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Dveře dovnitř - rozhovor s M. Caisem Dagmar Šubrtová Galerie Makráč slaví 45 let

Čím žije Praha 6
Dveře dovnitř - rozhovor s Milanem Caisem
Od nemoci ke zdraví - Představujeme semifi nalistku soutěže Sestra sympatie
Historické osobnosti v názvech ulic Prahy 6 - Václavkova
Je to vždy nový příběh s novými ingrediencemi - říká Dagmar Šubrtová
Cesta naděje a vítězství (2. část)
Papír - vládce času
Umění zde vždy bylo svobodné - Galerie Makráč slaví 45 let
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1/2/ST 15:30 Pasažéři/ kino senior
 18:00 Kruhy/ kino
 20:30 Miluji tě modře/ kino
2/2/ČT 18:00 Richard Muller - Nepoznaný/ kino
 20:30 Kruhy/ kino
3/2/PÁ 15:30 Bratříček Karel/ kino senior
 18:00 Pod rouškou noci/ kino
 20:30 Richard Muller - Nepoznaný/ kino
4/2/SO 13:00 Anděl páně 2/ kino pro děti
 15:30 Divoké vlny 2/ kino pro děti
 18:00 La La Land/ kino
 20:30 Odyssea/ kino
5/2/NE 13:00 Zpívej/ kino pro děti
 19:00 Drobečky z perníku/ divadlo
6/2/PO 20:00 Paterson/ pondělky s Jimem Jarmuschem
7/2/ÚT 19:30 Vínem proti pohanství/ divadelní představení
 23:00 Ovčáček Čtveráček/ záznam divadelního představení
  na fi lmovém plátně
8/2/ST 15:30 Paterson/ kino senior
 18:00 Spojenci/ kino
 20:30 Woolf Works - díla Virginie Woolfové/ přímý přenos
  baletu z Royal opera house
9/2/ČT 18:00 Jackie/ kino
 20:30 Spojenci/ kino
10/2/PÁ 15:30 Anděl páně 2/ kino senior
 18:00 Padesát odstínů temnoty/ kino
 20:30 Jackie/ kino
11/2/SO 13:00 Anděl páně 2/ kino pro děti
 15:30 LEGO: Batman movie/ kino pro děti
 18:00 Jackie/ kino
 20:30 Padesát odstínů temnoty/ kino
12/2/NE 13:00 LEGO: Batman movie/ kino pro děti
 15:30 O 12 měsíčkách/ divadlo pro děti
 17:30 Naše poslední tango/ fi lmový dokument
13/2/PO 18:00 Paterson/ pondělky s Jimem Jarmuschem
 20:30 Trvalá dovolená/ pondělky s Jimem Jarmuschem
14/2/ÚT 18:00 La La Land / Valentýnská fi lmová noc
  (1+1 zdarma) a sklenička sektu ke každé vstupence
 20:30 Padesát odstínů temnoty/ Valentýnská fi lmová noc
  (1+1 zdarma) a sklenička sektu ke každé vstupence

15/2/ST 15:30 Všechno nebo nic/ kino senior
 18:00 Já, Daniel Blake/ kino
 20:30 Místo u moře/ kino
16/2/ČT 18:00 Místo u moře/ kino
 20:30 T2 Trainspotting - s fi lmovým kritikem Kamilem Filou/ kino
17/2/PÁ 15:30 Egon Schiele/ kino senior
 18:00 T2 Trainspotting/ kino
 20:30 Mlčení/ kino
18/2/SO 13:00 Anděl páně2/ kino pro děti
 15:30 LEGO: Batman movie
 17:30 Mlčení/ kino
 20:30 T2 Trainspotting/ kino
19/2/NE 15:30 Čert a Káča/ divadlo pro děti
 17:30 Queen Rock Montreal 1981/záznam koncertu hudební legendy
20/2/PO 18:00 Paterson/ pondělky s Jimem Jarmuschem
 20:30 Podivnější než ráj/ pondělky s Jimem Jarmuschem
21/2/ÚT 18:00 Zlato/ kino
 20:30 Lék na život/ kino
22/2/ST 15:30 Strnadovi/ kino senior
 18:00 Lék na život/ kino
 20:30 Zlato/ kino
23/2/ČT 18:00 Moonlight/ kino
 20:30 Bába z ledu/ kino
24/2/PÁ 15:30 Odysea/ kino senior
 18:00 Bába z ledu/ kino
 20:30 Moonlight/ kino
25/2/SO 13:00 Pes Rocku/kino pro děti
 15:30 Loupeřnická pohádka/ kino pro děti
 18:00 Děláme Dlabačov - divácký výběr fi lmů
 20:30 Děláme Dlabačov - divácký výběr fi lmů
26/2/NE 13:00 Pes Rocku/ kino pro děti
 15:30 Pošťácká pohádka/ divadlo pro děti
 17:30 Višňový sad/ záznam divadelního představení
27/2/PO 18:00 Paterson/ pondělky s Jimem Jarmuschem
 20:30 Mimo zákon/ pondělky s Jimem Jarmuschem
28/2/ÚT 17:30 Moonlight/ kino
 20:00 Šípková růženka/ přímý přenos baletu z Royal opera house

PROGRAM KINA DLABAČOV - ÚNOR

Informace k jednotlivým titulům a cenám jsou uvedeny na www.dlabacov.cz.
Změna programu vyhrazena, pokladna a kavárna otevřena půl hodiny před začátkem představení.

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

kino-divadlo-kavárna



Nová tvář prostranství u stanice 
metra Hradčanská. Městská část Praha 
6 vyzvala na podzim minulého roku tři 
pražské architektonické týmy ke zpra-
cování ideových návrhů na úpravu ne-
využívaného prostranství u výstupu ze 
stanice metra Hradčanská při Dejvické 
ulici. Jedná se o prostor okolí výstupu 
z  vestibulu metra, včetně plochy u ko-
lejového přechodu pro pěší. V tomto 
městském prostoru s  velkým poten-
ciálem by mělo být nově vyřešeno 
dláždění, městská zeleň a měla by zde 
také vzniknout malá městská tržnice. 
Osloveny byly ateliéry majo architekti, 
monom a arch. Jiří Gebert. Městská část 
Praha 6 nyní s architekty a inženýry při-
pravuje zadání záměru na regeneraci 
zmíněného prostoru. Jak by se měla 
změnit podoba prostoru u Hradčanské 
se městská část ptala občanů prostřed-
nictvím veřejné ankety, která  se  usku-
tečnila  přímo na místě v  únoru minu-
lého roku. Podle průzkumu většina 
občanů změny uvítala. Představa, že 
neupravené místo, kterým každý den 
jen spěšně procházejí, dostane novou 
funkci, pro ně byla pozitivní. „Neutě-
šenost prostoru, kde není možné ani se 
posadit, pošlapané trávníky a běžná 
údržba. To je to, co by měla plánovaná 

úprava rozhodně řešit“, upřesnil Voj-
těch Černý ze společnosti Agora, která 
dotazování prováděla. Podstatným vý-
stupem ankety byl požadavek zacho-
vání a doplnění zeleně. Pro většinu lidí 
bude vybudování tržiště vítanou změ-
nou, předláždění nutné pro jeho pro-
voz ovšem povede ke zmenšení plochy 
zeleně – byť trávníku či stromů tu dnes 
najdeme pomálu. „Rádi bychom úbytek 
zanedbaných trávníků kompenzovali 
umístěním stromů, které vytvoří příjem-
né mikroklima“, komentoval výsledky 

šetření zástupce starosty a radní Ing. 
arch. Martin Polách. V  nejbližší době 
proběhne projektová příprava předláž-
dění, přípojek a prostoru pro umístění 
stánkové galerie, jejíž výstavbu a pro-
voz by měl zajistit soukromý investor. 
Realizace tržiště se pak předpokládá na 
konci letošního roku. Do doby zahájení 
stavebních úprav chce radnice vybavit 
prostor u kolejového přechodu dočas-
ným mobiliářem a zelení a dát tak na 
Hradčanské občanům alespoň improvi-
zovanou možnost posezení a nákupu.

P+R v Tobrucké. Praha 6 souhlasí se 
změnou režimu stávajícího nevyužíva-
ného parkoviště v Tobrucké ulici. Bude 
tak mít první zařízení P+R na svém úze-
mí. Vedení radnice nebere na lehkou 
váhu připomínky místních obyvatel 
a jejich obavy o bezpečnost provozu, 
proto nedovolí zprovoznění parkoviště, 
dokud na Evropské nebude instalován 
ukazatel zaplnění parkoviště. Přede-
jde se tak zbytečným vjezdům vozidel. 
S místními chce radnice zahájit dialog, 
aby společně našli vhodné řešení finál-
ní podoby zařízení, které by bylo vý-
hodné pro všechny. Stávající parkoviště 
má kapacitu 144 míst, bylo postaveno 

před více jak dvaceti lety a mělo slou-
žit pro potřeby obyvatel sídliště. Nikdy 
však nebylo plně využíváno. Při návr-
hu územního plánu hl. m. Prahy došlo 
k  nesouladu se skutečnosti a plocha 
se ocitla ve funkční ploše lesa. Tento 
rozpor trvá dodnes. V  minulých letech 
měl parkoviště pronajatý podnikatel se 
záměrem provozovat zde hlídané par-
koviště. O službu ovšem nebyl zájem. 
Po spuštění zón došlo k obnově zaříze-
ní s  očekáváním, že díky zónám bude 
hlídané parkoviště využíváno více. Na 
to upozornila radnice Prahy 6 s  tím, 
že takovéto využívání majetku města 
není v pořádku. Zároveň označila toto 

místo jako strategické pro vznik větší-
ho parkoviště v  systému P+R, protože 
se jedná o jeden ze tří vstupů do Prahy 
přes městskou část Praha 6. Podmínkou 
ovšem bylo, aby stavba nového zařízení 
byla napojena přímo a pouze z ulice Ho-
roměřická. Kvůli úzkému místu v zatáč-
ce dojde k  vyparkování 6 stání. Proto-
že není splněna podmínka o napojení, 
bude provoz v ulici Arabská a Tobrucká 
intenzivně sledován. Radnice Prahy 6 
chce s místními zahájit přímou komuni-
kaci o finální podobě P+R Tobrucká tak, 
aby i pro ně stavba přinesla nějakou vý-
hodu, například možnost krytého par-
kování pro rezidenty.

Letiště Václava Havla Praha odba-
vilo třináctimiliontého cestujícího. 
Letiště Václava Havla Praha má nový 
rekord, v  závěru roku překročilo hrani-
ci 13 milionů odbavených cestujících. 
Stalo se tak 30. prosince po 9 hodině. 

