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Cyklus komorních koncertů Břevnovská nokturna zahájí Trio Jadin

1 - 2/1 NEPROMÍTÁME
3/1/ST 15:30 KVARTETO/ Kino Senior
 18:00 Cukrář/ Filmová Novinka
 20:30 Thelma/ Filmová Novinka
4/1/ČT 18:00 Thelma/ Filmová Novinka
 20:30 Ztracen v džungli/ Filmová Novinka
5/1/PÁ 15:30 Rodin/ Kino Senior
 18:00 Největší Showman/ Filmová Novinka
 20:30 Borg/McEnroe/ Filmová Novinka
6/1/SO 13:00 Můj život Cuketky/ Kino pro Děti
 15:30 Ferdinand/ Kino pro Děti
 18:00 Borg/McEnroe/ Filmová Novinka
 20:30 Největší Showman/ Filmová Novinka
7/1/NE 13:00 Ferdinand/ Kino pro Děti
 15:30 Star Wars - dabing/ Kino pro Děti
 18:00 Star Wars - titulky 
8/1/PO 20:00 MILDA/ Dokument z cyklu Česká Radost
9/1/ÚT 18:00 Největší Showman/ Filmová Novinka
 20:30 Velká hra/ Filmová Novinka
10/1/ST 15:30 Na shledanou tam nahoře/ Kino Senior
 18:00 Velká hra/ Kino pro Děti
 20:30 Největší showman/ Filmová Novinka
11 - 13/1 NEPROMÍTÁME
14/1/NE 13:00 Jumanji: Vítejte v džungli - dabing / Kino pro Děti
 15:30 Čertoviny/ Kino pro Děti
 18:00 Největší Showman/ Filmová Novinka
15/1/PO 20:00 SKOKAN/ dokument z cyklu ČESKÁ RADOST
16/1/ÚT 18:00 Zmenšování/ Filmová Novinka
 20:30 Nejtemnější hodina/ Filmová Novinka
17/1/ST 15:30 THELMA/ Kino Senior
 18:00 Nejtemnější hodina/ Filmová Novinka
 20:30 Zmenšování/ Filmová Novinka
18/1/ČT 18:00 Nemilovaní/ Filmový Klub
 20:30 Tři billboardy kousek za Ebbingem/ Filmová Novinka

19/1/PÁ 18:00 Tři billboardy kousek za Ebbingem/ Filmová Novinka
 20:30 Kolo zázraků/ Filmová Novinka
20/1/SO 13:00 Ferdinand/ Kino pro Děti
 15:30 Coco/ Kino pro Děti
 18:00 Kolo zázraků/ Filmová Novinka
 20:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci/ Filmová Novinka
21/1/NE 15:30 Obr Finn/ Divadlo pro Děti
 18:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci/ Filmová Novinka
22/1/PO 20:00 Umírání pro začátečníky/ dokument z cyklu ČESKÁ RADOST
23/1/ÚT 18:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci/ Filmová Novinka
 20:30 Cizinec ve vlaku/ Filmová Novinka
24/1/ST 15:30 Dokud nas svatba nerozdělí/ Kino Senior
 18:00 Cizinec ve vlaku/ Filmová Novinka
 20:30 Tři billboardy kousek za Ebbingem/ Filmová Novinka
25/1/ČT 18:00 Na konci světa/ Filmový Klub
 20:30 S láskou Vincent/ Filmová Novinka
26/1/PÁ 15:30 Cukrář/ Kino Senior
 18:00 S láskou Vincent/ Filmová Novinka
 20:30 Všechny prachy světa/ Filmová Novinka
27/1/SO 13:00 Coco/ Film pro Děti
 15:30 Paddington 2
 18:00 Všechny prachy světa/ Filmová Novinka
 20:30 Labyrint: Vražedná léčba/ Filmová Novinka
28/1/NE 15:30 Z tajného deníku Smolíčka P. / Divadlo pro Děti
 18:00 MIKHAIL BARYSHNIKOV
  - PROSTOR/ Záznam baletního vystoupení
29/1/PO 20:00 Všechno bude fajn/ dokument z cyklu Česká Radost
30/1/ÚT 18:00 Labyrint světa: Vražedná léčba/ Filmová Novinka
 20:30 Všechny prachy světa/ Filmová Novinka
31/1/ST 15:30 Největší Showman/ Kino Senior
 18:00 S láskou Vincent/ Filmová Novinka
 20:30 Tři billboardy kousek za Ebbingem/ Filmová Novinka

PROGRAM KINA DLABAČOV - LEDEN

Informace k jednotlivým titulům a cenám jsou uvedeny na www.dlabacov.cz. Změna programu vyhrazena,
pokladna otevřena 1/2 hodiny před a po každém představením. Kavárna otevřena denně od 10:00 hodin

pokladna@dlabacov.cz, tel.: 233 102 991

kino-divadlo-kavárna



Zastupitelstvo Prahy 6 přijalo usnese-
ní k pomníku maršála Koněva. Zastupite-
lé Prahy 6 na listopadovém zasedání přijali 
usnesení týkající se dalšího postupu s po-
mníkem maršála Koněva, který se podílel 
na osvobození Prahy během druhé světové 
války, ale také na zpravodajském průzku-
mu, který předcházel invazi vojsk Varšavské 
smlouvy v  roce 1968. „Oceňuji, že demo-
kratické strany v našem zastupitelstvu tento 
návrh podpořily. Zároveň také děkuji za pod-
nětnou diskusi, která hlasování předcházela 
a pevně doufám, že další, tentokrát veřejná 
diskuse o podobných momentech naší histo-
rie bude pokračovat,“ říká Ondřej Kolář, sta-
rosta Prahy 6. „Příští rok budeme slavit 100 let 
od založení Československa, 25 let od vzniku 
samostatné České republiky, ale také 50 let od 

invaze vojsk Varšavské smlouvy do Českoslo-
venska. Tuto debatu proto velmi vítám a dou-
fám, že v  ní budeme v  roce 2018 intenzivně 
pokračovat“, říká Jan Lacina, místostarosta 
pro školství a kulturu. „Návrh ODS na zastu-
pitelstvu směřoval k podpoře radnice v tom, 
aby diskuse o pomníku našla své východisko. 
Sice jsme tvrdá opozice, ale když někdo dělá 
dobrou věc, je třeba to uznat. Korektní infor-
mace na pomníku Koněva je fér návrh“, říká 
zastupitel Jakub Stárek. „Osazení dodatkové 
tabulky vítáme. Ani v nejmenším nezpochyb-
ňujeme podíl Rudé armády na osvobození 
Československa. Spolu s ní ovšem přišly i od-
díly kontrarozvědky SMERŠ, které okamžitě 
zatýkaly obyvatele Prahy, zvláště z řad ruské 
a ukrajinské emigrace. Při jednání zastupi-
telstva jsme proto vznesli rovněž návrh, aby 

Praha 6 iniciovala vytvoření pamětní desky 
na budově v Dělostřelecké ulici, kterou oddí-
ly SMERŠ využívaly,“ říká zastupitel Petr Píša.
„Komunisté považují za povinnost připo-
mínat jak 360 tisíc československých obětí 
nacismu, tak plány německé okupační moci 
na likvidaci nejen českého národa. Nemáme 
právo zapomínat, že více jak 140 tisíc sovět-
ských vojáků padlo v boji za naše osvoboze-
ní. Dodatkové tabule na záměrně vybrané 
pomníky nepatří,“ říká zastupitel Ivan Hrůza. 
Usnesení zastupitelstva konstatuje, že sna-
ha Rady MČ Praha 6 o sdělení všech důleži-
tých informací o vojensko-politické kariéře 
I. S. Koněva je správná a ukládá RMČ Praha 6
umístit nové informativní cedule na po-
mník maršála Koněva na náměstí Interbri-
gády do 30. 6. 2018.

Odhalení Lavičky Ferdinanda Vaňka. 
Ondřej Kolář, starosta městské části Praha 
6 a Michael Žantovský, výkonný ředitel 
Knihovny Václava Havla slavnostně odha-

lili Lavičku Ferdinanda Vaňka. Lavička byla 
odhalena v pondělí 18. prosince 2017 
před budovou Národní technické knihov-
ny v  Dejvicích. Po slavnostním odhalení 

byl v  místnosti Vzdělávacího centra NTK 
promítnut záznam inscenace divadelní 
hry Václava Havla – Audience natočený 
v Činoherním klubu v lednu 1990. 

Expertní skupina k SOKP: žádáme 
premiéra Babiše o zařazení okruhu mezi 
prioritní stavby. Dostavba Silničního 
okruhu kolem Prahy (SOKP) se pro měst-
skou část Praha 6, ale i pro celé území hlav-
ního města, stala existenční otázkou. Praha 
6 je chybějící severozápadní částí okruhu 
postižena na hraně únosnosti, vyvine pro-
to tlak na nového premiéra. Před rokem 
svolal premiér Bohuslav Sobotka „Pracov-
ní skupinu ke koordinaci staveb 518, 519, 
520 pro přípravu Pražského okruhu“, ve 
které ale účast Prahy 6 odmítl. Zástupkyně 
starosty pro strategický rozvoj Eva Smutná 
proto sestavila expertní skupinu městské 
části, do které pozvala odborníky na velké 
dopravní stavby a životní prostředí. „Česko 

má nového premiéra a my po něm budeme 
požadovat, aby se dostavba silničního okru-
hu kolem Prahy stala pro novou vládu prio-
ritou. Všichni vnímáme, že se okruh dotýká 
celé naší země,“ říká po zasedání komise 
Eva Smutná. „Vyvineme maximální úsilí pro 
to, aby se stavba, kterou minulá vláda zcela 
nepochopitelně vyřadila ze seznamu prio-
ritních staveb, začala budovat v  nejkratším 
možném termínu,“ dodala místostarostka 
Smutná. Expertní komise řešila také návr-
hy přemostění přes Vltavu, kde preferuje 
užitnou variantu před budováním umělec-
kého díla. „Stačí se podívat na Trojský most, 
který nakonec stál jednou tolik. Nasvícený 
most je sice pěkný na pohled, v případě okru-
hu ale preferujeme rychlost výstavby a tomu 

odpovídající konstrukci. V  Alpách se také 
budují hlavně jednoduché a funkční mosty,“ 
říká k  tomu Eva Smutná. Původní projekt 
přemostění kvůli průtahům existuje už 
20 let, nad jeho použitelností v okamžiku 
výstavby proto visí velký otazník. Radnice 
Prahy 6 jednoznačně podporuje stávající 
trasu silničního okruhu a zároveň odmítá 
pokusy o redukci stavby, neboť tři pruhy 
v každém směru jsou i do budoucna logic-
kým předpokladem.

