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Jan Amos Komenský a Praha Nelze off-line, zkuste on-line!
V minulém čísle jsme k letošnímu „Roku Jana Amose Komenského“ přinesli rozhovor s Markétou Pánkovou, ředitelkou Národního pedagogického muzea a knihovny
J. A. K. Dnes se s pomocí Markéty Pánkové a jejího kolegy z muzea, Jana Šimka,
pokusíme zmapovat pražské stopy „Učitele národů“.

Luneta, Jan Amos Komenský v pantheonu Národního muzea od Václava Brožíka
Tušíme asi všichni, že narozen na jihovýchodní Moravě (Uherský Brod nebo Nivnice?), měl Komenský silný vztah především
k této části naší země. Jeho vlastenectví se
však neomezovalo jen na Moravu jako takovou. Cítil sounáležitost s celým českým
národem, a proto Prahu uznával jako významné město a sídlo českých králů. Ostatně podle Komenského zmínky v korespondenci měl údajně jednu z nemnoha svých
návštěv Prahy uskutečnit u příležitosti korunovace Fridricha Falckého (4. 11. 1619).
Bezpečně je prokázáno, že Prahu navštívil
již dříve, při návratu z univerzitních studií
v Heidelbergu v roce 1614, kdy si ve městě několik dní odpočinul a konzultoval svoji
další činnost s biskupem Jednoty bratrské
Janem Cyrillem. Ten mu doporučil vrátit
se domů na Moravu, což Komenský učinil
a zahájil svou pedagogickou dráhu na latinské škole v Přerově.
Skutečnost, že Komenský ve městě nestrávil delší dobu, však není úplně podstatná. Důležité je, že v dnešní době najdeme
v Praze řadu připomínek Komenského, respektive jeho odkazu. Tím hlavním místem
je právě Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského. Po Komenském jej pojmenovali čeští učitelé při vzniku
pedagogického muzea v roce 1892, protože se hlásili k jeho odkazu právě u příležitosti oslav 300. výročí jeho narození. Málokdo si dnes již vzpomene, že v té době
ministr kultu a vyučování, Paul Gautsch, zakázal na školách v Rakousku-Uhersku oslavy Komenského uskutečňovat. K tomu je
třeba připomenout, že před koncem habsburské éry se nepodařilo v Praze odhalit ani
jeden pomník věnovaný Komenskému, a to
i navzdory úsilí Jana Nerudy.

Socha J. A. Komenského, autor Antonín
Popp (1850–1915), sochař medailér a pedagog, zdroj: Národní muzeum
Dnes je Učitel národů v Praze připomínán
v podobě soch, obrazů či reliéfů, které jsou
většinou uvnitř paměťových institucí či zdobí
řadu pražských škol. K těm nejvýznamnějším patří například socha od Jana Štursy,
která je umístěna na nádvoří ministerstva
školství. Tam se sice návštěvníci běžně nedostanou, ale ti, kdo na ministerstvo chodí,
ji mají stále na očích. Další vzácná socha
od Antonína Poppa je umístěna v Pantheonu historické budovy Národního muzea.
Když už někdo Národní muzeum navštíví,
uvidí u stropu také lunetu s Komenským od
Václava Brožíka. Kdo zavítá do hlavní budovy Akademie věd, nalezne vzácnou velkou
olejomalbu od stejného malíře. Na tomto
obraze Komenského zpodobnil v jeho pracovně v Amsterodamu. Markéta Pánková
také nedávno iniciovala vytvoření pamětní
desky na počest Komenského od Zdeňka
a Petra Kolářských. Deska od roku 2017
zdobí hlavní budovu muzea ve Valdštejnské
ulici. Až do té doby totiž chyběla významná
umělecká připomínka Komenského ve veřejném prostranství v Praze.
Maf

Studio DVA divadlo – online živé vysílání z divadla
Na základě obrovského množství pozitivních ohlasů na naši první online talkshow JSME
S VÁMI z 12. března 2020 jsme připravili i další živá vysílání na našem facebookovém profilu. Na programu jsou exkluzivně z divadla vysílány talkshow, koncerty nebo také speciální
divadelní představení. Mezi hvězdnými hosty se objevují taková jména jako Monika Absolonová, Bob Klepl, Jan Kraus, Ivana Chýlková, Eva Holubová, Patrik Hartl, Zlata Adamovská,
Petr Štěpánek, či Radka Fišarová.
Exkluzivní vysílání, které začíná v klasických 19.00 hodin, je zdarma, ale zájemci si mohou
pořídit dobrovolnou vstupenku. Informace o programu vysílání na www.studiodva.cz.
PLACENÁ INZERCE

