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20/3/ST 16:00/KiNO SENiOR - Marie, královna skotská
 19:00/DiVADELNÍ ZÁZNAM - Nt Live: Král Lear / King Lear 
 (Sir ian McKellen v titulní roli)
21/3/ČT 18:30/NOViNKA - Manželské etudy: Nová generace
 21:00/NOViNKA - Pašerák
22/3/PÁ 16:00/KiNO SENiOR - Muž, který zabil Donna Quijota
 18:30/NOViNKA - LOVEní 
 21:00/NOViNKA - Manželské etudy: Nová generace
23/3/SO 14:30/KiNO JuNiOR - gordon a Paddy
 16:00/KiNO JuNiOR - Kouzelný park
 18:30/NOViNKA - Manželské etudy: Nová generace
 21:00/NOViNKA - Pašerák
24/3/NE 14:00/DiVADLO PRO DĚti - Kde přespávají pohádky 
 (divadlo Anima Candida)
 16:00/KiNO JuNiOR - Psí veličenstvo
 19:30/35MM FiLM - Spalovač mrtvol + dokument Paralelní portrét 
 (vzpomínka na kameramana Stanislava Milotu)
25/3/PO 19:00/SLOVENSKÉ DiVADLO - Meno – (komedie Štúdia L+S, 
 hrají: Ady Hajdu, Zuzana Mauréry)
26/3/ÚT 16:00/KiNO SENiOR - Marie, královna skotská
 18:30/NOViNKA - LOVEní 
 21:00/NOViNKA - Pašerák
28/3/ČT 18:30/NOViNKA - Zraněná srdce
 21:00/NOViNKA - Arctic: Ledové peklo
29/3/PÁ 16:00/KiNO SENiOR - Kursk
 18:30/NOViNKA - Arctic: Ledové peklo
 21:00/NOViNKA - My
30/3/SO 14:00/KiNO JuNiOR - Dumbo (dabing)
 16:15/KiNO JuNiOR - Dumbo (dabing)
 18:30/NOViNKA - Dumbo (titulky)
 21:00/NOViNKA - Arctic: Ledové peklo
31/3/NE 14:00/DiVADLO PRO DĚti - Zapomenutá pohádka (teátr Pavla Šmída)
PŘIJĎTE DO DIVADLA, VSTUPENKY JIŽ V PŘEDPRODEJI!
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

PROGRaM KINa dLaBaČOV – BŘEZEN 2019
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Pamětní deska Jakubu Čermínovi.  
25. ledna byla slavnostně odhalena pa-
mětní deska na  domě v  ulici Jaselská 
434/28 v  Praze 6, kde vězeň fašistické 
a  komunistické diktatury, nositel Čs. 
válečného kříže a  Řádu t. g. Masary-
ka, žil v  letech 1960–2009. JuDr.  Jakub 
Čermín, čestný občan Prahy, se naro-
dil v  roce 1917.  V  roce 1939  byl zatčen 
a  transportován do  koncentračního 
tábora Sachsenhausen, odkud byl 
po  třech letech propuštěn. V  padesá-
tých letech byl za  údajnou velezradu 
ve  zmanipulovaném procesu odsou-
zen na  šest let. Nakonec byl propuš-
těn a  v  roce 1968  rehabilitován. V  roce 
1990 se stal členem ČSbS, později byl 
místopředsedou a  v  září 1991 byl zvo-
len předsedou svazu. Čermín byl v roce 

1946 vyznamenán Československým 
válečným křížem, v  roce 1996 obdržel 
z  rukou tehdejšího prezidenta Václava 
Havla Řád t. g. Masaryka. K přítomným 
hostům promluvila dcera Markéta Čer-
mínová. „Tatínkovo poselství je v  dnešní 
době aktuálnější každým dnem víc a  víc. 
Stateční a  odváží lidé, kteří mají odvahu 
v  každé době říkat, co považují za  správ-
né, i když je to nepopulární, jsou vždy vzo-
rem. Bez nich by tato společnost nemohla 
přeží“.  Místostarosta Jan Lacina řekl, že 
Jakub Čermín je jeden z lidí, které v naší 
historii reprezentovali fenomén hrdos-
ti a  svobody. „Jsou to hodnoty, kterým 
v  naší zemi 20.  století nesmírně naložilo. 
Lidí, kteří byli schopni držet vztyčenou 
hlavu i přes to, co za svůj postoj schytali, 
moc nebylo. Těmto lidem v  Praze 6  rádi 

odhalujeme desky a  připomínáme si je,“ 
sdělil místostarosta, podle kterého by 
se ještě letos mohly v  šesté městské 
části objevit další dvě pamětní desky. 
výtvarníkovi kamilu lhotákovi a  vý-
znamnému českému skautovi Jiřímu Na-
vrátilovi. Statutární místostarosta Prahy 
6  Jakub Stárek řekl, že nově odhalená 
pamětní deska je součástí dlouhodobé-
ho projektu šesté městské části, který 
dává najevo, že v Praze 6 žily osobnos-
ti, které do průběhu dějin měly co říct.  
„ A doktor Čermín byl jednou z nich,“ uvedl 
Stárek. Odhalení desky se zúčastnil i radní 
Prahy 6 Marián Hošek. „Pan Čermín se za-
sloužil o novou tvář naší země a byl velkou 
inspirací, abychom bojovali za jeho myšlen-
ky. Poselství jeho odkazu je oddanost myš-
lenkám a kořenům této země,“ řekl.

Nový návrh úprav jednosměrek 
v  Břevnově. Na  začátku prosince došlo 
na břevnově v oblasti mezi ulicemi bělo-
horská, tomanova a Liborova, k význam-
ným úpravám dopravního značení. V ob-
lasti byla vyznačena zóna placeného 
stání a  současně zde vznikla „zóna 30“ 

spolu se zónou zákazu vjezdu náklad-
ních aut nad 3,5 t. V této souvislosti došlo 
k nové úpravě směrovosti ve vybraných 
ulicích. Důvodem pro zjednosměrňování 
bylo zvýšení počtu legálních odstavných 
stání a  zvýšení bezpečnosti provozu. 
„Změny jsou předmětem mnoha kritických 

ohlasů ze strany veřejnosti. Radnice se při-
pomínkami rezidentů zabývala, z  čehož 
vznikl nový návrh na  úpravy směrnosti. 
Spočívá zejména ve zvýšení možnosti vyu-
žití obousměrných ulic pro příjezd k nemo-
vitostem rezidentů,“ vysvětlil místostaros-
ta pro dopravu Jiří Lála 
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MČ PRAHA 6 A SPOLEK PORTE VÁS ZVOU NA

FRESH SENIOR PRAHA 6
PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

PROGRAM ⟶ BŘEZEN 2019
ÚT 5. 3. | 16.00 Písecká brána | LÁSKA K ČESKÉ HUDBĚ   
Sopranistky Ada Bílková a�Lucie Laubová v�unikátním projektu 
Bohémas představí nejkrásnější české melodie. V� programu za-
zní Moravská lidová poesie Leoše Janáčka, Moravské dvojzpěvy 
Antonína Dvořáka a�známé české árie. Komorní soubor Bohémas 
byl založen na�půdě Akademie múzických umění a�jeho členem je 
i�klavírista MgA.�Robert Koubek. (koncert)

ÚT 12. 3. | 16.00 Villa Pellé 
PREVENCE LÁTKOVÝCH A NELÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ     
Přednáška s�odborníky o�rozdílech závislostí, co člověka k�závis-
lostem vede a�ovlivňuje a�jak se závislostí zbavit. (přednáška)

ÚT 19. 3. | 16.00 Villa Pellé | VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ POHLEDEM ARCHITEKTA
Architektonický pohled současného stavu a� tvůrců budov nej-
známějšího náměstí Prahy 6 pod lidovým názvem Kulaťák, tak 
i�představení nerealizovaných architektonických návrhů změn 
tohoto významného a�frekventovaného místa s�architektem Pe-
trem Kučerou. (z�cyklu město)

ÚT 26. 3. | sraz 15.50 Chotkovy sady u tram. zast.
CHOTKOVY A LETENSKÉ SADY REZERVACE

Chotkovy sady, významný pražský park založený v�roce 1832, je kultur-
ní památkou České republiky. Letenské sady dostaly základ počátkem 
19. stol. a�v�parku se nachází několik zajímavých budov a�prostranství. 
Oba parky z�kraje jara, kdy stromy a�keře nejsou ještě olistěné, nabízejí 
překrásné a�nerušené výhledy na�Prahu. (vycházka)

tel. č. 224 326 180 nebo na info@porteos.cz, www.freshsenior.cz
adresa místa konání: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
U pořadů s uvedením REZERVACE se můžete zúčastnit pouze 
po zarezervování místa, viz. informace.
Sál je přístupný 15 minut před začátkem pořadu do vyčerpání kapacity míst, 
vstup do sálu umožněn nejpozději do začátku pořadu z důvodu ohleduplnosti k ostatním.

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 možná pouze u pořadu uvedeného v programu) | VSTUP ZDARMA

Pořádá spolek PORTE za finanční podpory MČ Praha 6

Praha 6 chce o  budoucnosti Vele-
slavínského zámku jednat se státem, 
Prahou i  Ministerstvem kultury. měst-
ská část Praha 6 nesouhlasí s pronájmem 
areálu Veleslavínského zámku čistě pro 
potřeby Ministerstva kultury. Shodli 
se na  tom starosta Prahy 6 Ondřej Ko-
lář a  radní MČ pro oblast školství Marie 
Kubíková. Úřad pro zastupování státu 
ve  věcech majetkových (ÚZSVM) vybíral 
do poloviny února již potřetí nového ná-
jemce památkového objektu, souběžně 
však jednal právě s Ministerstvem kultu-
ry. Starosta Kolář a radní Kubíková proto 

chtějí vyvolat čtyřstranné jednání mezi 
městskou částí, hlavním městem, ÚZSVM 
a  zástupci Ministerstva kultury. „Z  dosa-
vadních mediálních vyjádření zástupců 
ministerstva se nám zdá, že jeho představi-
telé nemají ani dnes zcela jasno, k čemu by 
areál Veleslavínského zámku využili. Máme 
konkrétní představu o  tom, jak bychom 
významnou část Veleslavínského zámku 
využili, a  za  tímto účelem hodlám vyvolat 
společné jednání se zástupci ÚZSVM a Pra-
hou,“ říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář   
(tOP 09 - KLiD). Podle něj je Praha 6 na-
kloněna využití mimo jiné i  pro kulturní 

či komunitní projekty. Zástupci Prahy 6 
již komunikovali s radním hlavního města 
pro majetek Janem Chabrem a  předsta-
vili mu svůj záměr. Nyní je však potřeba 
vyřešit, jakým způsobem by se majetek 
v  držení ÚZSVM mohl převést a  využít. 
praha 6 se v  minulých měsících angažo-
vala v  tom, aby nedošlo k  prodeji zám-
ku do  soukromých rukou. „Hlavní město 
Praha udělá v součinnosti s městskou částí 
Praha 6 vše pro to, aby areál Veleslavín-
ského zámku v budoucnu sloužil primárně 
potřebám občanů Prahy 6, ale i celého hlav-
ního města,“ říká radní hlavního města pro 

Pozvánka na  výstavu „Poválečná 
tvorba exlibris (1945-1990 )“. měst-
ská část Praha 6 ve spolupráci se Spol-
kem sběratelů a přátel exlibris vás zvou 

na  výstavu „Poválečná tvorba exlibris 
(1945-1990) “, která představuje ex-
pozici drobných grafik, jež vyobrazují 
vývojovou etapu od  konce 2. světové 

války do  roku 1990. Výstava je k  vi-
dění od 21. února 2019 do 10. března 
2019 v galerii Skleňák (nám. Svobody 
728/1, Praha 6).

