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1/2/ČT 18:00 Odnikud
 20:00 Prezident Blaník - premiérové uvedení
  s Kamilem Filou/ Filmová Novinka
2/2/PÁ 15:30 Velká Hra/ Kino Senior
 18:00 Prezident Blaník/ Filmová Novinka
 20:30 Všechny prachy světa/ Filmová Novinka
3/2/SO 13:00 Můj život Cuketky/ Kino pro děti
 15:30 Coco/ Kino pro děti
 18:00 Tři billboardy kousek za Ebbingem
 20:30 Prezident Blaník/ Filmová Novinka
4/2/NE 15:30 Červená Karkulka/ Divadlo pro děti
 18:00 Prezident Blaník/ Filmová Novinka
5/2/PO 19:00 Prezident Blaník/ Filmová Novinka
 21:00 Blok krátkých dokumentů/ Z cyklu Česká radost
6/2/ÚT 17:00 Prezident Blaník/ Filmová Novinka
 19:00 Cizinec ve vlaku
 21:00 Nit z přízraků/ Filmová Novinka
7/2/ST 10:00 Tři billboardy kousek za Ebbingem/ Baby Kino
 15:00 Odnikud/ Kino Senior
 17:00 Happy End/ Filmová Novinka
 19:00 Na konci světa
8/2/ČT 19:00 Manželství v kostce/ Divadelní představení
  se Zuzanou Kronerovou a Oldřichem Navrátilem
9/2/PÁ 5:00 Kolo zázraků/ Kino Senior
 17:00 S láskou Vincent
 19:00 Padesát odstínů svobody/ Filmová Novinka
 21:00 Tak pravil bůh/ Filmová Novinka
10/2/SO 13:00 Coco/ Film pro děti
 15:00 Sněhová královna: tajemství ohně a ledu/ Film pro děti
 17:00 Tak pravil bůh/ Filmová Novinka
 19:00 Nit z přízraků/ Filmová Novinka
 21:15 Prezident Blaník/ Filmová Novinka
11/2/NE 15:00 O tureckém rybáři/ Divadlo pro děti
 17:00 Prezident Blaník/ Filmová Novinka
 19:00 Nit z přízraků/ Filmová Novinka
12/2/PO 19:00 Zločin a trest/ Pondělky s Akim Kaurismäkim
 21:00 Stíny v ráji/ Pondělky s Akim Kaurismäkim
13/2/ÚT 17:00 Potvora/ Filmová Novinka
 19:00 Padesát odstínů svobody/ Filmová Novinka
 21:00 Prezident Blaník/ Filmová Novinka
14/2/ST 10:00 S láskou Vincent/ Baby Kino

 15:00 Nejtemnější hodina/ Kino Senior
 21:00 Padesát odstínů svobody/ Filmová Novinka
15/2/ČT 21:00 Happy End/ Filmová Novinka
16 - 17/2  NEHRAJEME
18/2/NE 15:00 Z tajného deníku Smolíčka P./ Divadlo pro děti
 17:00 Tvář vody/ Filmová Novinka
 19:00 Black Panther/ Filmová Novinka
19/2/PO 19:00 Leningradští kovbojové dobývají Ameriku
  / Pondělky s Akim Kaurismäkim
 21:00 Smlouva s vrahem/ Pondělky s Akim Kaurismäkim
20/2/ÚT 16:45 Black Panther/ Filmová Novinka
 19:00 Tvář vody/ Filmová Novinka
 21:00 Black Panther/ Filmová Novinka
21/2/ST 10:00 Padesát odstínů svobody/ Baby Kino
 15:00 Tři billboardy kousek za Ebbingem/ Kino Senior
 17:00 Manifesto/ Filmový klub
 19:30 Hmyz/ Filmová Novinka
 21:00 Tvář vody/ Filmová Novinka
22/2/ČT 19:00 V Paříži bych tě nečekala, tatínku
  / divadelní představení s Petrem Nárožným
23/2/PÁ 15:00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci/ Kino Senior
 18:00 Young Debut Festival/ Pásmo krátkých fi lmů mladých tvůrců
24/2/SO 13:00 Sněhová královna: tajemství ohně a ledu/ Kino pro děti
 15:00 Pračlověk/Kino pro Děti
 16:30 Black Panther/ Filmová Novinka
 19:00 Hora/ Filmová Novinka
 21:00 Akta Pentagon: Skrytá válka/ Filmová Novinka
25/2/NE 15:00 Pes a drak/ Divadlo pro děti
 17:00 Akta Pentagon: Skrytá válka/ Filmová Novinka
 19:00 Hmyz/ Filmová Novinka
26/2/PO 19:00 Děvče ze sirkárny/ Pondělky s Akim Kaurismäkim
 21:00 Bohémský život/ Pondělky s Akim Kaurismäkim
27/2/ÚT 17:00 Akta Pentagon: Skrytá válka/ Filmová Novinka
 19:00 The Florida project/ Filmová Novinka
 21:00 Hmyz/ Filmová Novinka
28/2/ST 10:00 Manifesto/ Baby Kino
 15:00 S láskou Vincent/ Kino Senior
 17:00 Darkland/ Filmová Novinka
 19:00 Akta Pentagon: Skrytá válka/ Filmová Novinka
 21:00 The Florida project/ Filmová Novinka

PROGRAM KINA DLABAČOV - ÚNOR

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

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

kino-divadlo-kavárna



Metropolitní plán se týká i vás. Nový 
metropolitní plán   bude inovativním do-
kumentem a ovlivní   podobu Prahy na   
několik desetiletí. Zapojte se do jeho vy-
tváření i vy. Územní plán je závazný do-
kument územně plánovací dokumentace 
a je jedním z  nejdůležitějších nástrojů 
územního plánování každé obce. Územ-
ní plán je základní koncepční dokument 
obce, mimo jiné říká, kde se smí stavět, 
případně co a  za jakých podmínek. Řeší 
toho ale mnohem víc. Stanovuje napří-
klad podmínky pro už postavené stav-
by, navrhuje v krajině přírodní místa pro 
živočichy a mnoho dalšího. Územní plán 
hl.m. Prahy se schvaluje zastupitelstvem 
hl.m. Prahy. Každá radikální změna s se-
bou nese velké možnosti, ale také rizika. 
A tato změna v územním plánování se 

týká každého z nás. Není náhodou park 
přes ulici určen k budoucí zástavbě? Jaká 
pravidla jsou navržena pro váš dům, za-
hradu a co platí pro vaše sousedy? Koli-
kapatrové domy jsou plánovány v místě, 
kde žijete? Spolky Prahy 6 ve spolupráci 
s radnicí pro vás připravily nástroj k při-
pomínkování metropolitního plánu. Cí-
lem je získat zpětnou vazbu od „lokálních 
odborníků“, tedy občanů, kteří území de-
tailně znají, protože se zde denně pohy-
bují a vlastní tu nemovitosti. Připomínky 
budeme shromažďovat přes webovou 
stránku METROPOLITNÍ PLÁN PRAHA, kde 
lze otevřeně diskutovat. Průběžně budou 
připomínky předávány městské části, kte-
rá nad projektem převzala patronát. Vy-
užijte tuto jedinečnou možnost a připo-
mínkujte metropolitní plán. Věnujte nyní 

čas studiu návrhu a konstruktivním připo-
mínkám, než později roky úsilí o změnu 
zákona. Zaregistrujte se, vyjádřete se, po-
mozte zapojit i vaše sousedy. Obracejte se 
na garanty pro informace a pomoc, nebo 
se jimi sami staňte. Kontaktujte koordiná-
torku spolků Martinu Hůlovou na email: 
metroplan@praha6.org.

Svoz vánočních stromů. Vyhozené 
vánoční stromky nepatří do nádob na 
směsný odpad, protože tím snižují je-
jich kapacitu. V případě, že máte veřejně 
přístupnou popelnici nebo kontejner na 
směsný odpad (například na sídlišti), lze 
stromky volně odložit vedle nich.  Pokud 
ale nemáte popelnici volně přístupnou 
z ulice (některé činžovní domy a rodin-
ná zástavba), prosíme o odložení vánoč-
ního stromku u nejbližšího kontejneru 
na tříděný odpad. Lidé by měli stromky 
vyhazovat nejlépe den před odvozem 

komunálního odpadu, aby nebyly v uli-
cích příliš dlouhou dobu. Stromky jsou 
do vozů na komunální odpad nakládá-
ny v běžných svozových dnech a jejich 
odvoz probíhá celý leden a únor 2018. 
Konečná zastávka pro vánoční stromky 
je u specializovaného odběratele, který 
stromky štěpkuje, a tak následně po-
slouží např. jako topivo. Znečištěné nebo 
nedostatečně odstrojené stromky putují 
společně se směsným odpadem k ener-
getickému využití do ZEVO Malešice. Vý-
jimka platí pro umělé stromky. Pokud už 

stromek dosloužil, rozhodně nepatří do 
kontejneru na tříděný či směsný odpad, 
ale do sběrného dvora.