Pražskému letišti se tak po osmi le-
tech podařilo pokořit historický rekord 
z  roku 2008, kdy bylo odbaveno 12,6 
milionů cestujících.  K  nárůstu počtu 
cestujících a překročení hranice 13 mi-
lionů přispěl i nad očekávání úspěšný 

prosinec, kdy bylo jen za první 3 týdny 
odbaveno 812 702 cestujících, což je 
o 18,7 % více než ve stejném období 
loňského roku. Závěrečný měsíc roku 
se tak stal vůbec nejúspěšnějším pro-
sincem v historii letiště.

ČÍM ŽIJE PRAHA 6
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Vyhlášení výsledků soutěže na vý-
běr zpracovatele podkladové studie 
pro změnu územního plánu rozvojo-
vého území Ruzyně. V návaznosti na 
soutěžní podmínky schválené usnese-
ním RMČ č. 1628/16 proběhla soutěž 
pro čtyři vyzvané týmy, výzvu k  účasti 
v soutěži přijaly ateliery Jakub Cigler ar-
chitekti, Šafer Hájek architekti s.r.o., Loxia 
a.s.  a Atelier M1 architekti s.r.o. Předmě-
tem soutěže je transformace území na 
obytnou čtvrť Prahy 6. Zadáním soutěže 
bylo zpracování urbanistického řešení 
uspořádání rozvojového území Ruzyně 
jako podklad pro výběr zpracovatele 
podkladové studie pro změnu Územ-

ního plánu hl. m. Prahy. Cílem je získat 
návrh urbanistické koncepce na zástav-
bu obytné a smíšené čtvrti s dostateč-
nými veřejnými prostranstvími a úplnou 
vybaveností (MŠ, ZŠ, obchody, služby 
a další vybavenost).

Soutěž byla vyhlášena na základě usne-
sení RMČ č. 1628/16 ze dne 21.9.2016, re-
gulérnost soutěže byla potvrzena Českou 
komorou architektů. Na ceny a odměny 
byla v souladu se schválenými soutěž-
ními podmínkami na základě § 12 odst. 
d Soutěžního řádu ČKA určena celková 
částka ve výši 150 000 Kč. V řádném ter-
mínu 5. 12. 2016 obdržela Kancelář archi-
tekta 4 návrhy. Porotou navržené rozdě-

lení cen a potvrzení pořadí návrhů v této 
soutěži bylo schváleno Radou městské 
části Praha 6 usnesením č. 1926/16 ze 
dne 14.12.2016.

 Pořadí návrhů:
1.místo - cena 60 000 Kč - návrh č.3 - Jakub Cigler architekti, a.s.
2.místo - cena 40 000 Kč - návrh č.2 - Šafer Hájek architekti s.r.o.
3 místo - cena 30 000 Kč - návrh č.1 - Loxia a.s.
4.místo - cena 20 000 Kč - návrh č.4 - Atelier M1 architekti s.r.o.

Soutěžní návrhy jsou k nahlédnutí i na webových stránkách Městské části Praha 6. Výstava soutěžních návrhů bude probí-
hat v měsíci lednu a únoru 2017 v prostorách Galerie Chodba ve 3. patře budovy úřadu městské části Praha 6, Českosloven-
ské armády 23, Praha 6.
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ÚT 7. 2.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 14. 2.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 21. 2.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 28. 2.
 v 15 hodin sraz 
 před Klausovou 
 synagogou, 
 Praha 1 

IZRAEL, PALESTINA, JORDÁNSKO   
Cesta napříč Jordánskem přes starobylé chrámy 
Petry, zastavení v Jerichu na západním břehu 
Jordánu, toulky Starým městem Jeruzaléma —
to a mnohem víc se dozvíte na této přednášce. 

ČEŠTÍ PÍSNIČKÁŘI – VÁCLAV KOUBEK
Nový cyklus v roce 2017 zahájí český písničkář a har-
monikář, spisovatel, herec a režisér Václav Koubek. 

JAK DOSÁHNOUT ZMĚNY VE SVÉM ŽIVOTĚ!
Víte, co je koučink a jak vám může koučování 
změnit život? Setkání s profesionální koučkou 
Milenou Židlickou odpoví vaše otázky.

ŽIDOVSKÉ ZVYKY A TRADICE
Komentovaná vycházka s loutkoherečkou, spisova-
telkou a dlouholetou členkou Židovské obce v Praze 
Vidou Neuwirthovou.   rezervace nutná 

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

W
W

W
.F

R
ES

HS
EN

IO
R

.C
Z 

Z
M
Ě

N
A

 P
R

O
G

R
A

M
U

 V
Y

H
R

A
Z

E
N

A

ÚTERÝ
10.00 Výtvarný kurz s akad. mal. Miladou Gabrielovou 
12.00 Výtvarný kurz s akad. mal. Miladou Gabrielovou

STŘEDA
10.00 Anglická konverzace – mírně pokročilí
11.00 Anglická konverzace – pokročilí
10.00 Kondiční a rehabilitační cvičení
11.00 Smovey – cvičení pro každého s vibračními kruhy

ČTVRTEK
10.00 Francouzská konverzace – pokročilý
11.00 Francouzská konverzace – mírně pokročilý
10.00 Taj-ji 
11.00 Taj-ji 

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
út–pá 10.00–14.00 

tel. č.: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

ADRESA MÍSTA KONÁNÍ: Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 
Praha 6 / Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6

NOVÝ CYKLUS KURZŮ 
FRESH SENIOR VE VILLA PELLÉ

PROGRAM ⟶ ÚNOR 2017

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6



SMS informační systém je tu pro 
vás. MČ Praha 6 více než 12 let použí-
vala k informování veřejnosti externí 
systém, který umožnoval v případě mi-
mořádné potřeby poslat krátkou sms 
zprávu o dění na našem území. Z dů-
vodu snižování nákladů, větší efektiv-
nosti a vlastní kontroly nad systémem 
jsme se rozhodli od 1. prosince použí-
vat vlastní SMS systém, který bude plně 
v kompetenci oddělení IT a oddělení 
komunikace a vnějších vztahů. Chcete-
-li být i Vy informováni, přihlašte se na 
toto telefonní číslo: 777 362 844. Jak se 
přihlásit do systému? Stačí poslat sms 
zprávu na uvedené telefonní číslo, do 
které napíšete jen své jméno a příjmení.

Nejtišším dopravcem na Letišti Václava 
Havla Praha je letecká společnost Swiss 
International Air Lines. Švýcarská letecká 
společnost Swiss International Air Lines po-
prvé zvítězila v soutěži NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE, 
kterou pořádá Letiště Praha ve spolupráci 
s  městskou částí Prahy 6 již od roku 2006. 
Vítěz vzešel z výsledků ve třech kategoriích 
– hlukové parametry letadel společnosti, 
dodržování letových tratí a efektivní vyu-
žití sedačkové kapacity, tzn. obsazenost 
letadla. Trofej ve tvaru křišťálové vlaštovky 
předali předseda představenstva Českého 
Aeroholdingu Václav Řehoř a také starosta 
městské části Praha 6 Ondřej Kolář. Každo-
ročním kláním se pražské letiště snaží moti-
vovat letecké společnosti ke snižování hluku 
a šetrnějšímu přístupu k obyvatelům v okolí. 
Do klání byli zařazeni pouze letečtí doprav-
ci, kteří na Letiště Václava Havla Praha létají 
nejčastěji. Soutěž probíhala jako obvykle 
v  období, kdy je na Letišti Václava Havla 
Praha nejintenzivnější letecký provoz – tedy 
od 1. května do 31. října 2016. To potvrzují 
také statistiky, během tohoto období totiž 
Letiště Praha zažilo rekord v počtu přepra-
vených cestujících. Od začátku června do 
konce srpna jich bylo odbaveno 4,2 milionu. 
K  vyhodnocení jubilejního desátého roční-
ku soutěže byl použit monitorovací systém 
ANOMS9, který kontinuálně měří hluk z le-
teckého provozu a zaznamenává trajektorie 
všech letů. Systém mimo jiné tvoří 13 stacio-
nárních měřících stanic, které jsou umístěny 
ve vybraných lokalitách v  okolí letiště tak, 
aby měření mělo dostatečnou vypovídající 
hodnotu. „Snažíme se nejen vyjít vstříc našim 
zákazníkům z hlediska pohodlí přepravy, ale 
také být společností, jež se hlásí k odpovědnos-
ti za životní prostředí. I proto jsme investovali 
do letounu Bombardier CS100 – inovativního 
twinjetu pro krátké a střední tratě – a uvedli ho 
vloni v létě do provozu i na trase Curych-Pra-
ha. Díky nejmodernějším motorům a systé-
movým a materiálovým technologiím je Série 

C novým standardem pohodlí během letu, 
ekonomičnosti provozu a ochrany životního 
prostředí. Nový twinjet je pouze z poloviny tak 
hlučný jako srovnatelné modely, tj. pro lidské 
ucho o 10 až 15 decibelů tišší než podobné 
typy letounů,“ říká generální ředitel společ-
nosti SWISS Thomas Klühr. „Uvědomujeme si 
důležitost naší role v oblasti ochrany životního 
prostředí. Snažíme se být odpovědnou společ-
ností a ke stejnému chování motivovat také 
naše partnery. I proto organizujeme spolu 
s městskou částí Praha 6 soutěž NEJTIŠŠÍ DO-
PRAVCE roku a přijímáme celou řadu provoz-
ních opatření, která vedou ke snížení hlukové 
zátěže na Letišti Václava Havla Praha i v jeho 
okolí. Umožňujeme například přistání a vzlet 
pouze letadlům s  odpovídající hlukovou cer-
tifikací, omezujeme noční provoz i použití 
reverzního tahu motorů a použití záložního 
zdroje energie,“ říká Václav Řehoř, předse-
da představenstva Českého Aeroholdigu.
„Spolupráce mezi Letištěm Praha a Prahou 6 je 
symbiotická. Díky přítomnosti mezinárodního 
letiště představuje naše městská část jakousi 
vstupní bránu do celého středoevropského 
regionu. Jistá negativa, jež bývají s provozem 
takové instituce nutně spjatá, jsou pak letiš-
těm štědře kompenzována podporou projek-
tů v oblasti životního prostředí,“ uvedl Ondřej 
Kolář, starosta městské části Praha 6.

Letiště Praha přijímá celou řadu opatření 
vedoucích i ke snižování uhlíkové stopy. Le-
tos bylo oceněno za své snahy o snižování 
úrovně uhlíkové stopy v rámci programu Ai-
rport Carbon Accreditation (ACA) postupem 
do 3. úrovně „Optimalizace“, která se vyzna-
čuje zapojením partnerů provozovatele 
letiště do společného úsilí omezit množství 
skleníkových plynů z  jejich provozu. Od 
vstupu do programu v roce 2010 se Letišti 
Praha podařilo snížit svoji uhlíkovou stopu 
již o 8 %. Postoupením do vyšší úrovně se 
navíc zařadilo mezi 20 významných evrop-
ských letišť, jakými jsou například Frankfurt, 
Mnichov, Curych, Kodaň či Atény.