Kácení bříz v  ulici Patočkova. 
V  pásu zeleně podél ulice Patočkova 
bude během doby vegetačního klidu 
pokáceno 20 bříz bělokorých, které 
jsou v havarijním stavu. Stabilizace ře-

zem již není u  těchto stromů možná. 
Dřeviny jsou buď již zcela suché, nebo 
s  výraznými defekty snižující jejich 
provozní bezpečnost (rozsáhlé hnilo-
by kmenů i  kosterních větví, plodnice 

dřevokazných hub, zbytková vitalita, 
poškozené báze, atd.). V  roce 2018 zde 
bylo vysazeno velké množství mladých 
stromků a  další by měly následovat 
i v příštích letech.
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oblast majetku Jan Chabr (Spojené síly 

pro Prahu). „Naše městská část na základě 

demografické studie očekává setrvalý ná-

růst počtu dětí na základních i mateřských 

školách. Za  předpokladu, že budeme přijí-

mat pouze děti ze spádového obvodu, do-

jde například v obvodu základní školy J. A. 

Komenského během několika let ke  zdvoj-

násobení počtu žáků. Potřebujeme proto 

uvolnit prostory, které má dnes v nájmu Zá-

kladní umělecká škola Jana Hanuše, která 

by se mohla přesunout právě do Veleslavín-

ského zámku, nechceme totiž přijít ani o ni,“ 

prozrazuje představu městské části radní 

pro oblast školství Prahy 6 Marie Kubíková.

Vedení městské části Praha 6 si od praž-

ské Vysoké školy ekonomické nechalo 

zpracovat prognózu vývoje počtu dětí 

ve  věku povinné školní docházky, a  to 

s  výhledem až do  roku 2035. Z  analýzy 

mimo jiné vyplývá, že na rozdíl od celo-

republikových prognóz musí Praha 6 po-

čítat s  nárůstem počtu obyvatel, a  tedy 

i dětí. Městská část proto musí řešit hro-

zící nedostatek míst v základních školách 

již nyní. „Boj o záchranu zámku Veleslavín 

jsme zahájili my, a to v době, kdy stát uva-

žoval o jeho prodeji do soukromých rukou. 

Je proto naší povinností nabídnout pro ob-

jekty smysluplné využití. Přesunutí Základ-

ní umělecké školy Jana Hanuše je zatím 

ve  stádiu záměru, který chceme představit 

vedení hlavního města, zástupcům Úřadu 

pro zastupování státu ve  věcech majetko-

vých a  ministerstvu kultury, které o  areál 

zámku rovněž usiluje,“ sdělil starosta pra-

hy 6 Ondřej Kolář. Cílem je podle staros-

ty Koláře naleznout technické řešení pro 

realizaci záměru. Podle radní pro oblast 

školství Marie Kubíkové nedává smysl, 

aby celý objekt dostalo do správy pouze 

ministerstvo kultury. O  objekty v  rámci 

celého areálu by se mohlo ministerstvo 

podělit právě s  Prahou 6. „Podle dosa-

vadních vyjádření ministerstva není zcela 

jasné, jaký je záměr využití zámku. Vidíme 

velký potenciál v  kombinaci využití areálu 

ze strany některé z příspěvkových organiza-

cí ministerstva a  Základní umělecké školy 

Jana Hanuše. Vedle toho by se v rozlehlém 

areálu jistě našlo místo i  pro komunitní ži-

vot například v kulturní oblasti, což je také 

záměr hlavního města,“ říká Marie Kubíko-

vá. Základní umělecká škola Jana Hanu-

še je dnes největší základní školou svého 

typu na  území MČ Praha 6. Její cílová 

kapacita ve  všech čtyřech uměleckých 

oborech (hudební, taneční, výtvarný a li-

terárně-dramatický) je stanovena na 900 

žáků. Škola se však potýká s  nedostat-

kem místa, neboť je v  podnájmu v  bu-

dovách patřících městské části a  přímo 

sousedí se základní školou J. A. Komen-

ského. „Přesunutím ZUŠ Jana Hanuše by 

se vyřešilo hned několik problémů naráz, 

protože jak vyplývá ze studie o vývoji počtu 

dětí, tak právě ZŠ J. A. Komenského může 

očekávat nárůst počtu dětí ve věku povinné 

školní docházky o více jak 50 %,“ doplňuje 

radní Marie Kubíková. Možnost přesunu 

ZuŠ Jana Hanuše by uvítal rovněž její 

ředitel Miroslav tengler. „Naše dynamic-

ky se rozvíjející škola potřebuje jediné, a to 

je prostor. Taneční obor se dnes dělí o svoji 

výuku s koncertní činností žáků hudebního 

oboru. V praxi proto musíme denně skládat 

a znovu nastavovat židle v prostoru pro po-

sluchače, mladí koncertní umělci nemohou 

v sále zkoušet v době výuky tance a organi-

zace výuky je proto stále náročnější a  slo-

žitější.“ ten také v  dopise z  konce ledna 

letošního roku požádal radní Kubíkovou 

o pomoc při hledání nových prostor. 

Pro jižní trasu SOKP se jednoznač-

ně vyslovil Středočeský kraj i  jeho 

obce. Praha 6 od  začátku vnímá do-

stavbu severozápadní části okruhu jako 

jednoznačnou prioritu pro návrat klid-

ného života v městské části, stejně jako 

zásadní stavbu pro plynulou dopravu 

a další rozvoj celé Prahy i Středočeského 

kraje. Proto neustále oslovuje s naléha-

vými žádostmi o  dostavbu nejen praž-

ský magistrát, ministra dopravy nebo 

českého premiéra, ale také s  prosbou 

o  vyjádření k  preferovanému trasování 

i  všechny dotčené obce. „Poslala jsem 

na  50 dopisů starostkám a  starostům obcí 

od  Tuchoměřic, přes Únětice, Líbeznice až 

po Sibřinu. Všech 35 odpovědí jednoznačně 

odmítá severní zmiňovanou trasu okruhu, 

která je veřejně diskutována, ačkoli nemá 

žádné opodstatnění v  platných dokumen-

tech. Velkou váhu přikládám také odpovědi 

hejtmanky Středočeského kraje, která jasně 

podpořila platnou jižní trasu, vymezenou 

koridorem v  Zásadách územního rozvoje 

Středočeského kraje,“ říká eva smutná 

(za tOP 09), radní pro strategický rozvoj.

Jižní trasa je přitom jediná, která je 

vůbec zpracovaná. Alternativní trasa, 

označovaná jako severní, je pouhou 

vizí. Nejenže není řešena v  územních 

plánech obcí, není ani vymezena Zása-

dami územního rozvoje, zkrátka neexis-

tuje a je tedy zbytečné se jí v dohledné 

době vůbec zabývat. Případná realiza-

ce by proběhla kdesi v  druhé polovině  

21. století. Ministerstvo dopravy i  ŘSD 

také podporují jižní variantu. „Opět vyzý-

vám hlavní město a prosím primátora, aby 

urychleně akceptovali vůli občanů a pustili 

se do  dostavby severozápadního Pražské-

ho okruhu. Tato stavba znamená nezpo-

chybnitelný přínos i  úsporu času a  paliv, 

a čím dříve bude zprovozněna, tím lépe pro 

všechny. Udělám pro to maximum a získání 

široké veřejné podpory tomuto politickému 

rozhodnutí je nedílnou součástí mojí práce. 

Teď už zbývá ‚jen’ na  magistrátu konečně 

bouchnout do stolu,“ dodává eva smutná, 

která zveřejní všechny odpovědi, které 

jí paní hejtmanka i  jednotlivé obce za-

slaly, na webových stránkách Prahy 6.
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Kolik hasičů celkem Praha má? 
Na kolika základnách slouží a kde tyto 
základny jsou?

V  Praze slouží každý den 200 profesi-

onálních hasičů ve  třech směnách, tedy 
celkem 600 výjezdových hasičů. Dále 
jsou tu příslušníci hasičského sboru v ob-
lasti prevence, ochrany obyvatel a  kri-
zového řízení. V  Praze je 10 hasičských 
stanic profesionálních hasičů: Centrální 
stanice (včetně ředitelství) v  Sokolské 
ulici, Petřiny (včetně speciální chemické 
jednotky), Holešovice, Chodov, Strašni-
ce, Krč (včetně leteckého družstva), Smí-
chov, Radotín, Satalice a Modřany (včet-
ně hasičských potápěčů).

Slouží v  činné službě u  hasičů 
také ženy?

Přímo na  výjezdu ne, jsou na  operač-
ním středisku telefonních linek 150 a 112, 
jsou také na oddělení prevence, krizové-
ho řízení a ochrany obyvatel.

Kolik váží běžná plná hasičská výzbroj?
Asi 15-20 kg. Výstroj stojí cca 60-80 tis. 

korun, a to včetně dýchacího přístroje. 
Jak dlouho trvá výcvik nového adep-

ta, než se z něho stane hasič?
Každý hasič musí projít několikaměsíč-

ním kurzem zakončeným zkouškou. Kaž-
dých pět let musí zkoušku obnovit. Hasiči se 
vzdělávají prakticky neustále formou výcvi-
ku na stanicích. Mají i své specializace, jako 
je třeba lezecký nebo potápěčský kurz. 

Musí hasiči v aktivní službě prochá-
zet pravidelnými fyzickými, případně 
psychologickými testy? 

Fyzickými a  psychologickými testy 
musí hasič projít už při nástupu. Fyzic-
ká kondice se pak prověřuje každý rok, 
u denních zaměstnanců každé dva roky. 

To, že hasiči především likvidují po-
žáry, vědí už malé děti. Není to však 
zdaleka jejich jediná činnost. Co všech-
no patří k práci a povinnostem hasičů? 

