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Jak vám vyhovuje souãasné hektické
okolí?
Pﬁíli‰ ke mnû nedoléhá, prchám pﬁed ním
do knihovny Libri prohibiti, která mne stále
potﬁebuje. Vznikla ostatnû také na dvojce,
v Podskalské ulici, ale v r. 1992 jsem ji pﬁenesl na SenováÏné námûstí. MoÏná se s ní
Jiﬁího Gruntoráda mÛÏete nejãastûji nana dvojku vrátím, je to dobrá adresa. Nevíte
jít v knihovnû samizdatové a exilové literao vhodném domû?
tury Libri prohibiti na SenováÏném námûsJá ne, ale uvidíme, jestli nûkdo pﬁijde
tí, srdcem ale pr˘ je „dvojkaﬁ“. „Cel˘ mÛj
s nabídkou. Kam chodíte, kdyÏ si chcete
Ïivot je pﬁekvapivû spjat s dvojkou,“ ﬁíká.
odpoãinout?
Co znamená, kdyÏ nûkdo ﬁekne, Ïe je jeho
Na dvojce mám rád parky, od Karlova
cel˘ Ïivot spjat s urãit˘m místem?
a Folimanky mého dûtství pﬁes Vy‰ehrad
Kdyby se to mûlo
a Grébovku aÏ po
vysvûtlovat podle
Riegrovy sady. Nemne, pak to znamesmím zapomenout na
ná, Ïe na dvojce Ïiju
Botanickou zahradu
nepﬁetrÏitû tﬁiapadea Albertov, kam také
sát let. Tedy – kromû
chodím. Miluji secesnûkolika málo let,
ní architekturu Krákdy jsem se odtud
lovsk˘ch Vinohrad
musel nedobrovolnû
a praÏské kostely. Na
vzdálit. Rodiãe se po
dvojce znám v‰echválce pﬁistûhovali na
ny, nejradûji mám
dvojku z Dejvic a já
kostel Panny Marie
se narodil v Zemské
Knihovník a jeho ãtenáﬁka Foto: archiv J. G.
a sv. Karla Velikého
porodnici. Nejprve
na Karlovû.
jsme Ïili v ulici Pod Zvonaﬁkou, od roku 1960
Máte i oblíbenou hospÛdku ãi vinárnu?
v Sokolské ulici, v domû, kde bydlel také
V posledních letech jsem si oblíbil vinotéku
egyptolog prof. Lexa. Od poloviny 80. let aÏ
v Jen‰tejnské. Mohu tam v klidu popít víno
dosud bydlím v Oldﬁichovû ulici. Na mapû je
z templáﬁsk˘ch sklepÛ a nepronásleduje mne
to trojúhelník, jehoÏ stﬁedem je Folimanka.
vlezlá pop-music, které se ve vût‰inû restauJste knihovník, vnímáte dvojku jako
rací a vináren nelze vyhnout.
místo, kde se rodily my‰lenky, psaly knihy
Co ﬁíkáte zmûnám, které v posledních
nebo odehrávaly úÏasné pﬁíbûhy?
letech tolik pﬁetvoﬁily tváﬁ na‰eho hlavníJsem knihovníkem volbou. Astrologové ﬁího mûsta?
kají, Ïe je to v mém horoskopu úplnû jasné.
Poznamenaly tváﬁ matiãky Prahy k lep‰íVnímám dvojku jako místo, kde se rodily nemu i k hor‰ímu. Vût‰ina chátrajících ãinÏákÛ
jen my‰lenky, ale i ãeské dûjiny. KnûÏna Libuje opravena, mnoho památek pro‰lo citlivou
‰e vû‰tila slávu Prahy (moÏná) z Vy‰ehradu.
rekonstrukcí a na dal‰ích se pracuje. Vadí
Ani na‰e novodobé dûjiny Prahu 2 neu‰etﬁily
mi ambiciózní architekti bez invence, kteﬁí
– v Îitné ulici byl zastﬁelen ministr Ra‰ín,
se prosadili obludnostmi i v centru. Za
v Resslovû ulici padli para‰utisté, vyslaní
v‰echny lze jmenovat alespoÀ sklenûnou
z Lond˘na. Zaãal tu i úÏasn˘ pﬁíbûh Charty
krabici na Karlovû námûstí, ostatnû i chvále77, kdyÏ se v bytû Jaroslava Koﬁána v Tyr‰on˘ „tanãící dÛm“ je notnû pﬁedimenzovan˘
vû ulici se‰li její „otcové“ ke konspirativní
a pﬁipomíná spí‰e Golema, neÏ taneãní pár.
schÛzce. Praha 2 ostatnû byla tehdy místem
Mám obavu, aby se z Prahy nestal turistick˘
s nejvût‰ím v˘skytem odpÛrcÛ komunistického
Disneyland nebo prostor, kde mÛÏe kdokoli
reÏimu v celém âeskoslovensku. Od Hejdánstavût cokoli.
kov˘ch ve Slovenské ulici se dalo sejít do
Kam utíkáte, kdyÏ si chcete odpoãiAnglické k Petru Uhlovi a Annû ·abatové, pak
nout, nebo tﬁeba i najít inspiraci?
stále z kopce do Jeãné k NûmcÛm, odkud byl
Z Prahy nûkdy, spí‰e zﬁídka, utíkám do jiÏkousek na Karlovo námûstí k BendÛm a odních âech. Díky pﬁátelské laskavosti mohu
tud na nábﬁeÏí – nyní Ra‰ínovo – k HavlÛm.
trávit víkendy ãi prázdniny v pﬁekrásném VarTam v domû ãp. 2000 vznikaly v 60. letech
vaÏovû. Snad tam letos uvítám jaro, ale magminulého století slavné hry Václava Havla.
net Prahy magické mne brzo vrátí zpût. daf

