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PROGRAm KINA dLABAČOV – ÚNOR 2019
kino-divadlo-kavárna

1/2/PÁ 16:00/KiNO SENiOR – Vdovy
 18:30/NOViNKA - ticho před bouří
 21:00/NOViNKA - Favoritka
2/2/SO 14:00/KiNO JuNiOR - Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět
 16:00/KiNO JuNiOR - Spider-Man: Paralelní světy
 18:00/NOViNKA - Ženy v běhu - česká komedie
3/2/NE 14:00/DiVADLO PRO DĚti - Doktor ZOO (Divadlo Absolon) 
 16:00/KiNO JuNiOR - Spider-Man: Paralelní světy
 18:30/NOViNKA - bohemian Rhapsody
 21:00/ZÁZNAM KONCERtu - the Doors Live At the bowl ’68
4/2/PO 16:00/KiNO SENiOR - Hovory s tgM - český hraný film
 18:30/REPLAY - Nejtemnější hodina
 21:00/ENgLiSH FRiENDLY - the Wave / Vlna / bølgen 
 - anglické a české titulky
5/2/ÚT 18:30/NOViNKA - Favoritka
 21:00/NOViNKA - bohemian Rhapsody
6/2/ST 16:00/KiNO SENiOR - Zlatý podraz - český film
 18:30/NOViNKA - bohemian Rhapsody
7/2/ČT 18:30/NOViNKA - Favoritka
 21:00/ZÁZNAM KONCERtu - Metallica: Live from Nimes 
 - Jeden den v kinech
8/2/PÁ 16:00/KiNO SENiOR - Vdovy
 18:30/NOViNKA - Na střeše - český film
 21:00/NOViNKA - Marie, královna skotská
9/2/SO 14:00/KiNO JuNiOR - Lego®příběh 2
 16:00/KiNO JuNiOR - Spider-Man: Paralelní světy
 18:30/NOViNKA - Marie, královna skotská
 21:00/NOViNKA - Na střeše - český film
10/2/NE 14:00/DiVADLO PRO DĚti - Vodnická pohádka (Divadlo Koňmo)
 16:00/KiNO JuNiOR - Lego®příběh 2
 19:30/35MM FiLM - Vražda ing. Čerta (1970) - unikátní filmové 
 lahůdky promítané z 35mm filmu s dramaturgickým úvodem 
 zajímavého hosta. Nový cyklus kina Dlabačov ve splupráci s NFA.
11/2/PO 16:00/KiNO SENiOR - bohemian Rhapsody
 18:30/bALKANFiLM - Noční život / Nočno življenje
 21:00/ENgLiSH FRiENDLY - Shoplifters / Zloději / Manbiki kazoku 
 - anglické a české titulky
12/2/ÚT 18:30/NOViNKA - Favoritka
 21:00/NOViNKA - Na střeše - český film
13/2/ST 16:00/KiNO SENiOR - Hovory s tgM - český hraný film
 18:30/NOViNKA - Na střeše - český film
 21:00/FiLMOVÝ KLub - tina a Vore
14/2/ČT 19:00/DiVADLO - Příbuzné si nevybíráme 
 - francouzská komedie plná českých hvězd

15/2/PÁ 16:00/KiNO SENiOR - Muž, který zabil Donna Quijota
 18:30/NOViNKA - Léto s gentlemanem - český film
 21:00/NOViNKA - Alita: bojový Anděl
16/2/SO 10:00–22:00/FEStiVAL - Zažij Nový Zéland 
 – přednášky, filmy, doprovodný program
17/2/NE 14:00/DiVADLO PRO DĚti - Pohádky z kouzelného kabátu 
 (Divadlo Anima Candida)
 16:00/KiNO JuNiOR - Lego®příběh 2
 18:30/NOViNKA - Alita: bojový Anděl
18/2/PO 16:00/KiNO SENiOR - bohemian Rhapsody
 18:30/REPLAY - Matka!
 21:00/ENgLiSH FRiENDLY - Sunset / Soumrak / Napszállta 
 - anglické a české titulky
19/2/ÚT 19:00/DiVADLO - Chlieb s maslom - slovenská divadelní komedie
20/2/ST 16:00/KiNO SENiOR - Zlatý podraz - český film
 18:30/NOViNKA - Léto s gentlemanem - český film
 20:30/tOP.DOC DVOJPROgRAM - Máme na víc + Dobrý život Sokola
 bendy - české dokumentární novinky
21/2/ČT  21:00/NOViNKA - Alita: bojový Anděl
22/2/PÁ 16:00/KiNO SENiOR - Svědkové Putinovi - dokumentární film
 18:30/NOViNKA - Všichni to vědí
 21:00/NOViNKA - Úhoři mají nabito - český film
23/2/SO 14:00/KiNO JuNiOR - Jak vycvičit draka 3
 16:00/KiNO JuNiOR - Čertí brko
 18:30/NOViNKA - Úhoři mají nabito - český film
 21:00/NOViNKA - Všichni to vědí
24/2/NE 14:00/DiVADLO PRO DĚti - Velká cirkusová pohádka (Kejklíř Vojta Vrtek)
25/2/PO 16:00/KiNO SENiOR - bohemian Rhapsody
 18:30/bALKANFiLM - Navždy / Za vedno
 21:00/ENgLiSH FRiENDLY - Days in Quiberon / 3 dny v Quiberonu / 
 3 tage in Quiberon - anglické a české titulky
26/2/ÚT 18:30/NOViNKA - Úhoři mají nabito - český film
  21:00/NOViNKA - Mrazivá pomsta
27/2/ST 18:00/PŘEDNÁŠKA - Radim uzel: Ekonomie sexu
 20:30/SERiÁLOVÝ MARAtON - Zkáza Dejvického divadla 
 - premiéra nového seriálu Čt v “jednom kuse” (4 hodiny)
28/2/ČT 19:00/PŘEDNÁŠKA - ivo toman: Jak se prosadit
 21:30/NOViNKA - Colette: Příběh vášně
PŘIJĎTE DO DIVADLA, VSTUPENKY JIŽ V PŘEDPRODEJI!
17/3/NE v 19:00 - bosé nohy v parku – romantická komedie 
 s Veronikou Friemanovou a Rudolfem Hrušínským
15/4/PO v 19:00 - Polib tetičku – bláznivá komedie s Janem Čenským, 
 Miroslavou Pleštilovou a Pavlem Novým

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

TOP.dOC - nejlepší dokumenty v kinech / REPLAY - hity, které vám možná utekly / ENGLISH FRIENDLY - festivalové filmy s anglickými (i českými) titulky / KINO SENIOR - novinky nejen pro seniory za zvýhodněné vstupné 
/ 35mm - projekce kultovních filmů z filmového pásu / BALKANFILm - kolekce filmových novinek ze zemí bývalé Jugoslávie Dny neuvedené v programu – kino a kavárna pro veřejnost uzavřeny
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V  radničním babyboxu naleze-
no už čtvrté dítě. 27. prosince v  1:06 
oznámil babybox na radnici již 4. odlo-
žené dítě za  svou osmiletou existenci. 
Chlapec, narozený 26. prosince, dostal 
jméno Filip. Je také už 180. dítětem 
zachráněným v  babyboxech. Zimní 
měsíce a  přelom roku jsou pro baby-
box na  budově ÚMČ Praha 6 nejvytí-
ženějším obdobím. První dítě zde bylo 
odloženo 3. prosince 2014, další hned 
12. prosince téhož roku. Než se alarm 
rozezněl potřetí, následovala více 

než dvouletá pauza, do  6. ledna 2017. 
A čtvrté miminko bylo odloženo  krát-
ce po porodu. Stejně jako ty předcho-
zí bylo převezeno do FN Motol, kde se 
o něj nyní starají. „Je vidět, že babybox 
není nijak masově zneužíván, naopak   
4 případy za  4 roky svědčí o  tom, že jde 
pro ženy v nouzi o krajní řešení a jsem rád, 
že tuto možnost mají. Malému Filipovi 
přeju pevné zdraví a hodně sil do života,“ 
říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

babybox v Jilemnického ulici na budo-
vě úřadu Prahy 6 funguje od 29. července 

2010, přístupný je nepřetržitě 24 hodin 
denně 7 dní v  týdnu. O  umístění vyhří-
vané schránky pro odložení nechtěných 
dětí v  budově radnice rozhodly zkuše-
nosti Ludvíka Hesse ze sdružení babybox 
pro odložené děti – Statim, které baby-
boxy v  Česku pomáhá zavádět.  Sdru-
žení provozuje také nonstop linku 
602 305 139, na kterou se mohou kdy-
koliv hlavně matky v nesnázích obrá-
tit s žádostí o pomoc. Po celém Česku 
je nyní v provozu 76 babyboxů. Další in-
formace na www.babybox.cz

Letiště Praha znovuotevřelo vy-
hlídkový val u  obce Kněževes. Letiš-
tě Praha otevřelo nový val určený pro 
pozorování letadel, který se nachází 
u  obce Kněževes. Původní val musel 

být v  květnu loňského roku zrušen, je-
likož bránil stavbě produktovodu letec-
kých pohonných hmot a  plánovanému 
rozšíření perimetru letiště. Nový val je 
vyšší o  téměř dva metry a  oproti pů-

vodnímu byl posunut o  51 metrů dále 
od  přistávací dráhy. Val v  Kněževsi byl 
oblíbeným místem pro pozorování le-
tadel a scházeli se na něm fotografové, 
letečtí fandové, ale i  turisté a  rodiny 
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MČ PRAHA 6 A SPOLEK PORTE VÁS ZVOU NA

FRESH SENIOR PRAHA 6
PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

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

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

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

ÚTERÝ 29. 1. | v 15.50 sraz Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, Praha 1
VÝSTAVA 100 LET – 534 AUTORŮ  REZERVACE
Výstava ke�stoletému výročí založení Poštovního muzea představuje výtvarné ná-
vrhy poštovních známek z�let 1918- 2018. Výstava 100 let – 534 autorů se zaměřuje 
v�první řadě na�veřejnosti dosud neznámé nepoužité a�neprovedené návrhy poš-
tovních známek, vzniklé v�průběhu stoleté historie československé a�české znám-
kové tvorby. (exkurze)

ÚTERÝ 5. 2. | v 16.00 Villa Pellé | KVALITA ŽIVOTA ANEB JAK SE DOŽÍT STA LET
Co tvoří kvalitu života a�z�jakých hledisek ho posuzovat? Přednáška MUDr.�Heleny 
Máslové zkoumá různé úhly pohledu vycházející z�výzkumů a�hodnotících žebříč-
ků OECD, které posuzují různá místa na�zeměkouli. Determinuje nás už to, komu 
a�kde se narodíme, nebo máme svůj osud pouze ve�vlastních rukou? 
(zdravotní akademie)