ÚT 7. 2.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 14. 2.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 21. 2.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 28. 2.
 v 15 hodin sraz 
 před Klausovou 
 synagogou, 
 Praha 1 

IZRAEL, PALESTINA, JORDÁNSKO   
Cesta napříč Jordánskem přes starobylé chrámy 
Petry, zastavení v Jerichu na západním břehu 
Jordánu, toulky Starým městem Jeruzaléma —
to a mnohem víc se dozvíte na této přednášce. 

ČEŠTÍ PÍSNIČKÁŘI – VÁCLAV KOUBEK
Nový cyklus v roce 2017 zahájí český písničkář a har-
monikář, spisovatel, herec a režisér Václav Koubek. 

JAK DOSÁHNOUT ZMĚNY VE SVÉM ŽIVOTĚ!
Víte, co je koučink a jak vám může koučování 
změnit život? Setkání s profesionální koučkou 
Milenou Židlickou odpoví vaše otázky.

ŽIDOVSKÉ ZVYKY A TRADICE
Komentovaná vycházka s loutkoherečkou, spisova-
telkou a dlouholetou členkou Židovské obce v Praze 
Vidou Neuwirthovou.   rezervace nutná 

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ
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ÚTERÝ
10.00 Výtvarný kurz s akad. mal. Miladou Gabrielovou 
12.00 Výtvarný kurz s akad. mal. Miladou Gabrielovou

STŘEDA
10.00 Anglická konverzace – mírně pokročilí
11.00 Anglická konverzace – pokročilí
10.00 Kondiční a rehabilitační cvičení
11.00 Smovey – cvičení pro každého s vibračními kruhy

ČTVRTEK
10.00 Francouzská konverzace – pokročilý
11.00 Francouzská konverzace – mírně pokročilý
10.00 Taj-ji 
11.00 Taj-ji 

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
út–pá 10.00–14.00 

tel. č.: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

ADRESA MÍSTA KONÁNÍ: Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 
Praha 6 / Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6

NOVÝ CYKLUS KURZŮ 
FRESH SENIOR VE VILLA PELLÉ

PROGRAM ⟶ ÚNOR 2017

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6



Kdybyste se měl představit, popsat 
sám sebe, co by zaznělo? Kdo či co jste? 
Hudebník, výtvarník, divadelník, která 
z těchto rolí je vám nejbližší?

Divadelník rozhodně ne! To, že jsem 
vytvořil pár scénografi í a složil nějakou 
hudbu pro divadlo, ze mě ještě nedělá 
divadelníka. Obyčejně v  těchto přípa-
dech píšu u svého jména – hudebník 
a vizuální umělec. 

Po kom jste zdědil své umělecké
nadání? 

Nevím u nás v rodině o nikom ani z má-
miny, ani z  tátovy strany, že by se nějak 
aktivně věnoval hudbě nebo výtvarnému 
umění. A už vůbec ne profesionálně. Mož-
ná jedině dědeček z  tátovy strany, jinak 
elektrikář, ve chvílích volna prý naivně 
maloval. Moc jsem ho neznal, ale utkvělo 
mi jako dítěti v paměti, že když jsme k nim 
jeli s našima na návštěvu, líbil se mi na je-
jich domě velikej namalovanej Rumcajs, 
Cipísek a Manka. Děda mi pak sdělil, že 
to je jeho dílo.

Máte pocit, že základní škola Vaše 
talenty podpořila, rozvinula nebo na-
opak? Jak vzpomínáte na své první uči-
tele v uměleckých předmětech?

Výtvarka jako předmět na základce 
mě vždycky hodně bavila, docela mi 
to i šlo. Ostatní děti po mě často chtě-
ly, abych jim to jablíčko nebo autíčko 

namaloval já. Což jsem vlastně i rád dě-
lal. Na hudebku jsme měli pana učitele 
(tenkrát ještě soudruha učitele) Lapku, 
který už byl starší pán a říkával nám – 
jste sice nejzlobivější třída, kterou jsem 
kdy učil, ale máte krásný hlásky. Hodně 
mi pak daly soukromé hodiny výtvarné 
přípravy u akademické sochařky Olgy 
Vohnoutové, ke které jsem docházel 
jednou týdně a která mě vlastně připra-
vovala už od sedmé třídy na zkoušky na 
střední výtvarnou školu Václava Hollara. 

Paní Olga říkala tenkrát mým rodičům: 
no, víte, nějaký talent má, ale moc ne-
počítejte, že by se tam dostal, je tam 
moc velká konkurence. A ono to pak ně-
jak záhadně vyšlo.

Který moment nejvíce ovlivnil Váš 
umělecký vývoj a zaměření? 

Asi někdy ve druháku na Hollarce mě 
hodně začalo bavit modelování. Možná 
taky proto, že do modelovny vždycky po 
vyučování chodili starší kluci pracovat na 
svých věcech. Já jsem to chtěl taky. Vlast-

DVEŘE DOVNITŘ
Rozhovor s Milanem Caisem
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ně jsme dobrovolně zůstávali po škole. 
A už ve třetáku jsem se začal docela in-
tenzivně připravovat na zkoušky na Aka-
demii výtvarných umění.

A projevuje se umělecké nadání 
nebo sklony u Vašich dcer? Hrají už na 
nějaký hudební nástroj? Měli jste třeba 
doma pomalované stěny?

Pomalované stěny máme neustále. Po-
slední výtvor vznikl dokonce nedávno. 
Nad dveře svého pokojíčku si namalovaly 
ornamentálním písmem nápis: toto je zá-
mek Anny, Elsy a Olafa. Nejstarší Evelína 
chodila rok na housle, ale moc jí to nevza-
lo. Baví jí tanec a divadlo, což praktikuje 
obojí sloučeně už od první třídy. Johanka 
docela hezky kreslí a občas si jde zahrát 
na domácí pianino. Nejmladší Apolenka 
je na všechno zatím moc malá.

Vyjadřujete se raději hudbou, nebo 
výtvarným dílem? Máte období, kdy 
převažuje jedno, nebo druhé, nebo jsou 
obě Vaše tvůrčí oblasti v rovnováze?

Rovnováhu hledám od té doby, kdy jsem 
zjistil, že existuje. Období se samozřejmě 
různě prolínají, podle toho, co je zrovna pri-
oritou. Ale mám radost, že si můžu dopřávat 
ten luxus pouštět ze sebe věci dvěma směry 
sebevyjádření. Když mi nějaký pocit nebo 
téma nejde přetavit v písničku, zkusim z něj 
udělat sochu a naopak. 

Jste vůdčí osobností známé ka-
pely Tata Bojs. Také jste se angažo-
val v  projektu Kašpárek v  rohlíku. 
Máte ještě nějaké další hudební pro-
jekty či angažmá?

Od roku 2005 máme ještě s  kamarády 
výtvarníky a hudebníky Petrem Niklem, 
Ondřejem Smeykalem a Jiřím Hradilem 
takový performačně – hudebně – zábav-
ný projekt s  názvem Sváteční pop. Hrá-
váme skutečně svátečně, tak jednou do 
roka, ale stojí to za to. 12. a 13. února se 
to přihodí v divadle Archa. Srdečně zvu!

Máte své umělecké vzory?
Mám jich spoustu a nikdy nevím, 

které mám zrovna vyjmenovat, ne-
vešly by se sem...

Lze nějak popsat, jak vznikají Vaše 
díla od prvního momentu, nápadu až 
k defi nitivní realizaci? 

To bývá hodně různé, někdy je to jen 
kresba na malém kousku papíru nebo ve 
skicáku, od které k  fi nální realizaci ještě 
dlouhá cesta jest a někdy, třeba při tvor-
bě akvarelů, záležitost pouze pár minut. 
Ta mentální část je to pravé tvoření. To, 
co přichází potom, už je obyčejná náde-
ničina kombinovaná s  produkční prací, 
ale zase je na tom zábavné, jak to celé 
vzniká a rodí se.

Jak se vyvíjel Váš výtvarný styl a jak 
byste charakterizoval ten dnešní? Je 
Milan Cais v  roce 2017 hodně odlišný 
od Milana Caise například v roce 2007?

Jako člověk určitě ano. Jako umělec 
nevím. Ani vlastně nemám pocit, že bych 
měl nějaký svůj osobitý styl. Ale občas, 
když mě chce někdo pěkně poplácat po 
zádech, tak mi řekne, že to tam cítí, jak 
ve vizuálním projevu, tak ve zpěvu nebo 
dokonce i bubnování. Já opravdu nevím. 
Myslím, že pro tohle platí jedno obecné 
pravidlo, které je samozřejmě trochu kli-
šé. Když jde něco skutečně z  vás, z  vaší 
podstaty, zkrátka zevnitř, bude to vždyc-
ky originální, protože na světě neexistuje 
druhý takový, jako jste vy.

Která výtvarná technika nebo mate-
riál jsou Vaše oblíbené?

Miluju kreslit tužkou a v poslední době 
mě nadchlo pracovat s tuší a navlhčeným 
papírem. Říkám tomu akvarely. Když pra-
cuju s  materiálem, nemám žádná ome-
zení. Už jsem vyzkoušel ledacos. Baví 
mě pracovat s  přírodními i syntetickými 
materiály. Ta věc si vždycky řekne sama, 
z čeho chce být vyrobena.

Kde leží kořeny Vaší inspirace? 
Řekl bych, že někde uvnitř mne. Instala-

ce, sochy i moje texty písniček jsou větši-
nou založené na nějakých osobních pro-
žitcích, zážitcích nebo objevech. Člověk 
jak stárne, mění se zvenku i zevnitř, a to 
je zajímavé sledovat a konfrontovat to 
s okolním světem. Tam někde je základní 
kořínek mojí inspirace. 

Můžete nám přiblížit Vaši součas-
nou výstavu Dveře dovnitř v  Gale-
rii Villa Pellé? 

Výstava sestává vlastně ze dvou částí. 
Ta hlavní, jak už je patrno z  názvu, po-
jednává o dveřích. Tento předmět mě 
už asi dva roky hodně zajímá, speciálně 
ve své symbolické rovině. Dveře oddělu-
jí dva prostory. V  jednom jsme my a ve 
druhém nevíme, co čekat. S dveřmi mám 
spojené tajemství, moment rozhodnutí, 
překvapení, očekávání, ale i zklamání. 
Zkoumám a pootevírám dveře do svého 
nitra, své temné i světlé stránky, svého 
ega. A v  té druhé části jsou moje star-
ší věci, jakoby odstrčené na půdu, kde 
jsou sjednoceny do jedné velké skrumá-
že. Pracovně tomu říkám – bordel mi-
nulosti na půdě. 

Čím se tato výstava nejvíce liší od 
těch předchozích? 

V  rámci té trojexpozice Dveře dovnitř, 
která byla nejdříve v  Opavě v  galerii 
Obecního domu a pak v Trutnově v galerii 
UFFO, je ta pražská verze jiná právě tou 
zamknutou půdní minulostí. Už v  UFFU 
jsem měl aktuální věci doplněné o něja-
ké starší sochy a obrazy, ale k téhle myš-
lence mě inspiroval až prostor podkroví 
ve Ville Pellé.

