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PROGRAM KINA DLABAČOV – LEDEN 2019
kino-divadlo-kavárna

3/1/ČT 18:30/NOVINKA - Doktor Martin: Záhada v Beskydech
 21:00/NOVINKA - Bohemian Rhapsody
4/1/PÁ 16:00/KINO SENIOR - Johnny English znovu zasahuje
 18:30/NOVINKA - Bohemian Rhapsody
 21:00/NOVINKA - Vdovy
5/1/SO 14:00/KINO JUNIOR - Čertí brko
 16:00/KINO JUNIOR - Mary Poppins se vrací
 18:30/NOVINKA - Beautiful Boy
 21:00/ZÁZNAM KONCERTU - The Doors Live At The Bowl ’68
6/1/NE 14:00/KINO JUNIOR - Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
 16:00/KINO JUNIOR - Čertí brko
 18:30/NOVINKA - Bohemian Rhapsody
7/1/PO 16:00/KINO SENIOR - Toman
 18:30/REPLAY - Všechny prachy světa
 21:00/ENGLISH FRIENDLY - Victoria
9/1/ST 16:00/KINO SENIOR - Muž, který zabil Donna Quijota
 18:30/TOP.DOC - Cirkus Rwanda
 21:00/NOVINKA - Beautiful Boy
13/1/NE 14:00/DIVADLO PRO DĚTI - Sněhurka - Divadlo Pruhované panenky
 19:00/DIVADLO - Filumena Marturano – Simona Stašová 
 a Svatopluk Skopal
14/1/PO 16:00/KINO SENIOR - Toman
 18:30/REPLAY - Já, Tonya
 21:00/ENGLISH FRIENDLY - The Square / Čtverec
15/1/ÚT 18:30/NOVINKA - Doktor Martin: Záhada v Beskydech
 21:00/NOVINKA - Robin Hood
17/1/ČT 18:30/NOVINKA - Robin Hood
 21:00/NOVINKA - Skleněný
18/1/PÁ 16:00/KINO SENIOR - Zrodila se hvězda
 18:30/NOVINKA - Skleněný
 21:00/NOVINKA - Kursk
19/1/SO 14:00/KINO JUNIOR - Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět
 16:00/KINO JUNIOR - Čertí brko
 18:30/NOVINKA - Kursk
 21:00/NOVINKA - Skleněný

20/1/NE 14:00/DIVADLO PRO DĚTI - Tři prasátka - Divadlo Pruhované panenky
 16:00/KINO JUNIOR - Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět
 18:30/NOVINKA - Skleněný
21/1/PO 16:00/KINO SENIOR - Toman
 18:30/REPLAY - Až na dno
 21:00/ENGLISH FRIENDLY - Son of Saul / Saul fi a / Saulův syn
22/1/ÚT 18:30/NOVINKA - Doktor Martin: Záhada v Beskydech
 21:00/NOVINKA - Skleněný
23/1/ST 16:00/KINO SENIOR - Johnny English znovu zasahuje
 18:30/TOP.DOC - Cesta vede do Tibetu
 21:00/NOVINKA - Skleněný
24/1/ČT 18:30/NOVINKA - Narušitel
 21:00/NOVINKA - Schindlerův seznam
25/1/PÁ 16:00/KINO SENIOR - První člověk
 18:30/NOVINKA - Schindlerův seznam
 21:00/NOVINKA - Narušitel
28/1/PO 16:00/KINO SENIOR - Toman
 18:30/REPLAY - Bistro Ramen
 21:00/ENGLISH FRIENDLY
 - Death in Sarajevo / Smrt u Sarajevu / Smrt v Sarajevu
29/1/ÚT 18:30/NOVINKA - Narušitel
 21:00/NOVINKA - Schindlerův seznam
30/1/ST 16:00/KINO SENIOR - První člověk
 18:30/NOVINKA - Schindlerův seznam
 21:00/FILMOVÝ KLUB - A dýchejte klidně
31/1/ČT 18:30/NOVINKA - Ženy v běhu
 21:00/NOVINKA - Ticho před bouří
PŘIJĎTE DO DIVADLA, VSTUPENKY JIŽ V PŘEDPRODEJI!
13/1/ NEDĚLE v 19:00 Filumena Marturano – herecký koncert Simony Stašové 
a Svatopluka Skopala, 14/2/ČTVRTEK v 19:00, Příbuzné si nevybíráme – bláznivá 
francouzská komedie s Janem Čenským, Václavem Vydrou a Svatoplukem Sko-
palem, 17/3/NEDĚLE v 19:00, Bosé nohy v parku – romantická komedie s Veroni-
kou Friemanovou a Rudolfem Hrušínským, 15/4/PONDĚLÍ v 19:00, Polib tetičku 
– bláznivá komedie s Janem Čenským, Miroslavou Pleštilovou a Pavlem Novým

PROGRAM KINA DLABAČOV – LEDEN 2019

Pokladna otevřena vždy půl hodinu před začátkem představení. Změny programu vyhrazeny, nejaktuálnější 
program na www.dlabacov.cz a na facebooku. Bělohorská 24, Praha 6, tramvaje 22, 23 a 25 do zastávky Malovanka

kino-divadlo-kavárna

TOP.DOC - nejlepší dokumenty v kinech / REPLAY - hity, které vám možná utekly / ENGLISH FRIENDLY - festivalové fi lmy s anglickými (i českými) titulky / KINO SENIOR – novinky nejen pro seniory za zvýhodněné vstupné

Dny neuvedené v programu – kino a kavárna pro veřejnost uzavřeny
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Úprava modrých zón u areálu Lad-
ronka. Na  základě připomínek veřej-
nosti k  novému parkovacímu režimu 
v ulici Tomanova u volnočasového are-
álu Ladronka dojde po dohodě s hlav-
ním městem k  úpravě původně navr-

ženého rezidentního režimu (modrá 
zóna) na  režim smíšený (fialová zóna), 
přičemž do  doby této úpravy budou 
stání v  modrých zónách při severní 
části ulice Tomanova v  bezplatném 
režimu. Pro návštěvníky areálu Lad-

ronka bude upraven i  ceník parkova-
cích oprávnění a  parkování na  komu-
nikaci Tomanova bude zpoplatněno 
v  nejlevnější možné variantě v  tarifu 
10 Kč za hodinu a při celodenním stání 
v celkové ceně 90 Kč.

Nové jednosměrky v  Břevnově. 
Koncem roku proběhla instalace do-
pravního značení k realizaci projektu 
zón placeného stání, jehož součástí 
je i  nová úprava směrovosti komu-
nikací v  lokalitě Břevnov, konkrétně 
v oblasti ohraničené ulicemi Bělohor-
ská, Tomanova a Liborova. V rámci or-
ganizace dopravy v  dotčených ulicích 
dochází k  úpravě stávající směrovosti 
vybraných ulic (např. 8. listopadu, Hoš-
ťálkova, U  Ladronky, Říčanova, Dvořec-
kého) za  účelem maximalizace počtu 
legálních parkovacích míst. Na  nový 
jednosměrný provoz bude řidiče upo-
zorňovat velkoplošné dopravní značení 
č. IP 22. V  lokalitě bude také zavedena 
zóna s dopravním omezením (max. do-
volená rychlost 30 km/h a zákaz vjezdu 
nákladních automobilů nad 3,5 t). Řidiči 
se upozorňují na  nezbytnost věnovat 
zvýšenou pozornost instalovanému do-
pravnímu značení v dané lokalitě.

Nejtišší dopravce 2018. V  letošním 
ročníku soutěže Nejtišší dopravce, kte-
rou pořádá Letiště Praha ve spolupráci 
s Městskou částí Praha 6, zvítězila brit-
ská letecká společnost British Airways 
(BA). Křišťálovou trofej vítězi předali 
předseda představenstva Letiště Praha 
Václav Řehoř a  starosta Městské části 
Praha 6 Ondřej Kolář během setkání 
zástupců letiště se starosty okolních 
obcí a  městských částí. V  rámci sou-
těže, která si klade za  cíl motivovat 
letecké dopravce k nasazování moder-
ních a tišších letadel, se kromě hladiny 
hluku při příletu a vzletu hodnotí také 

dodržování letových tratí a  efektivní 
využití sedačkové kapacity, tzn. obsa-
zenost letadla. Letiště Praha je dlouho-
době aktivní v oblasti ochrany životní-
ho prostředí a na základě pravidelných 
diskusí se zastupiteli okolních lokalit 
se snaží hledat řešení ke  spokojené-
mu soužití. Také tato soutěž je jedním 
z efektivních nástrojů vedoucí ke spo-
lečnému cíli. Soutěž se každoročně 
koná v  období, kdy je letecký provoz 
na  pražském letišti nejintenzivnější, 
tedy od  1. května do  31. října. Pro vy-
hodnocení soutěže je využíván sofisti-
kovaný monitorovací systém leteckého 

hluku a  letových tratí ANOMS9, který 
provádí měření nepřetržitě po celý rok. 
Zahrnuje 13 stacionárních a  2 mobil-
ní měřící stanice, které jsou umístěny 
ve vybraných lokalitách v okolí Letiště 
Václava Havla Praha tak, aby měření 
mělo dostatečnou vypovídací hodno-
tu. „Harmonické soužití s blízkým okolím 
je pro nás důležité a  vzhledem k  narůs-
tajícímu leteckému provozu je nutné vy-
užívat všechny možnosti, jak motivovat 
i naše partnery k odpovědnému přístupu 
k  obyvatelům z  okolí letiště. Za  Letiště 
Praha je k  tomu zároveň důležité dodat, 
že i  přes narůstající počet odbavených 

Vánoční stromky do popelnice ne-
patří. Vyhozené vánoční stromky nepa-
tří do nádob na směsný odpad, protože 
tím snižují jejich kapacitu. V  případě, 
že máte veřejně přístupnou popelnici 
nebo kontejner na směsný odpad (např. 
sídliště), lze stromky volně odložit vedle 
nich, ale v ostatních případech (činžovní 
a rodinná zástavba) prosíme o odložení 
vánočního stromků k  nejbližším kontej-

nerům na tříděný odpad. Lidé by měli 
stromky vyhazovat nejlépe den před od-
vozem komunálního odpadu, aby nedo-
cházelo k jejich přílišnému hromadění po 
zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do 
vozů na komunální odpad nakládány v 
běžných svozových dnech a jejich odvoz 
bude probíhat po celý leden a únor. Ko-
nečná zastávka pro vánoční stromky je u 
odběratele, který se zabývá zpracováním 

dřeva. Stromky jsou nadrceny a násled-
ně využity např. v  zahrádkářském prů-
myslu do kompostu. Znečištěné nebo 
nedostatečně odstrojené stromky putují 
společně se směsným odpadem k ener-
getickému využití do ZEVO Malešice. Vý-
jimka platí pro umělé stromky. Pokud už 
stromek dosloužil, rozhodně nepatří do 
kontejneru na tříděný či směsný odpad, 
ale do sběrného dvora.



ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Z p r á v y  Z   M ě s t s k é  č á s t i

4

MČ PRAHA 6 A SPOLEK PORTE VÁS ZVOU NA

FRESH SENIOR PRAHA 6
PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

PROGRAM ⟶ LEDEN 2019
ÚTERÝ 8. 1. | v 17.00 Písecká brána 
NOVOROČNÍ KONCERT – MELODIE FILMOVÉHO PLÁTNA S PRIME TIME VOICE   
Šestičlenná hudební formace Prime Time Voice nabídne melodie českých 
a zahraničních  lmů z doby 30-tých let minulého století až po současnost 
v aranžmá vokálního dámského tria a akustického doprovodu skvělých mu-
zikantů. (koncert)

ÚTERÝ 15. 1. | v 16.00 Villa Pellé 
ŠEST ZTŘEŠTĚNOSTÍ PRO STARŠÍ, KTERÉ JIM MLADŠÍ BUDOU ZÁVIDĚT      
Proč nebýt stále mladým, nadšeným, vášnivým, fyzicky zdatným s ote-
vřenou myslí? Přijďte se inspirovat co všechno se dá dělat, aby život měl 
stále náboj a šmrnc. Přednáška experta na zákonitosti osobního úspěchu, 
mozku a jeho síly Ing. Aleše Kaliny. (rozvoj osobnosti)

ÚTERÝ 22. 1. | v 16.00 Villa Pellé 
AGE FRIENDLY ANEB MĚSTO PŘÁTELSKÉ K VĚKU
Věděli jste, že 75% populace seniorů žije ve městech? Jaký je jejich každoden-
ní život a je město k seniorům přátelské? Přednáška Mgr. Michala Lehečky 
o současném stavu života seniorů v Praze a dalších větších městech. 
(z cyklu město)

ÚTERÝ 29. 1. | v 15.50 sraz Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, Praha 1
VÝSTAVA 100 LET – 534 AUTORŮ R E Z E R V A C E
Výstava ke stoletému výročí založení Poštovního muzea představuje vý-
tvarné návrhy poštovních známek z let 1918–2018. Výstava 100 let – 534 
autorů se zaměřuje v první řadě na veřejnosti dosud neznámé nepoužité 
a neprovedené návrhy poštovních známek, vzniklé v průběhu stoleté histo-
rie československé a české známkové tvorby. (exkurze)

tel. č. 224 326 180 nebo na info@porteos.cz, www.freshsenior.cz
adresa místa konání: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
U pořadů s uvedením REZERVACE se můžete zúčastnit pouze 
po zarezervování místa, viz. informace.
Sál je přístupný 15 minut před začátkem pořadu do vyčerpání kapacity míst, 
vstup do sálu umožněn nejpozději do začátku pořadu z důvodu ohleduplnosti k ostatním.

NOVÁ NABÍDKA KURZŮ FRESH SENIOR V ROCE 2019:
VÝTVARNÝ KURZ 
úterý 10:00 – 12:00 a 12:00 – 14:00

KONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
středa 10:00 – 11:00

JÓGA 
středa 11:05 – 12:05

ANGLICKÁ KONVERZACE
středa 10:00 – 11:00, 11:05 – 12:05 a 12:10 – 13:10

FRANCOUZSKÁ KONVERZACE
čtvrtek 9:30 – 11:00 a 11:05 – 12:35

TAJ-JI
čtvrtek 10:00 – 11:00

PEVNÝ STŘED TĚLA
čtvrtek 11:05 – 12:05

ADRESA MÍSTA KONÁNÍ: 
Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6 | Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6 
Informace, rezervace míst a přihlášky na kurzy Fresh senior:
út–pá 10.00–14.00 na tel. č. 224 326 180 nebo na info@porteos.cz
(Rezervace místa možná pouze u pořadu uvedeného v programu) | VSTUP ZDARMA

Pořádá spolek PORTE za finanční podpory MČ Praha 6
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Národní | Butovice | I.P.Pavlova | Palmovka | Flora

www.jipka.cz

‘HISTORICAL’ 
ARCHITECTURE

Even after several years of living in Prague, I am 

still overwhelmed by the plethora of beautiful, 

venerable buildings which fill the streets of the 

old city. It is a patrimony which is enviable and 

rare. Few cities can boast a fraction of this crafted 

treasure of aging stone, wood, and plaster – special, 

in the truest sense of the word.

Once I got past the great variety of different 

architectural styles which exist here – Romanesque, 

Gothic, Renaissance, Baroque, Neoclassical, Art 

Nouveau, Cubist, Functional, and, of course, 

Communist; I noticed something else. I realized 

that the Czechs have truly put the ‘history’ in these 

historical buildings.

The plaques on buildings scattered around the 

city, marking exactly where members of the Czech 

Resistance fell during the Prague Uprising (May 

5-8, 1945). US President Woodrow Wilson’s

likeness in Prague’s main train station; presumably

a ‘thank you’ to the late president for his support of 

the first independent Czechoslovak Republic. The

avenue leading to the station also bearing his name.

The bronze cross embedded in the sidewalk in front 

of the National Museum, where Jan Palach fell. The 

‘mini’ Holocaust memorials in the form of small

bronze cobblestones – containing the names of

victims on them, outside the houses where they had 

lived before they were taken away to the camps.

The architecture here has been transformed

into a memorial – the inescapable history of this

complicated, ancient city. So next time you are

walking around the city, look around. History is

staring you in the face. Ahoj.

Overwhelmed - ohromený

Plethora - přemíra

Venerable - uznávaný

Patrimony - dědictví

Enviable - závděníhodný

To boast – chlubit se

Plaque – pamětní deska

To scatter around – rozházet všude kolem

Inescapable – nevyhnutelný, neodvratný

Anděl | Karlín
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Praha uvažuje o  tramvajovém 
mostě v  Podbabě. Hlavní město ne-
chá prověřit, na  kolik by se vyplatilo 
postavit tramvajový most spojující 
Prahu 6 a  Prahu 8 v  cípu Císařského 
ostrova. Pokud by se stavba ukázala 
jako příliš nákladná, mohla by namís-
to tramvajového propojení vzniknout 
lanovka. Minulé vedení magistrátu 
plánovalo stavbu lanovky, která by za-
čínala v  Podbabě a  přes zoo by vedla 
do Bohnic. Stavba mostu pro tramvajo-
vou trať by mohla narazit na technické 
problémy. Musela by překonávat velké 

převýšení, aby byly vyřešeny protipo-
vodňové úrovně. Pokud by náklady 
byly příliš vysoké, přicházela by v úva-
hu lanová dráha, která by vyšla levněji. 
Zvažovaná nová trať by vedla z Podba-
by přes most na pravý břeh Vltavy, kde 
by pokračovala mezi servisním areálem 
zoo a školní zahradou České zeměděl-
ské univerzity. Do Bohnic by trať vedla 
téměř kilometrovým tunelem, který 
by ústil u  obchodního centra Krakov. 
Tato trasa by výrazně zkrátila cestování 
mezi Bohnicemi a Dejvicemi. 

Nová provozní doba pošty ve Vokovicích 

Z důvodu neuspokojivé personální 

situace bude od 1. 1. 2019 nová provozní 

doba pobočky České pošty Praha 65 

Kladenská 18, Praha 6 ve Vokovicích.

cestujících v posledních letech nevykazu-
jeme stejně rychlý nárůst počtu leteckých 
pohybů. Svědčí to o  vzrůstajícím počtu 
větších letadel nasazovaných na  letech 
do Prahy a o efektivnějším využívání se-
dačkových kapacit, k  čemuž dopravce 
aktivně motivujeme,“ uvedl Václav Ře-
hoř, předseda představenstva Letiště 
Praha. Ve třináctém ročníku soutěže se 
o  titul NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE roku 2018 
utkalo celkem 10 leteckých dopravců, 
kteří v  minulém roce létali na  Letiště 
Václava Havla Praha nejčastěji. Jedná 
se o  Aeroflot, Austrian Airlines, British 
Airways, České aerolinie, easyJet, KLM 
Royal Dutch Airlines, LOT Polish Airli-
nes, Lufthansa, Ryanair a  Travel Service
- Smart Wings. Britská letecká společ-
nost British Airways se stala vítězem 
poprvé. „Dlouhodobě usilujeme o snižo-
vání hluku z provozu v celé naší síti. Kro-
mě tohoto významného ocenění od Leti-
ště Praha, které jsme získali, nasazujeme 
také stále častěji nová letadla z naší flo-
tily jak na  krátké, tak dlouhé tratě, což 
povede ještě k  dalšímu zlepšení. Nově 
jsme například do naší flotily zařadili 35 

nových letadel typu Airbus A320 nebo 
A321neo, která jsou nejen tišší, ale také 
efektivnější ve  spotřebě paliva,” sdělil 
Andy Kershaw, manažer společnosti 
British Airways pro životní prostředí. 
„Vítáme, že se dlouhodobě daří snižovat 
hlukovou zátěž jak pro obyvatele naší 
městské části, tak také okolních dotče-
ných obcí, a  to i  přes stále vyšší počet 
letadel i  pasažérů. Neméně důležitá je 
pro nás je ovšem i zátěž povrchová, kte-
rou tvoří auta a  autobusy s  cestujícími, 
a  proto věřím, že se otázka ekologické-
ho kapacitního spojení města s  letištěm 
vyřeší co nejdříve,“ řekl Ondřej Kolář, 
starosta městské části Praha 6. Po-
drobná pravidla soutěže NEJTIŠŠÍ DO-
PRAVCE a  zároveň informace ohledně 
měření hluku na  Letišti Václava Havla 
Praha jsou k dispozici na internetových 
stránkách letiště www.prg.aero v sekci 
Životní prostředí. Více informací ohled-
ně ochrany ovzduší a  snižovaní hluku 
z  leteckého provozu na  Letišti Václava 
Havla Praha naleznete v  Profilu a  CSR 
zprávě skupiny Český aeroholding. 

Otevírací doba od 1. 1. 2019 : 

•  pondělí, středa a pátek - 8.00 až 14.00 hodin

•  úterý a čtvrtek - 12.00 až 18.00 hodin
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RNDr. Tomáš Řehák stojí v čele Měst-
ské knihovny v Praze (MKP) již od roku 
2002. Vystudoval Matematicko-fyzi-
kální fakultu Univerzity Karlovy, obor 
Teorie pravděpodobnosti a  matema-
tická statistika. Do knihovny nastoupil 
v  roce 1992 do  nově vzniklého Oddě-
lení automatizace. Za  úkol měl tehdy 
mimo jiné zajistit přechod výpůjčních 
agend do elektronické podoby a vývoj 
vhodného knihovnického systému. Tak 
vznikl Koniáš, s  nímž se dnes dostává 
do  styku každý majitel čtenářského 
průkazu Městské knihovny v Praze. 

Jakou roli hraje knihovna v  pražské 
nabídce kulturních aktivit?

Městská knihovna v Praze (MKP) nabízí 
své služby Pražanům už od roku 1891 a je 
dnes nepřehlédnutelnou kulturní a vzdě-
lávací institucí. Kromě toho, že (jak asi 
každý očekává) knihy půjčuje, tak je rov-
něž sama vydává. Také v kurzech tvůrčího 
psaní učí nové autory jak napsat úspěš-
nou knihu, nabízí prostor k setkání s již za-
vedenými autory, nebo pořádá srovnání 
kniha-fi lm v  podobě fi lmových projekcí. 
Obecně tím chci říci, že vnímání knihovny 
jako pouhé půjčovny je velmi omezující.  

Knihovna je v současnosti hlavně prosto-
rem pro vzájemná setkání lidí s lidmi, ne-
utrální výměnu názorů, rozvoj kreativity 
i rozšíření obzorů. 

Kolik titulů celkem je ve fondu Měst-
ské knihovny v  Praze? Jaká je jejich 
struktura, složení a zaměření?

Knihovna má ve svém fondu něco ko-
lem 2 milionů svazků. Ta nepřesnost je 
dána tím, že fond je nepevné skupenství 
a  je neustále v pohybu. Něco se dokou-
pí, něco se vyřadí, přičemž pod „něco 
dokoupí“ je potřeba si představit roční 
částku kolem 20 milionů korun. Zajíma-
vé je nejen tematické složení fondu, ale 
také složení z pohledu typů dokumentů. 
Papírové knihy mají sice stále ještě pře-
vahu, ale historicky MKP nakupuje a do-
plňuje i  specializovaný fond, jako jsou 
obrazy, noty, mapy, deskové hry. Samo-
statnou skupinu tvoří e-knihy, které se 
do  fondu dostávají buď už jako hotové 
soubory, nebo je sami vydáváme. 

