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Novomûstská radnice

● V¯STAVA: prezentace sochaﬁsk˘ch, malíﬁsk˘ch, keramick˘ch a textilních dûl dvanácti
profesionálních v˘tvarnic V˘tvarná skupina
FEMINA a odkaz Pﬁemysla Pitra – 60. v˘roãí ukonãení II. svûtové války, na kterou poskytla Mâ Praha 2 grant (od 12. do 30. ﬁíjna).

NKP Vy‰ehrad

● GALERIE VY·EHRAD (Nad Libu‰inou
lázní – vstup není bezbariérov˘): obrazy a keramika Darji âejkové (viz foto) a Vladimíra
V‰eteãky Vzpomínky, sny a pﬁání (5. – 31.
ﬁíjna). ● STÁLÉ EXPOZICE: Pevnost Vy‰ehrad v dûjinách praÏského opevnûní; vstup

Na které námûstí se dívá lev, umístûn˘ na
prÛãelí tohoto domu?

VáÏení ãtenáﬁi,
v minulém ãísle jsme se vás ptali: Do které ulice smûﬁuje honosn˘ domovní portál vinohradského domu ãp. 283/52? K tomu nám
napsala Ing. H. Maixnerová z Budeãské ul.:

Fotosoutěž
„Tento portál zdobí rohov˘ dÛm Vinohradské
ulice v tûsné blízkosti Vinohradského Pavilonu. Hledûla jsem na nûj vÏdy s obdivem pﬁi
ãekání na tramvaj ã. 11, neboÈ zastávka do
centra je umístûna pﬁímo proti nûmu. Tak
jemnou práci, kterou se portál honosí v nadpraÏí vstupních dveﬁí, dnes pravdûpodobnû
nikdo uÏ nedokáÏe zrealizovat. Prostû nádhera, potû‰ení pro oko.“
Hudební dárek za správnou odpovûì,
kter˘ redakci vûnoval houslov˘ virtuos
J. Suk, zasíláme I. âermákové z âerchovské ul., Ing. H. Maixnerové z Budeãské ul.
a L. Jarolímové z Vinohradské ul.
Do ﬁíjnového ãísla jsme pro ãtenáﬁe pﬁipravili velmi lehkou hádanku: Víte, na které
námûstí se dívá lev na portálu funkcionalistického domu ãp. 292? V letech 1933 aÏ
1934 byl postaven pro poji‰Èovnu Riunione
Adriatica di Sicurtà podle projektu arch. Karla Kotase. Vzadu ve dvoﬁe je pak dal‰í dÛm,

do kasemat a podzemního sálu Gorlice, kde
je umístûno ‰est originálních soch z Karlova
mostu. Otevﬁeno dennû: 9:30 – 18:00.
● AKCE: Králodvorské slavnosti na praÏském Vy‰ehradû 2005 – viz níÏe (22. ﬁíjna
od 10:00 do 18:00). ● Vy‰ehradsk˘ hﬁbitov
se Slavínem (bezbariérov˘ pﬁístup od Baziliky sv. Petra a Pavla), otevﬁeno dennû: 8:00 –
18:00. ● Internet: www.praha-vysehrad.cz.

Muzeum Policie âR
Dûtské odpolední poﬁady (kaÏdou stﬁedu od
14:00): Chodím, jezdím (5. ﬁíjna), Co je a není správné – divadélko Hraãka (12. ﬁíjna),
Podzimní soutûÏ (19. ﬁíjna). ● Filmové
ãtvrtky (od 17:00): romantická komedie F.
Renãe Román pro Ïeny podle scénáﬁe Michala Viewegha (20. ﬁíjna). ● V˘stavy: Japonské meãe: v˘stava zaãlenûná do projektu
2005 Rok mezilidsk˘ch vztahÛ mezi Evropskou unií a Japonskem (do 9. ﬁíjna). V˘bûr
z v˘stavy Prostituce staré Prahy (do 30. ﬁíjna). Pﬁípad relikviáﬁe svatého Maura –
o prÛbûhu pátrání a o nálezu této unikátní románské památky (do 31. prosince). Práce studentÛ a pedagogÛ vysok˘ch umûleck˘ch ‰kol
Figurama (od 19. ﬁíjna). Expozice je otevﬁena
dennû kromû pondûlí od 10:00 do 17:00.
● Dûtské dopravní hﬁi‰tû pro veﬁejnost:
ãtvrtek: 13:00 – 15:00, sobota a nedûle: 10:00
– 12:00 a 14:00 – 16:00. Doporuãuje se vzít si
na dopravní hﬁi‰tû cyklistickou pﬁilbu. ● Internet: www.mvcr.cz/muzeum, tel.: 974 824 862.
zkr. Meziparla- slovensky 1. část
mentní „jestliže“ tajenky
unie

