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O b S a h
VOdNí Stezka pOdél StarOměStSkéhO břehu. 
pOžár průmySlOVéhO paláce Na VýStaVIštI 
SmíchOVSký lIhOVar Na SmíchOVě. pOzapOme-
Nutý archItekt bedřIch müNzberger. zatOu-
laNá Veduta prahy. pražSké SOchy a pOmNíky 
SVatéhO VáclaVa. SafarI V pražSkých ulIcích. 
zajímaVOStI. ČleNSké INfOrmace. Barevná 
příloha: neznámá grafika václava Jansy.

rOČNík XXXIX. (X.)                               ČíSlO 1 / 2009

VěStNík klubu za StarOu prahu
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Nakřivo a bez hlavy: bezděčná charakteristika situace kolem vyhořelého křídla Průmyslového paláce  
na pražském Výstavišti. Čtěte na str. 7 



: za sTaroU prahU :

Nečekaná zátiší v okolí Průmyslového 
paláce těchto dnů. Čtěte na str.7 
Foto J. Bečka, červen 2009

Staroměstskému břehu už na první pohled něco chybí. Co by to asi mohlo být?  
Pouliční prodej, stánky, čepice, kšeft! Čtěte na str. 4. Foto K. Bečková, červen 2009



: za sTaroU prahU :

společenské okénko  
klUBU za sTaroU prahU

architekt  
josef hyzler, 

čestný předseda 
klubu, oslavil  

šestaosmdesáté 
narozeniny  
zahájením  

výstavy svých 
akvarelů  

v podještědském 
muzeu 

Na slavnostní vernisáž 4. dubna 2009 doprovodila 
j. hyzlera výprava přátel z prahy. mimořádným 
bodem programu byla návštěva románsko-gotické 
johanitské komendy s výkladem jejího objevitele 
phdr. tomáše edela.

Slavnostní laudatio  
na oslavence a autora  
vystavených děl  
Ing. arch. j. hyzlera  
přednesla při vernisáži  
phdr. helga turková. 

Foto K. Zeithammer



Odměnou pro členy – mecenáše je ušlechtilý tisk s reprodukcí lavírované kresby Vincence morstadta 
z originální předlohy v muzeu hlav. města prahy. protože kresba je součástí většího souboru, mají členové 
– mecenáši, pokud však ve své přízni klubu za starou prahu i v následujících letech vytrvají, velkou šanci 

vytvořit si sběratelskou sérii těchto reprodukcí. Světlostálost barev je navíc garantována zhotovitelem, 
firmou Obrázkárna.cz, takže lze směle letošní odměnu, i ty, které budou v dalších letech následovat, 

zarámovat a pověsit na ze.

: za sTaroU prahU :

klUB za sTaroU prahU DĚkUJe vŠem svÝm členŮm – mecenáŠŮm, 
JeJichŽ roční členskÝ příspĚvek přesáhl 999 kč.

etc.