Hraje zde opět významnou roli hud-
ba, jako u Vašich předchozích výstav?

Když odmyslím tu půdní instalaci, kde 
je dotek hudby a zvuku v některých ob-
jektech patrný, jsou Dveře dovnitř snad 

Plynutí s osudem
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mojí první výstavou, kde se hudbou 
vůbec nezabývám.

Jak už jste řekl, výstava Dveře do-
vnitř proběhla v  závěru loňského 
roku již v Opavě a vzápětí v Trutnově. 
S jakým ohlasem?

Prej dobrý. Lidi chodili. Opava i Trutnov 
se ukázaly jako hodně kulturní města, kde 
mají galeristé své pravidelné návštěvníky 
vychované. Byl zájem i o komentované 
prohlídky, doprovodný program v  po-
době koncertů Tata Bojs i mých před-
nášek, což mě velmi mile překvapilo. 
Nečekal jsem to.

Je Pelléova vila třetím a posledním 
místem této výstavy, nebo bude insta-
lována ještě jinde?

Vypadá to zatím, že to pražskou za-
stávkou nekončí. Domlouvám v  součas-
né době pokračování v Liberci a něco se 
možná chystá i v Bratislavě, uvidíme.

Jaké jsou Vaše nejbližší umělecké 
plány ve výtvarném umění i v hudbě?

Nechávám tomu volný průběh. Výstava 
mě poslední dobou hodně zaměstnávala, 
možná si chvilku odpočinu. A s Tata Bojs 
jsme měli v listopadu minulého roku vel-
ký koncert se symfonickým orchestrem 
českého rozhlasu ve Fóru Karlín. Celý 
koncert se nahrával a na jaře by měl vy-
jít živý záznam na CD i LP u Supraphonu. 
Taky jsme si s klukama říkali, že bychom 
už mohli začít dělat na nových písničkách, 
tak uvidíme, co přinese čas...

Můžete popsat svůj obvyk-
lý pracovní den?

No jo, jenže já nemám obvyklý pracov-
ní den... Jsou dny, kdy jenom jedu v autě 
a večer koncertuju, jsou dny, kdy pracuju 
ve studiu, jsou dny, kdy pracuju v atelié-
ru, jsou dny, kdy si hraju s dětma, vozím 
je do školky a školy a pak zase zpátky 
a potom na kroužky, a pak jsou bohužel 
i dny, kdy musím vyřídit tuny mailů. Ty-
hle dny nemám rád.

Jak nejraději odpočíváte?
V  mém křesle á la Ludvík XV. u krbu, 

se skleničkou skvělého vína v  ruce. Je 
to trochu klišé, já vím, ale co... Případně 
pak hory, moře a Třebáň Hlásná, která 
je pořád krásná.

Jaký máte vztah k Praze 6?
Vřelý, kladný, důvěřivý. Jednoduše si 

zatím nedovedu představit, že bych žil 
někde jinde. Narodil jsem se do Střešo-

vic, pak jsme se přestěhovali s  rodiči na 
Hanspaulku, kde jsem prožil podstatnou 
část svého dětství, kde taky vznikli Tata 
Bojs a kam se dodnes rád vracím. Když 
jsem se odstěhoval od rodičů, přesunul 
jsem se jen kousek na Červený vrch a pak 
jsem se svou rodinou zakotvil v  domku 
na Veleslavíně. Ateliér mám v Břevnově, 
takže tady tak neustále kroužím. Mrzí mě 
jen zbrklá urbanizace, která tuto krásnou 
pražskou čtvrť mění k nepoznání. Vzniká 
tu, bohužel, spousta podle mě zbyteč-
ných kancelářských budov, které ve fi nále 
stejně nejsou vůbec obsazené. Tomu sku-
tečně nerozumím. Navíc to leckdy není 
ani moc povedená architektura. Jinak my-
slím, že Praha 6 je skvělý místo k žití!

Jiří Hruška
foto: archiv M. Caise

Setkání - celek
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GALERIE VILLA PELLÉ PELLÉOVA 10, PRAHA 6 – BUBENEČ 
tel. 224 326 180, e-mail: info@villapelle.cz, www.villapelle.cz

Spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská. Galerie otevřena: út-ne 13.00-18.00

 MILAN CAIS: DVEŘE DOVNITŘ | 27. 1. – 26. 3. 2017
Dveře jako objekt symbolického charakteru. Možná poprvé 
v  Caisově tvorbě není výtvarná složka přímo navázána na  tu 
hudební, která je s osobou tohoto multimediálního umělce spjata 
zejména skrze skupinu Tata Bojs. Výstava představí nejnovější 
objekty, které, ač mnohovýznamové, dotýkají se jednoho tématu, 
které rozvádějí. Osobnost na hraně, či na hranici. Dveře odhalující, 
ale i  zakrývající. Dovnitř, či ven? Kromě trojrozměrné tvorby 
 překvapí i série abstraktních akvarelů. 

16. 2. od 18:00 | Autorská prohlídka výstavy
od 19:00 | Sváteční pop – Koncert hudebního uskupení Sváteční 
pop v sestavě Milan Cais, Petr Nikl, Ondřej Smeykal a Jiří Hradil. 

9. 3. od 18:00 | Autorská prohlídka výstavy

WORKSHOP PRO DĚTI 
S MILANEM CAISEM 

26. 2. A 12. 3. OD 15:00
Muž mnoha talentů, výtvarník, multimediální umělec, performer 
a  hudebník, zakladatel skupiny Tata Bojs připravil neobvyklou 
 tvůrčí dílnu pro děti k výstavě s názvem Dveře dovnitř. 
 Rezervace nutná, délka 1,5 hodiny.

 

NEDĚLNÍ ŠKOLA UMĚNÍ 5. 2. A 19. 2. OD 14.30
Pojďme si hrát s dějinami umění přímo v galerii! Určeno pro všechny děti, jimž v nabídce kroužků chybí více než jen výtvarná 
výchova. Rezervace nutná, možnost předplacení kurzu, kapacita 15 dětí, věk 4- 8 let, délka 2 hodiny, lektorka Mirka Vitásková 
| jednou za 14 dní. Speciální nabídka tvůrčích dílen pro děti, školy a školky. Kontakt: dilny@villapelle.cz, tel.: 725 537 142

Programy tvůrčích dílen na objednání:

ISMY ve výtvarném umění 
nebo Dobrodružství umění 20. století 
od 9 do 12 let | od 13 do 16 let | a výše 
délka programu: 1,5 hod

Nakresli si svět 
od 4 do 6 let | od 7 do 12 let | a výše 
délka programu: 1,5 hod

Hrou a myšlením k abstrakci 
od 4 do 6 let | od 7 do 12 let | a výše 
délka programu: 1,5 hod

ÚNOR 2017
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

ATELIÉR PELLÉ

VÝSTAVA



O D   N E M O C I  K E   Z D R A V Í

Pracuje v Ústřední vojenské nemocni-
ci čtvrtým rokem. Začínala na oddělení 
hematologie a krevní transfuze, před 
rokem přestoupila na oddělení rehabili-
tační a fyzikální medicíny jako zdravot-
nický asistent. Jejím mottem je Carpe 
Diem – užívej dne. Věnuje se běhání, 
airsoftu, zároveň studuje 2. ročník obo-
ru všeobecná sestra na 2. LF UK. „Tohle 
studium je pro mě cesta k tomu, abych 
mohla nastoupit do armády a abych se 
mohla stát vojenskou zdravotní sest-
rou, to je můj velký sen,“ prozrazuje na 
sebe v úvodu našeho rozhovoru Sabina 

-   usměvavá, dobře naladěná. Sálá z ní 
optimismus a nadšení pro práci. „Chtě-
la bych se jednou stát součástí polního 
chirurgického týmu. Sleduji a obdivuji 
všechny, kdo vyjíždějí do misí. Ráda bych 
se také v budoucnu nějaké mise zúčast-
nila. Chci pomáhat tam, kde bude třeba,“ 
prozrazuje dále. Na otázku, proč přešla 
z OHKT na ORFM, a jak je rehabilitace 
blízká k chirurgii, bez dlouhého váhání 
odpoví: „Ona rehabilitace je s chirurgií 
propojena. I když to tak na první pohled 
nemusí vypadat. My se u nás staráme 
o pacienty po totálních endoprotézách 

i po neurochirurgických zákrocích, reha-
bilitace na práci chirurgů navazuje. Na 
rehabilitaci je krásná spolupráce s lidmi, 
je možné vidět výsledky. Chtěla jsem 
tu pracovat také proto, že mám osobní 
zkušenost z té druhé strany – můj přítel 
na ORFM ležel po těžké nemoci. I pro mé 
studium je to důležité, mám tu přímý 
kontakt s pacienty, u lůžka, s nemocný-
mi. Na odběrech, kde jsem dříve praco-
vala, byl skvělý kolektiv, práce mě bavila, 
ale tam chodili zdraví darovat krev. Tady 
jsou nemocní, kteří potřebují mou péči. 
Dává mi to větší obzory.

PŘEDSTAVUJEME SEMIFINALISTKU
SOUTĚŽE SESTRA SYMPATIE

„Potřebuji být potřebná.“
Sabina Beránková

Sabina Beránková, zdravotní asistent oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN
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Rozhovor pak stáčíme k soutěži Sestra 
sympatie: Co vás přimělo k tomu, že jste 
se do soutěže přihlásila? „Minulý rok jsem 
byla na plesu Sestry na sál!, a když jsem 
tam fi nále soutěže viděla, napadlo mě: co 
kdybych to zkusila? Konzultovala jsem to 
s lidmi, na které dám, a ti mi říkali, abych 
do toho šla. Víte, je to těžké, nerada bych 
vypadala, jako že jsem namyšlená, nebo 
že se chci zviditelňovat, to ne. Člověk by 
měl mít takovou tu zdravou pokoru. Ale 
moc se mi líbila promenáda v šatech, 
chtěla bych poznat, jaké to je vést rozho-
vor s někým známým, zažít na vlastní kůži 
atmosféru.   Moc se mi na té soutěži líbí, 
že tam nejde primárně o fyzickou krásu, 
není to o promenádování v plavkách. Do 
toho bych asi nešla, kdyby tam byla tahle 
disciplína. Líbí se mi, že je soutěž o sym-
patiích. Pořád jsem váhala a až v den 
ukončení registrace jsem se konečně roz-
hodla, že se přihlásím. Bylo to až na nej-
poslednější chvíli.“

