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Rozhovor s Kateřinou Englichovou Umělecké sdružení ČVUT Lada Semecká 

Čím žije Praha 6
K harfě mě přivedla náhoda - rozhovor s Kateřinou Englichovou
Galerie Makráč
Od nemoci ke zdraví - Dana Krásová
Historické osobnosti v názvech ulic Prahy 6 - Nechanského
O hudbě se Symfonickým orchestrem Uměleckého sdružení ČVUT
Klavír - orchestr v deseti prstech
Sklo vypovídá o tom, jaký člověk je
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PROGRAM KINA DLABAČOV - DUBEN

Otevřeno každý den od 12 hodin, tel: 233 102 991, pokladna@dlabacov.cz, KINO SENIOR
za jednotné vstupné 60 Kč, SO, NE pestrý program pro děti
Informace k jednotlivým titulům a cenám jsou uvedeny na www.dlabacov.cz
Změna programu vyhrazena, pokladna a kavárna otevřena půl hodiny před začátkem představení.

kino-divadlo-kavárna

1. 4. PÁ 17:30 KINO Dánská dívka
  20:00 KINOpremiéra Teorie tygra
2. 4. SO 10:30 DIVADLOpro DĚTI Lakomá Barka
  15:30 KINOproDĚTI Robinson Crusoe
  17:30 KINOpremiéra Teorie tygra
  20:00 KINO Dánská dívka
3. 4. NE 10:30 KINOproDĚTI Robinson Crusoe
  15:30 DIVADLOproDĚTI Budulínek
  17:30 KINOpremiéra Teorie tygra
  20:00 ZÁZNAM na PLÁTNĚ La Scala - Chrám zázraků
4. 4. PO 17:30 HAPPY monday Everest
  20:00 HAPPY monday Kmotr
5. 4. ÚT 15:30 KINOsenior Zkáza krásou
  17:30 KINOpremiéra Humr
  20:00 KINOpremiéra Anomalisa
6. 4. ST 15:30 KINOsenior Room
  17:30 KINOpremiéra Anomalisa
  20:00 KINOpremiéra Humr
7. 4. ČT 17:30 KINOdokument Girl power
  20:00 KINOdokument Ve sklepě
8. 4. PÁ 17:30 KINOpremiéra Pád Londýna
  20:00 KINOpremiéra Moje tlustá řecká svatba 2
9. 4. SO 10:30 DIVADLOproDĚTI Pejsek a kočička
  15:30 KINOproDĚTI KungFu Panda 3
  17:30 KINOpremiéra Moje tlustá řecká svatba 2
  20:00 KINOpremiéra Pád Londýna
10. 4. NE 10:30 KINOproDĚTI KungFu Panda 3
  15:30 DIVADLOproDĚTI O Sněhurce
  17:30 KINOnávraty Markéta Lazarová
  20:00 Záznam představení Everyman
11. 4. PO 17:30 HAPPYmonday Kingsman
  20:00 HAPPYmonday Zbrusu nový zákon
12. 4. ÚT 15:30 KINOsenior Polednice
  17:30 KINOpremiéra Ulice Cloverfi eld 10
  20:00 KINOpremiéra Nikdy nejsme sami
13. 4. ST 15:30 KINOsenior Ave Caesar
  17:30 KINOpremiéra Nikdy nejsme sami
  20:00 KINO premiéra Ulice Cloverfi eld 10

