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Znovuotevřená Státní opera Loutky bez hranic Benátky pod sněhem + Hodina duchů
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Čím žije Praha 6

Znovuotevřená Státní opera

O divadelním souboru Loutky bez hranic

ulice Janouškova

Kino Dlabačov uvádí divadelní komedie benátky pod sněhem + Hodina duchů

baziliku sv. Markéty rozezní sedmý novoroční koncert

Petřinská tramvajová anabáze iii

4/1/SOBOTA
14:00/KiNO JuNiOR - Star Wars: Vzestup Skywalkera - 
DAbiNg (130 Kč)
17:00/NOViNKA - Vlastníci (130 Kč) - český film
19:30/NOViNKA - Star Wars: Vzestup Skywalkera - 
tituLKY (130 Kč)

5/1/NEDĚLE
14:00/KiNO JuNiOR - Zakleté pírko (130 Kč) - pohádka 
Zdeňka trošky
16:00/KiNO JuNiOR - Star Wars: Vzestup Skywalkera - 
DAbiNg (130 Kč)
19:30/NOViNKA - První zrádce (120 Kč)

6/1/PONDĚLÍ
18:00/NOViNKA - Vlastníci (130 Kč) - český film
20:00/NOViNKA - Dokonalá lež (130 Kč)

7/1/ÚTERÝ
18:00/NOViNKA - Dokonalá lež (130 Kč)
20:00/NOViNKA - tenkrát podruhé (110 Kč)

8/1/STŘEDA
16:00/KiNO SENiOR - Poslední aristokratka (70 Kč) - 
český film
18:00/NOViNKA - tenkrát podruhé (110 Kč)
20:00/NOViNKA - První zrádce (120 Kč)

12/1/NEDĚLE
14:00/DiVADLO PRO DĚti - O Sněhurce (divadlo Pruho-
vané panenky) (110 Kč)
16:00/KiNO JuNiOR - Zakleté pírko (130 Kč) - pohádka 
Zdeňka trošky
18:00/NOViNKA - Na nože (130 Kč)
20:15/NOViNKA - Nenávist (120 Kč)

13/1/PONDĚLÍ
16:00/KiNO SENiOR – tintoretto: Rebel z benátek (70 
Kč) - umění v kině
18:00/NOViNKA - tenkrát podruhé (110 Kč)
20:00/NOViNKA - Na nože (130 Kč)

14/1/ÚTERÝ
18:00/NOViNKA - Na nože (130 Kč)
20:00/REPLAY - Oni a Sylvio (100 Kč)

16/1/ČTVRTEK
18:00/NOViNKA - Parazit (120 Kč)
20:30/FiLMOVÝ KLub - Hitchcock/truffaut (100 Kč)

17/1/PÁTEK
16:00/KiNO SENiOR - Staříci (70 Kč) - český film
18:00/NOViNKA - Mizerové navždy (120 Kč)
20:00/NOViNKA - Cats (130 Kč)

18/1/SOBOTA
13:30/KiNO JuNiOR - Dolittle (130 Kč)
15:30/KiNO JuNiOR - Star Wars: Vzestup Skywalkera - 
DAbiNg (130 Kč)
18:00/NOViNKA - Cats (130 Kč)
20:30/NOViNKA - Mizerové navždy (120 Kč)

19/1/NEDĚLE
14:00/KiNO JuNiOR - Zakleté pírko (130 Kč) - pohádka 
Zdeňka trošky
16:00/KiNO JuNiOR - Dolittle (130 Kč)
18:00/NOViNKA - Mizerové navždy (120 Kč)
20:00/35MM FiLM - SKLEP VE FiLMu: Pražská pětka 
(120 Kč)

20/1/PONDĚLÍ
19:00/DiVADLO - benátky pod sněhem (různé ceny)

21/1/ÚTERÝ
18:00/NOViNKA - Odložený případ Hammarskjold (110 
Kč)
20:15/REPLAY - tenkrát v Hollywoodu (100 Kč)

22/1/STŘEDA
16:00/KiNO SENiOR - Národní třída (70 Kč) - český film
18:00/NOViNKA - Mizerové navždy (120 Kč)
20:00/NOViNKA - Richard Jewell (130 Kč)

23/1/ČTVRTEK
18:00/NOViNKA - Daleko od Reykjavíku (110 Kč)
20:00/FiLMOVÝ KLub - Extase (100 Kč)

24/1/PÁTEK
16:00/KiNO SENiOR - Diego Maradona (70 Kč)
18:00/NOViNKA - Daleko od Reykjavíku (110 Kč)
20:00/NOViNKA - Králíček Jojo (130 Kč)

25/1/SOBOTA
14:00/KiNO JuNiOR - Špióni v převleku (130 Kč)
16:00/KiNO JuNiOR - Ledové království 2 (120 Kč)
18:00/NOViNKA - Králíček Jojo (130 Kč)
20:00/NOViNKA - André Rieu: 70 let mlád (150 Kč)

26/1/NEDĚLE
10:00/KONCERt PRO DĚti - Štístko a Poupěnka (nepro-
dáváme)
14:00/DiVADLO PRO DĚti - Květinový salon švadlenky 
Madlenky /Pruhované panenky (110 Kč)
16:00/KiNO JuNiOR - Špióni v převleku (130 Kč)
18:00/NOViNKA - Králíček Jojo (130 Kč)
20:00/35MM FiLM - SKLEP VE FiLMu: Kouř (120 Kč)

27/1/PONDĚLÍ
16:00/KiNO SENiOR – Prado: Sbírka plná divu (70 Kč) - 
umění v kině
18:00/NOViNKA - Parazit (120 Kč)
20:30/NOViNKA - Králíček Jojo (130 Kč)

29/1/STŘEDA
16:00/KiNO SENiOR - Poslední aristokratka (70 Kč) - 
český film
18:00/NOViNKA - Králíček Jojo (130 Kč)
20:00/NOViNKA - Daleko od Reykjavíku (110 Kč)

30/1/ČTVRTEK
19:00/DiVADLO - Hodina duchů (divadlo Artur) (různé 
ceny)

31/1/PÁTEK
16:00/KiNO SENiOR - Amundsen (70 Kč)
18:00/NOViNKA - Malé ženy (120 Kč)
20:00/NOViNKA - gentlemani (130 Kč)
Další aktuální program a změny programu na našem 
webu – www.dlabacov.cz

DiVADLA NA DLAbAČOVĚ (již v předprodeji na našem 
webu a v pokladně)

30/1/ČTVRTEK v 19:00 – HODiNA DuCHŮ – Když mají 
duchové stejné problémy jako my. Nová
česká komedie. Hrají Eva Decastelo, bořek Slezáček, 
Pavlína Mourková, Jindra Kriegel, Michaela
Zemánková a další. (divadlo Artur)

26/2/STŘEDA – HLEDÁM MiLENCE, ZN.: SPĚCHÁ – bláz-
nivá komedie o mužích, ženách, manželství
a nevěře. V hlavních rolích Eva Decastelo, bořek Slezáček 
a další. (divadlo Artur)

PROGRAM KINA DLABAČOV – LEDEN 2020

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

TOP.DOC - nejlepší dokumenty v kinech / REPLAY - hity, které vám možná utekly / ENGLISH FRIENDLY - festivalové filmy s anglickými (i českými) titulky / KINO SENIOR - novinky nejen pro seniory za zvýhodněné vstupné 
/ 35MM - projekce kultovních filmů z filmového pásu / BALKANFILM - kolekce filmových novinek ze zemí bývalé Jugoslávie Dny neuvedené v programu – kino a kavárna pro veřejnost uzavřeny

kino-divadlo-kavárna
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Pavilon, kde váleční veteráni i pa-
cienti ÚVN najdou špičkovou péči, 
komfort i svůj druhý domov. Ve čtvr-
tek 28. listopadu 2019 byl v ÚVN za 
účasti ministra obrany Lubomíra Met-
nara, ministra zdravotnictví Adama 
Vojtěcha, válečného veterána armád-
ního generála Emila bočka, brigádní 
generálky Lenky Šmerdové a dalších 
významných hostů slavnostně otevřen 
zrekonstruovaný pavilon b. „Touto po-
slední, nejrozsáhlejší etapou rekonstruk-
ce pavilonu v  hodnotě 160 mil. korun 
jsme získali prostory, díky nimž můžeme 
zajistit ucelenost a komplexnost posky-
tování péče našim pacientům. V pavilo-
nu B jsou soustředěni primárně váleční 
veteráni především v Domově Vlčí mák, 
který má po rekonstrukci k  dispozici 
dvojnásobně rozšířenou lůžkovou kapa-
citu, pečovat o ně budou v tomto pavilo-
nu i na oddělení dlouhodobé péče či na 
oddělení ošetřovatelské péče. Těší nás, že 
zde máme také osm lůžek pro paliativní 
péči. Naším cílem nebylo pouze navýšení 
lůžkové kapacity, ale zaměřili jsme se i na 