ÚTERÝ 12. 2. | v 16.00 Písecká brána | SETKÁNÍ S VÁCLAVEM VYDROU
Václav Vydra, divadelní i� lmový herec, působí od�roku 1995 ve�Vinohradském 
divadle a�hostuje i�v�dalších pražských divadlech. Jeho velkou vášní je chov koní. 
Moderátorem setkání bude Tomáš Pilát. (beseda)

ÚTERÝ 19. 2. | v 16.00 Villa Pellé | Z PATAGONIE DO OHŇOVÉ ZEMĚ A NA KONEC SVĚTA
S�hudebníkem a�oceňovaným českým fotografem Romkem Hanzlíkem budeme 
cestovat Patagonií, Argentinou a�Chile. Objevíme krásy Patagonie a�nejobtížnější 
horolezecké hory na�světě Cerro Torre, tango v�Buenos Aires, město Ushuaia a�ko-
nec světa. (cestopis)

ÚTERÝ 26. 2. | v 16.00 Villa Pellé TVŮRČÍ DÍLNA – PASTELOVÁ MOZAIKA REZERVACE
Kresba pastelem umožňuje tvorbu zajímavých obrazců různých tvarů s�ještě efekt-
nějšími barevnými kombinacemi, které lze variabilně obměňovat, a�vždy na�nás 
výsledek zapůsobí jinak. O�co jednoduší technika kresby, o�to zajímavější výsledek. 
To si můžete vyzkoušet s�lektorkou Adrianou Rohde Kabele. (tvůrčí dílna)

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

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

JÓGA | středa 11:05 – 12:05

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

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

TAJ-JI | čtvrtek 10:00 – 11:00

PEVNÝ STŘED TĚLA | čtvrtek 11:05 – 12:05

ADRESA MÍSTA KONÁNÍ: 
Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6
Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6 
Informace, rezervace míst a přihlášky na kurzy Fresh senior:
út – pá 10:00 – 14:00 na tel. č. 224 326 180 nebo na info@porteos.cz
(Rezervace místa nutná pouze u uvedeného pořadu v programu)

Pořádá spolek PORTE za finanční podpory MČ Praha 6

s dětmi. Z důvodu rostoucího leteckého 
provozu je však Letiště Praha nuceno 
zvyšovat svoje kapacity, což vyžaduje 
i stavební úpravy. Strategickou stavbou 
z  pohledu budoucího rozvoje letiště je 
i  nový produktovod leteckých pohon-
ných hmot a  depo autocisteren. Právě 
nově vznikajícímu produktovodu musel 
původní kněževeský val ustoupit. Po té-
měř devíti měsících vznikl v  blízkosti 
původní plošiny val nový. Je vysoký  
4,5 metru a  tvoří ho zemina o  objemu 
735 m3 (objem zeminy v původním valu 
byl 465 m3). Návštěvníci se k němu do-
stanou po  nezpevněné štěrkové cestě, 
která vede od přilehlé komunikace.

„Opětovné otevření valu je bezpochyby 

pozitivní zprávou pro milovníky letadel 
i  rodiny s  dětmi, které jsou jeho častými 
návštěvníky. Do  budoucna plánujeme 
vylepšení o  dětské hrací prvky, aby malí 
návštěvníci měli vedle pozorování leta-
del možnost další zábavy. Tento krok je 
v souladu s dlouhodobou koncepcí letiště 
neustále hledat další možná zlepšení po-
skytovaných služeb. Letectví je atraktiv-
ní obor a  pozorování letadel při vzletu či 
přistání budí stále u mnohých obdiv,“ říká 
Jiří Kraus, místopředseda představen-
stva Letiště Praha, který je odpovědný 
mimo jiné za  vztahy s  blízkým okolím 
letiště. Letiště Praha se dlouhodobě 
snaží vycházet vstříc fanouškům letectví 
a  nabízet řadu možností, jak pozorovat 

z bezprostřední blízkosti vzlety a přistá-
ní zajímavých letadel. Kromě kněževes-
kého valu se nedaleko letiště nachází 
i  druhý val, který je situovaný u  obce 
Hostivice. Spotteři, tedy fotografové 
letadel, mohou využít také speciálních 
otvorů v oplocení. Pro všechny návštěv-
níky letiště jsou pak z  obou terminálů 
přístupné vyhlídkové terasy. Pokud chce 
zájemce vidět letadla a letištní techniku 
skutečně zblízka, může využít oblíbe-
ných exkurzí pořádaných Letištěm Pra-
ha, které zahrnují prohlídku nejzajíma-
vějších míst letiště, jež nejsou veřejnosti 
běžně přístupná.

Další aktuální informace naleznete 
na twitteru Letiště Praha @PragueAirport.

Přijďte si zabruslit na Kulaťák! klu-
ziště na  Vítězném náměstí je v  provo-
zu denně! Od  devíti do  jednadvaceti 
hodin, po setmění je plocha samozřej-
mě osvětlená. K  dispozici je i  půjčov-

na bruslí, krytá přezouvárna a  drob-
né občerstvení, dopoledne ve  všední 
dny jsou do  dvanácti hodin vyhraze-
ny školám. A  podle příznivého počasí 
bude zasněžována také běžkařská drá-

ha na  Vypichu, před oborou Hvězda. 
Děla už jsou připravena, čeká se jen na   
pořádný mráz. během loňské úvodní 
sezóny navštívilo třistametrový ovál na  
30 tisíc návštěvníků.

Skončila platnost dopravního opatření v ulici Na Krutci.  
Od 1. ledna letošního roku skončila platnost přechodné 
úpravy provozu na místní komunikaci Na Krutci, která byla 

provedena ve zkušebním režimu. ulici byl navrácen původní 
celodenní obousměrný dopravní režim a situace bude od-
borně vyhodnocována.  
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PATIENT PATRIOTS

Some Czechs have told me that they, as a people, 

are not patriotic enough; I always assure them 

that this is not true. Perhaps Czechs feel this way 

because they have, in the recent past, chosen to seek 

a peaceful path to change. The ‘Velvet’ Revolution 

in 1989 is an example of a calm, smooth transition 

from autocratic socialism to representative 

democracy – without bloodshed or war. Other 

Slavic nations would have done well to take note  

of this – they would have spared themselves a great 

deal of needless suffering.

At the end of World War I, the Austrian-Hungarian 

Empire was crumbling; the Czechoslovak National 

Council founded by Czech and Slovak émigrés 

(including prominent ones such as Masaryk, 

Beneš, and Štefánik) organized Czech and Slovak 

communities in Allied countries. They were 

patient and fostered political support in the West 

(principally, British and American) which led 

eventually to the creation of the first Czecho-Slovak 

state. It is an excellent example of using diplomacy 

and détente to create meaningful political will. 

Nation-building like this does not happen unless 

the people involved have a strong sense of national 

identity and patriotism.

So, why do Czechs not recognize this? Perhaps 

patient diplomacy and savvy political maneuvering 

is simply not as sexy as images of violent revolution 

and patriotic blood-letting. The French Revolution, 

as it is portrayed, does seem exciting, compelling, 

and very patriotic. But it was also very bloody. 

I argue that Czech patriotism, patient and long-

suffering, is preferable to the bloody kind.  Ahoj.  

To seek – usilovat o, požadovat

Bloodshed - krveprolití

Needless - zbytečný

To crumble – rozpadat se

Émigré - emigrant

To foster - podporovat

Principally – hlavně, zejména

Détente – zmírňování napětí

Savvy – chytrý (AmE slang)

Compelling – přesvědčivý, neodolatelný

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

Letiště Praha věnovalo 13,5 mili-
onů korun na  projekty z  blízkého 
okolí. Dárek v podobě finančního pří-
spěvku na činnost či konkrétní projek-
ty získaly od  Letiště Praha nejrůznější 
spolky a  sdružení, ale také několik fy-
zických osob s  náročným zdravotním 
hendikepem. V  letošním roce bylo 
podpořeno celkem 70 žádostí z blízké-
ho okolí v celkové hodnotě 13,5 milio-
nů korun. Jednalo se například o pod-
poru sportovních klubů, dobrovolných 
hasičů, základních a  mateřských škol, 
rodinných klubů a  dalších zájmových 
sdružení. Letiště Praha ve  velké míře 
podporuje komunitní život v  blízkém 
okolí, které svou činností ovlivňuje. 
V  případě finanční podpory se jedná 
o pravidelné grantové programy. Vždy 
koncem roku jsou rozdělovány finance 
na  veřejně prospěšné aktivity v  rámci 
grantu DObRÉ SOuSEDStVÍ, který fun-
guje bez přestávky již od  roku 2007. 
Podporovány jsou organizace napříč 
zájmovým spektrem. Doposud bylo 
touto formou investováno do okolí le-
tiště přes 107 milionů korun. 

„Letiště Praha je nedílnou součástí re-
gionu, ve  kterém ostatně bydlí i  spous-
ta našich zaměstnanců, a  také proto se 
chceme podílet na jeho rozvoji. Příjemné 
místo pro život pomáhá vytvářet i nabíd-
ka kulturního vyžití či výběr volnočaso-
vých aktivit. Realizace podobných čin-
ností jde samozřejmě snadněji s finanční 
podporou a stalo se již zvykem, že v této 
oblasti v  nás mají místní spolky silného 
partnera. Pro letošní rok jsme s  ohle-
dem na  dobré finanční výsledky firmy 
navýšili rozpočet grantového programu 
o  3 miliony korun na  celkových 13 mili-
onů a  mohli jsme tak podpořit vice pro-
spěšných projektů,“ prohlásil Jiří Kraus, 
místopředseda představenstva Letiště 
Praha. Radost měli například skauti 
z  Roztok, kteří v  loňském roce získali 
finance na nákup dřeva na novou tera-
su, kterou si kluci z  lesa dokázali sami 
postavit. Letos se na  letiště obrátili 
s prosbou o novou klubovnu, i ta bude 
ze dřeva, ale s  ohledem na  náročnost 
stavby už půjde o  montovaný domek. 

Na podporu seniorů se zaměřuje orga-
nizace Horizont, která provozuje denní 
stacionář, ale nabízí i kulturní akce pro 
seniory z blízkého okolí. Právě osamě-
lost často trápí starší generaci nejvíce. 
Společné setkávání u příjemného pro-
gramu, zajímavých přednášek, ruko-
dílných dílen i pouze šálku kávy, které 
dokáží zpříjemnit den, se konají i  díky 
podpoře Letiště Praha.  