Jsou to hlavně technické zásahy. Zasa-
hujeme u dopravních nehod, likvidujeme 
uniklé chemické látky, vnikáme do  uza-
vřených prostor za účelem záchrany osob 
a  zvířat. Máme i  potápěče nebo lezce, 
kteří zasahují ve  speciálních případech. 
Jsme prakticky u  všech mimořádných 
událostí. A pak samozřejmě požáry. K těm 

Hasiči v Praze  
           mají napilno

První profesionální hasičský útvar na území České republiky byl založen v Praze před 166 roky, a to dne  
23. března roku 1853. Nesl název Sbor pro čištění ulic a požární ochranu a o jeho zřízení rozhodl sbor obec-
ních starších. Kdo se o historii pražských hasičů chce dozvědět více, může navštívit k tomuto výročí speci-
álně založenou webovou stránku 165.hasicipraha.cz.  Nás však zajímala zejména současnost Hasičského 
záchranného sboru hlavního města Prahy. Základním posláním jeho jednotek požární ochrany je chránit 
životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, 
které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchran-
ných, resp. likvidačních prací. Na otázky časopisu Veleslavín odpovídal vrchní komisař Oddělení zjišťování 
příčin požárů a tiskový mluvčí HZS hl. m. Prahy Bc. Martin Kavka.

Rozhovor s tiskovým 
mluvčím HZS hl. m. Prahy 
Martinem Kavkou 
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technickým zásahům patří i třeba snesení 
uvízlé kočky ze stromu nebo vyproštění 
koně z  bahna. Mnohdy jsou to náročné 
a  několikahodinové zásahy. Zasahujeme 
také u  úniku plynu nebo většího množ-
ství provozních kapalin po nehodách. Za-
jišťujeme uvolněné plechy na  střechách 
při silném větru, čerpáme vodu ze zato-
pených sklepů atd.

Jaké speciální týmy mají hasiči 
k dispozici? 

Máme speciální potápěčské družstvo, 
které je připravené zasahovat okamžitě 
v Praze nebo i Středočeském kraji. Zachra-
ňují tonoucí se osoby, vytahují utopená 
vozidla, vyhledávají utonulé osoby. Pak to 
je speciální uSAR tým, který je vycvičen 
pro záchranu osob pod troskami zniče-
ných budov. Máme také speciální chemic-
kou jednotku, která sídlí na stanici Petřiny. 
Zasahují v rámci Prahy u případů, kde do-
jde k  úniku chemikálie, měří koncentrace 
škodlivin v ovzduší při požáru nebo dopl-
ňují dýchací techniku u větších zásahů. 

Činnost hasičů vyžaduje také velké 
množství speciální techniky. Která to 
je a co všechno umí?

Stěžejní je pro nás klasická cisterna, 
kde si mimo vody vozíme i  vybavení 
pro technické zásahy. V  roce 2018 jsme 
nakoupili 10 nových cisteren, které jsou 
vybaveny i speciálním zařízením CObRA. 
Disponujeme i speciálním potápěčským 
vozidlem, speciální vozidlo mají i chemi-
ci z petřinské stanice. 

Zmínil jste zařízení COBRA. Můžete 
o něm říci něco bližšího?

Cold Cut System (CCS) CObRA je paten-
tovaný systém, speciálně vyvinutý jako 
hasicí a záchranářské zařízení. umožňuje 
proniknutí vodního proudu skrze libovol-
né překážky, je efektivním nástrojem pro 
prorážení a řezání ve všech typech mate-
riálů. Pomocí vodního paprsku a abraziva 
řeže skrze jakékoli materiály, může řezat 
otvory jakékoli velikosti ve střechách, stě-
nách a dveřích budov za účelem ventila-
ce/odstranění žáru a kouře. umí roztříštit 
proud vody na miniaturní kapky, které do-
kážou prostor velmi rychle ochladit a ha-
sit oheň. Patentovaná metoda studeného 
řezání umožňuje řezání i v nebezpečném 
prostředí. Může být použita například pro 
řezání ropných nádrží, plynových potrubí, 
kontejnerů, tankerů a podobně. CCS COb-
RA lze použít i při požárech v prostorách 
budov, kde je slabá ventilace, jako jsou 
podkroví, sklepy, rámové podlahy a  po-
dobně, dále v případech rizika zpětného 
zášlehu, při požárech a záchranných ope-
racích v letadlech a lodích atd. Systém je 
dálkově ovládaný z vysílače na proudni-
ci nebo vhodné pracovní základny.

Kolik výjezdů celkem absolvovali 

pražští hasiči v minulém roce? Na koli-
ka z nich se podíleli hasiči z Petřin?

V roce 2018 jsme vyjeli ke 12 248 událos-
tem. Hasiči z Petřin zasahovali u 998 případů. 

Prosím ještě o  několik všeobecných 
statistických údajů: kolik výjezdů je 
v  průměru denně, je rozdíl mezi jed-
notlivými dny v  týdnu, jaká období 
jsou nejexponovanější a  další údaje, 
které sledujete?

V roce 2018 v Praze průměrně 6x den-
ně hořelo, vzniklo celkem 2  226 požárů. 
Ze dnů v týdnu nejvíce hořelo v sobotu, 
z měsíců v květnu a v denním čase mezi 
17.-19. hodinou. Před nebezpečím požá-
ru hasiči evakuovali 1  369 osob. Požáry 
si vyžádaly 10 lidských životů. Před ne-
bezpečím požáru hasiči zachránili 250 
lidských životů. Přímé škody způsobené 
požáry přesáhly 216 milionů korun. Před 
nebezpečím požáru hasiči uchránili hod-
noty za více jak 243 milionů korun. Každý 
pátý požár vznikl v soukromé domácnos-
ti. Nejvíce požárů vzniklo na území Prahy 
4 (226 požárů), nejméně na území místní 

části Praha–Dolní Chabry (1 požár).
Jaké jsou nejčastější příčiny požáru? 
Je to nedbalost osob a  technické zá-

vady elektroinstalace. Následují úmyslně 
založené požáry. 

Roste v souvislosti s masovým rozší-
řením moderních technologií a  s  nimi 
spjatých aktivit (mám na  mysli např. 
drony, nebo podrobné interaktivní ma-
pové aplikace vhodné ke geocachingu) 
spektrum a počet vašich zásahů? 

Nezaznamenáváme masový nárůst zá-
sahů z  těchto důvodů. Občas nás někdo 
požádá o  snesení dronu. upozorňuji, 
že to děláme pouze v  případě ohrožení 
osob, kdy by dron mohl třeba spadnout 
na chodce a podobně. 

V Praze existuje hustá síť varovných 
sirén. Kolik jich je, jaké je jejich spekt-
rum, kdo a jak je řídí či synchronizuje? 
Před čím vším mohou sirény varovat, 
lze je využít i jinak?

V Praze je 423 sirén. Jedná se o 221 elek-
tronických sirén, což je de facto zvuk šířený 
z  reproduktoru, zbytek jsou mechanické 
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rotační sirény. Všechny sirény jsou ovládá-
ny z Krajského operačního a informačního 
střediska Hasičského záchranného sboru 
hl. m. Prahy prostřednictvím Jednotného 
systému varování a  vyrozumění (JSVV), 
nebo z  operačního střediska krizového 
štábu hl. m. Prahy prostřednictvím Auto-
nomního systému varování a vyrozumění 
(ASVV), který však umožňuje ovládat jen 
elektronické sirény.

Celý systém je budován za účelem va-
rování obyvatelstva před hrozící nebo již 
nastalou mimořádnou situací. Jedná se 
například o  povodně, havárie v  provo-
zech využívajících nebezpečné chemické 
látky, havárie v  silniční a  železniční do-
pravě s únikem nebezpečných škodlivin, 
havárie vodohospodářských děl a  další 
možná rizika. Sirény se využívají například 
i při uctění piety významných událostí.

Jak v rámci Prahy funguje vzájemná 
spolupráce profesionálních a  dobro-
volných hasičů?

Dobrovolné hasiče potřebujeme. Ze-
jména v  okrajových částech Prahy. Spo-
lupracujeme při velkých požárech nebo 

dlouhodobých mimořádných událostech, 
třeba větrných smrštích nebo povodních. 
Hodně profesionálních hasičů slouží 
ve volnu také v řadách dobrovolných jed-
notek. V Praze jsou navíc dobrovolné jed-
notky velmi dobře technicky vybaveny. 

Průjezd Prahou je složitý i pro běžné 
automobilisty. Jaké to je s  těžkou ha-
sičskou technikou? Respektují ostatní 
řidiči dostatečně modrou sirénu, uhý-
bají, dávají přednost? 

Situace se hodně zlepšila. V rámci Prahy 
jsme ve spolupráci s Magistrátem, Policií 
ČR a  Zdravotnickou záchrannou služ-
bou připravili kampaň s  názvem „uMÍM 
uHNOut”. Chceme ukazovat řidičům jak 
vytvořit záchrannou uličku, nebo vysvět-
lovat, že každá minuta dojezdu složek 
integrovaného záchranného systému je 
důležitá pro záchranu lidského života. 

Jaká je průjezdnost úzkých uliček 
v centru, nebo naopak sídlišť, kde par-
kuje velké množství aut? 

Stále se setkáváme s  problémy zapar-
kovaných vozidel mimo určená parkovací 
místa. Hodně je to cítit na  sídlištích, ale 

i  v  centru Prahy. Ze zákona musí být za-
chován průjezdný pruh - tedy minimálně 
3 metry. Komunikace jsou na to koncipo-
vané a  pokud řidiči parkují na  vymeze-
ných místech, problém to není. Pokud ale 
vozidlo zaparkují mimo tato místa, pak 
může nastat problém s průjezdností. Sta-
čilo by tedy jen dodržovat předpisy a par-
kovat tam, kde se to může. 

Mohou hasiči při zásahu a záchraně 
životů a majetku překážející zaparko-
vaná auta odstranit násilím i  za  cenu 
jejich poškození? Jak se takové krizové 
situace v terénu řeší?

Občas auta musíme vlastními silami po-
sunout, ale bez poškození vozidla. Pokud 
odsun možný není, musíme vodu dopravo-
vat na místo hadicemi na delší vzdálenost. 
to zabere samozřejmě více času, který pak 
může chybět při záchraně osob a majetku. 

Na  internetových stránkách praž-
ských hasičů, ale i na jejich facebooku 
a  twitteru lze nalézt řadu zajímavých 
aktivit zaměřených na veřejnost. Které 
byste zejména zdůraznil?

Náš twitterový účet @hasicipraha slouží 
hlavně k aktuálním informacím o právě pro-
bíhajících výjezdech. Naopak účet na Face-
booku @hzspraha pak přináší ucelené in-
formace o  naší činnosti včetně fotografií, 
zveme tam i na akce určené veřejnosti. tře-
ba na Dny otevřených dveří, které konáme 
minimálně jednou za  rok, většinou v  let-
ních měsících. Dále je to Didaktický týden, 
který probíhá pro školy a veřejnost v rámci 
Dne integrovaného záchranného systému 
na Výstavišti. Občas prezentujeme linku 112 
v  nějakém obchodním centru. Jsme také 
na  různých akcích městských částí. V  září 
pořádáme i  soutěž ve  vyprošťování osob 
z  havarovaných vozidel před nákupním 
centrem Letňany. 

Vzpomenete si na  nějaký kuriózní 
zásah? 