Sestra sympatie, jak jste řekla, není sou-
těž vyloženě o kráse, ale o jistém charis-
ma, příjemném vystupování, vztahu k li-
dem... „To určitě. Myslím si, že každá sestra 
by měla mít lidi ráda, být empatická, do-
kázat se vcítit do potřeb pacientů. Soutěž 
Sestra sympatie je ale také o sportovním 
založení. I to mě zaujalo. Ráda běhám, 
sama, bez sluchátek, bez hudby, pro po-
těšení, a abych mohla poslouchat samu 
sebe. Je to pro mě duševní hygiena, bě-
žím, kam mě nohy dovedou. Běžela jsem 

také Světlušku, v noci, s čelovkou na hla-
vě, to byl úžasný zážitek. A také jsem bě-
žela půlmaratón,  to bylo hodně náročné. 
Světluška byla kouzelná v tom, že si každý 
běží svým tempem, noční krajinou. Když 
se podíváte za sebe, vidíte roj světel, to je 
takové tajemné – a navíc běžíte pro dob-
rou věc. Také hraju airsoft. Je to bojový 
sport, lidé si to pletou s paintballem. Je to 
sice trochu podobné, ale airsoft se zamě-
řuje více na taktiku. Nedávno jsem byla na 
aliančním cvičení, jediná žena se čtyřiceti 
muži. Byla to příjemná změna, v práci se 
pohybuji v převážně ženském kolektivu. 
Člověk si úplně vyčistí hlavu, zároveň je to 
akční a adrenalin já potřebuji. “Při dotazu, 
jak by se charakterizovala, co pěkného by 

o sobě Sabina prozradila, trochu znejistí: 
„Jsem vždycky v rozpacích, když mám 
o sobě něco říkat. Ale   - určitě potřebuji 
být potřebná. Moc mě těší pomáhat dru-
hým, dělá mi to radost. Nemusí to být vů-
bec materiální pomoc. Umím naslouchat, 
vnímat, vyjádřit sounáležitost, odpovídat 
na otázky, pokud je to v mých silách. Hod-
ně lidí právě takovou pomoc potřebuje 
a mě dělá radost ji poskytovat.“ 

Mgr. Jitka Zinke 
foto: archiv ÚVN

Více informací o soutěži získáte na:
www.sestrasympatie.cz

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

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

únor 2017

01. 02. ST MAM‘ZELLE NITOUCHE
03. 02. PÁ ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY

06. 02. PO DVEŘE DOKOŘÁN PRO BARBORU 
ŠAMPALÍKOVOU

07. 02. ÚT HODINY JDOU POZPÁTKU
08. 02. ST KYTICE
09. 02. ČT RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
11. 02. SO KYTICE 16:00
15. 02. ST CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD
16. 02. ČT DVEŘE DOKOŘÁN PRO PRAGUE DOLLS
17. 02. PÁ KYTICE
18. 02. SO ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY 16:00
21. 02. ÚT SKLENĚNÉ PRKNO
22. 02. ST KDYBY TISÍC KLARINETŮ
23. 02. ČT ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
24. 02. PÁ SKLENĚNÉ PRKNO
25. 02. SO PRSTEN PANA NIBELUNGA 16:00
HOSTÉ
04. 02. SO NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA 16:00

13. 02. PO VŠECHNOPÁRTY

14. 02. ÚT VŠECHNOPÁRTY
20. 02. PO DEJVICKÁ LIVE! - VEČERY S PRAHOU 6
26. 02. NE DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED 16:00
27. 02. PO VŠECHNOPÁRTY
28. 02. ÚT VŠECHNOPÁRTY

04.02. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkovo přání

05.02. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínkovo přání

07.02. úterý 19:00 Jiří Škorpík TOBĚ

    Host

10.02. pátek 19:00 Dějiny kontra Spejbl

11.02. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkovo přání

12.02. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínkovo přání

14.02 úterý 10:00 Hurvínkovo přání

15.02. středa 10:00 Hurvínkův popletený víkend

    NĚMECKY ZADÁNO

16.02. čtvrtek 10:00 Hurvínkovo přání

17.02. pátek 19:00 Spejbl versus Drákula

18.02. sobota 14:00 + 16:30 Jak s Máničkou šili všichni čerti

19.02. neděle 10:30 + 14:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti

21.02. úterý 10:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti

22.02. středa 10:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti

25.02. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie

26.02. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
2/2017

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K  a  c e l á  r e d a k č n í  r a d a

Kolik výstav uspořádala za 45 let (1972 - 2016) své výstavní činnosti galerie Makráč 
v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR na Petřinách?

 a) 224,
 b) 242,
 c) 422.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
c) Mammodiagnostika je vyšetřovací postup k odhalení nádoru prsní žlázy.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží sadu kalendářů s fotografi emi Ivana Krále na rok 2017.

1. Vlasta Klazarová, Praha 6  2. Jarka Juzková, Praha 6  3. Vladimír Ječný, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 28. února 2017 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. února 2017,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V únoru soutěžíme o vstupenky do kina Dlabačov v Praze 6.



Dostaneme se do ní z  Dejvické ulice 
a ústí jako jednosměrná  do  Svatovítské. 
Původní název od roku 1925 byl Staro-
družiníků. Byli to příslušníci České družiny, 
kteří do ní vstoupili v srpnu 1914. Jednalo 
se o 800 krajanů usedlých v Rusku. Po roce 
1920 to bylo označení pro všechny dob-
rovolníky, kteří vstoupili do dohodových 
armád do konce roku 1914. Toto označení 
se udrželo do roku 1940, kdy se ulice pře-
jmenovala na Lipskou. V letech 1945- 1951 
se vrátil původní název a dnešní označení 
má od tohoto roku.

Bedřich Václavek byl český literární kri-
tik a historik, působil jako člen brněnské-
ho Devětsilu a Levicové fronty, iniciátor 

sdružení spisovatelů Blok. 
Rozpracoval směr socialis-
tického realismu.

PhDr. Bedřich Václavek se 
narodil 10. ledna 1897 v Čás-
lavicích u Třebíče. Pocházel 
z  chudé rodiny a dětství  
prožil ve starečské myslivně. 
Po maturitě na třebíčském 
gymnáziu v  roce 1915 na-
stoupil vojenskou službu 
jako jednoroční dobrovolník
u 81. pěšího pluku v  Jihla-
vě. Za války sloužil v  Brně 
a ve Vídni. V  letech 1918 – 22 studoval 
bohemistiku a germanistiku na Filozofi c-
ké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Jeho 
učiteli byly přední osobnosti české literární 
vědy a folkloristiky: Zdeněk Nejedlý, Ota-
kar Fischer, Čeněk Zíbrt a další. Ve školním 
roce 1922 – 23 byl posluchačem na univer-
sitě v Berlíně, kde studoval divadelní vědu 
a žurnalistiku ve středisku avantgardy. 3. 
března 1923 byl promován doktorem fi -
lozofi e na pražské univerzitě, kde obhájil 
disertační práci o české světské písni. Uve-
dl se i významnou prací z  oboru folklo-
ristiky České písně kramářské. V  letech 
1923 – 25 působil jako profesor reálného 
gymnázia ve Starém Brně, a poté až do 
roku 1933 byl knihovníkem Zemské uni-
verzitní knihovny v Brně. V tomto roce byl 
za činnost v  levicovém hnutí přeložen do 
Studijní knihovny v Olomouci. Roku 1938 
vydal svou habilitační práci Písemnictví 
a lidová tradice a profesorský sbor Filozo-
fi cké fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
jej navrhl za docenta dějin novější české 
literatury. Protektorátní ministerstvo škol-
ství a národní osvěty však na návrh nere-

agovalo. Od 1. července 1940 měl nastou-
pit v  pražském Ústavu pro lidovou píseň, 
k čemuž již nedošlo.

Své marxistické přesvědčení vyjadřoval 
účastí v politickém a stávkovém  hnutí - od 
roku 1925 byl členem KSČ. Byl organizátor 
levicově orientovaného kulturního života, 
spoluzakládal brněnský umělecký svaz De-
větsil, Levou frontu a literární skupinu Blok. 
Od 30. let vystupoval neochvějně proti faši-
smu. Od dubna 1940 pracoval stále častěji 
v ilegalitě, bydlel mimo domov na různých 
místech, naposledy pod jménem František 
Hrdina v Praze-Libni. V dubnu 1942 byl za-
tčen a po vězení na Pankráci byl v  lednu 
následujícího roku převezen do koncent-
račního tábora v Osvětimi. Zde onemocněl 
skvrnitým tyfem a 5. března 1943 zemřel.

Bedřich Václavek se nejprve přiklonil 
k proletářské poezii, později k socialistické-
mu realismu a jeho přínos tkví rovněž ve 
folkloristických studiích.  

Dnes je po něm pojmenována jedna 
z kolejí Univerzity Palackého v Olomouci.  

(mip)

sdružení spisovatelů Blok. 
Rozpracoval směr socialis-

PhDr. Bedřich Václavek se 
narodil 10. ledna 1897 v Čás-

Třebíče. Pocházel 

ve Vídni. V  letech 1918 – 22 studoval 
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Výstavou  Jany Vojnárové Silueta a její 
odstín (11. 1. - 24. 2. 2017) zahajuje Galerie 
Makráč 45. sezónu výstavní činnosti. Pro 
každou galerii je největším přínosem a zá-
rukou dalšího rozvoje osobnost, která stane 
v jejím čele, ať už v pozici manažerské nebo 
kurátorské, protože ta určí budoucí smě-
řování a osobitost galerie a tedy i její místo 
na kulturní mapě města. Od r. 2000 působí 
v Galerii Makráč všestranná umělecká osob-
nost MgA. Dagmar Šubrtová. Vedle vlastní 
umělecké činnosti se věnuje tematickým 
projektům, které realizuje jak v Galerii Mak-
ráč, tak v rámci bienále Industriální stopy, je-
hož cílem je propagace technických pamá-
tek. K hlavním oblastem jejího uměleckého 
i kurátorského zájmu patří vedle člověka 
a jeho sociálních vazeb především spiritu-
ální rozměr přírody v koexistenci s industri-
ální a postindustriální krajinou. Následující 
rozhovor představuje Dagmar Šubrtovou 
především jako kurátorku.

Jak se z  umělce – sochaře stane gale-
rista? Byla to náhodná shoda okolností, 
pokus získat odstup od vlastní tvorby na-
příklad tím, že se pro změnu budete za-
bývat uměním někoho jiného? Mohla by 
to být i touha zkusit něco jiného a věno-
vat se světu umění i z druhé stránky nebo 
jednoduše nabídka „pracovní“ příležitos-
ti, kterou by byla škoda odmítnout? 

Po studiu v ateliéru sochařství Kurta Ge-
bauera na Vysoké škole uměleckoprůmy-
slové v Praze jsem si naplánovala výstavu 
v Galerii Makráč. V roce 2000 měl galerii na 
starosti právě prof. Gebauer jako prostor 
pro studentské a ateliérové výstavy. Sám 
mi pak možnost připravit další výstavy na-
bídl. Věděla jsem o zajímavých lidech, kteří 
by v tomto specifi ckém prostoru mohli mít 
samostatnou výstavu a od té doby mám 
program výstav na starost já... (smích)… 
Ne, stále mě nepřestalo bavit potkávat se 
s  novými lidmi, mladými umělci a mluvit 
o věcech, které nás naplňují. Občas přichá-
zí skepse, jestli to co dělám, dělám dobře, 
protože v dnešní době je v Čechách už nová 
generace absolventů, kteří mají tento obor 
vystudovaný a plně se mu věnují.  