Od Vašaty k Obamovi – Chef Miroslav Dušek
Obsluhoval americké prezidenty, italské mafiánské kmotry
i zpěváka Julia Iglesiase. V USA prošel kuchyněmi 21 restaurací. Amerika se mu stala až do roku 2014 domovem. Nikdy
si ale nezažádal o americké občanství. Teď je zpátky doma
v Česku a vydal o tom všem svědectví ve formě e-knihy proložené množstvím zajímavých vlastních receptů.
Mirkův příběh začal u soustruhu v pražském ČKD. Týden po
ruské okupaci ale v roce 1968 emigroval. Jeho zastávkami byly
Vídeň, Curych a nakonec v roce 1971 zakotvil v New Yorku.
Začínal v proslulé české restauraci pana Vašaty, vypracoval se
a postupoval. Dalších 32 let prožil v Miami. Při své práci poznal řadu osobností amerického politického i kulturního života
a také mnoho zajímavých českých krajanů. Vařil i pro Baracka
Obamu nebo Billa Clintona, také pro známé americké sportovce nebo celebrity. Poznal ale i ostatní americkou společnost a dokázal si utvořit jasný
názor na lidi i zemi. I ve svém novém českém bydlišti, v malebných Nových Hradech, si
otevřel výbornou restauraci, která překvapuje návštěvníky jak kvalitou, tak originalitou.
První čtenáři hodnotí: …recepty Chefa Miroslava jsou kořením knihy, mohou vás inspirovat ve vaší kuchyni. Ale to hlavní, na čem si tu pochutnáte, a co vás může inspirovat ve
vašem životě, je opravdu silný příběh. Vyprávěný s noblesou, má překvapivě hlubokou
a motivující linku. Rozhodně žádné laciné čtení…
A ještě důležitá informace:
Část výtěžku ze zakoupené knihy se autor rozhodl věnovat nadačnímu fondu
Štastná hvězda, na podporu dětí s dětskou mozkovou obrnou. Tuto nemoc totiž sám
jako tříletý přežil a jeho rodiče překonávali složité situace s intenzivní rehabilitací a léčbou.
E-knihu lze koupit za 399 Kč na www.smsticket.cz prostřednictvím odkazu:
https://www.smsticket.cz/vstupenky/16104-e-book-miroslav-dusek
Kniha vám bude obratem zaslána do vaší emailové schránky v PDF nebo vyžádaném
formátu, jakmile bude potvrzena vaše platba od www.smsticket.

Není mnoho míst, kam se dá dnes vyrazit. Na druhou stranu, je mnoho institucí, které
pracují na tom, aby se jejich nabídka dala shlédnout i „on-line“ z domova, přes počítač. A neriskovat tak kontakt s jinými spoluobčany a vyhovět současným ochranným
nařízením. Dovolím si zde několik tipů nabídnout.
Virtuálně do Národního muzea
Muzeum nyní otevírá dvě výstavy. Sametová revoluce – Říká se jí sametová. Výstava představující události druhé poloviny
80. let minulého století, samotnou sametovou revoluci. A Labyrint informací a ráj
tisku: Výstava k 300. výročí vydání prvních
česky psaných novin. Postupně však představí i další výstavní projekty.
Výstavami vás provede nejprve video
s jejím kurátorem a v rámci využívané platformy budete mít možnost si prohlédnout
fotografie, dokumenty, sbírkové předměty
i audiovizuální materiály spojené s každou
výstavou. Průměrná doba prohlídky je zhruba dvacet minut a po celou dobu vás bude
provázet hlas českého režiséra, moderátora a cestovatele Petra Horkého.
Online výstavy jsou kvůli vysokému rozlišení optimalizovány pro stolní počítač nebo
notebook. Na mobilních platformách je nelze prohlížet. Nejlépe fungují na prohlížeči
Chrome, v nastavení je třeba mít povolen
JavaScript. Součástí stahovaného obsahu
jsou videa, obrázky a audiokomentář, na
pomalejším připojení se výstavy načtou přibližně za minutu. (web NM)
Více na www.nm.cz/virtualne-do-muzea#online-vystavy
Když nemůžete jít do CAMPu,
přijde CAMP za vámi!
Plošný zákaz pořádání společenských
akcí vnímá Centrum architektury a městského plánování (CAMP) jako výzvu. Myslí
na své návštěvníky a fanoušky architektury,
pro které připravilo alternativní virtuální program. Své přednášky nabídne v podobě
živých přenosů, spouští online archiv záznamů přednášek, diskuzí a programů, které se
v instituci již odehrály a připomíná podcast
Zkouška sirén ze světa současné architektury a urbanismu. Uvádí také osm dosud
nezveřejněných dílů talk show Camping
s Ondřejem Cihlářem.
www.campuj.online
Knihy on-line
Městská knihovna uzavřela do odvolání
Ústřední knihovnu i všechny své pobočky. Všechny výpůjčky budou automaticky
prodlužovány, stejně jako slíbené rezervace. Zpozdné během uzavírky nenabíhá.
Zrušeny jsou také všechny plánované
akce.
V plném provozu jsou však online služby,
především portál e-knihovna.cz nabízející
zdarma a bez registrace více než 1700 titulů beletrie klasické i současné literatury.
Dostupnost titulů jistě ocení zejména studenti, kteří shánějí četbu ze seznamů doporučených knih. Ale nabídka je mnohem
širší – současná česká beletrie, historické
romány, dobrodružné příběhy, poezie či detektivky. E-knihy jsou dostupné zdarma a ve
třech různých formátech vhodných k prohlížení na monitorech, čtení na mobilech i ve
čtečkách.
Vybírejte z připravených seznamů na
www.e-knihovna.cz, nebo hledejte konkrétní titul v katalogu.
Muzeum města Prahy na síti
Muzeum nabízí jednak soubor webových
výstav, které byly vytvořené primárně pro
online prezentaci, zároveň i virtuální pro-