Domovní portál vinohradského domu ãp.
283/52, kter˘ se nachází nedaleko Vinohradského Pavilonu, smûﬁuje do Vinohradské ulice

Premiéry v Biu Illusion

Kino MAT v ﬁíjnu

Bio Illusion pﬁipravilo pro své diváky na
ﬁíjen napﬁ. ãeskou tragikomedii reÏiséra
B. Slámy ·tûstí – je o Monice, která musí
vyﬁe‰it, jestli pojede s pﬁítelem do Ameriky
nebo se postará o dûti své nejlep‰í pﬁítelkynû. Premiérovû budou uvedeny jednak originální komedie Vl. Morávka Hrube‰ a Mare‰ jsou kamarádi do de‰tû (v epizodní roli
se objevila i S. Zázvorková), jednak francouzsk˘ dokument L. Jacqueta Pﬁíbûh tuãÀáka (La Merche de L’empereur) o Ïivotû
a putování císaﬁsk˘ch tuãÀákÛ. Pﬁíznivci
cyklu Legendární filmy uvidí eroticky zabarven˘ polsk˘ pﬁíbûh W. Borowczyka Historie hﬁíchu (Dzieje grzechu) z roku 1975
o padlé dívce, která uvízla v tenatech zloãinu. Milovníci Ch. Chaplina se mohou tû‰it
na grotesku Moderní doba (Modern Time)
z roku 1936 a na satiru Diktátor ((The Dictator) z roku 1940.
van

Kino MAT na Karlovû nám. 19 (vchod z ulice OdborÛ) pﬁipravilo na ﬁíjen zajímavé filmy,
napﬁ. ãeskou komedii Happy End, vyprávûnou
i natoãenou pozpátku, nûmecko-rakouskou
kriminální komedii Obãanská v˘chova, francouzsk˘ umûleck˘ dokument Pﬁíbûh modré
planety nebo animovan˘ britsk˘ film Wallace
a Gromit: Prokletí králíkodlaka. Dûti se mohou
tû‰it na Pohádku o staré tramvaji, kreslen˘ seriál o Ïácích z 3. B Mach a ·ebestová nebo
na klasickou pohádku Py‰ná princezna. red
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Koncerty s v˘kladem
Mezinárodní spoleãnost Antonína Dvoﬁáka,
o. p. s. pokraãuje na podzim v sérii koncertÛ
s v˘kladem, které se na jaﬁe setkaly s vﬁel˘m
ohlasem. Konají se kaÏdé první úter˘ v mûsíci ve 14:30 v modlitebnû âeskobratrské
církve evangelické, Korunní 60. Tento prostor vyniká znamenitou akustikou, je zde v˘borné koncertní kﬁídlo. V˘hodou je i celoroãní
vytápûní a bezbariérov˘ vstup.
V úter˘ 1. listopadu budou na programu
díla pro violoncello A. Dvoﬁáka a J. S. Bacha
v podání Daniela Veise. Vstupné na v‰echny
koncerty je dobrovolné.
len

