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Historická fotografie
z Petrské čtvrti pořízená
v roce 1928
Pavel Novotný / Foto: AUKRO.cz

D

ům č. p. 1155 (dnes Biskupský dvůr č. 1) v roce
pořízení snímku ještě
nestál. První dvoupatrový dům
na snímku vlevo je č. p. 1152.
Na štítu tohoto domu s plakáty
je vidět i část nápisu „Knihařství“. Zajímavostí snímku je rám
na napínání záclon opřený o plakátovací plochu. Tento dům byl
zbořen v letech 1936–7 a nahrazen současným funkcionalistickým domem Biskupská č. 2. Vedle
stojí klasicistní dům č. p. 1151
Biskupský dvůr č. 3, který dnes
slouží jako penzion. Před tímto
domem nakládají na káry dělníci bedny. Následuje nejvyšší
dům na snímku tj. Biskupský
dvůr č. 4 / č. p. 1149 postavený
v roce 1915 ve stylu „kotěrovské
moderny“. V místě současného
domu s průchodem na Těšnov tj.
Biskupský dvůr č. 5 / č. p. 1148,
je zachycen původní jednopatrový dům ve tvaru L. Na snímku
je patrné vystouplé severní křídlo původního domu na štítu
s reklamou, kterou se nepodařilo rozluštit. Čitelná je naopak
reklama firmy „Waldstein a spol.“
na příčném křídle s vjezdem
do dvora. Tato známá firma vyráběla v objektu pohřební předměty
(zejména rakve). Zcela vpravo je
ještě zachycena část původního
jednopatrového domu č. p. 1147,
dnes Biskupský dvůr č. 6.
Pozn.: Rok pořízení fotografie byl
autorem popisku identifikován podle
plakátů. Operní pěvci Tino Pattiera
a Jiří Baklanov v Praze spolu vystoupili dvakrát v roce 1928 a 1935. Roku
1928 odpovídá reklama na polévkové
koření Graf a na koncerty na Stře-

leckém ostrově. Plakát zcela nahoře
vpravo „Brrr! Elysium“ je reklamou na rakouské žiletky firmy Winter & Adler AG, Wien. První verze
tohoto plakátu pochází z roku 1921
a další je z roku 1923. Proti roku
1935 hovoří zejména skutečnost,
že tehdy původní jednopatrový dům
Biskupský dvůr č. p. 1148 již nestál.
Na jeho místě byl již v roce 1929
postaven současný dům Biskupský
dvůr č. 5. Původní dům č. p. 1155
je rovněž zachycen na snímku
z roku 1906 autorem publikovaném
v knize Petrská čtvrť – dům od domu
na str. 62. Jedná se na tomto snímku
rovněž o dům zcela vlevo.

zdarma

Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
velmi vám děkuji za milá slova,
která jste nám vyjádřili v reakci
na vydání prvního čísla Petrských listů. Mám velkou radost
z toho, že se vám náš spolkový
občasník líbí a děkuji všem
za zaslané příspěvky či fotografie, které jistě využijeme v dalších číslech.
Ráda bych touto cestou
poděkovala taktéž všem členům
a příznivcům našeho spolku,
kteří nás podporují a neváhají
obětovat svůj volný čas ve prospěch oživení a příjemného soužití v naší čtvrti. Velmi si toho
vážím. Budete-li mít chvilku,
přijďte si s námi 18. prosince
od 17 hodin zazpívat koledy
na Petrské náměstí v rámci

Adventního zpívání, které připravila Městská část Praha 1.
Přeji vám všem radostné
Vánoce plné klidu a pozitivních
zpráv v přítomnosti vašich blízkých!
Šťastný nový rok 2015!
Na zdraví!
LINDA KLEČKOVÁ, předsedkyně spolku

Pohled do Biskupského dvora
v roce 1928
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Rudolf Cortés budil v Petrské čtvrti respekt
Blank a Kovaříková / www.bkovarikova.cz / Foto: Archiv Dáši Cortésové

P

ublicistce Blance Kovaříkové, člence Spolku přátel Petrské čtvrti, nakladatelství Brána právě vydalo
knížku Nové příběhy domů
slavných, která volně navazuje
na loňské Příběhy domů slavných. V Nových příbězích je mj.
i kapitolka věnovaná zpěvákovi
Rudolfu Cortésovi (1921–1986),
který v dobách své největší slávy
bydlel v Soukenické 14/1090. Jak
se v Petrské čtvrti ocitl? Jednoduše se sem přiženil. Jeho dcera
Dáša na to vzpomíná: „Pamatuji si tatínka jako Limonádového Joe, kterého hrál v Karlínském divadle. Po celé Praze byly
velké plakáty a přes ně přelepka