„Protože máme bohaté zkušenosti s  tune-
lem Blanka, nechceme dopustit, aby se posta-
vil okruh, a dopady na životní prostředí v na-
vazujících územích a zároveň do organizace 
provozu byly řešeny až následně, po mnoho 
let,“ uzavírá Eva Smutná.

Ovlivněte i Vy podobu Metropolitního 
plánu! Na jaře letošního roku se začne pro-
jednávat budoucí územní plán hlavního 
města známý jako Metropolitní Plán Pra-
hy (MPP). Městská část Praha 6 chce být 
dobře připraven, a proto spolupracuje se 
spolky na přípravě podkladů pro připo-
mínky. Zapojit se můžete i Vy na webové 
stránce „Ovlivněte podobu Metropolitní-
ho plánu“. Městská část Praha 6 a sdružení 
spolků. “Společně pro Šestku“ připravili ve 
spolupráci participační webové rozhraní, 
které bude pro všechny přístupné a na kte-
rém se budou připomínky shromažďovat 
a v otevřené diskusi vypořádávat.

Na webovém rozhraní bude zveřejněno:
• Možnost porovnání stávajícího územ-

ního plánu s návrhem metropolitního 
plánu formou překryvu.

• Návrh nového metropolitního plánu ve 
formě jednotlivých lokalit a jejich popis.
Každou jednotlivou lokalitu je mož-

né připomínkovat. Sběr jednotlivých 
připomínek budou mít na starosti ga-
ranti jednotlivých lokalit z  řad obča-
nů, kteří se uvolí do procesu aktivně 
zapojit a na kterých bude místní sho-
da. Podporu těmto garantům bude za-
jišťovat sdružení spolků Společně pro 
Šestku, a to prostřednictvím koordiná-

torky Martiny Hůlové tel.: 776 011 461,
email: metroplan@praha6.org. Více infor-
mací naleznete na www.praha6.org/mpp.
Pomozte a zapojte se taky!
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Nejstarší svatba v Praze 6. Zřejmě nejstarší snoubenci si 
koncem listopadu řekli své „Ano“ v  obřadní síni v  galerii Skle-
ňák v Praze 6. Šťastní manželé mají dohromady úctyhodných 
174 let! Vladimíru Křížkovi je 94 let a jeho ženě Haně Pessrové 
Křížkové rovných 80 let! Oddal je zástupce starosty Jan Lacina. 
„Na životě je hezké, že umí překvapit. Před pár lety jsem netušil, že 
jednou budu oddávat. A když jsem s tím začal, nenapadlo mě, že 
oddám snoubence ve věku 94 a 80 let. Tak hodně štěstí Vladimíre 
Křížku a Hano Pessrová Křížková. A za důvěru a nominaci na oddá-
vajícího děkuji Magdě Šebestové, někdejší dětské pěvecké hvězdě 
divadla Semafor, která dnes – pro leckoho možná překvapivě - že-
nila svého čtyřiadevadesátiletého tatínka,“ říká k  tomu oddáva-
jící Jan Lacina.

Vyhlášení architektonické soutěže o návrh Macharovo náměstí ve Střešovicích. Městská část Praha 6 vyhlašuje architektonic-
kou, projektovou, jednokolovou, otevřenou, anonymní soutěž o  návrh, navazující na  postuláty, sepsané v  memorandu mezi 
MČ Praha 6 a TJ Tatran Střešovice. Předmětem soutěže je nalézt nejvhodnější řešení rekonstrukce prostoru Macharova náměstí 
ve Střešovicích. 

Hlavní cíle soutěže:
a) návrh nového objektu zázemí tenisových kurtů
b) návrh rehabilitace veřejných prostranství
c) návrh revitalizace zeleně

Soutěž bude probíhat do 15. 1. 2018 a výsledky by měly být vyhlášeny v průběhu února 2018. Městská část Praha 6 počítá s ná-
sledným zadáním projektové dokumentace v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou k dispozici na portálu zadavatele veřejných zakázek.
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ÚTERÝ
10:00—12:00 Výtvarný kurz s ak. mal. Miladou Gabrielovou
12:00—14:00 Výtvarný kurz s ak. mal. Miladou Gabrielovou

STŘEDA
10:00—11:00 Kondiční a rehabilitační cvičení
10:00—11:00 Anglická konverzace 
11:05—12:05 Anglická konverzace
12:10—13:10 Anglická konverzace

ČTVRTEK
09:30—11:00 Francouzská konverzace 
11:05—12:35 Francouzská konverzace
10:00—11:00 Taj-ji 
11:05—12:05 Cvičení pro pevný střed těla

V LEDNU A V ÚNORU 2018 OTEVÍRÁME NOVÝ BLOK KURZŮ:

INFORMACE 
A PŘIHLÁŠKY NA 
INFO@PORTEOS.CZ 
NEBO NA TEL: 
224 326 180 

ÚT 9. 1.
 Písecká brána 
 16.00 

PO 16. 1.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 23. 1.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 30. 1.
 Villa Pellé 
 16.00 

BESEDA: SEKTÁNÍ S ARNOŠTĚM GOLDFLAMEM  
Známý dramatik, herec, režisér zahájil svou kariéru 
v Brně a vystupoval i v legendárním Divadle na pro-
vázku. Zahrál si v několika českých  lmech převáž-
ně komediálního žánru, ale i v pohádce Lotrando 
a Zubejda. Moderátor: Tomáš Pilát.  

PŘEDNÁŠKA: LÉČBA HUDBOU A UMĚNÍM  
Jak může arteterapie a muzikoterapie pozitivně 
ovlivnit psychiku ve stáří prozradí lektorka 
Mgr. art Adriana Rohde Kabele, dlouholetá trenérka 
paměti, výtvarnice a aktivizační pracovnice 
v pražském domově pro seniory Nová slunečnice.

HUDBA: HONZA JÍCHA A KYTARA
Kytarově laděné hudební vystoupení písničkáře 
a bohemisty Honzy Jíchy, který nejen zpívá, 
skládá texty, ale také píše romány a povídky z cest 
a ze života.

CESTOPIS: DIVOKÉ KMENY ETIOPIE
Další z cest Martina Kratochvíla. Dokument 
z expedice na jih Etiopie, do národních parků 
na dolním toku řeky Omo, na hranicích s Keňou. 
Film představí i tradiční teritoria kočovných kmenů 
na jihu země.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
PRO SENIORY
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W W W.FRESHSENIOR .CZ

Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6
Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6

PROGRAM ⟶ LEDEN 2018 

FRESH SENIOR KLUB

INFORMACE
A REZERVACE

út–pá 10:00–14:00 
tel. č.: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

U pořadů s uvedením NUTNÁ REZERVACE se můžete zúčastnit 
pouze po zarezervování místa, viz. informace u pořadu. 
Na ostatní pořady není rezervace nutná. Sál je přístupný 
15 minut před začátkem pořadu do vyčerpání kapacity 
míst. Vstup do sálu je umožněn nejpozději do 16.00 z důvodu 
ohleduplnosti k ostatním.

VSTUP

ZDARMA



5 x v Praze
Národní | Butovice | I.P.Pavlova | Palmovka | Flora

www.jipka.cz

CHRISTMAS WITHOUT 
THE STRESS

December has rolled around once again and so 

the shops and streets are filled with Christmas 

decorations, the angels and devils will soon walk 

among us, and there is no escaping the Christmas 

music in every shop. While Christmas is generally a 

fun and exciting time, with good food, family, and 

fairytales on TV, it can of course come with a lot of 

stress. It’s darker outside, the shops are busier, and 

there is so much to do.

One useful tip to ease the pressure is to get 

everything done much sooner than you usually do. 

Most of the stress we feel at Christmas comes from 

rushing around finding and buying gifts and food, so 

why not do it bit-by-bit in the run-up to the big day to 

make the last few days more relaxing and enjoyable? 

You will really be able to get into the Christmas spirit 

that way, rather than panicking about what you 

haven’t bought and whether the carp will survive two 

days in the bath. Another suggestion that can make 

shopping a little more fun is to buy yourself a gift, 

especially one that will somehow make your life easier 

in the year ahead, or help you stick to any New Year’s 

Resolutions you might have.

If you’re the one who cooks in your household, then 

maybe this year consider spreading the workload. 

Even children can chop potatoes, mix cookie dough 

or lay the table before the dinner. Make it a family 

activity and even the preparation becomes fun. 

Merry Christmas!

To roll around – přivalit se 

To ease - uvolnit, ulevit

To rush - pospíchat

Run-up - předvečer

Spirit - nálada

To spread - rozložit

Workload – pracovní zátěž

Dough - těsto

To lay the table – prostřít stůl

Plán pro Ladronku – postup prací. 
Na přelomu měsíců září a října se konaly 
terénní průzkumy pro přípravu Plánu pro 
Ladronku. První průzkum se vázal na urče-
ní současných problémů parku a vizí z po-
hledu návštěvníků, další dva se věnovaly 
intenzitě návštěvnosti a vytíženosti klí-
čových tras. Více než 340 návštěvníků se 
zúčastnilo tzv. průtokových setkání. Lidé 
si například považují volný prostor parku 
a kultivované prostředí, jako největší pro-
blém označili nedostatek veřejných WC 
a projíždějící segwaye. Park účastníci vní-
mají jako oázu klidu a přejí si více pikniko-
vých míst a dětských hřišť. Ladronku prů-
měrně (v říjnovém dni) navštěvuje okolo 
2000 návštěvníku za den. Nejvíce je zde 
chodců (37 %), běžců (16 %) a lidí s dětmi 
(12 %). O víkendu nejvíce lidí navštěvuje 

park mezi 10. a 11. hodinou dopolední 
a mezi 15. a 16. hodinou odpolední. Ve 
všední den pak špička návštěvnosti na-
stala mezi 17. a 18. hodinou odpolední. 
Další průzkum se zaměřil na intenzity po-
hybu po hlavní trase parku. Na této trase 
se pohybují především běžci (28 %), dále 
jezdci na kolečkových bruslích (18 %) 
a chodci (17 %). O víkendu se na hlavní 
trase pohybuje nejvíce lidí ve dvou špič-
kách: mezi 10. a 12. hodinou a mezi 15. 
a 16. hodinou. Ve všední den je zde špič-
ka dopoledne mezi 9. a 12. hodinou, což 
je rozdíl oproti průzkumu dělaném v ce-
lém parku. Analytická část přípravy Plánu 
pro Ladronku bude pokračovat anketou, 
která byla spuštěna na začátku prosince. 
Všechna data jsou k nahlédnutí na strán-
ce www.praha6.cz/planproladronku.