Fejeton

Slavnosti tramvají
a vzpomínek
Byla nedûle, ráno chladné, prÛzraãné a zlaté jako sklenice vody ze studánky, postavená
na okenní parapet zalit˘ sluncem, a na MánesÛv most pﬁijíÏdûla tramvaj. Nic tak neobvyklého. Ale ta tramvaj nebyla sama, za ní se
z lehkého mlÏného oparu vynoﬁovaly dal‰í
a dal‰í, nevyjíÏdûly jen z mlhy, ale vracely se,
krásné a hrdé, ze vzdálen˘ch ãasÛ. Tu a tam
jste mohli zahlédnout na plo‰inû prÛvodãího
v uniformû s nale‰tûn˘mi knoflíky a placatou
ãapkou se ‰títkem, pak zase nákladní vÛz
s kolejemi a pojízdnou prodejnu jízdenek… Po
mostû korzují dámy v ‰irok˘ch kloboucích
a s paraplíãky, non‰alantnû zametající prach
atlasov˘mi suknûmi, pán v cylindru si elegantnû navléká rukavice, koãí zapﬁahuje párek nabl˘skan˘ch valachÛ do otevﬁeného vozu koÀské dráhy… Ti v‰ichni jako by se strojem ãasu
pﬁenesli do 21. století. Minulost se ale mísí se
souãasností, pﬁijíÏdûjí nové, novûj‰í a nejnovûj‰í tramvajové soupravy a pﬁicházejí dal‰í
a dal‰í souãasníci. Vzduch nad mostem se rozechvívá lidsk˘mi hlasy, smíchem a hudbou.
A nad tím v‰ím se vzná‰í cinkot desítek zvonkÛ. „Vidí‰, pan prÛvodãí zatáhl za tuhle ‰ÀÛru,
zvonek zazvonil a to bylo znamení pro ﬁidiãe,
aby se rozjel. A tamhle je taková kasiãka, tam
mûli prÛvodãí zamãené lístky na tramvaj.
A takhle se do tramvaje naskakovalo a kdyÏ
nûkde pﬁibrzdila, tak se dalo i vyskoãit. Tenhle
strojek je na jízdenky, tady sedûl prÛvodãí
a jízdenky prodával, taky jsem si to zkusil,
kdyÏ jsem mûl v létû brigádu, tímhle kolem se
tramvaj ﬁídila a tenhle divn˘ vÛz vyjíÏdûl jen
v noci a brousil koleje…” Lidé nastupují do
stojících vozÛ, usedají na lavice a hladí jejich
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Králodvorské slavnosti na Vyšehradě 2005
V sobotu 22. ﬁíjna se budou konat na Vy‰ehradû Králodvorské slavnosti. Jejich hlavním organizátorem je ve spolupráci s NKP Vy‰ehrad soubor starého tance REGII CAROLI
REGIS, kter˘ se vûnuje dûjinám tance a jejich
interpretaci. Od 10:00 do 18:00 se náv‰tûvníci
mohou na stﬁedovûkém trÏi‰ti mezi Novou
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(PraÏskou) a Leopoldovou branou napﬁ. seznámit s umûleck˘mi a lidov˘mi ﬁemesly, nebo sledovat v˘stupy potuln˘ch truvérÛ, stﬁelbu
z paln˘ch zbraní a stﬁídání stráÏí pﬁed branami pevnosti. Hlavní ãást programu je vûnována rekonstrukci dvorské slavnosti k poctû korunovace Karla IV. ﬁímsk˘m císaﬁem dne
5. dubna 1355 v bazilice sv. Petra
v ¤ímû. Roku 2005 uvítá císaﬁe na
korunovaãní jízdû do Prahy jeho
bratr Jan Jindﬁich Lucembursk˘,
praÏsk˘ arcibiskup Arno‰t z Pardubic, olomouck˘ biskup Jan Oãko
z Vla‰imi, pﬁední ‰lechta a velmoÏové. Dvorskou hostinu doprovodí
hudba, tance, kejklíﬁi a rytíﬁsk˘ turnaj o pﬁízeÀ dvorních dam s ceremoniálem pasování na rytíﬁe. Na
závûr programu vystoupí dvorní
kejklíﬁi s ohni. Podrobnosti na
http://regii.unas.cz.
red