Z pohledu tematického rozložení je vět-
ší procento beletrie, kde se snažíme vy-
važovat poptávku, kvalitu a  dostupnost 
titulů v čase. Jak říká jeden z kolegů z ak-
vizice (nákup knih, pozn. red.), je to alchy-
mie. Snažíme se, abychom se vyvarovali 
chyb některých zahraničních knihoven, 
které své regály zahltily například Harrym 
Potterem, když po  něm byla poptávka, 
a pak už jim jen překážel. Zároveň je třeba 
říci, že se snažíme udržovat takzvaný zlatý 
fond, tedy něco, co patří do čtenářského 

Rozhovor 
s Tomášem Řehákem, 
ředitelem Městské 
knihovny v Praze

Knihovna 
není pouhou 
půjčovnou

Interiér pobočky Dejvice, 
foto: Petr Macháček
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kánonu a mělo by být dostupné kdykoliv, 
bez ohledu na to, jestli příběh právě zfi l-
moval Hollywood a tak se po něm všichni 
ptají. V  naučné literatuře pak převažuje 
nabídka titulů z humanitních oborů. 

Městská knihovna v  Praze má dlou-
hou historii. Jaký nejstarší nebo nej-
cennější titul je v jejím fondu?

Odpověď na to, jaký je nejstarší titul, je 
celkem jednoduchá – je to Pražská bib-
le z  roku 1488, od  jejíhož prvního vydá-
ní v roce 2018 uplynulo rovných 530 let. 
A zároveň je to 15 let, kdy byla ve spolu-
práci s Národní knihovnou kompletně re-
staurována po  zásahu ničivou povodňo-
vou vodou v roce 2002. Zájemcům o tuto 
nejstarší knihu ve fondu MKP doporučuji 
prolistovat publikaci Příběh Pražské bible, 
která je i volně ke stažení na našem webu.

Kdybychom to chtěli zjednodušit na fi -
nanční pohled, tak Pražská bible je i naší 
nejcennější knihou. Ale zas tak jednodu-
ché to není. Oddělení vzácných tisků má 
ve svých depozitářích rovněž knihy, které 
nejsou tak staré, ani nějak jedinečné, ale 
zato jsou cenné svým příběhem. Třeba 
takové dva díly německo-řeckého slov-
níku nemají z  knihovědného pohledu 
příliš vysokou hodnotu, ale příběh, který 
kolem nich dějiny upředly, je neocenitel-
ný. O zmíněné knihy totiž knihovna přišla 
v roce 1945, kdy si je s sebou do Němec-
ka odvezl voják Wehrmachtu nasazený 
v  Praze, později profesor klasické fi lolo-
gie. Zpět připutovaly po sedmi desítkách 

let, kdy je do  knihovny s  omluvou zaslal 
syn bývalého vojáka, který likvidoval ot-
covu pozůstalost. Podobnou historickou 
hodnotu má sbírka legionářských tisků, 
dětská kniha o  Shirley Temple, kterou 
nám přinesla paní, u které si ji uschovala 
před transportem její židovská kamarád-
ka a další a další příběhy. Vidíte, že u knih, 
které prošly historií už ani tak nejde o je-
jich obsah, ale o  příběh, který vyprávějí 
samy o sobě… 

Je o  knihy v  papírové podobě stále 
ještě větší zájem než o  knihy elektro-
nické?  Jak dnes lidé čtou?

Nejnovější průzkumy českých čtenářů 
ukazují, že čtení neslábne. Naopak. Čte-
ní se lidé v  naší kultuře věnují mnohem 
více než v minulosti, ale mění se typ čte-
ní. Od  delších textů, které vyžadují větší 
soustředění, čteme mnohem více online, 
mnohem více klipovitě, mnohem méně 
se na čtené soustředíme. Texty jsou pro-
ložené obrazem, videem, a  pozornost 
čtenáře rychle upadá, přeskakuje. Naproti 
tomu knihu v jakékoli podobě musíte číst 
soustředěně, kontinuálně, a to je doved-
nost, která se může vytratit. 

Jak už jsem říkal, knihovna je i vydavate-
lem knih, zejména elektronických. Každý 
rok vydáváme kolem 300 titulů od klasi-
ky (Čapek, Němcová, Neruda), přes sou-
časné autory (Hůlová, Urban, Škvorecký, 
Šiktanc), překlady (Doyle, Shakespeare), 
až po  tematické unikáty (antologie bás-
ní refl ektujících rok 1968 s  názvem Hos-

tům z  hlubin mrazu). K  e-knihám z  naší 
produkce se dostane kdokoli prostřed-
nictvím online katalogu a ke stažení jsou 
různé formáty vhodné pro čtečky, tablety, 
mobily i počítače. 

V kolika pobočkách poskytuje MKP 
své služby a kolik zaměstnanců je za-
jišťuje?

Celkem v  Městské knihovně v  Praze 
pracuje přes 500 zaměstnanců. Poboč-
ky má MKP po celé Praze, jejich aktuální 
počet je 43. Kromě kamenných knihoven 
máme ještě tři pojízdné knihovny – bib-
liobusy, které mají v  Praze už osmdesá-
tiletou historii. Na  pomyslném vrcholu 
sítě poboček pak stojí Ústřední knihovna 
na  Mariánském náměstí s  číslem orien-
tačním 1. Je to budova postavená mezi 
lety 1925-1928 architektem Františkem 
Roithem přímo pro účely knihovny, ale 
najdete v ní také galerii, multifunkční sály, 
loutkové divadlo scény Říše loutek nebo 
rezidenci primátora. Zajímavé je, že je to 
jedna ze čtyř pražských knihoven, které 
byly postaveny opravdu jako knihovny. 
Tři z těchto knihovních budov provozuje 
právě MKP. A může jich být i více, pokud 
se podaří záměr postavit novou pobočku 
knihovny v Praze 6 na Petřinách. 

Kromě velkých knihoven jsou ale v síti 
i knihovny tak říkajíc kapesní. Takovou je 
například pobočka Letná nebo pobočky 
ve Velké Chuchli, na Hradčanech, na Dě-
dině nebo na  Cibulce. Každá z  nich ale 
má svůj smysl, protože poskytuje veřej-

Ústřední knihovna, foto: Jiří Podrazil
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ný prostor, a to hlavně místním obyvate-
lům. Mimo síť poboček Městské knihov-
ny v  Praze ale v  hlavním městě fungují 
místní knihovny, které provozují městské 
části a  samozřejmě další knihovny růz-
ných specializací, velikostí a  zřizovatelů 
– národní (technická, lékařská, pedago-
gická…), vědecké (Akademie věd, univer-
zitní), specializované (Českého rozhlasu). 
Celkem je v Praze podle adresáře na por-
tále Knihovny.cz přes 400 knihoven. 

Nakolik a  v  čem nejvíce se podoba 
MKP v posledních letech proměnila? 

Naší snahou je, aby se služby knihovny 
stále rozvíjely. Pravidelně obnovujeme 
vybavení knihoven, aby byly příjemnými 
místy k relaxu i pro studium, doplňujeme 
jejich vybavení o  technologie, které pak 
zájemcům představujeme. I proto máme 
v knihovně 3D tiskárnu, plackovače nebo 
BookTube koutek se základním vybave-
ním jako jsou světla, stativy i zelené klíčo-
vací plátno. Ale lidé se mohou v knihov-
ně naučit třeba i  základům šití, procvičit 
se v  používání dotykových technologií 
nebo proniknout do tajů největší veřejné 
encyklopedie Wikipedie. Určitě se vyplatí 
sledovat program našich akcí, jsem pře-
svědčen, že každý si v něm vybere to své.

Jaké je postavení MKP mezi český-
mi knihovnami? Spolupracuje Měst-
ská knihovna v Praze i s knihovnami 
v zahraničí?

Městská knihovna v Praze je, jak název 
napovídá, knihovnou metropolitní, kte-
rou Pražanům jako svoji příspěvkovou or-
ganizaci zřizuje hlavní město Praha. Úzká 
spolupráce s městskými částmi je ale nut-
ností, protože dobrá knihovna musí být 
relevantní hlavně pro místní komunity. 
Zároveň jsme krajskou knihovnou, která 
plní své povinnosti tzv. regionálních funk-
cí směrem k  místním knihovnám. Jako 
krajská knihovna jsme členem Sdružení 
knihoven ČR, jehož jsem zároveň předse-
dou, a také dalších profesních organizací, 
jako je Svaz knihovníků a  informačních 
pracovníků. V  mezinárodním měřítku je 
MKP členem Sekce metropolitních kniho-
ven IFLA (Mezinárodní federace knihov-

nických asociací) a  specializovaných 
oborových organizací se zaměřením 
na  hudbu a  divadlo. Důležitou roli hraje 
MKP také v Síti kreativních měst literatury 
UNESCO, kde koordinuje aktivity vyplýva-
jící z titulu Kreativní město literatury, kte-
rý byl Praze udělen v roce 2014. 

Můžete přiblížit, co Městskou 
knihovnu v  Praze čeká v  tomto nastá-
vajícím roce?

Myslím, že v  roce 2019 velmi dobře 
navážeme na  literu prvního knihovní-
ho zákona, jehož stoleté výročí si budou 
knihovny připomínat, a  to zejména tím, 
kolik nových knihoven chystáme k  ote-
vření. Dvě pobočky budeme otevírat 
v Praze 14 (Černý Most a H55 v novostav-
bě Komunitního centra Hloubětín), po re-
konstrukci se otevře pobočka Zahradní 
Město v Praze 10, dokončena by měla být 
stavba v chystané pobočce Jezerka v Pra-
ze 4 a snad se podaří další kroky k tomu, 
aby byla zahájena stavba už zmíněné 
knihovny na  Petřinách. A  možná se po-
daří prolomit i absenci knihoven v Praze 
8, prvním krůčkem je zřízení další stani-
ce bibliobusu v  oblasti Palmovky. V  této 
souvislosti bych chtěl poděkovat vedení 
všech městských částí, které s námi aktiv-
ně spolupracují, podílejí se na rekonstruk-
cích, nebo fi nancují činnost knihoven.  

Jste absolventem matematicko-fy-
zikální fakulty. V  čele MKP stojíte již 
od roku 2002. Přiznám se, že u ředitele 
knihovny bych očekával spíše klasické 
humanitní vzdělání. Jak jste se ke své-
mu současnému povolání dostal? 

Chce se mi namítnout, že matemati-
ka je ryzím klasickým oborem! Konec 
konců s  trochou nadsázky můžeme říct, 
že fi losofi i vymysleli matematici. Anebo 
matematiku fi losofové, samozřejmě. Ale 
moje cesta od  matematiky do  knihovny 
vedla přes počítače. S těmi jsem se popr-
vé setkal na fakultě během studia počát-
kem osmdesátých let. A  měl jsem tehdy 
intenzivní pocit, že je to něco, co jednou 
změní svět a já chci být u toho. A tak jsem 
se vedle studia klasické matematiky vrh-
nul na programování a analýzu. Pak jsem 

nějaký čas pracoval v akademickém pro-
středí jako analytik a vysokoškolský učitel. 
V roce 1992 Městská knihovna v Praze vy-
psala konkurz na někoho, kdo by se v této 
největší české veřejné knihovně ujal za-
vádění informačních technologií. Ta my-
šlenka mě oslovila, konkurz jsem vyhrál 
a deset let jsem se tomu věnoval – nejpr-
ve jako interní poradce, pak jako vedoucí 
oddělení IT a nakonec jako náměstek ře-
ditelky. V roce 2002 mě Rada h. m. Prahy 
jmenovala ředitelem.  