Letiště Praha splnilo pětiletý cíl z ob-
lasti ochrany klimatu a vlivu na život-
ní prostředí. V  porovnání s  rokem 2009 
snížilo svoji uhlíkovou stopu  o  9 %. Leti-
šti Praha se v minulém roce podařilo spl-
nit cíl, který si stanovilo v roce 2012, a to 
postupně snižovat svoji uhlíkovou stopu 
se záměrem dosáhnout 9% pokles opro-
ti roku 2009. Za jasně měřitelné výsled-
ky a za snahy zapojit partnery letiště do 
společného úsilí omezit množství sklení-
kových plynu z  jejich provozu, bylo Leti-
ště Praha oceněno certifi kátem 3. úrovně 
inciativy Airport Carbon Accreditation. 
Hlavním cílem programu Airport Carbon 
Accreditation je podpořit provozovate-
le letišť v  jejich snahách snižovat emise 
skleníkových plynů vznikajících z různých 
letištních činností. Program nyní sdružuje 
207 letišť po celém světě, která každoroč-
ně mapují svoji uhlíkovou stopu a realizují 
postupy k  jejímu snížení. Uhlíková stopa 

představuje množství vypuštěných sklení-
kových plynů přepočtených na oxid uhli-
čitý (CO2). Ne všechna letiště jsou ve snaze 
omezit emise skleníkových plynů stejně 
aktivní. Proto je program  Airport Carbon 
Accreditation  rozdělen na 4 úrovně od 
samotného mapování uhlíkové stopy, 
přes její snižování (redukci emisí), zapo-
jení partnerů v  rámci optimalizace až po 
neutrální stav - nulovou uhlíkovou stopu. 
„Letiště Praha je v  současné době mezi 47 
letišti, která se snaží v rámci 3. úrovně inici-
ativy dosáhnout snížení emisí skleníkových 
plynů rovněž z přistávání a vzletů, pozemní 
dopravy cestujících a zaměstnanců včetně 
služebních cest a dalších emisí, nad který-
mi nemá přímou kontrolu. Svoje praktické 
zkušenosti se snažíme předávat i dalším 
� rmám v rámci zapojení do cyklu seminářů 
na téma: Úspory energie a uhlíková stopa,“ 
uvedla Soňa Hykyšová, manažerka ochra-
ny životního prostředí Letiště Praha.

www.airportcarbonaccreditation.org

Olivier Jankovec
Director General
ACI EUROPE

CERTIFICATE
of ACCREDITATION

This is to certify that Airport Carbon Accreditation, under the administration of 
WSP , confirms that the carbon management processes at

have earned the accreditation level of OPTIMISATION, in recognition of their 
exemplary work in managing, reducing and engaging other stakeholders on 
the airport site, in minimising CO2 emissions as part of the airport industry’s 
response to the challenge of Climate Change.

Simon Clouston
Director
WSP 

Valid until the 9th November 2018

PRAGUE AIRPORT 
implemented by Letiště Praha, a.s.

ÚTERÝ
10:00—12:00 Výtvarný kurz s ak. mal. Miladou Gabrielovou
12:00—14:00 Výtvarný kurz s ak. mal. Miladou Gabrielovou

STŘEDA
10:00—11:00 Kondiční a rehabilitační cvičení
10:00—11:00 Anglická konverzace 
11:05—12:05 Anglická konverzace
12:10—13:10 Anglická konverzace

ČTVRTEK
09:30—11:00 Francouzská konverzace 
11:05—12:35 Francouzská konverzace
10:00—11:00 Taj-ji 
11:05—12:05 Cvičení pro pevný střed těla

V LEDNU A V ÚNORU 2018 OTEVÍRÁME NOVÝ BLOK KURZŮ:

INFORMACE 
A PŘIHLÁŠKY NA 
INFO@PORTEOS.CZ 
NEBO NA TEL: 
224 326 180 

ÚT 9. 1.
 Písecká brána 
 16.00 

PO 16. 1.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 23. 1.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 30. 1.
 Villa Pellé 
 16.00 

BESEDA: SEKTÁNÍ S ARNOŠTĚM GOLDFLAMEM  
Známý dramatik, herec, režisér zahájil svou kariéru 
v Brně a vystupoval i v legendárním Divadle na pro-
vázku. Zahrál si v několika českých  lmech převáž-
ně komediálního žánru, ale i v pohádce Lotrando 
a Zubejda. Moderátor: Tomáš Pilát.  

PŘEDNÁŠKA: LÉČBA HUDBOU A UMĚNÍM  
Jak může arteterapie a muzikoterapie pozitivně 
ovlivnit psychiku ve stáří prozradí lektorka 
Mgr. art Adriana Rohde Kabele, dlouholetá trenérka 
paměti, výtvarnice a aktivizační pracovnice 
v pražském domově pro seniory Nová slunečnice.

HUDBA: HONZA JÍCHA A KYTARA
Kytarově laděné hudební vystoupení písničkáře 
a bohemisty Honzy Jíchy, který nejen zpívá, 
skládá texty, ale také píše romány a povídky z cest 
a ze života.

CESTOPIS: DIVOKÉ KMENY ETIOPIE
Další z cest Martina Kratochvíla. Dokument 
z expedice na jih Etiopie, do národních parků 
na dolním toku řeky Omo, na hranicích s Keňou. 
Film představí i tradiční teritoria kočovných kmenů 
na jihu země.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
PRO SENIORY
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W W W.FRESHSENIOR .CZ

Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6
Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6

PROGRAM ⟶ LEDEN 2018 

FRESH SENIOR KLUB

INFORMACE
A REZERVACE

út–pá 10:00–14:00 
tel. č.: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

U pořadů s uvedením NUTNÁ REZERVACE se můžete zúčastnit 
pouze po zarezervování místa, viz. informace u pořadu. 
Na ostatní pořady není rezervace nutná. Sál je přístupný 
15 minut před začátkem pořadu do vyčerpání kapacity 
míst. Vstup do sálu je umožněn nejpozději do 16.00 z důvodu 
ohleduplnosti k ostatním.

VSTUP

ZDARMA



TAJEMSTVÍ RODOPISU
rozhovor s genealožkou Helenou Voldánovou (I. část)

Pro Helenu Voldánovou  byla vždy největším koníčkem historie. Bavilo ji vyhledávání rodopisných údajů a pramenů, 
a tak se stala aktivní členkou České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Po několika letech svého koníčka spojila 
s profesí, když v roce 2003 založila vlastní fi rmu a začala se rodopisným bádáním věnovat na plný úvazek. Postupně se vy-
pracovala mezi přední odbornice a propagátorky genealogie u nás. Spolupracuje často s médii, podílela se mimo jiné i na 
tvorbě obou řad cyklu České televize Tajemství rodu, kde působila jako odborná poradkyně v oblasti rodopisu. 

Z natáčení pořadu ČT Tajemství rodu
(Viktor Preiss a Helena Voldánová)
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Zabýváte se genealogií – co to
vlastně je?

Genealogie patří k  pomocným vě-
dám historickým a její název je odvozen 
od slova gen – genus, tedy rod. Zabý-
vá se historií rodu, rodinnými vztahy 
a tvorbou rodokmenu. 

Existuje speciální studijní program 
na střední či vysoké škole? Nebo jsou 
přednášky genealogie součástí stu-
dia jiného oboru?

Na Karlově univerzitě je katedra po-
mocných věd historických. Pro zamě-
ření přímo na genealogii pořádá Česká 
genealogická a heraldická společnost 
v  Praze pravidelné kurzy a také vydává 
odborné publikace.

Vy sama jste vystudovaná historička 
nebo archivářka?

Ne, nejsem. Na tuto práci jsem se při-
pravila samostudiem, které trvalo několik 
let. Při této práci musíte pracovat s láskou 
k  historii a s posedlostí pro vyhledávání 
údajů. Badatelská práce má kouzlo 
detektivky s tajemnou zápletkou. 

K čemu je pátrání po předcích užiteč-
né, co nám přináší?

Pátrání nám může odpovědět na ce-
lou řadu otázek. Poznání nejbližších 
předků ukazuje, po kom máme podobu, 
povahové rysy a vlohy. Žijící předci nás 
ovlivnili a nasměřovali do dalšího živo-
ta. Dalším pohledem je genetika, která 
nám napoví něco o našem zdravotním 
stavu, zatížení potomků genetickými 
vadami či dědičnými nemocemi. Dal-
ším poznáním je, jakému řemeslu se 
věnovali naši předkové, které se mnoh-
dy předávalo z  generace na generaci. 
A také nás může pojit místo, kde naši 
předci žili. Seznámíme se i s regionální 
historií a s  historickými souvislostmi. 
Z  poznání života našich předků se lze 
poučit a vyvarovat se špatných rozhod-
nutí a chyb. Při sběru dat se naučíme 
velké trpělivosti. 

Jak a kdy jste se ke genealogii dosta-
la? Co bylo impulsem?

Začala jsem před 26 lety při založení 
rodiny. Dalším impulsem bylo vyprávě-
ní prarodičů. V  každé rodině se vypráví 
různé legendy, a to je výzva, zda to rodo-
pisným bádáním potvrdíme, nebo úpl-
ně vyvrátíme. Častěji ale různé legendy 
o původu vyvrátíme… 

Máte i opačné zkušenosti, tedy po-
tvrzení legendy?

Záleží, z  jakého období legenda 
pochází. Nedávno jsem zpracovávala rod 
Čermáků z Kladenska, jejichž rodina měla 
být spřízněna s  Antonínem Čermákem 
– známým dřívějším starostou Chicaga 
v  USA. Příběhy a rodinné vazby se v  pí-
semnostech potvrdily.  

