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Loutky a rodinná loutková divadla  
na Letné
22. 2. – 30. 6. 2017

Expozice představuje především prvo-
republiková rodinná loutková divadla. Ná-
vštěvníci uvidí proscénia, opony, kulisy, 
marionety odlišných velikostí navržených 
několika výtvarníky, ale také nábytek a in-
teriérové doplňky scény. Výstavu doplňují 
loutkové divadelní hry a další dokumenty. 
V současné době počítačů, televizí a mo-
bilů by se rodinné loutkové divadlo mohlo 
stát prostředkem kreativní mezigenerační 
hry, která umožní nejen rozvoj fantazie a vý-
tvarného cítění, ale také slovní zásoby dětí. 
Výstava je uspořádaná na počest zařazení 
Loutkářství na Slovensku a Česku do Repre-
zentativního seznamu nehmotného kultur-
ního dědictví UNESCO. 

Letenský masopust 2017
25. 2. 2017

„Slet“ masek proběhne v 10.30 na 
Strossmayerově náměstí, průvod za dopro-
vodu muziky a chůdařů půjde do NTM, kde 

bude kulturní program i masopustní gast-
ronomie. 

Muzeum kávy Alchymista – Káva  
a kávoviny v proměnách času a kultur
1. 2. – 28. 2. 2017

Expozice seznamuje návštěvníky nejen 
s historií kávy a kávových náhražek, s je-
jich pěstováním, sklizní, zpracováním a pří-
pravou nápojů. Unikátní sbírkové předměty 
dokumentují vývoj historických pražiček, 
kávomlýnků, kupeckých zásobníků, dóz na 
kávu a kávoviny, ale také předmětů a pří-
strojů spojených s přípravou a servírováním 
kávy. Zajímavými dokumenty dobové grafi-
ky jsou prvorepublikové reklamní tiskoviny 
a faktury jednotlivých firem. 

Praha 7 – Letná, Jana Zajíce 7 
233 383 745, 603 552 578
www.galeriescarabeus.cz
denně 11.00–18.00

Na titulní stránce výpravné knihy Křivoklátsko – královský hvozd, jsou uvedeni čtyři 
autoři. Mezi nimi Václav Cílek, geolog, klimatolog, také autor mnoha dalších titulů s te-
matikou vztahu člověk – příroda. A protože kniha o Křivoklátsku na první prolistování 
osloví, vydala jsem se za Václavem Cílkem na kopec v Suchdole. Pracuje tady s vý-
hledem na geologicky zajímavou krajinu Šárky v Geologickém ústavu Akademie věd.

 
V knize se o Křivoklátsku píše ze všech 

možných úhlů, ale nedá se poznat, kte-
rou část kdo zpracoval. 

My si s kolegy na to nepotrpíme, ale je to 
tak, že většinu textu napsal kolega z ústavu 
Karel Žák, který tuto krajinu velmi důvěrně 
zná a po mnoho let ji prozkoumává. Další-
mi autory jsou Petr Hůla, ten léta pracuje 
ve státní ochraně přírody, nyní jako vedoucí 
správy CHKO Křivoklátsko, a pak také in-
formatik a fotograf Martin Majer, věnující se 
podzemním prostorám, krajině, živé i neži-
vé přírodě. Moje role v případě této knihy 
byla vlastně destruktivní. Z 500 stránek 
jsem udělal potřebných 400, texty seřadil, 
některé doplnil, něco zkrátil, něco napsal 
znovu. Tato, téměř editorská práce, je pro 
mne spíš neobvyklá, ale nakonec jsem si ji 
vlastně docela užil. Ale bez Karla Žáka by 
ta publikace nevznikla, to on do Křivoklát-
ských lesů jezdí celý život a tři roky kvůli 
knize intenzivně tu krajinu obcházel, rokli 
po rokli.

Jsou v ní i nádherné fotky, ty se asi také 
dávaly dlouho dohromady.

Mají více autorů, ale tím hlavním je Martin 
Majer, kterého jsme posílali s instrukcemi, 
co má nafotit. Ale nejen co, také v které 
roční či denní době, z kterého místa, v ja-
kém úhlu. Takže popisky fotografií existo-
valy vlastně dříve, než fotky. To se málokdy 
stane.