Jakým čtenářem jste Vy sám? Kolik 
knih přečtete v  průběhu roku? Máte 
své oblíbené autory a tituly, ke kterým 
se vracíte?

Býval jsem čtenářem vášnivým – v  do-
bách středoškolských studií jsem dokázal 
přečíst i tři knihy za den a noc… Dnes už 
to takové není, času je méně a o moji po-
zornost se perou i další média. Ale beletrii 
čtu pořád, odhaduji to tak na dvacet, třicet 
knih ročně. Pro leckoho asi překvapivě čtu 
hlavně elektronicky, z mobilního telefonu, 
který mám pořád u sebe. Tím pádem čtu 
v  tramvaji, v čekárně u doktora, u oběda, 
večer v posteli… Prostě mám čtení pořád 
v kapse. Oblíbené autory a knihy samozřej-
mě mám a jsem jim věrný – k některým se 
vracím pravidelně a mám knihy, které jsem 
četl více než desetkrát. Z Jirotkova Saturni-
na jsme se kdysi vzájemně zkoušeli se spo-
lužáky a dávali jsme si záludné otázky jako: 
„Jak se jmenoval stavitel, který znovu po-
stavil stržený most zajišťující přístup k dě-
dečkovu domu?“ Kdybych měl vyjmeno-
vat nějaké další autory, tak nesmí chybět 
Karel Čapek, Chaim Potok, Robert Merle, 
John Irving, J. R. R. Tolkien a řada dalších. 
A hlavně hvězdy mého dětství, ke kterým 
se vracím i  dnes: Jaroslav Foglar, Arthur 
Ransome a Hana Bořkovcová.  

  Jaký je Váš osobní vztah k Praze 6?
Inu – žiju v Praze 6 od narození, v domě, 

který nechal postavit můj pradědeček. To 
jsou sakra hluboké kořeny a  neumím si 
dnes už představit, že bych se „přesadil“ 
jinam. A  tuhle část světa miluji, cítím se 
být její součástí a  jsem prostě po  všech 
stránkách šestkový patriot. 

Co byste rád ještě řekl čtenářům časo-
pisu Veleslavín a na co jsem se nezeptal? 

Rád bych se vrátil k letmé zmínce o mul-
tifunkčních sálech v  Ústřední knihovně. 
Sály, které pro kulturní a vzdělávací úče-
ly navrhl architekt Roith, totiž stále plní 
svůj účel. Samozřejmě prošly mnohokrát 
modernizací a  dnes jsou to prostory se 
špičkovým technickým vybavením pro 
fi lmové projekce, přednášky i  koncerty 
na  výborné adrese v  centru města. Pře-
svědčit se může snadno každý.

Jiří Hruška
foto: archiv MKP

Pobočka Petřiny
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„Futurologie se téměř vždy mýlí,“ říká his-
torička Judith Flandersová, „protože jen zříd-
ka bere v úvahu změny chování a navíc my 
sami věnujeme pozornost nesprávným vě-
cem. Od budoucnosti očekáváme více změn, 
než ke kolika skutečně dojde, protože si před-
stavujeme, že se naše životy změnily více, než 
jak se změnily ve skutečnosti.“

Lidi vždycky zajímala budoucnost, buď 
jejich osobní, zda se dočkají štěstí, lásky, 
peněz, uzdravení, nebo smrti, či budouc-
nost světa jako takového, a  to buď z  čiré 
zvídavosti mysli, nebo kvůli velkým plá-
nům a rozhodnutím přesahujícím hranice 
státu - uzavírání spojenectví z důvodu ve-
dení války, zajištění budoucnosti a rozšíře-
ní královského majestátu pomocí sňatkové 
politiky nebo velkých fi nančních investic. 
Ku pomoci jim odedávna byli myslitelé 
a koumáci z lidových vrstev, kartářky, věd-
my, šamani, okultisté, potulní vykladači 
snů, nejrůznější šílenci, šíbři a podvodníci, 
ale i zástupci kněží nebo vzdělanců. 

Jejich metodami bylo vrhání kostek 
nebo mincí, do  této kategorie patří na-
příklad slavný, dodnes používaný a  vel-
mi respektovaný I-t´ing, vykládání karet, 
předpovídání z ptačích kostí či podle stavu 
zvířecích vnitřností, z  letu ptáků a  jejich 
formací na  obloze, uhadování podle růz-
ných znamení, dále předpovídání z kávo-
vé sedliny, plamenů ohně, obrazců z oleje 
na vodě, či stínů na povrchu křišťálové kou-
le; i naše lití vánočního olova patří do této 
kategorie. K  vyhodnocení a  interpretaci 
věštby potřebovali zkušenosti „v  oboru“ 
a především intuici mnohdy posílenou uži-
tím halucinogenních látek, jako například 
šťáv z kořenů a semen rostlin, hub či kak-
tusů, nebo je inspiroval dým z posvátných 
rostlin pálených v ohni nebo šlukovaných 
v  dýmce jako kuřivo. Tyto romantické re-

likty lidové futurologie existují přiroze-
ně i dnes a jsou nejlepším důkazem své 
vlastní nesmrtelnosti. 

Předpovídání budoucnosti se v posled-
ních desetiletích stalo vědou a  zejména 
v  průmyslu a  obchodu také výnosným 
odvětvím. Futurologie jako seriózní a  re-
spektovaný obor se rozvíjí od  40. let 
20. století. Autorem termínu futurologie 
byl Ossip Kurt  Flechtheim  (1909 – 1998), 
který jej poprvé použil v  článku  „Futuro-
logy – a  New Science“  v  časopise  Forum 
v r. 1943 a o dva roky později v textu „Fu-
turology – a Science of Probability“ v časo-
pise  Midwest Journal. A  vypracoval také 
její první koncepci jako vědy o pravděpo-
dobnosti, kterou lze chápat na třech úrov-
ních: jako „čistou vědu“, jako „aplikovanou 
vědu“ a  jako fi lozofi i ve  smyslu odhadů 
cílů, norem a hodnot budoucí společnosti. 
Podle dnešních sociologů má futurologie 
ještě další významy: vedle zkoumání bu-
doucnosti v  nejširším slova smyslu je to 
především vytváření velkých teoretických 
konstrukcí a modelování, tvorbu konkrét-

ních prognóz týkajících se společnosti jako 
celku i jednotlivých oblastí života a vytvá-
ření fi lozofi cké či sociologické koncepce 
budoucnosti lidské společnosti, usilující 
často o vytvoření celkové teorie budoucí-
ho vývoje lidstva. 

Futurologie tak kouše velký krajíc. Stává 
se komplexní disciplínou, neboť zasahuje 
všechny obory a oblasti lidské činnosti a ži-
vota společnosti: lékařství, biologii, vývoj 
člověka včetně proměn sexuálního chová-
ní a rozmnožování, architekturu a design, 
vojenství, rozmanité technologie, roboti-
zaci, rozvoj umělé inteligence a s tím spo-
jené etické problémy, sféru pracovní a so-
ciální, oblast lidských práv, budoucnost 
dopravy, hospodářství, obchodu, predikci 
a  modelování klimatických změn a  stavu 
životního prostředí, vývoj světové popula-
ce, politiky a bezpečnosti. 

Moderní futurologie má k  dispozici 
progresivní vědecké metody a  postupy 
(srovnávací, morfologická, retrospektivní 
analýza, modelování rozhodování a  další) 
a  podporu nejmodernějších technologií, 

Krátké pojednání o dlouhých prstech 
podivuhodného oboru (1. část)

Futurologie 

= distribuce 

pravdepodobnosti
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bez nichž by tak složité a komplexní analý-
zy, syntézy a predikce nebyly možné. Přes-
to, jak se dále dočteme, je podle odborníků 
jedním z  nejdůležitějších zdrojů, z  kterých 
se futurologie napájí, sci-fi  literatura a umě-
ní obecně, protože jejich vhled či náhled 
na věci a podstatu jevů je odlišný a velmi, 
velmi inspirativní - vždyť například novátor-
ský organický design užitných i dekorativ-
ních předmětů a objektů z různých materi-
álů vedl posléze ke změnám v architektuře, 
nejen co se týče vzhledu budov, ale ve smy-
slu fungování staveb jako komplexního or-
ganizmu a k nové koncepci měst. 

Literatura science-fi ction, tvrdí akademik 
a přední americký inovátor v IT technolo-
giích Kalev Hannes Leetaru, je studnou ná-
padů a hraje obrovskou roli při formování 
nejen předpovědí, ale i při samotném na-
plňování skutečné budoucnosti, protože 
na stránkách těchto knih se objevují velké 
myšlenky a předpovědi na léta i staletí do-
předu. Příkladem může být třeba Star Trek 
komunikátor, předek moderních bezdrá-
tových zařízení – odvážná myšlenka, která 
se rozšířila mezi veřejnost, nadšení zapů-
sobilo na vědce a výrobce a vznikl mobilní 
telefon. Nebo Stopařův průvodce galaxií 
od Douglase Adamse byl prototypem in-
tergalaktického iPodu nebo wikipedie, ale 
už v roce 1978. Arthur C. Clarke přišel s my-
šlenkou satelitu umístěného na  oběžné 
dráze v roce 1945. Tenkrát to všem připa-
dalo absurdní, ale, jak autor říká, „jakákoliv 
dostatečně vyspělá technologie je od magie 
a  fantazie neodlišitelná.“ Mnohé fi rmy si 
najímají spisovatele sci-fi  a  jejich vize pak 
využívají při vývoji nových technologií. 
„Sci-�  literatura a  věda jsou ve  vzájemném 
milostném vztahu, ve kterém sci-�  literatura 
nadchla generace vědců a  generace vědců 
inspirovala generace autorů sci-� .“ 

Jsou to tedy sny, které pohánějí budouc-
nost kupředu a které můžeme považovat 
za  skutečný zdroj podoby budoucnosti 
nebo souhrn současných znalostí oboru 
a  kritické myšlení futurologů nutné pro 
následnou syntézu a  formulaci předpo-
vědi? „Největší historické změny nepřinesla 
technologie, ale nové myšlenky,“ souhlasí 
Arnold Toynbee (1889-1975), vlivný britský 
historik, teoretik a fi losof dějin a autor mo-

numentální srovnávací studie velkých civi-
lizací A study of history. A i on tvrdí, že se 
„přeceňuje objekt, zatímco dopady na lidské 
chování jsou přehlíženy.“

Achillovou patou futurologie je podle 
mínění odborníků predikce kulturních 
změn a  sociálního pokroku. „Futurologie 
se téměř vždy mýlí,“ říká britská historička 
Judith Flandersová (*1959), „protože jen 
zřídka bere v úvahu změny chování a navíc 
my sami věnujeme pozornost nesprávným 
věcem: cestě do práce spíš než podobě práce, 
samotné technologii spíš než změnám naše-
ho chování vyvolaným právě těmi změnami, 
které přináší technologie. Předpovídat, jací 
budeme, je těžší než předpovídat, co dokáže-
me. Očekáváme od budoucnosti více změn, 
než ke kolika skutečně dojde, protože si před-
stavujeme, že se naše životy změnily víc, než 
jak se změnily ve skutečnosti.“