Jak dalece máte zmapované své 
vlastní předky?

Zpracovala jsem si rodokmeny od 
všech příjmení i vývod z  předků. Moji 
předci jsou mlynáři a sedláci z  východ-
ních, středních a severních Čech. Mám 
zpracováno 13 generací k období třiceti-
leté války. Několik nejstarších záznamů je 
z roku 1572 a z roku 1607. 

Jste členkou České genealogické 
a heraldické společnosti. Čím se tato 
společnost zabývá?

Je to spolek, který sdružuje všech-
ny zájemce o rodopis a heraldiku. Od 
roku 1969 vydává svůj členský časopis 
a odborné publikace, pořádá vzdě-

lávací kurzy, besedy a výstavy. Má 
vlastní knihovnu.

Kolik má v současnosti členů?
Ve spolku je přes 900 členů 

z celé republiky. 
Jak jim pomáháte při pát-

rání po předcích?
Nejvíce se na nás obracejí o pomoc se 

čtením starých textů a také konzultují 
jaké další archivní materiály využít pro ro-
dopisné pátrání.

Je možné se přijít poradit, i když nej-
sem členem České genealogické a he-
raldické společnosti? Kdy a kam?

Náš spolek sídlí ve Fantově ulici č. 
1784 v  Praze 13 – Stodůlkách. Kancelář 

Křestní list
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a knihovna je otevřena jednou v měsíci, protože vše pro spolek 
děláme ve svém volném čase po práci. Také pořádáme Dny 
otevřených dveří ve vyhlášené sobotní dny. Informace najdete 
na www.genealogie.cz.

Jak bych měl začít, když si chci sám sestavit rodokmen? 
Jaké doporučení byste dala genealogům amatérům? 

Začínáme vždy od současnosti do minulosti. Vyhledáme rod-
né (křestní), oddací a úmrtní listy členů rodiny, které jsou výpi-
sem matričního záznamu. Hlavním zdrojem jsou matriky pro 
zápisy o narození, sňatku a úmrtí, které jsou uložené na mat-
ričních úřadech (posledních 100 let) a ve Státních oblastních 
archivech v Čechách, v Zemských archivech na Moravě, nebo 
v městském archivu hl. m. Prahy. Matriky uložené v těchto archi-
vech jsou z velké části zdigitalizované a přístupné k prohlížení 
na internetu. Dále zpracujeme všechny informace od žijících 
členů rodu. Vyslechneme si vyprávění příbuzných, navštívíme 
hřbitovy. Vybereme si rod, který chceme zpracovat a rozsah 
zpracování. Pro další pátrání doporučuji přečíst si publikace 
o rodopisném pátrání nebo absolvovat kurz pro začínající 
rodopisce, které pořádá Česká genealogická a heraldická 
společnost v Praze. 

Je možné si v genealogické společnosti, nebo přímo u Vás 
objednat sestavení rodokmenu tzv. „na klíč“? Pokud ne, na 
koho bych se měl obrátit? 

Pro zpracování rodokmenu na zakázku se obracejte na 
profesionální genealogy. Jejich nabídku najdete například 
na www.genea.cz. 

Kolik taková záležitost stojí?
Cena se pohybuje kolem 15-30 tisíci korun, záleží to podle roz-

sahu zpracování.
Mnoho našich čtenářů Vás pravděpodobně zná z pořadu 

České televize Tajemství rodu, ve kterém jste hledala před-
ky známých osobností. Mohla byste pro ty, kteří pořad ne-
sledovali, přiblížit, o co se jednalo? 

Cyklus Tajemství rodu byl připraven podle předlohy anglické 
televize BBC Kdo myslíš, že jsi?, který měl po světě obrovskou 
sledovanost. Známá osobnost v  něm sama hledá kořeny své-
ho rodu a příběhy jednotlivých předků za pomoci své rodiny, 
genealoga, historika a dalších odborníků z  archivů a muzeí. 
V  jednotlivých příbězích hledá historické souvislosti a událos-
ti, které prožili i naši předci. Dohledává odpovědi na otázky, po 
kom vlastně je.

Která osobnost, resp. její rodokmen, byla pro Vás osobně 
nejzajímavější a proč? 

Zajímavé byly všechny rodokmeny. V každém z nich je úžasná 
zápletka, zajímavý osud, nečekané události. Mně se nejvíce líbily 
díly s Karlem Šípem, Viktorem Preissem, Jolanou Voldánovou. 

U koho bylo hledání nejsložitější? 
Nejsložitější pátrání je v cizině z hlediska přístupnosti archivní-

ho materiálu. Ale žádný rodokmen není jednoduchý. 
Jste s moderátorkou Jolanou Voldánovou příbuzná?
Ne, nejsem. Toto příjmení jsem přijala při sňatku. Při pát-

rání pro televizní pořad Tajemství rodu pro Jolanu Voldá-
novou jsme zjistili, že na území Čech existovaly dva rody:Školní vysvědčení z r. 1910

Oddací list
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jeden jihočeský ze Strakonicka a Písecka, a druhý východo-
český z  oblasti Hlinecka. Z  Hlinecka pochází rodina Jolany 
Voldánové, Petra Voldána z Českého rozhlasu, Bohuslava Vol-
dána hudebníka, Heleny Voldánové překladatelky české lite-
ratury v Argentině.  

Kolik rodokmenů jste již sestavila?
To musím někdy spočítat. 
Který byl tím prvním?
První rodokmen byl mé vlastní rodiny. Ale zajímají mě rodo-

kmeny zapomenutých osobností jako malíře Jana Vilímka, herce 
Filipa Balka, archiváře Náprstkova muzea Bohumíra Lifky.

Jaké rady po Vás lidé žádají nejčastěji?
Kde pátrat, když se dostanou do tzv. mrtvého bodu. 
Co nejčastěji bývá tím mrtvým bodem?
Když není k  nalezení další záznam nebo další indicie. 

Pokud se nedochovala matrika, můžeme ji nahradit na-
příklad záznamem z  gruntovních knih nebo soupisů pod-
daných. Ale nejvíce je problém se zkomolenými příjmení-
mi a názvy obcí.

Jak dlouho Vám v průměru trvá zpracování 
jednoho rodokmenu?

Základní rodokmen přímé linie se dá vypracovat za 2-4 měsí-
ce. Ale důkladné doplnění nebo vypracování rodinné kroniky, to 
je práce na celý život.

Jiří Hruška
foto: archivy H. Voldánové a M. Hruškové

Druhou část rozhovoru s genealožkou Helenou Voldáno-
vou přineseme v příštím čísle časopisu VELESLAVÍN39.Pobytová přihláška

Matrika: zápisy o narození
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První příběh z Divokého Západu 
o Butchi Cassidym a Sundance Kido-
vi napsali Robert LeRoy Parker a Harry 
Alonzo Longabaugh tím, že se narodili, 
že spolu kradli a že spolu zemřeli – Butch 
Casidy a Sundance Kid. Druhý příběh 
byl o legendě, která se z nich stala. Ve 
slavném americkém westernu George 
Roye Hilla z roku 1969 jejich osudy ne-
zapomenutelným způsobem ztvárnili 
Robert Redford a Paul Newman. Třetí 
pokus na téma Butche Cassidyho a Sun-
dance Kida učinilo divadlo Komediograf 
ve stejnojmenné hře, kterou 18. ledna 
2018 uvádí Kino Dlabačov.

Komedie a první western pro ženy, 
nebo také western z  Bohnic, si kla-
de otázku, proč dnešním chlapům 
tak zoufale chybí desperátský esprit 

BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID POTŘETÍ
Vtipné křepčení s pokusem
o vážnější konec uvádí divadlo Komediograf

Butch Cassidy (*13. 4. 1866 v Beavere, Utah), vlastním jménem Robert LeRoy 
Parker, vyrůstal v Circleville  jako prvorozený syn z 13 dětí Maximilliána Parkera 
a Anny Campbellé Gilliesé. Byl zastřelen 7. 11. 1908 v Bolívii ve věku 42 let. Jeho 
pozdější společník známý jako Sundance Kid (*1867 v Mont Clare, Pensylvánie), 
rodným jménem  Harry Alonzo Longabaugh, byl roce  1887  usvědčen z  kráde-
že koní a odsouzen k 18 měsícům ve vězení v Sundance ve Wyomingu, proto později 
dostal přezdívku Sundance Kid. I jeho zastihla smrt v nejlepším věku 40-41 let. 
Přestože se podobných nebezpečných individuí pohybovalo na americkém Stře-
dozápadě víc, nesmrtelnost právě těmto dvěma ostrým hochům zajistil o 60 let 
později fi lm - americký western režiséra George Roye Hilla z roku 1969, kde role 
obávaných lupičů - sympaťáků  zahráli Robert Redford a Paul Newman. Hlavní, 
a vlastně jedinou ženskou postavou fi lmu byla učitelka Etta Place, kterou ztvárni-
la Katharine Rossová. Film získal 4 Oscary (kamera, hudba, píseň, scénář). Hlavní 
zásluhu na vzniku legendy má především scénárista William Goldman, který se 
sice historických skutečností příliš nedržel, zato příběh přepadení slavného Uni-
on Pacifi c Expressu v r. 1900 dokázal vystavět jako velký vypravěč westernového 
žánru. A tak dvojici Butche Cassidyho a Sundance Kida v jejich lepší, romantické 
verzi bude většina z nás vidět  očima amerického westernu. 
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Luboš Balák (*1970), zakladatel divadla Komediograf, vystudoval JAMU, obor 
divadelní dramaturgie. Byl uměleckým šéfem prestižních brněnských divadelních 
scén - divadla Husa na provázku (2001 – 2004) a HaDivadla (2005 – 2009). Od roku 
2010 je na volné noze a pracuje jako spisovatel, dramatik a scénárista. Je autorem 
řady divadelních her, z nichž některé byly oceněné (Smrt Huberta Perny – Cena Na-
dace Alfréda Radoka, Fanouš a prostitutka – cena na světovém festivalu mladých 
dramatiků v Townsville v Austrálii). Jeho hry uváděly například Studio Marta, Diva-
dlo v sedm a půl, HaDivadlo, Divadlo Husa na provázku a Divadlo Bolka Polívky, 
Brno, dále Divadelní společnost Petra Bezruče, Ostrava, a Národní divadlo a Divadlo 
Na zábradlí, Praha. Jako autor a režisér spolupracuje s  nejvýraznějšími hereckými 
osobnostmi: Pavlem Liškou, Bolkem Polívkou, Milanem Šteindlerem, Josefem Po-
láškem, Davidem Matáskem, Tomášem Matonohou, Zuzanou Kronerovou a mnoha 
dalšími. Divadelní parodie, skeče a grotesky Komediografu se hrají od roku 1997 
dodnes a dosáhly více než 700 repríz. 