Dlouhodobě je podporováno i  Re-
habilitační centrum pro nevidomé 
Dědina, které v  letošním roce získalo 
finance na vybavení vzdělávací počíta-
čové učebny pro své klienty. Osoby, jež 
v  dospělosti z  různých důvodů přišly 
o zrak, se v rámci pobytu naučí potřeb-
né dovednosti, aby se i  se závažným 
hendikepem mohli vrátit do  běžného 
života.  O  tom, že si grant zaslouží, se 
pravidelně přesvědčují i  zaměstnanci 
letiště, kteří chodí do  Domova pomá-
hat v rámci firemních dobrovolnických 
dnů. umělci z folklorního souboru Mu-
zička z  Prahy 6 si postupně obnovují 
finančně náročné vybavení, postupně 
si tak pořídili nový cimbál, kroje pro 
celý soubor, kontrabas a  letos věnují 
získané finance na  projekt folklorních 
koncertů a vydání koncertního CD cim-
bálové muziky. Letiště Praha podpo-
řilo i  několik sportovních klubů a  akcí.  
tJ Sokol Jeneč obdržel finance na  re-
konstrukci a  vybavení kabin pro mlá-
dež, tJ Slavoj Suchdol na  pořízení no-
vých bezpečnostních branek a  třeba 
Kopaninský spolek na akci běhej s námi 
určenou nejenom místním ale i  široké 
veřejnosti. Pravidelným příjemce pod-
pory je i  Klokánek Hostivice, který po-
skytuje dočasný domov dětem v nouzi. 
„Malá klokáňata“ se pravidelně účastní 
i  různých akcí přímo na  letišti. Úsměv 
na  tvářích dětí, které si mnohdy zatím 
moc radost neužily, je tou největší od-
měnou. více informací o  grantových 
programech Letiště Praha a  celkový 
přehled podpořených projektů je k dis-
pozici na  webových stránkách www.
prg.aero v sekci Odpovědná firma, nebo 
ve Zprávě o udržitelném podnikání Leti-
ště Praha, která je k dispozici tamtéž.  
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Jiří Adamec
Film Léto s gentlemanem jde do kin 

symbolicky 14. února, tedy na svaté-
ho Valentýna. Slavíte Vy osobně ten-
to svátek? 

Ne, tenhle svátek jsem nikdy neslavil 
a odmítal jsem ho. Přišel mi uměle a pou-
ze komerčně importovaný. Ale jak léta ply-

nou, svátek zamilovaných mi teď už nepři-
padá tak marný. Možná, že čím méně se 
mě týká, tím více se mi líbí…

Jak se pro Vás práce na celovečerním 
filmu liší od  ostatních Vašich úspěš-
ných projektů? 

Myslím, že moc ne. A  pokud ano, tak 
spíš technicky než fakticky, a  nejvíc také 

tempem. V práci pro televizi není nikdy de 
facto na nic čas, ale když točíte film, před-
pokládá se, že „na  place“ tvoříte. Mám 
pocit, že mít vše jasné předem a přicházet 
s jasnou připravenou vizí, třeba včetně po-
stavení kamery, se u filmu jaksi nepředpo-
kládá… Já celý život pracoval především 
pro televizi a  v  televizních podmínkách. 
A  i  když jsem točil na  filmový materiál 
v produkci ve Filmovém studiu na barran-
dově, jako například seriál Sanitka, byl to 
pořád „jenom“ film pro televizi. ta práce 
měla zcela jiné finanční i všechny další pa-
rametry a  kdo sebou neuměl mrsknout, 
neměl šanci na úspěch. 

Coby debutant na  poli režie celove-
černího filmu, objevil jste v  profesi, 
kterou jinak tak dobře znáte, pro sebe 
něco nového? 

Nemyslím si, že bych v  sedmdesáti le-
tech mohl v  tomto ohledu ještě něco 
objevit, nebo se něčím nechat překvapit. 

Léto s gentlemanem
V polovině února přichází do kin film Léto s gentlemanem, který je charakterizován jako letní romantická 

komedie o touze po svobodě, pozdní lásce a naději… Scénář napsal a hlavní roli si zahrál Jaromír Hanzlík, 
který se mj. proslavil v 70. letech komedií Léto s kovbojem, na niž nový film pouze podobným názvem Léto 
s  gentlemanem částečně odkazuje, nejedná se však o  jeho pokračování. Režie se ujal Jiří Adamec, jenž 
do dalších rolí ústředního trojúhelníku obsadil Alenu Antalovou a Igora Bareše. V menších rolích se ve filmu 
objeví například Lucie Vondráčková, Miroslav Šimůnek, Tereza Kostková, Ivana Chýlková, Dana Batulková, 
Jan Vlasák, Arnošt Goldflam a další. Jedním z oficiálních partnerů filmu je i PŘEROST A ŠVORC AUTO.

Pro oba hlavní tvůrce je tento snímek v určitém smyslu prvotinou. Pro Jaromíra Hanzlíka scénáristickou,  
Jiří Adamec zase poprvé natočil celovečerní film do kin. Ve spolupráci s distribuční společností BIOSCOP 
přinášíme s oběma následující rozhovory.
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Zdá se mi, že jsem už potkal vše a že je nej-
vyšší čas, abych poznané uplatnil, pokud 
o to ještě vůbec někdo stojí.

Proč jste se vlastně doposud žádného 
celovečerního filmu nechopil? Měl jste 
tu ambici? Byl to Váš nesplněný sen?

Samozřejmě, že každý režisér, kte-
rý celý život vyrábí pořady určené pro 
jeden večer, byť i pro miliony lidí, kteří 
se na  jeho dílo dívají najednou, touží 
natočit něco, co jednou bude uloženo 
do filmového archivu. točil jsem pro te-
levizi de facto všechny žánry, realizoval 
jsem i  několik představení na  divadle, 
velkém i  komorním, a  na  konci kariéry 
se ze mě teď stal i režisér filmový. Fajn. 
Ale kdyby se to nestalo, asi bych nijak 
nehořekoval. Prostě jsem měl štěstí, že 
do mě na Václavském náměstí vrazil Ja-
romír Hanzlík a  že jsem věděl, jak mu 
pomoct realizovat jeho první filmový 
scénář. Asi byla naše srážka na Václavá-
ku prospěšná pro oba. 

Kdyby Vám někdo nabídl natočit  
další film, jaký by to měl být? 

Odjakživa toužím natočit filmový muzi-
kál. Jsem odkojený Starci na chmelu, kte-
ré jsem miloval a celý život jsem potichu 
a v koutku snil o tom, že tenhle žánr by mě 
hodně bavil. A když jsem se pak stal reži-
sérem, o to více. Jenže, nejspíš je na to pro 
mě osobně už pozdě.

Jste zvyklý na  seriálové projekty, 
velké romány na  pokračování, oč je 
potom složitější natočit ucelený pří-
běh do  filmové stopáže, která bývá 
obvykle maximálně dvouhodinová? 

to musí vymyslet scénárista, o tom reži-
sér rozhoduje jen malinko. Jakmile se film 
v kinech převalí přes devadesátou minu-
tu, diváky začíná bolet zadek. Je jenom 
velmi málo filmů, které se dají vydržet 
v  delší stopáži. Samozřejmě, že i  Jaromír 
napsal košatější příběh, než jaký nakonec 
ukážeme divákům v kinech. Natočili jsme 
mnoho scén, které se ve střižně nakonec 
ukázaly být zbytnými a byť nám krvácelo 
srdce, protože byly pěkné i vtipné, muse-
ly ven. Museli jsme tak zklamat některé 
výtečné kolegy herce, kteří pro nás v létě 
zahráli pro ně samotné „nedůstojné“ malé 
role. bylo těžké jim to říci.

Jaromír Hanzlík při přípravě scénáře 
říkal, že je mu líto, že poetické scény 
v  posledních letech z  filmů úplně vy-
mizely. Proč myslíte, že tomu tak je? 
Změnila se doba, diváci? 

Myslím, že Jaromír mluvil nikoliv 
o scénách, ale o tématech. Právě skuteč-
nost, že především televizní obrazovky, 
ale i plátna kin jsou plné zločinců, stříle-
ní, krve, kvílení brzd, zvuku policejních 
sirén a  podobně, bylo důvodem, proč 
sedl a sám začal psát.

U jakých filmů relaxujete Vy? 
i režisér je občas zcela normální člověk, 

i když moje žena je určitě jiného názoru - 
ta by jistě tvrdila, že režisér je vždy zase 
jen režisér. Ale do  kina i  já chodím rád 
především na  pohodové filmy. Jsem sice 
vychovaný na  intelektuální světové ki-
nematografii minulého století, ale už ani 
já bych si asi nekoupil vstupenku na film 
typu „Lesní jahody“. i pro mě to je minu-
lost. Kinematografie se za padesát let vel-
mi posunula k zábavě, čas ingmara berg-
manna je nenávratně pryč. Dnes je třeba, 
aby především diváci do kina vůbec přišli, 
a  ti většinou nechodí do  kina proto, aby 
spolu s tvůrcem hledali odpovědi na tíži-
vé existenciální otázky. Chtějí se pobavit, 
potěšit, odpočinout si. Nevím, jestli je to 
tak dobře, ale je to prostě tak.

Koketoval jste také někdy s myšlen-
kou napsat si scénář? Co Vás od toho 
zrazovalo?

Já jsem nikdy nenapsal scénář, proto-
že si myslím, že to neumím. A vyzkoušet 
si to by mě stálo mnoho času, který jsem 
nikdy neměl. Zaplať bůh, byl jsem celé 
desítky let jako režisér vytěžován na sto 
padesát procent.

Kdysi jste byl i Vy sám hercem, herec-
tví jste dokonce na DAMU vystudoval 
před režií. Nezávidíte hercům někdy, 
že odehrají svůj počet natáčecích dní 
a  zmizí, zatímco režisér má s  filmem 
plnou hlavu starostí ještě řadu měsíců 
nebo dokonce let?