hlídky výstav, které již proběhly v prostorách muzea.
Nové virtuální prohlídky
• muzeum-mesta-prahy-na-tesnove.muzeumprahy.cz
• pro-kamna-ke-spackovi.muzeumprahy.cz
• listopad-1989-v-prazskych-ulicich.
muzeumprahy.cz
Virtuální výstavy
Konzervovaná minulost
• muzeumprahy.cz/5279-konzervovanaminulost
• konzervovana-minulost.muzeumprahy.cz
Od nitě ke košili / Textil a móda
středověkých Pražanů
• muzeumprahy.cz/2664-od-nite-ke-kosilitextil-a-moda-stredovekych-prazanu
• od-nite-ke-kosili.muzeumprahy.cz
Strašnice... zahrada Prahy, brána
armád…
• m u z e u m p r a h y. c z / 2 5 6 0 - s t r a s n i c e zahrada-prahy-brana-armad
• strasnice.muzeumprahy.cz
Historie povodní v Praze
• muzeumprahy.cz/2213-historie-povodniv-praze
• historie-povodni-v-praze.muzeumprahy.cz
Pro děti na doma
Soubor vystřihovánek, pracovních listů,
které si mohou menší děti se svými rodiči
doma vybarvovat, slepovat a vyplňovat.
Každý týden je sada aktualizována o nové
pracovní listy.
muzeumprahy.cz/pro-deti-na-doma
Dějiny Prahy za školou
Lektorské oddělení každý týden zadává
úkoly s odkazy, které seznámí starší žáky
základních škol zajímavou formou s historií
Prahy. Děti mohou zasílat své řešení a mohou být odměněny malým dárkem.
muzeumprahy.cz/dejiny-prahy-za-skolou
Kontakt pro bližší informace:
www.muzeumprahy.cz.
Galerie Rudolfinum startuje projekt
ONLINE! Nabídne pohledy
do uzavřených výstav a tipy pro děti
Galerie umožní veřejnosti nahlédnout do
dvou současných výstav: výstava belgického umělce Michaëla Borremanse The
Duck a videoprojekce dalšího Belgičana
Davida Claerbouta Olympia (The real time
disintegration into ruins of the Berlin Olympic stadium over the course of a thousand
years).
„Online pokračujeme také v oblíbených
Nedělních dílnách pro děti. Návštěvníci
vzdělávacího a relaxačního centra Galerie
Rudolfinum Artpark naleznou na facebookové stránce pod heslem KLIK tipy, jak
s dětmi kreativně trávit čas. Zároveň jak je
vzdělávat o současném umění a také edukativní projekty pro dospělé,“ uvádí ředitel
Galerie Rudolfinum Petr Nedoma.
Projekt Galerie Rudolfinum ONLINE a Artpark KLIK sledujte na:
#galerierudolfinumonline
FB @galerie.rudolfinum
FB @artpark.rudolfinu
IG @galerierudolfinum
www.galerierudolfinum.cz
Doufáme, že si z nabídky vyberete a přejeme příjemně strávený čas!
OS

Zábavu i vzdělání kdykoli do uší: stoupající fenomén podcastů
Obliba podcastů je v posledních letech stále na vzestupu – jedná se totiž o nejjednodušší cestu k mluvenému slovu. Podcast je volně šířený zvukový záznam na internetu, který se dá poslouchat zdarma buďto stažený do vlastního zařízení, nebo přímo
online. Na rozdíl od rádia si tak můžete obsah vybírat na míru – přesně ten, který se
vám líbí, a poslouchat ho kdykoli, třeba při cestě do práce nebo během mytí nádobí.
Jedním z tvůrců tohoto typu obsahu je i Český rozhlas, který má na svém webu velkou
nabídku různorodých pořadů.
Mezi nejoblíbenější pořady patří ty, jež se
křížem krážem. Tento cyklus krátkých pozaměřují na blízkou i vzdálenou historii. Přízvánek na místa v Praze, která stojí za to
kladem mohou být Příběhy 20. století, které
navštívit, nabízí netradiční pohled na domy,
jsou od roku 2013 vysílané každou neděli
věže, mosty, parky, zahrady, stromy, sochy,
od 20:05 na programu ČRo Plus. Tento dorybníky či potoky. V souvislosti s aktuálně
kumentární cyklus přináší skrze vzpomínky
probíhajícím bouráním některých archipamětníků (veteránů, odbojářů, přeživších
tektonických zajímavostí hlavního města
holocaustu, ale i politických vězňů komunipak může zaujmout i pořad o architektuře
smu nebo funkcionářů KSČ) nové pohledy
Bourání programu Radio Wave, jehož auna minulé století. Na stejném programu je
tory jsou Adam Gebrian a Karolína Vránpak vysílán i pořad Historie Plus (pravidelková. V pořadu se v nedávné době objevil
ně v sobotu od 20:33), ve kterém se během
například i rozhovor o umění v metru s ar25 minut moderátoři věnují osobnostem a
chitektkou Annou Švarc, která pracuje pro
dějinným událostem nejen z českého proDopravní podnik hlavního města Prahy. Austředí.
dioarchivy všech dílů pořadů jsou dostupné
Dalším oblíbeným podcastem, jehož
na webu mujrozhlas.cz.
všechny díly je možné si na webu Českého rozhlasu poslechnout, je pořad Prahou
Martina Janoušková