Máte ke krajině Křivoklátska nějaký 
osobnější vztah nebo je to pro vás jen 
profesní zájem?

Tyto věci nejsou nikdy profesním zájmem. 
Knížky, jako je tato, se fakticky nedostávají 
do našeho osobního hodnocení, nejsou to 
vědecké publikace. Nakladatelství DOKO-
ŘÁN vydalo Křivoklátsko jako třetí v řadě, 
po Českém krasu a Brdech. Nedělali jsme 
je pro honorář, který by nejspíš nepokryl ani 
náklady na benzín. Pro mne osobně je klí-
čové to, že Křivoklátsko, Brdy a Český kras 

leží vedle sebe, jsou to velmi odlišné krajiny 
a všechny velmi krásné – a svoji monografii 
mají mít. Všechny jsou na dosah od Prahy. 
Jsou to místa prostá, nemají tu spektakulár-
nost Alp, vyžadují určitou znalost. Je třeba 
se tam vracet. A přesto, že jsou to tak malé 
oblasti, poznat je, je vlastně práce na celý 
život. 

To ano, když se čtenář do knihy podí-
vá, pochopí, že v krajině Křivoklátska lze 
najít tolik jedinečných míst, často drob-
né detaily, které stojí za prozkoumání. 
Staré hájovny, skalní vyhlídky, stopy po 
starodávně těžbě zlata a jiných nerostů 
– a ty tajemné rokle, pro Křivoklátsko tak 
typické. 

To je typické vůbec pro středočeskou kra-
jinu. Je to vlastně krajina malého měřítka, 
velmi speciální. Najdete v ní ale na mnoha 
místech třeba jen pár hektarů, kam za celý 
rok pomalu člověk nevstoupí, která dosud 
mají charakter téměř pravěkého lesa. 

Byl jedním z důvodů vzniku té kni-
hy i znovu rozvířený problém přehrady 
u Křivoklátu?

To ani ne, na knize jsme už pracovali 
předtím. A nebojte se, přehrada nebude. 
Nejdůležitější při vzniku této knihy byl zá-
jem Středočeského kraje, který chtěl mít 
zpracovaná všechna tři svoje chráněná 
území. Ze zkušenosti se starou regionální 
literaturou víme, že knihy podobného typu 
často slouží padesát nebo i sto let. A je za-
jímavé, že jak stárnou, mají vlastně větší a 
větší cenu. Zachycují totiž něco, co už často 
později zachytit nelze. 

A co je dál důležité: pozoruji na mladších 
kolezích, jak se musí čím dál více soustře-
dit na výkon. Doba nás stále víc nutí pro-
dukovat, a tím se musíme omezit na jedno 
konkrétní téma, obor. Je hrozně málo lidí, 
kteří si mohou dovolit utrácet čas touláním 
se přírodou a mít ten širší, syntetický, po-
hled. Takže se trochu obávám, že jsme se 

spoluautory jedni z posledních, kteří v této 
generaci měli na něco podobného čas a 
podmínky. 

Tím se dostáváme k textu, který jste 
zveřejnil na vašem blogu s názvem Vyho-
řelá generace – Hrozí nám infarkt duše? 
Před čím varuje?

Aktuální pozorování: Je mi něco přes še-

desát a poprvé jsem pocítil nějakou únavu 
a vyčerpání po padesátce. Ale potkávám 
mladší kolegy, kteří se cítí být vyčerpáni 
už po třicítce, protože tlak je dnes na lidi 
obrovský. Podlehli jsme společnosti výko-
nu, jedině když je někdo produktivní, tak je 
dobrý. Ten diktát je velmi silný. Ve vědě je 
to tak, že pracoviště většinou dostane tolik 
peněz, kolik vyprodukuje publikací. Většina 
z nás je proto vlastně v roli producenta, a 
z vědy se pak vytrácí ta „žízeň“ po poznání, 
kterou jde věda dopředu. 