Osobnost Prahy 2

Jiří Gruntorád

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

zastoupená Radou mûstské ãásti Praha 2
vypisuje dne 14. 3. 2006 konkurz na místo ﬁeditelky/ﬁeditele Knihovny na Vinohradech, Korunní 15, 120 00 Praha 2
Sjednan˘ druh práce: ﬁeditelka/ﬁeditel knihovny, s místem v˘konu práce Praha.
Platové zaﬁazení dle NV 330/2003 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ: platová tﬁída 10, pﬁedpokládan˘ pracovní pomûr na dobu neurãitou.
Pﬁedpokládané zahájení v˘konu funkce ﬁeditelky/ﬁeditele od 1. 7. 2006.
Nabídky uchazeãÛ obsahující písemnou pﬁihlá‰ku do konkurzu, strukturovan˘ profesní Ïivotopis, koncepci fungování a rozvoje Knihovny na Vinohradech, v˘pis z evidence Rejstﬁíku
trestÛ a ovûﬁenou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání
je tﬁeba doruãit do podatelny ÚMâ Praha 2 nejpozdûji do 24. 4. 2006.
Adresa:
mûstská ãást Praha 2, úﬁad mûstské ãásti, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
Na obálce zﬁetelnû vyznaãte:
„KONKURZ NA ¤EDITELKU/¤EDITELE KNIHOVNY
NA VINOHRADECH – NEOTVÍRAT !“
BliÏ‰í informace na www.praha2.cz
Vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo zru‰it tento konkurz
kdykoliv v jeho prÛbûhu.

Ladislav Sitenský vystavuje na Novoměstské radnici
Na 80 ãernobíl˘ch fotografií Ladislava
Sitenského je v rámci v˘stavy nazvané
Praha mého mládí aÏ do 13. kvûtna k vidûní na Novomûstské radnici. Pﬁístupna je
dennû kromû pondûlí od 10:00 do 18:00.
V˘stavu zahájil 15. bﬁezna starosta Mâ
Praha 2 Mgr. Michal Basch, kter˘ k osobnosti
Ladislava Sitenského jako slavného vinohradského fotografa, vojáka zahraniãní armády,
skauta apod. mohl pﬁipojit je‰tû titul „ãestn˘
obãan Prahy 2“, jímÏ je od dubna roku 2004.
Místo Ladislava Sitenského ve svûtû fotografie charakterizoval v úvodním proslovu
prof. Zdenûk Kirschner z fakulty soc. vûd UK
mimo jiné takto: „Fotografie Ladislava Sitenského nejsou jen pohledem do Prahy 30. let,
k letcÛm ve Francii a Velké Británii ãi ke krásám slovensk˘ch hor. Jsou pohledem k tomuto fotografovi, k jeho odhodlání vidût svût
s takov˘m citem... Sitensk˘ je z té generace,
jeÏ byla poãata a zrozena k budoucnosti ãeskoslovenské republiky, ztotoÏÀovala se s jejím
osudem a ‰la ji bránit. Sitensk˘ je ‚fotograf
ãeskoslovenské demokracie‘. V jeho tvorbû
uvidíte Ïivot, kter˘ se pﬁes v‰echny peripetie
dokázal drÏet za v‰ech okolností rovnû... ti
chlapci namísto relativnû pohodlného Ïivota
v protektorátu utekli bránit svoji zemi. Jeho
fotografie, to je obraz antické tragédie ãlovû-