Jistá pojišťovna propagovala pojiště-
ní zdraví speciální reklamou, umístěnou 
na  fasádě domu. Figurína tam visela 
z pracovní plošiny. Projíždějící řidiči vo-
lali na naše operační středisko s tím, že 
na  plošině visí skutečný člověk. taková 
hlášení se opakovala během celé kam-
paně pojišťovny.

Jiří Hruška
foto: archiv HZS hl. m. Prahy a Facebook

8

Hasičská stanice Petřiny 
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Již po šesté se v Praze 6 zúčastnily základní školy projektu Příběhy našich sousedů, který pořádá orga-
nizace Post Bellum. Úspěch a zájem tkví v odlišném přístupu k historii. Celkem 14 základních škol vyslalo 
do soutěže na začátku školního roku pětičlenné týmy. Ty se setkaly s pamětníky, kteří jim vyprávěli svůj ži-
votní příběh. Žáci představí pamětníky na závěrečné prezentaci v kině Dlabačov ve středu 13. března 2019 
od 15 hodin. Vítězné týmy pojedou do Berlína na dvoudenní zájezd, díky podpoře MČ Prahy 6. 

Na závěrečné prezentaci se dozvíte, proč se Františku Stárkovi 
říká Čuňas, proč si Patrik benda nemohl na návštěvu do vězení 
za otcem Václavem bendou vzít tričko s Mickey Mousem, a také 
v jakém vykonstruovaném procesu byl odsouzen otec Jany Faj-
košové – Oldřich Čermák. Další pamětníci z letošního běhu jsou 
z řad profesorů, vědců, divadelníků a lékařů. 

týmy jsou sestaveny ze žáků sedmých, osmých a  devátých 
tříd a učí se základům dokumentaristické práce a týmové spo-
lupráci. Díky projektu si žáci zlepší svůj vztah k nejstarší gene-
raci, naváží bližší vztah s pedagogem. Cenná je i metoda orální 
historie a jiný přístup k výuce dějepisu mimo školní lavice. 

V uplynulém pololetí žáci absolvovali například workshop 
Jak natočit pamětníka, kde se učili zacházet s  diktafonem 
a  připravovali si otázky pro pamětníka. Samotné natáčení 
pamětníka všechny týmy hodnotily velmi pozitivně, mnoh-
dy bylo totiž velmi zajímavé prostředí setkání – například 
tým ze ZŠ Emy Destinnové přišel do areálu Psychiatrické ne-
mocnice v bohnicích, kde bydlí Petr goldmann, dlouholetý 
vedoucí psychologického oddělení. 

Žáci po natočení vyprávění připravili scénář a natočili re-
portáž v  Českém rozhlase, kde je čekala i  exkurze po  stu-
diích a  zákulisí rozhlasových pořadů. Dva týmy nahrávaly 
pamětníka na kameru, takže pro ně byl připraven workshop 
s  Matějem Pospíšilem z  Post bellum, který jim pomáhal se 
zpracováním videa. Všechny týmy navštívily Archiv bezpeč-
nostních složek na branickém náměstí, kde se žáci zúčastnili 
exkurze a  workshopu a  zkoumali odsouzení skupiny, která 
hrála na Hostýně v roce 1974 loutkové divadlo. 

týmy pracovaly pod vedením svých učitelů šest měsíců zcela 
samostatně. Příběhy pamětníků zpracovaly například do fotoknih, 
knih, videí, komiksů. Mnozí žáci nakreslili portrét a uspořádali be-
sedu s pamětníkem ve škole nebo připravili projektový den i pro 
ostatní spolužáky. Jak se jim podařilo příběh pamětníků ztvárnit, 
se dozvíte na  závěrečné prezentaci v  kině Dlabačov ve  středu  

13. března 2019 od 15 hodin. Všichni jsou srdečně zváni. Vstup zdarma. 
Od roku 2012 se do projektu Příběhy našich sousedů po celé 

České republice zapojilo 661 českých škol s více jak 4 234 žáky 
a studenty. ti pod vedením téměř 800 učitelů zdokumentova-
li v 983 žákovských dokumentaristických týmech na tisícovku 
pamětnických příběhů. Cílem přitom nebylo zapojit jen elitní 
školy a  nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou mo-
derní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctile-
tých žáků a studentů. Výsledné žákovské dokumenty je možné 
zhlédnout na webu www.pribehynasichsousedu.cz.

Koordinátor MČ Praha 6: Mgr. Nela Cukrová,  
nela.cukrova@postbellum.cz, 608 248 288
Rozvoj projektu a PR: Mgr. Věra tůmová,  
vera.tumova@postbellum.cz, 723 316 120

Žáci chodí rádi  
poslouchat příběhy pamětníků

ZŠ J. A. Komenského 
na natáčení  u Jana Jeníka

ZŠ Norbertov na natáčení u Patrika Bendy

ZŠ E. Destinnové s Petrem Goldmannem
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Nečekaně zázračně a skvěle.
S Ondřejem Trepešem o skautském 
oddílu Ztracená hvězda

„Jsme ten nejobyčejnější oddíl. V  tom je 
naše síla, nemusíte být přece v něčem výji-
mečný…,“ říká skaut, zdravotník a  vodák 
Ondřej trepeš, nazývaný též Vondráš, zá-
stupce vedoucí skautského oddílu Ztrace-
ná hvězda. Jinak v civilu latinář, takže jako 
první se v mé mysli samo od sebe vykuta-
lo obecně známé „uvidíš tu latinu,“ nebo 
také „sekat latinu“. umět latinu je dnes 
velká vzácnost, opravdová rarita, máme 
ji spojenu s přísným řádem a disciplínou, 
což jsou dovednosti, které se po  letech 
tvrdé práce a  odříkání vtisknou do  cha-
rakteru a  osobnosti člověka. Vedoucímu 
skautské drobotiny se takové vlastnosti 
víc než hodí, protože aby dětem, o nichž 
třeba slavná spisovatelka betty MacDo-
naldová tvrdí, že jsou to krvelačné pří-
šerky, dokázal člověk úspěšně velet, ne-
smí se mu rozklepat kolena, tedy žádné 
„vořezávátko“. Rozhodující pro úspěšnou 
misi ve skautském oddíle jsou však ideály, 
s  nimiž zakladatelé skautingu vstupovali 
na scénu světového mládežnického hnu-
tí. A za nimi, jak říká Ondřej trepeš, musíte 
pevně stát každý den svého života. 

Kdy se člověk rozhodne, že na  sebe 
vezme tak obtížný závazek vést skaut-
ský oddíl? Bylo to vlastní rozhodnutí, 
vyplynulo to z  určité situace, nebo to 
byla „nabídka, která se neodmítá“? Tím 
nemyslím pistoli u  hlavy, ale může to 
být i tak, že člověk někdy nedokáže od-

mítnout žádost někoho, koho má rád…
Nemluvil bych o  obtížných závazcích, 

nabídkách, rozhodnutích…, nejsme kor-
porát, nemáme HR oddělení – vše stojí 
na  přátelství, vztazích a  vnitřní motiva-
ci s  osobním rozhodnutím. Vše vyplývá 
postupně a  spontánně. Člověk zapoje-
ný do  skautingu prostě roste a  z  pod-
staty tohoto hnutí mu postupně ubý-
vá nezávazných her na  úkor závazků 
a  povinností: z  maličkého šestníka vy-
roste puberťák-rádce, který povyroste 
do  adolescentního rovera-čekatele…,  
až se z  některých během let stanou ve-
doucí s  příslušnými zkouškami a  kvali-
fikacemi. Ale každý výše uvedený, kdo 
přijal i  svůj malý díl a  odpovědnost, se 
svým způsobem podílí na vedení a cho-
du oddílu. Čili každý aktivnější člen je 
veden k  pochopení vedení jako služby 
druhým, nikoli jako nabytí moci a  vlivu. 
Přechod od  členství k  různým stupňům 
„vedení“ je tedy vždy velmi pozvolný 
a ani vedoucí oddílu nemohl mít jiný ka-
riérní postup. A najednou vedete oddíl.

Vyrůstal jste Vy sám ve  Ztracené 
hvězdě? Jak moc důležitá je pro vedou-
cího jeho vlastní skautská zkušenost, 
tedy že prožil skautství na vlastní kůži?

Ne, přišel jsem z  jiného oddílu a  stře-
diska. Ale díky skautským ideálům, které 
všechny oddíly sledují různě intenzivně, 
není takový problém přestoupit do jiného 

oddílu a přinést tam novou inspiraci ply-
noucí z  osobní dosavadní reflexe skaut-
ských hodnot a praxe. Mohou jistě nastat 
lidská nedorozumění, ale úplný nováček 
z  ulice se zapojuje do  oddílu podstatně 
obtížněji. Sehnat dospěláka do vedení je 
z tohoto důvodu velmi nesnadné… i klu-
ci a holky z druhého stupně se k nám při-
dávají jen zřídka – už většinou mají dost 
a dost svých aktivit a povinností.

Je oddíl Ztracená hvězda něčím vý-
jimečný, má nebo dokáže něco, čím se 
jiný skautský oddíl pochlubit nemůže?

Myslím, že jsme výjimeční právě tím, 
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že jsme ten nejobyčejnější oddíl. V tom je naše síla. Nemusíte 
být přece v něčem výjimečný – naším cílem je učit se být spo-
lu jako parta, nikoli jako náhodný soubor jedinců, kteří jed-
notlivě usilují o to být nejlepší. Nejsme výkonnostní sportov-
ní klub s určitým zaměřením, proto ani chlubení není našemu 
slovníku vlastní… Ano, více jezdíme na  vodu a  starší lezou 
po skalách či ferratách, ale i všechna tato dobrodružství mají 
v  sobě vždy přítomnou ideu skupiny, která drží pohromadě 
a v níž se jeden stará o druhého.

Mohl by skautský oddíl vést někdo, kdo tzv. není „vůdčí 
typ“? A přesto se to někdy paradoxně stává, že nejlepšími 
vůdci jsou ti, co to nejméně chtějí a „necítí se jimi být…“

Musí být každý manager vyhraněný vůdčí typ? Úspěch ve-
dení nezávisí ve skautingu jen na míře vůdcovství hlavního ve-
doucího. Oddíl totiž nikdy nevede jedinec, ale tým – oddílová 
rada. autoritativní i  direktivní vedení není skautingu vlastní. 
Kde je guru, tam to zavání hnutím, holdingem… Ale zpátky 
ke skautskému vedení. Vydařit se může nečekaně leccos. Po-
kud je oddílová rada šťastnou náhodou vyváženě složená - 
a dle belbinovy teorie je v ní dost jak inovátorů, tak dotaho-
vačů, či realizátorů – může fungovat až nečekaně zázračně 
a  skvěle. Naopak není vyloučena ani situace, kdy bezvadný 
skautský manager má nouzi o nadšené spoluvedoucí a oddíl 
se rozpadá. Skauting je hnutí dobrovolníků, čili všichni v něm 
působí bez nároku na sebemenší odměnu.