Už realizovaná budoucnost, tedy pří-
tomnost, kterou právě žijeme, mění náš 
pohled i na minulost, protože ji hodnotí-
me pohledem současnosti, která zpravidla 
považuje dosažený stupeň pokroku minu-
lých epoch za  překonaný a  proti dnešku 
„primitivní“. A zde se ukazují slabiny a pa-
radoxy futurologie v plné síle a nechtěné 
komičnosti. „Uhlí,“ tvrdí v  knize  Shock of 
the Old historik vědy a technologie David 
Edgerton (*1959), „bylo na úsvitu 21. století 
důležitějším zdrojem energie než v sazemi 
ulepeném roce 1900; pára byla v roce 1900 
významnější než v  roce 1800. Zatímco 
Amazon experimentuje s doručováním zá-
silek prostřednictvím dronů, jeho produkty 

jsou převáženy New Yorkem díky bicyklům 
z  19. století. Když tedy uvažujeme o  bu-
doucnosti dopravy, musíme si uvědomit, 
že dnes se většinou pohybujeme díky sta-
rým technologiím. Inovace se proto netýká 
jen budoucnosti, ale také minulosti. Toho, 
co bylo právě vynalezeno, si všímáme více 
než toho, co skutečně používáme.“

Právě doprava je vděčným objektem 
zájmu a předpovědí futurologů - řízení 
dopravy v obřích megapolích, předchá-
zení dopravním zácpám, samořiditelná 
auta nebo létající autobusy. Skutečnost 
je taková, že například travelátory, po-
hyblivé chodníky, které měly urychlit, 
usměrnit a  zpřehlednit pohyb osob 
městem, jsou v provozu jen na letištích, 
kde přesunují stojící lidi rychlostí nižší, 
než je rychlost chůze. Naše soustředění 
na  nedávné inovace způsobuje, že lidé 
přehánějí jejich důležitost. „Toho, co se 
liší a  mění, si všímáme více, než toho, co 
hraje větší roli, ale nemění se,“ píše v kni-
ze Antifragile libanonsko-americký ese-
jista, teoretik, filosof a odborník v obo-
ru finanční matematiky Nassim Nicholas 
Taleb (*1960). „Jsme více závislí na  vodě 
než na  mobilních telefonech, ale protože 
voda se nemění a  mobilní telefony ano, 
jsme nakloněni tomu myslet si, že mobilní 
telefony hrají větší roli, než jakou ve  sku-
tečnosti mají.“ Mají tedy pravdu historici, 
když tvrdí, že futurologie se téměř vždy 
mýlí? Do  jak vzdálené budoucnosti sa-
hají její dlouhé prsty? A  existuje něco, 
co futurologie předpovědět nedokáže?

Futurologie jako siamské dvojče historie (2. část)

Dějiny futurologie, poměrně mladé 
vědy, jsou jako dějiny ostatních vědních 
oborů plné úspěchů, ale také omylů, se-
lhání a pochyb o vlastních možnostech. 
A  i  když je to věda komplexní, všezahr-

nující, přece jen se táže sebe sama, zda 
existují oblasti, do  kterých vstoupit ne-
může; jinými slovy zda existuje něco, co 
předpovědět nedokáže?

Byť je to těžké, není to nemožné, a po-

dle futurologů je předpověditelné téměř 
vše. „Propast mezi představou, že jsme 
neomylně schopni předvídat budoucnost 
a  představou opačnou, že toho nejsme 
schopni vůbec, je poněkud zavádějící a  lži-

Vize sníilku ohlasšujií realitu

takto si 
představovali 

budoucnost 
Mladé Boleslavi 

v roce1900
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vá,“ tvrdí švédský fi lozof a futurolog Nick 
Bostrom (*1973), ředitel Ústavu budouc-
nosti lidstva z  Oxfordu. „Jde jen o  míru, 
jak moc předvídáte, a  to už je jen krůček 
k tomu, abychom uměli předvídat podobu 
světa za  tisíce let. Neexistuje žádný přes-
ný bod, žádný přesně vymezený okamžik, 
od  kterého by se určité předpoklady daly 
označit za nepředvídatelné. Ta hranice není 
nikde dána. Všechno je jen záležitostí dis-
tribuce pravděpodobnosti.“ Futurologové 
tedy celou věc vidí velmi pragmaticky.

Jako jiným oborům, ani futurologii se 
nevyhýbají trendy a proměny v čase. I pro-
to své předpovědi směřuje nejen ke vzdá-
leným horizontům, ale i  ke  každodenní 
praxi. Aktuálním trendem současnosti je 
prognóza trhů, co lidé budou v  budouc-
nosti chtít, co se jim bude líbit, dá se před-
povídat tvar, velikost nebo barva výrobků 
budoucnosti. Dokáží vypozorovat vzory, 
pohyby, signály a různé ukazatele; všech-
no shromažďují, analyzují a tak předvídají, 
co se stane v budoucích letech.  

I  když bylo výše řečeno, že predikce 
kulturních a  sociálních změn ve  společ-
nosti jsou Achillovou patou futurologie, 
protože si obecně málo všímáme pro-
měn našeho vlastního chování, už zmíně-
ný Kalev Hannes  Leetaru tvrdí, že před-
pověď sociálních a  politických změn je 
nejen možná, ale navíc, že výsledky těch-
to předpovědí mohou být velmi přesné. 
Jedinečným klíčem k relevantní predikci 
budoucnosti společenských proměn je 
podle něj sama řeč, jazyk mluvený i pub-
likovaný. Budoucí společenské trendy by 
ale futurolog neměl sledovat z obecných 
přání lidí, nýbrž z  maličkostí, konkrétně 
z jednotlivých výroků. Tyto detaily jazyka 
po důkladné analýze odhalují tendence, 
které mohou být v dalších letech rozho-
dující a mohou ukazovat na blížící se ob-
dobí politické nestability. 

Dokázal například, že události arabské-
ho jara se daly předvídat měsíce a  roky 
dopředu. Pro badatele je to však nesku-
tečná práce. Leetaru zkoumal všechny do-
stupné zpravodajské texty z období před 
arabským jarem, v  nichž nalezl spoustu 
příznaků blížících se revolucí. Analyzo-
val  sto miliónů novinových článků, textů 
z časopisů a dalších zdrojů. A zkoumal také 
vztahy mezi nimi. Ani superpočítač, který 
k  výzkumu používal, nedokázal všechny 
vztahy analyzovat, přesto Leetaru vypozo-
roval určité tendence, které nevyhnutelně 
směřovaly k arabským revolucím. V tomto 
kontextu znovu vyzdvihl obrovskou roli 
sci-fi  literatury, v  níž vidí určité struktury 
a všímá si, jak se tyto vzory postupně ob-
jevují v akademické a pak i v populární li-
teratuře, sleduje, jak tyto myšlenky ožívají, 
nebo naopak umírají. 

Pokud je nejpravděpodobnější verzí 
a předobrazem blížící se budoucnosti sci-
-fi  literatura, byť v  neurčitém časovém 
horizontu, je to představa mrazivá. A  my 
nemáme důvod tomu nevěřit, neboť sám 
život nás přesvědčuje, že právě „ta“ bu-
doucnost později, tedy v  našem věku, už 
skutečně nastala. Například ve  své době 
kontroverzní fi ktivní postava Velkého bra-
tra, alegorie totality jistého druhu, kterou 
představil George Orwell v románu „1984“ 
(vydáno r. 1949), je dnešní realitou. Schop-
nosti moderních technologií určených 
ke  sledování a  šmírování nikoli špiónů 
nebo nepřátelských agentů, ale běžných 
občanů vlastního státu, které uplatňují 
více či méně všechny režimy, od těch des-
potických až po  ty demokratické - a  tato 
tendence neustále sílí - daleko přesahují 
Orwellovy původní temné vize. Romano-
pisec by nevěřil vlastním očím, do jak ob-
ludných rozměrů přesahujících vše dosud 
myslitelné jeho Velký bratr „vyrostl“ .

V  této souvislosti by naší pozornosti 
a  v  našem vlastním zájmu neměly ujít 
další sci-fi  romány, které dnes vycházejí 
a jejichž vize současníci považují za pře-
pjaté, nemožné, vyfantazírované a skan-
dální. A opět – jsou to romány predikující 
společenský vývoj politický, demografi c-
ký, kulturní, právní; vývoj nabitý drama-
tickými zvraty, gigantickými etnickými 
přesuny a  sociálními otřesy. Ohlašují se 
už teď v  detailech naší řeči, v  tématech 
diskusí na  sociálních sítích, zpravodaj-
ství, publicistice i  v  odborné literatuře. 
Člověk nemusí být futurolog, aby si uvě-
domil, že počátky nového společenské-
ho uspořádání, které formuluje současná 
sci-fi  literatura, sleduje v přímém přeno-
su. Je to tak - vize snílků ohlašují realitu, 
vědecké objevy, inovace a  odpovídající 
technologie se dostavují v závěsu.  

Zajímavý je ještě jeden detail z  pr-
vopočátků vědecké futurologie. 
V 50. - 60. letech, kdy byly zakládány první 
vědeckovýzkumné instituce zabývající se 
zkoumáním budoucnosti a kdy se rozvíjelo 
vojenské prognózování, teorie industriali-
smu a státní plánování, převládaly ve futu-

rologii optimistické vize budoucnosti. Od 
70. let, kdy převážily futurologické koncep-
ce celkového vývoje lidské společnosti, se 
poprvé objevilo dilema technologického 
optimismu a  společenského a  ekologic-
kého pesimismu a  zklamání, rostly obavy 
z budoucnosti a rozšiřovaly se pesimistické 
koncepce. A  přestože reálná data vývoje 
světa dnes ukazují celkové zlepšení, snižuje 
se chudoba, úmrtnost, roste životní úroveň, 
kvalita lékařské péče a  vzdělání, pesimis-
mus a chmurné vize ohledně budoucnosti 
převládají. A zde je další možný faktor, který 
při formování budoucnosti hraje ne nepod-
statnou roli, a  tím je charakter očekávání 
- optimizmus nastoluje přátelštější budouc-
nost, skepse, deprese a pesimizmus přivádí 
za ruku negativní vývoj.

Procesy a  mechanizmy vývoje všech 
aspektů lidské civilizace, které ve  svých 
závěrech odhaluje futurologie, jsou tak 
komplexní, složité, provázané a  jednot-
livce přesahují natolik, že máme pocit, že 
je nemůžeme nijak ovlivnit. Ve futurolo-
gii údajně neexistuje přesný bod, jak tvrdí 
šéf oxfordského Ústavu budoucnosti lid-
stva, přesto dějiny znají zlomové letopoč-
ty, které odstartovaly dalekosáhlé změny. 
Mohli bychom tedy s klidným svědomím 
říci, že historie i  futurologie mají dlouhé 
prsty oběma směry, jak do minulosti, tak 
do budoucnosti a ovlivňují se navzájem. 
Futurologie je siamské dvojče historie, 
jen se dívá na  opačnou stranu. Stejně 
jako kartářky nesmí zamlčovat nic z  ne-
gativní věštby karet vyložených na  sto-
le, to samé platí pro historii i futurologii. 
Obě říkají dobré i zlé věci, které ale někdy 
nechceme slyšet. Smyslem negativního 
poselství není vzbuzení strachu a  „blbé 
nálady,“ ale výzva k  novému posouzení 
záležitosti či strategie, případně přehod-
nocení vlastního jednání a převzetí osob-
ní odpovědnosti za výsledek. A v tom je 
pravá síla každé lidské bytosti a  jediná 
možnost jednotlivce ovlivnit celý svět 
i  blízkou a  vzdálenou budoucnost. Přes 
všechny potíže je právě tohle zdroj naší 
naděje a optimizmu „pro futuro“.

