STRANA 6

Sobota17.1.2004
STRAŠIDÝLKO Z METERVILU
Pohádka o souboji poťouchlého
strašidla a hamižného Skota o nadvládu nad hradem, truhlicí peněz a
jednim míčkem.
Hraje hostující divadelní spolek
Repete v aule ZŠ Nad Parkem od
15.00 hodin.
Sobota 24.1.2004
BUDULÍNEK
ČERVENÁ
KARKULKA
Dvě známé pohádky pro nejmenší
- maňásky.
Hraje loutkářský soubor Rolnička
v aule ZŠ Nad Parkem od 15.00
hodin.
Sobota 31.1.2004
AD VOCEM
Koncert souboru staré hudby na
zámku Zbraslav. Vstupenky NG.
Začátek v 18.00 hodin.
Sobota 31.1.2004
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Maňásková groteska na známé
pohádkové téma.
Hraje loutkářský soubor Rolnička
v aule ZŠ Nad Parkem od 15.00
hodin.
Sobota 7.2.2004
KOCOUR V BOTÁCH
Repríza veselé maňáskové pohádky.
Hraje loutkářský soubor Rolnička
v aule ZŠ Nad Parkem od 15.00
hodin.
Sobota 14.2.2004
KAŠPÁRKOVA STRAŠIDÝLKA
Marionetová pohádka.
Hraje loutkářský soubor Rolnička
v aule ZŠ Nad Parkem od 15.00
hodin.
Předprodej a rezervace vstupenek
na kulturním oddělení ÚMČ Zbraslav (pokud není uvedeno jinak), U
Malé řeky 3, tel. 257 920 989, l 201,
e-mail: kultura@zbraslav.cz (od
pátku 12.00 hodin).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Příznivce cestování zve KS
na promítání diapozitivů p.
Jaroslava Vejnara. Cestopisné
reportáže doprovází reprodukovaná hudba s komentářem.
1/ Španělsko - středa 21.1.2004
v 18.00 hodin.
2/ Chorvatsko, Řecko - středa
4.2.2004 v 18.00 hodin.
3/ Řecko - středa 18.2.2004 v
18.00. hodin v sále KS.

Jednodenní zájezdy na lyže

soboty
24.1. Špindleruv Mlýn
7.2. Churáňov
21.2. Rokytnice
13.3. Horní Mísečky

zájezdy se uskuteční v závislosti
na sněhových podmínkách, změna
programu vyhrazena.

cena každého zájezdu
230,- Kč/os.
obsahuje dopravu a pojištění

Odjezdy:
Radotín - KS U koruny 6,15 hod.
Zbraslav - hotel Barbora 6,30
hod.
metro B Smíchovské nádr. 6.45 hod.
Informace, přihlášky, prodej
Kulturní středisko Praha - Radotín
Nám. Osvoboditelů 44,
153 00 Praha - Radotín
Tel.: 257 911 746
mobil: 776 161 407

První letošní procházku začneme na
stanici metra „C“ Vyšehrad. To proto, že Vyšehrad jako takový je cílem
dnešního putování a zmíněná zastávka
má svůj půvab. Okamžitě, jakmile vyjdeme z vestibulu metra, naskytne se
nám totiž úžasný pohled na panorama
Prahy. Na chvilku se určitě zastavíme,
ale protože podobných pohledů si dnes
užijeme ažaž, nebudeme se příliš zdržovat a pokračujeme raději dále podél
zdi pod Kongresovým centrem a ulicí
Na Bučánce. Dojdeme jí k cihlovým
hradbám vnějšího opevnění Vyšehradu
a k první bráně. Jmenuje se Táborská
a byla vybudována kolem roku 1655.
Tou vstoupíme do vlastního areálu
pevnosti. Po pár krocích dospějeme
k informačnímu centru. Je umístěno
na pravé straně v pozůstatku původní
gotické brány Táborské, které se říkalo
též Špička. O kousek dál mineme vlevo
Jedličkův ústav pro postižené děti, jenž
zde jako první zařízení svého druhu v
Čechách sídlí od roku 1913. Proti němu
stojí dům čp. 12. Žila v něm spisovatelka a sběratelka pověstí ze staré Prahy
Popelka Biliánová. V domě bývala
mýtnice. Za ním projdeme přes příkop,
v těchto místech zasypaný, a druhou
branou, zvanou Leopoldova (z doby
před rokem 1678), do vnitřní části
pevnosti. Ocitáme se před románskou
rotundou svatého Martina z poslední
třetiny 11. století. Určitě je hodna obdivu. Jedná se o nejstarší zachovanou
stavbu Vyšehradu a nejstarší zachovanou rotundu v Praze. Po její prohlídce
se dáme cestou, která mezi branou a
rotundou vede prudce vlevo a jakoby
zpět kráčíme obloukem podél sadu na
hradby, přičemž se postupně stáčíme
vpravo. Po hradbách, z nichž je nádherný pohled na Kavčí hory, Podolí a Smíchov, jdeme až do místa před výběhem
bastionu, kde nad osou řeky Vltavy se
vzadu proti jejímu proudu tyčí televizní
vysílač Cukrák. Zde opustíme hradby
a uhneme doprava, načež přijdeme do
Soběslavovy ulice. Na jejím začátku
vpravo je objekt Starého děkanství čp.
14, v jehož areálu jsou základy románské baziliky svatého Vavřince z poslední třetiny 11. století. Ještě před tím zde
stávala sakrální stavba, dokládající
slovanské osídlení Vyšehradu a datovaná archeology na závěr 10. století.
Mineme Staré děkanství a na jeho konci
si v rohu budovy všimneme prosklené
kapličky se soškou svatého Vojtěcha z
1. poloviny 18. století. Poté přejdeme
silnici a vstoupíme do parku (Karlachovy sady), kde hned u cesty zpozorujeme jakýsi jehlan, utvořený ze tří částí
zlomeného sloupu. Říká se mu Čertův
sloup a váže se k němu několik pověstí.