vytvoření příjemného domáckého pro-
středí i zajištění kvalitního zázemí a pod-
mínek pro práci všech, kdo se na péči po-
dílejí. Na tomto místě patří poděkování 
ministerstvu obrany za podporu našich 
záměrů a za poskytnutí většinové částky 
na rekonstrukci a také všem, kdo se po-
díleli na tom, abychom mohli válečným 
veteránům poskytnout prostředí a péči, 
která jim právem náleží,“ uvedl ředitel 
ÚVN prof. Miroslav Zavoral. „V listopa-
du jsme si společně s lidmi na celém svě-
tě připomněli Den válečných veteránů a 
je symbolické, že tyto nádherné prostory 
otvíráme právě tento měsíc. Jistě všichni 
vnímáme, že váleční veteráni 2. světové 
války, účastníci zahraničních operací, 
ale i další vojáci, si zaslouží určitý nad-
standard, který jim právem patří jako 
poděkování za jejich nasazení vlastního 
života za naši vlast a občany. Věřím, že 
zde naleznou vše, co ke kvalitnímu živo-
tu patří a že se tu budou cítit jako doma.  
Mé uznání patří těm, kdo se na rekon-
strukci podíleli a také děkuji vám všem za 
péči a vlídnost, kterou svým pacientům a 

klientům věnujete,“ uvedl ministr obra-
ny Lubomír Metnar.  „Ústřední vojenská 
nemocnice patří k výstavním skříním 
české medicíny, v akutní péči bezesporu. 
A já jsem rád, že tu neustále pracují i na 
rozvoji následné ošetřovatelské péče a 
dlouhodobé péče, tak důležité v léčeb-
ném procesu,“ ocenil nemocnici ministr 
zdravotnictví Adam Vojtěch. Pavilon b 
je průběžně rekonstruován již od roku 
2010. Celková cena: 161 276 863,02 Kč, 
z iSPROFiNu bylo 144 794 367,60 Kč, ze 
zdrojů ÚVN 16 482 495,42 Kč. Vybavení 
prostor bylo voleno tak, aby bylo kom-
fortní pro pacienty a také ulehčilo po 
fyzické stránce práci personálu. Jsou 
k dispozici kvalitní lůžka, závěsný sys-
tém, který zajistí pomoc s přesunem 
imobilních pacientů, veškeré pokoje 
jsou klimatizované, protože v dnešní 
době není problém budovy vytopit, 
ale v letním období vychladit. Veškeré 
vybavení je koncipováno tak, aby na-
vodilo spíše domácí prostředí a prvo-
plánově nevyvolávalo pocit nemocnič-
ního prostředí. 

Praha zrekonstruovala školku v Bu-
benči. Po pětiměsíční rekonstrukci byl 
v prosinci obnoven provoz v budově 
mateřské školy Charlese de gaulla v 
bubenči. Celková modernizace školky 
probíhala s důrazem na maximální za-
chování vilového charakteru objektu z 
roku 1938 i jeho původních prvků. „Vý-
sledek rekonstrukce stojí za pozornost. 
Zachováno zůstalo původní členění ob-
jektu, zrepasovány byly historické vesta-
věné skříně, dveře, kliky nebo vnitřní zá-
bradlí. Školka je krásně opravená, aniž by 
se poničil charakter domu“, vyzdvihuje 
klady radní pro školství Marie Kubíková 
(ODS). „Věřím, že to děti i rodiče dokáží 

ocenit“, dodává. Na místě zůstal i histo-
rický krb v jedné z místností. Podle rad-
ní se podařilo ukázkově skloubit práci 
projektantů, zhotovitele stavby a tech-
nického dozoru, který na investiční akci 
městské části dohlížel. Dobrou zkuše-
nost chce Praha 6 zúročit při nadcházejí-
cí rekonstrukci další školky v tychonově 
ulici, která se navíc nachází v památko-
vé zóně. „Jde o krásný příklad konverze, 
kdy byl zvolen zcela správný přístup se 
snahou o maximální autenticitu. U his-
torických staveb tohoto typu z mladšího 
období je velmi důležité zachovávat au-
tenticitu materiálů. Vyměněné materiály 
jsou vybrány s velkým citem – barvy jsou 

buď původní, nebo neutrální. Dodateč-
nou barevnost do prostředí vnesou děti“, 
zhodnotil výsledné dílo prof. ing. arch. 
Petr urlich, odborník na architekturu
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19. a 20. století, který se mimo jiné 
podílel na revitalizaci Müllerovy vily. 
„Největším úkolem bylo zrekonstruovat 
budovu tak, aby byla k užitku oběma od-
dělením a Centru tvořivosti, které sídlí v 
přízemí. Zároveň jsme se potýkali s úko-
lem zachovat ráz stavby. Nepoužili jsme 
běžně používané izolační materiály, ale 
zvolili jsme tepelně izolační omítku, kte-
rá ráz budovy nezměněnila“, uvedl pro-
jektant Radek Krýza z atelieru Sibre. 
Ani navržené moderní materiály neo-

vlivnily historický ráz budovy. Školka 
dostala novou střechu, okna a některé 
dveře. Původní okenní mříže nahradily 
nerezové sítě, na terase pak pro děti 
přibyl polyuretanový povrch s herní-
mi prvky. V interiéru jsou nové elekt-
roinstalace, podlahy, omítky, sociální 
zařízení a zrekonstruovaná je kotelna. 
Na zahradě přibylo venkovní pítko a 
součástí rekonstrukce byla i oprava 
oplocení areálu. Celkové náklady na 
rekonstrukci dosáhly téměř 20 milio-

nů korun. Padesát dětí se do opravené 
školky vrátilo po tříměsíčním „azylu“ v 
mateřské škole ve Vokovicích. ta slou-
žila jako přechodné útočiště. Objekt ve 
Vokovicích čeká v budoucnu demolice. 
Na jeho místě plánuje vystavět Praha 6 
zcela novou čtyřtřídní školku. investor: 
Městská část Praha 6 technický dozor: 
SNEO, a.s. generální projektant: Sibre 
s.r.o. Zhotovitel: Proxima a.s. Cena díla 
dle SOD: 19 764 444,- Kč bez DPH Reali-
zace: červenec – listopad 2019

Jsou známy výsledky Nejlepší ne-
mocnice ČR 2019: ÚVN dvakrát stříbr-
ná. V komplexním porovnávání kvality 
poskytované péče a bezpečnosti v čes-
kých zdravotnických zařízeních v rámci 
projektu Nemocnice ČR 2019 je ÚVN dru-
há nejlepší mezi fakultními nemocnice-
mi v kategorii bezpečnost a spokojenost 
hospitalizovaných pacientů a bezpečnost 
a spokojenost zaměstnanců nemocnic. 
Struktura komplexního porovnávání čes-
kých nemocnic vychází z metodiky strate-
gického nástroje pro měření výkonnosti 
organizací – balanced Scorecard autorů 

prof. Nortona a prof. Kaplana z Harvard-
ské univerzity. V rámci tohoto porovná-
vání bylo osloveno celkem 154 nemocnic 
z celé České republiky s akutními lůžky. 
Projekt „Nemocnice ČR“ probíhal od 1. 
února do 31. srpna 2019 s cílem sestavit 
žebříček nemocnic České republiky dle 
míry bezpečnosti a také spokojenosti pa-
cientů a zaměstnanců. 

„Srovnání s ostatními zdravotnickými 
zařízeními je pro nás cenné a výstupy to-
hoto projektu budou jedním z podkladů 
pro analýzu našich činností a stanovení 
dalších postupů vedoucích k dalšímu 

zkvalitňování péče,“ uvedla Lenka guto-
vá, náměstkyně ředitele ÚVN pro nelékař-
ské zdravotnické profese a řízení kvality 
zdravotní péče. 

bezpečnost a spokojenost hospitali-
zovaných pacientů. V roce 2019 hlaso-
valo 54 649 hospitalizovaných pacientů 
nemocnic (98 % respondentů hlasovalo 
pomocí tištěného dotazníku, 2 % přes 
web) Mezi fakultními nemocnicemi byla 
ÚVN druhá nejlepší v České republice. V 
této kategorii byly hodnoceny fakultní 
nemocnice, které získaly 500 a více hlasů.

bezpečnost a spokojenost zaměst-

Kluziště Kulaťák 
zahájilo další sezonu.