ka, kter˘ vsazuje své já do okamÏiku osudného rozhodnutí,“ uvedl profesor Kirschner.
Na vernisáÏi vystoupily také dûti ze Základní ‰koly Slovenská, kam L. Sitensk˘ (tehdy je‰tû do reálného gymnázia) chodil a kde
v roce 1933 se sv˘m prvním fotoaparátem
podnikl první úspû‰né pokusy. Stûny základní
‰koly dodnes zdobí jeho fotografie.
V˘bûr z praÏsk˘ch motivÛ Sitenského na
Novomûstské radnici uspoﬁádal, podobnû jako v‰echny jeho ostatní expozice v posledních letech, Pﬁemysl ¤epa. Zaãalo to v roce
1999 v˘stavou k osmdesátinám slavného fotografa na PraÏském hradû, a pak uÏ to byl
jedinû on, na koho se L. Sitensk˘ vÏdy s dÛvûrou obracel. Na Novomûstské radnici mají
nûkteré snímky premiéru: „Vybral jsem alespoÀ polovinu fotografií, které dosud nebyly
vystaveny, takÏe tu lidé, kteﬁí Sitenského znají
z minul˘ch v˘stav, najdou zase nûco nového,“ upozorÀuje Pﬁemysl ¤epa. Z jeho vyprávûní je cítit pﬁedev‰ím úcta k osobnosti fotografa... „Obdivuji tu nesmírnou pracovitost
a poctivost – Sitensk˘ svému umûní zasvûtil
cel˘ Ïivot. ÚÏasné je, Ïe kdyÏ se dostal
z Francie do Anglie a pﬁihlásil se ke zkou‰kám na váleãného fotografa, tak v Lond˘nû
nepro‰el. Generál Janou‰ek, protoÏe znal jeho tvorbu, si ho pﬁesto vzal k sobû – dûlal sice technika na leti‰ti, ale
mûl volnou ruku, aby mohl
zachycovat tu kaÏdodennost.“ A jak nejbliÏ‰í spolupracovník legendárního fotografa vnímá jeho vztah
k okolnímu svûtu? „On
vÏdycky ka‰lal na kritiky.
VÏdycky tvrdil, Ïe jeho nejvût‰í odmûnou jsou dopisy,
pochvaly od lidí, kteﬁí jdou
na v˘stavu a vidí... to je taky jeho krédo; kdyÏ uÏ tu
práci dûlá, chce, aby byla
vidût. Aby v˘stavní síÀ naVernisáÏ byla pﬁíleÏitostí k mnoha mil˘m setkáním
Foto: nov
v‰tívila spousta lidí, aby tam

Zaniklé vinohradské biografy (I.)
Pro v˘stavu architektury a inÏen˘rství natoãil v létû 1898 magistrátní úﬁedník Jan KﬁíÏeneck˘ první ãeské „aktuality“ – mimo jiné
i PurkyÀovo námûstí na Královsk˘ch Vinohradech. Na Vinohradech poãátkem minulého
století hostovalo nûkolik spoleãností s „oÏivl˘mi obrázky“, vÏdy jen pár dnÛ.
První vinohradsk˘ stál˘ biograf zaloÏil Josef
Koubek r. 1908 na Palackého, nyní Francouzské tﬁídû. Jmenoval se nejprve Koubek a pozdûji Vlast. Jako kluk jsem tam chodíval v nedûli odpoledne vût‰inou na je‰tû nûmé filmy,
podbarvené reprodukovanou hudbou z italsk˘ch oper. To bylo ve tﬁicát˘ch letech. Do ulice to byl patrov˘ dÛm, ve kterém bylo známé
Ïelezáﬁství, biograf byl vzadu ve dvoﬁe. Dnes
jsou tam dva moderní domy, drogerie a jazykov˘ ústav. PÛvodní kino Illusion sídlilo od r. 1908
v restauraãním sále Na Slovanech, v následujícím roce pﬁesídlilo na Václavské námûstí.
Mûstsk˘ biograf Minuta na Korunní tﬁídû
byl obecenstvu pﬁedstaven v r. 1913. Jeho
existence skonãila pﬁi náletu 14. února 1945,
kdy vyhoﬁelo i Bio Na Slovanech klubu
penzionovan˘ch solistÛ Národního divadla.
Dnes místo Minuty máme budovu Telecomu
a i ty ka‰tany ze zahrady za kinem vzaly pﬁi
stavbû stanice metra za své; jejich opojná
vÛnû je nahrazena benzinov˘mi v˘pary
z místního parkovi‰tû pro VIP.