Zcela naopak. Pokud herec nehraje 
ve filmu nebo v seriálu zásadní roli, jen tím 
dílem profrčí. Zatímco režisér si ho celý 
nádherně prožije. Co může být krásnější? 
umím každý kousek svého filmu zpaměti, 
uměl jsem zpaměti i  celé díly svých seri-
álů. Ona totiž každodenní práce režiséra 
nekončí poslední klapkou na place, nese-
te si své neposlušné dítě domů, uleháte 
s  ním, nemůžete kvůli němu spát a  pro-
bouzíte se kvůli němu s  bolavou hlavou. 
Ale je to krásné, dokonce úžasné! Neumím 
si představit prožít svůj život jinak. Jsem 
šťastný, že mě to v téhle intenzitě potkalo.

Jakou stručnou větou byste na  film 
Léto s gentlemanem diváky nalákal?

Přijďte se na tento film potěšit, chceme 
vás pohladit po duši. A přijďte se podívat, 
co všechno se v lásce a s láskou může stát, 
když ji zapomenete živit a hýčkat.

Jaromír Hanzlík 
Jak dlouho Vám napsání scénáře 

trvalo? 
Překvapilo mě samého, že mi psaní šlo 

docela od  ruky, píšu totiž ještě postaru 
tužkou do sešitu. Ale tím, že mě to od sa-
mého začátku úplně pohltilo a bavilo, se 
mně situace i dialogy skoro samy vyba-
vovaly. Celý život si do paměti ukládám 
zážitky nejen svoje, ale i mých přátel, si-
tuace a dialogy, které jsem kdy zaslechl. 
V určitých chvílích se mně při mé herec-
ké práci samy zpátky nabízejí a  já je vy-
užívám nebo nabízím režisérům. A tahle 
zásoba zážitků a vzpomínek se mě zúro-
čila i při psaní scénáře.

Co podle Vás obnáší v  dnešní době 
slovo „gentleman“? 

Pod pojmem gentleman si vybavím 
především Oldřicha Nového v  jeho ne-
zapomenutelných filmových rolích. Ale 
i můj tatínek byl z  tohoto rodu. Myslím, 
že předválečná doba, kterou oba tito 
pánové zažili, měla určitou noblesu. Lidé 
se setkávali v kavárnách, tančilo se v ba-
rech a dámy i pánové dbali na elegantní 
oblečení. Nosily se klobouky. Na  druhé 
straně se jezdilo do  přírody, kde tram-
pové u táboráků zpívali písně a na ohni 
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si vařili v  kotlících. Ale i  to v  sobě mělo 
jistou noblesu. Nebyla televize, ani soci-
ální sítě, a tak lidé žili víc pospolu. Dnes 
téměř všichni čučí do  svých mobilů 
a  děti spolu žijí jen na  internetu. Když 
jsem byl kluk, měli jsme partu. Přišli jsme 
ze školy, hodili tašku do  kouta, zhltli 
něco k obědu a hurá ven na Petřín nebo 
na Kampu a tam jsme si hráli na četníky 
a  zloděje a  vůbec jsme se společně vy-
blbli. Na  Střeláku jsme měli svůj vlastní 
sportovní oddíl a  pořádali olympiády 
v atletice. rodiče nás museli večer honit 
domů. Dnes rodiče naopak nutí jít děti 
ven od  počítačů. Některým to naopak 
dokonce vyhovuje, když dítě sedí u  te-
levize, protože se o  ně nemusejí starat. 
A  internet a  televize jsou plné násilí, 
vraždy vidíte téměř v  přímém přenosu, 
náš krásný jazyk hrubne, tolerance mizí... 
V tramvaji se nad mladíkem se sluchátky 
na uších a soustředěně hledícím do mo-
bilu klátí babička o holi a na druhé stra-
ně vozu si hlasitě povídají děvčata slov-
níkem, který se stydím reprodukovat. 
V  takovém prostředí se noblese nedaří 
a těžko v něm najdeme nějakého gentle-
mana. Existují výjimky jako Marek Eben 
nebo Zdeněk Svěrák. Z  těch bychom si 
měli brát příklad. bohužel, vzorem pro 
mladé jsou jiné „celebrity“. 

Ve filmu jezdíte na koni. Po kolika le-
tech jste na něm seděl? Musel jste brát 
hodiny jezdectví? 

Na koni jsem seděl snad po dvaceti le-
tech. Při psaní jsem si to vůbec neuvědo-
mil. Líbil se mi obraz jezdce na koni a do-
mníval jsem se, že stejně jako jízda na kole 
se nezapomíná, tak je to i s koněm. Jenže 
ouha! Ještě štěstí, že jsem před natáčením 
pár hodin jízdy absolvoval. Zadek jsem 
měl v jednom ohni a stehna od sedla od-
řená několik dní.

Celovečerní filmy, ve kterých jste se 
za poslední dekádu objevil, by se daly 
spočítat na  prstech jedné ruky. Proč? 
Odmítáte role, nebo je to naopak ne-
dostatkem nabídek? 

Vlastně obojí je pravda. Za celý svůj he-
recký život jsem si u diváků vydobyl jistý 
kredit a na stará kolena bych ho nechtěl 
zbytečně pokazit. takže jsem některé scé-
náře a role odmítal. Na druhé straně těch 
dobrých nabídek je jako šafránu. Pokusil 
jsem se proto jednu roli si sám napsat 
a musím doufat, že si jí ten kredit sám ne-
zkazím. 

Jaká témata Vám v současném filmu 
chybějí? 

Měl jsem období, kdy jsem hltal filmy 
Felliniho, buňuela, Antonioniho. Pak jsem 
si vybíral filmy s úžasnými herci, o kterých 

jsem se domníval, že netočí blbosti, na-
příklad Jean gabin. Pak světovou literatu-
ru ve filmu, třeba Hamleta se Smoktunov-
ským nebo Olivierem a shakespearovská 
témata od Kenetha branagha. 

Co se týká českých filmů, tak jsem si 
vybíral podle kvality herců a  režisérů. 
Myslím, že síla našeho filmu vždycky byla 
v  chytrých a  inteligentních komediích, 
které točili například Frič, Menzel, Svěrák, 
Krejčík, Vorlíček a jiní. 

Když se ohlédnete zpět, který tvůrce 
pro Vás byl zárukou kvality?

Jednoznačně režisér Jaroslav Dudek, 
v divadle i v televizi. Ve filmu pak Kachyňa, 
Vávra, Menzel, se kterými jsem měl mož-
nost hrát své nejlepší role.

Léto s gentlemanem je poetický film 
o  lásce. Hraje láska obecně důležitou 
roli i ve Vašem životě?

Láska hraje podle mého názoru důleži-
tou roli pro každého.

Jste nejen scenáristou, ale i  spolu 
s Jiřím Adamcem i jedním z producen-
tů filmu. Praly se ve  Vás někdy tyto 
dvě polohy? Vymyslel autor Hanzlík 
nějakou scénu, kterou pak producent 
Hanzlík nerealizoval? 

Ve scénáři bylo tolik scén, že se všech-
ny do filmu nedostaly. Režisér Adamec 
byl nucen několik již natočených scén 
vystříhat, dokonce i  pár herců se díky 
tomu ve  filmu neobjeví, což mě velmi 
mrzí. Ale nedá se nic dělat, tak to pro-
stě chodí.

Jiří Adamec je pověstný svou pevnou 
rukou, pocítil jste ji i Vy? Jste ukázně-
ným hercem? 

Myslím, že jsem ukázněný herec. A Jirka 
je v určitých momentech i tolerantní.

Kdo měl na natáčení poslední slovo? 
Režisér je režisér, ale Vy jste tady byl 
i scenárista a producent…

Když autor píše scénář, má vlastní před-
stavu. Když jej pak režisér realizuje, tak 
představu nemá nikdy totožnou. Ale je 
příjemné, když se tyto dvě představy ně-
kde protnou. A když dojde dejme tomu k 
ne tak kompatibilní situaci, tak je krásné, 
když se režisér a autor dokážou dohod-
nout. A to se nám, myslím, s Jirkou Adam-
cem povedlo. buď jsme došli k nějakému 
kompromisu, nebo jeden druhého pře-
svědčil o své pravdě. Ale myslím si, že du-
cha filmu jsme cítili úplně stejně.

Co byste chtěl, aby si diváci z  kina 
odnášeli za pocity? Co by pro Vás bylo 
největší odměnou?

Pro sebe jsme si s  Jirkou film nazvali 
„pohlazení po duši“. byl bych rád, kdyby 
s tímto pocitem diváci z kina odcházeli. A 
kdyby měli během promítání na tváři milý 
úsměv, byla by to krásná odměna.

(red)
foto: biOSCOP, HERMiNAPRESS
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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

 1. 2. – 5. 4. 2019
 PATRIK HÁBL – RE/KONSTRUKCE
 kurátor: Radek Wohlmuth
Z důvodu re/konstrukce otevřeno! Kompletní a ná-
ročná obnova prostor, absolutní využití plochy 
s jemným citem, který povyšuje pozadí na hlavní 
motiv, hra s okolním prostorem kde pů jde o tvor-
bu in situ a kdy se výstavní sály promě ní v jeden 
obrazový celek. Patrik Hábl (1975) fascinovaně in-
tervenuje do prostoru, experimentuje s malíř ský-
mi technikami, měřítkem a pracuje s nezvyklými 
formáty, které velice pracným způ sobem plní svý-
mi témě ř  japonskými motivy.

13. 2. 2019 V 18:00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY RE:KONSTRUKCE
Jedineč ný formát komentované prohlídky, kde společ ně  s návštěvníky autor Patrik Hábl  probere jejich postř ehy 
a interpretace. Setkání, které chápat jako svého druhu konfrontaci nad formami umě lecké tvorby, výrazových 
prostř edků  i jako platformu pro nové souvislosti a interpretace autorova díla, kultury a umě leckých tradic vů bec. 
Vstup: 90/60 Kč – zákl./snížené.

 13. 3. 2019 V 18:00
 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY RE:KONSTRUKCE
Jedineč ný formát komentované prohlídky, kde společ ně  s návštěvníky autor Patrik Hábl  probere jejich postř ehy a in-
terpretace. Setkání, které chápat jako svého druhu konfrontaci nad formami umě lecké tvorby, výrazových prostř edků  
 i jako platformu pro nové souvislosti a interpretace autorova díla, kultury a umě leckých tradic vů bec. 
 Vstup: 90/60 Kč – zákl./snížené.

ÚNOR 2019
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

VÝSTAVY
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Organizátorům únorového koncertu 
cyklu Břevnovská hudební setkání se 
podařilo získat výjimečného umělce. V te-
reziánském sále břevnovského kláštera vy-
stoupí se svým ansámblem legenda české 
i světové jazzové scény Jiří Stivín. Samotný 
název koncertu „Od  Vivaldiho k  Chicku 
Coreovi“ dává tušit, že to bude mimořád-
ný zážitek, protože co jméno, jak interpre-
tů, tak vybraných skladatelů, to skutečná 
osobnost. Koncert se uskuteční 19. 2. 2019 
v 19 hodin. No není to krásné datum?