 Začali jsme další sezónu a moc se na vás těšíme! Vstup zdarma 

a opět možnost zapůjčení bruslí pro děti i dospělé:

brusle pro dospělé (od 15 let) – 100 Kč/ 60 min.

brusle pro děti (do 15 let) – 60 Kč/ 60 min. 

Otevírací doba:

• 1. 1. 2020 otevřeno pro veřejnost od 9:00 do 21:00 hod.

• od 2. 1. 2020 do 23. 2. otevřeno od 9:00 do 12:00 pro školy a  

  školky a od 12:00 do 21:00 hod. pro veřejnost.

Akce: 

Party on ice - 31. 1. 2019 od 17:00 do 22:00 hod.

KDE: Kluziště Kulaťák, ul. Šolínova

Nálezy a ztráty, rezervace, obecné info aj. můžete vznášet 

na  čísle 420 770 101 207.

Dům Dětí a Mládeže Praha 6
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Bělohorská 150, 169 00 Praha 6, www.kastan.cz 
www.facebook.com/kastan.scenaunijazzu
spojení: zastávka U Kaštanu, tram 22, 25, 97

Pokud není uvedeno jinak, začínají pořady ve 20.00 hodin.
Činnost Unijazzu v Kaštanu v roce 2020 finančně podporují 
hl. m. Praha a MČ Praha 6. .

15.00

21.00

15.00

18.30

19.00

  8/1  MarZ trio, Thea & Coming Out  

  9/1  Richard Fischer: Tuší a skalpelem

  9/1  Bavor a Javor a hosté

 10/1 Sprostá a ubohá, Duben v Pešti 

 11/1 Divadlo Kubko: Pirátská pohádka 

 11/1  Joe Karafiat Trio

 14/1  Jan Burian

 15/1 Dunaj

 16/1 Klec & Marek Doubrava

 17/1  Sdružení rodičů a přátel RoPy,  
 T.G.P. 

 18/1  Divadlo Kapsa: O chaloupce 
 z perníku 

 18/1 Laundered Syrup, Kiss Me Kojak 

 20/1 Jiří Černý: Ro(c)kování

 21/1  Ing. Arch. Zdeněk Lukeš: 
 Jaroslav Rössler (1886–1964) 

 22/1 Sváťovo dividlo: Sněhurka 
 a sedm trpaslíků

 22/1 Čirý bytí

 23/1  Please the Trees,  
 Safenat Paneach 

 24/1  Šašaman kvartet, Hubnutí řízené  
 počítačem a Představy postavy

 25/1 Pohadlo aneb Pohádkové 
 kukadlo: Pochodem ŤAP!

 25/1  Jinan, Blondýna 

 27/1  Severní nástupiště, 
 Makak Akustikus, Dingo

 28/1 Jiří Dědeček, Jiří Smrž, 
 Jan Jeřábek 

 29/1  Martin Zikmund: Když přijde 
 existenciální krize…

 30/1  Longital 

 31/1  Café Industrial, Bizarre Band, 
 Lód 9 (PL) 

18.00

16.00

15.00

19.00

19.30

nanců nemocnic. V roce 2019 hlasovalo 
6 806 zaměstnanců nemocnic (62 % re-
spondentů hlasovalo pomocí tištěného 
dotazníku, 38 % přes web). ÚVN byla 

vyhodnocena jako druhá nejlepší mezi 
fakultními nemocnicemi. V této kategorii 
byly hodnoceny fakultní nemocnice, kte-
ré získaly 250 a více hlasů.

Vánoční stromky do popelnice nepa-
tří. V případě, že máte veřejně přístupnou 
popelnici nebo kontejner na směsný od-
pad, lze stromky volně odložit vedle nich, 
v ostatních případech (činžovní a rodinná 
zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme o 
odložení vánočních stromků k nejbližším 
kontejnerům na tříděný odpad. Vyhozené 
vánoční stromky rozhodně nepatří do ná-
dob na směsný odpad, protože výrazně 
snižují jejich kapacitu. Lidé by měli strom-

ky vyhazovat nejlépe den před odvozem 
komunálního odpadu, aby nedocházelo k 
jejich přílišnému hromadění v ulicích po 
zbytečně dlouhou dobu. Stromky jsou do 
vozů na komunální odpad nakládány v 
běžných svozových dnech a jejich odvoz 
bude probíhat po celý leden a únor. Vý-
jimka platí pro umělé stromky. Pokud už 
stromek dosloužil, rozhodně nepatří do 
kontejneru na tříděný či směsný odpad, 
ale do sběrného dvora!

Na Veleslavíně vznikne podzemní 
zastávka s paloukem a cyklostezkou. 
Nádraží na  Veleslavíně nahradí pod-
zemní prosklená hala se zatravněnou 
střechou, přes niž povede cyklostezka. 
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) 
představila vítězný architektonický ná-
vrh na modernizaci stanice, kde budou 
Pražané po vybudování nové dráhy na 
letiště přestupovat na vlaky směřují-
cí na ruzyňské letiště nebo do Kladna. 
„Hlavním vzorem vítězného návrhu je 
střecha ve tvaru dvou trojúhelníků, kte-
rá bude pokryta vegetací a přístupna 
veřejnosti. Před vstupem do nádražní 
haly rovněž vznikne místo současného 
autobusového terminálu náměstí,“ uve-
dl Dalibor Hlaváček z vítězného studia 
idhea Architekti. Vzor trojúhelníku, kte-
rý má symbolizovat rychlost železniční 

dopravy, se pak bude objevovat i na 
dalších nových zastávkách na pláno-
vané trati na pražské letiště i do stře-
dočeského Kladna. Část vlaků z Kladna 
přitom bude končit právě zde. Ani po 
roce 2028, kdy má být zdvojkolejnění a 
elektrifikace železničního spojení hoto-
vé, nebude kapacita pražské části trati 
stačit k tomu, aby všechny zamýšlené 
vlaky mohly dorazit až do centra na Ma-
sarykovo nádraží. Zhruba dvacet pro-
cent z nich tak bude muset končit právě 
na Veleslavíně, kde je první možný pře-
stup na metro. Protože před nádražím 
vznikne otevřený prostor, bude nutné 
přesunout autobusový terminál jinam. 
Po dohodě s organizátorem dopravy 
Ropid se přesune na Dlouhou míli, kde 
má vzniknout záchytné parkoviště pro 
1 700 aut.
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Po třech letech náročné rekonstrukce 
byla v neděli 5. ledna 2020 opět otevře-
na budova Státní opery, jedné ze scén 
Národního divadla. Stalo se tak přesně 
132 let od jejího prvního otevření. 

 
Slavnostní otevření

Velkolepý otevírací galavečer se slav-
nostním operním koncertem nesl podtitul 
Státní opera v proměnách času (1888–
2018), proběhl v režii renomované režisér-
ky Alice Nellis a diváky provedl po slavné 
historii čtyř zdejších operních souborů. V 
přímém přenosu jej odvysílala Česká tele-
vize a prostřednictvím kanálu ARtE i pres-
tižní televizní společnost ZDF. Koncepci 
večera připravili dramaturgové Jitka Slaví-
ková a Ondřej Hučín. Vybrané operní árie, 
ansámbly a předehry symbolizovaly klíčo-
vé momenty nejen historie budovy dnešní 
Státní opery – světové či české premiéry, 
mimořádné inscenace, slavné pěvecké, di-
rigentské a režisérské osobnosti, hostování 
významných zahraničních operních diva-
del – ale českých dějin obecně. Průvodní 
slovo připravil dramatik Pavel Kohout. Pod 
taktovkou hudebního ředitele Státní ope-
ry Karla-Heinze Steff ense vystoupili spolu 
s Orchestrem a Sborem Státní opery vý-
znamní sólisté Opery Národního divadla a 
čeští i zahraniční hosté. V průběhu večera 
zazněl Janáček, Smetana, Puccini nebo 
předehra Wagnerových Mistrů pěvců no-
rimberských a mnoho dalších.