Mimořádná � nanční podpora od 
hlavního města Prahy v oblasti sportu 
a tělovýchovy. Městská část Praha 6 vy-
užila možnosti nabízené hlavním městem 
Prahy a požádala si o přidělení mimořádné 
účelové investiční dotace v oblasti sportu 
na několik projektů. Na základě usnese-
ní Zastupitelstva hlavního města Prahy

č. 31/9 ze dne 30. 11. 2017 byla naší měst-
ské části schválena mimořádná � nanční 
podpora v oblasti tělovýchovy a sportu na 
čtyři projekty, z nichž dva byly zrealizovány 
do konce roku 2017 (úprava povrchu fot-
balového hřiště Anastázova – výše dotace 
800 tis. Kč, a úprava povrchu fotbalové-
ho hřiště Pod Ořechovkou – výše dotace

330 tis. Kč) a zbylé dva (výměna velkého 
herního prvku na dětském hřišti U Kolejí – 
výše dotace  150 tis. Kč, a výměna velkého 
herního prvku na dětském hřišti Žežulka 
– výše dotace 150 tis. Kč) budou zrealizo-
vány v roce 2018. Celková výše fi nančního 
příspěvku od hlavního města Prahy, který 
se podařilo získat,  tedy činí  1 430 tis. Kč.

Praha 6 má ocenění za nejlepší pro-
jekty prevence kriminality v  Praze. 
Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil 
soutěž o nejlepší projekty prevence kri-
minality na území hlavního města Prahy 
realizované v letech 1997 až 2017. Cílem 
soutěže bylo připomenout problemati-
ku prevence kriminality široké i odborné 
veřejnosti, ocenit úspěšnou preventivní 
práci v  oblasti prevence kriminality na 
komunitní úrovni a podpořit výměnu 
zkušeností a sdílení dobré praxe v  rám-
ci hlavního města Prahy. Městská část 
Praha 6 přihlásila do soutěže projekt 

„PRAHA 6 BEZPEČNĚ ONLINE 2015“, je-
hož cílem bylo zaměření na prevenci 
elektronického násilí a kriminality na 
území Prahy 6. Jednalo se o systematic-
ké snižování kybernetické kriminality 
a elektronického násilí páchaného dětmi 
a mládeží a zároveň na dětech a mláde-
ži. Mezi účastníky projektu byly žáci z 1. 
stupně základních škol, rodiče, pedago-
gičtí pracovníci nebo příslušníci Policie 
ČR a Městské policie Praha. „Z celkových 
7 městských částí jsme skončili na krásném 
třetím místě, což je pro nás velký úspěch 
a já mám velkou radost, že se Praha 6 v ob-

lasti prevence stává jednou z  vlajkových 
lodí,“ uvedl starosta Ondřej Kolář. „Podě-
kování si bezesporu zaslouží i pracovníci 
úřadu z  oblasti prevence kriminality, kteří 
odvádí kvalitní práci.“

ČÍM ŽIJE PRAHA 6
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V pátek 12. ledna 2018, tři dny před 
svými 90. narozeninami, zemřel v Pra-
ze sochař Josef Klimeš. Je autorem 
řady plastik dotvářejících budovy a ve-
řejná prostranství v Praze. Asi nejzná-
mější jsou jeho betonové plastiky u Ba-
rrandovského mostu. Svůj ateliér měl 
Josef Klimeš v dejvické Koulově ulici.

Praha 6 vybrala 110 kg potravin 
a drogerie. Městská část Praha 6 ve 
spolupráci s  Potravinovou bankou Pra-
ha z České federace potravinových bank 
společně vyhlásili v  listopadu akci s ná-
zvem „Šestka jídlem neplýtvá“, která na-
vazovala na celostátní Národní potravi-
novou sbírku. „Ukazuje se, že spolupráce 

s  pražskou potravinovou bankou je velmi 
pozitivní a jsem rád, že se podařilo vybrat 
za tři týdny 110 kilogramů potravin a dro-
gerie,“ uvedl Ondřej Kolář, starosta měst-
ské části Praha 6. Mezi darovanými po-
traviny jsou například konzervy, trvanlivé 
uzeniny, těstoviny, rýže, čaje marmelády, 
oleje, a mnoho dalšího. V rámci drogerie 

obyvatelé nasbírali dětské pleny, prací 
prášek, mýdla nebo zubní kartáčky. „Jsem 
velmi ráda, že se naši občané zapojili v tak 
velké míře a podařilo se tím vybrat výrobky, 
které i v  tomto vánočním čase pomohly li-
dem, kteří naši pomoc opravdu potřebují,“ 
uvedla radní pro sociální politiku a zdra-
votnictví Milena Hanušová.

Rovnováha - Barrandovský most
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ÚTERÝ
10:00—12:00 Výtvarný kurz s ak. mal. Miladou Gabrielovou
12:00—14:00 Výtvarný kurz s ak. mal. Miladou Gabrielovou

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

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

PRAVIDELNÉ KURZY FRESH SENIOR

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

ÚT 6. 2.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 13. 2.
 Písecká brána 
 16.00 

PO 19. 2.
 15.50 sraz před 
 budovou  Českého 
 Rozhlasu,
 Vinohradská 12, P2 

ÚT 20. 2.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 27. 2.
 Villa Pellé 
 16.00 

ZDRAVÉ OČI – LEPŠÍ ZRAK
Cvičení pro zlepšení zraku a pohodu očí s profesio-
nálním lektorem Pavlem Kořánem. Přednáška bude 
zakončena praktickými ukázkami v zahradě Villy 
Pellé. 

OD VĚDY K MIKROFONU, OD MIKROFONU KE KNIZE 
S VÁCLAVEM VĚTVIČKOU 
Povídání známého a oblíbeného popularizátora 
vědy a botanika, spisovatele RNDr. Václava Větvičky 
o své životní pouti a profesních cestách.

NÁVŠTĚVA ČESKÉHO ROZHLASU
Informace o vysílání, o lidech, kteří v rozhlase 
zanechali nesmazatelnou stoupu, s ukázkami 
zázemí vysílání, nám poskytne moderátor a 
dramaturg Tomáš Černý. REZERVACE NUTNÁ!

NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
Film představí seniory, kteří se nenechají odradit 
vysokým věkem a připravují se na atletické závody. 

ROZHLASOVÉ PŘÍBĚHY S TOMÁŠEM ČERNÝM
Příběhy z rozhlasových redakcí, chodeb a studií 
vypráví reportér a dokumentarista Tomáš Černý.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
PRO SENIORY
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W W W.FRESHSENIOR .CZ

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

PROGRAM ⟶ ÚNOR 2018 

FRESH SENIOR KLUB

INFORMACE
A REZERVACE

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

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

VSTUP

ZDARMA



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

www.jipka.cz

TOP 3 TIPS TO IMPROVE 
YOUR ENGLISH 

Whether you need it for work, studying, daily life 

or travelling, English is undoubtedly worth an 

investment of your time. It can lead to better job 

opportunities, improved intercultural relations 

and access to a range of different perspectives 

from around the world. So other than taking 

classes, what else can we do to better our level and 

supplement our studies with a teacher?

 1. Original-language movies

 If you normally watch dubbed films, then you’re 

missing a great opportunity to learn while enjoying 

a film! If you have a low level, watch with Czech 

subtitles; if you’re above pre-intermediate then 

watch with English subtitles to help improve your 

listening skills. Netflix and Amazon Prime have 

subtitles for every film and TV show.

 2. Read in English

 If you’re reading this, it’s a great start! Learners at 

advanced and proficient levels usually share one 

thing in common: they read books and articles 

in English. You won’t understand every word, 

but it greatly improves your natural intuition for 

English grammar. A good place to start is to read 

a book you’ve already read in Czech, which lessens 

the frustrations you might feel when you don’t 

understand some sentences. 

 3. LyricsTraining

If you think your listening skills are a little rusty and 

need some work, then check out this fun website 

where you can listen to songs and type the missing 

lyrics you hear. You can choose from four difficulty 

settings so it’s great for all levels!

Whether … or – ať už… nebo

Undoubtedly - nepochybně

To be worth - stát za co

Dubbed - nadabovaný

To lessen - zmírnit

Rusty - pozapomenutý

To type - psát

Praha 6 má lavičku na počest prezi-
denta Václava Havla. Lavička Ferdinan-
da Vaňka byla slavnostně odhalena před 
budovou Národní technické knihovny. 
Před více než rokem vzdala Praha 6 hold 
poslednímu československému a první-
mu českému prezidentu Václavu Havlovi 
projektem „Pocta VH“ k 80. výročí jeho 
narození a 5. výročí úmrtí, do nějž se na 
téměř tři měsíce zapojila většina kultur-
ních institucí na území městské části. Po-
sledním projektem byla výtvarná soutěž 
na Lavičku Ferdinanda Vaňka, Havlova 
slavného literárního alter ega. „18. prosin-
ce to bylo už sedm let, co nás opustil prezi-
dent Václav Havel, který se stal symbolem 
boje za demokracii. Jeho jméno pro mě 
představuje vizi moderního českého státu 
založeného na dělbě moci a vládě práva, ve 
kterém platí svoboda slova a tisku, slušnost 
a také respekt jednoho vůči druhému,“ říká 
starosta Ondřej Kolář. „Události poslední 
doby bohužel nabízí i scénář, který nás vrací 
o 28 let zpět. Proto je potřeba si odkaz, díky 
kterému žijeme ve svobodném a demo-
kratickém státě, stále připomínat,“ uzavírá 
Kolář. Vítězným návrhem se stala lavička 
posazená na dobovém 50litrovém sudu, 
na kterém spočívá téměř v rozporu s gra-
vitací fošna symbolické délky 1989 mm. 
Na boku desky je reliéfní nápis s klíčovým 
Vaňkovým výrokem „JÁ SE PŘECE Z PRIN-
CIPU NEMOHU PODÍLET NA PRAXI, S KTE-
ROU NESOUHLASÍM.“ „Děláme symbolic-
kou tečku za celým projektem odhalením 
Lavičky Ferdinanda Vaňka před Národní 
technickou knihovnou. Bylo mi ctí předsedat 