Galerie Makráč letos oslaví 45 let za-
ložení, to znamená, že v r. 2000, od kdy 
ji kurátorsky řídíte vy, měla za sebou 30 
let činnosti v  oblasti prezentace výtvar-
ného umění. Když se podíváme na vý-
razné a významné osobnosti, které v  ní 
za tu dobu vystavovaly, a prestiž, jakou 
galerie měla doma i v zahraničí, můžeme 
říct, že „jít do toho“ vyžadovalo velký kus 
odvahy - navázat na tyto úspěchy, udržet 
kvalitu výstav, případně přijít s vlastním 
řešením galerijní práce, která bude od-
povídat změnám doby i změnám v  sa-

motném výtvarném umění, neboť i to se 
proměňuje neuvěřitelným způsobem. 
S jakými ambicemi, a také obavami, jste 
začínala svou kariéru galeristky? 

V době, kdy jsem výstavy začala připravo-
vat, měla už většina umělců, jejichž tvorba 
se v  době předlistopadové vymykala teh-
dejšímu vkusu a spadala pod přísnou kont-
rolu zákazu vystavování Svazem výtvarných 
umělců, možnost vystavovat v  prestižních 
českých a zahraničních galeriích. Galerie na 
Petřinách byla ale vždy tak trochu osvobo-
zená od tíhy této normalizační konfrontace. 
Nikdo na ni neupíral svou pozornost. Lidé, 
kteří do galerie dříve chodili, začali spíše na-
vštěvovat jiná místa, obohacená o tvorbu 
jejich oblíbených a známých umělců. Byl 
tedy čas na experiment, svobodu a prostor 
pro tvorbu. Postupem času se samozřejmě 
vše mění, tedy i můj přístup ke galerii, k její 
tradici a výběru umělců. Mladí autoři, kteří 
zde před lety měli svou první samostatnou 
výstavu, jsou nyní často uznávaní umělci 
a tuto skutečnost také zmiňují ve svých roz-
hovorech nebo životopisech. Je to asi pět let, 
kdy znovu vybízím umělce, kteří zde vysta-
vovali před rokem 1989, k opětovným výsta-
vám v Galerii Makráč a společně s nejmladší 
generací navazujeme inspirační dialog. 

Každá galerie, tedy i Makráč, má svou 
vlastní atmosféru, kterou v jiných galeri-

říká Dagmar Šubrtová, kurátorka Galerie Makráč

JE TO VŽDY NOVÝ PŘÍBĚH
S NOVÝMI INGREDIENCEMI

Petra Křivová - Trychtýř
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ích nenajdete. Co ji způsobuje – poloha 
ve městě, její architektura, historie a tra-
dice výstav, díla, která se v  ní vystavují, 
lidé, kteří ji navštěvují, nebo ti, kteří ji řídí 
a vtisknou jí osobitost? A s  tím souvisí 
i další otázka - co se v práci galeristy pro-
měňuje a co je naopak neměnné? Co je 
v ní nejobtížnější a co jde naopak samo? 

To co je neměnné, je prostor galerie a Mak-
ráč je velmi dobře promyšlená architektura 
Karla Pragera. Původně byla uvítací halou 
s  odpočinkovou zónou, kde se zároveň ve 
vitrínách prezentovaly nejnovější výsledky 
výzkumu, ale také to vždy byla spojovací 
a úniková chodba. Tedy pro galerii velmi 
netypický prostor, který musí být vždy ve 
výstavách zohledněn. Z  toho často plyne 
výběr umělců a také charakter výstav samot-
ných. Každá galerie, tedy i Makráč, dřívější 
generací pojmenovaný Makrokoule, má, jak 
říkáte, svou vlastní atmosféru, kterou v jiných 
galeriích nenajdete. Způsobuje ji už její zmí-
něná historie a architektura: objemné, černě 
natřené nosné sloupy, černé linoleum spo-
jené úzkými bílými pruhy, světle žlutá stěna 
s původním odstínem barvy navržené archi-
tektem. Podlouhlý prostor je z jedné strany 
plně prosklený a umožňuje komunikaci s pří-
rodou a počasím venku. Myslím si, že divák 
může být vždy překvapen kombinací speci-
fi ckých prvků galerie a výstav v ní.

Každá realizovaná výstava je výraz-
ným činem. A čin, jak známo, je vnějším 
projevem myšlenky. Jaká myšlenka tedy 
předchází každé výstavě, kterou kurátor-
sky připravujete?

Někdy požádám o kurátorství někoho 
jiného, kdo je odborně vzdělán, někdy si 
autor svého kurátora vybere sám a někdy 
jsem kurátorem výstavy já, protože tvorbu 

autora dobře znám. Je to vždy nový příběh 
s  novými ingrediencemi. Někdy je výstava 
nainstalována velmi rychle, jindy ji před-
chází zajímavá doba výměny názorů, kdy se 
promění celá koncepce výstavy. Je to dobro-
družství a také i jeden z důvodů, proč umělci 
vystavují. Návštěvník už pak o tomto proce-
su vědět nic nemusí, jen přijímá výslednou 
kompozici a vztahy výstavy.

Co je rozhodující pro úspěch galerie 
v  obtížném konkurenčním prostředí – 
peníze, kontakty nebo kvalitní manage-
ment umění? Bohužel, ne vždy je kvalita 
„zárukou“ přežití galerie ...

Galerie Makráč, výstavní síň Ústavu 
makromolekulární chemie AV ČR v.v.i., je 
na akademické půdě, a to je její „pro a pro-
ti“. Vždy byla tak trochu stranou velkého 
veřejného zájmu, ale také je zde cítit velká 
míra svobody a to bylo rozhodující hlavně 
před rokem 1989. Lidé, kteří na výstavy do 
galerie chodí, jsou seznámeni s tím, kam 
jdou, kolemjdoucí by v takovéto státní in-
stituci přece jen galerii nečekali. S propa-
gací nám pomáhá Akademie věd na svém 
webovém rozhraní a Praha 6 na svém 
informačním serveru. Galerie je součástí 
Artmapy, je přístupná v databázích praž-
ských výstav. Kolemjdoucí se o progra-
mu a její historii můžou dočíst cestou do 
Hvězdy. Je na každém, kdo se rozhodne 
do galerie vstoupit. Vstup je zdarma.

Proměnila galerijní a kurátorská práce 
váš pohled na vlastní autorskou tvorbu 
nebo umění vůbec? Kterou zkušenost 
po těch 16 letech považujete pro sebe 
za nejcennější?

Nevím, nedokážu to posoudit ani po tak 
dlouhé době. Samozřejmě si v  okamžiku 
setkání s  umělcem a jeho pracemi ověřuji, 

kde je mé místo, kam směřuje má tvorba. 
V  době, kdy jsem působila jako asistentka 
v  ateliéru sochařství, byla konfrontace ka-
ždodenní, nyní je to minimálně jednou za 
měsíc (smích) ... 

Jedna známá pražská galeristka kdysi 
prohlásila, že by si přála zažít dobu, kdy 
by umění nemuselo zápasit o život. Zá-
pas o existenci je ale siamským dvojče-
tem umění a kultury od samého začátku. 
Myslíte, že na tom dnešní doba relativní-
ho blahobytu něco změnila?

Budu také citovat. Jedna má kolegy-
ně kunsthistorička poznamenala bě-
hem mého působení v  galerii Mayrau 
v  Kladně v  bývalém dole na černé uhlí: 
„Bývalí horníci a umělci jsou oba outsideři 
tohoto světa, bratři z donucení, kteří k sobě 
nalézají nečekané cesty. Snaží se vzájemně 
si porozumět. Umělci jsou vděčni za toto 
tvůrčí prostředí a bývalí horníci vidí, jak důl 
přechází od  jednoho majitele k druhému, 
a bojí se, aby je raný kapitalismus nesežral.“ 
Co dodat. Umělci vždy měli možnost po-
ukázat na některé společenské změny 
a jejich díla nabízejí refl exi otázek, na něž 
společnost hledá odpovědi. V  současné 
době jsou důležité otázky antropocénu, 
které umělce nutí řešit vztah života a pro-
storu, životního prostředí a ekologické 
odpovědnosti. Ale protože se nám všem 
daří relativně dobře, málokdo se chce 
zrovna nyní uskromňovat. Umění, po-
kud se nestalo prostředkem k zaplňování 
prázdnoty a předvádění luxusu, bylo a asi 
vždy bude na okraji. Do budoucna bude 
pro umění i společnost důležitá hlavně 
vzájemná úcta, spolupráce, sdílení, parti-
cipace a vnitřní klid. 

(red)

MgA. Dagmar Šubrtová (*1973) pochází ze severočeského Duchcova. Vystudovala 
Střední uměleckoprůmyslovou školu v Kamenickém Šenově a Střední grafi ckou školu 
Václava Hollara v  Praze (ateliér designu). Výtvarný institut Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem absolvovala v ateliéru skla. Šíři jejího vzdělání a uměleckého smě-
řování dotvořilo studium sochařství v ateliéru prof. Kurta Gebauera (1994-2000) na 
VŠUP v Praze, v němž v  letech 2003-2013 působila jako odborná asistentka. Ze za-
hraničních stáží je třeba zmínit ještě studium na Makslas akademijas Latvija v Rize 
v Lotyšsku (1999). 

Své vidění světa ztvárňuje prostřednictvím soch a objektů, instalací, fotografi e 
a dalších výtvarných médií. Propojuje výtvarnou ideu díla s  technikou a s klasický-
mi i neobvyklými materiály nalezenými v přírodě. Klade důraz na funkci díla a jeho 
komunikaci s okolím, jež vypovídá o hledání neviditelných procesů a změn, které na-
konec určují jeho pravý význam a smysl. V další rovině jsou práce Dagmar Šubrtové 
originální syntézou moderních technologií, archaických symbolů a osobní mytologie. 
Realizovala desítky samostatných i skupinových výstav v ČR i v zahraničí a to nejen 
v prostorách galerií, zahrad a městských parků, ale také v prostředí industriálních bu-
dov a areálů (továrna na výrobu klavírů, nákladové nádraží Žižkov, důl Mayrau, areál 
Poldi Kladno). 

Unikátní pracovní, sociální a uměleckou zkušeností bylo její působení v pozici ku-
rátorky galerie Hornického skanzenu v bývalém dole Mayrau ve Vinařicích u Kladna 
v letech 2002–2010. V Galerii Makráč je kurátorkou od roku 2000.
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V říjnu 1918 přišla zpráva o vyhlášení sa-
mostatné Československé republiky a o ka-
pitulaci Německa. Cesta Československých 
legií z  východní fronty do vlasti byla opět 
odložena. Štefánik slíbil vojákům, že fran-
couzská intervence Sověty smete a oni se už 
brzo přes Moskvu vrátí domů. Zároveň díky 
němu mohli odcestovat první vojáci z řad 
nemocných a invalidů. Avšak vnitřní problé-
my Ruska byly stále komplikovanější a udr-
žení magistrály bylo den ode dne složitější.

