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1/3/ČT 17:00 RUDÁ VOLAVKA/ fi lmová novinka
 19:00 AKTA PENTAGON: skrytá identita/ fi lmová novinka
 21:00 LADY BIRD/ fi lmový klub
2/3/PÁ 15:00 VŠECHNY PRACHY SVĚTA/ kino senior
 17:15 LADY BIRD/ fi lmová nabídka
 19:00 JÁ, TONYA/ fi lmová novinka
 21:00 RUDÁ VOLAVKA/ fi lmová novinka JÁ, TONYA/ fi lmová novinka
3/3/SO 13:00 PRAČLOVĚK/ fi lm pro děti
 15:00 TRIKY S TRPASLÍKY/ fi lm pro děti
 17:00 JÁ, TONYA/ fi lmová novinka NIKDYS NEBYL/ fi lmová novinka
 19:00 NIKDYS NEBYL/ fi lmová novinka
 21:00 SEX PISTOLS: Anglie tu bude navždy/
  hudební dokument, 1 den v kinech
4/3/NE 15:00 DIVADLO PRO DĚTI
 21:00 JÁ, TONYA/ fi lmová novinka
5/3/PO 19:00 JUHA/ Pondělky a Akim Kaurismakim
 21:00 MUŽ BEZ MINULOSTI/ Pondělky a Akim Kaurismakim
6/3/ÚT 17:00 HMYZ/ fi lmový hit
 19:00 RUDÁ VOLAVKA/ fi lmová novinka
 21:00 NIKDYS NEBYL/ fi lmová novinka
7/3/ST 10:00 TVÁŘ VODY/ baby kino
 15:00 PREZIDENT BLANÍK/ kino senior
 17:00 S LÁSKOU VINCENT/ fi lmový hit
 19:00 NIKDYS NEBYL/ fi lmová novinka
 21:00 WINCHESTER: Sídlo démonů/ fi lmová novinka
8/3/ČT 21:00 MEČIAR/ fi lmový klub
9/3/PÁ 15:00 HAPPY END/ kino senior
 21:00 TÁTOVA VOLHA/ fi lmová novinka
10/3/SO 15:00 PRAČLOVĚK/ fi lm pro děti
 17:00 HMYZ/ fi lmový hit
 19:00 TÁTOVA VOLHA/ fi lmová novinka
 21:00 WINCHESTER: Sídlo démonů/ fi lmová novinka
11/3/NE 15:00 KRYŠTŮFEK A LESNÍ BYTOSTI/ divadlo pro děti
 17:00 TÁTOVA VOLHA/ fi lmová novinka
 19:00 PRINCE: Sign of the time/ hudební dokument
12/3/PO 19:00 Světla soumraku/ Pondělky s Akim Kaurismakim
 21:00 Druhá strana naděje/ Pondělky s Akim Kaurismakim
13/3/ÚT 17:00 THE FLORIDA PROJECT/ fi lmová novinka
 19:00 PŘÁNÍ SMRTI/ fi lmová novinka
 21:00 TÁTOVA VOLHA/ fi lmová novinka
14/3/ST 15:00 NIT Z PŘÍZRAKŮ/ kino senior
 17:00 MEČIAR/ fi lmová novinka

 19:00 TÁTOVA VOLHA/ fi lmová novinka
 21:00 PŘÁNÍ SMRTI/ fi lmová novinka
15-16/3 NEPROMÍTÁME
17/3/SO 13:00 VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY/ kino pro děti
 15:00 CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ/ kino pro děti
18/3/NE 15:00 CHYTEJ UŠIMA/ koncert pro děti a rodiče
 17:00 TLUMOČNÍK/ fi lmová novinka
 21:00 EWA FARNÁ- známá neznámá/ hudební dokument
19/3/PO 19:00 DRUHÁ STRANA NADĚJE/ Pondělky s Akim Kaurismakim
 21:00 LE HAVRE/ Pondělky s Akim Kaurismakim
20/3/ÚT NEPROMÍTÁME
21/3/ST 15:00 HMYZ/ kino senior
 19:00 HIMALÁJE A LAPONSKO/ cestovatelské přednášky
22/3/ČT NEPROMÍTÁME
23/3/PÁ 19:00 SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC/
  divadelní představení se Simonou Stašovou v hlavní roli
24/3/SO 11:00 BŘEVNOVSKÝ JARMARK
 13:00 CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ/ fi lm pro děti
 15:00 KRÁLÍČEK PETR/ fi lm pro děti
 17:00 TLUMOČNÍK/ fi lmová novinka
 19:00 MÁŘÍ MAGDALÉNA/ fi lmová novinka
 21:15 DEJ MI SVÉ JMÉNO/ fi lmová novinka
25/3/NE 15:00 O BUDULÍNKOVI/ divadlo pro děti
 16:45 MÁŘÍ MAGADLÉNA/ fi lmová novinka
 19:00 AMY/ hudební dokument
26/3/PO 19:00 SBOHEM DĚCÁKU/ dokumentární pondělí
 21:00 ŠVÉD V ŽIGULÍKU/ dokumentární pondělí
27/3/ÚT 17:00 TLUMOČNÍK/ fi lmová novinka
 19:00 ISMAELOVY PŘÍZRAKY/ fi lmová novinka
 21:00 DEJ MI SVÉ JMÉNO/ fi lmová novinka
28/3/ST 10:00 THE FLORIDA PROJECT/ baby kino
 15:00 AKTA PENTAGON/ kino senior
 17:00 ISMAELOVY PŘÍZRAKY/ fi lmová novinka
 19:00 DEJ MI SVÉ JMÉNO/ fi lmová novinka
 21:00 TLUMOČNÍK/ fi lmová novinka
29/3/ČT 18:00 SEDM ZBYTEČNÝCH/ premiéra fi lmového westernu
30/3/PÁ NEPROMÍTÁME
31/3/SO 13:00 KRÁLÍČEK PETR/ kino pro děti
 15:00 SHERLOCK KOUMES/ kino pro děti
 16:30 READY PLAYER ONE: Hra začíná/ fi lmová novinka - dabing
 19:00 OPERACE ENTEBBE/ fi lmová novinka
 21:00 READY PLAYER ONE: Hra začíná/ fi lmová novinka - titulky

PROGRAM KINA DLABAČOV - BŘEZEN

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



Nápad pro Šestku II. Zapojte se do 
úprav veřejných prostranství městské 
části Prahy 6 dle Vašich přání a nápadů. 
Nápad pro Šestku II. je již druhý ročník 
projektu participativního rozpočtu, což 
je odlišný způsob hospodaření s ve-
řejnými výdaji. Participativní rozpočet 
umožňuje veřejnosti ovlivňovat pou-
žití těchto zdrojů a stanovovat priority 
rozpočtové politiky. V roce 2017 se do 
projektu „Nápad pro Šestku” přihlásilo 

67 nápadů, z toho 38 realizovatelných. 
Ve veřejném hlasování bylo vybráno 12 
nápadů k realizaci. Městská část Praha 6 
vyčlení i na rok 2019 5 000 000 Kč ze své-
ho rozpočtu na Vaše nápady. Máte tak 
možnost navrhnout a posléze i rozhod-
nout, na co budou tyto peníze použity. 
Nápady, které budou splňovat pravidla 
a nepřekročí stanovenou částku, budou 
zařazeny do veřejného hlasování, které 
proběhne na podzim roku 2018.

Se squattery jednat nelze, z mí-
rumilovného záměru se vyklubala 
militantní skupina. Jednání squatte-
rů, kteří v  pátek 9. února protiprávně 
obsadili usedlost Šatovka, překročilo 
všechny meze. Starosta Prahy 6 Ondřej 
Kolář k nim od začátku chtěl zaujmout 
smířlivý postoj, protože se takový po-
stup osvědčil při předchozím incidentu 
v  roce 2016. Tři dny od nezákonného 
obsazení budovy se však ukázalo, že 
pořekadlo „každý dobrý skutek bude 
po zásluze potrestán“ stále platí. Sta-
rosta za nimi vylezl na střechu, kde se 
zabarikádovali, ve snaze zkusit se v kli-
du domluvit o opuštění budovy, ovšem 
neúspěšně. „Poté, co jsem slezl dolů, mě 
skupinka jejich příznivců začala obviňo-

vat z protiprávního jednání a ze lží. Proti 
tomu jsem se pochopitelně ohradil a si-
tuace se začala velmi vyhrocovat. S těmi-
to lidmi se opravdu nedá jednat, pletou 
si jednání s  vyjednáváním. U mě si tím 
definitivně zavřeli poslední dveře,“ říká 
Ondřej Kolář, starosta Prahy 6. Celá si-
tuace kolem domu je o to absurdnější, 
že vyvolává dojem mírumilovné komu-
nity, která chce mít místo pro setkávání. 
Pravdou ovšem je, že většina ze squa-
tterů, která je na střeše objektu, vůbec 
nemá kde bydlet, chtěli by se v Šatovce 
tedy nejen scházet, ale hlavně zůstat. 
Jde o lidi, kteří jsou de facto bezdo-
movci, kteří navíc nepracují, protože 
o sobě tvrdí, že nejsou konzumní. „Ne-
nechám se vydírat lidmi, kteří říkají, že 

jsou proti systému, ignorují naše pravi-
dla, ale zároveň na něm chtějí parazito-
vat, protože sami by si takový dům nikdy 
nebyli schopni postavit,“ říká starosta 
Ondřej Kolář. „Zneužili moji dobrou vůli, 
ukázalo se, že si jdou naprosto tvrdě za 
svým. S takovými lidmi se už bavit odmí-
tám, politika je o debatě. Ne o tom přijít 
a diktovat si požadavky,“ uzavírá Kolář. 
V  pondělí 12. března opustili Šatovku 
tři lidé, další v úterý. Poslední squatte-
ři slezli ze střechy ve středu. Policie je 
zadržela a byli převezeni na služebnu. 
Za neoprávněný zásah do práva domu 
jim hrozí dva roky vězení. Aby se akti-
visté do domu nevrátili, nechá radnice 
všechna okna zazdít.

Protažení metra na letiště by stálo 27 
miliard a trvalo 11 let, říká analýza. Vyplý-
vá to z analýzy fi rmy Metrostav pro doprav-
ní podnik a magistrát. Úsek na letiště by měl 
podle studie pět nových stanic, měřil by 

6,86 kilometru a z Můstku na letiště by cesta 
trvala 25 minut. Trasa by zahrnovala nové 
stanice Bílá Hora, Dědina, Dlouhá Míle, Sta-
ré Letiště a Letiště Václava Havla. Na Dlouhé 
Míli je stanice navrhována tak, aby mohla 

fungovat společně s plánovanou železniční 
stanicí. Končit by zde mohly dálkové nebo 
příměstské autobusy.  Součástí by bylo zá-
chytné parkoviště P + R, o kterém se uvažo-
valo v plánech již před více než deseti léty. 