porotě, která tento vítězný návrh vybrala,“ 
konstatuje zástupce starosty Jan Lacina. 
Odhalení lavičky proběhlo za přítomnosti 
starosty Ondřeje Koláře, zástupce staros-
ty Jana Laciny, ředitele Knihovny Václava 
Havla Michaela Žantovského, ředitele Ná-
rodní technické knihovny Martina Svobo-
dy, rektora ČVUT Petra Konvalinky, rekto-
ra VŠCHT Karla Melzocha, ředitele ÚOCHB 
AV ČR Zdeňka Hostomského a prorektora 
UK Aleše Gerlocha. Celou připomínkou 
provázela spolupracovnice Václava Havla 
a herečka Bára Štěpánová. Postava Ferdi-
nanda Vaňka je známou ústřední posta-
vou mnoha Havlových divadelních her. 
Jedná se o stylizované „druhé já“ Václava 
Havla v  představení Audience (1975), ve 
Vernisáži (1975) a v Protestu (1978). Sám 
autor o svém hrdinovi řekl: „Vaněk není 
Havel. Samozřejmě, uložil jsem do té 
postavy určité své zkušenosti… a nepo-
chybně jsem té postavě dal i určité své 
osobní rysy. Přesněji řečeno něco z toho, 
jak já sebe v  určitých situacích vidím. To 
všechno ale neznamená, že jde o nějaký 
můj autoportrét …. Vaňkovské hry nejsou 
tedy v podstatě hry o Vaňkovi, ale o světě, 
jak se projevuje, když je s  Vaňkem kon-
frontován,“ napsal.

Postupně přerostla postava Ferdinanda 
Vaňka až v mýtickou postavu. Objevila se 
ve hře Pavla Landovského Sanitární noc 
(1978) a Arest, hře Pavla Kohouta Atest 
(1979) a Marast (1981) a Jiřího Dienstbiera 
ve hře Příjem (1984). V roce 1986 se nako-
nec objevil Ferdinand Vaněk v exilové hře 
Pavla Kohouta Safari (1986).

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

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

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

PRAVIDELNÉ KURZY FRESH SENIOR

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

ÚT 6. 2.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 13. 2.
 Písecká brána 
 16.00 

PO 19. 2.
 15.50 sraz před 
 budovou  Českého 
 Rozhlasu,
 Vinohradská 12, P2 

ÚT 20. 2.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 27. 2.
 Villa Pellé 
 16.00 

ZDRAVÉ OČI – LEPŠÍ ZRAK
Cvičení pro zlepšení zraku a pohodu očí s profesio-
nálním lektorem Pavlem Kořánem. Přednáška bude 
zakončena praktickými ukázkami v zahradě Villy 
Pellé. 

OD VĚDY K MIKROFONU, OD MIKROFONU KE KNIZE 
S VÁCLAVEM VĚTVIČKOU 
Povídání známého a oblíbeného popularizátora 
vědy a botanika, spisovatele RNDr. Václava Větvičky 
o své životní pouti a profesních cestách.

NÁVŠTĚVA ČESKÉHO ROZHLASU
Informace o vysílání, o lidech, kteří v rozhlase 
zanechali nesmazatelnou stoupu, s ukázkami 
zázemí vysílání, nám poskytne moderátor a 
dramaturg Tomáš Černý. REZERVACE NUTNÁ!

NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
Film představí seniory, kteří se nenechají odradit 
vysokým věkem a připravují se na atletické závody. 

ROZHLASOVÉ PŘÍBĚHY S TOMÁŠEM ČERNÝM
Příběhy z rozhlasových redakcí, chodeb a studií 
vypráví reportér a dokumentarista Tomáš Černý.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
PRO SENIORY
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W W W.FRESHSENIOR .CZ

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

PROGRAM ⟶ ÚNOR 2018 

FRESH SENIOR KLUB

INFORMACE
A REZERVACE

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

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

VSTUP

ZDARMA



Pod pojmem rodokmen si každý 
představí košatý strom se jmény pří-
mých předků, s  jakým se můžeme se-
tkat na mnohých zámcích a hradech. 
Jak vlastně vypadá správný rodokmen?

Ve tvaru stromu se kreslí rodokmen 
přímé linie (po otcovském příjmení), kde 
je manželská dvojice a jejich děti. Kořeny 
stromů tvoří nejstarší předci, větvičky tvo-
ří nejmladší potomci. 

Velmi košatý strom pak můžeme zná-
zornit, když vyhledáme všechny větve 
rodu nesoucí dané příjmení, tedy od synů 
a neprovdaných dcer. 

Rozrod se kreslí, když chceme znázornit 
všechny pokrevní potomky od jedné vy-
brané osoby. Vývod z předků, který vídá-
me na hradech a zámcích s krásnými erby, 
znázorňuje manželské páry v  určeném 
počtu od vybraného potomka.

Dříve bylo nutné pátrat přímo v  ar-
chívech, v  jednotlivých matrikách, 
soupisech a dalších archivních ma-
teriálech. Dnes se postupně všechno 
digitalizuje. Týká se to i těchto ar-
chivních záznamů?

Digitalizace matrik v  archivech bude 
do dvou let zcela dokončena. Digitali-
zují se i staré mapy, vzácné listiny, sčí-

tání obyvatel, obecní a městské kroniky, 
evidence obyvatel, vojenské záznamy, 
školní matriky a kroniky, gruntov-
ní knihy, urbáře…

Lze tedy po internetu z  pohodlí 
domova získat všechny informace, 
které genealogové potřebují pro se-
stavení rodokmenu?

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

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

Zápisy z matriky
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Za pár let to jistě půjde. V  rámci Evro-
py jsme na tom velice dobře s  počtem 
takto zpřístupněných archiválií. Zatím 
ale ještě částečně musíme osobně na-
vštěvovat archivy.

Pro amatéra patrně není jednodu-
ché se ve všech údajích a informacích 
vyznat. Jaké specifi cké znalosti a zku-
šenosti je třeba mít pro orientaci ve 
starých záznamech?

Vše se dá naučit. Je třeba znát histo-
rii, vývoj vrchnostenské a státní správy, 
ale třeba i lidové zvyklosti. Seznámit se 
s vedením matrik a uspořádáním archiv-
ních materiálů. Velkou pomůckou pro 
vyhledání archiválií je archivní vyhledá-
vač na stránkách Ministerstva vnitra, kam 
archivy patří.  

Jaké jazyky je nutné znát pro pát-
rání v archivech?

Záznamy jsou psány česky, ně-
mecky a latinsky. 

V  dřívějších dobách se všechno za-
pisovalo ručně. Ale písmo nevypadalo 
třeba před 200 či více lety stejně jako 
dnes. Jak je obtížné číst nejrůznější ru-
kopisy a přečtete je bez problémů?

To je v tomto oboru to nejtěžší. Při pá-
trání začínáme krásnou latinkou, v  ob-
dobí let cca 1784-1880 jsou záznamy 
psány kurentem, který je na učení nej-
těžší, pak se nám objevuje opět latinka 
v  latinských textech. Ale každý autor má 
svůj rukopis, a tak se s písmenky a slovy 
musíme poprat. 

Někde jsem četl, že nejnečitelnější 
rukopisy farářů jsou na jižní Moravě, 
asi jak zapíjeli s tatínkem dítě. Máte ta-
kovou zkušenost?  

Není tomu tak. Tam je vše v  kuren-
tu a v němčině. 

Jak hluboko v čase je možné při pát-
rání po předcích dojít? Kde končí (nebo 
vlastně začínají) nejstarší záznamy?

Většina z nás pochází ze selských pod-
danských rodů, a tak záznamy sahají do 
období kolem roku 1620-1680. Když bu-
deme mít velké štěstí, můžeme nalézt zá-
znam i před rokem 1600. Pokud budeme 
mít za předka bohatého měšťana, může-
me se dostat třeba ještě o dalších 100 let 
nazpět. Nejstarší rodové záznamy najde-
me u velkých šlechtických rodů. 

Kam nejdále do minulosti jste se při 
své práci dostala Vy?

Právě do uvedeného období. Nejstarší 
záznam mám ze soupisu církevních de-
sátek z  roku 1607, z  urbáře z  roku 1670, 
z gruntovní knihy z roku 1672 a z daňové-
ho soupisu Berní rula z roku 1654. 

Šlechtické rody si vedly záznamy o na-
rozeních, svatbách a úmrtích pečlivě již 
v raném středověku. Co ale obyčejní pod-
daní? Zapisovaly se tyto údaje i o nich?

Rodopisné údaje o poddaných byly 
zapsány do církevních matrik. Vrchnost 
si pak vedla další evidenci o převodu sel-
ských usedlostí v  dědičném pronájmu, 
o odevzdávání úroku a plnění robotních 
povinností. Vedla si soupisy poddaných 
a sirotků. Záleží však na tom, zda se tyto 
knihy dochovaly a zda náš předek použí-
val dědičné otcovské příjmení, nebo pře-
zdívku například po gruntu. 