16. 4. SO 10:30 DIVADLOproDĚTI Cirkus Jéminkotekrindypindy
  15:30 KINOproDĚTI Pat a Mat ve fi lmu
  17:30 KINOpremiéra Spotlight
  20:00 KINOpremiéra Spotlight
17. 4. NE 10:30 KINOproDĚTI Pat a Mat ve fi lmu
  15:30 DIVADLOproDĚTI Červená Karkulka
  17:30 KINOnávraty Pohádka máje
  20:00 KONCERTnaPLÁTNĚ John Williams
18 . 4. PO 17:30 HAPPYmondays Room
  20:00 HAPPYmondays Predátor
19. 4. ÚT 15:30 KINOsenior Nikdy nejsme sami
20. 4. ST 15:30 KINOsenior Brooklyn
  17:30 KINOpremiéra Orel Edie
  20:00 KINOpremiéra Orel Edie
21. 4. ČT 17:30 KINOdokument V paprscích slunce
  20:00 JAZZ&BLUESnight Adam Tvrdý trio
23. 4. SO 15:30 KINOproDĚTI Kniha džunglí
  17:30 KINOpremiéra Orel Edie
  20:00 KINOpremiéra Spotlight
24. 4. NE 10:30 KINOproDěti Kniha džunglí
  15:30 DIVADLOproDěti O neposlušné čarodějnici
  17:30 KINOnávraty Dobrý voják Švejk
  20:00 OPERAnaPLÁTNĚ Večer s Puccinim
25 .4. PO 19:30 DIVADLO Velký holky nepláčou
26. 4. ÚT 15:30 KINOsenior Já, Olga Hepnarová
  17:30 KINOpremiéra Kolonie
  20:00 KINOpremiéra Už je tady zas
27.4. ST 15:30 KINOsenior Spotlight
  17:30 KINOpremiéra Už je tady zas
  20:00 KINOpremiéra Kolonie
28.4. ČT 17:30 FILMOVÝklub Můj král
  20:00 JAZZ&BLUESnight Petr Kalfus trio
29.4. PÁ 17:30 KINOpremiéra Lovec: zimní válka
  20:00 KINOpremiéra Carol
30. 4. SO 15:30 KINOproDĚTI Příběh lesa /KINOpremiéra 
  17:30 KINOpremiéra Carol
  20:00 KINOpremiéra Lovec: zimní příběh



Rada starosty diskutovala sociální 
a zdravotní otázky. Koncem února se 
uskutečnilo již třetí pracovní setkání 
expertního poradního sboru starosty 
Prahy 6. Jejími členy jsou vysoce uzná-
vané osobnosti, které jsou dlouhodobě 
aktivní ve veřejném životě Prahy 6. „Pro 
vedení radnice je mimořádně přínosné 
slyšet konstruktivní kritiku naší práce od 
osobností, které představují respektova-
né autority napříč nejrůznějšími obory 
a které si současně udržují jistý odstup 
od dennodenního chodu našeho úřadu,“ 
kvitoval setkání starosta Prahy 6 Ondřej 
Kolář. Hlavním tématem diskuse tento-
krát byla sociální a zdravotní problema-

tika. Konkrétně se projednávala témata 
jako ideální struktura péče o seniory, 
zdravotně postižené či sociálně vylou-
čené a znevýhodněné spoluobčany, 
kteří dlouhodobě pobývají na území 
Prahy 6. Podrobně se diskutovala rov-
něž budoucnost zamýšleného integro-
vaného sociálního centra v  Šolínově 
ulici a praktické aspekty fungování po-
likliniky Pod Marjánkou. „Rada starosty 
představuje inspirativní zásobník pod-
nětů, se kterými můžeme dále pracovat. 
Zaujalo mne, že vlastně všichni vnímají 
nedostatek míst v  domovech seniorů 
a uvítali by, aby obec pojala navýšení 
těchto kapacit jako svoji prioritu a dále 

i to, že účastníky debaty zajímaly infor-
mace o mobilních sociálních službách 
pro lidi bez domova,“ doplnila radní Mi-
lena Hanušová, zodpovědná za sociál-
ní a zdravotní politiku. Rada starosty 
je neformální poradní skupina složená 
z  osobností, které jsou životně nebo 
profesně spojeny s Prahou 6. Jejími čle-
ny jsou mj. rektoři ČVUT a VŠCHT, ředi-
tel Ústavu organické chemie a bioche-
mie AV ČR, ředitel NTK v  Praze, ředitel 
Městské knihovny, předsedkyně Klubu 
za starou Prahu, ale i členové spolků 
činných na Praze 6, představitelé armá-
dy a živnostníci.

Den dětí v Oboře Hvězda. Praha 6 
vyhlašuje veřejnou zakázku na pořádání 
akce Den dětí v Oboře Hvězda. Předmě-
tem plnění zakázky je kompletní příprava 
a realizace společenské akce Den dětí, tj. 
programové, produkční, propagační, or-
ganizační, technické, bezpečnostní a fun-
draisingové zajištění akce, včetně zajiště-
ní zázemí s občerstvením pro významné 
hosty dle následující specifi kace. Termín 

konání: 5. června 2016, rozsah akce 10 
– 18 hodin. Místo konání: lesopark Obo-
ra Hvězda. Den dětí v Oboře Hvězda je 
tradiční kulturně-společenskou akcí pro 
všechny věkové kategorie, především pro 
rodiny s dětmi. Každoročně se jí zúčastní 
více než pět tisíc návštěvníků. Akce nabízí 
bohatý program, kromě koncertů zná-
mých skupin a divadelního představení 
se mohou děti zúčastnit různých soutěží, 

zkusit svoji šikovnost v rukodělných díl-
nách a za splněné úkoly získat zajímavé 
odměny. Vstup na celou akci a veškerý 
program jsou zdarma. Vítězný dodavatel 
vybuduje v lesoparku Obora Hvězda na-
učná a zábavná stanoviště, kde na děti 
bude čekat bohatý program plný kultur-
ních představení, nejrůznějších worksho-
pů a soutěží, doplněný pestrou nabíd-
kou občerstvení.
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ÚT 05/04
 Písecká brána 
 16:00 