a schopnost „být chlapem“. Autor di-
vadelní hry a režisér představení Lu-
boš Balák k  tomuto dílu říká: „Naše 
zpracování stejného příběhu je ze sou-
časnosti, tedy z doby, kdy chlapi by opět 
chtěli být chlapy, a potřebovali by, aby 
jim alespoň jednou za čas ‚visely kolty 
proklatě nízko u pasu‘, aby si to mohli 
s grázlem jednoduše vyřídit – bohužel 
však dnešním chlapům toho visí od pasu 
čím dál míň… Našimi pistolníky jsou 
Tomáš Matonoha a Josef Polášek, paci-
enti psychiatrické léčebny v  Bohnicích, 

Sundance Kidovu přítelkyni  učitelku 
Ettu zde nahrazuje postava zdravotní 
sestry. Hledání současné mužské identi-
ty ve světě plném emancipovaných žen 
se děje pomocí satirické frašky, která 
kolektivně oživuje lásku k westernu, byť 
s trochou lítosti, že běžné životy se s tou-
to vysněnou představou míjejí.“ A proč 
psychiatrická léčebna Bohnice? Proto-
že je to dle autora jediné místo, kde je 
western uprostřed Evropy možný. 

Vtipné křepčení s  pokusem o vážnější 
konec - hru Butch Cassidy a Sundance 

Kid - uvádí divadlo Komediograf už od 
roku 2015, kdy hra měla premiéru. 

(red)
Divadlo Komediograf: Butch Cassidy 

a Sundance Kid 18. ledna 2018 v 19 hodin
Kino Dlabačov, Bělohorská 125/24, Praha 6.
Hrají  Josef Polášek, Tomáš Matonoha 
a Eva Leimbergerová

11



SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
1/2018

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K . 

Kolik let bylo dohromady nejstaršímu páru, který byl oddán v obřadní síni Skleňák v Praze 6?
 a) 142,
 b) 157,
 c) 174.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
a) J. A. Komenský se narodil v roce 1592.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží kalendáře na rok 2018.

1. Libuše Dudková, Praha 6  2. Andrea Nováková, Praha 6  3. Lidka Lisá, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 30. ledna 2018 v recepci autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39,
Praha 6 v pracovní dny od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin 

Své odpovědi zasílejte na adresu: Veleslavín39, redakce,
Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz,
SMS: 602 248 494 nejpozději do 20. ledna 2018,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V lednu soutěžíme o knížky autaora Miroslava Macka: Saturnin se vrací, které do soutěže věnovalo nakla-
datelství XYZ. Nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět! A s ním i další oblíbení hrdinové – laskavý dědeček 
s novým psím kamarádem Neronem, nesnesitelná teta Kateřina a její poučná přísloví, rozmazlený Milouš i 
fi lozofující doktor Vlach. Jaká překvapení si pro všechny připravil Saturnin tentokrát? A co na to podnikavý 
strýc František, nový manžel tety Kateřiny? Zažijte další nepředvídatelné léto u dědečka!

leden 2018

Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.
Pokladna - Opchod Klokočí
Po - Pá: 11:00 - 19:00,  So - Ne  2 hod. před představením 
Dejvická 27, Praha 6,  tel: 233 901 384
Vstupenky lze zakoupit i přes internet:  www.semafor.cz

www.spejbl-hurvinek.cz  (najdete zde i internetový prodej)  pokladna: 
224 316 784  otevírací časy pokladny: po 13.00-18.00, út-pá 9.00-14.00 
a 15.00 až 18.00  hrajeme-li v Praze, je pokladna otevřena i o víkendu: so-ne 
9.30-11.30 a 12.00-17.00

leden 2018

16. 01. ÚT ŠEST ŽEN

17. 01. ST KYTICE

18. 01. ČT OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR

19. 01. PÁ ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY

20. 01. SO ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC 16:00

24. 01. ST PRSTEN PANA NIBELUNGA

25. 01. ČT KYTICE

27. 01. SO CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD 16:00

31. 01. ST MAM‘ZELLE NITOUCHE

HOSTÉ :

08. 01. PO VŠECHNOPÁRTY

09. 01. ÚT VŠECHNOPÁRTY

15. 01. PO DEJVICKÁ LIVE! - VEČERY S PRAHOU 6

22. 01. PO VŠECHNOPÁRTY

23. 01. ÚT VŠECHNOPÁRTY

29. 01. PO DVĚ FACKY A JEDEN POHŘEB ANEB 
LUDĚK SOBOTA JEŠTĚ ŽIJE!

V lednu jsme na turné v SRN a také nově přezkušujeme hru
pro děti „Pohádky pro Hurvínka“.
26.1. pátek 19:00 To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem
27.1. sobota 14:00 + 16:30 Pohádky pro Hurvínka
28.1. neděle 10:30 + 14:00 Pohádky pro Hurvínka
30.1. úterý 10:00 + 14:30 Pohádky pro Hurvínka
31.1. středa 10:00 Pohádky pro Hurvínka31.1. středa 10:00 Pohádky pro Hurvínka

www.spejbl-hurvinek.cz  (najdete zde i internetový prodej)  pokladna: 



Tato ulice se nachází na západní straně 
sídliště Baba. Je pokračováním ulice U Ma-
těje a dostaneme se do ní z ulice K Matěji. 
První podnět vybudovat vilovou kolonii na 
návrší Baby je z roku 1928. Po vypracování 
územního projektu došlo v letech 1932 – 40 
k realizaci této kolonie na svahovém terénu 
návrší. První výstavbou byla realizace 40 
funkcionalistických vil. Na západním konci 
kolonie bylo v letech 1973 – 85 vybudová-
no sídliště Baba. Ulice byly pojmenovány 
podle významných českých architektů. 
A zde se nachází i ulice Starého, její název je 
původní od roku 1978.

Oldřich Starý byl architekt, 
teoretik a průkopník funk-
cionalismu, profesor ČVUT 
a spoluautor projektu domů na 
tomto sídlišti.

Oldřich Starý se narodil 15. 
března 1884 v  Praze. Studo-
val architekturu na Císařské 
a královské české vysoké škole 
technické v Praze u profesorů 
Josefa Schulze a Jana Kouly. 
Studium ukončil v  roce 1912. 
Od tohoto roku učil na prů-
myslové škole stavební v  Plz-
ni, kde vydržel do roku 1919. 
S  vlastní tvorbou začínal pozvolna. Kromě 
výuky v  Plzni navrhl zde několik rodinných 
domů a nové interiérové řešení sborovny 
a ředitelny na škole, kde vyučoval. Navr-
hl tovární budovy v  Ejpovicích a v  Srbsku 
u Karlštejna, které ještě odrážely vliv secese.  
Po vzniku Československé republiky se pře-
souvá do Prahy, kde se stal profesorem vyšší 
průmyslové školy stavební. V  Praze se stal 
členem několika spolků, je činný v přednáš-
kách, rediguje sborníky a vede časopisy. Píše 
články o směřování moderní architektury 
a ve volném čase vede rozsáhlé diskuse s dal-
šími členy avantgardy. Nadměrnou zdobnost 
fasád však Starý začal silně kritizovat. Za vel-
mi problematický považoval mimo jiné tou 
dobou diskutovaný národní styl. Jeho radi-
kální stanovisko nejlépe ilustruje projekt ná-
jemního domu v Dejvicích z roku 1923 (viz. 
vpravo dole), jehož prostá fasáda mu zajistila 
pověst průkopníka českého purismu. Již od 
roku 1922 navíc působil jako předseda raci-
onálně smýšlejícího Klubu architektů a jako 
redaktor časopisu Stavba. Do okruhu tvůr-
ců kolem této funkcionalistické revue patřil 
mimo jiné i Karel Teige, s nímž ho pojilo ne-
jen blízké přátelství, nýbrž také úsilí o potla-

čení uměleckého statusu architektury. Tyto 
snahy jsou dobře patrné v  jeho projektech 
vil v Brně a v Praze na Hanspaulce a na Babě 
z přelomu dvacátých a třicátých let. Od roku 
1929 se stal přednostou stavebního odboru 
v  Praze. Se svazem Československého díla 
byl Oldřich Starý pevně spjat již od dvacá-
tých let. V  roce 1935 se stává jeho předse-
dou. V té době s architektem Zelenkou navr-
huje ústřední budovu svazu situovanou na 
Národní třídě. 

Po druhé světové válce byl jmenován pro-
fesorem na ČVUT a v letech 1949 – 50 se stal 
rektorem. Od konce války již žádnou rodin-
nou vilu ani jinou stavbu nevyprojektoval. 
Věnoval se nadále publikační činnosti a redi-
goval časopis Architektura ČSR. 

Patřil mezi nejvýraznější osobnosti české 
moderní architektury meziválečného obdo-
bí, které systematicky prosazovaly zásady tak 
zvané nové architektury, čistotu a pravdivost 
forem a zejména přesvědčení, že architek-
tura není uměním, nýbrž vědecky podlože-
nou kulturní prací. Oldřich Starý zemřel 3. 
listopadu 1971.