Jestli se dá o někom říct, že jablko nepa-
dá daleko od stromu, ba z  jednoho stro-
mu je když ne celý les, tak alespoň háj, pak 
je to Jiří Stivín (*1942) – jazzman, multiin-
strumentalista, zakladatel mnoha světově 
proslulých hudebních skupin, geniální 
improvizátor, skladatel vážné, jazzové, fil-
mové a divadelní hudby, a také pedagog. 
Jeho maminkou byla známá česká tele-
vizní a  filmová herečka  Eva Svobodová. 
Ohledně zděděných genů po rodičích má 
Jiří Stivín jasno: „Herec po  mámě nejsem, 
ovšem mezi herci jako Cupák, Voska, Lukav-
ský… jsem vyrůstal.  Po  otci, který vynalezl 
třeba stroj na  vysokofrekvenční kalení, ku-
ličková ložiska, brýle z umělé hmoty, a taky 
spoustu blbostí, mám zvláštní nápady, vě-
domí, že se věci dají dělat jinak, hravost.“ 
Herečkami jsou také jeho sestra  a  dcera 
(obě Zuzany), druhá dcera Markéta zvo-
lila stejně jako on flétnu, syn Jiří hraje 
na  bicí a  druhý syn Adam na  baskyta-
ru. Má 7 vnoučat, všichna na  něco hrají,  
ovšem na rodinný orchestr to prý nevypa-
dá. Jiří Stivín původně vystudoval kameru 
na FAMu, ale věnoval se výhradně hudbě. 

Absolvoval roční studijní pobyt na pro-
slulé Královské hudební akademii v Lon-
dýně a  skladbu na  AMu v  Praze. Hře 
na  flétnu se učil u  Jiřího Válka (Česká 
filharmonie) a Milana Munclingera, který 
ho seznámil s  předklasickou interpretač-
ní praxí; s  jeho slavným souborem Ars 
rediviva  pak Jiří Stivín odehrál nemálo 

koncertů. K dalším učitelům ale patří také 
slavní komponisté baroka, především 
milovaný georg Philipp telemann, jehož 
hudbě a k jehož poctě Jiří Stivín věnoval 
několik svých pozdějších alb.

Jako někomu roste pod rukama kde-
jaká větev, protože je prostě zahradník 
a zemědělec rodem, zkrátka to umí a  ji-
nak to nikdy nebude, Jiřímu Stivínovi, 
když pomineme jeho sólová vystoupe-
ní, rostly pod rukama kapely, různě vel-
ké hudební formace od  jednoduchého 
dua, třeba s Rudolfem Daškem, přes tria, 
kvarteta a  tak dále, dle obsazení poža-
dovaného interpretací hudebního díla. 
V začátcích jeho kariéry to byla rocková 
kapela Sputnici, ale pak zejména kape-
ly jazzové: Jazz Q, Stivín & Co. Jazz Sys-
tém, System tandem, Workshop band…  
Od  80. let přichází něco, co bychom ro-
manticky mohli nazvat návrat ke  koře-
nům. Stivín zakládá Collegium Quodli-
bet a věnuje se klasické hudbě, v níž se 
specializuje na  období  renesance  a  ba-
roka. Proslulá jsou vystoupení tohoto 
ansámblu v Rudolfinu na koncertech na-
zvaných Pocta sv. Cecílii, tedy patronce 
hudby, muzikantů, zpěváků, básníků, ře-
meslníků zhotovujících hudební nástro-
je a slepců. V r. 1999 založil Centrum pro 
improvizaci v umění se sídlem ve Všeno-
rech u Prahy, kde pořádá a vede hudební 
improvizační dílny. Jako sólový interpret 
děl vážné hudby hrál s předními komor-
ními i symfonickými orchestry. 

Asi nebude úplným překvapením, že 
do  umělecké kariéry Jiřího Stivína patří 
také divadelní angažmá. byl členem  či-
noherního souboru  Hudebního divadla 
v  Karlíně, Divadla Járy Cimrmana (1967 
a 1969) a v letech 1970 – 1973 účinkoval 
jako člen, sólista a také dirigent činoher-
ního orchestru Národního divadla v Praze. 
V 80. letech pedagogicky působil na Kon-
zervatoři v  Praze. Jako sólista se účastnil 
mnoha vlastních i  cizích hudebních pro-

jektů. Jeho diskografie čítá 120 alb, vě-
noval se tvorbě hudby pro divadlo a film 
(30 filmů) a tvorbě pro děti. V r. 2007 mu 
prezident Václav Klaus udělil Státní vyzna-
menání „Za zásluhy o stát v oblasti kultury 
a umění“.

Jednou mi hudební publicista Aleš 
benda položil otázku, co pro mě zna-
mená hudba Jiřího Stivína. Má odpověď 
byla jednoznačná - svobodu umění. 
V  kompozici, ale i  při geniální impro-
vizaci volně překračuje hranice žánrů 
a stylů, ale zároveň své nespoutané hu-
dební výboje podřizuje vyššímu řádu, 
který má v  hudbě mnoho společného 
se zákonitostmi logiky a  matematiky, 
takže výsledný tvar hudebního díla má 
všechny náležitosti logického uspořá-
dání formální výstavby skladby. 

O Jiřím Stivínovi se jako o každé výrazné 
individualitě dobře vyprávějí příběhy. Říká 
o sobě, že je větroplach, protože je zrozen-
cem ve znamení Koně a ten pořád někam 
uhání. Legendární je vyrovnaná řada jeho 
fléten v  kapsách na  vnitřní straně saka, 
které prý s úsměvem rozevřel na udivený 
dotaz organizátora koncertu, kde že jako 
má hudební nástroj? Nikde žádný kufřík, 
ale ukázalo se, že je jimi opásán jako par-
tyzán pásy s  náboji. Podle vlastních slov 
má kolekci 300 zobcových fléten. Slavná 
je také historka (z druhé ruky), jak uřízl kus 
plastového potrubí, do  něj navrtal dírky 
a v mžiku k úžasu všech přítomných válel 
jazzovou improvizaci. „Zahraju na  všech-
no, co má díru, někdy i bez,“ říká Jiří Stivín. 
„Vedle trubek, saxofonů, píšťalek a hřebenů 
jsem si oblíbil různé flašky, gumové hadice, 
pumpičku od kola, imitaci lidské kosti. Vsa-
dil jsem se, že zahraju i na banán - dalo to 
hodně práce, ale nakonec se ozval. Zato 
na  housku jsem sázku prohrál.“ Je miláč-
kem publika na  každém koncertě doma 
i v cizině jak pro své umělecké výkony, tak 
pro sympatický uvolněný osobní projev 
při kontaktu a komunikaci s publikem. 

Vážná hudba  
přestává být vážnou. 
Na Břevnovském hudebním setkání  
vystoupí Jiří Stivín – flétny všeho druhu
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Co tedy na koncertě 19. 2. 2019 uslyší-
me? tak především to bude Stivínův celo-
životní favorit g. Ph. telemann a z barokní 
hudby ještě J. S. bach a A. Vivaldi. Pak už 
ale, zřejmě v  druhé polovině koncertu, 
bude prostor patřit výhradně jazzu, i když 
u Stivína si ničím nemůžete být jisti, z ba-
roka náhle na  pár minut skočí do  jazzu 
a  při jazzové improvizaci najednou zjis-
títe, že se pohybujete v souřadnicích hu-
debních stylů, jež v dějinách hudby exis-
tují přes 300 let. Z jazzových autorů jsou 
na  programu únorového břevnovského 
hudebního setkání slavná jména: Paul 
Desmond, americký jazzový altsaxofoni-
sta a  hudební skladatel, který spolupra-
coval s mnoha jazzovými hudebníky, jako 
byli Dave brubeck, gerry Mulligan, Jim 
Hall, Chet baker a  mnozí další. Dále ne-
méně slavný Armando Anthony „Chick“ 
Corea, americký jazzový klavírista, kláve-
sista a skladatel, člen kapely Milese Davi-
se, s nímž se spolupodílel na zrození toho, 
čemu se dnes říká „fusion“, propojení jaz-
zu s jinými hudebními styly. 

A  konečně zazní i  něco z  autorské díl-
ny samotného Jiřího Stivína. Možná to 
bude skutečně kompozice fixovaná no-
tovým zápisem, spíše je ale možné vsa-
dit na  mistrovské Stivínovy improvizace, 
oblast hudební tvorby, kterou umí jen 
vyvolení, i když on sám tvrdí, že „impro-
vizovat může každý, stačí chtít. i v životě 
přece v  jednom kuse improvizujeme...“ 
improvizace je nejen nejtěžší, ale i nejzra-
nitelnější, protože pokud není zachycena 
na hudebním nosiči, pak je také jediným 
originálem, který už nikdy nelze znovu 
přesně reprodukovat, protože zmírá v tu 
chvíli, kdy skladba skončí a muzikanti od-
loží své nástroje. improvizace hudebního 
kvinteta (Jiří Stivín – flétny, Adéla Štaj-

nochrová – housle, Robert Hugo – cem-
balo, klavír, Jiří Stivín Jr. – perkuse, Lukáš 
Polák – violoncello) je o  to náročnější. 
Členové ansámblu musí být naladěni 
na stejnou vlnu, být dokonale sehraní, mít 
k sobě nejvyšší uměleckou důvěru, pone-
chat volný prostor pro improvizační kre-
ace jednotlivých členů kapely, vzájemně 
se inspirovat a umět do hudebního děje 
zasáhnout v  pravou chvíli, obohatit ho 
svou individualitou a  včas se „vrátit“. to 
vše s  ohledem na  výsledek, kterého má 
improvizace dosáhnout, kam má právě 
vznikající vytvářené dílo směřovat, co má 
sdělit, kdy a  jak vygradovat a  také umět 
„správně“ a  ve  vhodnou chvíli skončit. 
Opravdu není choulostivější a  zranitel-
nější hudební „formy“, než je kolektivní 
improvizace. tohle velké dobrodružství 
přináší mnohá úskalí a  hudební nebez-
pečenství, ale umělečtí dobrodruzi jako 
Jiří Stivín se mu rádi vydávají všanc – a je 
to náročné měření sil. Vzhledem k tomu, 
jaké bude mít Jiří Stivín na pódiu hudeb-
ní parťáky, bude tenhle koncert skutečný 
zážitek, o tom není pochyb.