Praha 6 zahajuje revitalizaci býva-
lého domova pro seniory v Šolínově 
ulici. Domy na Vítězném náměstí v  těs-
né blízkosti výstupu z metra, které jsou 
pro špatný technický stav momentál-
ně prázdné, již brzy znovu ožijí. Praha 6 
v nich připravuje nový domov pro seniory 
a domov se zvláštním režimem. Během 
ledna byli vybraní uchazeči, se kterými 
byl projekt v  několika fázích soutěžního 
dialogu připravován, vyzváni k  podání 
nabídek. Jejich vyhodnocení se předpo-
kládá koncem jara, nejpozději na přelo-
mu dubna a května. „Prostřednictvím vý-
běrového řízení chceme nalézt zkušeného 
smluvního partnera, zodpovědného jak za 
přípravu projektové dokumentace a rekon-
strukci, tak i následnou údržbu a provoz 
objektů,“ říká Milena Hanušová, radní pro 

sociální politiku a zdravotnictví. „Konces-
ním řízením ve zjednodušeném režimu hle-
dáme dlouhodobého partnera na dalších
30 let,“ dodává Hanušová.

Na průběh výběrového řízení dohlíží 
renomovaná advokátní kancelář Ro-
wan Legal, která zakázku kompletně 
administruje. Finanční stránku projektu 
má na starosti Česká spořitelna, která 
také odpovídajícím způsobem nastaví 
peněžní toky. Snahou Prahy 6 samo-
zřejmě je minimalizovat přímé zatížení 
rozpočtu, proto chce maximum projek-
tových a smluvních rizik a také odpo-
vědnost přenést na budoucího smluv-
ního partnera. Ten se také bude muset 
vypořádat s požadavkem městské části, 
aby zachoval propojení nového zaříze-
ní s životem obce. Trojdomí v Šolínově 

ulici slouží sociální službě už od 30. let 
minulého století, s  touto podmínkou 
byly Praze 6 domy také svěřeny praž-
ským magistrátem. Nejprve v nich díky 
Elišce Purkyňové vznikl zcela ojedině-
lý „Útulný domov osamělým ženám“, 
v posledních desetiletích objekty plnily 
funkci Domova pro seniory.
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Informace o provádění zimní údržby 
vozovek a chodníků. Na webové stránce 
Technické správy komunikací hl. m. Prahy 
můžete zjistit, zda a jak jsou či nejsou kon-
krétní komunikace a chodníky na území 
městské části Praha 6 v zimním období 

udržovány. Stačí na webové stránce ZIM-
NÍ ÚDRŽBA TSK kliknout na slovo HLEDAT 
na horní tmavomodré liště a potom zvolit 
„ulici“ nebo „adresu“. Městská část Praha 
6 má projekt sněhové pohotovosti, kte-
rý funguje od 1. prosince 2017 až do 31. 

března 2018. V tomto období je zajišťo-
vána schůdnost chodníků pouze v oblasti 
Hanspaulky, Baby, Sedlce, Šáreckého údo-
lí  a části Ořechovky. Zbývající území měst-
ské části je zajišťováno vlastníkem komu-
nikací či dodavatelskými firmami úřadu.

100 let české státnosti v Praze 6. Rok 
2018 je pro naši republiku významným 
rokem bilancování, neboť oslavíme 100 
let od založení. Praha 6 při této příležitosti 
pořádá celou řadu kulturních a vzpomín-
kových akcí, které jsou rozloženy do celé-
ho roku, neboť osmičkové roky byly pro 
naši zemi vždy významné a přelomové. 
Praha 6 by ráda veřejnost pozvala zejmé-
na na tyto stěžejní akce:
• Po celý srpen pouliční výstava dobo-

vých velkoformátových fotografií na 
Dejvické třídě jako 50. výročí invaze 
vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968.

• Po celý říjen pouliční výstava ke vzni-
ku ČSR po celé délce Dejvické třídy.

• Po celý říjen vlak legionářů na nádra-
ží Dejvice s  každodenními prohlídka-
mi pro veřejnost.

• 28. října velkolepá oslava dne vzniku 

samostatného československého stá-
tu na Dejvické třídě za účasti osob-
ností veřejného života, která veřejnost 
přímo propojí s vojenskou přehlídkou 
Armády ČR na Evropské třídě a zá-
roveň s  přehlídkou techniky AČR na 
Letenské pláni.

• Výstava ke stému ukončení 1. světové 
války v  historickém objektu Písecké 
brány (16. 10. – 25. 11.).

• Hvězda pro republiku – hudební fes-
tival armádních souborů a známých 
hudebních skupin v  oboře Hvězda 9. 
– 10. června 14.00-22.00 hod.

• Divadelní představení hry Václava 
Havla „Zítra to spustíme“ v  podání 
souboru Dejvického divadla v divadle 
Semafor 28. října 21.00 hod.

 „Máme zkušenost z dlouhodobě úspěš-
né spolupráce s armádou a navíc výhodu 

strategické polohy. Přehlídka vojenské 
techniky totiž pojede dolů po Evropské 
třídě na Vítězné náměstí, stacionární 
prohlídka současné vojenské techniky 
bude naopak na Letné v Praze 7. Tyto dva 
body spojuje naše Dejvická ulice, na které 
chceme 28. října připravit velkou slávu. 
Rok 2018 je ale v  našich dějinách nato-
lik významný, že chystáme řadu dalších 
programů v  průběhu celého roku,“ říká 
Jan Lacina, místostarosta pro kulturu. 
Kulturní a vzpomínkové akce nebudou 
jedinou formou připomínky - Praha 6 
už vydala velkoformátový kalendář 
„2018 – rok české státnosti“ s  plakáty 
grafika Vojtěcha Preissiga, po celý rok 
bude také věnována významná péče 
pomníkům, pamětním deskám a dalším 
artefaktům spojenými právě se 100 lety 
české státnosti.
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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. 3.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 13. 3.
 Villa Pellé 
 16.00 

PO 20. 3.
 Villa Pellé 
 16.00 

PO 27. 3.
 15.50 sraz: 
 autobusová 
zastávka ZOO Trója 

JAN MATĚJ RAK A KYTARA
Muzikant a písničkář, syn oceňovaného kytaristy 
Štěpána Raka, zahraje upravené skladby i písně 
30. let. 

TVŮRČÍ DÍLNA S MILADOU GABRIELOVOU  
Tématem dílny bude skládací scenérie z papíru Pokoj 
s výhledem na moře. REZERVACE NUTNÁ!

SRÍ LANKA MINIATURY:
CESTOVÁNÍ S M. KRATOCHVÍLEM 
Cestovatel, jazzman představí ostrov Srí Lanka 
v zachycených krátkých  lmových záznamech. 

EXKURZE DO SKLENÍKU FATA MORGANA
Zveme vás na cestu kolem světa s návštěvou 
děstných pralesů, ale i nejsušších oblastí Země.
REZERVACE NUTNÁ!

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
PRO SENIORY

PO
Ř

ÁD
Á 

SP
OL

EK
 P

OR
TE

 Z
A 

FI
N

AN
ČN

Í P
OD

PO
RY

 M
Č 

PR
AH

A 
6.

 Z
M

ĚN
A 

PR
OG

R
AM

U 
V

YH
R

A
ZE

N
A.

W W W.FRESHSENIOR .CZ

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

PROGRAM ⟶ BŘEZEN 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
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WHAT IS THE 
MEANING OF LIFE?

For millennia, people have pondered the existential 

nature of our being. It is an unanswerable question 

that still we are primed to ask, regardless of the fact 

that we can draw no assertive conclusions from 

it. Some ascribe our existence to an all-powerful 

and omnipresent creator, in which case our 

purpose could perhaps be to worship deities and 

to procreate. At the other end of the scale towards 

nihilism, we have the advocates of Nietzsche, who 

say life has no ultimate purpose, that there is no 

absolute morality, and so we should find purpose 

individually or as small collectives.

There are many modern philosophers who, perhaps 

surprisingly, also believe there is no ulterior reason 

for our being. However, that is not to say that life 

has no value, as the two are by no means mutually 

exclusive. They say that the question should not 

concern meaning, but the purpose we create for 

ourselves, and the value we place on life.

Given the truly vast number of planets in our 

galaxy, it is likely we are not alone. Whether it be 

microbes or bipedal apes like ourselves, there is, 

in all likelihood, life elsewhere. Does this devalue 

the nature of life on Earth? I don’t think so; in fact, 

it makes it more valuable. If we are all indeed just 

a random universal accident, then surely that 

contains more inherent value than were we to have 

been brought to life by an omniscient god.

Millennia - tisíciletí

To ponder – uvažovat, přemýšlet

To prime - připravit

To ascribe – přičítat, vysvětlovat

Omnipresent - všudypřítomný

Deity - božstvo

To procreate – plodit potomky

Ulterior – postranní, vedlejší

Bipedal - dvounohý

Letiště Václava Havla Praha je pá-
tým nejrychleji rostoucím letištěm 
v Evropě v kategorii 10 – 25 milionů 
odbavených cestujících. Letiště Václa-
va Havla Praha se v  roce 2017 umístilo 
na pátém místě mezi nejrychleji ros-
toucími letišti v  Evropě v  kategorii 10 
– 25 milionů odbavených cestujících. 
Vyplývá to z  nejnovějších dat Meziná-
rodního sdružení letišť Airports Council 
International (ACI). Pražské letiště vy-
neslo v  loňském roce na pátou příčku 
rekordních 15,4 milionů odbavených 
cestujících. To představuje 17,9% me-
ziroční nárůst. Všechna evropská letiště 
v  dané kategorii přitom rostla v  prů-
měru o 11,3 %. „Na Letišti Václava Havla 
Praha jsme v  loňském roce zaznamenali 
nárůst nejen v  celkovém počtu odbave-
ných cestujících, ale také v  mnoha dal-
ších dílčích ukazatelích. Na krátkých lin-
kách směřujících do evropských destinací 
jsme dosáhli 16,5% nárůstu cestujících, 
zatímco na dálkových linkách to bylo 
20 %. Rostl také počet odbavených ces-
tujících jak u síťových dopravců (+ 19,5 
%), tak u nízkonákladových leteckých 
společností (+ 19,6 %). Růst očekáváme 
také v letošním roce, kdy bychom se měli 
přiblížit hranici 17 milionů odbavených 
cestujících,“ říká Václav Řehoř, předseda 
představenstva Letiště Praha, a. s. Nej-
rychleji rostoucím letištěm v  kategorii 
10 – 25 milionů odbavených cestujících 
se v  roce 2017 stala turecká Antalya, 
která zaznamenala 38% meziroční růst. 
Druhé místo obsadily společně Petro-

hrad a Varšava s 22,7% růstem. Na tře-
tím místě se umístila Ankara (+20,6 %) 
a na čtvrtém Lisabon (+ 18,8 %). Letiště 
v této sledované kategorii jsou jako ce-
lek také v  průměru nejrychleji rostou-
cími letišti v Evropě. Letiště v kategorii 
nad 25 milionů odbavených cestujících 
rostla meziročně v  průměru o 5,6 %, 
zatímco letiště v  kategorii 5 – 10 mili-
onů odbavených cestujících o 10,2 %. 
Mezi prvními šesti nejrychleji rostou-
cími evropskými letišti ve své kategorii 
zaznamenala Praha nejnižší meziroční 
nárůst leteckých pohybů (+ 9,3 %). Na 
letišti v Antalyi vzrostly letecké pohyby 
meziročně o 29,4 %, Varšavě o 12,2 %, 
Petrohradě 15,2 %, Ankaře 13,2 a Li-
sabonu 11,5 %. „Navzdory rekordnímu 
nárůstu počtu odbavených cestujících se 
nám daří udržovat pomalejší růst letec-
kých pohybů, což je důsledkem efektivní-
ho využívání kapacit, ke kterému aktivně 
motivujeme letecké společnosti,“ dodává 
Václav Řehoř, předseda představen-
stva Letiště Praha, a. s. Nejrušnějším 
evropským letištěm zůstává i nadá-
le londýnské Heathrow, které v  roce 
2017 odbavilo 78 milionů cestujících. 
Následuje pařížské letiště Charles de 
Gaulle s  69,4 miliony odbavenými 
cestujícími a amsterdamský Schiphol
s  68,5 miliony. Airport Council Inter-
national Europe sdružuje více než 500 
letišť ve 45 zemích Evropy. Letiště, 
která jsou členy sdružení, se podílí na 
komerční letecké přepravě v  Evropě 
více než z 90 %.

