
 
Jarní vzpomínkové a hudební setkání 
v Praze na Olšanech a Vinohradech 

 
ve středu 25. dubna 2018 

mezi 14:30 a 17:30 (či déle☺) 

 
Vážení a milí přátelé, 25.4.  uplyne již rok,  

kdy od nás odešel  do svého nebeského angažmá 
náš milý Miroslav Smyčka. 

Jeho  dcera Jolana Haan Smyčková a zeť Richard Haan 
v součinnosti s Pavlou Dvořákovou (za Esperantský klub La Ponto Písek)  

 

 
 

vás srdečně zvou na malé vzpomínkové setkání, 
spojené tentokrát i s poněkud netradiční turistickou vycházkou.  

Jedná se o prohlídku unikátních Olšanských hřbitovů, největšího pohřebiště  
v celé ČR - druhého Slavína, v němž spočívá řada našich velikánů a kde naleznete 

mj. zajímavé plastiky od I. Platzera, J. V. Myslbeka, S. Suchardy či L. Šalouna. 

 
Sraz před 14:30 před hlavním vchodem  
(naproti tramvajové zastávce "Olšanské hřbitovy" 

- tramvaje č. 1, 5, 11, 13, 16, 25, mezi stanicemi metra A Flora a Želivského) 
spojení viz https://jizdnirady.idnes.cz/praha/spojeni/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Smyčka
http://jolanasmyckova.com/
https://www.richardhaan.com/
http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/olsanske-hrbitovy-misto-posledniho-odpocinku-vyznamnych-osobnosti
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4668903&y=50.0781684&z=17&source=pubt&id=15304527&q=zastávka%20Olšanské%20hřbitovy
https://jizdnirady.idnes.cz/praha/spojeni/


  
 

Za doprovodu zkušené průvodkyně objevíte místa posledního odpočinku 
některých známých osobností českého divadla, hudby a filmu a dozvíte se  

s nimi spojené různé zajímavosti. Nebude chybět např. Vladimír Menšík, 
Svatopluk Beneš, Rudolf Hrušínský, Jan Werich a Jiří Voskovec, Jiří Schelinger,  

Jiří Kodet či Lubomír Lipský, ale také Radovan Lukavský a Jaroslav Ježek,  
kteří oba uměli esperanto. 

Uslyšíte mimořádnou báseň "Život věčný" od Karla Havlíčka Borovského,  
který zde rovněž sní svůj věčný sen,  a další malé překvapení. 

Procházku zakončíme u hrobu Miroslava Smyčky s krátkým hudebním 
programem. Připomeneme si nejen jeho hlas, ale zazpívá jemu i nám všem  

jeho vnuk Ríšánek. 
 

Od 16:00 nás čeká příjemný  
salonek Restaurace U Zachů 
https://www.restaurace-uzachu.cz 
 na sousedním náměstí Jiřího z Lobkovic.  
Kromě vzpomínek a hudebních ukázek  
a trochy rozjímání o mystériu zrození a smrti   
a věčném koloběhu života budeme mít prostor  
si společně popovídat o všem možném  
a dle zájmu si také  společně zazpívat ( v esperantu i češtině). 
 

Prohlídka s průvodkyní zdarma (či v případě spokojenosti za malý dobrovolný 
příspěvek),  konzumaci si platí každý samostatně. 

 
Zájemce prosíme  do neděle 22.4. o potvrzení účasti a o rezervaci místa  

v salonku (počet míst omezen!). 
Pište prosím na adresu  pavla.esperanto@gmail.com (tel. 774 942424). 

Těšíme se na setkání s vámi! 

https://www.restu.cz/u-zachu/
https://www.restaurace-uzachu.cz/
file:///D:/Users/pavla/A%20rok%202018/esperanto/pavla.esperanto@gmail.com