*  *  *
Břevnovská hudební setkání. Od   

Vivaldiho k Chicku Coreovi
19. 2. 2019, v 19 hodin, tereziánský sál 

břevnovského kláštera
Program: g. Ph. telemann, J. S. bach, A. 

Vivaldi, P. Desmond, Ch. Corea, J. Stivín ad.
učinkují: Jiří Stivín – flétny, Adéla Štaj-

nochrová – housle, Robert Hugo – cem-
balo, klavír, Jiří Stivín Jr. – perkuse, Lukáš 
Polák – violoncello.

Vstupné: základní cena: 250 Kč, senioři 
nad 60 a mládež do 18 let: 150 Kč.

Prodej vstupenek v  informační kance-
láři Praha 6, bělohorská 110  a  na  fortně 
břevnovského kláštera. informace:  tel.: 
603  188  500, e-mail: auramusica@se-
znam.cz; www.auramusica.cz

Břevnovská hudební setkání, 4. roč-
ník, pořádá od r. 2016 koncertní agentura 
AuraMusica. Cyklus je podpořen MČ Pra-
ha 6 a Hl. městem Praha.

Hudební agentura AuraMusica, s.r.o. 
(od  r. 2014) se věnuje managementu 
umělců a  pořádání uměleckých produk-
cí, koncertů, festivalů, přehlídek, včetně 
zajištění kompletního servisu, zajišťuje 
též nahrávání a výrobu zvukových a zvu-
kově-obrazových záznamů. uměleckým 
ředitelem společnosti je muzikolog a hu-
dební manažer PhDr. ilja Šmíd.

(red)

Jsou báječné věci kolem nás, o  kterých 
málokdo ví, protože na nás nekřičí svou re-
klamou. A  přitom jsou tak potřebné - pro 
naše tělo i pro komunitní život nás Libočanů 
a Vokovičanů. třeba taková sauna - není nad 
to si v podvečer procházkou dojít do oblíbe-
né, dřevem provoněné výhně, v níž se z na-
šeho chrámu těla vypotí a  odplaví toxiny 
a  tím posílí naše imunita. Nemalým bonu-
sem je pak popovídání si s lidmi, se kterými 
bychom se jinak nepotkali - vždyť tam, kde 
tělo relaxuje, je mysl otevřenější a přístupná 
jiným názorům. Pohovořit s lidmi, které jsme 
ještě před hodinou neznali, je dnes už velmi 
vzácné a navíc užitečné. Sauna tak propoju-
je péči o zdraví se společenským životem. 

to vše se odehrává v útrobách Fakulty tě-

lesné výchovy a sportu univerzity Karlovy, 
školy, která v době zřizování sauny nebyla 
pod komerčním tlakem. Sauna i  odpočí-
várna jsou ve  srovnání s  jinými zařízeními 
prostorné a  příjemně vybavené - v  sauně 
se pohodlně natáhnete, ve sprše a v bazé-
nu ochladíte a  na  dřevěných lehátkách si 
odpočinete, a to dokola, jak je ctěná libost, 
v sauně se na čas nehledí. A tak zatímco se 
vaše pokožka do červena prokrvuje, nebo 
naopak bledne, podle toho, v jaké fázi sau-
nování se právě nacházíte, starosti, chmu-
ry, hněv i smutek se vytrácejí a přichází stav 
klidného blaženství. Sem jste přišli pro-
cházkou, cestou domů se vznášíte. 

Ing. Jiří Toman

Sauna - tichý horký svět
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SOUTĚŽ! Otázky redaktOra Otazníka

Otázka
2/2019

Vá š  r e d a k t o r  OTA z N Í K 

Kdy byl zprovozněn babybox v Praze 6 
na budově úřadu MČ (Jilemnická ulice)? 

 a) 29. 7. 2010
 b) 3. 12. 2014 
 c) 6. 1. 2017

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b) Snoubenka Albrechta Jana Smiřického se jmenovala Amalie Alžběta. 

Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří obdrží publikace Evropa, náš domov,  
které do soutěže věnovalo nakladatelství ALbAtROS.

1. Ing. Ivan Soukup, Praha 6, 2. Lucie Skálová, Praha 6, 3. mgr. Alena mihulová, Praha 6

Cenu si vyzvedněte nejpozději do 28. února 2019 v recepci autosalonu PŘEROSt A ŠVORC AutO, Veleslavínská 39, Praha 6 
v pracovní dny od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin.

Své odpovědi zasílejte na adresu: Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz
SMS: 602 248 494 nejpozději do 20. února 2019, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

únor 2019

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

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

 pokladna: 224 316 784 

 otevírací časy pokladny:  po 13.00-18.00,  

   út-pá 9.00-14.00 a 15.00 až 18.00 

 hrajeme-li v Praze, je pokladna otevřena i o víkendu:  

 so-ne 9.30-11.30 a 12.00-17.00

únor 2019

02.02. sobota 14:00 + 16:30  Jak s Máničkou šili všichni čerti
03.02. neděle 10:30 + 14:30  Jak s Máničkou šili všichni čerti
05.02. úterý 10:00  Jak s Máničkou šili všichni čerti
06.02. středa 19:00  S+H - „Ve dvou se to lépe...“
07.02. čtvrtek 10:00  Pohádky pro Hurvínka
09.02. sobota 14:00 + 16:30  Pohádky pro Hurvínka
10.02. neděle 10:30 + 14:00  Pohádky pro Hurvínka
12.02. úterý 10:00  Pohádky pro Hurvínka
14.02. čtvrtek 10:00  Pohádky pro Hurvínka
16.02. sobota 14:00 + 16:30  Hurvínkův popletený víkend
17.02. neděle 10:30  Hurvínkův popletený víkend
19.02. úterý 10:00  Hurvínkův popletený víkend
21.02. čtvrtek 10:00  Hurvínkův popletený víkend
23.02. sobota 14:00 + 16:30  Hurvínkova Nebesíčka
24.02. neděle 10:30 + 14:00  Hurvínkova Nebesíčka
26.02. úterý 10:00 + 14:30  Hurvínkova Nebesíčka
27.02. středa 10:00  Hurvínkova Nebesíčka
27.02. středa 19:00  Dějiny kontra Spejbl
28.02. čtvrtek 10:00  Hurvínkova Nebesíčka

V únoru soutěžíme o tři poukázky na mytí vašeho osobního vozu v automyčce v Praze 6, Veleslavínské ulici 39. Myčka funguje non-stop.

1. 2.  19:00 KDYBY TISíC KLARINETů

6. 2.  19:00 ČOCHTANůV DIVOTVORNý HRNEC

7. 2.  19:00 KYTICE

8. 2.  19:00 MOŽNÁ ŽE JISTě ALE URČITě SNAD

11. 2. 19:00 ŠEST ŽEN

12. 2.  19:00 ZAČALO TO VESTPOCKETKOU

13. 2.  19:00 KYTICE

14. 2.  19:00 METOO

15. 2.  19:00 KONCERT O ČTYŘECH KAPITOLÁCH

21. 2.  19:00 ČOCHTANůV DIVOTVORNý HRNEC

22. 2.  19:00 KDYBY TISíC KLARINETů

23. 2. 16:00 KYTICE

27. 2.  19:00 KYTICE

28. 2.  19:00 mETOO

HOSTÉ:  

3. 2.  19:00 můŽEM I S MUŽEM

4. 2.  19:00 VŠECHNOPÁRTY

5. 2.  19:00 VŠECHNOPÁRTY

9. 2.  16:00 NÁVŠTěVNí DEN U MILOSLAVA ŠIMKA

10. 2.  19:00 TwO VOICES 

18. 2.  19:00 VŠECHNOPÁRTY

19. 2.  19:00 VŠECHNOPÁRTY

20. 2.  19:00 DOMÁCí@ŠTěSTí.HNED

24. 2.  19:00 VŠECHNY BÁJEČNÉ VěCI 

25. 2.  19:00 VŠECHNOPÁRTY

26. 2.  19:00 VŠECHNOPÁRTY
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ulice vede na Krupkovo náměstí, kde 
stojí kostel svatého gotharda s ohradní 
zdí a  kaplí, který byl postaven v  roce 
1801 stavitelem M. Šmahou na  mís-
tě románského kostela z  1. poloviny  
12. století. Z  druhé strany se do  ulice 
dostaneme pěšky ze Stromovky. Komu-
nikace existovala již před rokem 1907, 
byla však bez názvu. Od  tohoto 
roku se dostala jméno táborická. 
V  letech 1940–45 se jmenovala  
berglova, po německém malíři a prv-
ním řediteli AVu v  Praze. Do  roku 
1947 to byla opět táborická a  dále 
má již dnešní pojmenování. 

Svatý gothard z Hildesheimu, byl bis-
kup, patron řádu benediktů a světec. 

narodil se v roce 960 v reichersdor-
fu v  bavorsku. Jeho otec hospodařil 
na  pozemcích blízko kláštera Niede-
raltaich. V  klášterní škole získal první 
vzdělání a stal se oblíbeným pro inte-
ligenci i dobrotu srdce. tam si ho všiml při 
své návštěvě arcibiskup Frederik Salcbur-
ský a jako devatenáctiletého ho vzal s se-
bou do Říma, kde mu zajistil další vzdělání. 
Po skončení studií se zde stal knězem – dě-
kanem a vrátil se domů. Roku 990 se stal 
v  klášteře niederalteišským mnichem be-

nediktinského řádu. O šest let poz-
ději se zde stal opatem. Za jeho působení 
klášter vzkvétal jak po  stránce duchovní 
a vzdělanosti, tak i po stránce hospodaření 
a  udržování krajiny. Na  blízkém kopci vy-
stavěli mniši tvrz s chrámem Panny Marie 
a věnovali se i výchově mládeže. Císař Jin-
dřich ii., 

 když se 
stal německým králem, viděl, jak pod jeho 
vedením klášter prosperuje, a tak ho pověřil 
reformou několika dalších klášterů. Na přá-
ní císaře byl 30. listopadu 1022 vysvěcen 
na biskupa a ve svých 62 letech se ujal hil-
desheimské diecéze. Měl veselou, laskavou 
povahu a lidé ho milovali. Jeho velkou sta-

rostí byla úleva pro chudé. Založil velký do-
mov u svatého Mořice pro ty nejchudší, ale 
méně příznivě nahlížel na zdatné profesio-
nální tuláky, kterým dovolil zůstat v útulku 
jen velmi krátce. Velkou péči také věnoval 
mládeži z chudých rodin. 