Praha 6 nechá opravit lavičky. Během 
února a března 2018 budou postupně de-
montována prkna u všech laviček v parku 
na náměstí Interbrigády a v areálu volné-
ho času Ladronka. Prkna budou následně 

obroušena, napuštěna protihoubovým 
ochranným prostředkem a znovu natře-
na. Do 31. března dojde k montáži reno-
vovaných prken zpět na místo. Veškeré 
práce zajišťuje společnost SNEO, a.s.

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. 3.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 13. 3.
 Villa Pellé 
 16.00 

PO 20. 3.
 Villa Pellé 
 16.00 

PO 27. 3.
 15.50 sraz: 
 autobusová 
zastávka ZOO Trója 

JAN MATĚJ RAK A KYTARA
Muzikant a písničkář, syn oceňovaného kytaristy 
Štěpána Raka, zahraje upravené skladby i písně 
30. let. 

TVŮRČÍ DÍLNA S MILADOU GABRIELOVOU  
Tématem dílny bude skládací scenérie z papíru Pokoj 
s výhledem na moře. REZERVACE NUTNÁ!

SRÍ LANKA MINIATURY:
CESTOVÁNÍ S M. KRATOCHVÍLEM 
Cestovatel, jazzman představí ostrov Srí Lanka 
v zachycených krátkých  lmových záznamech. 

EXKURZE DO SKLENÍKU FATA MORGANA
Zveme vás na cestu kolem světa s návštěvou 
děstných pralesů, ale i nejsušších oblastí Země.
REZERVACE NUTNÁ!

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 ⟶ BŘEZEN 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



V současné době je kvůli akci squat-
terů mediálně známá Šatovka. Jak je 
možné, že tento objekt je tak dlouho 
prázdný a nevyužívaný?

Už bývalé vedení Prahy 6 mělo zájem 
se Šatovkou, která je hl. m. Prahou svě-
řena do majetku městské části, praco-
vat. Byly diskutovány projekty v  něko-
lika variantách a zároveň byla podána 
žádost na změnu územního plánu. Za 
normálních okolností se změna územ-
ního plánu projednává zhruba dva roky. 
A změna u Šatovky je projednávána už 
sedm let! Tak dlouhá doba projednávání 
přináší městské části obrovské problémy 
i fi nanční ztráty. Po nějakou dobu bylo 
možné ponechat stavbu ještě funkční, 
ale pak už bylo třeba objekt vyklidit a být 
připraveni rychle zareagovat na schvále-
nou změnu a s ní spojené využití území. 
Do objektu tak městská část již nemohla 
vkládat další prostředky, protože by to 
byla zbytečně vynaložená investice. Jen-
že schválení územní změny na hlavním 
městě stále neprobíhalo. To je špatně, 
a je třeba říci, že je to vina gesčně od-
povědných politiků magistrátu. Podle 
posledních informací by mělo konečně 

dojít k projednání na březnovém jednání 
zastupitelstva hl. m. Prahy. 

A záměr je jaký?  
Pozemky nám jsou hlavním městem 

svěřeny pro sociálně-zdravotní účel. Tedy 
např. bydlení pro seniory, jež by zahrnova-
lo i další služby, které by vycházely z nej-
novějších poznatků a nabídky seriózních 
poskytovatelů a dodavatelů v této oblasti.  

Jaké další významné projekty čekají 
Prahu 6 v nejbližší době?

Významný sociální projekt připravujeme 
v  trojdomí v  Šolínově ulici. Připravujeme 
celkovou rekonstrukci polikliniky Pod Mar-
jánkou. To jsou dvě největší investice. Dále 
zde máme projekty dvou mateřských škol 
ve Vokovicích. Ta menší z  nich je ve fázi 
realizace, u té větší již proběhla architek-
tonická soutěž a vítězný návrh jistě bude 
mít v  dohledné době projektovou doku-
mentaci a platné stavební povolení. Tato 
Rada městské části převzala po té minulé 
i projekt výstavby mateřské školy při zá-
kladní škole v Bílé, ale rozšíření původního 
projektu a výrazné navýšení rozpočtu se 
setkalo s nesouhlasem vlastníků okolních 
nemovitostí a jedné občanské iniciativy. 
Ta poukazuje na nepřijatelnost projektu 

jak z hlediska jeho umístění v  území, tak 
na jeho nevhodnost z hlediska pedago-
gického, i z důvodů nepřijatelnosti návrhu 
z hlediska dětské psychologie a psychiat-
rie. Z vývoje této věci lze usoudit, že tento 
projekt současná Rada nedokončí. 

Zmínila jste i polikliniku v Břevnově. 
V jaké fázi je tento záměr?

V  roce 2012 bylo vydáno platné sta-
vební povolení a v  roce 2015 převzala 
městská část objekt opět do své správy. 
Stavební povolení však nepočítalo s  ros-
toucími nároky na zvyšující se úroveň 
zdravotnických zařízení a zamýšlené 
úpravy projektu se staly předmětem ne-
konečných diskusí, ve kterých shledávám 
velmi málo logiky.  Bohužel, v  současné 
době je před námi vypořádání se s nově 
vydaným rozhodnutím o památkové 
ochraně, kterou objekt na základě pod-
nětu občanů získal. Budu velmi ráda, když 
tato ochrana nebude překážkou pro reali-
zaci moderní polikliniky.

Proč nevyjasněný stav kolem řady 
staveb trvá tak dlouho?

Před lety si řada investorů poměrně 
tvrdě prosazovala to, co chtěla. Občanská 
společnost se proti tomu pochopitelně 

Ing. arch. Eva Smutná, FEng., je místostarostkou Prahy 6, odpovídá za oblast strategického rozvoje a památkové péče 
a výstavnictví. Působila v Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy (později ÚRM, dnes IPR Praha). Profesní zkušenosti 
s městským urbanismem má i ze zahraničí, několik let žila v Německu.

Náš osobní rozhovor byl velmi dlouhý, a přesto jsme se v něm ani zdaleka nedotkli všech aspektů strategického rozvoje 
Prahy 6 a projektů s  ním souvisejících. Kdo by chtěl získat detailnější informace o významných dopravních stavbách či 
o velkých rozvojových územích na Šestce, může strávit celé hodiny např. na internetových stránkách www.praha6.cz/stra-
tegicka-uzemi-stavby, nebo na www.praha6.cz/uzemni_planovani. 

Následující text je proto výběrem z možných témat, s komentářem vzniklým ve volné debatě.   

JE TŘEBA NACHÁZET CESTU
PŘIJATELNOU PRO VŠECHNY

I. část
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zvedla, začaly vznikat spolky a iniciativy, 
tady na Praze 6 vznikla i velmi fundovaná 
koalice občanských iniciativ, která začala 
postupovat v precedentních causách spo-
lečně. Tak došlo ke zrušení několika roz-
hodnutí k umístění staveb zejména soudy, 
např. návrh stavby tzv. Ledního medvěda 
na Vítězném náměstí. Musím také připo-
menout, že Ústavní soud ke konci roku 
2015 vyslovil právní názor, který vedl na 
celém území České republiky k podání sto-
vek žalob, neboť mnohá územní rozhod-
nutí byla vydána na základě neplatných 
úprav územního plánu útvary pořizovate-
lů územních plánů, tedy v rozporu s tímto 
nálezem. Dostali jsme se tak do situace, 
že mnoho staveb, které byly již v příprav-
né fázi výstavby, bylo zastaveno a mnohá 
územní rozhodnutí byla zrušena. 

Možná se ani nebudete divit tomu, že 
této situace zneužilo několik podnikav-
ců, kteří účelově založili občanská sdru-
žení a spolky a stavby pouze blokují, či 
dokonce vydírají. Dostali jsme se tak do 
druhého extrému, a teď to musíme ně-
jak vybalancovat. 

Co podle je Vašeho názoru pro Prahu 6
nejpalčivější?

Jednoznačně je to problém dopravy. 
Dokud nebude vystavěn silniční okruh ko-
lem Prahy, dopravu na Praze 6 nelze úspěš-
ně řešit bez mnohdy i drastických opatře-
ní, jako jsou například světelné závory na 
příjezdových trasách. Když nebudou moci 
auta vjet na přeplněné komunikace nebo 
do přeplněného tunelového komplexu 
Blanka a červené světlo je včas zastaví už 
na okraji městské části, jsme přesvědčeni, 
že mnoho dojíždějících začne raději pou-
žívat hromadnou dopravu. Městské třídy 
jako Patočkova, Bělohorská, Evropská, 
Jugoslávských partyzánů jsou přetížené, 
slouží dnes jako dopravní tepny, jako radi-
ály, a to rozhodně není jejich funkce.   

Jaké další projekty jsou ve výhledu?
V kanceláři mně visí mapa, na níž mám 

zakreslené rozpracované projekty ve své 
kompetenci. Mimo silniční okruh kolem 
Prahy je to železniční trať na Kladno s od-
bočkou na letiště, tramvajové tratě na Dě-
dinu, na Strahov a na Suchdol s odbočkou 
do Bohnic. Dále jsou to návrhy na zástav-
bu a využití velkých rozvojových území 
jako je Strahov, Ruzyně, Veleslavín, a úze-
mí, která potřebují zvláštní dopracování 
studií – Papírenská, Generála Píky, Hrad-
čanská. V některých lokalitách již probíhá 
proces pořizování změn územního plánu, 
na dalších budeme zpracovávat pouze 
tzv. organizační územní studie.

Centrem nejen Dejvic, ale symbo-
licky celé Prahy 6, je Vítězné náměstí. 
Stavba tzv. Ledního medvěda nebude 
nakonec i kvůli protestům veřejnosti 
realizována. Co bude na jeho místě?

Místo administrativní budovy by tam 
mohl stát bytový dům se smíšenou funk-
cí, což je velmi dobře, protože bude žít po 

celý den i večer. V  parteru domu budou 
prostory pro služby a obchody. Důležité 
také je, že návrh objektu je zcela v soula-
du s  regulacemi profesora Engela, který, 
jak známo, vytvořil zastavovací regulační 
plán celých Dejvic a z  něj až donedávna 
vycházela veškerá nová zástavba, než 
toto pravidlo překročilo pár, pro mě ne-
pochopitelně státní správou schválených, 
polyfunkčních objektů. Takže předložený 
záměr není žádná obrovská hmota, jako 
byl navrhovaný „medvěd“ a mělo by jít 
o objekt, který bude pro toto území archi-
tektonicky důstojný. 