ÚT 12/04
 Villa Pellé 
 16:00 

ÚT 19/04
 SRAZ v 16:00 na 
 rohu ulic Milady 
 Horákové a 
 U Sparty 

ÚT 26/04
 Písecká brána 
 16:00 

ÚT 26/04
 VIlla Pellé
 18:00 

NORMÁLNÍ JE BÝT ZDRAVÝ
Přednáška Dr. Jitky Hořejšové o tom, jak si poten-
ciál zdraví zvyšovat v každém věku.

SETKÁNÍ SE ZUZANOU BUBÍLKOVOU
Tomáš Pilát ve svém diskusním klubu tentokrát 
přivítá českou herečku, televizní novinářku, 
publicistku a moderátorku. 

VYCHÁZKA: BUBENEČ—SEDLEC
Kulturní vycházka s Josefem Vomáčkou 
po památkách a zajímavých místech v Bubenči 
a Sedlci.  nutná rezervace 

ZLATÁ ŠEDESÁTÁ — JIŘÍ ŠTĚDROŇ

KOBEREC JAKO PLOCHA PRO ORNAMENT 
Kde se ručně vázané koberce vyrábějí? Jaká jsou 
speci ka vzorů? Na tyto a další otázky odpoví 
přednáška Zdenky Klimtové z Národní galerie.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ
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VÝTVARNÝ KURZ
úterý 10:00–12:00
a 12:00–14:00
KONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ 
CVIČENÍ
středa 9:00–9:50 a 9:50–10:40
ANGLICKÁ KONVERZACE
středa 10:00―11:00
a 11:00―12:00

FRANCOUZ.  KONVERZACE
čtvrtek 10:00―11:00
a 11:00―12:00
TAJ-JI
čtvrtek 10:00–11:00 
a 11:00–12:00

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

Přihlásit se můžete také 
v Klubovně Fresh senior, 
Villa Pellé, Pelléova 10, 
160 00 Praha 6

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V KURZECH: 
ANGLICKÁ KONVERZACE, TAJ-JI, KONDIČNÍ 
A REHABILITAČNÍ CVIČENÍ.

NABÍDKA PRAVIDELNÝCH KURZŮ

PROGRAM ⟶ DUBEN 2016

FRESH SENIOR ⟶ Praha 

BEZPLATNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
ÚTERÝ 13:00–14:00
Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6
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Praha 6 podporuje aktivní životní styl 
všech občanů. Městská rada vyhlásila do-
tační programy na podporu sportovních 
a volnočasových akcí a aktivit pro seniory 
a občany se zdravotním postižením. Pro 
dotační program Sport a volný čas na Šest-
ce je k  dispozici celková částka 2 miliony 
korun. Z  dotace bude možné čerpat ná-
klady na realizaci sportovních a volnočaso-
vých akcí konaných pro širokou veřejnost 
Prahy 6 od 1. května až do konce letošního 
roku. Žadatelé mohou požádat minimálně 
o 10 000 a maximálně o 200 000 korun na 

projekt. „Program si klade za cíl podpořit ta-
kové projekty, které lidem umožní trávit smy-
sluplně volný čas, rozvíjet společenské kon-
takty a podporovat kladný vztah ke sportu,“ 
uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. V rám-
ci dotačního programu Senior & handicap 
sport na Šestce je pak k  dispozici suma 
300  000 korun. Žadatelé mohou požádat 
o částku v rozmezí 10 000 až 50 000 korun 
na finanční podporu projektů realizova-
ných rovněž od 1. května do konce roku. 
Smyslem programu je podpořit a rozšířit 
nabídku sportovních aktivit pro seniory 

a občany se zdravotním postižením a při-
spět tím k jejich snazšímu začleňování do 
většinové společnosti. „V minulosti fungo-
val v oblasti podpory sportu a volného času 
pouze jeden dotační program, do kterého 
se hlásilo celé spektrum žadatelů a bylo 
velmi obtížné objektivně posoudit kvalitu 
a potřebnost jednotlivých projektů. Věřím, že 
vznikem několika samostatných programů 
se podaří co nejvíce spravedlivě rozdělit pod-
poru radnice mezi všechny cílové skupiny,“ 
uzavřel radní Libor Bezděk, zodpovědný za 
oblast sportu a volného času.