O tehdejším stavu armády vypovídá te-
legram, který byl odeslán Masarykovi: „Čes-
koslovenská armáda na Sibiři prosí o pomoc. 
Není armáda, která by na horké půdě vydržela 
tak dlouho, aniž by se roztavila. Armáda strá-
dá fyzicky i mravně. Vojsko bez ohledu třídního 
či společenského přesvědčení je zachváceno 
touhou po domově. Slyšelo dosud pouze sli-
by. Konce nevidět. Nervy vojska hrozí prask-
nutím. Stržením národní armády do třídního 
a politického boje rozkládá se tato třídně i po-
liticky. Podrobnosti sdělíme delegaci z vlasti.“ 
Každému bylo jasné, že legie musí z Ruska 
co nejdříve pryč.

V lednu r. 1920 byla situace tragická. 
Kvůli protikolčavskému povstání postup-
ně kapitulovaly všechny ostatní armády; 
bojeschopné zůstaly jen Rudá armáda 
a Československé legie. Začalo se vyjedná-
vat o příměří. K překvapení všech začala so-
větská vláda najednou přesun podporovat 
a 7. února 1920 bylo podepsáno příměří. Od 
8. dubna se začaly vyklízet pozice legionářů. 
Transporty dojížděly po sibiřské magistrále 
dále na východ do Vladivostoku pod vede-
ním gen. Jana Syrového.

Vladivostok se ale stal další nedobrovol-
nou zastávkou, odkud nebylo snadné se 
dostat. Sehnat parníky na transport bylo 
obtížné, kvůli infl aci byl rubl prakticky bez-
cenný a rostla zločinnost. Během r. 1920 
bylo z Vladivostoku vypraveno celkem 36 
transportů. Spojenci poskytli 21 lodí, k nimž 
se přidružily velké lodě americké a anglické, 
najaté vládou Československé republiky. 
Evakuace tak byla konečně postavena na 
pevný základ a během necelého roku bylo 
dopraveno celé československé vojsko 
o třech divizích do vlasti. 

K ústupu Čs. legií z Vladivostoku došlo 
dvěma cestami: lodí přes Panamu do Ame-
riky a Kanady, vlakem přes kontinent a lodí 
dále do Evropy s konečným přístavem Ham-

burk, či jižní cestou přes  Japonsko,  Hong 
Kong, Cejlon a Suezský průplav do italské-
ho  Terstu. Jeden z posledních transportů 
(87 vojáků) vezla do Evropy i první česko-
slovenská loď Legie, zakoupená legionář-
skou bankou ve Vladivostoku za 40 milionů 
tehdejších korun jako loď obchodní, určená 
pro obchodní styky Československa s Dál-
ným východem a Asií, a plující pod novou 
československou vlajkou. Na parníku byly 
tištěny Lodní noviny.

První loď, která odvezla první legioná-
ře z Vladivostoku, byla italská Roma (15. 1. 
1919), poslední byla americká loď Heff ron (2. 
září 1920). Někteří českoslovenští legionáři 
umírali ještě při námořním přesunu a jejich 
těla spočívají na dně  Indického  a  Tichého 
oceánu. Evakuaci řídil  Evakuační úřad 
Československého vojska na Rusi. Celá eva-
kuace trvala 1 rok a 8 měsíců. 

Českoslovenští legionáři ale osvědčili 
i kvality, jaké se hodí v  mírových dobách: 
v přístavech propagovali českou hudbu, 
sokolský tělocvik a sport. Konaly se koncerty 
vojenských kapel a velký úspěch sklidila 
legionářská fi lharmonie v  Singapuru. 
Pořádala se mezinárodní utkání s místními 
sportovci, hlavně anglickými fotbalisty, kteří 
byli Čechoslováky několikrát poraženi i přes 
nedostatek tréninku, omezenou lodní stra-
vu a vyčerpanost legionářů. Utkání proběhla 
v Kolombu na Srí Lance, v Hong Kongu, kde 
došlo ke slavnému vítězství 3:2 nad mistrem 
východní Asie, a v kanadském Québecu, kde 
legionáři získali pohár.  

Na všech lodních transportech bylo eva-
kuováno celkem 67 750 osob, z toho 56 
459 vojáků. Ostatní byli občané a příslušníci 

republiky, bývalí zajatci nebo kolonisté, pů-
vodně usedlí v Rusku a na Sibiři, ženy a děti 
vojáků a na 2000 cizinců. Repatriace všech 
legií z Ruska byla na půdě Československa 
defi nitivně ukončena 30. listopadu 1920. 
Hroby 4  112 padlých vojáků jsou rozesety 
po celém Rusku, domů jejich ostatky nebyly 
nikdy převezeny.  

Několikaletá cesta Československých le-
gionářů napříč Ruskem a pak přes půl světa 
do Čech a na Slovensko je strhujícím příbě-
hem lidské vzájemnosti, odvahy a vojenské 
chrabrosti. Je ohromným výkonem nejen 
po stránce vojenské, ale i mravní. V divokých 
dobách formování bolševického Ruska za-
chovávali neutralitu a vojenskou čest. Jaký 
ohromný úsudek museli mít tito stateční 
vojáci a jejich velitelé! Kromě absolutních 
výjimek nepodlehli bolševické propagan-
dě, před Sověty zachovávali obezřetnost, 
nenechali se zatáhnout do mocenských po-
litických her, nenechali se vlákat do nastra-
žených pastí, nenechali se zastrašit natož 
odzbrojit, nedůvěřovali politikům, kteří jim 
obmyslně nařizovali složit zbraně. Spoleh-
li se sami na sebe, na vlastní úsudek a své 
vojenské schopnosti a znalosti. Měli na pa-
měti vlastní cíl – dostat se domů – a toho se 
drželi. Už tehdy přirovnávali vojenští znalci 
a generálové evropských mocností  jejich 
výkon k neporazitelným husitům, kteří v 15. 
století prošli z Čech přes Německo až k Baltu 
bez jediné prohrané bitvy. Českoslovenští 
legionáři na východní frontě, kteří působili 
na nepoměrně větším území, na tuto tradici 
slavně navázali a dokázali něco, co nemá ve 
vojenských dějinách světa obdoby.

(red)

CESTA NADĚJE A VÍTĚZSTVÍ
Začínají oslavy 100. výročí Československých legií 
na východní frontě - 2. část
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Stále ještě se najdou místa, kde můžete 
vstoupit do starých dobrých časů, neboť 
mají tu schopnost uchovávat z nich jen to 
hodnotnější. A přidá-li se k  tomu ještě ge-
nius loci, nemůže být nic lepšího. Takovým 
místem je badatelna, studovna a knihovna 
Památníku národního písemnictví. Snad to 
byl záměr, možná je to dílo náhody, ale pocit 
úžasu a zalíbení graduje: nejprve projdete 
jedinečným areálem Strahovského kláš-
tera, vystoupáte po věkovitých schodech 
a octnete se ve zmíněném literárním troj-
lístku, v  místnostech, kde původně býval 
byt zdejšího opata – ložnice, přijímací salón 
a pracovna. Samotná badatelna je příhodně 
umístěna v  soukromé opatově kapli, cent-
ru rozjímání, vědění a duševní práce. Koru-
nou toho všeho je výhled na Chrám sv. Víta, 
Pražský hrad, petřínský dolík a stuhu Vltavy. 
Tady se pracuje v bílých rukavičkách, tady se 
badatelům půjčují vzácné archiválie a knihy, 
tady můžete, máte-li štěstí, potkat pra pra 
pra potomky Josefa Jungmanna, Františka 
Palackého, Heinricha Manna, loutkářské ro-
diny Skupů nebo Josefa Trnky.

„Ano, je to tak, jejich potomci z  x-tého ko-
lene sem opravdu chodí,“ potvrzuje Mgr. Iva 
Prokešová, pracovnice studovny PNP, „třeba 
vnuk Josefa Trnky nebo potomci Josefa Sku-
py studují prameny o díle a činnosti slavných 
předků své rodiny a vydávají knihy, ale bada-
telé hledající u nás materiály k rodinné genea-
logii tvoří spíše menší část badatelské obce. 
Většina z nich jsou studenti nebo doktorandi 
vysokých škol pracující na svých seminárních, 
diplomových či doktorských pracích, profesoři, 
zaměstnanci vědeckých institucí, muzeí, archi-
vů a galerií.“ Portrét „badatele obecného“ vy-
kresluje Iva Prokešová jako člověka, který je 
slušný, většinou inteligentní, individualista. 
Typy rozevlátých umělců mezi nimi zpra-
vidla nenajdete. 

Mezi muzei, jejich knihovnami a badateli 
není žádné napětí a nevůle, byť je to svým 
způsobem také „úřad“. Studovna - badatel-
na je podle Ivy Prokešové kontaktní, kre-
ativní místo. Pro badatelskou veřejnost je 
činnost těchto muzeí nezastupitelná - bez 
nich by nevycházely nové knihy, nevznikaly 
výstavy, nerozvíjela se věda a nepokračova-
ly odborné projekty. Jak tedy takový „úřad“ 
badatelny vypadá? Konkrétně v Památníku 
národního písemnictví poutají zájem vědců 
především archiválie, protože jde o jedineč-
né originály, z menší části knihy. Ale právě 
knihy, občas i celé kolekce např. z  autor-
ských nebo osobnostních pozůstalostí, se 
hojně půjčují na výstavy, protože v  těchto 
celcích se uchovávají knihy většinou nepo-

škozené, v původním stavu, často s podpisy 
a dedikacemi slavných osobností. Někdy 
jsou to vzácné výtisky, jiné mají krásné, ori-
ginální vazby a jsou uměleckými díly samy 
o sobě. Běžná denní praxe vypadá tak, že 
badatel sám sebe a také požadovaný mate-
riál předem objedná. U fondů zpracovaných 
ve II. stupni evidence je povoleno předložit 
ke studiu postupně 4 kartony na jednu ba-
datelskou návštěvu. Archiválie se po čás-
tech svezou z  mimopražských depozitářů; 
u nezpracovaných fondů je to ještě složitěj-
ší, povolení vedoucího literárního archivu 
je nezbytné. Zápůjčce předchází kontrola 
předložených archiválií, po vrácení se opět 
přepočítá každé inventární číslo a list.  