Jak se Vám líbí nová budova na místě 
menzy ČVUT? Že se jí říká „Igeliťák“ asi 
není nejlepší vizitkou…

Pro mne jako urbanistu je realizova-
ná hmota této stavby v  území, kde jsou 
i stavby kampusu ČVUT, předimenzovaná. 
Dle mého názoru stavba nekoresponduje 
s  Engelovou koncepcí a výškou věže na 
toto místo nepatří. Po dostavbě náměstí 
bude zejména při dálkových pohledech 
nepřiměřeně vyčnívat nad ostatní budo-
vy v  okolí, které jednou vyrostou na tzv. 
čtvrtém kvadrantu a které dotvoří a uza-
vřou Vítězné náměstí, jak doufám podle 
představy páně prof. Engela. Vadí mi dvoj-
násob, že České vysoké učení technické, 
jehož součástí je i Fakulta architektury, 
mělo jít v  případě takto umísťovaného 
objektu příkladem a jeho stavba měla být 
v  tomto exponovaném území ukázkou 
přední české architektury, srozumitelných 
a jasných regulací a být vzorem absolutně 
ve všem. Na této budově by se tak mohli 
budoucí architekti učit a nikoliv ji spatřo-
vat jako kontroverzní. Stavba navíc zaspala 
dobu i v realizaci tzv. strategie adaptačních 
opatření z hlediska klimatických změn a ži-
votního prostředí. Mohla mít spoustu nad-
stavbových prvků, jako například perfektní 
zelenou střechu, která by v horkých dnech 

vizualizace domu na Vítězném náměstí
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ochlazovala a zpříjemňovala klima i ve 
svém okolí. Zkrátka jsem z  tohoto domu 
zklamaná a asi nejvýstižnější je skutečnost, 
že musím stále odpovídat na dotazy obča-
nů, kdy již bude stavba dokončena. 

Můžete přiblížit celkovou podobu, 
jak by někdy v budoucnu mohlo Vítěz-
né náměstí vypadat?  

Vítězné náměstí by mělo být jednoznač-
ně dostavěno podle regulací profesora 
Engela, podle nichž současná podoba 
centrálních Dejvic vznikla. To je nadčaso-
vý urbanistický koncept, dohledatelný až 
z vesmírných výšek, jehož kvality přetrvá-
vají i do naší doby. Hlavní město nedávno 
odsouhlasilo záměr vypsat mezinárodní 
soutěž na zpracování koncepční studie vy-
užití tzv. „Kulaťáku“ nejen pro potřeby ob-
čanů Prahy 6, ale i z hlediska řešení dopra-
vy a jeho prostupnosti.  Doufejme tedy, že 
se najde nějaký osvícený autor, který tuto 
jednoznačně přetěžkou úlohu vyřeší.   

Můžete o přípravě této soutě-
že na území Vítězného náměstí 
říci něco bližšího?

Věřím, že ji město skutečně vyhlá-
sí. Jak jsem již řekla, mělo by se jednat 
o mezinárodní dopravně-urbanistickou 
soutěž, to znamená, že by se měla za-
bývat dopravními vazbami a využitím 
tohoto území pro potřeby občanů Pra-
hy 6. To je samozřejmě dobře, ale má to 
řadu dalších konsekvencí. Městská část 
se spolu s magistrátem podílela na pří-
pravě obsahu zadání, jehož součástí je 
i zpracování představy o způsobu bu-

doucího využití budov již zmíněného 
čtvrtého kvadrantu dostavby náměstí. 
Je známo, že tu chybí zařízení s  oprav-
du velkým sálem, nabídli jsme zde také 
možnost umístění sídla Magistrátu hlav-
ního města Prahy, tedy využití řekněme 
vyššího řádu, než by bylo nějaké čistě 
lokální centrum, protože Vítězné ná-
městí má určitě celoměstský potenciál. 
Bylo by dobře, kdyby doprava z  něho 
byla v co největší míře odvedena a ná-
městí se celkově zklidnilo. Možností je 
řada, například víceúrovňové řešení 
náměstí a jeho dvouparterová podoba. 
Stavby a urbanizace parteru však musí 

splňovat Engelovy zásady. Jsem docela 
zvědavá, jaké koncepční nápady mezi-
národní soutěž přinese. Aby tato sou-
těž měla smysl, musí být zpracována už 
na situaci, kdy bude dostavěn silniční 
okruh okolo Prahy a vybudovány nové 
tramvajové tratě, jinak by to bylo pouze 
hloubání o ničem. Že to je běh na velmi 
dlouhou trať, to je, bohužel, skutečností. 

Jiří Hruška
foto: archiv E. Smutné

Druhou část rozhovoru s Ing. arch.
Evou Smutnou, FEng., přineseme v příštím 
čísle časopisu Veleslavín39

Vítězné náměstí
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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 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 je nejen reprezentativní výběr 
obrazů Venduly Chalánkové z  posledních let a  premiérová série osobních 
„tragikomiksů“, ale i autorčiny animace vytvořené pro Českou televizi. 
 Kurátorem výstavy je Radek Wohlmuth.

 DOPROVODNÝ PROGRAM   
 22. 2., 15. 3. od 18:00 – kurátorské prohlídky
 12. 4. od 18:00 – autorská prohlídka
 Stálá součást výstavy – půda Villa Pellé: Vystřihovánky s Vendulkou 
 Vytvořte si barevné koláže podle šablonek Venduly Chalánkové. 

BŘEZEN 2018
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

ATELIÉR PELLÉ

VÝSTAVY

4. 3. A 18. 3. OD 15:00 
ANIMAČNÍ WORKSHOP S LEKTORY ULTRAFUN 
V rámci dvouhodinového workshopu s dětmi vytvoříme krátke dílko inspirované tvorbou Venduly Chalánkové. Stručně si projdeme fázemi přípravy 
animovaného filmu, až po jeho samotnou výrobu. Pro starší máme připraveno téma „tragikomiksu“, menší se mohou inspirovat českými lidovými 
písničkami. Workshop je vhodný pro děti od 5 let. Kapacita: 15 dětí, cena: 150 Kč. 

17. 3. OD 18:00 
WORKSHOP PRO DOSPĚLÉ – MŮJ ŽIVOT V KOMIKSU
Určitě i Vy máte občas pocit, že žijete v komiksu. Určitě i Vy si umíte představit svůj životní tragikomiks. A tentokrát máte příležitost ho i vytvořit! 
S Vendulou Chalánkovou. Cena: 120 Kč. 

24. 3. OD 16:00 
WORKSHOP PRO DĚTI – PŘITAŽLIVÉ FIGURKY 
Vendula se bude věnovat i dětem. Ukáže jim své mistrovství nejen u vystřihování obrázků, ale i při následné animaci. Cena: 120 Kč.

Z kapacitních důvodů nutno rezervovat emailem na dilny@villapelle.cz.

NABÍDKA PRO ŠKOLY A ŠKOLKY  
AU! V TRAGIKOMIKSU S VENDULOU CHALÁNKOVOU 
Komentovaná prohlídka výstavy s tvůrčí dílnou, pro II. stupeň ZŠ a střední školy
Také vám všední den připravil pár hořkých chvil, až by člověk brečel? Pojďte s námi objevit co je to “tragikomiks”. 
Zasmějeme se absurditám všedního dne, seznámíme se s  kouzlem stylizace a  vytvoříme si vlastní komiks 
s jedinečným hrdinou – se sebou samým. Jen na vás je zvolit si situaci, jen na vás je, jste-li hrdinou a jakým.

PAPÍROVÉ ZPÍVÁNKY S VENDULOU 
Komentovaná prohlídka výstavy s tvůrčí dílnou, pro I. stupeň ZŠ a MŠ
Ahoj dětičky, přijďte zpívat písničky! Cože, do galerie? Vždyť v té máme tišší být, nad díly se podivit. U nás 
ale výjimku máme, společně si zazpíváme. Lidové to písničky, v doprovodu lištičky. Pak své dílo vytvoříme, 
kouzlo animace objevíme. S  obrázky si budem hrát, společně si povídat. Inspirováni animovanými 
lidovkami, které Vendula Chalánková realizovala pro Českou televizi, si děti vytvoří vlastní koláž.

Délka tvůrčí dílny: 90 min, kapacita: dle dohody, objednávky a informace: dilny@villapelle.cz.
 



Není radostnějšího posla přicházející-
ho jara, než jsou prstíky březových lístků 
deroucích se na slunce, a když se vysoký 
strom s bílou kůrou oděje do vzdušného 
hávu něžné zelené, jaro je tu. Ať jako soli-
tér, hájek, nebo celý les, bříza vždy přináší 
optimismus, dobrou náladu a naději. Kdo 
jednou zažil jaro ve fi nské krajině, nemů-
že na něj nikdy zapomenout. Za břízou 
ale nemusíme tak daleko, je nám nablízku 
od nepaměti, protože naši krajinu osíd-
luje od doby ledové. Odedávna uctívaná 
a velebená všemi kulturami v  oblastech, 
kde se tento výjimečný strom vyskytuje - 
od Malé Asie, přes Evropu až po polární 
kruh, kde zvládá půlroční noc, půlroční 
den i třeskutý mráz; roste na horách i v ní-
žinách, ve smíšených lesích a na stráních, 
kde s borovicí tvoří pohledné skupiny, je 
ozdobou břehů vodních toků a nádrží. 
Břízy jsou krátkověké dřeviny, málokdy 
se dožijí sta let, a proto je nenajdeme 
ani v seznamu památných stromů. Jejich 
smyslem dle dávných letopisů není dlou-
hý život, ale spíš obnova. Otevírají dve-
ře něčemu novému.

Vitalita břízy je ohromující. Důvod tak 
dalekosáhlého rozšíření od jižní Evropy až 
na daleký sever spočívá v její nenáročnos-
ti a odolnosti vůči nepříznivému klimatu. 
Nenáročná, rychle rostoucí bříza dorůstá 
výšky až 25 m. Je to typický pionýrský 

druh, který je velmi aktivní při rekultiva-
cích krajiny, osazování exhalacemi odles-
něného území nebo zpustlé kulturní kra-
jiny (opuštěná pole, louky, ale především 
skrývky, výsypky, paseky a požářiště), pro-
stě všude tam, kde je dostatek světla a ale-
spoň minimum vláhy. Bříza tvoří základ 
prvních porostů dřevin na daném stano-
višti. Spolu s  borovicí lesní a ve vyšších 
nadmořských výškách např. s jeřábem vy-
tvářejí počáteční stadium budoucího les-
ního ekosystému. Pod jejich ochranou 
pak vyrůstají náročnější, tzv. klimaxové 

dřeviny. Jako klasická pionýrská dřevina 
má rychlý růst v mládí, brzkou plodnost 
a nízký věk. Její  dřevo  i kůra dobře hoří 
a jsou využitelné v mnoha směrech. 