Jak se Pražané bavili v minulých stoletích

předložka

2. část
tajenky

tak mi je jeden kluk pﬁi‰lápnul, to byl trapas!),
na fotbalové zápasy, kdy hrozny nad‰en˘ch
fandÛ z otevﬁen˘ch plo‰in pﬁímo visely (to ãlovûk nûkdy nevûdûl, jestli ta ruka, kterou se drÏí tyãe, je jeho)… Zvlá‰tní, lidé nevzpomínají
jen na to, co se jim právû v téhle tramvaji pﬁihodilo, zaplavují je i tehdej‰í pocity. Náhle se
vracející radosti, smutky, nad‰ení, obavy
a dávno ztracené a radûji zapomenuté iluze.
Kolona se pomalu rozjíÏdí na slavnostní jízdu centrem Prahy. Vozy jsou plné usmívajících se cestujících (jaká to vzácnost!), lidé
z chodníkÛ mávají a sluneãn˘m dnem posílají
po trolejích své vlastní vzpomínky. Zdalipak je
napadne, Ïe i oni zanechávají na sv˘ch
cestách v tramvajích svoji stopu, která se po
letech vynoﬁí jako vzpomínka…
Eva Vlachová
(ke 130. v˘roãí praÏské MHD)

V Nuslích je od září Photo Museum Jírů

Swing v Národním domû

365 dní
zamýšlet pražský
klášter

nale‰tûné dﬁevo. Jemnû se dot˘kají leskl˘ch
klik a oãima bloudí po reklamách nalepen˘ch
na oknech. Nûkde v tom dﬁevû, kovu, uniformû prÛvodãího, ve cvaknutí kle‰tiãek, oznaãujících jízdenku a zacinkáni zvonku, jsou jejich
vzpomínky. Rozechvûní pﬁed první schÛzkou,
nervozita pﬁed zkou‰kami, radost a ulehãení
z právû sloÏené maturity. Cesty do práce (do
téhle tramvaje obzvlá‰È táhlo), do ‰koly (jednou jsme dostaly s holkama takov˘ záchvat
smíchu, Ïe nás chtûl prÛvodãí vysadit), i do taneãních (na prodlouÏenou jsem mûla dlouhé
svûtle modré ‰aty a kdyÏ jsem vystupovala,

Pﬁi pﬁíleÏitosti 25. v˘roãí úmrtí svûtovû
známého fotografa Václava JírÛ bylo 20. záﬁí
v Nuslích zaloÏeno „Photo Museum JírÛ“.
Tento nov˘ v˘stavní prostor se nachází pﬁímo
v domû, kde jmenovan˘ fotograf a spisovatel
Ïil a pracoval, v Jaromírovû ulici ã. 34. Pﬁi
pﬁíleÏitosti otevﬁení galerie byla za spolupráce
archivu Národního muzea uspoﬁádána dvougeneraãní v˘stava ãernobíl˘ch fotografií Václava a jeho synovce Jiﬁího JírÛ. Jejich tématem jsou lidé a Ïivot pﬁed válkou a po válce.
Expozici mÛÏete nav‰tívit aÏ do 30. ﬁíjna. red

Leto‰ní 8. roãník swingového festivalu se
koná za podpory Mâ Praha 2 a za spolupoﬁádání hl. m. Prahy ve dnech 2. – 4. listopadu v Národním domû na Vinohradech.
V programu vystoupí mj. Big Band konzervatoﬁe Jaroslava JeÏka, Irena Budweiserová
and Friends, Melody Makers Ondﬁeje Havelky, Bohemia Big Band, slovensk˘ Gustav
Brom Big Band a Big Band âeského rozhlasu. Festival bude moderovat Ale‰ Benda. Podrobn˘ program na www.nardum.cz.
van
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budova b˘valé tiskárny Tribuna z roku 1920
od arch. Bohumíra Kozáka a Karla Ro‰tíka.
Aby byla pro v˘‰e uvedené objekty uvolnûna stavební parcela, musely b˘t zboﬁeny
dva zde stojící staropraÏské domy. Patrov˘
barokní, zvan˘ Vy‰ebrodsk˘ podle známého
jihoãeského cisterciáckého klá‰tera, a dÛm
ãp. 292, novomûstsk˘ pivovar s pivnicí, jehoÏ architektonick˘ v˘raz byl v té dobû jiÏ
klasicistní. Naz˘val se Zlat˘ lev ãi âern˘ pivovar, neboÈ ãást jeho fasády mûla velmi
tmavou barvu. âas od ãasu se objevují nesprávné názory ohlednû tohoto názvu, a sice v tom smyslu, Ïe se tu vaﬁilo pouze ãerné pivo, nebo dokonce, Ïe se zde vaﬁilo pivo naãerno. Jak reliéf zlatého lva ve formû
domovního znamení, tak název pﬁe‰ly na
nov˘ objekt. Kovov˘ reliéf lva je dílem sochaﬁe Franty BÏocha. Historické fotografie
z bourání budovy dokládají, Ïe kaÏdé ráno
stál pﬁed objektem zástup nezamûstnan˘ch,
kteﬁí doufali, Ïe budou najmuti na práci.
Odpovûì na soutûÏní otázku zasílejte
po‰tou na adresu ÚMâ Praha 2, redakce
novin, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo
e-mailem, nejpozdûji do 19. ﬁíjna.
Text: Eva Hrube‰ová/van, foto: hru