Praha 6 otevřeně investuje do vlastní 
budoucnosti. Radnice Prahy 6 na svých 
oficiálních webových stránkách zveřejnila 
podrobnou demografickou studii pro ob-
last školství s výhledem až do roku 2030. 
Z prognózy vyplývá, že pozvolný růst po-
čtu dětí v základních školách bude v Praze 
6 stabilně pokračovat až do druhé polovi-
ny dvacátých let. Vývoj ve spádových ob-
lastech škol nebude nicméně rovnoměrný.

„Praha 6 musí na předpokládané demo-
grafické změny dokázat adekvátně reagovat 
smysluplnými investičními výdaji. Zajištění 

nezbytných podmínek pro kvalitní základní 
vzdělání je ostatně investicí, z  jejíchž divi-
dend bude profitovat celá společnost,“ uvedl 
starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Současně 
radnice v  podobě otevřených dat uveřej-
nila v sekci věnované školství a na portá-
lu otevřených dat i veškeré investice do 
mateřských a základních škol na území 
Prahy 6 za posledních 15 let. Celková část-
ka činí v  součtu přes 1,6 miliardy korun. 
V datasetech může každý zájemce prová-
dět libovolnou analýzu údajů. „Obrovskou, 
nicméně nezbytnou investici, kterou Praha 6 

učinila do budov škol a školek v posledních 
patnácti letech, aby zareagovala na mo-
hutnou populační vlnu, umožnil masivní 
výprodej obecních bytů. Tuto kapitolu dějin 
však máme za sebou, takže prostředky bu-
deme muset dál hledat jinde. Dílem je vidím 
v evropských dotacích, které konečně dopu-
tovaly i do Prahy, dílem v prostředcích, které 
má hlavní město Praha skutečně rozdělovat 
mezi městské části. V tuto chvíli nejsou zjev-
ně dostatečné,“ uzavřel zástupce starosty 
Jan Lacina, který je zodpovědný za oblast 
školství a problematiku otevřené radnice.
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Praha 6 zajistí pro své občany nová 
parkovací místa. Rada městské části Pra-
ha 6 na svém jednání v  polovině března 
vyjádřila jednoznačný záměr využít část 
podzemních garáží nacházejících se na 
Prašném mostě pro potřeby rezidentů 
Prahy 6. Konkrétně půjde o celé druhé 
z  celkového počtu tří podzemních pod-
laží. Tamní kapacita čítá 101 parkovacích 
míst pro automobily, 11 míst pro moto-
cykly a 4 vyhrazená místa pro invalidní 
stání.„Snažíme se vyjít vstříc oprávněným 
požadavkům místních obyvatel, kteří se 
v souvislosti s možnostmi parkování mnoh-
dy cítí jako cizinci ve své vlastní čtvrti,“ 

uvedl zástupce starosty Martin Polách, 
zodpovědný za oblast dopravy. Vedení 
radnice dále podporuje využití prvního 
podzemního podlaží pro veřejné parko-
vání a třetího pro účely Správy Pražského 
hradu. Konkrétní cenová politika bude 
v daném místě specifikována až po další 
domluvě s  Technickou správou komuni-
kací hl. m. Prahy. „Doprava v klidu nechává 
ve skutečnosti málokoho v klidu. Věřím, že 
i s  ohledem na plánované uvedení v  život 
zón placeného stání přispěje zajištění no-
vých parkovacích míst k  dlouhodobému 
zlepšení situace v  Praze 6,“ uzavřel staros-
ta Ondřej Kolář.