Lidé do badatelny PNP rádi chodí pro 
historickou patinu a starobylý půvab místa, 
osobní přístup zaměstnanců muzea a mož-
nost ručního „mazlení“ s knihami, protože fy-
zický kontakt s knihou je v badatelnách čím 
dál vzácnější. Iva Prokešová s povzdechem 
připouští, že moderní výpočetní technika 
ani toto kouzelné místo jednoho dne ne-
mine, popravdě ani teď to není technický 
pravěk, ale k výhodám kompletně technic-
kého provozu, dokumentace a bezpečnosti 
sbírek se staví s jistou rezervovaností. Neod-
diskutovatelné je usnadnění práce při ve-
dení a evidenci sbírek, nicméně i výpočetní 
technika má své vrtochy: data se musí mno-
honásobně zálohovat, mění se nosiče, por-
tály informací a zdrojů pro odbornou práci 
a samotný provoz navíc ohrožují výpadky 
sítě; v  tomto smyslu jsou staré registračky 
na lístkové katalogy na obyčejném papíře 
jedinou spolehlivou zálohou. Navíc opatřit 
knihy čárovými kódy je fi nančně náročné. 

Moderní pracoviště přes veškerý luxus a po-
hodlí ztrácí bezprostřední sepětí s  historií, 
působí mnohdy sterilně a vytrácí se osobní 
kontakt s návštěvníky, protože se obsluhují 
spíše stroje než lidé. „Kde jinde by se bada-
telé měli potkávat a debatovat spolu, když ne 
v knihovně? Tato místa jsou úrodnou krajinou 
myšlenek a jako ona neustále ubývají,“ říká 
Iva Prokešová. 

Všechno se mění. Během nejpozději dvou 
let se Památník národního písemnictví bude 
stěhovat do nových prostor v bývalé Petsch-
kově vile v Praze 6, objektivně „do lepšího“. 
Snad to nebude znít málo ambiciózně, ale 
nadějnou vizí pro Ivu Prokešovou je obyčej-
ná, každodenní a dobře fungující archivní 
a knihovnická práce s  bonusem potěšení, 
které zakouší, když zde badatel objeví něco, 
co nečekal, a projeví radost. Jinak o klidu ne-
může být řeč, protože ve studovně a knihov-
ně je někdy pěkný frmol. Pokud si přeje co 
nejvýkonnější techniku, pak především pro 
digitalizaci sbírkových fondů, která snad 
jako jediná může vzácné originály uchránit, 
aby se jednoho truchlivého dne častým po-
užíváním nerozpadly.

A na závěr milá historka o relativnosti 
času, což ale každý archivář dobře zná: stu-
dovnu navštívila stará paní, která čekala 30 
let, než podle archivního zákona vyprší au-
torská práva dědiců pozůstalosti Vadima 
Morkovina, aby mohla vydat plánovanou 
knihu. 30 let uplynulo, ona přijela do Prahy 
studovat materiály ke svému dílu a sbírku 
později opravdu vydala. Ze samé radosti pak 
v knihovně za zpívala ruské písně… A tako-
vých příběhů by se našlo víc.

(red)

PAPÍR – VLÁDCE ČASU
O badatelně a badatelích Památníku národního písemnictví
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Možná to vypadá, jakoby nenápadná 
galerie, působící na půdě Ústavu makro-
molekulární chemie AV ČR v  Praze 6 Na 
Petřinách, stála poněkud stranou zájmu 
širší veřejnosti, ale zdání klame. Výstav-
ní síň, známá dnes jako Galerie Makráč, 
se sice nezarývá do očí extravagantním 
poutačem, avšak místní i přespolní, uměl-
ci i galeristé, laici i odborníci o ní dobře 
vědí, protože patří k neobyčejně aktivním 
a velmi respektovaným galeriím s  dlou-
holetou tradicí, jejíž renomé už před de-
setiletími přesáhlo české hranice. Galerie 
Makráč, dříve též Makrokoule, letos oslaví 
45 let vzniku a zaslouží si rozhodně víc 
pozornosti než tento jeden článek. A to 
z mnoha důvodů…

Základem jedinečnosti této galerie už 
v době vzniku v  r. 1972, a proto i zákla-
dem budoucího úspěchu, byly dvě nej-
důležitější věci: a) nezávislost a svobod-
ná atmosféra akademické půdy, která 
v době tuhé normalizace umožnila vysta-
vovat díla režimu nepohodlných umělců 
„na indexu,“ kteří tehdy jinde vystavovat 
nemohli, jako Adriena Šimotová, Karel 
Nepraš, Karel Malich, Vladimír Boštík, 
Kurt Gebauer, Milan Knížák a další, a b) 
takové odborné vedení galerie, které do-
kázalo rozpoznat umělecký potenciál 
tehdy nastupující generace mladých 
tvůrců s  novým viděním světa. Galerie 
jim dala příležitost vystavovat a většina 
z  nich dnes patří k  umělcům, kteří, jak 
s  odstupem dnes vidíme, určili směřo-
vání českého výtvarného umění budou-
cích desetiletí. 

Nové společenské poměry po r. 1989 
zásadně změnily situaci. „Bariéry bránící 
svobodě vystavovat po roce 1989 zmizely,“ 
píše vedení galerie na svém webu, „nová 
náplň výstavní činnosti byla nalezena ve 
spolupráci s Vysokou školou uměleckoprů-
myslovou v  Praze. Vůdčím duchem se stal 
Kurt Gebauer, vedoucí atelieru veškerého 
sochařství. Rokem 1995 byla zahájena série 
výstav studentů a absolventů VŠUP a AVU 
v Praze. Rozvinula se spolupráce s mladými 
talenty pohybujícími se na dnešní výtvarné 
scéně. V posledních letech převzala zodpo-
vědnost za výstavy MgA. Dagmar Šubrtová, 
absolventka VŠUP. Připravuje výstavní pro-
gram s  cílem nahlédnout do svobodného 
umění současných mladých umělců. Oži-
vení výstavní činnosti v  poslední době zlá-
kalo řadu zajímavých autorů k významným 
výstavám a projektům, které se zde každý 
měsíc prezentují.“

Návštěvníci této galerie se vždy, tehdy 
i dnes, ocitli v  nejlepší společnosti osob-
ností jako Václav Cigler, Olbram Zoubek, 
Viktor Pivovarov, Aleš Veselý, Jaroslav 
Róna, František Skála, Zorka Ságlová, Da-
libor Chatrný, Jiří Sopko, Stanislav Kolíbal, 
Pavel Trnka; František Janák, Petr Vlček, 
Pavel Werner, Josef Velčovský, Jiří Nepa-
sický, Ladislav Novák, Aleš Najbrt, René 
Hábl, Markéta Varádiová, Michal Slejška, 
David Cajthaml, Čestmír Suška, Adéla 
Součková, Petra Křivová, Klára Horáčková, 
Miloslav Hilský a mnoho dalších.

Od skromného počtu 2 – 4 výstav v prv-
ních třech letech činnosti galerie, přes ne-
uvěřitelných 16 – 24 výstav za rok v letech 
1980 – 1989, se počet výstavních projektů 
ustálil na rozumných 8 – 13 ročně. Celkem 
se za 45 let výstavní činnosti (1972 - 2016) 
podařilo galerii Ústavu makromolekulární 
chemie AV ČR realizovat 422 výstav. 

Stejně rozmanitá byla i škála výtvar-
ných médií, technik a uměleckých směrů, 
jaké sebou v  dílech vystavujících umělců 
přinášela doba: obrazy, objekty, tapiserie, 
kresby, keramika, sklo, fotografi e, drhané 
krajky, plastiky, portréty, zátiší, plakáty, 
grafi ka, kresby a obrázky na skle, dřevěné 
plastiky, loutky, reliéfy, knižní grafi ka, šper-
ky, ilustrace, počítačová grafi ka, architek-
tonické návrhy mladých architektů, ex lib-
ris, typografi e a knižní vazba, urbanistické 
studie a projekty, práce na papíře, hračky, 
betonové obrazy a objekty a přirozeně 
také  expozice zacílené na jednu konkrétní 
výtvarnou techniku např. litografi e, koláže, 
akvarely, pastely, frotáže, froasáže a další.

Galerie Makráč v  průběhu let pořáda-
la opakované výstavy mladých výtvar-

níků; několikrát se představily výtvarná 
skupina P.O.L.E., výtvarná skupina lékařů 
nebo umělecká skupina Nová malba. 
Pravidelně se prezentovaly práce stu-
dentů jednotlivých ateliérů uměleckých 
vysokých škol: ateliér skla prof. Stanislava 
Libenského, ateliér sochařství prof. Kur-
ta Gebauera nebo Atelier textilní tvorby 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Aka-
demie výtvarných umění v  Praze či stu-
denti ateliéru fotografi e FAMU. Příležitost 
ale dostali i ti mladší – galerie pravidel-
ně pořádala přehlídky výtvarných prací 
zájmových kroužků a škol například ZŠ 
Petřiny-sever, Domu dětí a mládeže na 
Břevnově a gymnázií Prahy 6 s rozšířenou 
estetickou a výtvarnou výukou.

Oblíbené byly autorské nebo skupino-
vé výstavy na témata „věčná“ či „obec-
ná,“ např. pražské motivy, člověk, krajina, 
žena, umění japonského štětce, znaky 
a symboly, obrazy z cest aj., dále projekty 
přinášející exkluzivní témata – Vesmírná 
Odysea, Termosvět zvířat, projekt Galle-
ries, mapující současnou nezávislou gale-
rijní scénu, Syntetické polymery v umění 
(výstava k 100. výročí narození Otto Wich-
terla, 2013), Galerijní laboratoř I-III. Krea-
tivního modulu Fakulty humanitních stu-
dií UK -, až po výstavy bilancující činnost 
samotné galerie: „20 let Makráče“ (1992) a 
„40 let Makráče“ (2012). 

Právě zahájenou 45. sezónu odstartova-
la výstava Jana Vojnárová: Silueta a její 
odstín (11. 1. – 24. 2. 2017), kterou bez-
prostředně vystřídá expozice Jiří Kobr: 
Ejhle... domorodé kultovní sochařství 
z Čech  (27. 2. - 21. 4. 2017).

(red)

UMĚNÍ ZDE VŽDY BYLO SVOBODNÉ
Galerie Makráč slaví 45 let
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Volkswagen STK Service
Prevence je vždy lepší než později řešit nepříjemné následky. To platí u auta stejně jako u Vašeho zdraví. 

A nejlepší preventivní prohlídka je samozřejmě u skutečných odborníků. Náš servis je navíc spojen se 

zajištěním známky z technické kontroly a emisí zdarma. (*Prohlídka vozidla a odstranění případných 

závad před technickou kontrolou jsou zpoplatněny dle platného ceníku.) Zbavíme Vás tak nepříjemných 

formalit a ušetříme Vám čas, který můžete věnovat například svému zdraví. 

Proto jsme se stali partnerem Nadačního fondu Petra Koukala a jeho projektu „STK pro chlapy“. 

Více informací o projektu najdete na www.stkprochlapy.cz.

* V případě splnění podmínek uvedených na www.volkswagen.cz.

Svěřte se do péče
odborníků!
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a emisí zdarma.