Co především skauti od  vedoucího skautského oddílu 
chtějí? Má jim být rádcem, kamarádem, průvodcem příro-
dou nebo etapou dětství, či vzorem – autoritou, protože i tu 
děti chtějí, ať už si to uvědomují nebo ne… ?

Přijďte se zeptat v  pondělí či ve  středu v  podvečer k  liboc-
kému kostelu. to se dozvíte věci! Odhadované odpovědi jsou: 
jídlo, hry, dělat vohně, dělat bordel, jezdit na vodu, uspořádat 
megarvačku, zrušit ranní rozcvičky atd. Míra identifikace s ideály 
hnutí, požadavky od něj, jsou u každého člena odlišné a zcela 
jedinečné. Jelikož ještě ve  skautském věku není u  členů plně 
rozvinuté abstraktní myšlení, tuto otázku si, myslím, ještě nikdo 
z nich neklade. Všichni, kdo se cítí ve skautu dobře a berou tuhle 
partu za svou, přináší do ní své pozitivní hodnoty a nevědomky, 
ale velmi účinně, jsou formováni dynamikou této malé skupiny. 
Vzory a autoritami se aktivně nezabývají…

Cílem skautingu  není jen výchova a  sebevýchova lidí 
všech věkových kategorií, je to zároveň celoživotní záva-
zek dodržování určitých morálních principů a také životní 
styl. Lze ale být pravým, plus mínus 100% skautem i ve sku-
tečném životě s  dnešním relativizováním hodnot, nebo 
je to ideál, který může existovat jen ve  skautském oddíle 
a po dobu skautské výpravy nebo tábora?

Zde se pokusím odpovědět jasněji a snad i stručněji. Odpově-
dí bude rozporování samotné otázky: nežijeme dva životy – ten 
skautský a pak ten civilní. toto pojetí by hrozilo nebezpečným 
dualismem, roztržením naší existence do  dvou rozměrů, které 
spolu nemají nic moc společného. Ne! Žijeme jen jeden život 
a ten má být naplněn seberozvojem, službou a snahou o lepší 
svět. Každá doba byla nesnadná, relativizovaná, v krizi…, proto 
my musíme být odvážní a rozhodní, a tak se ubránit zejména pa-
sivitě a pokušení zmíněného dualismu, kterým bychom v našich 
myslích či o víkendech budovali skautské rezervace vzorňáctví. 
to je snad ještě nebezpečnější než tahle hrozná doba…

Jsou dnešní skauti jiní než třeba před 30 lety? Projevuje se 
na nich například při pobytu v přírodě vliv doby digitální?

Samozřejmě – ti starší mají o  30 let více a  ti mladší si svůj 
pobyt na houbách nepamatují. i  zcela seriózně – ano. Pokud 
jsem dobře pochopil podstatu skautingu, tak jeho cílem má 
být „připravit členy, aby přežili/dobře obstáli ve  své době“. prá-

vě ono „ve své době“ je klíčové. uzle, šifry, Morseovu abecedu 
udržujeme už jen jako ctihodný zbytek starých skautských do-
vedností, protože v  listopadu roku 1999 skončilo její užívání 
v  telegrafické komunikaci… Hledáme tedy nová témata, jak 
se dobře zorientovat v  dnešním globalizovaném světě. A  tak 
mohou mít mapu v mobilu, ale i bez něj se nesmí ztratit v lese. 
Mohou si googlovat, co zrovna neví, ale musejí se umět na tom 
pak i  společně domluvit, najít řešení, obhájit své stanovisko. 
Dobří skauti cítí, že technika je dobrý sluha, ale zlý pán…

Co je na práci a přátelství s dětmi to nejlepší a nejdůle-
žitější, kvůli čemu byste neměnil a  co stojí za  všechny ty 
starosti a odpovědnost?

Právě ta práce, přátelství, odpovědnost a starosti.
(red)
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Vá š  r e d a k t o r  OTa Z N Í K 

Na kolik let je prodloužená záruka 
poskytovaná na ojeté vozy nabízené 
v programu ŠKODA PLUS? 

 a) na tři roky, 
 b) na čtyři roky, 
 c) na pět let. 

Správná odpověď z minulého čísla zní:
a) Babybox v Praze 6, Jilemnická ulice, na budově úřadu MČ byl zprovozněn 29. července 2010. 

Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří obdrží poukázku na tři mytí osobního vozu v automyčce Praha 6, 
Veleslavínská 39, která funguje non-stop.

1. antonín Bartoš, Praha 6  2. Jan Hošťák, Praha 6  3. MUDr. Jiřina Fojtů, Praha 6

Cenu si vyzvedněte nejpozději do 30. března 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. března 2019, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

březen 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

březen 2019

V březnu soutěžíme o sluneční brýle z kolekce ŠKODA.

1. 3.  19:00  ŠEST ŽEN

2. 3.  16:00  PRSTEN PANA NIBELUNGA

6. 3.  19:00  ČOCHTaNůV dIVOTVORNý HRNEC

7. 3.  19:00  METOO 

13. 3.  19:00  KDYBY TISíC KLARINETů

14. 3.  19:00  ZAČALO TO VESTPOCKETKOU

15. 3.  19:00  METOO

18. 3.  19:00  OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR

20. 3.  19:00  KYTICE

21. 3.  19:00  MOŽNÁ ŽE JISTě ALE URČITě SNAD

22. 3.  19:00 CO NA SVěTě MÁM RÁD

28. 3.  19:00 KYTICE

30. 3.  16:00  KYTICE

HOSTÉ: 

3. 3.  19:00  MůŽEM I S MUŽEM

5. 3.  19:00  NÁVŠTěVNí DEN U MILOSLAVA ŠIMKA

11. 3.  19:00  VŠECHNOPÁRTY

12. 3.  19:00  VŠECHNOPÁRTY

25. 3.  19:00  VŠECHNOPÁRTY

26. 3.  19:00  VŠECHNOPÁRTY

29. 3.  19:00  ZAJíC V PYTLI

02.03. sobota 14:00 + 16:30  Hurvínkova Nebesíčka
03.03. neděle 10:30 + 14:00  Hurvínkova Nebesíčka
05.03. úterý 10:00  Hurvínkova Nebesíčka
06.03. středa 10:00  Hurvínkova Nebesíčka
06.03. středa 19:00  S+H - „Ve dvou se to lépe...“
09.03. sobota 14:00 + 16:30  Hurvínek v Hajanech
10.03. neděle 15:00  Pohádky pro Hurvínka
12.03. úterý 10:00  Hurvínek v Hajanech
13.03. středa 10:00  Hurvínek v Hajanech
14.03. čtvrtek 10:00 + 14:30  Hurvínek v Hajanech
15.03. pátek 19:00  Spejbl a město hříchu
16.03. sobota 14:00 + 16:30  Hurvínek v Hajanech
17.03. neděle 10:30 + 14:00  Hurvínek v Hajanech
19.03. úterý 10:00  Hurvínek v Hajanech
20.03. středa 10:00  Hurvínek v Hajanech
21.03. čtvrtek 10:00  Hurvínek v Hajanech
22.03. pátek 19:00  Spejbl versus drákula
23.03. sobota 14:00 + 16:30  Hurvínek mezi osly
24.03. neděle 10:30 + 14:00  Hurvínek mezi osly
26.03. úterý 10:00 + 14:30  Hurvínek mezi osly
27.03. středa 19:00  S+H - „Ve dvou se to lépe...“
28.03. čtvrtek 08:30 + 10:30  Hurvínkova cesta do Tramtárie
30.03. sobota 14:00 + 16:30  Hurvínek mezi osly
31.03. neděle 10:30 + 14:00  Hurvínek mezi osly
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16.03. sobota 14:00 + 16:30  Hurvínek v Hajanech
17.03. neděle 10:30 + 14:00  Hurvínek v Hajanech
19.03. úterý 10:00  Hurvínek v Hajanech
20.03. středa 10:00  Hurvínek v Hajanech
21.03. čtvrtek 10:00  Hurvínek v Hajanech
22.03. pátek 19:00  Spejbl versus drákula
23.03. sobota 14:00 + 16:30  Hurvínek mezi osly
24.03. neděle 10:30 + 14:00  Hurvínek mezi osly
26.03. úterý 10:00 + 14:30  Hurvínek mezi osly
27.03. středa 19:00  S+H - „Ve dvou se to lépe...“
28.03. čtvrtek 08:30 + 10:30  Hurvínkova cesta do Tramtárie
30.03. sobota 14:00 + 16:30  Hurvínek mezi osly
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í Na  návrh občanského sdružení 
Hanspaulka byla v roce 2007 pojmeno-
vána nová ulice v této lokalitě podle so-
chaře Karla Štipla, který byl významným 
obyvatelem nedaleké ulice Na Míčance. 
Je kolmá na  ulici Na  Klimentce a  končí 
pouze pěší cestou, která vede parkem 
nad stadionem kotlářka. 

Karel Štipl byl významný sochař 
a sklář, profesor Vysoké školy umělecko-
průmyslové v Praze a projektant mnoha 
staveb v Dejvicích a na babě.

Karel Štipl se narodil 21. ledna 1889 
v  Praze v  rodině kočího Františka 
a  matky Františky jako nejstarší ze tří 
synů. Před první světovou válkou stu-
doval Vysokou uměleckoprůmyslovou 
školu v Praze, kterou absolvoval v roce 
1919. Mezi jeho profesory patřili napří-
klad Josef Plečník, u  něhož studoval 
dekorativní architekturu a  Josef Dra-
hoňovský. Od  roku 1920 na  této vyso-
ké škole učil. Karel Štipl byl i  aktivním 
členem Sokola. Pro tyršův dům navrhl 
kašnu, kterou můžeme dnes vidět na ii. 
nádvoří. V roce 1932 se v rámci iX. Vše-
sokolského sletu spolupodílel na archi-
tektonickém řešení Sletové sokolské 

výstavy na pražském Výstavišti. Při dal-
ším sokolském sletu zasedal v odborné 
porotě soutěže o  sletový plakát jako 
předseda uměleckého odboru. V  roce 
1936 navrhl podobu nového ženského 
sokolského kroje.

Po smrti Drahoňovského v roce 1938 se 
stal jeho nástupcem na speciálce pro užité 
sochařství se zvláštním zřetelem ke  sklu. 
V průběhu druhé světové války byl zatčen 
a vězněn v terezínské Malé 
pevnosti.

Karel Štipl se věno-
val hlavně uměleckému 
řemeslu, kování, sklu 
a  drobné plastice. Účast-
nil se soutěže na výzdobu 
Památníku osvobození 
na  Vítkově, pro památník 
J. A. Komenského v Naar-
denu vytvořil mříže v kap-
li a prvorepublikový státní 
znak s  nápisem „Pravda 
vítězí“, podílel se na  vý-
zdobě interiérů Kramářo-
vy vily, projektoval také 
obytné stavby v Dejvicích, 
v  kostele sv. Víta pracoval 

na  uměleckých mřížích v  kapli bartoňů 
z Dobenína a v roce 1958 připravil skle-
něnou plastiku pro československý pavi-
lon na světové výstavě EXPO v bruselu.