CD mp3 I ke stažení

www.radioteka.cz

Vážení čtenáři Listů Prahy 1,
naše noviny tentokrát výjimečně vycházejí
pouze v elektronické podobě. Tisk těch klasických Listů, na které jste zvyklí, bychom
v současné situaci nedokázali zaplatit.
A také pošta v důsledku mimořádné situace má omezení nabídky služeb a mimo
jiné nedistribuuje informační materiály.
Rozhodli jsme se proto vydat alespoň dvě
symbolické stránky, abychom nepřetrhli
dlouholetou kontinuitu. Vždyť Listy Prahy
1 vyšly i v době těsně po ničivé povodni
2002. Chceme alespoň vám, čtenářům, na
které máme spojení elektronicky, přinést
něco zajímavého i ve svízelném čase nejistoty a obav, kdy všichni vítáme dobré zprávy a rozptýlení. I obsahově je toto vydání
samozřejmě trochu jiné. Jako titul zaměřený na kulturní život v Praze máme obrovský
výpadek nejen témat, ale i kulturní inzerce,
která pro organizátory dočasně pozbyla
smyslu. Opatrní jsou i všichni ostatní inzerenti. Tím více děkujeme těm, kteří se svízelné situace nezalekli.
Chtěli bychom Vás o něco požádat: Prosíme, rozešlete tyto Listy Prahy 1 svým
přátelům a známým, aby se dostaly do
co nejvíce e-mailových schránek, když
výjimečně nemůžeme noviny distribuovat
do těch skutečných, poštovních. Pomozte
tak rozšířit toto „zvláštní vydání“ k dalším
čtenářům, na které spojení nemáme.
Děkujeme vám
Vaše redakce
www.listyprahy.cz

Dny všední i sváteční

Sedě doma, u počítače, nemaje zase tolik co na práci, sleduji dny v kalendáři. Jak
pomalu jdou – jeden měsíc končí, druhý
začíná. Stolní kalendář mám krásný, s obrázky. Zove se „Krásy světa“. Leckterá místa jsem již viděl, některá třeba ještě uvidím.
Ovšem kdo ví kdy. Tím se však zaobírat
nehodlám a vy jistě také nechcete slyšet
stále dokola o stejných věcech. Ostatně –
jak se moudře říká – vše jednou pomine.
V kalendáři mne zaujala četná označení „světových dnů“. Některé jsou celkem jasné, například Den narození Jana
Amose Komenského – 28. března. Toto
datum se v naší kotlině bere i jako Den
učitelů. To ale v kalendáři uvedeno není.
Asi proto, že Světový den učitelů je 5. října. Tak ho stanovila v roce 1994 Organizace spojených národů. Jako jiný – jasný
svátek budiž 1. červen – Mezinárodní den
dětí nebo 1. květen – Svátek práce.
Při pročítání kalendáře jsem však narazil
i na velmi zajímavé sváteční dny. A po dalším bádání na internetu pak ještě na další,
netušené, mnohdy i bizarní, svátky. Nad
některými jsem žasl, některé mne skoro
vyděsily a jiné naopak dobře pobavily. Pár
vám jich ocituji, pro ukrácení dlouhé chvíle, pro pobavení.
Tak například 26. leden je Mezinárodním
dnem celníků, jak v roce 1953 stanovila
Světová celní organizace. 21. březen
má svých oslavenců více: Světový den
Downova syndromu, Světový den poezie,
Mezinárodní den za odstranění rasové
diskriminace, Mezinárodní den loutkového divadla, Mezinárodní den lesů a dokonce i Mezinárodní den zeměměřičů.
Zatímco některé dny jsou zaštítěny významnými organizacemi a institucemi:
OSN, EU, WHO a podobně, jiné svátky jsou
spíše komerční či zcela recesistické. Víte
třeba, že 21. červen je Světový den hudby,
Mezinárodní den triček a také Mezinárodní
den trpaslíků? První den bych pochopil,
druhý mi přijde jako obchodní trik, ale třetí je skutečně zajímavý. Hlásí se k němu
„Fronta za osvobození zahradních trpaslíků“, jež má za cíl osvobodit zahradní trpaslíky a umístit je do volné přírody jako „přirozeného prostředí zahradních trpaslíků.“
Nakonec, něco z těch bizarních: 29. červenec – Mezinárodní den tygrů, 2. srpen
– Den suchého zipu, 19. listopad – Světový den toalet (World Toilet Organization),
25. listopad – Mezinárodní den bez nákupů, českou stopu má 16. srpen – Mezinárodní den rumu, 6. červenec – Světový
den polibku a 8. srpen – Mezinárodní den
ženského orgasmu (prý jako dík ženám,
původem z Brazílie).
Nemám sice tolik co na práci, ale co je
moc, to je moc. Zase na druhou stranu –
kdo si hraje, nezlobí.
Krásné dny všední i sváteční!
Ondřej Sedláček
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Eva Dittertová ve službách Náprstkova muzea
V minulém čísle jsme začali volnou sérii rozhovorů s ředitelkami významných pražských muzejních institucí. Je zajímavé, že v čele hned několika z nich v Praze stojí
už pěknou řádku let ženy. Svěřené instituce vedou s velkou láskou, péčí a odbornou
erudicí a postupně je připravují (nebo již připravily) na nutnou modernizaci muzejního
provozu. A to zároveň jako vědecké instituce i přitažlivého místa poznání pro nejširší veřejnost. Další zpovídanou osobností je dnes Eva Dittertová, dlouholetá ředitelka
Náprstkova muzea, jehož starobylá budova dotváří kouzlo malebného Betlémského
náměstí.
Náprstkovo muzeum je dnes součástí
Národního muzea, nebylo tomu tak ale
vždy. Zkuste prosím několika větami připomenout jeho vznik.
Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur se stalo součástí Národního muzea během 2. světové války
(1. 1. 1943). Jsme jedinou institucí v České republice, která se zaměřuje na uchování a péči hmotného kulturního dědictví
mimoevropských civilizací. Muzeum sídlí
v Praze na Betlémském náměstí v historickém domě U Halánků. Uchováváme a pečujeme o 150 000 sbírkových předmětů.
Součástí muzea je také rozsáhlá knihovna
s cca 250 000 svazky, archiv českých cestovatelů, fotosbírky, sbírka plakátů, grafiky.
Pořádáme výstavy, přednášky, podílíme
se významně na odborných tématech mimoevropských kultur, vydáváme publikace
a mezinárodně uznávaný časopis Annals of
the Náprstek Museum. Naši specialisté vedou terénní výzkum v Súdánu.
Historie muzea je velmi zajímavá a poutavá. Dům U Halánků koupili Fingerhutovi,
rodiče Vojty Náprstka, v roce 1826. I poté,
co matka Vojty Náprstka Anna Fingerhutová ovdověla, provozovala vinopalnictví,
pivovar, lihovar a další aktivity spojené s výrobou alkoholu a přála si, aby syn převzal
prosperující živnost. Vojta Náprstek však
měl v hlavě jiné plány. Chtěl postavit muzeum. Jenže byl na matce finančně závislý a ona nechtěla o pochybném muzejním
podniku ani slyšet. Po návratu z Ameriky
bylo Vojtovým cílem založit České průmyslové muzeum, které pak i otevřel, avšak ve
skromném provizoriu. Po smrti Anny Fingerhutové byla postavena muzejní budova
(právě z prostředků získaných provozováním živnosti). Její základní kámen byl položen v roce 1876, muzeum bylo otevřeno až
v roce 1891.
Proč až za tak dlouho? Jaký byl další
osud?
Náprstek pobýval ve Spojených státech
amerických a tam si uvědomil, jak málo
informací o moderní a pokrokové společnosti proniká domů do Prahy. Po návratu
z Ameriky se zapojil do obrozenecké práce,
soustřeďoval kolem sebe elitu české společnosti. Přivezl a pak vystavoval moderní
přístroje, nástroje a různé vymoženosti
v západním světě již běžné. Brzy se ovšem
sběr, dary a nákup sbírek začal vyvíjet jiným
směrem. Už v Americe přemýšlel o emancipaci žen, především jak jim ulehčit práci
v domácnosti. Proto také podpořil založení
Amerického klubu dam v roce 1865. Členky