365krát vyprodáno! Byla jsem
sice ještě dítě, ale to představení jsem zhlédla hned několikrát – z orchestřiště! Měla jsem

tam místo na židličce dirigenta
Karla Vlacha, který raději celý
večer stál, aby na něj jeho hudebníci dobře viděli. Na konci lidé
nadšeně vstávali a potlesk neutichal. Dnes si všichni pamatují
filmovou verzi, kde bohužel táta
nehrál, ale pro mě byl Limonádník jen jeden!“
Dáša přiznává, že její tatínek
budil v Petrské čtvrti značný
respekt. Proč? „V Soukenické
ulici za časů mého dětství ještě
nebyl žádný provoz. Takže, jakmile se blížilo auto s naším
tátou, nedalo se to přehlédnout.
Všechny děti, které si venku
hrály, se rozprchly. Jeho zvučný
baryton totiž slyšely, když se

na nás doma rozčílil. Děti také
znaly z mého vyprávění, že jsem
někdy nedostala celý den najíst,
protože jsem se před tím nad
talířem ušklíbala. Kdykoli doma
zlobily s jídlem, rodiče je strašili,
že na ně pošlou pana Cortése.“
V knížce najdete desítky
dalších příběhů – namátkou
o skromném bydlení Jiřího
Sováka, dětství Báry Basikové
v barokním paláci, bohémských
mejdanech v domě Zdeňka Štěpánka či o vzniku prvních
němých filmů na zahrádce domu
Maxe Urbana ve Vodičkově ulici.
Vše doprovází mnoho dosud
nikde nepublikovaných autentických fotografií.

Jsem tady šťastná již 63 let
K amila Moučková / Blank a Kovaříková / www.bkovarikova.cz / Foto: Archiv Kamily Moučkové

Kamila Moučková s Jiřím
Zahajským v šedesátých letech

L

egendární
rozhlasovou a televizní hlasatelku Kamilu Moučkovou snad ani netřeba představovat. Když ohlásila 21. srpna 1968
z obrazovky invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa
a následně byla ze studia vyvedena sovětskými vojáky, netušila, že to znamená na dalších
20 let konec její profesní kariéry. Postavila se k tomu však
čelem a velkou oporou jí přitom byl její partner, herec Jiří

Zahajský. Právě s ním a se svými
třemi dětmi bydlela v Petrské
čtvrti a věrná jí zůstala dodnes.
„Jsem tady šťastná již 63 let,“
řekla nám. „Stěhovali jsme se
sem s mým někdejším mužem
dr. Moučkou, tehdy jsme byt
na rohu Klimentské ulice získali
výměnou za dvougarsonku v Dejvicích. Petrská čtvrť je zvláštní
v jedné věci – ač je v úplném centru Prahy, je tu klid. Za zády mám
Vltavu a nábřeží, kde se dá krásně
procházet. I když tu vznikla řada
hotelů, turisté tu příliš neruší.
Mrzí mě osud bývalé polikliniky,
která je už osmnáct let prázdná
a snad se čeká na to, až spadne.
Ačkoli jsem mnoho let nemohla
dělat nic jiného než lepit igelitové
pytlíky, můj život byl krásný díky
Jirkovi Zahajskému, nejlepšímu
mužskému mého života. Mojí největší radostí bylo, když jsem se
za ním mohla vydat do Činoherního klubu na představení a pak
jsme se z divadla vraceli procházkou domů. Přivedla mi ho Jiřina
Švorcová, kterou jsem nějaký čas
nechala u nás bydlet. Víte, byla to
fajn holka, jen zblbla tou komu-

nistickou ideologií. Nikdy ale
nikomu neublížila. Jirka tehdy
hrál ve Vinohradském divadle a přespával v herecké šatně.
Tak jsem mu dala klíče a on si je
nechal 31 let. Nějakou dobu jsem
se vztahu bránila – byl přece jen
o deset let mladší – ale jednoho
dne přeskočila jiskra…“ Kamila
ráda vzpomíná také na Vánoce.
„Jiří byl vždycky úplně u vytržení. Společně s dětmi vymýšlel různé skrýše pro dárky
a hádanky, podle nichž se dárky
hledaly. Třeba prstýnek mi pově-

sil zabalený jako bonbón na stromek. Pekla jsem deset druhů cukroví, lili jsme olovo, krájela se
jablíčka.“
Kamila Moučková je stále
aktivní. Nyní si například splnila přání, a recituje své milované Shakespearovy sonety
v pořadu, v němž vystupuje
společně s Alfrédem Strejčkem
a Štěpánem Rakem.