Karel Štipl zemřel 22. srpna 1972 a  je 
pochován na Šáreckém hřbitově. 

Za  svůj život vytvořil mnoho soch 
českého lva i náhrobků na hřbitovech.

(mip)

ŠTIPLOVa
dEJVICE - PRaHa 6
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Když je někomu osmnáct, předpokládá se, 
že bude jančit úměrně ke svému věku nabit 
nezničitelnou energií. Osmnáctým rokem 
všeobecně se lidé, organizmy i  nejrůznější 
projekty lidského ducha přibližují svému vr-
cholu, a  když se zadaří, budou pokračovat 
dál. to je případ i tanečního souboru Cara-
melka z Prahy 6; je mu 18 let, avšak jeho mla-
distvý elán má řád daný choreografií a také 
eleganci vypěstovanou tanečním výcvikem, 
to vše dohromady s dalšími vizuálními prvky 
spojenými s tancem ho povyšuje na úroveň, 
která snese profesionální měřítka. Jeho hlav-
ním stylem jsou country tance, což by mohlo 
vypadat docela „staromódně či starosvětsky“, 
jenomže „…většina diváků ani netuší,“ říká 
zakladatelka a choreografka skupiny Jarmila 
Vašáková, „že odvážné, skoro až akrobatické 
taneční figury provázené třeba rockovou hud-
bou jsou vlastně country tance“. Caramelka 
má toho ale v zásobě mnohem víc.

taneční soubor Caramelka vznikl v roce 
2000 jako dětská taneční skupina. Pod ve-
dením choreografky Jarmily Vašákové se 
během let vypracoval z experimentálního 
projektu na  taneční soubor úrovně srov-
natelné s  předními americkými soubory. 
„Vyrůstala jsem v komunismu a všechno zá-
padní bylo zajímavé. Fascinovaly mě count-
ry bály v Praze na Žofíně, chodila tam úplně 
jiná sorta lidí než třeba na diskotéky. Můj syn 
Jirka už od tří let projevoval taneční nadání, 
a tak jsem začala čistě experimentálně tan-
čit s dětmi ze školky. Vedla jsem osm malých 
drobečků, kteří nevěděli, kde je levá či pravá 
strana, a motaly se jim nohy. Časem z toho 
ale vznikl kolos zvaný Caramelka s padesáti 
mladými tanečníky ve  věku od  7 do  21 let,“ 
říká k začátkům souboru Jarmila Vašáková.

Caramelka ovládá širokou škálu hu-

debních stylů, především step, irský step, 
efektní clogging a  tradiční i  moderní 
country tance, ale diváky dovede rozpálit 
také jako formace cheerleaders, což jsou 
speciální dovednosti roztleskávání publi-
ka při tanečně - sportovní až akrobatické 
show před zahájením například velkých 
sportovních, společenských, kulturních 
i charitativních akcí, festivalů, plesů i firem-
ních večírků. Caramelka nevynechá ani ta-
kovou taneční příležitost, jakou poskytuje 
kankán, velmi obtížný tanec po technické 
a  fyzické stránce, který má v  repertoáru 
málo skupin; zvládnou ho jen velmi nadaní 
a motivovaní tanečníci a také není snadné 
mu vtisknout nápaditou a  smysluplnou 
choreografii. Oblíbenou součástí western 
dance show této skupiny někdy bývají 
i tančírny po vystoupení, během nichž na-
učí diváky jednoduché tance, aby se i oni 
mohli podílet na radosti z pohybu. 

„Když se řekne country, každému se vyba-
ví klobouky s liščími ohony a zakouřený sál. 
Když se řekne stepování, většina lidí si před-
staví stepaře s  cylindrem a  hůlčičkou. Pro 
nás se ale nehodí ani jedno. Spíš bych nás 
odvážně přirovnala k představení zvanému 
‚Lord of the dance’ nebo ‚STOMP’. Jenom 
dupeme technicky trochu jinak a  na  scéně 
je nás méně, maximálně dvacet. V  reper-
toáru máme i  kankán a  americké country 
v  současné moderní formě. Většina diváků 
ani netuší, že odvážné, skoro až akrobatické, 
taneční figury provázené rockovou hudbou 
jsou vlastně country tance.“

Vizuální a emocionální účinek každého 
vystoupení souboru Caramelka umoc-
ňují decentně zakomponované komické 
prvky spojené s  hereckým projevem ta-
nečníků a  v  neposlední řadě také pestré 

kostýmové variace kostýmní návrhářky 
Šárky berkovičové vycházející z  tradič-
ních stylů oděvních předloh, v nichž je ale 
přítomna a elegantně začleněna i taneční 
móda dneška. Na  repertoáru má soubor 
více než 30 choreografií. taneční program 
a  dramaturgie vystoupení skupiny Cara-
melka pocházejí z  autorské dílny hlavní 
choreografky Jarmily Vašákové, k  dalším 
choreografům, kteří soubor obohacují 
osobitým pojetím tanečního příběhu, pa-
tří Jiří Vašák a tomáš Lorenc. Představení 
taneční skupiny Caramelka kombinují 
několik tanečních stylů a také věkové ka-
tegorie tanečníků, a  tak ukazují pestrost 
tvorby i nadějný dorost souboru.

Z původně jednotlivých tanečních čísel 
se časem vyvinuly choreograficky prová-
zané a  tematicky komponované celove-
černí programy přerůstající do velkolepě 
pojatých tanečně – hudebních projektů, 
o které projevují zájem pořadatelé kultur-
ních akcí v Čechách i v zahraniční. K nej-
úspěšnějším patří například Stepmotion 
nebo S Caramelkou letem stepem, využí-
vající v maximální míře rytmických a zvu-

Country tance 
už dávno nejsou 
bály s klobouky 
s liščími 
ohony. Soubor 
Caramelka 
patří ke špičce 
českého 
i evropského 
country
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kových možností stepu a experimentující 
s možnostmi pohybu bez hudebního do-
provodu, kdy i  melodii, stavbu hudeb-
ní fráze a  dynamiku zvuku tvoří údery 
stepařských bot v  překvapivé bohatosti 
barev. Ani ostatní plochy těla, ruce, steh-
na, ramena i  trup, nezůstávají nevyužity 
a  tělo se tak stává rezonanční deskou. 
Místy tyto kreace, skoky, tleskání a  ryt-
mické údery dlaněmi do ramen a stehen 
připomínají lidové tance, zejména muž-
ské skokové tance z  Moravy, Slovenska 
nebo Maďarska, něco jako valašský odze-

mek s  kovbojským kloboukem na  hlavě. 
i když to zní divně, proč ne? Jednak ame-
rické country tance odvozují svůj původ 
z irských končin a jednak jsou lidé všude 
na světě nadáni hudebním talentem, ryt-
mickou a  zvukovou představivostí a  vy-
užití vlastního hlasu, těla a  nohou k  hu-
debnímu projevu je nejpřirozenější a také 
první na ráně a vždy v dosahu. 

Skupina Caramelka má za sebou víc jak 
pět set vystoupení na  zahraničních festi-
valech po celé Evropě, kde sklízí úspěchy 
a uznání. Jejich vystoupení jsou výjimečná 

a  bezpochyby patří ke  špičce nejen čes-
kého, ale i  evropského country. Soubor 
znají i  diváci Prahy 6 - jednak má soubor 
na  Praze 6 své sídlo (Puškinovo náměstí 
6), jednak z vystoupení (několikrát ročně) 
v kině Dlabačov v pořadu taneční soubor 
Caramelka a jeho hosté. tak tomu je i letos 
v březnu, kdy navíc vrcholí plesová sezóna, 
v níž bude Caramelka důležitou částí pro-
gramu (v Praze 1., 11., 14. a 22. 3. 2019). 

(*) s využitím webových stránek a fotoar-
chivu tanečního souboru www.caramelka.cz

(red) 

1. 3. pátek 19:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY / vstup volný
Petr Soudek: Cesty končinami
Zahájení výstavy dřevěných plastik. Součástí vernisáže 
bude i komentovaná prohlídka s autorem.

1. 3. pátek 20:00 KONCERT / 130 Kč
Končinna, Katka Šarközi
Putování tajemnými zákoutími šansonu a  po  stopách 
neukončených příběhů.

2. 3. sobota 15:00 DěTSKÉ PŘEDSTAVENí / 50 Kč
Nezávislé divadlo: doktorská pohádka
Do ordinace pana doktora Korpuse přicházejí nejroz-
todivnější postavy. Hejkal, vodník, rusalka a nakonec 
i  nemocná čarodějnice. A  nikdo nezůstane bez po-
moci lékaře!

5. 3. úterý 18:30 PŘEdNÁŠKa / 90 Kč 
předprodej, 100 Kč na místě 
Zdeněk Lukeš: Nejen Petschkovy  
rezidence aneb Max Spielmann
Projektant řady staveb ve stylu secese a pozdního his-
torismu 

5. 3. úterý 19:00 POSLECHOVÝ POŘAD V ÚNIKU  
/ vstup volný 210. JaZZMÁNIE  
– Aktuality a souvislosti
Nemusíme smutnit, Jazzmánie Vládi Kouřila se proza-
tím přesouvá do Úniku. těšit se můžete na black Art Jazz 
Collective, Andrew Cyrille, John Coltrane, Rudolf Dašek, 
Charlie Haden, gonzalo Rubalcaba, Cecil taylor aj.

6. 3. středa 20:00 KONCERT / 130 Kč
Jan Jeřábek, Inženýr Vladimír, Jana Kozubková
Další z večerů Osamělých písničkářů, tentokrát v intro-
vertně ironickém podání

7. 3. čtvrtek 20:00 KONCERT / 150 Kč
Bolehlav, Lionel dixit, Inau 
Hudba jako neurotická porucha, ze které dostanete ta-
nec svatého Víta. Divoký elektro večírek v rychlíku Měl-
ník–Pardubice

8. 3. pátek 20:00 KONCERT / 150 Kč
Paprsky inženýra Garina, The Shifty Grifts
Legenda opět v Kaštanu. Zableskne se, zahřmí, a indus-
triální jaro rozkvete v nejeden úsměv. Jako hosté ji pod-
poří čerstvá pražská crackrocksteady banda.

9. 3. sobota 15:00 DěTSKÉ PŘEDSTAVENí / 50 Kč
divadlo Kubko: Zvířátka a loupežníci
Neštěstí nechodí jenom po  horách a  po  lidech, ale 
i  po  zvířátkách. Záchranná výprava jde ve  stopách 
ochraptělého kohouta až do hlubokého lesa, kde narazí 
na obávaného loupežníka Šlohňajse... 

9. 3. sobota 20:00 KONCERT / 130 Kč
Housky, Zpěváčci Sokolov
Nadžánrové kapradí z punkového podhoubí. K umoc-
nění zážitku doporučujeme věnečky na hlavu!