To znamená, že se muž přiženil na 
statek k  nevěstě a postupně přejal 
jméno jejího rodu? Jeho děti už měly 
převzaté příjmení?

Někdy ano, jindy se vrátili k  povin-
nému otcovskému příjmení, nebo po-
užívali obě dvě.

Existují nějaké počítačové programy, 
do kterých lze zjištěné údaje zadat? Vy-
tvoří potom nějaký podobný strom jako 
na starých šlechtických stromech života?

Na internetu je řada genealogických 
programů zdarma i za úhradu. Nejoblí-
benější je MyHeritage, který je propojen 
s celým světem. 

Ve kterém archívu pátráte nejčastěji?
Nejčastěji pátrám ve středočeském, jiho-

českém a východočeském archivu. 
Mají všechny archivy jednotný evi-

denční a vyhledávací systém?
Každý archiv má vlastní systém a web. 
Proč si to každý archiv dělá po svém, 

když všechny spadají pod minis-
terstvo vnitra? 

Helena Voldánová a Jolana Voldánová při natáčení pořadu ČT Tajemství rodu
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Protože každý archiv má svoji rozhodovací pravomoc.
Který archiv považujete za nejpřístupnější, nej-

lépe zpracovaný?
Je to archiv Státního oblastního archivu v Třeboni.
Je něco, co Vás při bádání v naší minulosti překvapilo? Co 

jste třeba nečekala?
Vždy mě překvapuje, jak velká byla dříve úmrtnosti dětí, nebo 

předčasné úmrtí v rodině. Obdivuji naše prabáby a praprabáby, 
když porodily třeba patnáct dětí… Zajímají mě neobvyklá po-
volání jako třeba kat, pohodný, sanytrník a další. (Pozn. redakce: 
sanytrník zpracovával ledek draselný, základní součást při výrobě 
střelného prachu.)

Máte nějaké kuriózní nalezené záznamy z  hle-
dání v archivech?

Mám ráda neobvyklé zápisy křtu nemanželský dětí, které občas 
prozradí biologického otce. Nebo zápisy o neobvyklém úmrtí.  

Kde se konkrétně v Praze dají najít údaje o předcích? 
Matriky pro dnešní velkou Prahu jsou uloženy v Archivu hlavní-

ho města Prahy. Protože se po Praze lidé velmi stěhovali, pomů-
že nám digitalizovaná evidence k trvalému pobytu Policejního 
ředitelství v Praze v Národním archivu a evidence pobytu Magis-
trátu Prahy v Archivu hl. m. Prahy.

Kde všude lze ještě pátrat po informacích, jaké jsou dal-
ší možné zdroje?

Prvotně vždy musíme pátrat v matrikách. Když si chceme roz-
šířit informace, pak můžeme využít fondy archivu obce a města, 
fondy škol, cechů a společenstev, farních úřadů uložených ve 
Státních okresních archivech.

Spolupracuje genealogie s  dalšími vědami, napří-
klad s genetikou? 

Ano, jsou to i další vědy, jako paleografie (nauka o písmu), 
chronologie (nauka o způsobu měření času), metrologie (na-
uka o mírách a váhách), numismatika (nauka o platidlech), 
sfragistika (nauka o pečetích), epigrafika (nauka o nápisech), 
diplomatika (nauka o úředních písemnostech), heraldika 
(nauka o znacích), onomastika (nauka o jménech, příjmeních 
a místních názvech) a další.

V současné době jsou k dispozici genetické testy DNA. 
Lze podle nich vystopovat, odkud předkové dotyč-
ného pocházejí? 

Testy DNA nám prozradí původ podle mateřské nebo ot-
covské linie. Můžeme také srovnávat výsledky mezi žijícími 
potomky několika větví rodu. (Pozn. redakce: test je velmi jed-
noduchý, stačí při něm např. stěr slin. Testy DNA se zabývá ně-
kolik firem, informace lze nalézt na internetu.)

Poslední otázka na závěr: co Vám genealogie s  ro-
dokmeny a pátráním v  archivech kromě znalosti svých 
předků dala, čím Vás obohatila? Doporučila byste tuto 
zálibu našim čtenářům?

Rodopis je koníček, který spojuje generace a rodinné pří-
slušníky. Vnoučata umí pracovat s internetem, prarodiče zase 
vypráví rodinné příběhy. Rodopisné pátrání je i o cestování, 
poznávání a získávání nových vědomostí i přátelství. 

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

Oddací list

Rodný a křestní list
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PORTE – GALERIE VILLA PELLÉ Pelléova 10, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 326 180, e-mail: info@villapelle.cz, www.villapelle.cz

spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská, otevřeno: út–ne 13.00–18.00 vyjma státních svátků

 8. 2. – 15. 4. VENDULA CHALÁNKOVÁ – AU!   
Výstava s víceznačným názvem, který je možné dešifrovat jako astronomickou 
jednotku délky, prošlou pražskou espézetku, chemickou značku zlata 
i  nejčastější citoslovce bolesti. K  vidění bude nejen reprezentativní výběr 
obrazů Venduly Chalánkové z  posledních let a  premiérová série osobních 
„tragikomiksů“, ale i autorčiny animace vytvořené pro Českou televizi | kurátor 
 Radek Wohlmuth. 

 DOPROVODNÝ PROGRAM   
 22. 2., 15. 3., 12. 4. | 18.00 | kurátorské prohlídky
 17. 3., 21. 4. | 17.00 | autorské prohlídky

 

ÚNOR 2018
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

MALÁ GALERIE 

VÝSTAVY

2. 2. – 28. 2. 
MĚSTO A KRAJINA – 
LIBUŠE PILAŘOVÁ
Výstavou krajinomaleb z Jižních Čech a pražských motivů oslavuje akademická 
malířka významné výročí. Autorka se řadí mezi moderní realisty a kromě krajinných 
motivů a obrazů milované Prahy se zabývá malbou zátiší.  

ATELIÉR PELLÉ – PROGRAMY PRO DĚTI Programová nabídka ATELIÉRU PELLÉ 
je koncipována jako pestrá paleta tvůrčích aktivit:  

n   programy pro rodiny s dětmi formou volnočasových aktivit pro děti ve věku 5–15 tet
n   kreativní workshopy a tvůrčí dílny k aktuálním výstavám

n   lektorské prohlídky aktuálních výstav s odborným výkladem
n   kreativní tvůrčí dílny a workshopy pro školy a školky

TVŮRČÍ DÍLNY STÁLÉHROU A MYŠLENÍM K ABSTRAKCI 
od 4 do 6 let | od 7 do 12 let a výše | délka programu: 90 min.
V  ateliéru se snažíme přiblížit hrou k  „neuchopitelnému“. 
Pomocí vyjádření emocí se učíme pochopit často 
nesnadné polohy abstraktního umění. Budeme si domýšlet, 
zjednodušovat, vytvářet malby, kresby a  koláže | akce dle 
objednání.

Dobrodružství umění 20. století
od 9 do 12 let | od 13 do 16 let a výše | délka programu: 90 min.
Skrze výtvarné parafráze a  hry poznáme základní principy 
hlavních uměleckých směrů 20 století. Snažíme se pochopit 
jednotlivé způsoby vyjádření, ztvárnění reality nebo 
myšlenkového procesu ve  výtvarné formě a  zařazujeme si 
umělce do historických souvislostí | akce dle objednání. 

Kapacita dílen: dle dohody. Cena za dílnu: min. 1000 Kč 
| skupiny nad 17 dětí 60 Kč | dítě. 
Rezervace nutná: dilny@villapelle.cz.



Jeden z pohledů na to, co všechno znamená a obsahuje sou-
časná malba, nabízí výstava v Galerii Makráč nazvaná Externí pa-
měť. Kolekce 15 prací představuje výběr z tvorby Matěje Lipav-
ského, z nichž většina jsou obrazy, jak je chápeme v klasickém 
slova smyslu. Jsou tam ale i další díla, která potvrzují, že výtvar-
ná vášeň není omezena jen na plátno a projeví se autentickým 
způsobem na každém místě, které inspiruje a nabídne vhodnou 
plochu. Autor pak do své imaginace zakomponuje a výtvarně 
využije nejrůznější materiály, jejich přirozenou barvu a strukturu 
povrchu, jejich torza, opotřebenost či aktuální stupeň degrada-
ce, a znovu, avšak nečekaným způsobem, vzkřísí i původní účel, 
ke kterému byla věc určena. Výstava Matěje Lipavského Externí 
paměť potrvá do 23. února 2018.

Externí paměť není první výstavou Matěje Lipavského v Galerii 
Makráč, své práce zde představil už v  r. 2009 spolu s umělky-
ní vystavující pod pseudonymem Pure Beauty. Matěj Lipavský 
(*1985, Praha) studoval v letech 2004–2010 na pražské Akademii 
výtvarných umění v ateliéru Malba u J. Sopka a I. Korpaczewské-
ho (2004–2010) a v ateliéru Socha II u prof. J. Zeithammla (2008). 
K významným realizacím patří mozaika v Periferie Cafe v Braníku 
a pro místní z  Šestky představuje nejbližší setkání s  jeho tvor-
bou barevné řešení interiéru kavárny ČVUT. Spolu s Pure Beauty 
je také autorem výtvarné části komiksového románu Chyba z  r. 
2011. Vystavuje na samostatných i skupinových výstavách. Šíři 
a mnohostrannost jeho talentu přibližují básně a další texty, které 
publikoval v revue Souvislosti, v Listech a Přítomnosti.