Zajímavou součástí slavnostního znovu-

otevření Státní opery po rekonstrukci se 
stala i několikadenní audiovizuální show 
promítaná na přední fasádu budovy diva-
dla. umělecká skupina 3dsence při ní vyu-
žila specifi ckého umístění operní budovy 

na magistrále. Projíždějící vozidla se stala 
komponenty vzniklého generativního vi-
deomappingu. „budova Státní opery pro 
nás posloužila jako zrcadlo,“ řekl Jan Hrd-
lička z 3dsence. „to, co jsme viděli a slyšeli, 

Vizualizace videomappingu na Státní operu

Orchestr Státní opery

Znovuotevřená Státní opera
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bylo generováno námi samotnými, našimi 
vozidly. Automobily projíždějící magist-
rálou před budovou Státní opery svým 
pohybem generovaly na fasádu budovy 
unikátní videoprojekce, světelnou show a 
hudební dílo v reálném čase.“ Pozice, ve-
likost a rychlost jednotlivých automobilů 
byla rozpoznávána kamerou umístěnou 

na budově Státní opery, data byla online 
zpracována a použita ke generování hu-
dební skladby a vizuálních efektů. 

Rekonstrukce
Znovuotevření Státní opery předcházela 

její náročná komplexní rekonstrukce. Ob-
nova se dotkla nejen historické, ale i pro-

vozní části budovy, která byla přistavěna 
v roce 1973 a v současnosti již také patří 
mezi kulturní památky. Historická budova 
opery prošla větší rekonstrukcí naposle-
dy právě při výstavbě provozní budovy. 
Od té doby byly prováděny pouze menší 
zásahy, které odstraňovaly zastaralost jed-
notlivých dílčích částí. Nyní je budova vy-
bavena novou, moderní jevištní technikou 
včetně unikátní točny. ta dřívější pochá-
zela ze 70. let a původně byla plánována 
pouze její repase. Po zhodnocení všech 
pro a proti však padlo rozhodnutí, že jeviš-
tě Státní opery bude opatřeno novou špič-
kovou točnou. ta včetně stavebních prací 
stála zhruba 115 milionů korun (bez DPH) 
a její instalaci předcházely několikaměsíč-
ní zemní práce, protože prostor pod celým 
jevištěm, které má rozměry 17 x 21 metrů, 
se musel prohloubit o šest a půl metru. 
Do točny jsou ještě vetknuté takzvané di-
vadelní stoly, a to je úplně nová technolo-
gie, která během minut až sekund umožní 
vytvořit na jevišti úplně nový terén. Státní 
opera se s novou točnou stala z technic-
kého hlediska nejmodernější divadelní 
scénou v Česku a obstojí i ve světovém 
měřítku. 

Ve druhém podzemním podlaží dále 
vznikla moderní zkušebna s vynikající 
akustikou, renovovány byly baletní, orche-
strální i sborový sál, opravily a zmoderni-Instalace točny

Rekonstrukce hlediště
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zovaly se i šatny umělců a sociální zázemí. 
Proměnou prošly horní i spodní jeviště a 
výzdoba hledištní části. V hledišti je insta-
lována více než tisícovka nových křesel, 
každé z nich nabízí na digitální obrazov-
ce titulky v několika jazycích i zajímavosti 
o představení. Zásadní změnou prošly 
všechny rozvody elektroinstalace, vody, 
topení, odpadů, došlo i k důkladnému 
vysušení vlhkosti a zabránění její tvorby. 
Provozní část budovy získala nový vzhled, 
byla osazena její skleněná fasáda a došlo k 
renovaci kanceláří, zkušeben a sálů.

Při stavebních pracích na piazzettě mezi 
budovou bývalého Federálního shromáž-
dění a historickou budovou Státní opery 
nalezli archeologové v říjnu 2019 neznámé 
cihlové zdi v hloubce cca 2–4 metrů pod 
současným povrchem. Původní domněn-
ka, že by se mohlo jednat o konstrukce, 
které souvisejí s barokním opevněním Pra-
hy, jehož příkop se nacházel pouze několik 
málo metrů severním směrem, se však ne-
potvrdila. Odkryta byla klenutá kanalizační 
stoka se šachtou obdélného půdorysu, na 
jejím dně byla nalezena rozlomená krycí 
kamenná deska a odborníci předpokláda-
jí, že se jedná o součást uličního kanalizač-
ního systému z 2. poloviny 19. století.

Cenná architektura
Historická budova opery byla postave-

ná na konci 19. století jako Nové německé 
divadlo (Neues deutsches theater). Státní 
opera je považována za jeden z nejkrásněj-
ších operních domů v Evropě s vynikající 

akustikou a bohatou malířskou a sochař-
skou výzdobou. Je postavena v neorene-
sančním stylu s použitím řeckých korint-
ských prvků. Z průčelí divadla vystupuje 
výrazný portikus nesený osmi sloupy, nad 
ním je terasa s dalšími šesti sloupy zakon-
čenými korintskými hlavicemi. Nad slou-
povím je umístěn tympanon s reliéfem, 
zobrazujícím alegorickou postavu básníka, 
který se po boji Orfea s divokými menáda-
mi (průvodkyněmi boha Dionýsa) ujímá 
lyry a na okřídleném Pegasovi směřuje na 
horu Olymp. Nad vrcholem tympanonu je 
socha Fámy s trubkou a palmovou ratoles-
tí (někdy označovaná jako Veřejné mínění), 
vlevo vidíme boha Dionýsa, jehož vůz táh-
nou šelmy, a vpravo sochu Múzy thálie. 

budova a její zázemí jsou významnou 
historickou památkou. Již foyer uvádí ná-
vštěvníky do světa umění sochami a slav-
nostní výmalbou. Z vestibulu vede dvojí 
schodiště k lóžím a balkonům. Proti hlav-
nímu vchodu jsou umístěny dva vstupy 
do parteru. Lehkost a vzdušnost dodávají 
prostoru průhledy na všechna schodiště, 
oba vstupy do parteru, použití skla a zrca-
del, světlá leštěná podlaha, bílá omítka a 
jemné zlacené štuky. Vše je doprovázeno 
výzdobou sochami a malbami. Neorene-
sanční exteriér tak plynule přechází do ne-
orokokového interiéru. Na rekonstrukci se 
podílelo mnoho restaurátorů, kteří vyčistili 
monumentální nástěnné malby Eduarda 
Veitha na stropě auditoria i vzácné fresky.

Cílem rekonstrukce novorenesanční bu-
dovy Státní opery bylo vrátit jí co nejvěr-
nější původní podobu.

Opona  
Ve Státní opeře je nainstalována sta-

ronová opona. Výjev na oponě předsta-
vuje básníka, který se rozhlíží po světě a 

nechává se inspirovat lidskými ctnostmi 
a neřestmi. V průběhu posledních dvou 
let na ní pracoval umělecký ředitel sek-
ce výroby Národního divadla Martin 
Černý ve spolupráci se studenty kated-
ry scénografie DAMu. Opona vznikla v 
dílnách Národního divadla podle návr-
hu původní opony Eduarda Veitha, kte-
rou návštěvníci viděli při otevření Státní 
opery (tehdy Nového německého diva-
dla) v roce 1888. Za unikátním dílem se 
skrývá přes 1 000 hodin pečlivé práce. 
Originální opona se záhadně ztratila v 
roce 1945. Nová opona nahradí oponu 
akademického malíře Antonína Stříž-
ka, původně určenou pro nastudování 
Kouzelné flétny v roce 2002. Opona váží 
zhruba 100 kilogramů a její instalace se 

Lustr po rekontrukci

Sólisté Baletu ND ve Státní opeře

Martin Černý při tvorbě nové opony
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prováděla pomocí speciálních nosníků, 
na které se plátno připevnilo a poté na-
pínalo. 

Repertoár
Jaký program je pro znovuotevřenou 

Státní operu připraven? Vrátí se sem v 
novém obsazení oblíbená inscenace Fi-
delio, kritiky oceňovaná inscenace Ma-
dame butterfly, Aida či Nabucco. tosca 
bude uvedena v obnoveném nastudo-
vání inscenace z roku 1999.

Dále soubor Státní opery v první 
polovině roku (3. dubna 2020) uvede 
inscenaci opery Král autora Roger Ka-
rola Szymanowského, nejvýznamnější 
osobnosti polské hudby první poloviny 
20. století. V současné inscenaci bude 
režisér Mariusz treliński na sofistikova-
né fascinující scéně slovenského scé-
nografa borise Kudličky vyprávět pří-
běh krále, který na cestě za poznáním 
čelí vnitřnímu boji mezi rozumem, po-
řádkem či křesťanstvím a instinktem, 
chaosem či hedonistickým životním 
stylem. uvedení je v koprodukci s Ná-
rodní operou ve Varšavě a Královskou 
operou ve Stockholmu.