Avšak dávno před tím, než břízu ve 
všech varietách zevrubně popsali příro-
dovědci a než ji zařadili do souvislostí 
a vztahů s okolní přírodou, zmocnili se jí 
sami lidé. Boty a nádoby z březové kůry se 
vyráběly  už v  době kamenné, později 
i oblečení z březového  lýka. V nouzi se 
jedla vnitřní část kůry, březové  dřevo  se 
dodnes využívá jako topivo, pro výrobu 

DUŠI STROMŮ OSVOBOZUJE JARO
„Jsou stromy, které si budeš do smrti pamatovat jako některé lidské tváře; jsou 
stromy, které jsou téměř svaté.“

(Karel Čapek)
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kuchyňských potřeb a nábytku či dřevě-
ných podlah. Čestné místo pak bříza zau-
jímá v lidovém léčitelství.

Můžeme jen obdivovat, jak naši předko-
vé dokázali břízu využít nejen po fyzické 
stránce na výrobu nejrůznějších předmě-
tů, užitkových i „jen“ krásných pro potě-
chu, ale především to, jak se uměli naladit 
na duchovní stránku této všestranné krás-
ky. Ocenili nejen eleganci a jemnou krásu 
břízy, ale byli přímo a hluboce spjati s duší 
stromu. Hledali analogie mezi životem, 
vzhledem a povahou stromu a  povahou 
a osudem člověka, člověk a strom byli na 
jedné ose. V moderních společnostech 
však z tohoto vztahu zůstává jen jeho 
praktické využití ve výrobě a v případě bří-
zy ještě v kosmetice nebo v lidovém léči-
telství. Skauti znají svitek březové kůry pro 
snadné rozdělání ohně, jako součást Kra-
bičky poslední záchrany (tzv. KáPéZetky).
Z  niterného vztahu a dávného propo-
jení člověka a stromu, jak o tom svěd-
čí úchvatné poklady lidové slovesnosti 
a mytologie, nezůstalo k naší škodě v běž-
ném životě nic, což se může projevovat 
úzkostmi a emočním utrpením člověka, 
který tak ztratil významný zdroj duševní 
rovnováhy a duchovní obnovy.

Přitom předkové byli se stromy spjati 
v každodenní praxi, a to z dobrého důvo-
du, věřili, že jedinečné kvality, které strom 
má, přejdou i jim do těla a do duše, o jejíž 
existenci tehdy nikdo nepochyboval. Co 
se týče břízy, známé je šlehání březovými 
větvičkami: severské národy v  saunách 
a parních lázních pro zdraví, u nás dívky 
a ženy v  době velikonoc - plodnost, síla, 
zdraví a vitalita tak byly zajištěny. Vět-
vičky břízy se zapichovaly do země na 
počátku zemědělského roku a dobytek 
se při prvním vyhánění na pastvu šlehal 
březovými větvemi. Z březových větviček 
zavěšených nade dveřmi stavení či chléva 
profi tovalo samotné hospodářství, neboť 
vyháněly zlé duchy, odvracely neštěstí 
a před nemocemi ochraňovaly lidi i hos-
podářská zvířata. Březové koště vymetalo 
vše špatné a staré nejen z domu, vymeta-
lo starý rok, aby se udělalo místo novému. 

Před lidovou slovesností tradiční české 
vesnice, jak ji zachycují národopisní bada-
telé 19. století, přirozeně existují mnohem 
starší vrstvy duchovní kultury Evropy, a to 
pohanská a ještě starší keltská. Jaký byl 
jejich vztah k bříze? V tradicích Keltů, nej-
starší doložené vrstvy předků usídlených 
v  české kotlině, je bříza považována za 
strom zasvěcení a strom počátku, v  tom 
se Keltové i Slované shodují. Bříza připra-
vuje půdu stejně jako duši; a duši stromů 
osvobozuje jaro. Keltové přidávali v době 
jarní rovnodennosti březovou mízu do 

vína, a protože věřili, že bříza je průvod-
kyní duší, byli keltští válečníci pohřbíváni 
se špalíčkem břízy, mohli se tak bez obav 
vydat na posmrtnou pouť a možná časem 
dosíci i znovuzrození. Proto i kolébka byla 
u Keltů i Slovanů vyřezávána z březové-
ho dřeva. V době Belteinu se z březových 
větviček vyráběly ochranné amulety, kte-
ré, jako symbol rovnováhy čtyř živlů, měly 
podobu kříže, a ty se pak zavěsily na nej-
vyšší místo v domě. 

Důležité místo v  životě našich před-
ků zaujímaly zábavy a rituály k  podpo-
ře plodnosti, které se odehrávaly právě 
v březovém háji; místo nerváků v drahých 

reprodukčních klinikách se oddávali ra-
dosti plození za podpory svých božstev 
a přirozených sil přírody. S příchodem jara 
mizely mladé páry v  březovém remízku 
a i zadaní dospělí byli pro tento jeden den 
zbaveni manželských slibů. Zde ani stále 
vlivnější církev nic nezmohla a tak učini-
la kompromis mezi pohanskými zvyky 
hříšného dovádění a církevní představou 
spořádaného života. Bříza byla přenesena 
do vesnice, barevně ozdobena a kolem ní 
se konaly slavnosti jara. První májky se za-
čaly objevovat ve 13. století.  

Jako my máme zvěrokruh, Keltové do-
dnes používají svůj stromo-kruh. Den bří-
zy, den světla, je 24. června, tedy tři dny 
po letním slunovratu. V systému lidské ty-
pologie podle stromů je bříza výjimečná 
svou neobyčejnou elegancí a skromností 
a tudíž jsou takoví i lidé narození v tomto 

znamení. Jsou stejně jako bříza nenároč-
ní, bystří, mají vytříbený vkus a jemnou 
povahu. Člověk-bříza je vyhledávaným 
důvěrníkem pro svou empatii, milé vy-
stupování a pevné morální zásady. Těší se 
dobrému zdraví, neboť jeho neustálá tou-
ha po vzdělávání mu zaručuje mentální 
svěžest až do pozdního věku.

Udržovat zdraví a léčit nemoci pomáha-
la i bříza, jejíž listy jsou přirozenou a pra-
starou součástí lidového léčitelství zejmé-
na u slovanských národů. Počátkem jara 
se naříznutím kmene získávala březová 
šťáva jako  účinný prostředek proti parazi-
tům, vyrážce a nadměrnému pocení. V li-
dovém léčitelství bříza vyhání moč a žluč, 
čistí  krev, posiluje  ledviny  a působí  dez-
infekčně  na  močové cesty. Pomáhá při 
bolestech kloubů, houseru a při ischiasu. 
Významné postavení má březová šťáva 
v  kosmetice jako prostředek pro výži-
vu a růst vlasů.

Zbývá zmínit poslední oblast přínosu 
břízy jako „přenašeče“ vzdělanosti, kde 
zanechala výraznou stopu. B, Bříza, Beith, 
je druhým písmenem keltské abecedy - 
„matky učení“. První opisy indických véd 
byly psány do březové kůry, runové pís-
mo do březové hole. Hebrejsky Beth, dva, 
je začátkem tvorby a nabývání tvarů, z 32 
cest podle Kabaly pak dvojka znamená 
Absolutní moudrost. Podle gregoriánské-
ho kalendáře je březen třetí měsíc v roce 
a jeho český název odkazuje na rašení bříz 
a začátek březosti zvířat. V období kolem 
21. března nastává jarní rovnodennost. 
Kořen slova bříza byl základem pro po-
jmenování lidských sídel a orientačních 
bodů v  krajině a přirozeně se objevuje 
v četných názvech obcí a městských částí 
– Horní Bříza, Březová nad Svitavou, Bře-
zinka, Březiny a mnoho dalších. 

Co říci na závěr… Snad jen znovu zdů-
raznit, že naši předkové viděli stromy 
v  jiné perspektivě. Užitná funkce stromů 
jako materiálu na stavbu domu, výrobu 
předmětů denní potřeby a na otop sice 
byla důležitá, ale nikoli nejdůležitější. 
A i když zcela jistě měli odpozorované 
souvislosti spolužití břízy či jakéhokoli 
jiného stromu s  okolní krajinou, ekologií 
v  dnešním slova smyslu se nezabývali, 
protože nejdůležitější pro ně byl duchov-
ní vztah a osobní spojení se stromem: co 
zlého stromu učinili – sami sobě učinili, 
nákladné rekultivační projekty nebyly po-
třeba. Je mnoho důvodů, proč následovat 
tento dávný příklad osobní cesty k obno-
vě krajiny. Jako první by mohl být tento: 
„Nejdřív tu byly lesy a až potom zákon“, 
a jako poslední tenhle: „Lesy lidstvo před-
cházejí, pouště lidstvo následují.“ 

(red)
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SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
3/2018

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K . 

Kde se v roce 1853 narodil inženýr William Heerlein Lindley, tvůrce pražské kanalizační sítě?
 a) v Praze,
 b) v Londýně,
 c) v Hamburku. 

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b) výtvarnice, která jako první pekla slavné perníkové betlémy vystavované v kostele sv. Matěje na Hanspaulce se jme-
novala Helena Horálková

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží vstupenky do kina Dlabačov v Praze 6.

1. Ivan Šebesta, Praha 6  2. Dagmar Tomášková, Praha 6  3. Alena Mihulová, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 31. března 2018 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. března 2018,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V březnu soutěžíme o 3 obrázkové encyklopedie Česká zima, které do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros. Česká 
sportovní zima je plná osobností a příběhů. Naši sportovci toho na lyžích i na bruslích dokázali mnoho a nesmazatelně 
se zapsali do historie zimních sportů. Připomeňte si některé z nich v naší velké výpravné knize. Historie nejznámějších 
sportů, osobnosti jako Jiří Raška, Tomáš Verner nebo Josef Rakoncaj. Kniha vychází u příležitosti zimních olympijských her 
v jihokorejském Pchjongčchangu.

b� zen 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

březen 2018

01.03. čtvrtek 10:00 Pohádky pro Hurvínka
02.03. pátek 10:00 Pohádky pro Hurvínka
03.03. sobota 14:00 + 16:30 Pohádky pro Hurvínka
04.03. neděle 10:30 + 14:00 Pohádky pro Hurvínka
06.03. úterý 10:00 Pohádky pro Hurvínka
07.03. středa 10:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti
07.03. středa 19:00 Spejbl a město hříchu
08.03. čtvrtek 10:00 + 14:30 Jak s Máničkou šili všichni čerti
10.03. sobota 14:00 + 16:30 Jak s Máničkou šili všichni čerti
11.03. neděle 15:00 Pohádky pro Hurvínka
    Příbram
14.03. středa 10:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti
15.03. čtvrtek 10:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti
16.03. pátek 10:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti
    Pro neslyšící ZADÁNO
16.03. pátek 19:00 Spejbl versus Drákula
17.03. sobota 14:00 + 16:30 Jak s Máničkou šili všichni čerti
18.03. neděle 10:30 + 14:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti
20.03. úterý 10:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti
21.03. středa 10:00 Hurvínkův popletený víkend
21.03. středa 19:00 To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem
22.03. čtvrtek 10:00 Hurvínkův popletený víkend
24.03. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkův popletený víkend
25.03. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínkův popletený víkend
27.03. úterý 10:00 Hurvínkův popletený víkend