Vznikla tak vlastě největší forma útlaku, 
sebeútlak. Ty nároky na výkon a kvantitu 
produkce nikde nekončí. Hektický shon ni-
kdy nepřinese nic nového, spíš jen zrychlí 
to, co už existuje. A existuje to i v dalších 
oborech, kterými se zabývá střední třída, 
nejen ve vědě. Proto si třeba mnohem víc 

cením nahrávek klasické hudby ze 60. až 
80. let než těch současných. Slyšíte v nich 
jakousi jinou, jemnou energii než u těch no-
vých. A přitom technicky ty nové nahrávky 
jsou lepší. 

Když jsme u hudby, myslíte, že nějak 
souvisí s přírodou? Když chodím právě 
těmi lesy Křivoklátska, kolem Skryjí, kde 
mám chatu, tak stále slyším hudbu. Ří-
kám tomu „Skryjský symfonický orche-
str“. 

Jistě, souvisí. Zkuste si najít na YouTube 
nějakou rumunskou spektrální hudbu. Je to 
velmi zvláštní, různě vrstvená hudba, tako-
vá jakoby „geologická“. Jsou tam výborní 
skladatelé, Radulescu a jiní. A ještě další 
hudebníci skládají takovou přírodní hudbu.

 
Milan Šimečka nedávno v týdeníku 

Respekt zveřejnil zajímavou úvahu nad 
podstatou české a slovenské duše. Roz-
díly vidí v tom, že Slováky ovlivňuje jejich 
drsná, divoká krajina s jejími nebezpečí-
mi, kdežto naše krajina a její příroda jsou 
mírné, bez nebezpečí. Což nás v našem 
českém dolíku až trochu moc kolébá a 
nechce se nám z něj ven, konfrontovat 
se se světem. A jsme díky tomu kon-
zervativnější. Kdežto ze Slovenska se 
vždy více odcházelo, a formovalo to slo-
venskou povahu k větší otevřenosti. Co 
tomu jako „krajinolog“ říkáte?

O těch věcech se hodně psalo mezi anti-
kou a 19. stoletím, pak se tyto úvahy vytra-
tily, ale dnes se znovu vracejí. Podívejte se 
třeba na pohádky. České jsou jakoby uhla-
zené, ale už když je nasbíráte na Šumavě 
v 19. století, tak jsou poměrně drsné. Strom 
zavře do sebe dřevorubce, a pak už pouze 
vytéká pramének krve… žádné zachránění 
nebo resuscitace se nekoná. Divočina ko-
lem nás probouzí i divočinu v duši. A to platí 
i o Slovensku, pokud nejste někde od Nitry. 

A všimněte si: Češi mají vždy jako svůj 
střed identity Prahu s jejími chrámy, s hud-
bou, tedy kulturní střed. Ale identifikace 
Slováků s Bratislavou je nulová, tam je 
něco úplně jiného – les, hory, součást jejich 
povahy je Jánošíkovský pojem svobody. 
Identifikace s Tatrami. Hrají tam roli lokální 
kultury a lidové umění. A to vše tvoří pod-

statný rozdíl. Když čtete klasickou sloven-
skou poezii, tak je to jasné. 

Existuje místo, které nějak zásadně 
ovlivnilo váš život, které něco způsobilo?

Mám jedno místo, ale to je v Jeruzalémě. 
U nás mám rád spíš celé krajiny. Je to tak, 
že člověk někde je, cítí vděčnost k té kraji-
ně. Poslední dobou jsem myšlenkami hod-
ně na Tetíně. Dáváme dohromady velkou 
monografii o něm, tak si tam jednou za čas 
musím zajít. I když třeba nic nového nevy-
myslím, ale abych s tím místem, které má 
tolik významů, byl v kontaktu. 

Máte nejen svoji vlastní vědeckou práci 
v Geologickém ústavu, jste slyšet často 
v rozhlase, vidět v televizi, píšete popu-
larizační publikace. Jak s tím náporem 
zacházíte, aby se nesplnilo vaše vlastní 
varování z blogu, vyhoření?