(red)



SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA
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Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K 

Jak se jmenovala snoubenka Albrechta Jana Smiřického? 
 a) Amálie Anežka, 
 b) Amalie Alžběta, 
 c) Amálie Johana.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
c) Martin Klásek, současný umělecký šéf, nastoupil do souboru divadla Spejbla a Hurvínka v roce 1973 
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří obdrží kalendáře na rok 2019 
s tramvajovou tematikou autora Milana Mikeše.
1. Olga Řečinská, Praha 6, 2. Petr Bores, Praha 8, 3. Ing. Štěpán Kovářík, Praha 6

Cenu si vyzvedněte nejpozději do 31. ledna 2019 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 2019, 
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

leden 2019

Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.
Pokladna - Opchod Klokočí
233 901 384 vstupenky@semafor.cz
Po - Pá: 13:00 - 19:00 / So - Ne 2 hod před představením
PRODUKCE, HROMADNÉ OBJEDNÁVKY
LENKA ŘIHÁČKOVÁ  + 420 602 212 130, rihackova@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 2019

  5.1. sobota 10:00 + 14:00  Hurvínkova cesta do Tramtárie

19.1. sobota 14:00  Jak s Máničkou šili všichni čerti

20.1. neděle 10:30  Jak s Máničkou šili všichni čerti

26.1. sobota 14:00  Jak s Máničkou šili všichni čerti

27.1. neděle 10:30  Jak s Máničkou šili všichni čerti

V lednu soutěžíme o tři výtisky působivě zpracované publikace Evropa, náš domov, na které se autorsky podíleli tři čeští odborníci: geolog a klimato-
log Václav Cílek, � losof Jan Sokol a bioložka Zdeňka Sůvová. Víte, jak se Evropa vyvíjela od starohor přes dobu ledovou až po antropocén? Jak vznikly 
Alpy? Jak žili Evropani v průběhu časů a jaké objevy změnily jejich život? Vydejte se na vzrušující a nevšední cestu plnou zajímavostí a seznamte 
se s Evropou ze tří rovin – geologické, přírodní a kulturní. Objevte krásu, rozmanitost i bohatství „starého kontinentu“, který je skutečně jedinečný! 
Bohatě ilustrovaná publikace barvitě líčí nejen historii � óry a fauny, ale dotýká se také dnešní přírody, její obnovy a ochrany, a vysvětluje i vývoj celé 
evropské společnosti. Do soutěže věnovalo nakladatelství ALBATROS.

6. 1. 2019

7. 1. 2019

8. 1. 2019

10. 1. 2019

11. 1. 2019

12. 1. 2019

14. 1. 2019

15. 1. 2019

16. 1. 2019

17. 1. 2019

18. 1.  2019

19. 1.  2019

20. 1. 2019

21. 1. 2019

22. 1. 2019

23. 1. 2019

24. 1. 2019

25. 1. 2019

26. 1. 2019

28. 1. 2019

29. 1. 2019

30. 1. 2019

31. 1. 2019
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ČSR a Tři králové

Všechnopárty

Všechnopárty

Všechny báječné věci

Čochtanův divotvorný hrnec

Možná že jistě ale určitě snad

Osvobozené divadlo Semafor

MeToo

Kytice

Kytice

Co na světě mám rád

Dveře dokořán pro Karla Plíhala

Dveře dokořán pro Karla Plíhala

Všechnopárty

Všechnopárty

Kytice

Můžem i s mužem

Dveře dokořán pro Evu Pilarovou

Co na světě mám rád

Začalo to Vestpocketkou

MeToo

Domácí@štěstí.hned

Šest žen

ZNOJMO
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Ulice vznikla v roce 1925 a od té doby je 
i  její název. Nachází se v dolní části  Břev-
nova na  okraji Strahova. Je spojnicí mezi 
ulicemi Nad Závěrkou a  Za  Strahovem 
a určena je pouze pro pěší.

Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic byl čes-
ký šlechtic a politik, jeden z vůdců proti-
habsburské stavovské opozice, účastník 
povstání roku 1618.

Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic se naro-
dil 17. prosince 1594 na zámku Hrubá Ská-
la, který leží jihovýchodně od Turnova. Na-
vštěvoval gymnázium ve Zhořelci (Gorlitz) 
a poté studoval na univerzitě v Heidelber-
gu. V  roce 1614 zemřel poslední člen ná-
chodské větve rodu Smiřických, Albrecht 
Václav, a tak se Albrecht Jan stal z hlediska 
dědičného práva nejstarším a zároveň jedi-
ným mužským členem rodu. Do jeho vlast-
nictví tak přešly majetky obou větví rodu 
a stal se tak nejbohatším z českých pánů. 
Během života podnikl několik poznávacích 
cest, jeden rok strávil v Itálii. V roce 1617 se 
na jedné ze svých cest zasnoubil s hraběn-
kou Amálií Alžbětou z Hanau - Munzbergu. 
Vzhledem ke skutečnosti, že s šlechtickým 
rodem neproběhla žádná předchozí jed-
nání a Albrecht se na dvoře v Hanau obje-
vil zcela bez ohlášení, zapůsobila nabídka 
ke  sňatku zprvu velmi chaoticky, neboť 
jeho postavení v Čechách nebylo známo. 

Jeho snoubenka byla dcerou 
v  roce 1612 zemřelého hra-
běte Filipa Ludvíka II. a jeho 
manželky Kateřiny Belgické 
Oranžské, která byla dcerou 
Viléma I. Oranžského, který 
v 16. století vedl boj Nizoze-
mí proti Habsburkům. Hrab-
ství Hanau spojovaly úzké 
vazby s Falcí. Tak se také Fi-
lip Ludvík II. stal poradcem 

pozdějšího „zimního krále“ Fridricha 
Falckého u  anglického dvora a  přičinil 
se tak o  jeho svatbu s  Alžbětou Stuar-
tovnou. Plánovanou svatbou s Amálií by 
Albrecht získal nejtěsnější vazby na nej-
vyšší představitele protestantské šlechty 
v německých zemích.

Albrecht Jan se podílel na uzavření alian-
ce mezi českými stavy, která měla za cíl zís-
kat větší moc a suverenitu ke vztahu k habs-
burským panovníkům. Patřil k  iniciátorům 
a  vůdcům českého stavovského povstání. 
V  jeho pražském paláci na  Malé Straně se 
22. května 1618 konala porada, kde se zrodil 
plán druhé pražské defenestrace. K té došlo 
o den později a Albrecht se jí sám aktivně 
zúčastnil. Defenestrace byla demonstrativ-
ním aktem odporu českých stavů vedených 
Matyášem Thurnem proti porušování Ru-
dolfova majestátu. Defenestrace zahájila 
české stavovské povstání a tím i třicetiletou 
válku. Při této akci byli z  oken Pražského 
hradu vyhozeni královští místodržící Vilém 
Slavata z  Chlumu a  Košumberka, Jaroslav 
Bořita z Martinic a písař Filip Fabricius. Udá-
lost se obešla bez obětí na životech.

Následně byla ustanovena prozatím-
ní vláda třiceti direktorů, které se sám 
Albrecht stal členem. Krátce poté došlo 
k  utváření stavovského vojska, ve  kterém 
Albrecht fi nancoval svůj vlastní regiment – 

cca 1000 mužů pěchoty. Těmito postoji se 
stal vůdčí osobností stavovského povstání 
a  řada šlechticů požadovala jeho zvolení 
českým králem. Při polním tažení stavov-
ského vojska a obléhání Plzně v listopadu 
onemocněl a nechal se odvést do Prahy. 

18. listopadu 1618 v  ranních hodinách 
skonal. Příčinou jeho úmrtí byla pravdě-
podobně tuberkulóza. S  Amálií Alžbětou 
byl zasnouben, avšak k sňatku již nedošlo. 
Jeho tělo bylo uloženo do rodinné hrobky 
v Kostelci nad Černými lesy a majetky pře-
šly do  vlastnictví sester, po  bitvě na  Bílé 
Hoře je získal Albrecht z Valdštejna.

Zvláštní osud zavládl nad posledními 
potomky tohoto rodu, neboť všichni tři: 
Albrecht Václav, Jaroslav a  Albrecht Jan, 
byli velmi vzděláni, měli předpoklady pro 
vládnutí a  k  tomu velký majetek, ale ani 
jeden z nich se nedožil víc jak 24 let.

(mip)

13
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Tereza Riedlbauchová 

„Báseň je změněný stav vědomí, 
kondenzovaná energie, která umož-
ňuje cestování prostorem a  časem, 
potřebuje volnost, klid a  koncentraci. 
Vydat se cestou poezie je nebezpeč-
né a  zázračné zároveň a  obojí spočí-
vá v  tom, že se odvažujete vstupovat 
do  jiného světa, který vás obohatí, 
ale také může zničit. Poezie pro mě 
není hra, ale způsob existence,“ tak-
to  hovoří o  básnické tvorbě Tereza 
Riedlbauchová, básnířka a  vydava-
telka básnických debutů. (zdroj: www.
nekultura.cz, autor Lukáš Holeček, 2010) 
Na  základě organizování domácích 
literárních salonů na  Loretánském 
náměstí č. 2 založila v roce 2007 na-
kladatelství Literární salon. Jako lite-
rární historička se zabývá zejména 
druhou polovinou 19.  století a  také 
přelomem 19. a 20. století. Zajímají ji 
souvislosti mezi literaturou a dalšími 
druhy  umění. Vyrůstala v  umělec-
kém prostředí, a tak je zcela přiroze-
né, že má blízko ke  klasické hudbě, 
výtvarnému umění, divadlu, tanci… 

Na  světových festivalech poezie 

prezentuje svou vlastní tvorbu a také 
zkoumá místní literární terén a  žeň 
z básnických pastvin. Paříž, kam čas-
to jezdí, je vedle Čech jejím druhým 
básnickým domovem, několik let je 
v kontaktu i s kanadskými a africkými 
básníky píšícími francouzsky, s auto-
ry píšícími španělsky pak zejména ze 
Španělska a Mexika, v poslední době 
je rovněž v kontaktu např. s turecký-
mi básníky. V  první části rozhovoru 
Tereza Riedlbauchová řekla, že si ne-
vytváří okruh kmenových autorů vy-
davatelství Literární salon, nicméně ti 
„její“ musí projít osobním výběrem: 
„Vybírám spíš intuitivně, se spoustou 
pochybností, většinou však autora Lite-
rárního salonu poznám i z malé ukázky 
textů.“ (zdroj: www.iliteratura.cz, autor 
Dimana Ivanova, 2019) 

Co je pro činnost a  přežití malé-
ho výběrového nakladatelství dnes 
i  v  budoucnosti rozhodující – je to 
otázka vize, kam ho vést a do  jakých 
literárních oblastí ho směřovat, otáz-
ka kvality vydaných titulů, otázka pe-
něz, bez nichž to nejde, nebo přede-

vším čtenářů a společenské poptávky 
po takovém duchovním zboží? Je po-
ezie zboží?

V  případě vydávání poezie, což je 
činnost naprosto nevýdělečná, jde 
zejména o to vytrvat v nadšení. Vize 
je určitě důležitá. Těší mě riskovat 
výběr neznámých jmen včetně toho, 
že autoři pak pokračují do  dalších 
nakladatelství (Fra, Host aj.), akorát 
mě někdy štve, když jsou pak debu-
ty LS přisuzovány omylem jim. S  fi-
nancemi je to od  začátku prekérní 
a  jde jen o  to dostat se každý rok 
na nulu, nikoli do mínusu. Největším 
podporovatelem LS od  samých za-
čátků je Ministerstvo kultury ČR. Čím 
dál tím naléhavěji ale potřebuji na-
lézt stálé soukromé sponzory. Každá 
kniha, která jde do prodeje, je svým 
způsobem zboží. Nejlépe se na trhu 
uplatní klasičtí básníci, takže už je 
rozprodán titul Sonety Orfeovi R. M. 
Rilka v překladatelském debutu Ale-
še Misaře (LS, edice Bilingva). Poezie 
jako taková však v  žádném případě 
zbožím není! 