01. 03. ČT KYTICE
03. 03. SO CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD 16:00
04. 03. NE ZAČALO TO VESTPOCKETKOU 16:00
07. 03. ST PRSTEN PANA NIBELUNGA
14. 03. ST ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
15. 03. ČT KYTICE
16. 03. PÁ ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY
18. 03. NE KDYBY TISÍC KLARINETŮ 16:00
21. 03. ST ŠEST ŽEN
22. 03. ČT ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY
24. 03. SO MAM‘ZELLE NITOUCHE 16:00
25. 03. NE KYTICE 16:00
28. 03. ST KDYBY TISÍC KLARINETŮ
29. 03. ČT ŠEST ŽEN
HOSTÉ:
05. 03. PO VŠECHNOPÁRTY
06. 03. ÚT VŠECHNOPÁRTY
12. 03. PO DEJVICKÁ LIVE! - VEČERY S PRAHOU 6
19. 03. PO VŠECHNOPÁRTY
20. 03. ÚT VŠECHNOPÁRTY
23. 03. PÁ KONCERT KAPELY STAŘENKY
26. 03. PO VŠECHNOPÁRTY
27. 03. ÚT VŠECHNOPÁRTY



Pod sportovním areálem Juliska se za-
čalo před více než deseti lety stavět nové 
malé sídliště. Ulice v něm jsou pojmeno-
vány podle osobností, které se zasloužily 
o vybudování pražské kanalizační sítě. 
Jednou z nich byl William Lindley, po kte-
rém byla v roce 2007 ulice pojmenována. 
Dostaneme se do ní z ulice Paťanka.

William Heerlein Lindley byl anglický 
inženýr, tvůrce pražské kanalizační sítě, 
který navrhnul vodní a kanalizační systé-
my pro mnoho měst v Evropě.

W. H. Lindley se narodil 
30. ledna 1853 v  Hambur-
ku. Otec William byl ang-
lickým vodním stavitelem 
a matka místní rodačka 
Julie Heerlein. Při studiích 
v  Londýně pomáhal své-
mu otci při projektování 
různých vodohospodář-
ských staveb a už od roku 
1873 pracuje samostatně.

Ve druhé polovině 80. 
let 19. století řešili pražští 
radní nutnost moderního 
odkanalizování města. 
Bylo předloženo několik 
projektů a po různých 
technických problémech se stavbou byl 
W. Lindley pozván do Prahy jako hlavní 
posuzovatel předložených návrhů. Ten se 
nejprve důkladně seznámil s konfi gurací 
pražského terénu a geologickými pod-
mínkami. Navíc podrobně prozkoumal 
vhodnost letenského masívu pro ražení 
kanalizačního tunelu. Lindley ale žádný 
návrh nedoporučil, zároveň však nabídl 
městské radě, že udělá projekt vlastní. 
V  roce 1892 se stal přednostou pražské 
kanalizační kanceláře a začal na svém ná-
vrhu pracovat. Přes nepřízeň odbornou, 
politickou i národnostní dokázal vyřešit 
nejen odvodnění Prahy a okolí, ale díky 
dvěma kanalizačním pásmům odstranil 
problém zpětného zaplavování města 
stokami a zachoval funkčnost odvodnění 
města při povodních. Také prosadil vý-
stavbu mechanické čistírny odpadních 
vod v Bubenči. Přes velký nátlak mocných 
betonářských fi rem prosadil cihlu jako 
hlavní materiál pro výstavbu pražských 

stok. Byl také ofi -
ciálně pověřen 
vrchním vede-
ním kanalizační 
kanceláře, a tak 
mohly začít inten-
zivní projektové 
a přípravné práce 
k  výstavbě sto-
kové sítě a čistící 
stanice odpad-
ních vod. Smlou-
va o této činnosti 
byla mezi Prahou 
a Lindleyem uza-
vřena v  březnu 
1896. Ve stejném 
roce začala vý-

stavba základní kanalizační sítě. V březnu 
1901 byla zahájena stavba čistírny od-
padních vod v  Bubenči a o pět let poz-
ději byla uvedena do provozu spolu se 
stokovou sítí. Vše fungovalo, až na malé 
závady, bez problémů a za necelého půl 
roku bylo dosaženo normálního chodu 
celého zařízení. Rok 1909 byl posledním 
v působení W. H. Lindleye v Praze. Postup-
ně předával celou agendu kanalizační sítě 
svému zástupci a pozdějšímu nástupci 
Emanuelu Heinemannovi. Po splnění 
všech úkolů, které vyplývaly ze smlouvy 
se Lindley s  Prahou rozloučil na zasedá-
ní dozorčí rady pro kanalizaci konaném 
10. března 1909. 

Působení Williama Heerlein Lindleye 
v  Praze na přelomu 19. a 20. století se 
stalo nesmazatelnou kapitolou nejen 
pražské historie, ale i dějin evropského 
technického myšlení. Jeho řešení bylo 
příkladem mimořádného odborného ru-
kopisu. Vzniklý projekt svým zpracováním 
a významem překročil hranice tehdejšího 
Rakouska – Uherska. Většina tehdy posta-
vených liniových staveb pracuje dodnes, 
čistírna odpadních vod sloužila více než 
šedesát let. Páteřní stoka z kanalizačních 
cihel spolu s  unikátní spojnou komorou 
pod Staroměstskou radnicí patří k  nej-
cennějším technickým památkám Prahy. 
Toto dílo, spolu s  později dostavěným 
moderním vodovodem, přispělo k tomu, 
že se Praha na počátku minulého století 
stala jedním z nejlépe hygienicky vybave-
ných měst v Evropě. 

W.H. Lindley byl v Británii   v roce 1911 
povýšen do šlechtitelského stavu s  prá-
vem nosit titul sir. Zemřel 30. prosince 
1917 v Putney u Londýna. 

(mip)

W. H. Lindley se narodil 
30. ledna 1853 v  Hambur-
ku. Otec William byl ang-
lickým vodním stavitelem 

matka místní rodačka 
Julie Heerlein. Při studiích 
v  Londýně pomáhal své-
mu otci při projektování 

13

Historické � obn� tiv názvech ulic Prahy 6

LINDLEYOVA
PRAHA 6 - DEJVICE



„Čím pesimističtější jsem, pokud jde o život, tím optimističtější by 
měly být moje fi lmy,“ říká fi lmový samouk a samorost Aki Kauris-
mäki (*1957), který je spolu se svým bratrem Mikou nejznáměj-
ším fi nským fi lmovým režisérem. Pondělky s Akim Kaurismäkim
(12. 2. – 13. 3. 2018), výběrovou přehlídku fi lmů tohoto 
svérázného vypravěče moderní doby, připravilo Kino Dlabačov 
v pražském Břevnově. 

Filmy, kde se zbytečně nemluví a podle jejich autora trocha 
ticha nikdy nezaškodí, krásné milostné příběhy z nepřikrášle-
ného světa helsinské periferie, které postrádají typickou „vizu-
ální krásu“ fi lmové romance, dramata antických rozměrů i malé 
každodenní radosti a starosti zamilovaných nebo osamělých 
lidí, jejichž minimalistické dialogy si namísto slov vystačí s tref-
nými hláškami plnými lakonického humoru; komické, tragiko-
mické až groteskní, absurdní i parodické  – takové jsou příměsi, 
které koření neopakovatelnou atmosféru fi lmů Aki Kaurismäki-
ho, nezávislého fi nského tvůrce a nositele mnoha významných 
mezinárodních fi lmových cen. 

Pro fi lmové fajnšmekry nebo obdivovatele severské kultury 
a kinematografi e obzvláště je tento malý fi lmový svátek s pod-
titulem „Každé pondělí výjimečný fi lm od výjimečného reži-
séra“ opravdovou lahůdkou. Pokud divák zhlédne celou pře-
hlídku, tj. 11 fi lmů, může získat představu o vývoji autorského 
rukopisu tohoto režiséra a zpravidla i scénáristy svých fi lmů. 
Každé pondělí jsou k vidění vždy dva fi lmy (od 19 a od 21 hod.). 

V únoru diváci zhlédli fi lmy Zločin a trest, Stíny v ráji, Lenin-
gradští kovbojové dobývají Ameriku, Smlouva s vrahem, Děvče 
ze sirkárny a Bohémský život, tedy snímky z let 1983-1992, prv-
ní Kaurismäkiho režisérské desetiletky. V březnu se návštěvníci 
mohou těšit na černobílý fi lm Juha (1999), prostinký příběh 
manželského trojúhelníku, kritiky charakterizovaný jako po-
slední němý fi lm 20. století, a cenami ověnčený snímek Muž 
bez minulosti (5. 3.). V druhé projekci (12. 3.) na fi lmy Světla 
v  soumraku a Druhá strana naděje. Třetí, závěrečná projekce 
(19. 3.) pak nabídne snímky Druhá strana naděje (opakování) 
a Le Havre; to znamená Kaurismäkiho díla z let 1999-2017. 

Ve svých snímcích vytváří Aki Kaurismäki vlastní obraz Fin-
ska, tak zvanou Akilandii, v níž se mísí reálná situace země 
s ideální představou lidské solidarity a pospolitosti. Postava-
mi, skrze něž prosvítá autorův černý humor na fi nský způsob 
balancující mezi vážností a sarkasmem, jsme my všichni, my 
obyčejní, my bezejmenní a bezvýznamní, nikoliv krásní a niko-
liv společensky zrovna úspěšní - čističi bot, popeláři, pokladní, 
dobrovolnice Armády spásy, nezaměstnaní, bohémové a zne-
uznaní umělci, zestárlí muzikanti ze zapadlých lokálů, nedbalí 
a melancholičtí lidé periferie, ztracené existence, přesto však 
občasní rytíři pevných zásad. Ti všichni žijí své životy v nudném 
koloběhu a jednotvárné práci. Osamělí, tím spíše, že jsou někdy 
tak trochu ženatí, někdy úplně bez domova, a přece lidskost, 
vzájemná pomoc, přátelství a smysl pro humor probleskují 
ponurostí životů na okraji a dodávají Kaurismäkiho fi lmům 
příchuť naděje a opatrného optimismu. 