Další premiérou souboru Státní opery 
budou Mistři pěvci norimberští sklada-
tele Richarda Wagnera. tato opera za-
zněla u příležitosti slavnostního zaháje-
ní provozu v tehdy Novém německém 
divadle 5. ledna 1888. Jedná se o zá-
sadní titul v historii Státní opery, navíc 
Richard Wagner byl v prvních dvaceti 
letech po otevření budovy jedním z nej-
hranějších autorů. „Mistři“ jsou jednou 
z nejnáročnějších oper co do délky (4,5 
hodiny), tak i co do požadavků na sbory.

umělecký ředitel Opery Per boye Han-
sen má o jejím repertoáru ambiciózní 
a široké představy. Chce uvádět velké 
romantické opery 19. století, s jádrem 
repertoáru Verdiho, Wagnera a Puccini-
ho. Zařazovat bude pozdní romantic-
ké a expresionistické impulsy z první 
poloviny 20. století – skladatelé jako 
Richard Strauss, Korngold, Schreker, 
Zemlinsky a Hindemith. Dále klasické 
moderní opery 20. a 21. století a opery 
živých skladatelů včetně nových skla-
deb. Neopomene ani operu ze všech 
období, která má potenciál oslovit nové 
publikum: rodiny, mladé, ty, kteří z ja-
kéhokoli důvodu ještě nebyli v opeře.

Z baletního repertoáru diváci zhléd-
nou tituly Marná opatrnost a timeless. 
balet Národního divadla také uvede 
v nově zrekonstruované budově Spí-
cí krasavici Petra iljiče Čajkovského v 
choreografii slavné brazilské primaba-
leríny a choreografky Marcii Haydée. 
Česká premiéra se uskuteční 21. květ-
na 2020 za doprovodu Orchestru Stát-
ní opery. 

Závěrem
generální rekonstrukce budovy Stát-

ní opery trvala necelé tři roky. Původ-
ní odhad nákladů rekonstrukce byl 
přibližně 900 milionů korun, cena ale 
vzrostla na 1,3 miliardy korun. Důvo-
dem byla hlavně změna technologie 
jevištní točny za 115 milionů a rekon-
strukce vzduchotechniky. 

Podrobnosti průběhu generální re-
konstrukce včetně fotogalerie a video-
reportáží lze vyhledat na www.statnio-
peravrekonstrukci.cz.

jih
zdroj: Národní divadlo

a Hochtief CZ a.s.

La traviata - Jana Sibera a Aleš Briscein



10

Loutka je také člověk
O divadelním souboru Loutky bez hranic

Kolikrát ani nevíme, jak slavné, význam-
né a úspěšné sousedy máme. Nic na tom 
nezmění skutečnost, že je sami osobně ne-
známe, nebo působí v oboru, který je nám 
profesně nebo svým zaměřením vzdálen, 
či zcela neznám. V oblasti živého umění, 
v hudbě, divadle a tanci, je ale výhodou, 
když zmizí konkrétní osoba herce, hudeb-
níka nebo tanečníka, neboť pak dostane 
o to větší prostor síla a působivost umění; 
zůstane jen hudba, slovo, příběh. Všechny 
tyto prvky dokáže jedinečným způsobem 
skloubit zcela zvláštní entita dramatického 
umění – loutka. 

Loutka je prastará jako samo divadlo, zr-
cadlo světa, a nezná hranice – hranice sta-
letí, zemí a kontinentů, hranice jazyků ani 
materiálů, lze ji vyrobit úplně z čehokoli a 
hned obživne připravena si hrát, stírá rozdíl 
odžitého času, který uběhl od našeho dět-
ství k dospělosti. Proto ji milují děti i dospělí. 
Zcela výstižný název Loutky bez hranic si 
pro sebe zvolilo nezávislé profesionální di-
vadelní uskupení, které má sice ofi ciální ad-
resu v Praze 6 – Nebušicích, ale stálou scénu 
nemá, hraje všude, kam ho lidé pozvou, jez-
dí za lidmi a lidé jezdí kvůli nim, tedy kvůli 

loutkám. A všude je provází radost a potě-
šení.

Jejich loutky hrají v Evropě i na americ-
kém kontinentu, zajíždějí do městeček Čech 
a Moravy, přilehlých zemí i pozemních prs-
tíků v Severním moři. Soubor často hraje v 
Praze a není jeho chybou, že nikoli v Praze 6, 
obyvatelé Šestky za ním naopak musí jezdit 
do jiných částí metropole. Například v led-
nu 2020 budou v Praze vystupovat čtyřikrát: 
humorný kabaretní kousek pro malé i velké 
diváky „Kouzelník Eňo Ňuňo“ („…trochu ne-
motorný, trochu nešikovný a trochu legrač-
ní, ale vždy se mu, možná omylem, podaří 
něco vykouzlit. Možná něco, co ani sám ne-
chtěl…“) uvidí pražští diváci třikrát ((11. 1., 
Praha – KC Zahrada, 18. 1., Praha – Komunit-
ní centrum Kampa, 19. 1., Praha – NKP Vyše-
hrad), čtvrtým představením je Jabloňová 
pohádka (25. 1., Praha – KC Vozovna), lout-
kový příběh na motivy pohádky Jabloňová 
panna od K. J. Erbena. Pátým lednovým se-
tkáním s touto výjimečnou skupinou je pro 
zájemce tzv. „zážitková tvůrčí dílna“ (18. 1., 
Praha – Jatka 78), která může být stejně tak 
výtvarná, divadelní, nebo hudební, nejvyšší 
důraz se vždy klade na kreativitu, hravost a 
individuální přístup ke každému dítěti.

Zájmové sdružení Loutky bez hranic, pa-
tří k našim nejúspěšnějším loutkovým di-
vadlům. Získalo mnoho cen: cenu diváků, 
zvláštní cenu poroty, cenu za nejlepší před-
stavení pro děti, cenu za nejlepší okamžik 
animace a také vícero cen za herecký výkon 
pro Doru bouzkovou v představení Příběhy 
malé Lupitiny gonzález, knižní zpracování 
barevného tématu mexického dušičkového 
svátku Día de los Muertos; tato hra je ověn-
čena vítěznými vavříny z domácích i za-
hraničních loutkářských festivalů: Skupova 
Plzeň 2016, Festival of Puppetry Art  2018 
bielsko-biała, Polsko, Puppet is a Human 
too 2019 Varšava, Polsko. 

„Naše loutkové dobrodružství začalo už 
za  studií na DAMU (Katedra alternativního 
a  loutkového divadla) a naše cesty odstar-
tovalo Mexiko v roce 2001. Pokračují dodnes 
všude možně (Praha, Chrudim, Aš, Plzeň, Svi-
tavy, Slovensko, Německo, Polsko, Dánsko, 
Kuba, USA). Nemáme stálou scénu, hrajeme 
tam, kam nás pozvete. Kromě loutkových 
představení organizujeme i  výtvarné a  lout-
kové kreativní dílny, zajímají nás loutky z růz-
ných úhlů pohledu. Tvoříme pro všechny vě-
kové, sociální, národnostní i jiné kategorie.“ 

V repertoáru souboru jsou i další sociál-

Z představení Jabloňová pohádka souboru Loutky bez hranic
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ně-divadelní projekty překračující rámec 
loutkového divadla: autorské inscenace 
(Smrt jsem já, Všechno jsem viděla), pikant-
ní mexický kulturní dýchánek s hudbou, di-
vadlem a výstavou tři králové po Mexicku, 
Mexické slavnosti, Mexické dušičky Día de 
los Muertos (tradiční mexický svátek v čes-
kém kabátku) a divadelně-sociální aktivity: 
Loutková reminiscence (časosběrný projekt 
zaměřený na seniory) nebo ve spolupráci 
s Multikulturním centrem Praha a Divadlem 
Archa volnočasové aktivity pro obyvatele 
azylových zařízení v ČR. A je jen přirozené, 
že se pohádková tvorba pro děti, ověřená 
v živé praxi loutkového divadla, promítne 
i do knižní tvorby (autorská pohádka Dory 
bouzkové Nedopečený koláček, výtvarné 
provedení Anna Duchaňová, Příběhy malé 
Lupitiny gonzáles, ilustrace Magdalena 
Prousková-Koděrová).