12. 3. úterý 19:00 
PŘEDNÁŠKA V ÚNIKU / vstup volný
Peru a Bolívie
Druhé březnové úterý bude své zážitky povídat Helči, 
která už procestovala kus světa. Možná budou i tema-
tické dobroty. 

Program KAŠTAN – scéna UNIJAZZU, březen 2019   bělohorská 150, 169 00 Praha 6, www.kastan.cz, e-mail: kastan@kastan.cz

13. 3. středa 18:30 VERNISÁŽ V POPMUSEU  
/ vstup zdarma
Zabal tu hudbu! 
Obaly československých rockových (nejen, ale přede-
vším) gramodesek, od vinylu k iPodu.
Po  vernisáži proběhne komentovaná prohlídka 
a od 19:15 i doprovodná projekce.

13. 3. středa 20:00 POSLECHOVý VEČER / vstupné 
dobrovolné
Turek & Turek uvádí: Zabal tu hudbu! 
Pravidelný audiovizuální pořad tentokrát v návaznosti 
na  výstavu o  významu a  proměnách grafické úpravy 
vydávaných nahrávek. Hostem bude výtvarník Lukáš 
Franz.

14. 3. čtvrtek 20:00 KONCERT / 160 Kč
Yeahrs (D), Sergeant Jammer
berlínská kapela plující na oblacích zasněných shoega-
ze melancholií zavítá do zimní Prahy s debutovým EP 
Always, Almost. A  spolu s  nimi pražské indierockové 
mládí.

15. 3. pátek 20:00 dIVadLO & KONCERT / 120 Kč
Paul Ludwig Landsberg: Zkušenost smrti
inscenace o mravním problému sebevraždy, v podání 
studentů Katedry alternativního a  loutkového divadla 
DAMu, proti sobě staví poklidnost každodenního živo-
ta a  zneklidňující vědomí smrtelnosti. Po  představení 
večer uzavře koncertem skupina Představy postavy.

16. 3. sobota 15:00 DěTSKÉ PŘEDSTAVENí / 50 Kč
divadlo Neklid: Jen počkej, ha, ha, ha
tři malé veselé pohádky se třemi velkými poučeními 
pro malé i velké diváky – odkud se berou brambory, jak 
se žába mění v princeznu a kdo jinému jámu kopá, sám 
do ní padá.

16. 3. sobota 20:00 KONCERT / 140 Kč předprodej, 
160 Kč na místě
Velo, Povodí Ohře 
Chebská směs post-rocku s noise, a pořádně divoká jíz-
da s Klubem přátel pohraničí.

18. 3. pondělí 19:00 DIVADLO / 120 kč
Divadelní spolek „Ještě ne!“: Škola základ života
Již podvakráte odložená premiéra nového nastudování 
divadelní adaptace filmem proslavené knihy Študáci 
a kantoři Jaroslava Žáka v režii Michaely Doležalové.

19. 3. úterý 19:00 PŘEdNÁŠKa / 100 Kč
David Hainall: Barma – usměvavá, tajemná a zlatá
Po  letech, kdy byla světu a  turistům uzavřenou zemí, 
se z barmy stává jedna z nejvyhledávanějších destinací 
v jihovýchodní Asii. Přicházejí i nepříjemné změny, ale 
co zůstává jsou úsměvy, pohoda a všudypřítomná i živá 
víra provázená tisíci zlatými pagodami, kláštery, jesky-
němi a svatými místy.

20. 3. středa 16:00 DěTSKÉ PŘEDSTAVENí / 50 Kč 
Sváťovo dividlo: Tři prasátka
Loutková pohádka o tom, jak si šikovná prasátka pora-
dila se zlým vlkem.

20. 3. středa 20:00 KONCERT / 130 Kč
Jan Burian
Pravidelný večer Kulturní ozdravovny
21. 3. čtvrtek 20:00 KONCERt / 130 Kč

Špuntkvaně, iritující pýchora
Ska, špunt-rock, nepichlavá pýchora, půl punku, ener-
gie mezi proudy a rej, co irituje jen někoho.

22. 3. pátek 20:00 KONCERT / 150 Kč
Karol Komenda Group, Crispy Cheeks
Easy Peasy Lemon Squeezy – blues, club, jazz a Sloven-
sko na skok v Praze

23. 3. sobota 15:00 DěTSKÉ PŘEDSTAVENí / 50 Kč
divadlo Krasohled: Tři přání
Pohádka o  rybáři, jeho ženě a  zlaté rybce, která umí 
splnit přání. Dvě herečky, harmonika, bubínek a loutky, 
které jsou upletené z pedigu košíkářskou technikou.

23. 3. sobota 20:00 KONCERT / 160 Kč předprodej, 
180 Kč na místě
Filip Zangi & Purpur, Lady Praga
Fusion, Funky, R’n’b a zcela skromné přání: Pořádně roz-
tančit česko.

25. 3. pondělí 19:00 POSLECHOVÝ VEČER / 90 Kč 
předprodej, 100 Kč na místě
Jiří Černý: Ro(c)kování
tradiční poslechová antidiskotéka

26. 3. úterý 19:00 FILMOVÁ PROJEKCE / vstupné 
dobrovolné
Mečiar (Slovensko, Česko, 2017, 89 min) 
Dokumentární snímek režisérky terezy Nvotové sleduje 
bývalého slovenského politika Vladimíra Mečiara a jeho 
dopad na slovenskou společnost.

27. 3. středa 20:00 KONCERT / 160 Kč předprodej, 
180 Kč na místě
Zuby nehty
Kapela? Pestrá mozaika vyhraněných osobností! i  se 
všemi jejich paními, podivnými kuchařkami, zvířaty, 
kusy a absurdními obrazy.

28. 3. čtvrtek 20:00 KONCERT / 130 Kč
Red Torch
teenage Riot nestárne a nikde nestaví. garážově špina-
vý rock, grunge i víra v jednom balení.

29. 3. pátek 20:00 KONCERT / 150 Kč
Sdružení rodičů a přátel RoPy, Kolo kolo mlýnský
Pestré barvy deprese a import opavské alternativy

30. 3. sobota 15:00 DěTSKÉ PŘEDSTAVENí / 50 Kč
divadlo Kasperle: O holčičce, která zlobila
taky se vám občas stane, že vám na  záda skočí Ška-
reďák Vztek nebo baba Zlomyslná a  Skřítek Neposlu-
cha do ouška našeptává cosi o Království divočin, kde 
je možné divočit a  zlobit od  rána do  večera? tak aby 
i na vás – stejně tak jako na neposlušnou boženku – ne-
přišla paní truda!

30. 3. sobota 20:00 KONCERT / 150 Kč
Helemese
Kyjovský folkmetal, šanson, šnyclperkelt, hampejz,  
tanec a bublinky.

Výstava: 
1. 3. – 31. 3. 2019
Petr „Komár“ Soudek: Cesty končinami
Dřevořezby, dřevěné plastiky, reliéfní obrazy  
a abstraktní designové sošky 
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Jaro, nevyhnutelně následované létem 
a  tudíž prázdninami, je zejména pro děti 
příslibem romantiky a  dobrodružství, ale 
i u dospěláků je obdobím, kdy se v člověku 
obzvláště silně ozývají pradávné instinkty 
a nutí ho vydat se na toulky přírodou. in-
spirativním příspěvkem k tomu je výstava, 

kterou na březen připravila galerie České 
zemědělské univerzity. Dobrodružný svět 
Foglarovek a jeho hrdinů zde přiblíží expo-
zice nazvaná Spojeni Foglarem.

galerie České zemědělské univer-
zity je už několikátou zastávkou této 
putovní výstavy, kterou na  přelomu 

roku 2016/2017 připravil kolektiv au-
torů Sdružení přátel Jaroslava Foglara 
ke  110. výročí spisovatelova narození. 
Na  17 panelech představuje třicítku 
ilustrátorů, kteří se ve  větší či menší 
míře podíleli na  ilustrování románo-
vého díla Jaroslava Foglara a  dětským 
hrdinům jeho knih tak vtiskli vizuální 
podobu. Jméno slavného spisovatele 
se stalo svorníkem těchto jinak velmi 
rozmanitých tvůrčích individualit - od-
tud název výstavy Spojeni Foglarem. 
byli to: Zdeněk burian, Marko Čermák, 
Kája Saudek, Jan Fischer, bohumil Ko-
nečný, gustav Krum, břetislav Charwot, 
Miloslav Disman či Vlastimil toman.

„Mnohé návštěvníky může překvapit,“ 
říká k  výstavě kolektiv autorů Sdružení 
přátel Jaroslava Foglara, „že spojeni Fo-
glarem byli v  krátkých epizodách svého 
života také výtvarníci Adolf born či Vla-
dimír Jiránek. Výstava dále ukazuje, jak 
sám Foglar považoval výběr ilustrátorů 
pro svá knižní vydání za důležitý. Měl jas-
nou představu o tom, jak působit na mlá-
dež také pomocí ilustrace a  neváhal se 
značnou vehemencí prosazovat své před-
stavy i u těch nejzkušenějších ilustrátorů.“ 
Kromě řady známých i  méně známých 
ilustrací z  knih jsou na  výstavě k  vidění 
také reprodukce děl, která ale nakonec 
vydána nebyla – buď byla překreslena, 
 či pro knižní vydání vůbec nebyla využita.

Výstava byla veřejnosti prvně představe-
na v knihovně Pedagogické fakulty v brně 
v listopadu 2016 v rámci Foglarovských dnů. 
Za pomoci Skautské nadace a organizátorů 
byla  pod názvem Foglar žije představena 
na knižním veletrhu Svět knihy 2017 v Pra-
ze a následně přes léto vystavena na Staro-
městském náměstí v Praze ve Skautském in-
stitutu. Jejími hostiteli byly také tábor, Písek 
a další česká a moravská města.

