﬁelém staviteli Sylvestru Carlonovi. DÛm
nechal pﬁestavût a 27. srpna 1714 ho prodal
za podstatnû vût‰í cenu, 2500 zlat˘ch, Vojtûchu Voﬁí‰kovi. Netrvalo dlouho a 29. srpna
1714 si koupil vût‰í dÛm, právû ten U Kamenného stolu, proti vûÏi Novomûstské radnice
za 2900 zlat˘ch. Vyhovoval mu svou polohou
a rozlohou a navíc mûl velkou zahradu, kde
si zﬁídil dílnu.
Braunova sochaﬁská dílna v domû U Kamenného stolu byla nejvût‰í v tehdej‰í Praze.
Trvale zamûstnával ‰est tovary‰Û, mezi nimi

i svého bratra Dominika a synovce Antonína.
Byl zámoÏn˘m novomûstsk˘m mû‰Èanem
s pﬁíjmem 900 zlat˘ch. Proto 9. ãervna 1721
mohl jiÏ s manÏelkou koupit dnes jiÏ neexistující letohrádek za kostelem sv. Václava Na
Zderaze za 1500 zlat˘ch a 10. listopadu 1724
nároÏní dÛm na rozhraní dne‰ních ulic Vodiãkovy a Jungmannovy také za 1500 zlat˘ch.
Ten byl v roce 1911 rovnûÏ zbourán, kdyÏ
pﬁedtím se o jeho záchranu strhla doslova bitva. BohuÏel, tím, kdo prohrál, byli ochránci
a milovníci staré Prahy, a tak BraunÛv dÛm

ãp. 730 mÛÏeme obdivovat jiÏ pouze na dobov˘ch fotografiích.
Matyá‰ Bernard Braun byl po své smrti
pohﬁben v novomûstském farním kostele sv.
·tûpána. Byl v˘znaãn˘m mû‰Èanem a jako
bohat˘ ãlovûk ‰tûdr˘m podporovatelem kostela. Zanechal po sobû rozsáhlé dílo, které je
i dnes ozdobou mnoh˘ch sakrálních i svûtsk˘ch staveb v Praze i na ãeském venkovû.
Aã pÛvodem Raku‰an, jeho tvorba je bytostnû spjata s âechami, kde nalezl svÛj nov˘
domov.

Vdova Marie AlÏbûta Braunová se na tehdej‰í dobu brzo provdala za doktora práv
a profesora na praÏské univerzitû Mikulá‰e
Ignáce Königsmanna, kter˘ byl téÏ vdovcem.
Svatbu mûli 13. záﬁí 1739 v kostele Panny
Marie na Strahovû. Marie AlÏbûta BraunováKönigsmannová zemﬁela náhle ve vûku 46
let. Pohﬁbena byla 13. listopadu 1746 rovnûÏ
v kostele sv. ·tûpána. Její druh˘ manÏel podle knihy zemﬁel˘ch fary kostela sv. Havla na
Starém Mûstû praÏském zemﬁel také náhle
ve vûku 64 let v Karolinu, patrnû pﬁímo pﬁi
pﬁedná‰ce. Pohﬁben byl 15. listopadu 1752.
Z pozdûj‰í historie domu U Kamenného
stolu je‰tû vzpomeÀme, Ïe tady ve sv˘ch poãátcích sídlil ústav pro hluchonûmé chlapce.
Statut ústavu byl schválen 28. listopadu 1786
a jiÏ 7. prosince téhoÏ roku probûhlo slavnostní otevﬁení a zahájení provozu. Zaãalo se
více neÏ skromnû. Sedm chovancÛ bylo
umístûno v pronajat˘ch místnostech. DÛm
v té dobû vlastnil apelaãní rada Ka‰par Heﬁman hrabû Künigl (1745 – 1824), zakladatel
ústavu.
V roce 1991 skonãila zatím poslední a velice zdaﬁilá generální rekonstrukce Braunova
domu. Autoﬁi projektu rekonstrukce, kteﬁí se
snaÏili zachovat dÛm pokud moÏno alespoÀ
v ãásteãné podobû, jak ho znal slavn˘ sochaﬁ, byli Ing. arch. Zdenûk Sta‰ek
a Ing. arch. Milan Honzík. Investorem byla
Správa sluÏeb diplomatického sboru.
Text a foto: Eva Hrube‰ová