(mip)

Oldřich Starý byl architekt, 

cionalismu, profesor ČVUT 

S  vlastní tvorbou začínal pozvolna. Kromě 
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Každý národ měl své hrdiny, za něž byli 
považováni i ti, kteří byli podle litery záko-
na zločinci nebo byli se zákonem na štíru. 
A přestože nebyli těmi, kteří by bohatým 
brali a chudým dávali - naopak, brali všem 
bez ptaní, bez rozdílu a jen pro sebe, přes-
to je lid obecný svým způsobem obdivoval 
a dokonce jim i fandil. Bezpochyby jednou 
z nejznámějších dvojic desperátů, železnič-
ních a bankovních lupičů, banditů a pistol-
níků na Divokém Západě byli Butch Cassidy 
a Sundance Kid. Další slavnou lupičskou 
a také mileneckou dvojicí, která „působila“ 
v době velké hospodářské krize a jejíž příběh 
se rovněž dočkal několika fi lmových zpraco-
vání, byla povedená dvojka Bonnie a Clyde. 
Avšak dvojicí, taktéž opředenou legendami, 
která se vymykala běžnému profi lu banditů 
z doby soumraku Divokého Západu a kte-
rá na svůj velký fi lm teprve čeká, je Divoký 
Bill Hickok a jeho přítelkyně zvaná Calamity 
Jane – ano, ani ženy, tzv. „Bad Girls“, nezůstá-
valy v dovednostech pohybu na hraně záko-
na mužům nic dlužny.

A jak se Wild Bill Hickok a Calamity Jane 
dostali do časopisu Veleslavín39? Může za 
to článek na předchozích stranách o před-
stavení v Kině Dlabačov a jeho westernová 
nostalgie. A když už Butch Cassidy a Sun-
dance Kid, proč ne Wild Bill Hickok a Cala-
mity Jane? Jejich životní osudy byly nemé-
ně strhující a navíc byli tihle dva v  mnoha 

ohledech opravdu výjimeční. Na rozdíl od 
ostatních banditů, jejichž hlavním zaměst-
náním byl skutečný zločin – loupeže nebo 
vraždy anebo obojí, stáli Divoký Bill Hickok 
a Calamity Jane přece jen na straně zákona; 
působili ve státních službách, sloužili své 
vlasti v armádě a měli mnohá počestná ci-
vilní zaměstnání, nicméně druhou nohou 
občas šlápli trochu vedle.

Oba se dodnes u Američanů těší velké 
popularitě. Webové stránky a turistické pro-
spekty města Deadwood v Jižní Dakotě, kde 
jsou oba pochováni, vás ihned navedou po 
stopách Billa Hickoka a Calamity Jane. Ro-
mantika zašlé slávy Divokého Západu a po-
věst této legendární dvojice přitahuje davy 
turistů do centra města, jehož štítové domy, 
které opravdu vypadají jako z westernu, jsou 
dnes památkově chráněny. 

Pistolník, zvěd a muž zákona James Butler 
Hickok (27. 5. 1837,  narozen v Troy Grove, 
Illinois), známý jako Wild Bill Hickok, přišel 
na Západ jako kočí dostavníku, později se 
stal ochráncem zákona na hranicích Kansa-
su a Nebrasky. Během Občanské války bojo-
val v Unionistické armádě a po válce proslul 
jako zvěd U.S. Army a také jako střelec a pro-
fesionální karbaník. To se mu stalo osudným 
dne 2. 8. 1876, kdy byl v přestřelce při hře 
pokeru zabit Jackem McCallem. Stalo se 
tak v Saloonu No. 10 na hlavní deadwood-
ské třídě a dodnes tam mají vystavený stůl 

s  inscenovanou scénkou, jeho židli, na níž 
seděl v době své smrti, staré dveře, kam se 
zavrtala smrtící kulka, a také karty, které prá-
vě držel v ruce; jejich kombinaci se proto do-
dnes říká „ruka mrtvého muže“. Pochován je 
na hřbitově Mount Moriah Cemetery v De-
adwoodu v Jižní Dakotě.

Hickok byl vynikajícím střelcem již od ra-
ného mládí. Střelecké dovednosti získal při 
ochraně otcovy farmy proti anti-abolicio-
nistům, protože farma byla jednou ze za-
stávek Underground Railroad, sítě tajných 
cest a domů, které využívali otroci prchající 
z jihu do svobodných států Unie. Po dvou-

DIVOKÝ BILL HICKOK A CALAMITY JANE
výjimečná dvojice Divokého Západu
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leté kariéře kočího dostavníků mezi  Santa 
Fe  a  Oregonem se stal prvním strážníkem 
v Monticello Township v  Kansasu a poté 
v Nebrasce. Zúčastnil se krvavé přestřelky 
s McCanlesovým gangem v Rock Creek Stati-
on a příležitostně zabil několik dalších mužů 
v osobních soubojích. Tyto střety a Hickoko-
vy střelecké dovednosti brzy změnily jeho 
jméno Bill na „Wild Bill“. Zabití medvěda 
loveckým nožem defi nitivně utvrdilo jeho 
rostoucí pověst drsného chalapíka, který se 
nebojí ničeho. Nějaký čas působil dokonce 
jako šerif ve městě Hays v Kansasu a právě 
on je autorem tzv. rozsudku „lynč“, tedy na-

řízení o vyhnání zločince z města, pokud se 
nešťastník přece jen vrátil, lynčování davem 
bylo v souladu s šerifovým nařízením.  

Během Občanské války, kdy získal 
pověst schopného zvěda, se v Unionis-
tické armádě seznámil s Billem Codym, 
později známém jako Buff alo Bill, Rober-
tem Denbowem a Davidem L. Paynem. 
Uzavřeli přátelství, které trvalo mnoho 
let. Po válce se tito čtyři muži věnovali 
hlavně lovu bizonů a Hickok se dokonce 
v roce  1873  objevil v  Codyho jezdecké 
show v představení nazvaném „Scouts 
of the plains“. 

I když byl Wild Bill Hickok ženatý, jeho 
manželství netrvalo ani rok, jeho skutečnou 
družkou a blízkou přítelkyní se stala Martha 
Jane Cannary-Burke, známá jako  Calamity 
Jane  (1. 5. 1852 – 1. 8. 1903). Proslula jako 
hraničářka a profesionální zvěd, slávu zís-
kala svým jezdeckým a střeleckým uměním 
a potyčkami s indiány. Martha Jane byla 
nejstarší ze šesti dětí, měla dva bratry a tři 
sestry. V roce 1865 se rodina přestěhovala 
nejprve do Virginia City v Montaně a později 
do Salt Lake City v Utahu. Během stěhování, 
které trvalo mnoho měsíců, strávila Martha 
Jane většinu času lovem společně s muži 
a lovci výpravy a tak v době, kdy rodina do-
razila do Virginia City, byla považována za 
mimořádně dobrou střelkyni a odvážnou 
jezdkyni. Oba rodiče během následujících 
dvou let zemřeli a Martha Jane převzala roli 
hlavy rodiny. Vydala se znovu na cestu a po-
vozem své sourozence odvezla do Fort Brid-
ger ve Wyomingu. Odtud cestovali vlakem 
do Piedmontu, kde se sirotci usadili. Martha 
Jane brala jakoukoliv práci, aby uživila 
svou velkou rodinu. Pracovala jako myčka 
nádobí, kuchařka, servírka, zdravotní sestra 
a honák. V roce 1874 našla práci jako zvěd 
pro Fort Russell. 

Vysvětlení, proč se jí začalo říkat „Calamity 
Jane“, je podle jejích životopisců i lidových 
výkladů několik: buď proto, že „kalamita“, 
tedy katastrofa, pohroma, hrozila každému 
muži, který by se odvážil zpochybňovat její 
střelecké dovednosti nebo ji dokonce obtě-
žovat, Wild Bill Hickok byl zřejmě jedinou vý-
jimkou muže, kterého snesla. Dalším vysvět-
lením by mohla být její divoká povaha. Ve 
svých pamětech Calamity Jane uvádí, že bě-
hem cest při stěhování sama vedla povozy 

15



přes překážky, hory, rozbahněná koryta řek 
a brody tak prudké, že i muži ztráceli odva-
hu hnát koně vpřed. Calamity Jane ale vždy 
vjela do divoké vody jako první. Životopisci 
zmiňují také její hrdinství, s jakým se posta-
vila epidemii neštovic. Poslední důvod, proč 
„calamity“, je ten nejjednodušší - toto slovo 
nejlépe vystihovalo její velmi těžký a tvrdý 
život. Svou lásku, Divokého Billa, přežila o 27 
let. Zemřela v 51 na zápal plic a jejím posled-
ním přáním bylo spočinout vedle Billa Hic-
koka, což se stalo.  

Také životní osudy Calamity Jane se staly 
námětem literárních příběhů a fi lmových 
a televizních westernů, ale žádný z  nich 
svým věhlasem nepřesáhl Atlantik. Nikoli 
proto, že by její příběh byl málo dobrodruž-
ný, naopak, spíš ještě nenašel geniálního 
scénáristu a režiséra, který by se ho tvůrčím 
způsobem chopil a dokázal ho pozdvih-
nout do výšin fi lmového a vypravěčského 

umění jako v  případě Butche Cassidyho 
a Sundance Kida. A tak pokud nebudete 
náhodou projíždět pověstným městečkem 
Deadwood, americkým Středozápadem dál 
a dál na Západ do Montany a Wayomingu, 
nemáte moc možností, jak se s divokou dvo-
jicí Calamity Jane - Wild Bill Hickok seznámit. 

Až když se i vám samotným hned zkra-
je postaví do cesty hradba úchvatně 
děsuplných a především nepřekročitelných 
hor, ne nadarmo nazvaných Badlands, a ná-
sledovat bude nekonečně mnoho dalších 
překážek, uvědomíte si, jaké hrdinství tehdy 
znamenalo pokračovat vpřed. Nikoli autem 
a po silnici, ale na koňském hřbetě, vézt 
povozy, zodpovídat za bezpečí své rodiny 
a dovézt ji do cíle. Nic pro slečinky. Calamity 
Jane byla výjimečná a člověk na svém místě 
- mimořádně divoká, mimořádně schopná, 
 mimořádně nebezpečná.

(red)
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Hrady české krajině sluší. Původně 
obrané stavby hodné dobývání, posléze 
reprezentace šlechty a obchodovatelná 
část majetku, v  době romantizmu pout-
ní místa a zbožňované veličiny historie 
coby důkazy slavné minulosti opředené 
bájemi a hrdinskými skutky. Budily nad-
šení a obdiv fi lmových tvůrců, hudeb-
níků, spisovatelů a básníků a především 
malířů. A i když hrady dnes představují 
spíše žádanou položku jako fi lmové kuli-
sy a jsou celoročně vyhledávanými a ob-
líbenými cíli výletníků, genius loci hradů 
Čech a Moravy stále přitahuje oko ma-
lířovo a dává naléhavý impuls k  tvorbě. 
Důkazem toho je vydaný kalendář, který 
sofi stikovaně spojuje výtvarnou a literární 
stránku s  tématy hradů viděných pohle-
dem minulosti i současnosti. „Mé hrady 
spatřené...“ je název grafi ckého kalendá-
ře na r. 2018, jehož vydavatelem je Památ-
ník národního písemnictví.