Pro výstavu v Galerii Makráč autor vybral malby, jejichž pod-
kladem jsou vedle malířského plátna také mléčné sklo, které 
svou tvrdostí neposkytuje stopě štětce moc volnosti a malba je 
tudíž poněkud ostřejší a tvrdší. Dále malbu na skle širokoúhlého 
formátu, které je podsvícené a umístěné na zemi, a také dvě vel-
koformátové transparentní fólie uchycené na prosklené stěně 
galerie. Atmosféru všedního výjevu běžného ruchu ulice po sou-
mraku nebo za deště, kterou tyto rozostřené obrazy zachycují, 
doplňuje skutečná ulice před galerií, jejíž mihotavá světla, ba-
revné stopy projíždějících aut i pohybující se siluety skutečných 
postav tam venku pronikají do obrazu, probouzejí ho k životu 
a stávají se jejich součástí. 

Pozornost po vstupu do galerie okamžitě přitáhne linoleum, 
které ve velké ploše stéká po stěně. Autor ponechal a nijak nevy-

Galerie Makráč vystavuje díla Matěje Lipavského

OBRAZY JAKO EXTERNÍ PAMĚŤ
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lepšoval známky opotřebení a únavy ma-
teriálu, skvrny a barevné změny způsobe-
né dlouhodobým působením slunečních 
paprsků, či otlaky od kdysi zde stojícího 
nábytku. Lino-obraz je tu opět podlahou, 
autor k  němu „vyškrábal“ a domaloval 
okno a pohled z  něj, starou židli, jen si 
sednout, i zrezavělou vodovodní trubku 
šplhající po stěně. Jak si tento výjev stojí 
v  reálném prostoru, naznačuje skuteč-
ný obraz zakomponovaný do kuchyňské 
sestavy – starší činžovní zástavba ve vni-
trobloku, chlad, zšeřelé střechy pokryté 
sněhem a náhodný ohýnek světla linou-
cího se z otevřených dveří. Autor pracuje 
s obráceným měřítkem - zatímco kuchyň 
v  linoleu je téměř ve skutečné velikosti, 

blok činžovních domů, jehož součástí je 
zřejmě i ten s kuchyní, v níž právě stojíme, 
je obrazová miniatura.

Zima, sníh, chlad, kontrast bílé barvy, 
zimní krajina a ticho, které ji obklopuje, 
zaujímají v  obrazech Matěje Lipavského 
prominentní postavení. Mohli bychom 
s  klidným svědomím říct, že čistotou 
výrazu, jistou nostalgickou zasněností 
a hloubkou zachyceného výjevu jsou zde 
představené obrazy osobitým českým 
příspěvkem ke kaligra� cké malbě. 

Sochařskou tvorbu zde zastupuje jedi-
né dílo – malý závěsný objekt/obraz, vrst-
vený z  drátěného pletiva a kusu linolea, 
umístěný ve výšce sotva po kolena; chat-
ka, přístěnek, snad útočiště v černočerné 
temnotě, která ale vychází ze samotné 
boudy, nikoli z  okolní krajiny, bouřná 
mračna, vystříhaná z pletiva v černé, šedé 
a bílé, scénu naopak prosvětlují, byť s ko-
vovým a lehce strašidelným leskem. Dílo 
vypovídá o „bipolárním“ malířsko-sochař-
ském školení. Jeho trojrozměrné menší 
závěsné objekty, jak je známe z katalogu 
prací Matěje Lipavského, kombinují různé 
materiály (drát, drátěnka, kov, zrcadla, 
sklo), zasahují do prostoru nebo splývají 
s  plochou stěny. K  těm nejsvéráznějším 
patří také minimalistické, lehce guerillové 
zemní kapličky u cest a silnic ve volné kra-
jině, ty na této výstavě nejsou, bohužel,  
zastoupeny ani fotogra� emi. 

I když Lipavského fotografi e nejsou na 
výstavě Externí paměť prezentovány, roz-
hodně stojí za zmínku, protože v rejstříku 
jeho uměleckých zájmů a výtvarných obo-
rů zaujímají zvláštní místo. Snímky žánrově 
balancující na pomezí reportáže nebo stre-
et foto zachycují atmosféru místa a mo-
mentky běžného života: zadumané posta-
vy, zpustlá zákoutí měst a autobusových 
zastávek, nádraží, skládky, které překvapí, 

když nečekaně rozkvetou barvou a poezií 
opuštěných věcí. Fotografi e krajin, jak je 
vidí Martin Lipavský, jsou volné prostory 
ležící ladem, kompozici plochy fotografi c-
kého pole rýsují přirozené křivky krajiny 
a prvky vsazené do ní člověkem; naopak 
malířské vidění prozrazují fotografi e jem-
ných obrazců na vodní hladině.

Zajímavě vyzní srovnání malby Matě-
je Lipavského a jeho prací z  oblasti kra-
jinářské fotografi e. Není překvapující, že 
obecně jeho fotografi e prozrazují malířské 
vidění a malba zase oko fotografa, přesto 
jeho malby krajiny jsou autentičtější, než 
skutečná realita přesně a do detailu za-
chycená objektivem, neboť malířské gesto 
a styl dokáží lépe zprostředkovat autorovu 
citlivost, vnímání krajiny, atmosféru a du-
chovní hloubku místa. A nemusí to být jen 
zmíněné zimní kaligrafi e. V  portfoliu prací 
Matěje Lipavského najdeme i takové, které 
vrstvenou dynamickou pastózní malbou 
připomínají životní sílu obrazů Vincenta van 
Gogha. Zároveň ale oceníme i prázdnotu 
mořských valů holandského pobřeží, či krá-
su městské industriální krajiny nevratně za-
sažené průmyslem: prvky technických sta-
veb, výpustě, kanalizace, komíny, telegrafní 
sloupy, přehradní propusti, silnice a pěší 
cesty. Pro autorovu tvorbu jsou příznačné 
civilní náměty - výjevy z kaváren či ulic, vlíd-
ná atmosféra domácího koupání a mnoho 
jiného. Všechno, život sám a jeho nesčetné 
proměny a variace, jsou hodné zaznamená-
ní a Lipavského obrazy se tak stávají i naší 
„externí pamětí“.

(red)
Matěj Lipavský: Externí paměť 
Galerie Makráč, 8. 1. - 23. 2. 2018
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 
Heyrovského nám. 2, Praha 6–Petřiny ote-
vřeno ve všední dny od 8 do 18 hodin .
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SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
2/2018

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K . 

Jak se jmenovala výtvarnice, která jako první pekla slavné perníkové betlémy vystavované
v kostele sv. Matěje na Hanspaulce?
 a) Hana Hroudová,
 b) Helena Horálková,
 c) Herta Hrubá.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
c) Nejstaršímu páru, který byl oddán v obřadní síni Skleňák v Praze 6 bylo dohromady 174 let.

Z   došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knížky autora Miroslava Macka: 
Saturnin se vrací, které do soutěže věnovalo nakladatelství XYZ:

1. Stanislav Sojka, Praha 6  2. Vladimír Novotný, Praha 6  3. Jana Kovářová, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 28. února 2018 v recepci autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavín-
ská 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 2018,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

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

únor 2018

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

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

únor 2018

07. 02. ST KYTICE
09. 02. PÁ PRSTEN PANA NIBELUNGA
13. 02. ÚT ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
14. 02. ST SKLENĚNÉ PRKNO
15. 02. ČT ZAČALO TO VESTPOCKETKOU
16. 02. PÁ ŠEST ŽEN
17. 02. SO OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR 16:00
18. 02. NE A DNES HRAJEME JAZZ

- TIŠE PADÁ SNÍH (SPOLEČNÝ ZIMNÍ KONCERT 
SESTER HAVELKOVÝCH A VOKÁLNÍHO 
KVARTETA THE SWINGS. SPOLUÚČINKUJE 
JAKUB ŠAFR A ORCHESTR SESTER 
HAVELKOVÝCH.)