Na nûkdej‰í nejdel‰í praÏské ulici – Vinohradské (také Fochovû, Schwerinovû nebo
Stalinovû... jak se ty ãasy mûní) – vyprojektoval na b˘valém Seidlovû poli architekt Dryák
palác Radio, kde od r. 1924 sídlilo kino Radio. V téÏe budovû sídlil krat‰í dobu i rozhlas,
kter˘ pﬁesídlil do budovy Orbisu a pozdûji do
vlastní nové budovy ve Vinohradské 12.
Mlad‰í tohle kino znají pod jménem Kvûten.
Dnes je tam herna. Od zahájení provozu
v hledi‰ti pravidelnû kaÏdou sobotu sedával
nenápadn˘ star‰í pán, o kterém jen pár zasvûcen˘ch vûdûlo, Ïe je to Leopold
Wohlschläger, za monarchie i republiky hlavní
mistr popravãí.
V roce 1929 byl pár domÛ nad Radiem
otevﬁen biograf Mace‰ka, kter˘ dal postavit
ve svém paláci Alois Mace‰ka, v˘robce
uherského salámu, konzerv a hlavnû slavn˘ch mace‰ek. Kino Flora, dnes v obvodu
Prahy 3, bylo hned po Lucernû druhé nejkrásnûj‰í kino v Praze. Sem jsem vÏdycky
vcházel jako do chrámu umûní: u vchodu diváky vítaly sochy muÏe a Ïeny z kararského
mramoru, dílo sochaﬁe Kodeta, dnes tu sídlí
VZP. Kousek pod Florou, dnes rovnûÏ v Praze 3, sídlil v ¤ipské ulici její proletáﬁsk˘ bratránek, kino Slavie: je tu billiard klub, stejnû
jako v nûkdej‰ím kinû Vy‰ehrad.
Miroslav Rosík

Letní tábor pro dûti aneb Hledání ztraceného ãasu
SdruÏení Campamento ‘99 spolu s farností u sv. Václava zvou v‰echny dûti z Prahy 2
na letní tábor na téma Hledání ztraceného ãasu, kter˘ se bude konat od 1. do 15. ãervence 2006 ve Zhoﬁci u Manûtína v západních âechách. Tábor je urãen dûtem ve vûku od 6
do 14 let, a to nejen z kﬁesÈansk˘ch rodin. âeká na nû bohat˘ duchovní i sportovní program a samozﬁejmû celotáborová hra. Pﬁihlá‰ku najdete na www.campamento99.cz nebo ji
lze vyzvednout v kostele (pﬁíp. na faﬁe) u sv. Ludmily. Dal‰í informace u pí L. Urbanové na
tel.: 724 101 393.

bylo hodnû fotek,“ ﬁíká Pﬁemysl ¤epa a k pojetí zatím poslední v˘stavy Sitenského podot˘ká: „Na této v˘stavû jsou vlastnû takové
ostrÛvky, minipﬁíbûhy... snaÏil jsem se to udûlat trochu volnûj‰í, aby nebyla fotka na fotce.“

Ladislav Sitensk˘ a Praha jeho mládí Foto: nov

Ladislav Sitensk˘, kter˘ svého nezastupitelného pomocníka nechal pracovat zcela volnû a pﬁi‰el ho zkontrolovat jen jednou, je, jak
nám prozradil, spokojen: „Pan ¤epa to udûlal
v˘teãnû, lep‰í to udûlat nemohl a já jsem naprosto spokojen – a to jsem pﬁitom velice nároãn˘. Doufám, Ïe tady ãasem dáme dohromady je‰tû nûco jiného. Nesmíte ale moc
dlouho otálet, protoÏe já se nebudu po svûtû
potulovat vûãnû...“
A co by to mohlo b˘t pﬁí‰tû? „Podívejte se,
takov˘ch v˘stav, jako je tady, mám minimálnû
deset na rÛzná témata... mohou to b˘t tﬁeba
hory v zimû, nebo ¤ecko a podobné vûci,“
uzavírá fotograf – kronikáﬁ 20. století Ladislav
Sitensk˘.
len