tip
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Chai Latte

Kamila se svou dcerou Kateřinou
(vpravo v pozadí)

Populární horký nápoj
ze směsi černého čaje
Assam a indického koření s kardamomem, skořicí a hřebíčkem s našlehaným čerstvým mlékem můžete po celou zimu
ochutnat v Restauraci
Café Tobruk v Lodecké
ulici č. 3.
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Svatopetrské kování 2014
LINDA KLEČKOVÁ / Foto: Zdeňek Kovařík

V sobotu 20. září se v parku a přilehlém okolí kostela sv. Petra Na Poříčí
uskutečnil druhý ročník Svatopetrského kování.

P

osláním této akce je především upozornit na vyučované obory v oblasti uměleckořemeslného kovářství a řezbářství, připomenout, že česká řemeslná zručnost, pracovní dovednosti
a tradice strojírenských odborností jsou stále ve světě ceněny
a vyhledávány a v neposlední řadě
poukázat na rozdíl mezi kvalitním uměleckořemeslným kovářstvím a „turistickými komerčními
lákadly“.
Součástí letošního ročníku
byly i ukázky mistrů jednotlivých oborů, dětská kovářská
škola, možnost ražby pamětních
mincí pro děti, komentované
prohlídky kostela či pěvecké
vystoupení.
Pokračování na straně 4

Krása
starých
pohlednic
Pro seriál Historická
fotografie s tématy Petrské čtvrti hledáme majitele
ochotné podělit se o tyto
nevšední svědky zašlé
krásy naší čtvrti a přilehlých ulic. V Petrských listech bychom je rádi uveřejňovali spolu s popisem či
příběhem, který se k nim
váže. V případě, že byste
tak rádi učinili, obracejte se prosím na e-mail
spolek@petrskactvrt.cz.
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Kurz první pomoci pořádaný ČČK P1

V

Pod

tip stromeček
knihu

LINDA KLEČKOVÁ / Foto: Linda Klečková

e čtvrtek 20. listopadu
jsme měli možnost zúčastnit se kurzu „4 hodiny pro
život“, který pro členy spolku zorganizoval Oblastní spolek Čes-
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kého červeného kříže Prahy 1.
Učili jsme se poskytnout první
pomoc zraněnému, jak správně
provádět masáž srdce a dozvěděli jsme se mnoho užitečných

rad. Jsme přesvědčeni, že takové
školení je nezbytné a měl by jej
absolvovat každý, protože nikdy
nevíme, kdy i my sami budeme
první pomoc potřebovat.

Chcete-li se o Petrské
čtvrti dozvědět něco
navíc, máme pro vás
následující tři tipy
zajímavého čtení.

Petrská čtvrť
dům od domu
Pavel Novotný

Svatopetrské
kování 2014
Dokončení ze strany 3

Děkujeme proto všem návštěvníkům i partnerům za pomoc
a podporu při organizaci této akce
a těšíme se na vás i v roce následujícím.

My, hoši
z Petrského
náměstí…
Josef Vlášek

Více informací na
www.svatopetrskekovani.cz

PETRSKÉ LISTY  Informační a propagační materiál Spolku přátel
Petrské čtvrti  Vychází jako občasník  Místo vydání: Praha 1
2. číslo, vychází dne 15. 12. 2014  Evidenční číslo periodického
tisku přidělené Ministerstvem kultury – MK ČR E 21723  Vydává
Spolek přátel Petrské čtvrti, Biskupský dvůr 1/1154, 110 00 Praha 1,
IČO: 22762353
Kontakt: spolek@petrskactvrt.cz, www.petrskactvrt.cz
Poděkování patří jednotlivým členům spolku za jejich články
a příspěvky  V Petrských listech byly použity fotografie ve vlastnictví
členů spolku, pokud není uvedeno jinak  Činnost Spolku přátel
Petrské čtvrti je v roce 2014 podporována grantem MČ Praha 1.

Nové příběhy
domů slavných
Blanka Kovaříková