Poslední léta života trávil gothard nej-
více o  samotě ve  zbožném rozjímání. 
Ač mu sil ubývalo, zachoval ještě v roce 
1038 velmi přísný čtyřicetidenní půst. 
V dubnu, na Velikonoce ještě s největší 
námahou vykonal bohoslužby v mno-
ha kostelech. Poté se jeho stav velmi 
zhoršil a  v  předtuše blízkého konce 
se ještě rozloučil se svým duchoven-
stvem. Zemřel 5. května 1038. Pocho-
ván byl v hildesheimském chrámu. 

Za svatého byl gothard prohlášen 
roku 1131 papežem innocencem ii.  
Je to první bavorský světec. 

Je patronem proti ledvinovým a žlučo-
vým kamenům, při těžkém porodu, proti 
dětským nemocem, proti dně a revmatiz-
mu, proti blesku a krupobití. 

Zkrocený drak, zobrazený u  jeho no-
hou symbolizuje úspěšné reformátor-
ské působení. 

(mip)

GOTTHARdSKÁ
BUBENEČ - PRAHA 6
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Když se řekne kiwi, může to znamenat 
vícero věcí: a) do  Kiwi chodím, když si 
chci koupit mapy nebo průvodce, pro-
tože obchůdek „Kiwi – Svět map a prů-
vodců“ je největší cestovatelské knihku-
pectví ve střední Evropě s nabídkou více 
než 18  000 titulů, b) Kiwi.com je český 
internetový vyhledávač nízkonáklado-
vých letenek po celém světě umožňující 
jejich rezervaci a koupi, c) kiwi je lahod-
ný chlupatý plod se zelenou dužinou 
rostoucí na popínavé dřevině rodu akti-
nidie původem z   Číny, jehož produkci 
a distribuci ale dovedli ke globální doko-
nalosti farmáři z Nového Zélandu. u nás 
se, bohužel, prodává dráž, než bychom 
si přáli. Není tedy divu, že si kiwi vybrali 
organizátoři jako symbol pro propagaci 
těchto dvou překrásných ostrovů a  při-
pravili 1. ročník jednodenního festivalu 
Zažij Nový Zéland. uskuteční se 16. února 
2019 v kině Dlabačov v Praze 6.

Čtvrtý možný význam slova kiwi, tedy 
za d), spojuje vše dohromady – chlupa-
tý symbol, mapy, cestování, informace 
i  festival: visitKiwi.cz je hlavním orga-
nizátorem festivalu zažij Nový zéland, 
který bude trvat pouhý jeden den, ale 
celoročně a především je to kvalifikova-

ný webový portál věnovaný jediné zemi 
- Novému Zélandu. Na  jeho stránkách 
najdete maximum dostupných informa-
cí o životě a cestování po tomto okouzlu-
jícím místě planety, nabízí praktické info 
o  vízech, letenkách, pojištění, dopravě, 
cestování, práci, nebo studiu. Pro psavce 
je tu i blogovací platforma, kde mohou 
cestovatelé publikovat články o  svých 
zkušenostech a dojmech. Web provozu-
je největší česko-slovenská facebooko-
vá skupina věnovaná Novému Zélandu 
a  přispívat do  něj může kdokoliv, což 
portálu zajišťuje kontinuální aktuálnost, 
informační pohyb a výživu. 

Sobotní festival Zažij Nový Zéland se 
řadí ke  kulturním událostem Prahy 6. 
Začne v  10 hodin dopoledne a  potrvá 
do  10. hodiny večerní. Celodenní pro-
gram vás zavede na návštěvu země, kte-
rou si mnozí představují podle filmové 
trilogie Pán prstenů, kde se majestát 
velehor Nového Zélandu proměňuje 
v  obraz zahloubených nor ve  vsi zvané 
Hobitín podle krotkých Hobitů bytují-
cích v nesmrtelné trilogii J. R. R. tolkiena 
i v samostatné knize věnované Hobitům 
- tvorům zvaným také Půlčíci. O nich ale 
festival nebude, protože se bude věno-

vat realitě Nového Zélandu, nikoli fanta-
sy příběhům, i když krásu zdejší přírody 
za fantastickou lze rozhodně považovat.

Dvanáctihodinový novozélandský 
maratón nabídne řadu přednášek, in-
formací, besed a  projekcí filmových 
dokumentů věnovaných krajině, kultu-
ře nebo zajímavostem od krátkých ces-
tovatelských záběrů až po  celovečerní 
film novozélandské produkce. „Festival 
je určen široké veřejnosti, přesto se všech-
ny potřebné informace dozví i  zájemci 
o  program Working Holiday. Bohatému 
doprovodnému programu bude vévodit 
pivo uvařené z  novozélandského chmele 
a  prodejní výstava fotografií honorární 
konzulky na Jižním ostrově Nového Zélan-
du Vlaďky Kennett. Jedinečnou atmosféru 
festivalu podtrhnou originální dřevořezby 
v maorském stylu.“

Nový Zéland z  mnoha stran před-
staví osobnosti z  řad přednášejících. 
Především to bude tomáš Šapovalov, 
zakladatel projektu VisitKiwi.cz, au-
tor webu www.whs-zeland.cz, správce 
největší česko-slovenské facebookové 
skupiny věnované programu Working 
Holiday umožňujícímu pobyt a  práci 
v zemi na celý rok lidem do 35 let. Ve své 

Pozvánka do země Půlčíků. 
Kino dlabačov hostí festival 
zažij Nový zéland
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přednášce se zaměří právě na  program 
Working Holiday včetně tipů a triků, jak 
uspět při žádosti o vízum. Dále to bude 
Vladimír Čížek - dobrodruh a cestovatel, 
který na Novém Zélandu strávil několik 
let a  který je také autorem prvního tu-
ristického průvodce o  Novém Zélandu 
v  češtině. Věnuje se maorské technice 
dřevořezby a  vyřezávání z  kostí, proto 
se na festivalu bude věnovat stále ještě 
poněkud tajemné maorské kultuře, te-
tování a symbolům.

K neuvěřitelným dobrodruhům a ces-
tovatelům patří dvojice Daška Čech-
mánková a Jakub Larysz, kteří po něko-
lika letech na  Novém Zélandu podnikli 
doslova kaskadérskou cestu z  Nového 
Zélandu do  České republiky na  kolech. 
i  je uslyší návštěvníci tohoto festivalu, 
s nimiž se podělí o zážitky z  této cesty. 

Specialitou pro fajnšmekry bude před-
náška o „Kiwi English“, zvláštnostech no-
vozélandské angličtiny, od  novozéland-
ské rodačky Anežky Novak, významné 
členky Czech Australian New Zealand 
Association, která na  Novém Zélandu 
strávila většinu života. 

Odpolední blok pak nabídne propa-
gační filmy a  soutěž cestovatelských 
snímků, do  níž se mohou zájemci při-
hlásit na  e-mailu info@visitkiwi.com. 
O  výherci rozhodnou sami účastníci 
festivalu. Dvanáctihodinový maraton 
uzavře celovečerní film novozélandské 
produkce.

Ke  každému festivalu patří dopro-
vodný program. ten budou tvořit už 
zmíněná prodejní výstava fotografií, 
prodej propagačních i  cestovatelských 
produktů z  nabídky portálu VisitKiwi.cz, 

outdoorového vybavení od  Hanibal.cz  
a  elegantních designových náramků 
s  výřezy tvaru souostroví Nového Zé-
landu; výrobky z chirurgické oceli kom-
binované s  kůží nabízí portál giorico.
cz. Pokud vás festival povzbudí v touze 
po  cestování, ale nevíte, jak do  toho, 
nebo si myslíte, že na to máte málo pe-
něz, zcela jistě vám poradí kniha travel 
bible, která vás… „naučí, jak cestovat 
dlouho a  levně a  nabídne praktické rady 
za  milion, jak procestovat svět za  pusu.“ 
A  nakonec - pro milovníky piva i  k  za-
hnání prosté žízně bude připraven piv-
ní speciál Haka NZ Lager, český světlý 
ležák pivovaru Kocour  vyrobený z  no-
vozélandského chmele. 
(text by připraven s  využitím stránek 
festivalu www.zazijnovyzeland.cz)

(red) 

Festival zažij Nový zéland
16. únor 2019, 10:00 - 22:00

vstupné 400 Kč,  
snížené vstupné 300 Kč

Kino dlabačov,  
Bělohorská 125/4, Praha 6
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Lyžaři už se dočkali, na  ho-
rách napadlo hodně sněhu a ať už se bu-
dou vyvíjet sněhové podmínky jakkoliv, 
lyžaři mají pro toto období své jisté. Ale 
co ti, kteří propadli kouzlu ledové plochy, 
svistu a škrabotu bruslařských nožů, a ti, 
pro něž dunivé rány od  puku a  hokejky 
znamenají slastný příval adrenalinu a vý-
křik „gól“ pak nejlibější slovo? Nemusí se 
jednat o žádné mistry, nebo nadějný do-
rost národní reprezentace, vždyť vášeň 
pro tyto sporty se rodí u malých i velkých 
kluků a holek sama od sebe jako kamení 
na  poli. V  únoru mají podle dlouhodo-
bější předpovědi přijít do  celého Česka 
mrazy, jenže kdo ví, jak to nakonec bude. 
Než ale přijde pořádný samec a  zamrz-
nou rybníky, jedinou šancí amatérských 
bruslařů a hokejistů jsou uměle zaledně-
né plácky v centru měst, nebo otevřené 
či kryté zimní stadiony.

Vedle Libočáku, na  kterém si užívají 
ledu (když tedy je) celé generace malých 
i velkých, jsou letos v Praze 6 těmito plo-
chami především tři různě velká kluziště 
pro veřejnost. už 18.  listopadu 2018  za-
hájilo provoz kluziště v  obchodním cen-
tru Šestka. Zbrusu nové kluziště, které 
je veřejnosti k  dispozici denně od  9 do   
21 hodin sedm dní v  týdnu, má rozměry 
20 x 15 metrů, to znamená, že se na jeho 
plochu pohodlně vejde cca 60 bruslařů, 
aby se ještě vůbec dalo bruslit. bezpe-
čí pro ty nejmenší a  jejich první krůčky 
na ledě zajišťuje nápadité hrazení. V blíz-
kosti kluziště je stánek s občerstvením na-
bízející horké „psy v rohlíku“, nealko a tep-
lé nápoje. K parkování mohou návštěvníci 
využit vnitřní a střešní parkoviště OC Šest-
ka. Jeho ledovou plochu nechají pořada-
telé definitivně rozmrznout 28. února. 