21. 02. ST ŠEST ŽEN
22. 02. ČT KYTICE
23. 02. PÁ ZAČALO TO VESTPOCKETKOU
24. 02. SO KDYBY TISÍC KLARINETŮ 16:00
26. 02. PO ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY
27. 02. ÚT ŠEST ŽEN
28. 02. ST ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
HOSTÉ:
02. 02. PÁ DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
05. 02. PO VŠECHNOPÁRTY
06. 02. ÚT VŠECHNOPÁRTY
08. 02. ČT NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA
12. 02. PO DEJVICKÁ LIVE! - VEČERY S PRAHOU 6
19. 02. PO VŠECHNOPÁRTY
20. 02. ÚT VŠECHNOPÁRTY

01.02. čtvrtek 10:00 + 17:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
    Dvůr Králové
03.02. sobota 14:00 + 16:30 Pohádky pro Hurvínka
05.02. neděle 15:00 + 17:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie
    Klatovy
06.02. úterý 10:00 Pohádky pro Hurvínka
07.02. středa 19:00 Spejbl a město hříchu
08.02. čtvrtek 10:00 Hurvínek mezi osly
10.02. sobota 14:00 Hurvínek mezi osly
11.02. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínek mezi osly
13.02. úterý 10:00 Hurvínek mezi osly
14.02. středa 19:00 Spejbl versus Drákula
15.02. čtvrtek 10:00 + 14:30 Hurvínek v Hajanech
16.02. pátek 10:00 Hurvínek v Hajanech
17.02. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínek v Hajanech
18.02. neděle 10:30 Hurvínek v Hajanech
20.02. úterý 10:00 Hurvínek v Hajanech
21.02. středa 10:00 Hurvínek v Hajanech
22.02. čtvrtek 10:00 Hurvínkova Nebesíčka
23.02. pátek 10:00 Hurvínkova Nebesíčka
24.02. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkova Nebesíčka
25.02. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínkova Nebesíčka
27.02. úterý 10:00 + 14:30 Hurvínkova Nebesíčka
28.02. středa 19:00 Dějiny kontra Spejbl



V  minulém čísle časopisu jsme psali 
o ulici Starého na západní straně sídliště 
Baba. Pokračováním je ulice s  názvem 
U Matěje. Vede přímo ke kostelu sv. Ma-
těje a ke vstupu na hřbitov. V těsném sou-

sedství se ještě nacházejí 
ulice K Matěji a Matějská.

Svatý Matěj (také Maty-
áš, z hebrejského a řecké-
ho Matthias) byl apoštol 
vybraný na místo Jidáše 
Iškariotského, který spá-
chal sebevraždu. Tak zby-
lo apoštolů jen jedenáct, 
a proto zorganizoval sv. 
Petr volbu, aby doplnil 
počet na dvanáct. Je to 
uzavřené a dokonalé 
číslo, dvanáct bylo izra-
elských kmenů i synů Jakubových. Pro-
tikandidátem byl Josef, zvaný Barnabáš, 
kvality obou uchazečů byly tak vyrovna-
né, že musel rozhodnout los. A ten padl 
na Matěje a na něj vstoupil Duch Svatý.

Matěj pocházel ze zbožné bohaté ro-
diny v Betlémě a toužil po příchodu Me-
siáše. Dostal se mezi jeho 72 učedníků 
a chodil za ním od křtu u Jordánu. Po se-
slání Ducha Svatého odešel hlásat evan-
gelium a svědčit o Kristově vzkříšení. Své 
působení začal v  Palestině a později se 
vydává dále do světa. Prochodil Etiopii, 
Kapadocii a Macedonii a všude mezi lid 
šířil svaté evangelium. V  Macedonii byl 
však zajat, přivázán na kříž, kamenován 
a 24. února roku 63 našeho letopočtu 
sťat sekyrou. Podstoupil mučednickou 
smrt. Biskup Agricius na počátku čtvr-

tého století přinesl ostatky 
svatého Matěje do Trevíru 
(v Německu) jako dar císa-
řovny Heleny. Na začátku 
druhého tisíciletí byly jeho 
ostatky vyzvednuty. Leb-
ka se dostala do relikviáře 
podoby busty do chrámu 
S. Maria Maggiore v Římě. 
Další relikviář je patrně 
v  Padově, kde je pohřben 
i sv. Lukáš a původní zdo-
bená schránka zůstala 
s  ostatními ostatky v  kos-
tele s. Matěje v Trevíru.

Svatý Matěj je uctí-
ván jako patron řezníků 
a jako ochránce správ-
ných rozhodnutí a štěs-
tí při losování.

Svatému Matěji je za-
svěceno mnoho kostelů 
a je to také běžné křestní 
jméno. V  Praze 6 máme 
římskokatolický kostel 

sv. Matěje na Hanspaulce. Vysoký ostroh 
nad šáreckým údolím, na kterém se kos-
tel nachází, byl osídlen již v  době bron-
zové. Při archeologickém průzkumu byly 
v prostoru hřbitova obklopující kostel na-
lezeny tavící pece na bronz a hroby kos-
ter lužické kultury. Podle pověsti nechal 
první kostelík respektive kapli na tomto 
místě postavit v roce 971 kníže Boleslav II.
Kostel byl vysvěcen pražským arcibisku-
pem sv. Vojtěchem. Dle legendy zde na 
hřbitově leží muži ze Ctiradovy družiny, 
kteří byli pobiti díky lsti krásné Šárky. První 
spolehlivý historický údaj o kostele pochá-
zí až z  roku 1404. V  důsledku husitských 
válek byl kostel po určitou dobu využíván 
věřícími pod obojí, katolické bohosluž-
by byly obnoveny v roce 1521. Vzhledem 
k  počtu věřících přestával být kostel ka-
pacitně dostačující, proto byl v roce 1770 
zbořen a nahrazen novým, vybudovaným 
na témže místě nákladem Františka Xavera 
Strachovského, rytíře ze Strachovic. 29. září 
1771 byl vysvěcen pražským biskupem Ja-
nem Ondřejem Kayserem. V průběhu doby 
byl kostel několikrát vyloupen, 14. března 
1840 uhodil do věže blesk a při následném 
požáru byly roztaveny železné zvony.

Známé jsou rovněž poutě ke kos-
telu. První záznam o jejich konání 
je z roku 1595.

Tradice známých perníkových betlé-
mů vystavovaných v době vánoc vznikla 
v  roce 1972. Jesličky měli původně asi 
třicet postaviček, jejich počet se v  prů-
běhu let zvýšil na téměř čtyři stovky. 
Každoročně se pečou fi gurky čerstvé. 
Nejprve je pekla výtvarnice Helena Ho-
rálková, zhruba od roku 2002 je peče cuk-
rář Daniel Zítka. 

V  současné době zdobí chrámovou 
loď i obrazy Jiřího Anderleho, který je 
daroval kostelu. 

(mip)
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Kladenský rodák Mgr. Miroslav Laštov-
ka, absolvent Akademie múzických umění 
v Praze, procestoval jako hráč na trubku celý 
svět. Koncertoval jako sólista, komorní hráč 
i člen symfonických a komorních těles pod 
taktovkou nejvýznamnějších dirigentů. Kla-
sickou hudbou, celoživotní láskou, stále není 
přesycen a jakoby mu nestačilo jeho vlastní 
hraní, koncerty sám už dvacet let organizuje. 
A co je nejdůležitější - také v Praze 6. Je inici-
átorem vzniku cyklu deseti komorních kon-
certů Břevnovská nokturna (vždy jednou 
měsíčně v Tereziánském sále břevnovského 
kláštera) a také dramaturgem jejich progra-
mové nabídky. Jeden se až nestačí divit, kde 
bere energii a jak to vše lze vůbec zvládnout. 
Miroslav Laštovka s nadhledem říká: „Je nut-
né obklopit se spolehlivými lidmi, kteří jsou na-
laděni na stejnou vlnu, a rádi pomohou, s čím 
je třeba, ale riziko, že něco nepůjde tak jak má, 
je tady vždycky. S energií pro dobrou věc ne-
mám problém, zatím je jí dostatek.“ 

Je tak specifi cké prostředí, jakým je 
Břevnovský klášter, určující nebo do ur-
čité míry zavazující pro dramaturgii ko-
morní koncertní řady? „První na ráně“ je 
pochopitelně barokní nebo klasická hud-
ba – a právě ta se v  těchto programech 
nejčastěji objevuje. Jsou to skladatelské 
autority, které nikdy nezklamou, a vytří-
bená dílka, na která publikum vždy sly-
ší. Jak moc by bylo riskantní nabídnout 
skladatele a kompozice zcela neznámé 
nebo jen velmi málo - a nemusela by to 
být ani soudobá vážná hudba - a šel byste 
do takového rizika? 

Prostředí, jako je Břevnovský klášter, je 
nesmírně inspirující a magické, z  každého 
koutu dýchá historie, však zde stojí již více 
než 1  000 let. Skladby skladatelů baroka 
a klasiky mám jednak rád a jednak jsou po-
sluchačsky velmi vděčné a pro publikum 
velmi přístupné. V  tomto případě se ale 
nejedná o koncerty komerční, to jsme vy-
loučili již na začátku spolupráce, nebylo by 
to vhodné a důstojné ani vůči tomuto pro-
storu, ani vůči posluchačům. Mým krédem 
je vytvořit vyvážený koncert jak výběrem 
skladatelských osobností, tak i výběrem 
skladeb a hudebních stylů. Proto koncerty 
nejsou čistě barokní nebo klasické, ale jsou 
kombinací skladatelů a různých hudebních 
stylů. Jsou samozřejmě skladatelé, kteří 
„nezklamou“, a při tvorbě programů je také 
zařazuji, ale jak se říká - všeho s mírou, tedy 
i s nimi. Soudobá hudba se v  programech 

občas objeví, příkladem je lednový zahajo-
vací koncert, kde kromě Beethovena byla 
celá řada současných skladatelů, ale bylo to 
přání interpretů, které respektuji. Návštěvní-
kům tohoto koncertu nabídli opravdu hod-
notná díla, což posluchači ocenili soustředě-
nou pozorností a potleskem.