v čele se spisovatelkou Karolinou Světlou
se scházely v čítárně, která byla součástí v té době největší soukromé knihovny
v Praze. Po matčině smrti se Vojta Náprstek
oženil se služebnou z jejich živnosti Josefou Křížkovou. Podporoval mnohé cestovatele: Emila Holuba, Josefa Kořenského,
Josefa Wünsche a celou řadu dalších. Také
vědce a další potřebné učence. Josefa
pak po Vojtově smrti (1894) řídila muzeum
v čele nadace, později bylo muzeum řízeno
kuratoriem. V roce 1932 přešla správa pod
zemi českou se změněným názvem Náprstkovo muzeum všeobecného národopisu.
Současný název muzea pochází z šedesátých let 20. století.
Dá se říci, že má Náprstkovo muzeum
v Evropě nějaké specifikum? Nebo něco,
čím je opravdu výjimečné?
Muzeum je zajímavé už osobou svého zakladatele. Vojta Náprstek měl v hlavě mnoho národně osvícených myšlenek. Nejprve
zřídil knihovnu s čítárnou, chtěl založit průmyslové muzeum a tomuto cíli odpovídal
i výběr předmětů. Současně to byla doba,
která velmi přála sběratelství, jak institucionálnímu, tak soukromému. Cestovatelé
do vzdálených cizokrajných oblastí se záhy
začali soustřeďovat i kolem domu U Halánků a dováželi předměty z mimoevropských
oblastí. Nejen jako dary, ale i na objednávku manželů Náprstkových. Tím také kromě
jiného – například přednášek – získávali
prostředky na své další cesty. Náprstkovo
muzeum nevlastní velké kořistnické celky
předmětů z koloniálních oblastí. Tím se také
lišíme od velkých muzeí s mimoevropskou
tematikou. To je, myslím, typické. Sbírky
také nevznikaly z velkých soukromých expedic. Cestovatelé neměli peníze, sbírali
spíše každodennosti. Velká evropská muzea sbírala velké, výpravné předměty, pro
NpM je spíše typické sběratelství běžných
předmětů, které velká muzea opomíjela.
Proto je dnes nemají, a tyto předměty už
nejsou v zemích jejich původu. My na tyto
sbírky můžeme být hrdi. Dokladují dobu získávání, historii sběratelství a nabývání sbírek. Můžeme tak mapovat historii sběratelství mimoevropských předmětů od počátků
v 19. století až po současnost. Takto budou
zaměřeny nové expozice. Chceme jimi ukázat rozmanitost kultur světa, jak obyvatelé
střední Evropy poznávali svět a jak poznáváme svět dnes. Poukázat na stereotypy, se
kterými se k mimoevropským kulturám přistupuje někdy doposud. Ukázat, jak jsme
ve středoevropském prostoru a bez přímé
koloniální zkušenosti poznávali svět koloni-

Koordinační centrum pro seniory registruje tisíce dobrovolníků
V současné krizové situaci epidemie koronavirem, která má celosvětově nejhorší
dopad na starší lidi, je v plném provozu
Koordinační centrum pomoci pro seniory
organizace ŽIVOT 90. V březnu spustila
tato organizace společně s Magistrátem hl.
města Prahy a Českým červeným křížem
non-stop krizovou linku 800 160 166, na
které dosud operátorky a operátoři přijali
více než tisíc telefonátů od seniorů.
„Volají nám na naši linku denně stovky seniorů, kteří jsou velmi dojatí, když se dozvědí, že se u nich doma velice brzy objeví náš
dobrovolník. Volajícím můžeme nabídnout
kromě jiného i předpřipravené potravinové
balíčky nebo dovážku teplého jídla, ale také
třeba vyvenčení jejich domácího mazlíčka.
Dále poskytujeme samozřejmě i psychosociální pomoc,“ říká Terezie Šmídová, manažerka neziskové organizace ŽIVOT 90.