V˘tvarná soutûÏ Karel IV.
Odbor ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
ÚMâ Praha 2 vyhla‰uje v˘tvarnou soutûÏ
pro dûti na téma: „KAREL IV.“
Do soutûÏe mÛÏete posílat obrázky ãi trojrozmûrná díla, související s Karlem IV. a jeho
dobou. Ústﬁedním tématem jsou korunovaãní
klenoty.
Z do‰l˘ch
v˘tvarn˘ch
p r a c í
uspoﬁádáme
v˘stavu,
vítûzná
díla budou vystavena pﬁi
pﬁíleÏitosti císaﬁského prÛvodu Karla IV. na poãátku
záﬁí 2006 v improvizované rotundû na Karlovû námûstí a také na internetov˘ch stránkách
Mâ Praha 2.
V˘tvarné práce na téma „Karel IV.“ posílejte nejpozdûji do 15. ãervna 2006 na adresu:
odbor ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy Mâ
Praha 2, námûstí Míru 20, 120 39 Praha 2.
Práce oznaãte heslem „Karel IV.“
Maximální formát obrázkÛ je A3, maximální rozmûr trojrozmûrn˘ch dûl je 0,5 m x
0,5 m x 0,5 m. NezapomeÀte k soutûÏnímu
dílu pﬁipsat své jméno, pﬁíjmení, vûk, adresu,
telefonní ãíslo a ‰kolu ãi ‰kolku, kterou nav‰tûvujete. SoutûÏ bude probíhat v pﬁed‰kolní kategorii a v kategorii I. a II. stupeÀ základních ‰kol. Tﬁi nejlep‰í práce v kaÏdé kategorii budou odmûnûny hezk˘mi cenami.
Podrobné informace: Mgr. Jana Havlíková,
e-mail: havlikovaj@p2.mepnet.cz, tel.: 236
044 188.

Kamenní svědkové minulosti... Dům, kde žil a stvořil slavná díla Bohuslav Schnirch
V krátké, úzké, málo frekventované
a dnes dokonce slepé vinohradské Mikovcovû ulici stojí dÛm ãp. 548. Od sv˘ch
sousedÛ se v˘raznû li‰í novorenesanãní
fasádou. Ta se v minulosti utápûla ve slunci, neboÈ je obrácená k jihu a protûj‰í domy byly pﬁi vzniku ulice postaveny aÏ pozdûji. Sgrafito s námûtem klasického holdovacího prÛvodu si nakreslil sám stavebník tohoto rodinného domu, ãesk˘ sochaﬁ
Bohuslav Schnirch (1845 – 1901).
V˘znaãn˘ ãesk˘ v˘tvarn˘ umûlec Bohuslav Schnirch se narodil i zemﬁel v Praze.
Patﬁil k v˘tvarné generaci umûlcÛ Národního
divadla. Studoval ve ·t˘rském Hradci, Praze,
Vídni i Mnichovû. V letech 1871 – 1973 pob˘val v Itálii, kde se vûnoval studiím antického umûní. Zde ho oslovila i klasická italská
renesance.
Vytvoﬁil napﬁíklad bronzov˘ medailon na
pomník zakladatelÛ Sokola Fügnera a Tyr‰e
na Ol‰ansk˘ch hﬁbitovech a HusÛv medailon
na domû ã. 7 na Betlémském námûstí. Pﬁispûl k sochaﬁské v˘zdobû mnoh˘ch reprezentaãních budov v Praze. Pro Rudolfinum vytvo-