Je obdivuhodné, jakou vitalitu a  ži-
votaschopnost prokázalo dílo Jarosla-
va Foglara. i  v  současnosti jsou tyto 
příběhy znovu a  znovu převyprávěny 
v  mnoha dalších variacích, jako jsou 
počítačové hry, série rozhlasových 
a  televizních pořadů a  besed, divadel-
ní hry, loutková představení. Jednotli-

Spojeni Foglarem
Galerie ČZU hostí výstavu ilustrací 
románového díla Jaroslava Foglara
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Populární spisovatel literatury pro mládež, významná 
osobnost českého skautského hnutí, redaktor několika 
dětských časopisů a vychovatel Jaroslav Foglar (1907 – 
1991), známý pod skautskou přezdívkou Jestřáb, vedl 
po většinu svého života chlapecký, původně skautský 
oddíl Pražskou Dvojku. Jeho dílo čítá 27 knih, zejmé-
na příběhy Rychlých šípů a Hochů od Bobří řeky patří 
dodnes k  nejčtenějším dílům literatury pro mládež. 
Jejich nového vydání se malí i  velcí čtenáři dočkali 
díky edici nakladatelství Olympia Sebrané spisy Jaro-
slava Foglara, ve které jeho knihy vycházely od roku 
1991 do roku 2018. Jaroslav Foglar je pochován na Vi-
nohradském hřbitově v Praze. 28. října 2017 mu byla 
udělena medaile Za zásluhy (in memoriam). K výročí 
110 let od spisovatelova narození vzniklo první stá-
lé Muzeum Jaroslava Foglara v prostorách hradu Le-
deč nad Sázavou. 

vé postavy například, Jan tleskač, Širokko  
- Velký Vont, Červenáček a  další, ale 
i hlavolam, legendární ježek v kleci, se 
dokonce objevují v  novodobém vyře-
závaném žižkovském betlému. Na  dílo 
spisovatele Jaroslava Foglara a  posta-
vy jeho hrdinů se píší diplomové práce, 
odkazují na  ně četné internetové vy-
hledávače, vycházejí komiksy, desko-
vé hry, karty, plakáty, známky, záložky 
do  knihy. témata Rychlých šípů nebo 
Hochů od bobří řeky provázejí skautské 
letní tábory, pořádají se čtenářské ma-
ratony z Foglarovek, tematické vycház-
ky ve  Stínadlech, návštěvy Foglarova 
bytu, existují soutěže o  ježka v  kleci 
i Memoriál Jana tleskače. Rozpoznatel-
nou podobu, určenou fantazií a kreslíř-
ským rukopisem původních ilustrátorů 
Foglarových románů, si tyto populární 
postavy zachovávají i v době digitální. 
Všechny tyto další podoby existence 
Foglarových románů a  jejich hrdinů 
svědčí o širokém přijetí jeho díla mno-
ha generacemi čtenářů. Hrdinové Fo-
glarových knih a  jejich příběhů už žijí 
vlastním životem stejně jako například 
postavy holmesovské nebo cimrma-
novské literatury. 

tajemno, romantika, dobrodružství, 
naplněná touha po přátelství a souná-
ležitosti kolektivu stejně jako neméně 
uspokojující etická linka příběhů, kdy 
dobro nakonec přes všechna protiven-
ství zvítězí nad zlem, spojená s  mis-
trovským vyprávěním blízkým mladé-
mu čtenáři, činí z Foglarových románů 
přitažlivý zdroj inspirace i  na  prahu  
21. století. tato výstava by vám toto 
vše mohla připomenout. 

(red)
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Letní prázdniny jsem prožíval na  ves-
nici v Suchdole u Kolína, kde jsem vypo-
máhal o žních u našeho známého rolníka 
na poli, sekal kosou obilí, máčel povřísla, 
stavěl panáky a snopky z obilí. také jsem 
pečoval o  zvířata, koně, krávy a  drůbež. 
Přišel jsem tam z  neopatrnosti k  úrazu, 
vidle se mně zapíchly do  nártu. Nohu 
jsem si umyl pod pumpou a  dělal dál. 
V neděli nám bylo slíbeno, že se půjdeme 
podívat do  Kolína na  Kmochův ostrov, 
kde hrávala hudba. Když jsme docházeli 
pěšky ke  Kolínu, slyšeli 
jsme těžký hukot letadel, 
amerických b17. Když 
jsem se ohlédl, obloha 
byla jasná, od  letadel se 
leskly padající předměty. 
Domníval jsem se, že se 
jedná o rušiče radarů, ale 
ony to byly bomby. Rych-
le jsme se schovali pod 
most, země se celá chvě-
la, domy padaly, hořely, 
mezitím byly výkřiky lidí 
a  také mrtvoly. byli jsme 
již blízko nádraží, to dostalo přímý zásah, 
smetlo to tam hodně lidí. byla bombardo-
vaná i rafinerie, která hořela asi dva týdny. 
Po  tomto hrozném zážitku jsme se bez-
myšlenkovitě otočili a zase se pěšky vra-
celi na statek do vesničky Suchdol. 

Prázdniny skončily, otec přijel na  mo-
tokáře a bratr Pepík na kole, dostali jsme 
proviant a společně odjeli domů. Já jsem 
se již nemohl dočkat, co nového na letiš-
ti, které jsem měl tak rád. 

tak jsem se vrátil domů a  moje první 
cesta vedla hned na letiště. byl jsem pře-
kvapen, že od  první vrátnice byla cesta 
pokladena ocelovými pláty přes silnici 
Dlouhá míle až do  Šárky. Po  této cestě 
se přesunulo z  letiště deset letounů Me 
110, dvoumotorových nočních stíha-
ček do předem připravených boxů. tyto 
letouny tam zůstaly až do  konce války. 
Po válce letouny nikdo nehlídal, a tak se 
stalo, že občané je postupně rozebírali, 
rozkrádali, až se z  nich staly vraky. Jed-
nou večer, hned po tom, co jsem se vrátil 
z prázdnin, jsem šel s odpadky pozdě ve-
čer do popelnic, byla tma a já jsem si vů-
bec neuvědomil situaci, jaká byla. Ve tmě 
jsem neviděl strážního, ten na mě zařval, 
halt wer da? Slyšel jsem, jak cvakl uzávěr 
u  pušky, a  tak jsem rychle utekl zpátky 
do budovy. Letiště nebylo osvětleno.

Jednoho dne letištní halou procházel 

velitel letiště s  generálem, kterého jsem 
neznal, do  francouzské restaurace. ten 
neznámý generál se vracel zpět a zastavil 
se u otce pro noviny Der Noe tag. Dali se 
do rozhovoru a vzpomínali na první světo-
vou válku. Když se rozloučil s otcem a ode-
šel, otec mi o něm vyprávěl, že to byl Ernst 
udet, který po  Manfredu von Richthofe-
novi měl druhý nejvyšší počet vzdušných 
vítězství. Dále mi otec vyprávěl, že on není 
nacista, ačkoli je německý důstojník a  že 
jeho hodně přátel nacisté popravili. Měl 

vysokou funkci vrchního zbrojaře letectva 
a úkoly, které mu dávali plnit, se mu moc 
nedařily. Později jsem se o jeho osudu do-
zvěděl mnohem víc. Údajně měl spáchat 
sebevraždu, ale jak to ve skutečnosti bylo, 
je záhadou. Šuškalo se ledacos, i to, že byl 
zavražděn, no byl mu vystaven velký vo-
jenský pohřeb. Někdy se stalo, že noviny 
Der Noe tag byly u nás brzo rozprodané, 
a tak jsem musel rychle tramvají č. 11 na Ví-
tězné náměstí do stánku pro další zásobu 
novin. ten stánek stojí dodnes na stejném 
místě jako dřív, u stanice tramvaje, jenom 

Vítězné náměstí se tenkrát jmenovalo Ná-
městí branné moci a ve stánku seděl ob-
tloustlý Němec, který nechtěl a  nikdy ani 
nemluvil česky.

byl jsem také svědkem velkého hřmo-
tu na hale, a tak jsem se šel podívat, co se 
děje. Vysoký muž byl svázán řetězy na ru-
kou a  na  nohách a  za  sebou táhl želez-
nou kouli. Jeho kroky směřovaly na  to-
aletu a  byl doprovázen civilní hlídkou, 
gestapem. Koukal jsem na  něj, zdálo se 
mi to neuvěřitelné, jak takhle spoutaný 

může jít a  co asi provedl. 
Dodnes nevím, kdo to byl, 
ale dokážu si ho vybavit. 

V  dílnách na  letišti se 
sestavovala letadla mistel, 
která se skládala z  Ju 88 
a na jeho trupu byl posa-
zen Fw 190, stíhač, anebo 
bf 109 ve  funkci navádě-
cí. Účelem takto sestave-
né dvojice bylo provádět 
útoky na  velmi odolné 
cíle na  východní frontě. 
Spodní letoun neměl po-

sádku, ale byl naložen bombami. Vrchní 
letoun měl na jeho trupu propojeno ří-
zení se spodním letounem Ju 88. Dvoji-
ce odstartovala k místu bombardování, 
tedy pilot navedl stroje na  cíl, spodní 
odpoutal a  vzdálil se ke  zpátečnímu 
letu. Ju 88 střemhlavě útočil na cíl. Oba 
letouny neměly žádné palubní zbraně, 
kvůli váze. Na  letišti se prováděl výcvik 
těchto pilotů, starty a přistání, byl jsem 
svědkem i  toho, jak pilot tvrdě přistál 
a stíhačka, co mu seděla na trupu, pro-
bourala Ju 88 celý trup. 

Moje vzpomínky na Vokovice a Veleslavín (XI. část)

Mistel
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EMIL ŠNEBERG



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 jem-
ným citem, který povyšuje pozadí na hlavní motiv, hra 
s okolním prostorem kde pů jde o tvorbu in situ a kdy 
se výstavní sály promě ní v jeden obrazový celek. Pa-
trik Hábl (1975) fascinovaně intervenuje do prostoru, 
experimentuje s  malíř skými technikami, měřítkem 
a  pracuje s  nezvyklými formáty, které velice prac-
ným způ sobem plní svými témě ř  japonskými motivy.

3. BŘ EZNA 2019 V 16:00 HODIN 
TVŮ RČ Í  DÍ LNA S PATRIKEM HÁ BLEM 
VSTUP DO PROSTORU / VSTUP DO OBRAZU – provede Patrik Há bl a lektorka Kateř ina Š vejdová . V kaž dé m prostoru se 
cí tí me jinak. Pů sobí  na ná s obvodové  stě ny, podlaha, strop, barva i vý bava interié ru. Co když  ale na stě ná ch nejsou 
obrazy, ale stě ny př í mo tvoř í  obrazy? Co když  nevstupujeme do mí stnosti ale do samotné ho obrazu? ROZHLÍ DNĚ ME 
SE! Technika bez použ ití  š tě tce, abstraktní  malba. Mož ná  se z ní  na ná s ně kdo dí vá , mož ná  vidí me temnou krajinu, 
mož ná  se cí tí me v bezpeč í . Pojď me zrekonstruovat pocity z vý stavní ch prostor do jednoho obrazu! Vyzkouš í me 
mí chá ní  barev př í mo na obraze, prozkoumá me mož nosti 3D obrazu. VSTUPME! Vstup: 90/60 Kč  - zá kl./sní ž ené 

 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.

BŘEZEN 2019
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

VÝSTAVY



Škoda Plus
MěníMe Minusy
    ojetých vozů
         na plusy

Díky programu ŠKoDa plus se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, které mají najeto maximálně 30 000 km, 
a navíc prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo sáhněte po široké nabídce vyzkoušených 
ojetých vozů s garancí prověřené historie a technického stavu.

Nejlepší nabídka financování 
se ŠKODA Financial Services

Se značkovým financováním 
povinné ručení za 1 000 Kč/rok

Prodejci certifikováni 
ŠKODA AUTO

Roční vozy Bonus při výkupu
Vašeho stávajícího vozu

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.

skodaplus.cz

pŘeRost a ŠvoRc auto
Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
Tel.: 800 10 12 12 
www.prerost-svorc.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
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