„Nejdůležitější,“ tvrdí Aki Kaurismäki, „pro mě je najít si svou 
hlavní postavu.  Potřebuji vědět, o  kom příběh bude, a  taky ho 
chvíli nosit v  hlavě, zbytek jde jako po másle,  pak už píšu jako 
automat. Skutečně důvěřuji svému podvědomí, protože jsem líný 
napsat si to sám. Naopak nevěřím v  náhlou inspiraci nebo im-
provizaci. Skutečná inspirace pro mě je, když chodím po ulicích 
a  všímám si všeho a  všech –  mladých, starých. Vy jen pozoruje-
te okolí a všechno se vám ukládá do paměti. A poté se to někdy 

samo vrátí. Jean-Luc Godard jednou řekl - neimprovizuji, prostě 
se jen rozhoduji pozdě.“

Jeho dosavadní fi lmografi e čítá přes 30 celovečerních fi l-
mů, 10 dokumentárních a 7 krátkých fi lmů, hudební video-
klipy a TV pořady. K  jeho uměleckým oborům patří i příle-
žitostné minimalistické herectví, střih a zvuková režie. Sám 
sebe nebere moc vážně, snímek na téma emigrace Calamari 
union chtěl Kaurismaki natočit jako špatný fi lm, což se mu 
nakonec naštěstí nepovedlo. O svém snímku, kultovní road-
movie Leningradští kovbojové dobývají Ameriku (1989), která 
odstartovala Kaurismäkiho světovou slávu, se vyjádřil jako o 
„nejhorším snímku všech dob, když nepočítáme fi lmy Sylvestera 
Stallona. Komedií jako takových jsem natočil spoustu, ale nikdo 
se u  nich bohužel nesmál. Možná proto se snažím dělat fi lmy, 
u kterých se lidé mohou smát, kdy sami chtějí, a plakat, kdy sami 
chtějí. Nechci je do ničeho nutit.“

Aki Kaurismäki vystudoval literaturu, komunikační vědy 
a poté fi lmovou kritiku, vedle toho psal fi lmové  scénáře. Ka-
riéru fi lmaře začal jako spolurežisér fi lmů svého staršího bra-
tra  Miky Kaurismäkiho. Jako režisér a scénárista zúročil svá 
četná zaměstnání, jimiž prošel - byl umývačem nádobí, hlí-
dačem i pošťákem. Vtipná byla jeho krátká kariéra fi lmového 
kritika. Protože jeho hlavní zásadou bylo „nikdy nekritizovat“, 
čímž obor kritiky zcela postavil na hlavu, tato jeho kariéra 
rychle vzala za své. Tvrdí, že náměty k fi lmům čerpá ze svého 
vlastního života a sám sebe charakterizuje jako smutného 
a málomluvného člověka: „Mám kolem sebe hodně přátel, ale 
uvnitř v hlavě cítím osamělost.“

JEDNO MALÉ PIVO AKI KAURISMÄKIHO
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Vlastní fi lmy začal točit r. 1983. Nejpr-
ve natočil několik excentrických parodií 
černého fi lmu a melodramat. Ty se však 
příliš nelíbily. Jeho fi lm Rocky VI (1986) 
se sice promítal na několika festivalech 
v Evropě, ale úspěšný nebyl. Kaurismäki-
mu se však poloha neúspěšného fi lmaře 
líbila. „Jsem masochista. Neumím nic ji-
ného než točit špatné fi lmy a nehodím se 
pro řádné povolání. Moje fi lmy jsou odpad 
a já doufám, že budou brzy zapomenuty.“ 
Dnes jsou však jeho fi lmy srovnávány 
s díly Reného Claira, Jeana Renoira, Mar-
cela Carnéa a Jean-Luka Godarda. Od-
borníci oceňují jeho práci s kamerami, 
práci se světlem a černobílé polotóny 
jeho fi lmů. Nadšeně komentují význa-
mové přesahy, lakonický a černý humor, 
nonsens a smutnou ironii.  

Kaurismäki je známý i pro své poněkud 
excentrické až skandální chování a vy-
hraněné názory. Náruživý kuřák, který 
se rád napije, na tiskových konferencích 
občas přítomné vyvádí z  míry. Jednou 
například odmítal odpovídat na otázky, 
zato rozhazoval mezi novináře plechov-
ky piva, na MFF Karlovy Vary v roce 1992 
překvapil návštěvníky prohlášením, že 
by se rád stal karlovarským starostou. 
Bylo by možné ho považovat za anar-
chistu a odpůrce globalizace. „Technický 
pokrok měl skončit u faxu a lidstvo by bylo 
šťastnější,“ říká. Sami Finové mu vyčítají, 
že vlast staví do špatného světla, že Finy 
ukazuje jako ochlasty a ztroskotance. „To 
není problém můj, ale Finska,“ brání se re-

žisér. „Rozhodně doufám, že mé fi lmy od-
rážejí tamní atmosféru. Finsko se nachází 
mezi Východem a  Západem –  stejně jako 
Česká republika –  a  myslím, že sdílíme 
i podobný smysl pro humor, klidný, jemný 
a  nenápadný. Protože jsem Fin, všechno, 

co dělám, nějakým způsobem refl ektu-
je místo, kde žiju. Bylo by podivné, kdyby 
tomu tak nebylo.“ Přesto si ho Finové váží. 
Poté co divákům učaroval Kaurismäkiho 
fi lm Děvče ze sirkárny, začala Finská fi l-
mová nadace používat zápalky jako svůj 
suvenýr. Kaurismäki žije se svou ženou, 
malířkou Paulou, střídavě ve Finsku, An-
glii a Portugalsku. 

Kaurismäki, ač bouřlivák, o kterém se 
vyprávějí vtipné historky, však umí i váž-
nou notu, a to pokud se týká fi lmu a jeho 
důležitosti. Pak se, jen tak mimochodem, 
ukáže jeho laskavý vztah k  člověku: „Ki-
nematografi e má potenciál být jednou 
z forem umění, i když sám jsem tuhle hra-
nici nikdy nedokázal překročit. Film je ka-
ždopádně příliš hodnotný, než aby sloužil 
násilí a  průměrnosti, je tu pro lidi, aby si 
u něj odpočinuli po práci, pobavili se či se-
známili. Kino byste měli vždycky opouštět 
buď se smíchem, nebo s pláčem. Nic mezi 
tím nemá smysl. Proto nemám rád, když 
se s  fi lmovým materiálem plýtvá na bez-
myšlenkovité, hloupé a násilné blbosti.“ Se 
svými snímky dosahuje značných úspě-
chů na mnoha festivalech, kde jsou vždy 
nadšeně přijaty. Za svoje fi lmy byl Kauri-
smäki mnohokrát oceněn, mj. nominací 
na Oscara či cenou Grand Prix v Cannes. 
Z  67. ročníku Berlinale 2017 si odvezl 
Stříbrného medvěda za nejlepší režii své-
ho fi lmu Druhá strana naděje.

(red)
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Když jsme před lety s  kamarádkou 
z Amsterodamu procházeli mezi skalisky 
v Šárce, s hrdostí v hlase řekla, že i v Ho-
landsku existuje Svaz horolezců čítající 6 
členů, což nás pobavilo; člověk předpo-
kládá, že podobné svazy horolezců nebo 
lyžařů budou organizovány spíše v  od-
povídajících geografi ckých podmínkách. 
Praha 6, vzhledem k  několika rozsáhlým 
přírodním parkům s členitým terénem, na 
tom s  těmito sporty vůbec není špatně. 
Když v  Praze napadne sníh, který je čím 
dál větší vzácností, rozhodně ho najdete 
právě ve Hvězdě a v Šárce, čehož mohou 
využít běžkaři, kteří se nedostanou do hor 
a mají alespoň nějaký plácek pro radost 
přímo ve městě. Neponechat nic náhodě 
vrtkavému počasí, které už mnoho let ne 
a ne přihrát do města pořádného samce 
s přívaly sněhu, se rozhodli radní pražské-
ho magistrátu a běžkování pro Pražany za-
řídili přímo na pomyslném vrcholu obory 
Hvězda na rozhraní legendární pláně na 
Bílé hoře. Vznikl tu SkiPark Praha s umě-
le zasněžovanou běžkařskou dráhou. 
A i když je březen, kdo ví, třeba se ještě 
využije. V každém případě napřesrok. 

Na prostranství před oborou Hvězda na 
Praze 6 – Vypichu byl SkiPark Praha, ven-
kovní lyžařská dráha s technickým sně-
hem, přesunut z  původního místa zříze-
ného v r. 2011 v areálu závodiště ve Velké 
Chuchli, kde bylo z klimatických důvodů 
zasněžování problematické. Z  hlediska 
nadmořské výšky není pro technické za-
sněžování v Praze vhodnějšího místa než 
právě předpolí Hvězdy. Vskutku, pokud 
vyjedete z  Dolní Liboce na Vypich, tam 
se sníh, pokud nějaký je nebo padá, udrží 
nejdéle, protože každý výškový metr se 
počítá. Když k  tomu připočtete rozleh-
lou pláň, kde se můžou lyžaři pořádně 
rozběhnout, opravdu není pro co mož-
ná nejdelší běžeckou trať s  potenciálně 
nejdelší životností sněhu lepšího místa. 
Zasněžovat se začíná, jakmile to přírodní 
podmínky dovolí. 

Kromě samotné trati nabízí SkiPark 
Praha i další služby: půjčovnu běžkařské-
ho vybavení, dozor či výuku zkušených 
instruktorů včetně zázemí pro lyžaře (to-
alety a převlékárna) umístěného vedle 
dětského dopravního hřiště v ulici Na Vy-
pichu. Lyžování na okruhu je zdarma. Po-
kud si některá z pražských škol rezervuje 
areál v dopoledních hodinách, instruktory 
a běžkařské vybavení jim SkiPark poskyt-

ne zdarma. Okruh je pro veřejnost i školy 
otevřen denně od 8 hodin. Trať je udržo-
vaná  kvalitní rolbou  pro klasickou i vol-
nou techniku, osvětlení umožní využívat 
lyžařský areál i po setmění v odpoledních 
a večerních hodinách až do 21 hodin.

Je nasnadě, že počasí, tedy venkovní 
teplota (mráz) a srážky (sníh), jsou alfou
a omegou provozu areálu, protože nad 
přírodou někdy nevyzrají ani sněžná 
děla. Potřebné informace můžete získat 
snadno na webových stránkách SkiParku
www.skiparkpraha.cz. Najdete tu aktuální 
venkovní teplotu měřenou od ranního mi-
nima od 6.30 do odpoledního maxima cca 
do 13 hodin s  predikcí denního a týden-
ního vývoje teplot. Dále informace o pro-
vozu okruhu, půjčovny a zázemí a hlavně 
o výšce sněhu na stupnici od 0 cm po hero-
ických 190 cm! Sice můžete vidět prostým 
okem, zda sníh je nebo není, ale detailní 
monitorování aktuálního stavu sněhu na 
okruhu za vás odpracuje webkamera.

Půjčovna běžeckého vybavení nabízí 
běžky kvalitních značek, boty, kompletní 
sportovní oblečení, odbornou přípravu 
a servis půjčovaných lyží, včetně poraden-
ství ohledně vhodných parametrů lyží pro 
děti i dospělé. Cena za půjčení základního 
běžeckého kompletu (lyže, boty, hole) je 
pro dospělého 200 Kč, pro dítě 100 Kč. 
Při zapůjčení je nutné předložit osobní 
doklad. Vratná záloha za vypůjčený mate-
riál je 2 000,- Kč za jeden komplet. Doba 
zapůjčení je 2 hodiny. Poslední běžky se 
půjčují dvě hodiny před uzavřením are-
álu, tedy v  19 hodin. Běžeckou výbavu 
nelze dopředu rezervovat, výjimkou jsou 
zarezervované lekce s instruktorem.