Přestal jsem učit, a také už nedělám veřej-
né přednášky. Soustřeďuji se hlavně na to, 
abych měl čas číst a psát. Snažím se udržet 
si tempo 2–3 knížek týdně. A mám určitý 
režim, vstávám v půl šesté, někdy jdu do 
práce od vlaku pěšky. 

V tomto rozhovoru není víc místa na 
další témata, kterým se také věnuje-
te. Přesto bych ho ráda uzavřela citací 
z vaší poslední knížky, Co se děje se svě-
tem, kde jsem našla váš krásný „soukro-
mý plán na záchranu Evropy“. I ten je ale 
delší, tak aspoň kousek.

Záchrana Evropy začíná tak, že každý pár 
má dvě nebo tři děti. Rodina je vcelku stálá 
a práci dělí mezi tři generace. Lidé si vyprá-
ví. Občas si přečtou nějakou místní knížku, 
poslechnou pěknou skladbu od Antonína 
Dvořáka či Bohuslava Martinů a pak jdou 
na vlastenecký výlet do Tiché, a ti dobro-
družnější i do Divoké Šárky. Chodí k míst-
ním volbám a občas i k těm celonárodním. 
Moc nevěří tomu, co slyší v médiích, ale 
o to víc se starají o půdu, vodu, ovzduší a 
les. Občas zajdou do kostela, třeba jen, aby 
se přiblížili dějinám, anebo zkritizovali inte-
riér. Nemají strach, protože i přes těžkosti 
světa cítí naději a vidí kmitavá světélka ra-
dosti.

Martina Fialková

Národní památkový ústav každý rok připomíná důležitá výročí historických událostí 
i osobností nebo upozorňuje na podstatná témata v rámci památkové péče a ochrany 
kulturního dědictví. Pro rok 2017 byla jako hlavní mediální téma NPÚ zvolena ochrana 
kulturní a historické krajiny. V rámci tohoto tématu připravil seriál krátkých článků 
o památkách zahradního umění, které mohou být pro mnohé inspirací k zajímavému 
výletu.

Památky zahradního umění zahrnují 
umělecká díla zvláštního druhu, utvářená 
většinou do podoby historické zahrady, 
parku, sadu či jiné formy, např. historické 
sadovnické, případně krajinářské úpravy. 
Je nutno je chápat jako součást kulturního 
dědictví, ale také jako cenný prvek životní-
ho prostředí.

Zahrady a parky byly ještě v 19. století po-
važovány za vrcholná umělecká díla. Tyto 
architektonické a vegetační kompozice 
vznikaly v souladu s estetickými normami, 
životním stylem, filozofickými postoji a za-
hradní kulturou své doby. Pro fond docho-
vaných historických zahrad a parků ČR, 
což je kolem 500 různě velkých teritorií, 
je typická druhová i slohová různorodost. 
Mimořádné jsou např. esteticky silně půso-
bivé krajinářské kompozice vázané na vý-
znamné architektonické soubory, převážně 
šlechtická sídla. (např. Lednicko-valtický 
areál). 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o kompo-
zice živých a neživých složek, představují 

historické zahrady velice specifický okruh 
památek. Národní památkový ústav toto 
kulturní dědictví eviduje, monitoruje a také 
částečně spravuje, ale především dbá na 
postupnou rehabilitaci těchto míst a s vlast-
níky těchto památek konzultuje správné 
přístupy a potřeby. NPÚ v současné době 
také spravuje více jak sto významných kul-
turních památek, u kterých ve většině přípa-
dů lze nalézt i historické zahrady a parky, 
jež tvoří nedílnou součástí hodnot těchto 
areálů.

Historické zahrady a parky jsou obdobně 
jako jiné nemovité kulturní památky chrá-
něny podle zákona č. 20/87 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších před-
pisů. Pravidla pro jejich údržbu, konzervaci, 
restaurování a restituci památek zahradní-
ho umění stanovuje mezinárodní charta 
o historických zahradách, tzv. Florentská 
úmluva. Pro Českou republiku se stala 
právně závaznou na základě uzavření rati-
fikačního procesu 1. října 2004. 