Vydat se 
cestou poezie 
je nebezpečné 
a zázračné 
zároveň 

Tereza 
Riedlbauchová 
o velkém 
dobrodružství 
zvaném Literární 
salon 
(2. část)
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Statistika nejsou jen čísla, ale pře-
devším příběhy knih a  lidí kolem 
knih. Jaký byl v  případě Tvého na-
kladatelství ten NEJ – nejzajímavější 
nebo nejobtížnější, který se podařilo 
dotáhnout do vítězného konce – tedy 
vydání sbírky básní?

Velmi náročná je vždy práce 
na  edici Bilingva. Často k  roli na-
kladatele, redaktora a  produkční-
ho připojuji ještě roli překladatele 
z  francouzštiny, španělštiny, příští 
rok z  angličtiny. V  případě první 
knihy této edice Piliers/Pilíře Aleny 
Meas šlo o spoluvydání s francouz-
ským nakladatelstvím À verse, tak-
že jsme hledali podobu knihy, aby 
mohla fungovat ve  dvou zemích. 
Velkým počinem je letošní antolo-
gie Rozptýlené průsečíky. Antolo-
gie hispanoamerické modernistické 
poezie, na  níž hispanistka Denisa 
Škodová pracovala několik let. Vy-
brala básníky a  jejich básně, které 
přeložila ze španělštiny, napsala 
doprovodné texty. Navíc antolo-
gie básníků Střední a Jižní Ameriky 
z přelomu 19. a 20. století na našem 
území v  takovém rozsahu ještě ni-
kdy nevyšla. Dobrou volbou byl 
také výtvarný doprovod Otty Plach-
ta, který žije napůl v  Peru. S  320 
stranami je to zatím nejrozsáhlejší 
publikace LS. 

Kdo koho hledá a  potřebuje víc? 
Nakladatel, který objeví talent a  po-
tenciál neznámého básníka, a  pokud 
ten se stane slavným, znamená to na-
kladatelskou trofej a  místo v  historii 
literatury, nebo básník nakladatele? 
Třeba tak, že se potkají úplnou náho-
dou…, i když slavný C. G. Jung tvrdí, 
že náhody neexistují. Chodí to dnes 
ještě takhle postaru – romanticky?

Jelikož jsem romantická, tak bych 
řekla, že ano. Letošního debutanta Ště-
pána Hobzu jsem potkala před lety při 
výstupu na  Říp – tyto básnické akce 
pořádá již několik let roudnický básník 
Milan Děžinský. Tehdy jsem Štěpánovi 
řekla, ať mi jednou pošle svou hotovou 
sbírku do  LS – a  letos už je tu Ferrari 
v džungli. Začínající nakladatel více po-
třebuje básníky, později se to otočí… 
Ale v zásadě je to taková symbióza. 

Dostanou-li se k Tobě texty autorů, 
o jejichž vydání uvažuješ, kdo v Tobě 
začne pracovat jako první – literární 
badatel-historik, nakladatel, nebo 
čtenář – navíc sám básník?

Rozhodně básník.
Inspiruje, podněcuje a  obohacuje 

tvorba básníků, které vydáváš, Tvou 

vlastní básnickou tvorbu?
Snažím se jít do  šířky a  vydávám 

i  tvorbu autorů, jejichž poetika mě 
zaujme svou svébytností, ale nemu-
sí jít vždy nutně o něco mně bytost-
ně blízkého. Jindy, když text hodno-
tím jako vhodný k vydání, ale je mi 
už příliš vzdálený, nasměruji autora 
do jiného nakladatelství. Tvorba au-
torů LS mě samozřejmě obohacuje. 
Nečekaně došlo na  debut Noc bez 
hlavy mého alter ega, mé sestry 
Veroniky, který napsala v  krátkém 
zátahu a  od  té doby už zase nepí-
še. Ta sbírka mě rozhodně inspiruje. 
Někdy mám skoro pocit, jako bych 
ji psala já, prostě mi její básně zní 
v  hlavě stejně jako ty moje, a  chví-
li mi trvá, než mi dojde, že vlastně 
moje nejsou. 

Básníkem se člověk rodí nebo se 
jím stává?

Básníkem se člověk rodí. Proto je 
jen několik málo vynikajících básní-
ků a pak kvanta lidí, kteří se jimi stali. 
Básník je ochoten pro tvorbu velmi 
riskovat. Poezie má totiž především 
výrazný rub – zvýšenou citlivost 

spojenou s  prožíváním extrémních 
stavů. Básník balancuje na ostří nože 
a  dotýká se něčeho, na  co ostatní 
obvykle odvahu sahat nemají.  

O básních můžeme sice hovořit, ale 
prožívat je lze pouze bezprostředně 
při jejich čtení. Proto se nebudu ptát 
na  Tvou básnickou tvorbu, abych 
čtenáře neochudila o  zážitek vlastní 
četby, ale spíš mě zajímá samotná 
řeč a  její vznik. Jedna z  teorií tvrdí, 
že vznikla jako próza, druhá teorie 
naopak tvrdí, že prvotní řeč vznika-
la pomocí „básní“ – nejdřív jako ci-
toslovce vyjadřující náhlou fyzickou 
nebo emocionální bolest či radost 
nebo jako zvukomalebná slova na-
podobující zvuky v přírodě. To je pří-
mo DNA  básnické tvorby! – a  dál už 
je to jen krůček k  řeči vázané, tedy 
rýmům, ne-li  přímo veršům, což by 
znamenalo, že próza je v řeči člověka 
až ta druhá, odvozená. Asi to nevyře-
šíme, ale přece jen – co na to říká Tvá 
intuice?

Řekla bych, že prvotní je poezie – 
nářek – zpěv.

(red)

Rozptýlené průsečíky (předek obálky). Výtvarný doprovod Lubor Jení k

Jan Riedlbauch: Sklo (celá obálka). Výtvarný doprovod Lubor Jeník
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Brána do podsvětí, brána do ráje 
Galerie Makráč hostí kolektivní 
výstavu italských umělců

Na  kolektivní výstavu inspirovanou bo-
hatstvím mýtů a  obrazů Itálie zve Galerie 
Makráč. Italská kolektivní výstava Brána 
do Podsvětí je věnována tématu, kterému 
se moderní doba spíše vyhýbá, ale pro my-
slitele i obyčejné smrtelníky dávných civili-
zací představovala existence duše po smrti 
fyzického těla velkolepý a zcela fundamen-
tální důvod pro duchovní, fi lozofi cký a umě-
lecký průzkum nehmotného prostoru světa 
po světě, který přijde „potom“. Světa zásvět-
ního představujícího naději na  blaženství, 
na  odměnu za  dobré skutky a  řádný ži-
vot a  tedy zřídlo budoucí radosti. Projekt 
14 osobností současného italského umění 
inspirovaného uměním Etrusků, starověké-
ho Říma a  dalších kultur Středomoří stejně 
jako výtvarnými výboji dneška byl zahájen 
19. listopadu 2018 a potrvá do 7. února 2019. 

Brána do  Podsvětí je umělecký projekt 
kurátorky Susanny Wagner Horvatovičo-
vé ve spolupráci s Galerií Bibliothè v Římě 
a Galerií Makráč Ústavu makromolekulární 
chemie Akademie věd v Praze. Pozváni byli 
italští umělci a  zahraniční umělci působící 
v  Itálii: Massimo Arduini, Enzo Barchi, Mi-
chal Blumenfeld Sagi, Claudio Bianchi, Trina 
Boyer, Aurelio Bulzatti, Daniele Contavalli, 
duo Aizimen, Cristina Falasca, Tatsuo Ikeda, 
Anna Laura Longo, Ria Lussi, Alberto Parres, 
Rakele Tombini.

Výstava přináší současný pohled na staro-
věkou řeckou a římskou mytologii a tehdej-
ší náboženské přesvědčení; objevují se zde 
díla věnující se etruské pohřební ikonogra-
fi i, tématu obětních hostin, které sestávaly 
ze skutečného jídla nebo vonných bylin, 
mastí a  ušlechtilých olejů, či motivu dveří, 
které bývaly zobrazeny nad etruskými hro-

by. Najdeme zde fi gurativní kresby a malby 
včetně cyklu 5 maleb malého formátu vo-
dovými barvami, kresebné skici, vázu etrus-
kého tvarosloví odkazující na slavnou tradi-
ci výroby skla na Apeninském poloostrově; 
dále trojrozměrný objekt představující stroj 
času na odměřování věčnosti a dvoje brýle 
– jedny s „třetím okem“ a druhé s okenice-
mi místo okulárů. Zvláštním dílem je obraz 
„Brána do ráje, kde vládne hudba“, v němž se 
vedle opulentní dionýsovské rozkoše staro-
věké Itálie objevují také vizuální prvky iko-
nografi e křesťanství s  jeho podobenstvím 
a  představami o  ráji, kde ale nejsou žádní 
subtilní svatí asketické gotiky, jak ji známe 
ze střední a severní Evropy, nýbrž baculatá 
děva barokních rozměrů s decentní, církev-
ně povolenou necudností. 

Motivem, který se na této výstavě obje-
vuje nejčastěji, je brána, magická hranice 
průchodu do podsvětí, do světa zemřelých. 
Nerozlučnou dvojici s ní tvoří lidská posta-
va bez tváře chystající se vstoupit, někdy 
ji doprovází šelma psovitá, tedy pes nebo 
vlk, což zde nelze poznat. V  případě díla 
„#Dveře_snímky“ (Rakele Tombini, 2018) 
se bránou stává sám okenní rám galerie, 
protože velkoformátové fotografi e posta-
vy a výsečí skal a lesa s vnořenými obrazy 
jsou moderní technikou přeneseny přímo 
na sklo galerijní výlohy a jejich vyznění tak 
podléhá proměnám světla dne a zejména 
barvám noci, kdy postava jakoby vstupuje 
do temnoty, a také emocionálnímu ladění 
podle počasí přítomné chvíle.

Není snadné přečíst tuto výstavu, proto-
že nepůsobí výrazným dojmem na  první 
pohled, a ani to není jejím cílem. Abychom 
si ji více vychutnali, museli bychom znát 

detaily a výtvarné prvky, které charakteri-
zují umění uvedených historických epoch, 
protože například destičky nad „strojem 
času“ zachycují kresebné zlomky, které 
zřejmě implikují starověká božstva pod-
světí; pokud jsme laici, tak nevíme, odkud 
a z jakých hlubin času tento prvek přichá-
zí, přesto však cítíme, že jsou nám blízké 
a jsou součástí naší kultury. Dalším příkla-
dem může být obraz s plasticky vystupující 
reliéfní malbou s patinou a zpodobněním 
hlavy odkazujícím k antickému sochařství.