16.1.Pá PRAVÁ BLONDÝNKA 2
USA
17.1.So ŠŤASTNÉ DNY
MAĎ
18.1.Ne CO TA HOLKA CHCE
USA
23.1.Pá PRASÁTKO A JEHO
PŘÍBĚH
USA
24.1.So PRCI, PRCI, PRCIČKY
- SVATBA
USA
25.1.Ne LIGA VYJÍMEČNÝCH
USA
30.1.Pá GOODBYE LENIN SRN
31.1.So APOKALYPSA (OD 18.00) USA
1.2.Ne PSÍ DNY
RAK
6.2.Pá BLÁZNIVÁ ŠKOLKA
USA
7.2.So MATRIX - REVOLUTIONS
(OD 16.00 A 19.00)
USA
8.2.Ne KURZ SEBEOVLÁDÁNÍ
USA
13.2.Pá TAJEMNÁ ŘEKA
USA
14.2.So JEŽÍŠ
USA
15.2.Ne NEPRŮSTŘELNÝ MNICH
USA

18.1. O PEJSKOVI A KOČIČCE
25.1. KRTEK VE SNU
1.2. Z DEVATERA POHÁDEK
8.2. KRÁL A SKŘÍTEK
15.2. RÉZI, BROK A OSTATNÍ

Jeho pravý původ není zcela jasný. Odtud se dáme vpravo pěšinou podél živého plotu. V parku vlevo stojí socha sv.
Jana Nepomuckého. Přes silnici na pravé straně vidíme novogotickou budovu
Nového děkanství čp. 10. Proti jeho
průčelí z parku vyjdeme a po kamenných kostkách směrem vlevo dojdeme

Vyšehradský hřbitov. Procházíme jím a
na náhrobcích čteme s úctou, kdo je zde
pochován. Na nejvyšším bodě hřbitova
je pak slovutný Slavín, ústřední hrobka,
kde odpočívají velikáni českého národa. Vpravo od Slavína proti hrobu Jana
Nerudy je v zídce vedlejší východ. Tím
vyjdeme ze hřbitova a jsme opět na kři-

ní budovy z 15. století (tzv. Libušina
lázeň) a Vyšehradským tunelem, vybudovaným v letech 1902 - 1905. Ten je
provrtán skrze skálu, odkud snad měl
učinit svůj legendární skok kůň Šemík
se svým pánem Horymírem a pod kterou má žít i nejznámější pražský vodník.
Když se vrátíme zpět do sadu, máme po
levé ruce objekt galerie Vyšehrad, který
původně byl hradební věží. Před ním
jsou základy palácových staveb z 11.
– 13. století. Od galerie se dáme podél
hradeb
vlevo
(s výhledem na
Pražskou kotlinu) ke studni a
kolem základů
dalších
budov
dřívější
akropole
přijdeme
ke kapitulnímu
kostelu svatého
Petra a Pavla. Má
bohatou historii.
Již král Vratislav
II. v souvislosti
se
založením
kapituly nechal
v letech 1170
–1180 vybudovat
v těchto místech
baziliku. V ní
byli pohřbeni i
někteří panovníci
rodu
Přemyslovců. V dobách
Karla IV. se
zde nad řekou
vypínal gotický
chrám, který byl
včetně
většiny
hradních staveb
pobořen při husitských bouřích.
V 16. století
byl kostel renesančně přestavěn
a současnou
novogotickou
podobu
získal
na přelomu 19. a
20. století. Nejznámější památky v jeho nitru
jsou sarkofág sv.
Longina z doby
kolem roku 1100
a gotický deskový obraz Panny Marie Vyšehradské
z doby po roce 1350. Po opuštění kostela si na malém nádvoříčku ještě prohlédneme do plotu hřbitova zasazenou
nárožní válcovou kapličku se sochou
sv. Ludmily z dílny M. J. Brokoffa
z roku 1718 a pak opustíme i Vyšehrad.
A to konkrétně brankou ve zdi vedle
veřejných záchodků naproti kapličce.
Po schodech vedoucích svahem, pod
nímž se nalézá seskupení několika
kubistických vil, sestoupíme do ulice
Na Libušince a přijdeme na Rašínovo
nábřeží. Tam projdeme pod železničním mostem z roku 1901 na Výtoň.
U bývalé Podskalské celnice, z níž
je nyní restaurace, použijeme MHD
a s její pomocí se dopravíme domů.
Vycházka měří zhruba 3 km, časově je
závislá zejména na době prohlídky Vyšehradského hřbitova. Podle zkušeností
trvá asi 2 – 3 hodiny.
..