ﬁil stráÏce vchodÛ do budovy, lvy a sfingy, pro
Národní muzeum alegorické skupiny pod kopulí, pro vstup ke schodi‰ti Zemské banky
dvû velké sochy Svûtlono‰Û, pro prÛãelí PraÏské mûstské poji‰Èovny dvû skupiny Volání na
poplach a Ha‰ení. Podle jeho návrhÛ byly vytvoﬁeny i trigy na Národním divadle.
V dne‰ních Havlíãkov˘ch sadech vytvoﬁil
sochu Neptuna pﬁed jeskyní a Grottou a provedl v˘zdobu Gröbeho vily, v‰e na zakázku
hrabûte Moﬁice Gröbeho. Sochaﬁsky ozdobil
i nûkolik mû‰Èansk˘ch vinohradsk˘ch domÛ.
Byl zaslouÏil˘m pﬁedsedou v˘tvarného odboru
Umûlecké besedy a patﬁil mezi zastánce
a ochránce praÏsk˘ch nemovit˘ch památek.
Nechybûlo mnoho a místo Myslbekova
souso‰í s jezdeckou sochou patrona ãeské
zemû sv. Václava stálo na Václavském námûstí souso‰í vytvoﬁené Bohuslavem Schnirchem. KdyÏ byla v roce 1894 vypsána soutûÏ
na svatováclavsk˘ pomník, získali první cenu
dva sochaﬁi Myslbek i Schnirch. Teprve po
dlouh˘ch úvahách byla dána pﬁednost
J. V. Myslbekovi. SchnirchÛv model je dnes
uloÏen v sochaﬁské sbírce Národní galerie.

Poté, co se Bohuslav Schnirch rozhodl natrvalo usadit v Praze, podnikl nûkolik neúspû‰n˘ch pokusÛ najít si byt spojen˘ s vyho-

vujícím ateliérem. Na radu sv˘ch pﬁátel pak
zakoupil vhodn˘ stavební pozemek jen kousek za praÏsk˘mi hradbami, které se jiÏ v té
dobû zaãaly postupnû bourat. Bylo to nedaleko Slepé brány, dﬁíve Svinské, která stála na
konci Jeãné ulice, a zmínûn˘ pozemek byl
hned za dne‰ním námûstím I. P. Pavlova.
Dodejme, Ïe k zastavûní Mikovcovy ulice
do‰lo v roce 1884. Pojmenována byla
k poctû spisovatele a zakladatele ãasopisu
Lumír Ferdinanda Bﬁetislava Mikovce (1826
aÏ 1882). Od svého vzniku aÏ po dne‰ek
nezmûnila svÛj název, coÏ v Praze není aÏ
tak obvyklé.
Vypracováním projektu svého rodinného
domu povûﬁil stavebník architekty Antonína
Wiehla a Jana Zeyera. Druh˘ jmenovan˘ byl
bratrem známého básníka Julia Zeyera. Interiér objektu si Bohuslav Schnirch vytvoﬁil
sám. Ka‰nu ve vestibulu ozdobil so‰kou Merkura a na shora osvûtlené schodi‰tû osadil
odlitky nûkter˘ch sv˘ch plastik. Uvádí se, Ïe
mu pﬁi tom pomáhal jeho tehdy jiÏ sedmdesátilet˘ otec Josef Schnirch, kter˘ dva roky
poté zemﬁel.

V pﬁízemí domu, kter˘ byl dokonãen v roce
1875, mûl Bohuslav Schnirch ateliér a tady
vznikala nûkterá jeho sochaﬁská díla, vãetnû
dekorativních plastik pro Zlatou kapliãku nad
Vltavou, Národní divadlo. V horní ãásti domu
pak bydlela Mistrova rodina vãetnû dûtí a tady vládla pevnou, ale laskavou rukou jeho
mladá manÏelka. Dûti ov‰em jako magnet pﬁitahovalo zajímavé a atraktivní prostﬁedí otcova ateliéru. V tom pﬁípadû jim Bohuslav
Schnirch pÛjãoval sochaﬁskou hlínu a se zájmem sledoval jejich v˘tvarné pokusy. BohuÏel jedna z jeho dcer, nadaná malíﬁka a studentka UmûleckoprÛmyslové ‰koly v Praze,
Roberta Schnirchová (1887 – 1904), ve velmi
mladém vûku zemﬁela.
Bohuslav Schnirch zemﬁel za krásného
sluneãného dne 30. záﬁí 1901 pﬁi v˘letû do
praÏské ·árky, po záchvatu mozkové mrtvice.
KdyÏ ode‰la z tohoto svûta i jeho manÏelka,
opatrovala odkaz svého slavného otce a genia loci tohoto vinohradského domu jeho dal‰í
dcera, paní BoÏena Bouãková, která se zde
v roce 1888 narodila.
Text a foto: Eva Hrube‰ová