Stejně jako loutky je i toto divadelní 
sdružení maličké a vskutku komorní. Má 
tři stálé členy: Doru bouzkovou, Lukáše 
bouzka a Jiřinu Vackovou, ale ku pomoci 
a inspiraci má další, příležitostně hrající a 
spolupracující kolegy, jichž je skoro třicet, 
a to i z Německa nebo Mexika. Soubor je 
příkladem prospěšnosti synergie s další-
mi tvůrčími obory, teoretickými i veskrze 
praktickými. Jsou mezi nimi výtvarníci, 
hudební skladatelé, moderátoři, fotograf 

a video dokumentátor, zdravotní klaun-
ka, improvizační čarodějka, hospodyňka, 
básnířka a pábitelka, kavárník a kavárnice, 
spisovatel, básník, cestovatel a kapelník 
Orchestru posledního dne, bojovnice a 
slavnostní malířka dětských obličejů, reži-
sérka, dramaturg, lektorka jógy, principál 
festivalu pouličního divadla teatrotoč, uči-
telé a lektoři kurzů, právník, dva etnologo-
vé, k tomu mexický divadelník, pedagog, 
dobrodruh a příležitostný lidový zpěvák, 
dále fi lozofka, herečka, příležitostná mo-
delka, věrná kamarádka a jednovaječné 
dvojče své sestry, nebo zakladatel tvůrčí 
jednotky Ústav úžasu, kapelník Střídmých 
klusáků v kulisách višní i principál divadel-
ního kočovného spolku toy Machine.

Podle hojné účasti na divadelních šta-
cích je zjevné, že by se na své vlastní stálé 
scéně, kdyby ji měli, ani neohřáli. Z loutkář-
ských festivalů to jsou: Žižkovská loutka, 
Ašlerky, Skupova Plzeň, teatrotoč Street 
theatre Festival, Divadlo evropských regi-
onů – Hradec Králové, Loutkářská Chrudim, 
Černínský Loutkofest, boskovice Fest, Plzeň 
na ulici, Přelet nad loutkářským hnízdem, 
Přehlídka sólové tvorby pro děti a mládež, 
Rynholecký festiválek, Ejhle, loutka, Festival 
bloumající veřejnosti Habrovka, Divováno-
ce, Čarodění, Masopust, Slavnost stromů, 
Café theatRoom – Malá inventura born-

holm Puppet Festival (Dánsko), internatio-
nal Festival of Puppetry Art – bielsko-biała 
(Polsko), MObiLiS v Diere do sveta – Liptov-
ský Mikuláš, KiOSK (Slovensko) aj. Přesto ale 
ani tak nezapomínají na místo, ve kterém 
žijí. Pro Prahu 6 – Nebušice připravili diva-
delně komunitní projekt „Živá kronika aneb 
Vím, kde bydlím.“

Pokud „divadlo“, řečeno slovy Josefa Ka-
jetána tyla, „vychází ze života a do života 
se vrací,“ pak to loutkové život ještě umoc-
ňuje, vytváří svou vlastní miniaturní reali-
tu, skrze niž dává divákům novou zkuše-
nost. A pokud je „nejlepší divadlo takové, 
kde divák chce vstát a hrát spolu s herci“, 
pak loutkové divadlo tuto defi nici splňuje 
na sto procent - děti loutkám napovídají, 
fandí jim, hádají se s nimi, varují je před 
nebezpečím, zkrátka hrají spolu s nimi a 
reagují spontánně a velmi živě. Pokud jsou 
děti s loutkou mimo jeviště, svěřují se jí a 
řeknou jí i to, co neví nikdo, ani maminka. 
Něco velmi podstatného v nás umí za-
hrát a vyslovit jen loutka. Loutka je jeden 
z největších a nejdůležitějších fenoménů 
světové kultury, cenné dědictví i živá pří-
tomnost. A nejlepší na tom je, že si všech-
no fi lozofování a mudrování můžeme strčit 
za klobouk. Stačí zajít na loutkové divadlo, 
dívat se a dobře se bavit. 

(red)

Z představení souboru Loutky bez hranic



SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

R e d a k t o r  OTA Z N Í K

Kdy byla poprvé otevřena Státní opera, jedna ze scén Národního divadla v Praze?

 a) v roce 1788

 b) v roce 1888

 c) v roce 1899

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b) Dům U kaštanu, stávající klub KAŠTAN na Bělohorské ulici v Praze 6, byl historicky po svém vzniku využíván jako 
hostinec.

1. Jiří Novák, Praha 6, 2. Jan Sladký, Praha 6, 3. Daniela Stickelová, Praha 6

Cenu si vyzvedněte nejpozději do 30. ledna 2020 v recepci autosalonu PŘEROSt A ŠVORC AutO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracov-
ní 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 2020, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V lednu soutěžíme o sadu kalendářů na rok 
2020.

leden 2020

Datum Den Představení

24. 1. pátek 19:00  Spejbl a město hříchů

25. 1. sobota 14:00  Past na Hurvínka

26.1. neděle 10:30  Past na Hurvínka

28.1. úterý 10:00 + 14:30  Pohádky pro Hurvínka

29. 1. středa 10:00  Pohádky pro Hurvínka + 

    zážítkový workshop

OTÁZKA
1/2020



Janouškova.
Od šedesátých let minulého století se začalo budo-

vat sídliště Petřiny. V té době byly pojmenovávány i 
nově se rodící ulice. Jednou z nich byla od roku 1962 
ulice Janouškova. Jedná se o krátkou, slepou ulici. 
Z  jedné strany vede z ulice Na Okraji a končí mezi 
domy na malém parkovišti.

Antonín Janoušek byl dělnický 
novinář, profesionální revolucionář, 
předseda revoluční vlády Slovenské 
republiky rad.

Antonín Janoušek se narodil 22. 
srpna 1877 v Nymburku. Vyučil 
se strojním zámečníkem ve Víd-
ni a pracoval na různých místech 
Rakouska–uherska. V roce 1895 
vstoupil do sociálnědemokratické 
strany. Od roku 1906 se stal dělnic-
kým novinářem a funkcionářem 
dělnických spolků v Rakousku-
-uhersku. Od roku 1918 žil v buda-
pešti, kde pracoval jako dopisova-
tel kladenských novin Svoboda. 
Koncem tohoto roku se zapojil do 
událostí během komunistického 

převratu v Maďarsku. V roce 1919 
vedl českou a slovenskou sekci 
v ústředním výboru Maďarské 
komunistické strany. byl spolu-
zakladatelem Slovenské tiskové 
agentury a několika novin. Po 
vpádu revolučních maďarských 
jednotek na Slovensko vyhlásil 
20. června 1919 v Prešově Slo-
venskou republiku rad a sám se 
stal členem jejího Revolučního 
výkonného výboru a předsedou 
Revoluční vládní rady. Dne 7. 
července 1919 československé 
jednotky vytlačily maďarské vojsko z území Českosloven-
ska a Slovenská republika rad zanikla. 

O měsíc později, v srpnu, po pádu Maďarské repub-
liky rad byl uvězněn v Maďarsku a později ho Horthy-
ho režim odsoudil a vydal československým úřadům. 
V roce 1920 kandidoval v prezidentských volbách pro-
ti t. g. Masarykovi, ale získal jen dva hlasy ze 411. V říj-
nu 1921 se pokusil o ilegální přechod do Sovětského 
svazu. byl zatčen na území ČSR a obviněn mimo jiné i 
z velezrady. Sověti za něj intervenovali a přiznali mu 
občanství. V roce 1922 se tam přestěhoval a stal se 
zmocněncem Mezinárodní dělnické pomoci hladově-
jícím v Povolží. Nejprve žil v ruské autonomní repub-
lice Čuvašsko, v jejím hlavním městě Čeboksary, kde 
založil sirotčinec. byl ředitelem několika sovchozů. 
V letech 1937 – 41 působil v Moskvě jako ředitel to-
várny na čaj. 

Antonín Janoušek zemřel 30. března 1941 v Moskvě.