.

opět k rotundě svatého Martina. Před ní
se dáme znovu vlevo ulicí V Pevnosti
a sledujeme pravou stranu. Nejdříve
naši pozornost upoutá morový sloup
z roku 1714 s pozdější barevnou mozaikou českých patronů a za ním poutní
kaple Panny Marie v hradbách z počátku 2. pol. 18. stol. Stávala v ní soška
P. Marie Loretánské, která byla posléze
přemístěna do hlavního vyšehradského
kostela. Naší pozornosti nemohou ujít
ani zbytky středověkého kostela Stětí
sv. Jana z doby panování Karla IV.,
ukryté za kaplí ve fortifikačním systému. Od kapličky vystoupíme vzhůru
na hradby a vydáme se po nich vlevo.
I odtud je nádherný pohled na Prahu,
a to od Nuslí, Karlova, a přes Hradčany a Petřín až na Strahov. Cesta po
hradbách končí v parčíku s kamennou
sochou svatého Václava od J. J. Bendla
z roku 1678 a se sochou probošta Štulce
před novým probošstvím. Uličkou vlevo vedle nového probošství vejdeme na

žovatce ulic K Rotundě a Soběslavovy.
A protože jsme ještě nebyli ve Vyšehradském sadě pod Soběslavovou ulicí
a Starým děkanstvím, zamíříme tam.
Sadu dominují čtyři velká sousoší od
J. V. Myslbeka: Slavoj a Záboj, Ctirad
a Šárka, Lumír a Píseň, Přemysl a
Libuše. Pocházejí z konce 19. století
a původně byla ozdobou Palackého
mostu. Poblíž sousoší Slavoje a Záboje
si všimneme odkrytého zbytku románského mostu. Prostor dnešní sadové
úpravy býval totiž kdysi místem, kde
stávala knížecí hradištní i královská
hradní akropole, a na jeho prostranství
se tudíž setkáváme s pozůstatky těchto
dob. Než se s nimi blíže seznámíme,
projdeme však nejdříve šikmo vlevo do
spodní části sadu. Po levé ruce uzříme
opravovanou budovu purkrabství v jádru ze 14. století. Vpravo od ní objevíme v hradbách nenápadnou branku a za
ní další uchvacující vyhlídku na Vltavu.
Současně stojíme nad zříceninou stráž-

Vokálně instrumentální soubor Ad vocem s obsazením dvoje barokní housle,
viola da gamba a arciloutna založil roku
1995 loutnista Přemysl Vacek. Sešli se
v něm přední pražští zpěváci a instrumentalisté zabývající se dobovou interpretací renesanční a barokní hudby.
Hlavní sféru jeho působení představují skladby neprávem opomíjených a
zapomenutých autorů 16. a 17. století.
Repertoár čerpají členové ansámblu
především z archivu Univerzitní
knihovny v Praze, kroměřížského archivu nebo lobkovických sbírek, kde
leží z velké části nedotčen obdivuhodný poklad hudebních památek spjatých
s českým prostředím. Výsledkem
využívání dobových technik zpěvu i

hry na historické nástroje nebo jejich
kopie je přiblížení se zvukové podobě
staré hudby a odkrytí její původní krásy a smyslu.
Mezi významná vystoupení Ad vocem
patří koncert na festivalu Pražské jaro
1996, účinkování na Svatováclavských
slavnostech,
retrospektivě
Sláva barokní
Čechie, festivalech v Českém Krumlově,
Karlových
Varech a mnoha
dalších.
Absolvovali
cyklus koncer-

Text: Pavel Čornej

tů pro výstavu Rudolf II. a Praha a
pravidelně se podílejí na dramaturgii
hudebních akcí Národní galerie. Na
zbraslavském koncertu 31. ledna
zazní mimo jiné skladby G.B. Buonementeho, S. Rossiho, A. Jarzebského,
-OKJ.C. Kerlla a A. Corelliho.