V Koordinačním centru je registrováno
více než 4500 dobrovolníků, přičemž reálně se do pomoci seniorům zapojilo již přes
2800 občanů, kteří byli proškoleni a disponují průkazem dobrovolníka. Dvě třetiny
registrovaných dobrovolníků jsou ženy a
věkový průměr zájemců o pomoc seniorům
je 30 let. Senioři, kteří se dovolali na krizovou linku 800 160 166, mají zájem nejčastěji
o nákup potravin a vyzvednutí léků.
Krizová linka je bezplatně dostupná
24 hodin denně a mohou na ni volat nejenom samotní senioři, ale také lidé, kteří vědí
o někom, kdo by pomoc potřeboval.
Zájemci o dobrovolnictví mohou vyplnit
registrační formulář na portálu:
www.pomahamepraze.cz nebo napsat na
email: dobrovolnici@zivot90.cz.

Dopis Jana Lormana
Petr Veleta, Leona Machálková, Carmen Mayerová a další u vás doma
Znáte tuhle anekdotu? Jaký je rozdíl mezi
těstovinami a koronavirem? Žádnej, vzniklo
to v Číně a rozšířili to Italové.
Já vím, je to blbý, ale především je to takovej blbej čas teďka. Takový čas bez času,
od jedné vládní zprávy ke druhé. Nosíme
tyhle čumáky. A je v nás malá dušička. Ale
i tohle jednou skončí. A vím, bude i pláč pro
ty, kteří už nepřežijí.
Nebudeme čekat, musíme se té neviditelné bestii, která je menší než půl zbla,
postavit. Nejen hygienou, dobrým jídlem a
spánkem, ale musíme být i duševně silní,
protože to posiluje naši imunitu.
Proto jsme pozvali známé osobnosti, aby
nám poradily, odstřihly naše myšlenky od

alismu. Naše muzeum je výjimečné nejen
skladbou sbírek, ale také velmi zajímavou
knihovnou, především krajanskou, která je
svého druhu jediná ve své celistvosti v České republice.
Jak vy osobně jste se dostala k práci
v Náprstkově muzeu a co vás na té práci
nejvíc těší a baví?

strachu. Povzbuzení natočili Carmen Mayerová, Petr Kostka, Jan Čenský, Táňa
Medvecká, Leona Machálková, Jan Onder
a mnoho dalších. Povídky, písničky, básničky, kapitoly ze slavného Dekameronu.
Budeme i tančit s Petrem Veletou a Janem Onderem. Tak si nás nalaďte a ozývejte se, jestli se vám to líbí, řekněte nám, co
bychom pro vás měli ještě natočit; jsme tu
pro vás.
První videa najdete na našem YouToube
kanále – www.zivot90.cz/zvladnemeto
Přidáváme každý den jedno.
Naše heslo: DÁME TO!
Jan Lorman, ředitel a zakladatel

Moje putování historií začalo v Nepomuku, odkud pocházím. Z kraje pod Zelenou
Horou, zámek je známý nejen Černými
barony, ale také nálezem Rukopisu zelenohorského. Nepomuk je také rodištěm Jana
Nepomuckého. Po absolvování gymnázia
jsem vyrazila do Prahy studovat historii,
po ukončení FF UK jsem krátce působila
v jednom pražském nakladatelství a potom
dlouhých dvacet let v regionálním muzeu
v Chebu. Do Národního muzea – Náprstkova muzea jsem přišla v roce 2010. Dá se
říci, že celý profesní život působím v muzejnictví, muzea se mně stala celoživotní
láskou. Muzejní práce je nesmírně různorodá, od práce se sbírkami přes organizování
výstav, expozic, bádání. Obecně mám ráda
předměty, které mají svůj příběh. Předměty
uložené v Náprstkově muzeu mají vskutku
zajímavé historie od původců, přes putování do veřejných sbírek. K Náprstkovu
muzeu jsem si postupem času vytvořila
pevnou vazbu. Každým dnem jsem objevovala a stále objevuji nové informace. Může
se zdát, že vše už bylo řečeno, vybádáno,
ale není tomu tak. Zvláště ne v archivu Náprstkova muzea. Zdejší archiv a fotosbírky
z druhé poloviny 19. století jsou pokladem
pro badatele. A to mě zajímá nejvíce. Několik let jsem také byla místopředsedkyní
a dvě volební období, tedy 6 let, předsedkyní Asociace muzeí a galerií.
Nedávno jste zahájili novou výstavu
Doma na Sibiři, která je zatím postižena
uzavřením kulturních institucí jako vše
ostatní, ale bude trvat až do konce roku.
Co výstava objevuje, čím může lákat, až
se znovu otevře muzejní brána?
Téma Sibiře je v Náprstkově muzeu prezentováno vůbec poprvé v jeho historii. Sibiř je domovem nejen lidí, ale zvířat a rost-