(mip)
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Bizár, satira, humor
Kino Dlabačov uvádí divadelní komedie 
Benátky pod sněhem a Hodina duchů

Omezeno malým prostorem jedno-
ho obýváku a dobou jedné večeře, 
a přesto se zde dějí věci, které by 
hosty a jejich hostitele ve snu nena-
padly – pokojový převrat v osobních 
životech, změna životních plánů a 
zjištění, že vše může být úplně jinak. 
Kdyby to nebylo tak směšné, bylo by 
to k pláči…, asi tak by se dala shr-
nout brilantní situační komedie na-
zvaná Benátky pod sněhem. 
Hru gillese Dyreka uvádí Kino Dla-
bačov v břevnově, které vedle fil-
mových projekcí dává rovnocenný 
prostor i divadelním představením. 
Vidět ji lze 20. ledna 2020 od 19 
hodin v režii Jiřího Žáka; dva páry, 
z nichž jeden má před svatbou a 
druhý možná před rozchodem, hrají 
Veronika Arichteva, Jaromír Nosek, 
Lucie Štěpánková a Filip Cíl. Předsta-
vení připravila společnost Pantheon 
Production. 
Známe to všichni – řetězová reakce, 

která nabírá na obrátkách, nabaluje 
se jako sněhová koule, až se změ-
ní v nezadržitelnou lavinu, kterou 

spustila úplná prkotina. tou je ve 
hře benátky pod sněhem jedno malé 
nedorozumění, které díky zmatení 
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jazyků a špatnému odhadu situace 
vede k absurdním situacím, rozkla-
du logiky a k salvám smíchu, ale na 
druhé straně také k pocitu ohrožení 
dosavadních jistot a zpochybnění 
upřímnosti mezilidských vztahů. 
„Gilles Dyrek je znám jako tvůrce mo-
derních komedií. Je oblíbený pro svoji 
nadsázku a vtip. Benátky pod sněhem 
vypráví příběh jedné večeře s přáteli, 
která konfrontuje dva mladé páry s 
opravdovostí a falší jejich lásky. Gilles 
Dyrek se satirickým úsměvem přitom 
odhaluje i naivitu některých z nás nad 
řešením problémů okolního světa.“
tato konverzační, bizarní a lehce 
praštěná komedie přivádí oba páry k 
absurdnímu jednání, které autor mi-
strovsky graduje s jemnou, o to však 
účinnější substancí kouzla nechtě-
ného; drobné rozpory před svatbou 
se vrství a předhazují tak dlouho, až 
promění doposud jemného a mi-
lého partnera v naježenou šelmu 
„a nakonec dojde na těžítko. Těžítko 

představuje předmět, co má něco za-
tížit. Je svatba onou zátěží ve svazku 
dvou lidí? Nebo těžítko tíží natolik, že 
na povrch vynáší těžkosti? Sníh přece 
chladí… Pokud se dva rozzuří doruda, 
je dobré dát je k ledu.“  
benátky pod sněhem napsal fran-
couzský herec, scénárista a dramatik 
gilles Dyrek v roce 2003 a ihned po 
svém zrodu zahájila tato komedie 
vítězné tažení napříč Evropou. S vel-
kými úspěchy se hraje po celé Fran-
cii, v Německu, Rumunsku, Polsku, 
Velké británii ale i v Kanadě. insce-
nace získala mnoho ocenění, v rod-
né Francii byla vyhlášena „hrou roku. 
Pod originálním názvem Venise sous 
la neige se v roce 2016 dočkala i fil-
mového zpracování.

benátky pod sněhem nejsou jedinou 
komedií, kterou v lednu můžete vidět 
v Kině Dlabačov. Neméně výborná je i 
komedie s duchařskou tématikou pro-
zaicky nazvaná Hodina duchů. Je o 

tom, jak to může vypadat v tzv. Sed-
mém nebi, které si my, smrtelníci, 
idealizujeme a ztotožňujeme s bi-
blickým Rájem. Zde nelze nevzpo-
menout na nejslavnějšího českého 
dramatika Járu Cimrmana a jeho di-
vadelní kus České nebe - i v nebi se 
u jeho obyvatel, pobývajících duší, 
projevuje člověčí nátura a i tam se 
hádají o politiku. V Hodině duchů je 
nebe rozvrstveno na vícero úrovní 
a přestup do každého vyššího leve-
lu provázejí potíže a intriky, duší se 
navíc „duch“ teprve musí stát: „Oka-
mžikem půlnoci se pro duchy oteví-
rá možnost odejít a splynout s vel-
kým Já. Ale není to tak jednoduché. 
i zde probíhá otravná administrativa 
a úředník z určitého patra nebe musí 
prověřit, zda je duch dostatečně 
uvědomělý, a tudíž se může stát duší 
a odejít. také v nebi se honí kariéra – 
postup do vyššího patra. Na jednom 
místě se postupně sejdou duchové 
bankéře, modelky, fotbalisty,
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důchodce, zapáleného esoterika a 
dalších profesí a navíc se celou ko-
medií proplétá postava ‚zlo-ducha‘, 
která neustále všem provádí na-
schvály…“

Než dojde k nezbytnému happy 
endu, kterým má každá správná ko-
medie končit, čeká diváky nejedno 
překvapení potvrzující, že „posled-
ním výdechem“ nic nekončí a že 
světy lidí, duchů a duší jsou propo-
jeny víc, než si myslíme. Hru Hodina 
duchů uvádí Kino Dlabačov 30. led-
na 2020 v 19 hodin. Hrají bořek Sle-
záček, Pavlína Mourková, Jindřich 
Kriegel, Michaela Zemánková, Lucie 
Linhartová, Eva Decastelo, Petr Se-
merád, Josef Hervert, Radomír Švec 
a Matěj Kriegel. 

Autorem hry a režisérem v jedné 
osobě je Jindřich Kriegel. Choreo-
grafie Lucie Linhartové napovídá, že 
i v 5., 6. a 7. nebi se možná tančí, a to 
na hudbu bobbyho McFerrina, toma 
Jonese, Michaela Jacksona, slavných 
Queenů, ale i našeho Olympicu, ja-
kož i na další pecky, jejichž popula-
rita prostoupila všechny vrstvy at-
mosféry, až se dostaly do nebe a ani 
duchové se jich nechtějí vzdát.

(red)
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Pravdivá věc. Baziliku sv. Markéty rozezní 
7. novoroční koncert

Říká se, že sedmička je šťastné číslo, 
ale nejen to, je také magické, jak tvrdí 
vědmy, kartářky, numerologové, esote-
rikové a jiní vykladači okultních nauk i 
prachobyčejní karbaníci, kteří mažou 
karty ve vesnické hospodě. Sedmička 
je číslo pro analýzu, duchovní růst a se-
beobnovu a údajně má fialovou, tedy 
posvátnou barvu. Nic z toho ve skuteč-
nosti nevíme, ale co lze tvrdit s určitostí 
je, že ke šťastné sedmičce se dobrala 
tradice novoročních koncertů v bazili-
ce sv. Markéty v břevnovském klášteře. 
Jako zázrakem se z chaosu každoden-
nosti vyloupne každý rok a tím, kdo na 
sebe vezme všechny starosti a náklady 
s tím spojené, je Spolek břevnovských 
živnostníků, jejich organizátor. tak tedy 
7. novoroční koncert se v břevnovském 
svatostánku uskuteční 7. ledna 2020 
v 19, tj. v 7 hodin večer, takže se tu se-
šly dokonce tři sedmičky. No není tohle 
trefa? trojí štěstí zaručeno!

těžko říct, co bude větším magnetem 
pro návštěvníky tohoto koncertu, zda 
významní umělci, trumpetista Marek 
Zvolánek, varhaník Pavel Svoboda a 
dětský pěvecko-flétnový ansámbl, je-
hož domovskou scénou je ZŠ Marjánka, 
pro rodiče a příznivce důležitý, možná 
nejdůležitější aktér koncertu, anebo 
okolnosti „ne-živé“ – sama bazilika sv. 
Markéty, protože být uvnitř tak nádher-
ného interiéru člověka nikdy neomrzí, 
či atmosféra novoročního koncertu a 
zážitek pospolitosti, který návštěvníci 
zažívají. Scházejí se tu přátelé, staro-
usedlíci, rodiče a kamarádi dětských 
zpěváčků a trubačů na zobcové flétny, 
i ti, kteří sem zavítají poprvé. Novoroč-
ním koncertem vyvrcholí a definitivně 
se uzavře důležitá kapitola společen-
ského života každého roku - série kul-
turních produkcí od adventu po tři 
krále, koncertů a také hraných scének 
a výjevů o narození Ježíška a putování 
pastýřů do betléma v podání souborů 
lidového divadla. 6. ledna se na zárub-
ních mnoha dveří (a to i kancelářských) 
objeví tradiční K + b+ M a my víme, že 
vánoční a silvestrovské oslavy skončily 
a další rok je definitivně tady.

7. ledna se tedy v Markétě, jak místní 
familiárně tuto skvostnou baziliku na-
zývají, uskuteční 7. novoroční koncert. 
Jeho program není nikde uveden a ani 
po rozsáhlém pátrání nezjištěn, ale ko-
neckonců proč bychom měli dopředu 
vědět všechno? Nechme se překvapit. 