Pokud chcete začít s  výukou běhu na 
lyžích pro vaše dítě nebo zdokonalit svou 
vlastní lyžařskou techniku, pak SkiPark na 
Vypichu nabízí kromě instruktorů sku-
tečnou lyžařskou školu, a to od mistryně 

nejpovolanější - Kateřiny Neumannové, 
která propůjčila škole své jméno. Škola 
Kateřiny Neumannové nabízí programy 
individuální nebo skupinové výuky bě-
žeckého lyžování s  maximálním počtem
8 osob ve skupině, a to pro děti (5 – 15 let), 
začátečníky, jimž nabízí lyžařskou průpra-
vu s nácvikem základních lyžařských do-
vedností, a výuku, kondiční či zdokona-
lovací lekce pro dospělé. Programy jsou 
přizpůsobeny věku, počátečnímu stavu 
lyžařských dovedností a fyzické kondici 
dětí i dospělých. Kurzy vedou instruktoři 
a cvičitelé s certifi kací SLČR a FTVS UK.

Specifi ckou verzi výuky nabízí Škola 
Kateřiny Neumannové pro fi rmy s progra-
mem buď standardním, nebo ušitým na 
míru dle konkrétních požadavků; formou 
zážitku a příjemně stráveného sportovní-
ho odpoledne ho lze nabídnout klientům, 
obchodním partnerům či zaměstnancům. 
Kromě např. team buildingových akcí 
může zde pořadatel objednat také fi rem-
ní závody jednotlivců nebo štafet, spor-
tovní exhibice nebo setkání s význam-
nými sportovci. V nabídce dalších služeb 
jsou zahrnuty například analýza lyžařské 
techniky, catering, kulturní program, foto-
dokumentace či videozáznam akce a také 
doprava do areálu a zpět.

SkiPark na Vypichu se tak zařazuje k dal-
ším organizacím, které podporují lyžařský 
sport a které působí v městské části Praha 6,
jako je Svaz lyžařů České republiky (Zá-
topkova 100/2, Praha 6), zájmové sdruže-
ní občanů ČR (lyžování a snowboarding) 
s vlastní právní subjektivitou a vrcholná 
organizace zastupující lyžařský sport 
v České republice při jednáních s Meziná-
rodní lyžařskou federací (FIS). Svaz lyžařů 
ČR je členem ČSTV, Českého olympijské-
ho výboru a FIS. Další takovou organizací 
je TJ České zemědělské univerzity v Praze. 

(red)

BÍLÁ STOPA NA ZELENÉ LOUCE
V Praze 6 zahájil činnost běžkařský SkiP ark
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Jen málokdo z kolemjdoucích tuší, že za nenápadnou fa-
sádou činžovního domu v Kladenské ulici ve Vokovicích pů-
sobí už řadu let jedno z nejvýznamnějších nakladatelství. Na 
svém kontě má desítky publikací, které díky své mimořádné 
kvalitě získaly mnoho ocenění u nás i v zahraničí. Jako jsou 
vydavatelství specializovaná na například technickou, práv-
nickou, didaktickou literaturu nebo beletrii, hlavní oblastí 
zájmu vokovického nakladatelství KANT, o němž je řeč, je 
vydávání výtvarných monografií, výstavních katalogů, umě-
leckých a obrazových publikací z oblasti architektury, výtvar-
ného umění a designu, ale i prózy, poezie a specializovaných 
publikací o osobnostech české a světové kultury. Avšak zcela 
zvláštní pozornost věnuje KANT fotografii. 

V  čele vydavatelství KANT stojí fotograf Karel Kerlický, 
který je vedle Viktora Stoilova a jeho nakladatelství Torst 
zásadní osobností, která vede nakladatelskou aktivitu u nás 
s důrazem na českou fotografii. Kerlický vtiskuje do edič-
ních plánů i samotné realizace knih vlastní přístup a vlastní 
osobnost. Velkou předností je jeho fundovanost v oboru po-
lygrafie a detailní znalost technologií. Z  toho se také odvíjí 
zaměření KANTU především na velké obrazové publikace, 
s  maximálním úsilím o zdokonalování technických mož-
ností reprodukcí. 

Za dlouhodobý přínos fotografi i získal Karel Kerlický vý-
znamné ocenění Osobnost české fotografi e 2013. „Karel Ker-
lický vydal ve svém nakladatelství KANT desítky publikací, které 
se zásadním způsobem zasloužily o odborné zpracování a pro-
pagaci české fotografi e u nás i v zahraničí,“ řekl historik fotogra-

fi e a vysokoškolský profesor Vladimír Birgus. „Málokdo přispěl 
k mezinárodnímu věhlasu české fotografi cké tvorby více než on 
svými vysoce kvalitními a precizně vytištěnými knihami z histo-
rie a současnosti fotografi e, které se díky anglickým textům a za-
hraniční distribuci dostávají do předních knihkupectví, knihoven, 
muzeí, galerií a škol po celém světě. Velmi důležité je i to, že nevy-
dává jenom knihy osvědčených klasiků, jako jsou Drtikol, Funke 
či Rössler, ale i kvalitní publikace dosud méně známých tvůrců.“

Oblast oborů, uvedených v katalogu nakladatelství, za-
hrnuje vedle už zmíněných výtvarných publikací také ese-
je a úvahy o umění, divadlo, výběrovou naučnou literatu-
ru, dárkové exkluzivní publikace, hodnotné knihy pro děti 
a mládež a z drobnějších položek dále plakáty, pohlednice 
a kalendáře, které rovněž pro svou vysokou kvalitu získá-
vají ceny v  konkurenci špičkové produkce ostatních nakla-
datelských domů.

Z  katalogu vydaných publikací prominentního oboru, ja-
kému se v  nakladatelství KANT těší fotografie, není snadné 
vybrat. Zmiňme například tituly autorů Josefa Mouchy a Vla-
dimíra Birguse Válka za studena, Theodora Pištěka a Petra 
Volfa Theodor Pištěk, Člověk a stroj, knihu Jaromír Funke - Kolín 
1923, Album No. 19 autorů Antonína Dufka, Jaromíra Funke-
ho a Jaroslava Pejši nebo Václav Podestát. S andělem upro-
střed, společné dílo Václava Podestáta a Vladimíra Birguse. 
Z katalogu výstav je to například katalog Jakuba Špaňhela 
a Otto M. Urbana Jakub Špaňhel - Na černé hladině, kde zrcadlí 
se noci. Obrazy z dějin umění.

Poesie je zde zastoupena sbírkou křehkých Haiku 108 ja-
panologa a znalce dějin a kultury japonského meče Jakuba 
Zemana, nebo básnickou sbírkou Ivan Wernisch: Hlava na 
stole/La tête sur la table, v bilingvním česko-francouzském 
vydání. Z publikací věnovaných divadlu zmiňme knihu Jaro-
slava Vostrého a Zuzany Sílové České drama a český hrdina, 
nebo Michail Čechov. Hercova cesta/O herecké technice, první 
souborné vydání věnované životu a dílu slavného ruského 
herce a pedagoga.

Exkluzivní položkou edičních plánů KANTu jsou eseje 
a úvahy, například Obrazy české postmoderny, soubor esejů 
Jiřího Přibáně o výtvarném umění české postmoderny a jeho 
filozofickém, společenském a historickém kontextu. Z  na-
učné literatury stojí za pozornost publikace editorky Ivany 
Kyzourové Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zr-
cadle jagellonské doby.

Z výpravných obrazových publikací je neobyčejně těžké si 
vybrat, ať už sáhnete po knize Moravský kras, Pražský hrad ve 
fotografii 1939 – 1989 (vyd. 2007), Vítkovice (Jindřich Štreit, 
2008), nebo magická publikace Česká loutka (Jaroslav Ble-
cha, Pavel Jirásek, 2009). Jako dárkové jsou koncipovány kni-
hy Pražský hrad ve fotografii 1, 2, 3 (komplet, 2007), Deset 
zastavení v  Provence (Vladimír Preclík, 2000) nebo Sport je 
umění (Petr Volf, 2015). 

První publikací za letošní rok 2018, která je připravena 
k  vydání, bude Kurt Gebauer - Kurtura, kniha o životě a díle 
Kurta Gebauera, jednoho z nejoriginálnějších českých uměl-
ců - tvorba, vzpomínky, postřehy, básně, povídka, humor 
a legendární charisma Kurta Gebauera v  kostce. (více na 
www.kant-books.cz)

(red)

UMĚNÍ A ČAS POHLEDEM KNIH
O nakladatelství KANT
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Městská část Praha 6 pro vás tradičně připravila oslavy velikonočních svátků, vystoupení 
dětských i profesionálních souborů, pohádky, výstavu, rukodělné a výtvarné dílny 
s odbornými lektory a další zajímavý program.

Ne 18. 3. 13–16 hod  Velikonoční rukodělné dílny pro veřejnost
Sedmihlásek vystoupení dětského souboru
Morana a Zelený muž symbolické upálení a přivítání jara

Út  20. 3.       16 hod  O dvanácti měsíčkách dětské miniopera od Zdeňka Svěráka 
v podání žáků ZŠ Červený vrch

St   21. 3.     9–12 hod  Velikonoční dílny pro školy   

So 24. 3.          11 hod  Jak slepička a kohoutek malovali vajíčka 
velikonoční pohádka Divadlo Romaneto

Ne 25. 3.          17 hod  Chorea Bohemica – Hořické Pašije 
Bára Munzarová recitace

Út  27. 3.       19 hod Pražský Ukulele Band koncert

St  28. 3.     9–12 hod Velikonoční dílny pro školy

 KVĚTOMLUVA – Velikonoční výstava obrazů Markéty Mazancové 

Otevřeno denně od 11 do 19 hod kromě pondělí
Na všechny akce vstup volný
Akce vznikla za fi nanční podpory MČ Praha 6
                               

Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6, Hradčany, www.piseckabrana.cz, facebook.com/piseckabrana

d kromě pondělí

MČ Praha 6

dč i k b f b k / i k b

VELIKONOCE
Písecká brána 18. 3.–1. 4. 2018



Rozjeďte to s výhodami operativního leasingu 
ŠKODA BEZ STAROSTÍ

Pořiďte si nový vůz bez akontace a bez starostí. Jak to? Takto! Se službou 
ŠKODA BEZ STAROSTÍ si můžete pronajmout jakýkoliv model ŠKODA. 
Jednoduše si zvolíte barvu, výbavu a délku pronájmu. Díky nízké měsíční splátce 
nic neřešíte a pouze jezdíte. Navštivte nás a vyberte si z  nabídky vozů ŠKODA.

www.skodabezstarosti.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA KAROQ: 
4,4–5,5 l/100 km, 117–137 g/km

ŠKODA KAROQ
OPERATIVNÍ LEASING BEZ STAROSTÍ

Zobrazený vůz je ilustrativní.

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA KAROQ, Ambition, motorizace 1,0 TSI/ 85kW, v ceně 576 690 Kč. Doba pronájmu 36 měsíců a nájezd 15 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční 
splátka 9 203 Kč včetně DPH obsahuje ŠKODA předplacený servis, zimní pneumatiky, povinné a havarijní pojištění (po celou dobu pronájmu vozidla). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39
162 00  Praha 6 
Tel.: 800 101 212
www.prerost-svorc.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

za Kč/měs.9 203
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