Dubnové vycházky PCT
lin, a proto se na výstavě můžete projít
tundrou, tajgou či stepí. Seznámíte se s obživou tamějších obyvatel žijících v jurtách,
a to pastevectvím a lovem. Jedna místnost
je také věnovaná šamanismu, který je de
facto rozšířen po celé Sibiři. Vystavujeme
úplně poprvé krásné předměty, které muzeum získalo od etnografa Petra Skalníka,
z jeho terénních výzkumů na Sibiři. Z Moravského zemského muzea jsme si půjčili
několik předmětů, které pocházejí z počátku 20. století od moravského obchodníka
Františka Poledny Vlkovského. Fotografie
na výstavu dodal Stanislav Krupař, fotograf
a především milovník Sibiře. Celá výstava
je protkána interaktivními prvky, které ocení
hraví návštěvníci.
Pomalu ale přichází čas na rekonstrukci vašeho muzea. Kdy začne a co vše
bude zahrnovat? Neztratí Náprstkovo
muzeum při ní svoji jedinečnou atmosféru, svůj genius loci, včetně části starobylého vybavení, což vše v objektu dodnes
připomíná dobu svého zakladatele?
V současné době vybraní architekti pracují na projektu Revitalizace Náprstkova
muzea. Zahrnuje stavbu centrálního depozitáře v areálu Národního muzea v Horních
Počernicích a rekonstrukci objektů na Betlémském náměstí. Nejprve, snad do roku
2024, musíme postavit depozitář, abychom
mohli vystěhovat sbírky z objektů na Betlémském náměstí. Potom bude následovat
rekonstrukce muzea, která je plánována
na dva roky 2025–26. Náprstkovo muzeum si do dnešních dnů skutečně udrželo
svoji nenahraditelnou atmosféru historického intimního místa v centru Prahy. Tu
rozhodně chceme zachovat. Proto také od
počátku návrhů řešení architekti spolupracují s památkáři. Muzeum neprošlo dosud
žádnou novodobou modernizací kromě
některých nezbytně nutných oprav, například rekonstrukce elektrorozvodů. Uvnitř
budov ale pracujeme ve velmi zastaralých
podmínkách. Návštěvníkům potřebujeme
spolu s novými expozicemi zajistit komfortní pobyt v našem muzeu, moderní sociální a společenské zázemí. Potýkáme se
s nedostatkem prostor, muzeum musí mít
i adekvátní vstup, odpočinkové zóny, potřebujeme moderně vybavený přednáškový
sál, prostory pro edukativní dílny, kavárnu,
knihkupectví s cestovatelskou literaturou
apod. V centrálním depozitáři chceme zvýšit i badatelský komfort. Tam plánujeme
přesunout provozní prostory a restaurátorské a digitalizační pracoviště. Cílem je,
aby v objektech na Betlémském náměstí
vznikly moderní expozice. Nově bude zpřístupněna historie domu „U Halánků“ včetně legendární Náprstkovy čítárny. Počítáme
se samostatnou expozicí egyptologických
památek a samozřejmě expozicí mimoevropských kultur. Návštěvníci i naši odborní
pracovníci se budou mít na co těšit.
Martina Fialková (foto Jiří Vaněk)

EKORUBRIKA

Čistící síla času
Myčka nádobí je skvělá věc. Stejně jako
pračka. Zastane spoustu práce a nemá
u toho řeči.
V mém okolí je celá řada lidí, kteří myčku
mají. A protože jsem šťoura, občas se poptám, jak konkrétně ji kdo používá.
Jedním z motivů, proč si moji přátelé pořídili myčku, byl kromě úspory času a sil
i ohled na životní prostředí. A kvůli tomu
někteří z nich pravidelně zapínají myčku
na co nejkratší program. Logika je za tím
ta, že čím kratší dobu myčka jede, tím
méně toho spotřebuje. Ale u některých
spotřebičů se nedá nastavit víc než čas
a pak stroj dožene krátký čas vyšší teplotou vody. A paradoxně tak spotřebuje
energie víc. Takže jestli vás netlačí čas,
dávejte klidně delší programy, které místo čistící síly horké vody využijí čistící sílu
času. Čistící sílu času můžete využít i při
mytí nádobí v ruce. Úplně jednoduše to
uděláte tak, že nenecháte jídlo na talířích
a nádobí zaschnout, naopak talíře necháte odmočit. Dejte tomu čas. A špína pak
půjde dolů snadno.

A funguje to tak i při běžném úklidu. Můžete na vanu či umyvadlo stříkat účinnou
chemii, nebo si můžete do rozprašovače
dát slabý roztok octu a vanu tím postříkat.
A dejte octu chvilku času, on ten vodní kámen odmáčí.
A zpátky k myčkám. U několika mých
kamarádů jsem vypozoroval, že jim to
nedá a nádobí před vložením do myčky
ještě rychle opláchnou. Moderní myčky si
s trochou omáčky poradí při prvním sprchování. Samozřejmě nedojedený knedlík
na talíři nenecháme. Tak daleko technika
ještě není. A jestli se chcete chovat opravdu eko, pouštějte myčku jen plnou. Nebo
skoro plnou. Vyplýtvat jednu tabletu, hromadu vody a energie na umytí dvou talířů
fakt nemá smysl. To lépe a šetrněji umyjete v ruce.
Ale možná máte ten model myčky, která
umí umýt jen v jedné části myčky. Tak to
pak ano. Jen bacha, abyste nepustili mytí
v té prázdné části.
Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Spotřebitelská poradna časopisu dTest
DOTAZ: Jako studentka jsem si asi před šesti lety přivydělávala na brigádě
v obchodě s oblečením. Chci se zeptat, zda i na takových brigádách se po
ukončení vystavuje evidenční list důchodového pojištění. Ten totiž nemám.
Chci obchod oslovit, aby mi evidenční list zpětně vystavil. Mohu to po něm
žádat?
ODPOVĚĎ: Evidenční list důchodového pojištění vede zaměstnavatel pro každého zaměstnance, který je účasten důchodového pojištění. Archivaci v oblasti
důchodového pojištění řeší speciální zákon, podle kterého jsou zaměstnavatelé povinni uschovávat evidenční listy po dobu tří kalendářních roků. Ve vašem případě již
archivační lhůta uplynula. Doporučujeme kontaktovat Českou správu sociálního zabezpečení. Ta má ve své evidenci veškeré podklady o dobách zaměstnání jednotlivých osob. Zaměstnavatelé jsou povinni vést evidenci o pojištěncích a tuto podkladovou evidenci České
správě sociálního zabezpečení poskytovat.
Kontaktovat můžete i poradenskou linku časopisu dTest – tel.: 299 149 009