egyptský
bůh
Slunce

Dne 14. ﬁíjna 1615 se narodil v˘znamn˘ italsk˘ architekt a stavitel raného baroka v Praze (viz
tajenka). Pracoval zejména pro ﬁád Tovary‰stva JeÏí‰ova, ale i jiné ﬁády a zákazníky mûl i mezi
‰lechtou (napﬁ. âernínové, Lobkowiczové). Je mj. autorem projektu chrámu sv. Ignáce na Karlovû nám. a vedlej‰í novomûstské jezuitské koleje, Klementina, opevnûní Vy‰ehradu, chrámu
Nejsv. Trojice v Klá‰terci nad Ohﬁí nebo zámku Humprecht. Tajenku posílejte na po‰tovní adresu: ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo e-mailem, nejpozdûji do
19. ﬁíjna. Správné znûní tajenky z minulého ãísla: královna Eli‰ka. Vylosovanému v˘herci, kter˘m je tentokrát M. Florián z Prahy 10, zasíláme hudební dárek, poskytnut˘ redakci houslov˘m
virtuosem J. Sukem.

AÏ do 28. února 2006 naleznete v Muzeu
hl. m. Prahy zajímavou v˘stavu, která se zamûﬁila na spoleãensk˘ Ïivot obyvatel metropole od konce 18. do zaãátku 20. století.
K oblíben˘m aktivitám PraÏanÛ patﬁily v˘lety
do parkÛ, na vltavské ostrovy, na mûstské
hradby i za nû, náv‰tûvy plesÛ, rÛzn˘ch taneãních zábav i znám˘ch praÏsk˘ch poutí.
K muÏské zábavû patﬁila mj. také náv‰tûva
hostincÛ, restaurací, kaváren a vináren.
V posledních desetiletích 19. století zaãínají
vznikat zpûvní sínû (‰antány) a brzy nato
i nejstar‰í kabarety. V tomto období vzkvétalo
divadlo, hudba a pozdûji se zaãal rodit i film.
Velkou atrakcí se stalo také pﬁedvádûní technick˘ch vynálezÛ, jako byly napﬁ. fonograf,
gramofon a kinematograf. Spoleãenské aktivity a zábavu obohatil rovnûÏ vznik organizované tûlov˘chovy a sportu.
Tato i dal‰í témata jsou prezentována bohat˘m obrazov˘m materiálem i trojrozmûrn˘mi exponáty: spolkové kroje, prapory, sportovní trofeje, stolní hry, zapomenuté hudební
nástroje (sklenûná harmonika), hudební strojky, dochované zbytky star˘ch kolotoãÛ

a stﬁelnic a mnohé dal‰í pﬁedmûty. Expozici
doplÀují ukázky dobové hudby; k jejímu oÏivení jistû pﬁispûje projekce nejstar‰ích ukázek

hran˘ch a dokumentárních filmÛ, pﬁibliÏujících
atmosféru zaniklé Prahy. V˘stava je otevﬁena
dennû kromû pondûlí (9:00 – 18:00).
van
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