Nakolik se do hudební dramaturgie 
promítá osobnost a temperament dra-
maturga? V  jakém poměru jsou v  dra-
maturgii namíchány složky za a) vyho-
vět a potěšit především publikum, které 
musím dobře znát nebo které chci získat, 
nebo za b) potěšit sebe? Protože, když 
člověk dělá to, co těší jeho samého, má 
víc síly a víc inspiruje druhé. Také by dra-
maturg určitě nemohl do programu za-
řazovat díla, která by nezaujala ani jeho 
samotného, o kterých by sám nebyl pře-
svědčen nebo která by ho vlastně nudila, 
protože je slyšel už tisíckrát… 

Řekl bych, že do tvorby programů se pře-
devším promítají zkušenosti dramaturga. 
Já se hudbou zabývám opravdu dlouho, 
především jako výkonný umělec, ať už só-
lista či člen různých komorních ansámblů, 
s kterými jsem navštívil celou řadu zemí od 
Evropy po Japonsko, a za celou tu dobu se 
„přehrály hory not, respektive skladeb.“ Po-
těšit publikum je asi ten hlavní cíl - vždyť 
celá řada posluchačů bere koncert jako od-
počinkovou záležitost. Mě osobně potěší to, 
když vidím, že posluchači kladně reagují na 
můj dramaturgický záměr, kdy celá skladeb-
ná sestava koncertu probíhá hladce, vše do 
sebe zapadá, navazuje na sebe a vzájemně 
se podporuje - i kontrastem - autorů a sty-
lů, a výsledkem je příjemně prožitý večer 
v náruči hudby, která do života přináší krásu 
a sílu pokračovat v čím dál obtížnějším vněj-
ším světě mimo koncertní síň.

Co je východiskem při tvorbě progra-
mu – skladatelé a díla, nebo umělci, které 
zamýšlíte pozvat a kteří vám nabídnou 
to, co mají na repertoáru? 

Již od dob studií jsem měl rád starořec-
kou � loso� i a obzvlášť jeden citát mi utkvěl 
v paměti - a sice defi nice krásy celku. Citu-
ji: „Krásný celek je takový, který se skládá z co 
nejrozmanitějších částí“. Podle toho se řídím 
i při tvorbě programů – koncertní řada musí 
být co nejrozmanitější, musí se zde objevit 
skladby instrumentální v  různém nástrojo-
vém obsazení, skladby vokální, sólové nebo 
sborové. V nové koncertní řadě se objeví i je-
den koncert mladých interpretů, kteří svou 

uměleckou kariéru teprve začínají, to byla 
také jedna z mých priorit. Troufám si tvrdit, 
že koncertní řada Břevnovská nokturna 
2018 je z mého pohledu dokonalá a uvidí-
me co na to posluchač.

Jsou-li program a umělecké obsazení 
sestaveny, začíná mnohem obtížnější 
fáze, tedy samotná realizace. Práce pro-
dukčního je jako honit pytel blech, mu-
síte myslet na tisíc a jednu věc najednou 
a na nic nezapomenout. Z  čeho čerpáte 
energii a optimismus, když věci nejdou 
tak, jak by měly?

Když mám koncertní řadu sestavenou po 
umělecké stránce, nastává práce víceméně 
„technická,“ která je ale také velice důležitá 
- především posluchač potřebuje informace 
o koncertě, kdy a v  kolik hodin bude, jaké 
skladby zazní, kdo je bude hrát a tak dále. 
Toto zajišťuje propagace - plakát, internet, 
noviny, časopisy. Myslím si, že čím více včas-
né propagace, tím lépe. Protože se orga-
nizováním koncertů zabývám již dlouhou 
dobu, pomáhám s dramaturgií koncertů na 
třech „festiválcích“ kolem Prahy, vím, kam 
se obrátit. Spolupracuji s tiskařskou fi rmou, 
která mi připraví vše potřebné k propagaci, 
všechno dělám s  velkým, třeba půlročním, 
ale i ročním předstihem. Je nutné se obklo-
pit spolehlivými lidmi, kteří jsou naladěni na 
stejnou vlnu, a rádi pomohou, s čím je třeba, 
ale riziko, že něco nepůjde tak jak má, je tady 
vždycky. S energií pro dobrou věc nemám 
problém, zatím je jí dostatek.

DEFINICE KRÁSY CELKU
S Miroslavem Laštovkou
o koncertní řadě Břevnovská nokturna
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Kromě toho, o čem byla řeč výše, 
je úspěšná realizace koncertní řady 
otázkou peněz nebo termínů a dosaži-
telnosti umělců?

Vše souvisí se vším, vše je důležité: pení-
ze samozřejmě hrají v  pořádání koncertů 
poměrně významnou úlohu, termíny jsou 
dané a umělců je dnes naštěstí tolik, že je 
možné si opravdu vybírat. Navíc si Břev-
novská nokturna už vydobyla v koncertním 
životě Prahy své místo, jsou v povědomí po-
sluchačů i hudebníků a ti se začínají hlásit 
jako interpreti těchto koncertů už i sami.

Stejně jako mnozí herci začnou v poz-
dějších fázích své herecké kariéry sami 
režírovat, mnoho instrumentalistů začne 
později dirigovat, věnovat se hudební-
mu managementu nebo, jako ve vašem 
případě, hudební dramaturgii. Jaké to 
je stát najednou na druhé straně? Není 
jednodušší a z  hlediska vydané ener-
gie efektivnější ručit jen sám za sebe 
a za svůj výkon?

Dlouhou dobu jsem stál či stále ještě sto-
jím na straně interpretů, takže vím, co se jim 
líbí, do čeho půjdou, co je ještě možné a co 
už je za hranou. To mi pomáhá při práci dra-
maturga a organizátora koncertu. Nakonec, 
dělám ji už více než 20 let. Energie vydaná 
na práci dramaturga je trošku jiná, než ta, 
kterou potřebuji při hraní koncertu. Já osob-
ně, pokud koncert organizuji, tak na něm 
nevystupuji jako interpret, tyhle dvě energie 
spolu totiž příliš nekomunikují a jedna nebo 
druhá to pak „odnese“.

Co je vaší nejvyšší ambicí jako hudeb-
ního dramaturga?

Jsem spokojen s tím, co dělám, a kde to 
dělám. Neměnil bych.

(red)

Mgr. Miroslav Laštovka se trubce 
věnuje od dětství. Je absolventem 
AMU, kromě několika soutěží (např. 
laureát soutěže trumpetistů v  Brně 
v r. 1988) se zúčastnil i mistrovských 
barokních kurzů v Blankenburgu. 
Působil jako 1. trumpetista ve Stře-
dočeském symfonickém orchestru 
v Poděbradech, v roce 1987 se stal 1. 
trumpetistou Mezinárodní � lharmo-
nie mládeže řízené Jiřím Bělohláv-
kem. V současné době je členem or-
chestru Státní opery Praha. Je členem 
komorního souboru CONSORTIUM 
PRAGENSE, jako sólista spolupracu-
je s komorními orchestry VIRTUOSI 
PRAGENSE a MUSICI DI PRAGA. Kon-
certuje s předními pěvci a varhaníky 
(sopranistka Štěpánka Heřmánková, 
varhaník Vladimír Roubal a další), 
věnuje se interpretaci velkých barok-
ních děl. Jeho doménou a osobní záli-
bou je hra na vysokou trubku.

Břevnovská nokturna, 27. 2. 2018, 19 hod. program: Zdeněk Fibich: Trio f moll,
Josef Suk: Elegie op. 23 Anton Arensky (1861 - 1906): Trio No. 1 d moll (1894) KIN-
SKY TRIO (Veronika Böhmová – klavír, Lucie Sedláková Hůlová – housle, Martin 
Sedlák – violoncello) patří k předním českým komorním souborům. Na koncert-
ních pódiích se objevuje od roku 1998, jméno slavného šlechtického rodu Kin-
ských z Kostelce nad Orlicí nese od roku 2004. Trio studovalo na pražské HAMU pod 
vedením prof. Václava Bernáška, člena Kocianova kvarteta. Absolvovalo mnoho 
úspěšných koncertů v Čechách, v Evropě (Německo, Rakousko, Anglie, Švýcarsko, 
Itálie, Španělsko, Belgie, Francie), turné po USA, Kanadě, Mexiku i na Seychelských 
ostrovech. KINSKY TRIO nahrálo několik CD pro francouzskou � rmu Praga Digitals, 
která má celosvětovou distribuci Harmonia Mundi. Českou i zahraniční odbornou 
kritikou je vysoce hodnocena nahrávka klavírních trií Bohuslava Martinů, navíc je 
zaznamenána ve formátu SACD (Super Audio CD). Pro stejné vydavatelství vyšlo 
t riu rovněž CD s klavírními trii J. B. Foerstera, V. Nováka, Z. Fibicha a Pohádkou pro 
violoncello a klavír L. Janáčka v původní čtyřvěté verzi (světová premiéra). Další 
dvě CD, která vyšla v roce 2011, zahrnují méně známá tria ruských skladatelů A. 
Borodina, N. Rimského Korsakova a A. Arenského. 
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Je to taková malá raketa vržená lidskou 
rukou. Může být nebezpečná, hází-li člo-
věk bez nadání a praxe, nebo ten, komu 
se lidově říká „nemehlo“, v  tom případě 
se nedoporučuje motat se poblíž terče. 
Avšak ten, kdo skutečně umí, stává se 
šampiónem místní hospody, soukromé 
zahradní párty, dětských táborů nebo do-
konce místní či republikové ligy. Kdo dá 
vždy trefu virtuózní, tomu jsou otevřeny 
mezinárodní turnaje a světská sláva. Ano, 
řeč je o šipkách, aktuálně nejrychleji se 
rozvíjejícím sportovním odvětví, což do-
kládají nejen na dlouhé měsíce dopře-
du vyprodaná hlediště. Letos se světová 
série mistrovských turnajů hry v  šipky 
rozšiřuje na území Spojených států, Číny 
a Německa a také, a to hlavně, do České 
republiky. Stane se tak 23. února na Pra-
gue Darts Masters 2018, kdy se ve spor-
tovní hale Královka v Bubenči odehraje 5 
zápasů s největšími světovými esy tohoto 
mladého sportu.