Vážení a milí příznivci Pražské vlastivědy,
v návaznosti na současná opatření v souvislosti s koronavirem Covid-19 jsme do
odvolání zrušili všechny vycházky a přednášky Pražské vlastivědy. Vzhledem ke stávající situaci nebudou probíhat akce Pražské vlastivědy v dubnu 2020.
Věříme, že současná opatření povedou ke
zmírnění dalšího šíření nákazy a brzy se budeme opět moci setkávat na vašich oblíbených akcích věnovaných pražským pamětihodnostem a zajímavostem. Do té doby
vám přejeme mnoho zdraví a sil, a pokud
to jen trochu bude možné, také zachování
pozitivní mysli.
Prozatím si můžete stáhnout zdarma některou z našich brožur z www.prague.eu/
cs/clanky nebo zavítat do pražských čtvrtí alespoň prostřednictvím našeho webu:
www.praguecitytourism.cz/cs/media/
mapy
Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4,
Praha 5
tel.: 221 714 714, tourinfo@prague.eu
www.praguecitytourism.cz, www.prague.eu

PŘIPOMEŇME SI V DUBNU
 1. 4. 1835 * Josef Richard












Vilímek st., publicista, knihkupec
a nakladatel († 16. 4. 1911) – 185 let
4. 4. 1875 v Praze premiéra symfonické básně Vltava, druhé z cyklu
Má vlast Bedřicha Smetany – 145 let
5. 4. 1355 Karel IV. korunován
v Římě císařem Říše římsko-německé
– 665 let
5. 4. 1835 * Vítězslav Hálek, básník
a spisovatel († 8. 10. 1874) – 185 let
10. 4. 1895 Václavské náměstí bylo
trvale osvětleno elektrickým
proudem – 125 let
12. 4. 1870 * Josef Pekař, historik
(† 23. 1. 1937) – 150 let
21. 4. – 24. 4. 1990 Československo
poprvé v jeho historii navštívil římský
papež Jan Pavel II. – 25 let
23. 4. 1420 * Jiří z Poděbrad, český
král († 22. 3. 1471) – 600 let
24. 4. 1865 * Jiří Janda, zoolog,
zakladatel zoologické zahrady v Praze
(† 25. 8. 1938) – 155 let
25. 4. 1940 na Vltavě zaznamenán
velmi nízký stav vody, po půldruhém
století byly opět vidět pilíře někdejšího Juditina mostu a Čertovka úplně
vyschla – 80 let
27. 4. 1850 byl vydán pražský obecní
řád, k Praze připojil Židovské Město,
které současně přejmenoval na Josefov – 170 let

Kontejnery na Praze 1
Velkokapacitní kontejnery budou v dubnu přistaveny od 14.00 do 18.00, ukládání bude koordinovat obsluha.
úterý 7. 4. Besední č. 2 (roh parčíku),
Štěpánská x Řeznická
úterý 14. 4. horní Malostranské náměstí,
Pohořelec horní parkoviště
pátek 17.4. Cihelná (č. 2), Jeruzalémská
za kostelem sv. Jindřicha
úterý 21. 4. Ostrovní ulice u ZŠ naproti
č. 12
pátek 24. 4. Široká naproti FF UK
úterý 28. 4. Haštalská u č. 2, Petrské
náměstí x Lodecká
(zdroj OÚ MČ Praha 1)

Řádková inzerce

tel.: 257 533 280, prahy1@jalna.cz
®® PSACÍ STROJE, KALKULAČKY, SKARTOVAČE ®

opravy, prodej – tel.: 241 412 507
www psacistroje.cz
®® SÍDLO PRO S.R.O: OSVČ V PRAZE
od 149 Kč/měsíc, tel.:728 991 247
www.SidloproFirmuPraha.cz
®® OPRAVA ŽALUZIÍ – výměna vodících lanek,
nové žaluzie na špaletová okna, seřízení plastových oken a bal. dveří, sítě proti hmyzu.
Tel.: 733 720 950, zdenek.janci@email.cz

Máte doma
muzejní kousek?
Národní technické muzeum vyhlašuje
soutěž. Nabídněte svůj vysloužilý spotřebič
do sbírek muzea. Soutěž pobíhá od 1. 4.
ve třech etapách, a to do 30. 6., 30. 9. a
31. 12. 2020. V každé etapě vybere kurátor
5 spotřebičů s nejvýznamnějším přínosem
pro sbírky NTM.
Za každý spotřebič přijatý do sbírek získá
jeho majitel na základě uzavřené darovací
smlouvy dvě čestné vstupenky do muzea
pro dvě osoby a poukázku na nákup spotřebního zboží od společnosti Elektrowin.
Jak soutěžit? Stačí předmět vyfotit, doplnit jeho popis: stáří, stav, příslušenství případně další informace a zaslat mailem na
muzejni.kousek@elektrowin.cz.
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