Titul grafi ckého kalendáře vychází z ná-
zvu konvolutu kreseb hradů Karla Hynka 
Máchy „Hrady spatřené (kresby)“. Bás-
níkův notýsek obsahuje soupis - a teď 
se počet u různých vydavatelů liší - od 
90 do 129 objektů (mnohé hrady navští-
vil opakovaně). Soubor dvanácti obrazů, 
jak je nabízí výše zmíněný kalendář, není 
pouhou variací nebo osobitým pokračo-
váním některých z těch, které kreslil K. H. 
Mácha, a už vůbec ne zachycením jejich 
současné podoby, i když zachovává na-
příklad siluetu konkrétní hradu. Tyto stav-
by jsou především tematickou inspirací 
pro šest osobností moderního českého 
grafi ckého umění, aby naplno projevily 
svůj autorský rukopis. 

Andrea Ballardini, Ladislav Sýkora, 
Zbyněk Hraba, Miloš Sláma, Pavel Piekar 
a Zdena Hušková tvoří obrazy českých 
hradů a zřícenin technikou linorytu. 
Kalendář je jen malou ukázkou výrazo-
vých možností této grafi cké techniky: 
najdeme tu černobílý a barevný linoryt, 
odrývaný linoryt z jedné matrice v mno-
ha barevných soutiscích nebo linoryt 
kombinovaný. Ze vskutku bohaté na-
bídky českých a moravských hradů tito 
autoři zvolili Trosky, Velhartice (Zbyněk 
Hraba), Pernštejn, Veveří (Miloš Sláma), 
Rabí, Klenovou (Pavel Piekar), Housku, 
Kost (Zdena Hušková), Lemberk, Hvěz-
du (Andrea Ballardini), Lacoste a Bouzov 
(Ladislav Sýkora).

Skupina grafi ků vytváří originální lino-
rytové kalendáře pro Památník národního 
písemnictví od r. 2012. Za ideou autor-
ských kalendářů stáli zpočátku jen dva 
grafi čtí výtvarníci - Pavel Piekar a Zbyněk 
Hraba, postupem času se k  nim přidávali 
další grafi ci zabývající se technikou linory-
tu. Grafi cký kalendář a grafi ky pro jednotli-
vé měsíce jsou tematické: v roce 2012 byly 
společným tématem Šumavské motivy, 
dále Šumava romantická (2013), Dvanáct 
českých básníků očima šesti současných 
grafi ků (2015), Dvanáct skladatelů (2016), 
Dvanáct podob vody (2017). 

Karel Hynek Mácha (1810–1836) je v české 
literární historii navždy zapsán především 
jako romantický básník, tvůrce epického 
básnického díla Máj. V jeho tvorbě ale nachá-
zíme také zlomky historických dramat a pró-
zu věnovanou hlavně historickým tématům. 
Například z  původně koncipovaného čtyř-
dílného románu Kat zůstaly jeho části Vyše-
hrad, Valdek a Karlův tejn pouze v náčrtcích. 
Jediná dokončená část zamýšlené tetralogie 
z doby Václava IV. je  Křivoklad  (1834). Ale 
řízením osudu se stalo, že jím tolik milované 
náměty - hrady a zříceniny – se v  jeho díle 
dochovaly nikoli v literární, nýbrž ve výtvar-
né podobě. Mácha byl obdařen výtvarným 
talentem, který bohatě zúročil při svých ces-
tách. Dochovalo se přes sto Máchových kre-
seb a akvarelů českých „hradů spatřených“, 
které dodnes tvoří originální doplněk kaste-
lologické ikonografi e. Tyto Máchovy práce 
vznikaly přímo v plenéru, doma pak některé 
z nich koloroval; hrady kreslil většinou zdálky 
za použití dalekohledu. 

Mácha byl vášnivý cestovatel. Chodil vět-
šinou pěšky a vyhledával zejména romantic-
ká místa spojená s historií a krásami přírody. 
Ačkoli je často prezentován jako osamělý 
poutník, žádnou z větších cest nešel sám. 
Za svůj krátký život podnikl celkem čty-
ři cesty. První delší cestu vykonal Mácha 
v roce 1832; vedla z Prahy, přes Mělník, Ko-
kořín, Housku a Doksy  na Bezděz. „Máchova 
cesta“ z Mělníka na Bezděz je dnes červeně 
značenou trasou Klubu českých turistů. Nej-
delší z  jeho cest byla třetí v 1834, kdy Má-
cha vyrazil na cestu do severní Itálie, na níž 
ho doprovázel Antonín Strobach, pozdější 
pražský purkmistr, předseda říšského sně-
mu a právník. Cesta trvala 6 týdnů a vedla 
z Prahy přes České Budějovice, Linec, Salc-
burk a  Innsbruck  do  Benátek; odtud přes 
Terst,  Lublaň a Vídeň zpátky do Prahy.

Máchovy cesty jsou dnes legendární 
a mají četné napodobitele. Vtipně o tom 
píše například Jaroslav Vanča, pedagog 
FAMU: „Od časů svého vlastního mládí 
(a u vědomí toho, že nejsem prvým a jistě ani 
posledním) jsem tyto máchovské poutě po 
hradech soukromě rekonstruoval, přespával 
osaměle na tajuplných zříceninách, vciťoval 
se do básníkových pocitů a vpíjel se očima 
do jeho motivů. Na těchto místech, v objetí 
noci a gotického zdiva, chtěl jsem snít o za-
šlých časech a pokoušet se evokovat roman-
tiku“. A pokračuje něčím jako „důvodovou 
zprávou“, proč se poutníci na tyto osamělé 
cesty vydávají: „Ať jsou mladí či staří, ať už 
se cítí býti romantiky autentickými, odcize-
nými či postmoderně syntetizujícími, jeden 
charakteristický požadavek přetrvává v duši 
podobných poutníků již od časů praotců ro-
mantismu: je to potřeba zážitku ‚prvobytné 
nepospolitosti‘, chuť, vůle, radost z toho býti 
sám. Aby tak jeden mohl působnost genia 
loci a vůkolních přírodních scenerií ‚zalomit‘ 
a vztáhnout sám k sobě, sám sebou se rado-
vat, sám sebe se bát, jednoduše řečeno: mys-
let si – jak se říká – na své“.

Toulky českou krajinou po hradech a zří-
ceninách budou mnohými podniknuty jis-
tojistě i v letošním roce. Než se tak ale stane, 
mohou se návštěvníci Malé vily Památní-
ku národního písemnictví (Pelléova 20,
Praha 6) inspirovat právě grafi ckým ka-
lendářem „Mé hrady spatřené...“ V  rámci 
výstavy těchto grafi ckých obrazů českých 
hradů a příběhů s nimi spojených se usku-
teční už 3. komorní koncert a to 11. ledna 
2018 nazvaný „Čekání na jaro v barokních 
Čechách.“ Od 19 hod. zazní hudba pro ar-
ciloutnu (Přemysl Vacek), zpěv (Barbora Ka-
bátková) a violu da gamba (Petr Wagner). 
A zatímco budete poslouchat hudbu a če-
kat na jaro, můžete plánovat toulky českou 
krajinou – třeba podle tohoto kalendáře.

(red)

MÉ HRADY SPATŘENÉ…
Vyšel gra� cký kalendář inspirovaný
kresbami Karla Hynka Máchy

Zbyněk Hraba - Velhartice
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Prvním koncertem z cyklu  Břevnovská 
nokturna, jehož pořadatelem je Benedik-
tinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
v pražském Břevnově, bude vystoupení 
komorního souboru Trio Jadin v  úterý 23. 
ledna v  19 hodin. Tenhle i všechny další 
koncerty nastupujícího roku 2018 tak za-
hájí vždy trochu slavnostní zvuk lesního 
rohu spolu s  violoncellem a klavírem. Trio 
Jadin hraje v  obsazení Radek Baborák – 
lesní roh, Hana Baboráková – violoncello
a Adéla Mottlová – klavír. Světový věhlas 
těchto tří uměleckých osobností dává záru-
ku mimořádného hudebního zážitku.

Trio Jadin je jedním z mnoha uměleckých 
projektů Baborak Ensemble, souboru re-
nomovaných muzikantů interpretujících 
rozmanité podoby komorní hudby pro nej-
různější nástrojová obsazení. Radek Baborák 
patří k nejlepším hráčům na lesní roh, který 
současná světová umělecká scéna zná. Vio-
loncellistka Hana Baboráková, nejúspěšnější 
český účastník violoncellové soutěže Praž-
ského jara 2000 a nositelka ceny Nadace Gi-
deona Kleina, oplývá bohatými zkušenost-
mi z působení v Mnichovské Státní opeře 
a West-East Divan orchestru pod vedením 
Daniela Barenboima. Adéla Mottlová, vý-
razná osobnost nastupující pianistické ge-
nerace, na sebe umělecký svět upozornila 
jako laureátka a absolutní vítězka mnoha 
světových klavírních soutěží (Mezinárodní 
soutěž klavírní a komorní hudby Concorso 
di pianoforte e musica da camera, Milán, 
Itálie, 2014, 21. ročník interpretační soutě-
že pro komorní soubory „Karel Ditters z Di-
ttersdorfu a hudební klasicismus“, Vidnava, 
ČR, Mezinárodní soutěž S. Rachmaninova 
pro mladé hudebníky, Madrid, Španělsko, 
2013, Mezinárodní soutěž „Virtuosi per mu-
sica di pianoforte“, ČR, a další). Za sebou 
má četná vystoupení jako sólistka, členka 
komorních ansámblů i sólistka komorních 
a symfonických orchestrů.