Ve  stejný den skončí také další kluziš-

tě v Dejvicích na Kulaťáku, které zahájilo 
provoz v době předvánoční 21. prosince. 
i  tohle umělé kluziště je otevřeno každý 
den od  9 do  21 hodin. Mobilní ledovou 
plochu o rozměrech 18 x 25 metrů najde-
te přímo na  dejvickém Vítězném náměs-
tí při ulici Šolínova v místě, kde se konají 
farmářské trhy. K dispozici je zde půjčov-
na bruslí, školička bruslení pro nejmenší 
a stánek s  občerstvením.

Zcela jiné možnosti, co do  velikosti 
lední plochy, provozu a údržby má zim-
ní stadion HC Hvězda Praha (Na Rozdílu 
1, Praha 6 - Vokovice). Stadion s ledovou 
plochou o rozměrech 60 x 30 m je určen 
především pro sportovní akce - mládež-
nické turnaje s  mezinárodní účastí, re-
kreační hokej či firemní bruslení. Přímo 
na stadionu je odborná prodejna s hoke-
jovým zbožím a  s  potřebným servisem, 
posilovna a  fitness centrum. Posezení 
s  výhledem na  ledovou plochu nabízí 
místní restaurace a bar. 

V  kluziště pro veřejnost se zimní sta-
dion proměňuje vždy jen v  neděli, a  to 
od  1.  prosince 2018 do  31.  března 2019, 
vstup stojí 100 Kč na 2 hodiny a bruslit se 
může pouze v  době od  17:30 do 19:30. 
V  areálu najdete také půjčovnu bruslí  

(1 pár za  100 Kč proti záloze 1 000 Kč, 
nebo dokladu totožnosti) a brusírnu bruslí  
(100 Kč, silně otupené nebo nové za   
150 Kč). Vstupy na bruslení je také možno 
zakoupit a darovat formou dárkového po-
ukazu na 5 nebo 10 vstupů s mírnou slevou. 
Každou neděli od 16. 15 do 17. 15 hodin zde 
probíhá tradiční škola bruslení určená ne-
jen pro nejmenší bruslaře. Přihláška ani 
rezervace nejsou nutné. Povinnou vý-
bavou zájemců jsou brusle, helma a  ru-
kavice, doporučují se chrániče kolen. Za   
1 hodinu výuky zaplatíte 100 Kč. Vedle re-
kreační výuky ve dnech pro veřejnost má 
HC Hvězda Praha i  další, pravidelné ško-
ly bruslení - pro mateřské školy, základní 
a střední školy a školní družiny, velmi na-
vštěvované je bruslení seniorů. 

instruktory jsou trenéři mládeže HC 
Hvězda Praha. „Chceš-li se něco naučit, 
uč se od vítězů, uč se od těch, kteří vědí, co 
dělají,“ praví jedno z  doporučení koučů 
osobního rozvoje. instruktoři z  HC Hvěz-
da Praha, kteří se podílejí na  budoucích 
velmi dobrých až skvělých výsledcích čes-
ké sportovní reprezentace, vám na  cestě 
za lepším bruslením jistě budou těmi nej-
lepšími průvodci. 

 (red)

Jděte se klouzat. 
Brusle – hobby, 
sport i umění
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Deutsche Lufthansa převzala do svých 
služeb zaměstnance ČSA a  Českosloven-
ské letecké společnosti, celkem se jed-
nalo asi o  75 osob. Od  1. července 1941 
se na  letišti usadil Flügerhorst, velitelem 
letiště byl jmenován generálmajor Wülk 
Horst. Deutsche Lufthansa – Werkstatt 
(udržbarské dílny Praha). Organizace 
DHL (Deutsche Lufthansa) podléhala ma-
teřskému závodu v  berlíně a  po  výrobní 
stránce RLM (Říšskému ministerstvu le-
tectví). Pro úkoly Protektorátu byl řízen 
vyhláškou o  zavedení německého práva 
(tzv. Luftamt). Došlo k vyčlenění hangáru 
b a C, kde byly montážní a malířské dílny 
a motorárna. Zbytek letiště používal Flü-
gerhorst - Velitelství letectva Praha. DHL 
Praha - Ruzyně podléhaly následující zá-
vody: Praha - Holešovice, Přístavní ulice 
č. 24, které prováděly opravy palubních 
přístrojů, měly 184 českých zaměstnanců, 
11 německých osob a 12 příslušníku Flü-
gerhorst. Dalším byl v  Praze na  Smícho-
vě, Pobělohorská č. 16, kde pracovalo 
185 českých osob nuceně nasazených 
a  5 německých osob. Další závod byl 
ve  Vokovicích, ASKÁNiE na  Kladenské 
ulici. Zde se prováděly radiotechnické 
opravy stanic do  letounu, pracovalo 
zde 56 osob, z toho 22 Němců. Vedou-
cím zde byl ing.  Karl Lern. Letohrádek 
Hvězda se používal jako skladové pro-
story náhradních dílů a  motorů. Rov-
něž tak cihelna, která již nepracovala, 
ale její prostory byly využívány jako 
sklady náhradních dílů k opravám leta-
del. Cihelna byla poblíž dnešní stanice 
autobusu číslo 119 Nová Šárka.

Do  domu, kde jsme bydleli, se nastě-
hoval říšský Němec s manželkou Češkou. 
Měli dva syny, Ottu a  Rudolfa. Později 
jsem zjistil, že jejich otec Rudy Neurwirth 
je hlavním ekonomem finančního odbo-
ru Deutsche Lufthansa Praha - Ruzyně. 
Vedoucí dílen Deutsche Lufthansa byl 
georg Ewert. Obchodní oddělení měl 
na  starosti Karl Erich Schulz, pověřenec 
Abwehru a  gestapa. Osobní oddělení 
Deutsche Lufthansa vedl Dr. Erhard Walz, 
vedoucí Werkschutzu.

Já jsem se stýkal s  oběma syny Neur-
wirtha, Rudym a Otou, kteří v té době na-
vštěvovali gymnazium a oba projevovali 
velký zájem o 1. světovou válku. Hodně 
jsme to spolu probírali, dokonce jsem jim 
ukazoval otcovo letecké válečné album 
z  1. světové války a  letecké snímky, na-
příklad Verdunu ve Francii, kde bylo boji-

ště, a kluci se divili, jaký v té době již byl 
v  armádě u  letectví pořádek. Na  zadní 
straně fotografie bylo razítko se jménem 
pilota, z  jaké výšky snímek fotografoval, 
čas a  den a  také vyhodnocení snímku. 
Oba byli žhaví do války, ovlivnění Hitlero-
vou propagandou. Dobrovolně vstoupili 
k námořnictvu, později se dostali pod ve-
dení admirála Donitze, velitele ponorek, 
tak zvaných Vlčích smeček. Oba při plně-
ní úkolů skončili na dně moře. Ačkoliv byl 
jejich otec Němec, úředník ve  vysokém 
postavení, nacizmu nehoroval a ze smrtí 
svých synů byl hodně nešťastný. 

Skupiny pilotů ČSA a  České letecké 
společnosti odešly do zahraničí, někte-
ří, co zůstali, převzali německou národ-
nost a  létali dál jako vojáci pod vede-
ním Flügerhorst. Dokonce jeden dostal 
hodnost kapitána, byl velitelem skupiny 
pilotů, kteří zalétávali opravená letadla. 
Pilot Alois Flora v  první republice létal 
v  Československé letecké společnosti 
jako dopravní pilot, byl pověřen mini-
sterstvem národní obrany generálem 
Fejfarem, aby při letech přes Německo 
pozoroval a  zapisoval stavby, komu-
nikace a  osobně tyto údaje předával. 
Dalším pilotem Československé letecké 
společnosti byl František Novotný, který 
také tuto činnost prováděl.

V  roce 1938 Alois Flora přepravo-
val do  Anglie vládní činitele společně 
s  Dr.  Eduardem benešem při jeho od-
letu z  republiky. Alois Flora byl společ-
ně s Františkem Novotným v roce 1943 
zatčen gestapem pro špionážní činnost 
předmnichovské republiky pro minis-
terstvo národní obrany. Oba byli zatčeni 
na  udání četníka, vrchního strážmistra 
z  Ruzyně, jméno neudávám. Po  šesti 
měsících ve vazbě byli propuštěni a na-
stoupili do  Avie Praha - Letňany, kde 
pracovali do konce války. 

O plochu letiště se staral vedoucí údrž-
by pan buchta z  Hostivic. Jednou jsem 

mu řekl, že chováme králíky a  zda bych 
mohl sekat trávu na  letištní ploše. Do-
stal jsem propustku mimo hlavní letišt-
ní plochu, 100 metrů směrem od  dráhy 
jsem se tedy mohl volně pohybovat. 
Jednou se objevily na okruhu letiště čtyři 
Me 109 bf Messerschmidty. Dva letěly 
po  okruhu na  přistání a  dva se vzdálily. 
Náhle jsem uslyšel, jak se zesiluje zvuk 
motorů, otočil jsem se a musel jsem pad-
nout na  zem, ucítil jsem prudký závan 
větru. ta dvojice letounů na  mě zaúto-
čila, dělalo jim to radost, že mě položili 
na  zem, zatímco já jsem se strachoval, 
aby mně nerozsekali vrtulí. Okamžitě 
oba nabírali standardní výšku na přistání.

Civilní letecká ochrana budovala 
protiletecké kryty na  Praze XiX. Jeden 
z  těchto krytů je podél Evropské tří-
dy, v  zeleni parků, se vstupy do  krytů 
za střední a vyšší pedagogickou školou 
v Dejvicích. Deutsche Lufthansa praco-
vala mimo údržby také pro úkoly mi-
nisterstva letectva, prováděla úpravy 

na  letounech typu Junkers 52/3 tak, že 
na obvodu křídel pod letounem umísti-
la velký kruh napojen na  silné elektro-
magnetické pole. Letoun měl operovat 
nad mořem v malé výšce a pomocí elek-
tromagnetických vln vytahoval z  moře 
miny. Následoval další letoun Ju 52/3, 
který střelbou vytažené miny likvidoval. 
Piloti těchto letounů prováděli cvičné 
starty a přistání, aby si ověřili pilotáž.

moje vzpomínky na Vokovice a Veleslavín (X. část)
EmIL ŠNEBERG
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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 
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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.
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