Spíše než jako hotový umělecký projekt lze 
chápat tuto výstavu jako rozmanitou kolekci 
studií jednotlivých autorů, jako průzkum vý-
tvarných, stylových a kontextových možnos-
tí vybíraných z bohaté nabídky předchozích 
uměleckých epoch. Velké téma evropské 
a  světové historie - spirituální dimenze po-
smrtného světa a  identity člověka, k  jehož 
životu neodmyslitelně patří smrt - jako „osob-
ní“ téma vystavujících autorů pravděpodob-
ně teprve přijde na  řadu v určité fázi jejich 
uměleckého projevu a  potřebuje svůj čas. 
Je dobře, že se nabídkou na výstavu v Pra-
ze tohle téma otevřelo a že se jím zabývali 
mezi jinými svými projekty. A v tomto smyslu 
může být tato kolekce zajímavým vhledem 
na  umělecké dění za  hranicemi Čech i  pro 
návštěvníky výstavy.                                         (red)

Brána do podsvětí
Kolektivní výstava italských 

a v Itálii žijících umělců
19. 11. 2018 - 7. 2. 2019 

Galerie Makráč
Heyrovského náměstí 2, 

Praha 6 – Petřiny

Michael 
Blumenfeld Sagi:

 Přesčas jiný čas, 2018
Trina Boyer:

Kala čas, 2018
Claudio Bianchi: Brána do ráje, 

kde vládne hudba, 2018

Anna Laura Longo: Brýle, 2018
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Pro velký zájem PRODLOUŽENO do 31. ledna 2019
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Nádražní budova pokračovala na  se-
ver. V prvním patře byla lidová restaurace, 
v suterénu velká kuchyně a malá jídelna 
pro kuchyňský personál. Také tam mířily 
moje kroky. Když před nádražní budo-
vou stál taxík pana Hrdličky z Dolní Libo-
ce, který mě často žádal, abych mu nosil 
do  auta oběd z  lidové restaurace. Jeho 
auto mimo normálních sedaček mělo 
ještě dvě sedačky sklápěcí. Často pan 
Hrdlička odjel se zákazníkem a  po  jeho 
návratu jsem mu ohříval oběd u  nás 
na  prodejně. Cestující měli k  dispozici 
jenom pár taxíků. Před nádražím stáva-
ly autobusy Československých aerolinií 
nebo Československé letecké společnos-
ti, které odvážely cestující do Vodičkovy 
ulice č. 54, kde byly cestovní kanceláře. 
Letecké tratě se rozšiřovaly a  prodlužo-
valy. Vnitrozemské linky při porovnání 
s  dopravou po  železnici byly v  té době 
výhodnější, jak časově, tak fi nančně. 
Bylo to tehdy pohodlné cestování, leta-
dlo mělo 17 míst a létalo se do Brna, Ko-
šic, Bratislavy, Piešťan, Hajniků-Sliač, ale 
i  do  zahraničí, kde naše letecké společ-
nosti měli dobrý zvuk. U přistávací dráhy 
stál karavan s pomocníkem startéra. Pro 
jeho dobrou viditelnost boky karavanu 
byly pomalované jako šachovnice čer-
venobíle. Tam také po  mně požadova-
li, abych jim nosil teplé obědy, svačiny, 
noviny a cigarety. Skutečně letiště Praha 
- Ruzyně bylo mým druhým domovem 
a na letišti jsem znal každičký koutek.

Přišel 15. březen 1939. Poletoval sníh, 
mraky byly nízko. Nevím, zda počasím, 
nebo na rozkaz, ale v tento den byly lety 
zastaveny. 16. března byl vyhlášen Protek-

torát Böhmen und Möhren a samostatný 
Slovenský štát. Stali jsme se protektorá-
tem říše. V dubnu 1939 došlo ke zrušení 
československých leteckých společností 
na základě říšského výměru o dopravě. Le-
tecký civilní provoz na celém říšském úze-
mí provozovala Deutsche Lufthansa. Tato 
společnost převzala 27 našich dopravních 
letadel a  také 3 hangáry A, B a  C, kam 
nastěhovali opravny Lufthansy. U  všech 
27 letadel přestříkali imatrikulační ozna-
čení československých letadel z OK na ně-
mecké D. Současně bylo převzato celé le-
tiště. Opravárenské dílny byly obsazované 
lidmi nuceně nasazených do práce. Jejich 
pohyb po  letišti byl omezen, měli napří-
klad zákaz vstupu do  odbavovací haly. 
Tam mohli jenom svačinářky, které pro 
zaměstnance dílen obstarávaly nákupy 
potravin a novin.

Letiště bylo chráněno stráží jednot-
kami Luftwaff en. Například vyhlídkový 

prostor na  letišti, jeho přístup byl stře-
žen nepřetržitě, což před záborem ne-
bylo. Zaměstnanci dostali několik druhů 
průkazů, které je opravňovaly ke  vstu-
pu do  určitých míst a  jinam nemohli. 
27 našich letadel, co Lufthansa převzala, 
bylo rozebráno, odvezeno do  říše a  lé-
talo se nově se stroji Junkers 52, lidově 
jsme říkali Tante. S výstavbou letiště bylo 
vybudováno oplocení, a to na  jižní stra-
ně po  celé silnici uvnitř letiště, kde ni-
kdy nestála žádná letadla, byly tam ale 
sklady a  hospodářské budovy včetně 
protipožární vodní nádrže. Od  oplocení 
směrem k  jihu, kde dnes stojí obchodní 
dům Šestka, bylo vrakoviště, kam letecké 
opravny Deutsche Lufthansa odkládaly 
nepotřebné materiály. Například každý 
letoun má určené letové hodiny, tedy 
jeho životnost. Došlo- li k  přežití jeho 
životnosti, byl odsunut na  toto vrakovi-
ště, kde byl materiál tříděn  a dobré díly 
byly odebrány. Jednou za dva měsíce byl 
z  vrakoviště materiál odvezen do  hutí 
na Kladno. Také byly případy, kdy po na-
padení Siebla, který měl na palubě větší 
posádku, přistál pilot sám a posádka byla 
mrtvá. Pilot byl během letu upozorněn, 
aby přistál rovnou na  Ruzyni v  opravá-
renském závodu. Mrtvé členy posádky 
zde ukládali do  tvrzených papírových 
pytlů a odváželi do kremace.

Po  květnovém povstání řada histori-
ků, kteří fotografovali vrakoviště, vydá-
vala mylně fotky z vrakoviště za rozstří-
lení letadel bojem. V mém vyprávění se 
budu zabývat povstáním 8. května, kde 
jsem na  letišti byl. Spousta věcí byla ji-
nak, než se nyní prezentuje. V  dalším 
pokračování se zmíním o činnosti opra-
várenských dílen a o pilotech.

Moje vzpomínky na Vokovice a Veleslavín (IX. část)
EMIL ŠNEBERG

Letadla v hangáru 
po obsazení Německem

Letiště před válkou



PORTE – GALERIE VILLA PELLÉ Pelléova 10, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 326 180, e-mail: info@villapelle.cz, www.villapelle.cz, spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská, otevřeno: út–ne 13.00–18.00

 BABYLON – MICHAL ŠKAPA
 21. LISTOPADU 2018 – 27. LEDNA 2019
BABYLON je dosud největší samostatnou výstavou umělce Michala Škapy. Po dvou předchozích sólových výstavách, kde akcentoval zaujetí písmem a kó-
dováním, odkrýváme další vrstvu, kterou umělec paralelně rozvíjí – komplexní a detailní kompozice vytvořené „kolážovým“ stylem. Po obsáhlé sérii vra-
kovišť, přicházejí na řadu městské struktury, které zachycují vývoj různých civilizací. Města, jsou výrazem lidských společenství, jednotlivé domy pak 
výrazem jedince, kterého formují. Místa, kde člověk vyrůstá, bydlí a pracuje, jsou jedněmi z bazálních činitelů, které velmi silně ovlivňují a utvářejí jeho 
vztah k veškerému okolnímu světu. Na dílech výstavy BABYLON se protnou tyto různé významové linie, forma kódu, jazyk, písmo, či zápis myšlenky, které 
dotaženy důsledků vedou až k definování a konstrukci městské vrcholové infrastruktury nebo jiných náročných urbanistických projektů. Paralela s  ozna-
čením Západní civilizace a dnešního stavu společnosti za novodobý Babylon se tak přímo nabízí. Ať už jste zastáncem tohoto označení či nikoliv je jasné, 
že v mezičase musíte mapovat a zaznamenávat dění kolem sebe či jej jinak interpretovat. Podobně, jako Michal Škapa, který dvě patra a čtyři sály výstavní 
plochy plní obrazy a instalacemi, jak uvnitř samotné vily, tak i v přilehlé zahradě a blízkém okolí. Výstava u příležitosti kulatých narozenin autora, v galerii 
Villa Pellé potrvá od 21. listopadu 2018 do 27. ledna 2019. Otevírací doba galerie je denně mimo pondělí od 13 – 18 h., vstup: 90 / 60 Kč – zákl. / snížené.

LISTOPAD 2018 – LEDEN 2019
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

VÝSTAVY

DOPROVODNÉ PROGRAMY AIRBRUSH PARTY
VEŘEJNÁ TVŮRČÍ DÍLNA S MICHALEM ŠKAPOU 
Sobota, 1. prosince 2018 | od 15:00 
Ojedině lá tvů rč í dílna pod taktovkou autora, spojená s komentovanou prohlídkou, kde bude mít návště vník neopakovatelnou př íležitost 
seznámit se a vyzkoušet si techniku americké retuše a možná se dozví co je to Venturiho efekt! Vhodné pro i pro rodiče i pro děti 10+, 
omezená kapacita 15 lidí nutná rezervace. Cena: 150 dílna + vstup 90 / 60,- Kč – (240 / 210)
REZERVACE & PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
https://goo.gl/forms/T02kAroy7PzOcdaz2
https://goout.net/cs/vystavy/michal-skapa-babylon/xjpnd/+tuyok/
https://goout.net/cs/listky/michal-skapa-babylon/rnpd/

KŘEST KATALOGU – BABYLON | Středa, 12. prosince | 18:00–21:00
Kř est knihy BABYLON – Michal Škapa. Př edstavení nové originální monografie a vizuálně  sugestivní publikace, která mapuje projekt BABY-
LON a nejnově jší práce Michla Škapy. Vstupné: 90 / 60 Kč – zákl. / snížené.
PŘEDPRODEJ A PRODEJ VSTUPENEK: 
https://goout.net/cs/vystavy/michal-skapa-babylon/xjpnd/+tuyok/
https://goout.net/cs/listky/michal-skapa-babylon/rnpd/

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY BABYLON – s kurátorem a umělcem
Čtvrtek, 10. ledna 2019 | 18:00–20:00
Jedineč ný formát komentované prohlídky, kde společ ně  postř ehy a interpretace kurátora výstavy Radka Wohlmutha doplní i autor Michal 
Škapa. Setkání, které chápat jako svého druhu konfrontaci nad formami umě lecké tvorby, výrazových prostř edků  i jako platformu pro nové 
souvislosti a interpretace autorova díla, kultury a umě leckých tradic vů bec. Vstup: 90 / 60 Kč – zákl. / snížené.
REZERVACE & PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: rezervace na 10. 1. 2019
https://goo.gl/forms/0OzA2BHI68t1Qnez1
https://goout.net/cs/vystavy/michal-skapa-babylon/xjpnd/+tuyok/
https://goout.net/cs/listky/michal-skapa-babylon/rnpd/

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY BABYLON – s kurátorem a umělcem
Sobota, 26. ledna 2019 | 18:00–20:00
Jedineč ný formát komentované prohlídky, kde společ ně  postř ehy a interpretace kurátora výstavy Radka Wohlmutha doplní i autor Michal 
Škapa. Setkání, které chápat jako svého druhu konfrontaci nad formami umě lecké tvorby, výrazových prostř edků  i jako platformu pro nové 
souvislosti a interpretace autorova díla, kultury a umě leckých tradic vů bec.  Vstup: 90 / 60 Kč - zákl. / snížené.
REZERVACE 10.1. 2019 & PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
https://goo.gl/forms/0OzA2BHI68t1Qnez1
https://goout.net/cs/vystavy/michal-skapa-babylon/xjpnd/+tuyok/
https://goout.net/cs/listky/michal-skapa-babylon/rnpd/



O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž za servis ani korunu navíc! Nezáleží na tom jestli si pořizujete vůz
na leasing nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Rozsvícené kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.

Výhody Předplaceného servisu:

  Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo 60 / 100 / 150 tisíc km.

  Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné asistence na cestách. 

  Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.

  Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.

www.predplaceny-servis.cz

   MYSLETE V KLIDU
NA JINÉ VĚCI

Máte přece ŠKODA Předplacený servis!

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39
162 00  Praha 6
Tel.: 800 10 12 12
www.prerost-svorc.cz
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