Bez nadsázky lze říct, že Radek Baborák, 
je skutečným labužníkem hudby ve všech 
jejích souvislostech. Velmi obdivované jsou 
jeho nahrávky například Mozartových skla-
deb a pozoruhodné je i to, jak o těchto hu-
debních skvostech smýšlí: „Mně se zalíbilo 
ukázat koncerty tak, jak mohly znít, když třeba 
přišel pan Leutgeb k Mozartům na návštěvu, 
potkali se tam s panem Michaelem Haydnem 
a panem Süssmayerem a společně si zamu-
zicírovali. Přizvali pár kamarádů, Mozart do-
psal do partu vtipné poznámky, pak si zahráli 
kulečník nebo kuželky, popili víno, pobavili se 
a šli psát nové skladby.“ Příznivci Tria Jadin 

ale ví, že se při každém koncertě tohoto tria 
mohou těšit i na méně tradiční skladby, pro-
tože jejich součástí bývají i autorské úpravy 
skladeb Beethovenových, Debussyho či As-
tora Piazzolly. 

Na repertoáru koncertu 23. ledna 2018 
budou skladby zachycující podoby hudby 
v rozpětí 250 let. Prvním kouskem večera 
bude trio francouzského skladatele Loui-
se Emmanuela Jadina (1768 – 1853). Dílo 
slibuje velkou hudební parádu. Skladatel, 
klavírista a cembalista, narozený ve Ver-
sailles, kde také uvedl v premiéře v r. 1788 
svou první operu, působil jako klavírista 
v Théâtre de Monsieur. Byl také profesorem 
hudby na Pařížské konzervatoři a ředitelem 
Théâtre Molière. Za své hudební zásluhy byl 
v  r. 1824 jmenován Rytířem čestné legie. 
Dalšího skladatele L. van Beethovena není 
třeba zvlášť představovat, jeho symfonické 
i komorní dílo patří ke stálicím koncertních 
pódií celého světa. 

Zato poslední skladba večera bude patrně 
českou premiérou. Její autorkou je kanadská 
skladatelka a pozoruhodná tvůrčí osobnost 
Elizabeth Knudson, která komponuje už 
od svých dvou let. Vystudovala skladbu 
a violoncello na Akademii hudby v  Britské 
Columbii a v  současné době působí jako 
nezávislá umělkyně v oboru skladby, sólové 
hry na violoncello a pedagog. I když se to 
v  programu koncertu konkrétně neuvádí, 
zazní patrně její dílo z r. 2012 „Alchymie“. Dílo 
pro lesní roh, violoncello a klavír má zvláštní 
hudební formu, která byla inspirována 

středověkým alchymickým procesem – 
pokusem proměnit kov ve zlato nebo elixír 
života. První věta této třídílné formy vyja-
dřuje rozklad/rozpuštění/destrukci hmo-
ty. Téma nesené lesním rohem v  začátku 
skladby a posléze transformované do sedmi 
variací odkazuje k  sedmi prvkům, které se 
podílejí na alchymickém procesu. Druhá, 
pomalá, lyrická věta - pročišťování – zahr-
nuje smysly a odkazuje na lunární a ženský 
princip tvoření. Po hudební stránce je ovliv-
něna jazzem stejně jako zvuky dešťových 
kapek a polyrytmickými strukturami užíva-
nými v afrických kulturách, zejména ve hře 
na koru - africkou lidovou harfu. Třetí věta 
– osvícení/sublimace - je zasvěcena slunci 
a mužskému principu. Hudbou dokončený 
alchymický proces vynese do výšin světla, 
extatického jasu a strhujícího rytmu. 

Cyklus pěti komorních koncertů Břevnov-
ská nokturna pokračuje až do června 2018 
(27. 2., 13. 3., 17. 4., 5. 6. 2018). K dalším in-
terpretům tohoto cyklu budou patřit Kinsky 
trio, sólistka Národního divadla Yvona Škvá-
rová, Akademický orchestr ČVUT a Klárovo 
kvarteto se sopranistkou Štěpánkou Heř-
mánkovou a tenoristou Milanem  Vlčkem.

(red)
*   *   *
Břevnovská nokturna, Tereziánský sál břev-
novského kláštera
Trio Jadin
23. ledna 2018, od 19 hod.
vstupné 150 Kč; vstupenky lze zakoupit na 
fortně kláštera

CYKLUS KOMORNÍCH KONCERTŮ BŘEVNOVSKÁ
NOKTURNA ZAHÁJÍ TRIO JADIN
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PORTE – GALERIE VILLA PELLÉ Praha 6, Pelléova 10, tel. 224 326 180, e-mail: info@villapelle.cz, www.villapelle.cz
Spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská. Galerie otevřena: út–ne 13.00–18.00 Vstupné: výstava – základní 90 Kč, snížené 60 Kč

Villa Pellé je kulturní prostor, ve kterém se pořádají výstavy současného umění, koncerty, divadelní představení; nabízíme jazykové 
a výtvarné kurzy, přednášky, poradenství apod., včetně příjemného posezení ve zdejší kavárně.

 21. 11. 2017 – 28. 1. 2018
DAISY MRÁZKOVÁ – CO BY SE STALO, KDYBY…  
Retrospektivní výstava propojující veřejnosti důvěrně známé ilustrace dětských 
knih s pro mnohé dosud neobjevenými malbami a kresbami výjímečné české 
autorky, mezi jejíž nejslavnější díla patří tituly jako: Haló, Jácíčku, Můj medvěd 
 Flóra, Co by se stalo, kdyby..., nebo Auto z pralesa. 

 DOPROVODNÝ PROGRAM   
 6. 1.  | 16. 00  | Komentovaná prohlídka s kurátorem a grafičkou výstavy
 25. 1. | 18. 00 | Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy

Půda plná příběhů | stálá součást výstavy | Jak se dělá kniha? Víte, co je 
maketa? … psací stroj, koláž, tiráž nebo titulní strana? Že ne? – přijďte si napsat, 
graficky upravit, nakreslit a odnést svou knížku na motivy pohádkových příběhů 
 Daisy Mrázkové. 

LEDEN 2018
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A DÍLNA S KEJKLÍŘEM 

VÝSTAVY

MŮJ MEDVĚD FLÓRA | 14. 1. | 15. 00 | divadýlko pro děti
Pohrávání si s knížkou Daisy Mrázkové o nalezeném medvídkovi pro všechny, kdo si rádi čtou, představují, vymýšlejí a mají chuť si hrát si. 
3–9 let, 45 minut, 90 Kč.
FLÓRA A JINÍ MEDVĚDI | 14. 1. | 16. 00 | divadelní dílna pro děti
Přineste si svého medvěda, zahrajme si s ním divadlo! Jak mluví, tančí, brečí i hlučí. 5–9 let, 60 minut, max. 15 dětí, 90 Kč, 
rezervace: dilny@villapelle.cz.
HALÓ, JÁCÍČKU! | 28. 1. | 15.00 | divadýlko pro děti
Pohádka o tom, jak si zajíček s veverkou svým kamarádstvím udělali svět krásnější, a že ho takový můžete mít i vy. 4–10 let, dospělí, 45 minut, 90 Kč.

WORKSHOPY PRO VEŘEJNOST 7. 1.  | 15. 00 | DOBRODRUŽSTVÍ DÁLKY  
Dekalky a olejové papíry

Vytváříme neznámé krajiny a prostředí s příběhem. Ocitneme se na podivně tvarované vesmírné planetě, v městské džungli plné rozto-
divných květin nebo na vyprahlé poušti se skálami a kameny. Necháme se překvapit, co nám vznikne pod rukama a co se v krajině bude 
 odehrávat, s Terezou Říčanovou. Délka tvůrčí dílny: 1,5h až 2 h / od 4 let, kapacita: max. 20 dětí, 90 Kč, rezervace: dilny@villapelle.cz 
 
 21. 1. | 15.00 | MALÝ A VELKÝ, BLÍZKÝ A DALEKÝ 
 Barvy, pigmenty a akvarel
Podíváme se na svět z různých úhlů pohledu – z podlahy jako mravenec, z výšky jako slon, ze vzduchu jako moucha.... Vyzkoušíme si na-
míchat svůj odstín barvy a napnout papír na malování akvarelem. Nezůstane ale jen u toho, vše, co zaznamenáme, použijeme do vlastního 
 příběhu, s Alžbětou Zemanovou. Délka tvůrčí dílny: 1,5h až 2 h / od 6 let, kapacita: max. 20 dětí, 90 Kč, rezervace: dilny@villapelle.cz 

TVŮRČÍ DÍLNY PRO ŠKOLY NA OBJEDNÁNÍCO BY SE STALO, KDYBY…
Komentovaná prohlídka s tvůrčí dílnou s lektorkou Magdalenou Rokosovou
Literárně-výtvarná dílna. Co kdybychom se mohli proměnit v mravenečky a vlézt do kouzelných knížek Daisy 
Mrázkové? Co kdybychom v pohádkovém světě plném pestrých barev odhalili některá kouzla, která s nimi 
tato ilustrátorka uměla provádět? A co kdybychom stejně jako hrdinka její knížky našli nějakého medvídka 
nebo jiné zvířátko a vytvořili pro něj pohádkový svět, kde se bude cítit doma? Přijďte zjistit „Co kdyby” do naší 
galerie a zažijte pohádkově kouzelnou radost z tvoření.
Délka tvůrčí dílny: 90 min, kapacita: dle dohody, cena za dílnu: min 1000 Kč, skupiny nad 17 dětí 60 Kč / dítě.
Rezervace dílen a divadelních představení: dilny@villapelle.cz



Kdy naposledy jste se podívali na svou registrační značku kvůli platnosti technické kontroly? Pokud se již blíží, naši technici se o vše postarají. 
Odstraní případné nedostatky včetně takových detailů, jako je prošlá autolékárnička. Další 2 roky tak můžete jezdit opět bez starostí.

– nabízíme kompletní zajištění technické kontroly a měření emisí na profesionální úrovni
– samozřejmostí je důkladná kontrola vozu před STK obsahující test tlumičů, brzdového systému i podvozku
– pro odstranění nalezených závad je možné využít slev až 20 % z Šekové knížky
– potřebujete-li být mobilní během doby opravy, můžete využít nabídku zapůjčení náhradního vozu

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

PŘEROST A ŠVORC AUTO Infolinka 800 10 12 12 nebo www.prerost-svorc.cz

TECHNICKOU KONTROLU
     VAŠEHO VOZU 
    NECHTE NA NÁS
Užívejte si svůj volný čas. 
Starosti s vyřízením STK 
a měřením emisí 
vyřešíme za vás.

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39
162 00  Praha 6 
Tel.: 800 101 212
www.prerost-svorc.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
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