Dostatečnou zárukou hudebního zá-
žitku je vedle interpretů i staletími ově-
řená nádhera zvukové trojice – štíhlý, 
ušlechtilý a slavnostní zvuk trubky, dále 
varhany, které pomocí desítek rejstříků 
a stovek píšťal dokáží rozehrát nástro-
je celého orchestru, a jemné dětské 
hlásky spojené do sboru. A to do sbo-
ru velkého – Pěvecký sbor ZŠ Marjánka 
má na 70 členů a má za sebou už 18 let 
činnosti. Sbor založila a vede ředitelka 
školy bc. Mgr. Anna Niklová. Repertoár 
je rozdělen na sezónní programy k růz-
ným příležitostem – vítání prvňáčků, 
stužkování devátých tříd, vystupování 
na všech důležitých akcích školy, na 
akcích Městské části Praha 6 i při ve-
řejných oslavách. Důležitou položkou 
činnosti sboru jsou tradiční adventní a 
novoroční koncerty pro veřejnost prá-
vě v bazilice sv. Markéty v břevnovském 
klášteře. 

Marek Zvolánek působí jako 1. 
trumpetista a vedoucí skupiny trumpet 
Symfonického orchestru hl. města Pra-
hy FOK. Hraje na nástroj světoznámé-
ho rakouského výrobce Schagerl Music 
instruments. Jeho recept na úspěch? 
V začátcích přísný kantor, dohled rodi-
čů a energická babička, „šedá eminence 
mých začátků do mých osmnácti let. Když 
chcete být v  budoucnu úspěšný, nejdůle-
žitější smysl je vnímání. Nezapomeňte, že 
my hudebníci musíme vnímat hodně věcí 
najednou. Každá hlava si uchová v pamě-
ti něco jiného nebo každý to samé pocho-
pí jinak, ale když vše do sebe zapadne, 
tak se to povede. Důležitá je pracovitost a 
láska k jedné z posledních čistých a prav-
divých věcí na světě, kterou hudba bez 
diskuse je.” učitel a babička ho vytréno-
vali natolik, že se už v osmnácti letech 
stal členem České filharmonie, kterou v 
té době dirigoval Václav Neumann. Jako 
sólista vystoupil na festivalech Pražské 
jaro nebo Smetanova Litomyšl, účinko-
val s Pražským komorním orchestrem, 
Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy 
FOK, Sukovým komorním orchestrem, 
Filharmonickým komorním orchestrem, 
Virtuosi di Praga, Moravskou filharmo-
nií Olomouc a teplickou filharmonií. 
Jako host účinkoval v basilejském sym-
fonickém orchestru, v Neue Lausitzer 
Philharmonie a Orquestra Filarmónica 
de Lisboa. V Německu byl přizván ke 
spoluúčasti v prestižním souboru ten of 
the best, který se skládá z deseti nejlep-
ších trumpetistů světa.

„Varhany jako koncertní nástroj jsou 
rozhodně jedním z  fyzicky nejnáročněj-
ších nástrojů – hrajete rukama i  noha-
ma, ovládáte tisíce píšťal, desítky rejs-
tříků, ale stojí to za to. Neměnil bych,“ 
říká koncertní varhaník, vítěz světo-
vých i českých varhanních soutěží a 
také hudební manažer Pavel Svoboda. 
Studoval Konzervatoř v Pardubicích ve 
třídě Josefa Rafaji a Václava Rabase, 
Akademii múzických umění absolvo-
val u Jaroslava tůmy. Absolvoval také 
řadu interpretačních kurzů u pedago-
gů světového renomé včetně stáže na 
universität der Künste v berlíně. Získal 
řadu ocenění, z nichž nejprestižnější 
byl titul laureáta soutěže Pražské jaro 
(2013) a 2. cena v mezinárodní soutě-
ži bachpreisträger v Lipsku (2016). Je 
uměleckým ředitelem Mezinárodního 
hudebního festivalu F. L. Věka, členem 
správní rady barocco sempre giova-
ne a předsedou spolku PROVARHANY, 
který se zaměřuje na ochranu historic-
kých varhan. V roce 2014 bylo vydáno 
jeho CD Historické varhany v Dobruš-
ce 1727 s tvorbou autorů buxtehude, 
Muffat, bach, Walther. Úspěšný disk s 
názvem bach-Silbermann-Svoboda 
vydala společnost ARtA Records. Hru 
na varhany vyučuje na Pedagogické 
fakultě univerzity Hradec Králové, je 
vedoucím Oddělení historicky pouče-
né interpretace na Hudební a taneční 
fakultě AMu v Praze.

Vstupenky na 7. novoroční koncert 
v bazilice sv. Markéty v břevnově stojí 
120,- Kč (možno zakoupit v Krejčov-
ství Ála Lacinová, bělohorská 90, ve 
Zlatnictví Lukáš, bělohorská 99, nebo 
elektronicky na stránkách Spolku 
břevnovských živnostníků). Každý 
návštěvník s platnou vstupenkou ob-
drží zdarma novoroční punč (pouze 
osoby starší 18 let).

(red)
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Petřinská tramvajová anabáze III.
Milan Mikeš - vzpomínky bývalého zaměstnance 
Dopravního podniku a petřinského patriota.

Nadšení pro stavbu tramvajové trati bylo 
veliké, základní úkol daný Dopravním pod-
nikem zněl:

• Nalámat kámen na štětování trasy v Mo-
tolském lomu.

• Provést výkopové práce v délce 1,6 kilo-
metru trati.

• Vyštětovat a zastěrkovat tramvajové těle-
so a to předat Dopravnímu podniku Praha.

Práce začaly s předstihem již 25. listopa-
du 1949 v motolském lomu za účasti 30 
brigádníků. Pracovalo se po několik nedělí 
i za nepříznivého počasí. Hlídač lomu často 

prokřehlým brigádníkům rozdělal oheň a i 
něco upekl. Celkem bylo nalámáno 2 000 
m3 kamene. Slavnostní zahájení kopáčských 
prací proběhlo 15. března 1950 v 10 hodin 
za účasti primátora Dr. V. Vacka, ředitele Do-
pravního podniku Lukavského a řady dalších 
funkcionářů. Za zvuku vojenské kapely se 
409 brigádnic a brigádníků chopilo krum-
páčů a lopat. V tento památný den odvezli 
sjednaní dopravci 93 m3 zeminy! Na Petři-
nách nebyla snad jediná rodina, která by se 
nezúčastnila. Dva týdny po tom následovalo 
zahájení výkopových prací v protisměru, od 

Vojenské nemocnice. Jednalo se o přemístě-
ní 5 000 m3 zeminy. Se započetím prací začal 
pracovní výbor vést deník, kde byly vedeny 
zápisy ze schůzek a dění na trati. Jednalo se 
vlastně o jistou formu stavebního deníku. O 
osudu deníku, do kterého jsem měl možnost 
nahlédnout a pořídit několik kopií, se zmí-
ním na závěr, podobně jako o fotodokumen-
taci, která se dochovala. Zápisy obsahovaly 
nejen údaje o stavu prací, nářadí a potřeb, ale 
také připomínky kolem připisování brigád-
nických hodin, nebo že ve stodole Klausovy 
třešňovky tráví brigádníci moc času a proto 
je zde nutno zakázat kouření, a to nejen z dů-
vodu nebezpečí požáru. Zajímavý je zápis ze 
dne 14. října 1950, kde se píše, aby se všech-
ny fotografie a vše co souvisí s výstavbou tra-
ti, dobře uchovalo s tím, že na podzim roku 
1950 proběhne na okresu Praha 5 výstava, 
kde se vše použije. K tomu je dlužno uvést, 
že současný a dobře vedený archiv DP nemá 
prakticky žádný materiál k této stavbě. 

Pokračování v příštím čísle.  

Motolský lom podzim 1949

Primátor V.Vacek (první zleva) Zahájení prací





SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ AŽ 56 000 Kč

Vyberte si model ŠKODA SCALA 125 let. Edice 125 let přidává 16" kola z lehké slitiny, vyhřívání předních sedadel, 
signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu, Sunset – zatmavená zadní okna, zadní TOP LED světla s animovaným 
ukazatelem směru jízdy nebo elektrické ovládání oken pro pasažéry na zadních sedadlech.

Ilustrativní fotografi e

56 000 Kč

se zvýhodněním až
= +

Produktový bonus
26 000 Kč

Výkupní bonus
30 000 Kč

ŠKODA

SCALA
již za 377 900 Kč včetně DPH

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA SCALA: 4,1–5,0 l/100 km, 108–115 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-2   1 30.12.2019   11:32:15