Dita Roubíčková 

Utekl další rok a MojeCukrářství.cz má stá-
le napilno! Dělají spoustu narozeninových, 
dětských i svatebních dortů. Stále oprašují 
prvorepublikové recepty – nejnověji MAXI 
KREMROLE máčené v čokoládě a plněné 
šlehačkou nebo mřížkový koláč s jablky. 
Tradičně již nabízejí, BEZLEPKOVÉ ZÁ-
KUSKY, PRAGER SACHER v luxusní topo-
lové kazetě a ručně dělané PRALINKY. Za 
vyzkoušení stojí i domácí ZMRZLINY. Den-
ně je jich na pultě 12 druhů. Z těch méně 
tradičních můžeme doporučit švestkovou 

s mákem, kaštanovou nebo fíkovou s jogur-
tem. Nyní začali péci i QUICHE – báječné 
slané koláče plněné třeba červenou řepou 
a kozím sýrem nebo rajčaty a mozzarellou. 
V poledne si můžete dát i horkou zelenino-
vou polévku a na chlebíček se můžete za-
stavit po celý den! 

Na Poříčí 25, Praha 1
info@mojecukrarstvi.cz 
Otevřeno: po–pá: 8–20, so–ne: 9–20

–PR– 

Stanislava Berana: Vyšehradští jezdci  
z lednového čísla
Správné odpovědi na soutěžní otázky:
1) Autor knihy Stanislav Beran se narodil 
    v roce 1977.
2) Jeden z hlavních hrdinů knihy byl  
    odsouzen v roce 1953.
3) Autorovi vyšla jeho první kniha –  
    básnická sbírka Zlodům v roce 2002.
Správně odpověděli a knihu získávají:
Anna Kanichová, Daniel Pokorný,  
Petra Jiková

Václav	Cílek	o	krajinách	v	duši

Rok	2017	–	NPÚ	si	připomíná	ochranu	krajiny

MojeCukrářství.czAbby	Clementsová:	Zasněžená	svatba
45.	koncert	na	schodech

Čtenářská	soutěž	Listů	Prahy	1	o	knihu

Vyšší odborná škola uměleckoprůmys-
lová a Střední uměleckoprůmyslová ško-
la uvádí v úterý 14. února v 18 hodin již 
45. koncert na schodech AKORDEÓN. Hrají 
studenti akordeonového oddělení Pražské 
konzervatoře pod vedením profesora Ladi-
slava Horáka 

Místo konání: Žižkovo náměstí 130/1, Pra-
ha 3. Více na: www.sups.cz

Hazel neměla nikdy v úmyslu živit se přípravami svateb. Jenom 
pomáhala své sestře – dvojčeti Lile s jejím „velkým dnem“. Vy-
brala nejen velmi vhodné prostředí, ale postarala se o všechnu 
výzdobu, choreografii slavnosti i veškeré jídlo, včetně úžasné-
ho svatebního dortu, který upekla její spolubydlící Amber. Letní 
svatba Lily a Ollieho byla tak úspěšná, že netrvalo dlouho a Ha-
zel se začali ozývat další zájemci. Vyhovět jejich přáním nebylo 
vždycky snadné. Právníci Gemma a Eliot si vybrali svatbu na 
hradě ve skotských horách a bohémsky laděný pár Josh a Sa-
rah zatoužili po karibském ráji. Musela čelit mnoha nečekaným 
problémům, aby těmto dvěma odlišným párům otevřela cestu, 
na jejímž konci by k sobě došly a řekly si „ano“. Jestli se to Hazel 
podařilo, a co přitom sama prožívala, to se dočtete v nové knize 
Abby Clementsové, která city rozhodně nešetří.

Knihu můžete také pohodlně zakoupit 
na www.kosmas.cz.

Kontaktuje
T: 776 066 033
Ing. Dita Martínková

Samcova 1/1177, Praha 1, tel.: 224 247 291
otevírací doba: 9 - 17 hod.

Diamond Group
Realitní kancelář pro Prahu 1
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Galerie	Scarabeus	na	Letné	v	únoru	nabídne