Házení šipkami můžeme zařadit do 
kategorie sportu, ale zrovna tak do kate-
gorie zábavy pro děti i dospělé. Komu nic 
neříká ani sportovní adrenalin, ani hra pro 
radost, může považovat šipky za pouhé 
nářadí. Jsou ale země, kde má hra s šipka-
mi poměrně dlouhou a především spor-
tovní, nikoli zábavnou tradici, jako napří-
klad ve Velké Británii, Holandsku nebo 

Německu, kde se šipky 
hrají v obrovských ha-
lách před více než 
15 tisíci diváky. 
V  Česku stoupá 
obliba šipek 
jako moderní 
sportovní dis-
ciplíny také 
díky přímým 
přenosům ze 
všech světo-
vých turnajů, 
které mohou vidět 
diváci sportovních 
televizních programů. 
Aktivní hráči jsou organi-
zováni do dvou svazů s celore-
publikovou působností:   Unie šipkových 
organizací  (softy) a České šipkové orga-
nizace (steely).

Hra/zápas vypadá jednoduše – strefi t 
se do barevného terče, pokud možno 
co nejblíže středu, což nám připomíná, 
že šipky patří stejně jako sportovní střel-
ba, lukostřelba, pétanque, ale i kulečník 
a curling, o kterých jsme ve Veleslavínu 
už také psali, do kategorie tzv. „přesnost-
ních“ sportů; nerozhoduje tedy rychlost 
nebo fyzická síla, nýbrž přesná muška, 
jejímž předpokladem je rysí či sokolí oko 
sportovce, odhad síly a trajektorie hodu, 

vyváženost a dobrá koordinace oka 
s pohybem ruky a také vůle se zdoko-
nalovat, letitý tréning a vůle vítězit, jako 
v každém sportu.

Podle pravidel se při každé hře u terče 
střídají hráči (2 a více) v tzv. kolech a od-
hazují 3 šipky tak dlouho, dokud některý 
z hráčů nesplní podmínky hry a nevyhra-
je. Jedné hře se říká „leg“, přičemž utkání 
se skládá z předem určeného počtu legů 
skládajících se do setů. Existuje více vari-
ant hry, nejznámější a nejvíce hrané jsou 
501 (301, 701 a další odvozené varianty), 
Cricket a High Score. 

ZÁSAH BÝČÍHO OKA
Malá torpéda typu steel nebo soft
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Co se týče technických parametrů ve 
smyslu „nářadí“, šipky jsou docela složité 
a jejich výroba pro sportovní zápasy vy-
žaduje nejvyšší míru přesnosti a kvalitní 
materiály. Vskutku připomínají rakety 
nebo malá torpéda, byť na ruční pohon, 
mají aerodynamický tvar a jsou krásné, 
protože ani tak miniaturní plocha, jako 
tělíčko velikosti tužky nebo křidélka letky, 
fantazii designérů rozhodně neomezuje. 
Šipka se skládá z hrotu, tělíčka, násadky 
a letky. Části se do sebe zašroubovávají, 
letka se do násadky zasouvá. Částí šipky 
mohou být také gumové kroužky zame-
zující rozšroubování, nebo pérka bránící 
vypadnutí letky. 

Hroty jsou buď ocelové, nebo plastové. 
Ocelové jsou vyrobeny jako vyměnitel-
né části šipky z mosazi nebo hliníku se 
čtvrtinovým závitem. Mají podobný tvar 
a různé délky. Samotný hrot je z ušlechti-
lé oceli s kuželovým ostřím. Šipky určené 
pro hru pouze na klasickém sisalovém terči 
mají pevný ocelový hrot zalisovaný přímo 
v těle šipky. Ocelové hroty nejsou povo-
leny pro hru na elektronických šipkových 
přístrojích. Plastové hroty mohou být buď 
běžného typu, nebo vyztužené, tzv. tufl ex. 
Tyto hroty jsou o něco dražší, ale mají řadu 
výhod - méně se lámou, lépe odolávají de-
formacím a mají delší životnost. Tvar hro-
tu je proměnlivý podle jeho délky (13, 24, 
25 a 26mm). Všechny plastové hroty jsou 
opatřeny 2BA závitem, vyrábějí se ve velké 
barevné škále a nejsou vhodné pro hru na 
klasických sisalových terčích.

Tělíčka jsou kovové části, za které se šip-
ky drží. Nejčastěji jsou vyráběna z mosazi, 
chromu nebo wolframu. Na jednom konci 
je závit pro hroty, na druhém na násadky. 
Existují 3 typy tělíčka s těžištěm umístě-
ným podle jeho tvaru: typ barrel má těžiš-
tě uprostřed, torpédo má těžiště vepředu 
a u typu straight je rozloženo po celé dél-
ce. Násadky, opět kovové nebo plastové, 
mají na jedné straně závit, na druhé křížo-
vé rozříznutí pro letky různých tvarů, kte-
ré se vyrábějí z lehkých plastových fólií, 
nylonu nebo polyesteru.

Základním kritériem pro rozdělení ši-
pek na dvě disciplíny jsou hroty. Podle 
tvrdosti hrotu a druhu terče, na který se 
hází, se šipkový sport dělí na tzv. softy 
a steely. Ocelové (steelové) hroty se po-
užívají v klasické variantě šipek, při které 
se hází na sisalový terč, plastové (softové) 
hroty se používají v moderní elektronické 
variantě. Šipky se hází na plastové části 
(segmenty s dírkami) terče, většinou vy-
baveného automatickým počítadlem, na 
kterém lze nastavit druh hry, celkové skó-
re a počet hráčů.

Při regulérním zápase se hráči střídají 
vždy po třech pokusech. Na začátku hry 
mají soupeři rovný počet bodů, tedy cel-
kových 501 bodů, z  kterých se dosažené 
body po každém kole odečítají, započítává 
se i nezdařený pokus, kdy například šipka 
vypadne z terče. Hraje se tak dlouho, do-
kud některý hráč „nezavře“, tedy nedosáh-
ne vítězné hodnoty rovné 0 bodů. Body 
odráží náročnost hozeného pole odshora 
dolů. Každé pole má na terči jinou hodno-
tu, profesionální hráči proto musejí při hře 
neustále počítat a strategicky vytvářet co 
nejvhodnější podmínky pro rychlé uza-
vření. Cílem je zavřít co nejrychleji a v co 
nejkratší době. Počítá se následovně: a) 

Single = hozená hodnota v největším nej-
širším poli (x 1), b) Double = hozená hod-
na v nejvyšším úzkém poli (x 2), c) Treble 
= hozená hodnota v prostředním úzkém 
poli (x 3). Hodí-li hráč např. na tři po sobě 
jdoucí šipky 3x tzv. treble o hodnotě pole 
20 = tzn. 3x 20 x 3 = 180 celkových bodů, 
zbývá mu na dosažení vítězství „sundat“ 
321 bodů (501-180). Takže teď už víte, jak 
na to. Zbývá jen začít…

(red)

Poprvé se nejen v České republice, ale 
v celé střední a východní Evropě usku-
teční mistrovský turnaj světových špi-
ček tohoto sportu. Diváci Prague Darts 
Masters 2018 přivítají 23. února Micha-
ela van Gerwena, Raymonda van Bar-
nevelda, Simona Whitlocka a Wayneho 
Mardlea spolu s tuzemskou šipkařskou 
elitou Karlem Sedláčkem, Františkem 
Humpulyem, Michalem Kočíkem a Da-
videm Pískem. Těchto 8 zmíněných hrá-
čů odehraje celkem 5 zápasů. Světová 
jednička a aktuální mistr světa Holan-
ďan  Michael van Gerwen, jeho repre-
zentační kolega, pětinásobný mistr 
světa  Raymond van Barneveld, � nalis-
ta nedávného World Grand Prix a vítěz 
European Darts Championship  Simon 
Whitlock a legendární Angličan Wayne 
Mardle, jeden z nejoblíbenějších hráčů 
všech dob, se utkají nejen mezi sebou, 
ale podstoupí i zápasy dvojic s  účastí 
českých reprezentantů. Celou akci bude 
provázet nejuznávanější komentátor 
šipkařského sportu Russ Bray. Rozhod-
čím bude vedle Russe Braye také další 
velké jméno George Noble. (Prague 
Darts Masters 2018, 23. února 2018, 
Hala Královka, sportovní areál Praha,
Nad Královskou oborou 1080/51, 
Praha – Bubeneč) 
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