Letiště Václava Havla Praha bylo oce-
něné za kvalitu svých služeb. Letiště Vác-
lava Havla Praha se umístilo na druhé příčce 
v prestižním mezinárodním průzkumu, který 
hodnotí úroveň kvality svých služeb v  roce 
2015. Ocenění získalo v  konkurenci všech 
evropských letišť, kterými projdou ročně 
více než dva miliony cestujících. Žebříček 
každoročně vyhlašuje Mezinárodní rada 
letišť (Airports Council International, ACI), 
a to pro regiony Afrika, Asie – Pacifik, Evro-
pa, Střední východ, Severní Amerika a Jižní 
Amerika – Karibik. Pro Letiště Václava Havla 
Praha je to historicky první umístění na prv-
ních příčkách průzkumu. Druhé místo sdílí 
společně s  letišti v  Dublinu, Curychu a na 
Maltě. „Spokojenost cestujících je naším nej-
větším úspěchem, proto si velmi vážíme tohoto 
ocenění naší dosavadní práce. V minulém roce 
jsme podnikli řadu změn právě s cílem zlepšit 
celkový zážitek z letiště a jeho služeb, aby pro 
cestujícího příjemná dovolená začínala už na 
letišti. Zaměřili jsme se na zvýšení poměru kva-
lity a ceny produktů i služeb, rozšíření nabídky, 
usnadnění orientace i rezervačních procesů, 
ale také na komfort a čistotu toalet. V  těchto 
oblastech jsme také zaznamenali v  názorech 
cestujících meziroční zlepšení,“ vysvětluje Vác-
lav Řehoř, předseda představenstva Českého 
Aeroholdingu, a odkazuje na loni spuštěnou 

kampaň Měníme letiště pro vás. „Výsledek 
průzkumu ukazuje, že jsme se vydali správným 
směrem a chceme v  tom pokračovat, aby-
chom zvýšili atraktivitu letiště také pro přiléta-
jící cestující. Soustavně pracujeme na zlepšení 
interiéru a exteriéru letiště, aby se zde cestující 
cítili komfortněji. Chystáme nové ideové řeše-
ní prostor připomínající více symboliku Prahy 
a České republiky, již v květnu se cestující mo-
hou těšit na první nové Visitors centrum v příle-
tové hale. Zároveň chceme rozvíjet individuální 
přístup pomocí vyškolených asistentů na pří-
letech i odletech a v neposlední řadě prosadit 
komfortnější cestování do centra s  moderně 
vybavenými a barevně odlišenými autobusy. 
Věřím, že s  těmito chystanými změnami se 
nám podaří aspirovat na první příčku,“ dodá-
vá Řehoř. Umístění je výsledkem průzkumu 
ACI, který probíhal na 300 letištích ve světě. 
Hodnotícími kritérii byla celková spokoje-
nost cestujících s letištěm i s jeho službami, 
jako je nabídka restaurací a obchodů, vyba-
vení letiště, průběh pasové a bezpečnostní 
kontroly, proces odbavení, snadná orientace, 
ale i doprava z a na letiště.  Na prvním místě 
se v regionu evropských letišť přepravujících 
ročně více než 2 miliony cestujících umístila 
letiště Šeremetěvovo, Plukovo a Soči, třetí 
místo obsadila letiště v  Kodani, Keflaviku, 
Portu, Vídni a londýnské Heathrow. 

Praha 6 zmapuje bariéry na svém 
území. Rada městské části Praha 6 na 
svém jednání schválila záměr pokračo-
vat v podrobném mapování přístupnosti 
a bezbariérovosti objektů na svém území. 
„Po dohodě s Pražskou organizací vozíčká-
řů, která pro nás již od  roku 2012 průběž-
ně monitoruje místní terén, bychom rádi 
v  tomto roce vyslyšeli přání našich handi-
capovaných spoluobčanů a nechali provést 
zevrubnou analýzu přístupnosti všech sta-
nic metra na našem území,“ uvedla radní 
Milena Hanušová, která je zodpovědná 
za zdravotní a sociální politiku. Studie 
se bude zejména zaměřovat na stanice 

metra Hradčanská, Dejvická, Bořislavka, 
Nádraží Veleslavín a Petřiny. „Výstupem 
studie bude nejen komplexní analýza pří-
stupnosti všech místních stanic metra, 
ale i detailní popis přestupů na navazují-
cí dopravu v  jejich bezprostřední blízkosti 
a vypracování návrhů optimálních úprav. 
Praha 6 má ambici jít v této oblasti příkla-
dem i ostatním městským částem,“ doplnil 
starosta Ondřej Kolář. Pořízení uvedené 
studie by mělo vyjít celkem na 36  300 
korun. Praha 6 v  této souvislosti požádá 
o příslušnou jednorázovou účelovou do-
taci ve výši 30 000 korun z rozpočtu hlav-
ního města Prahy.



Učila jste se v dětství hrát také na 
jiné hudební nástroje, nebo byla 
harfa Vaší první volbou? Co Vás k ní 
vlastně přivedlo? 

Harfa mou první volbou nebyla. Začala 
jsem hrát na zobcovou fl étnu, pak na kla-
vír, k tomu se přidala příčná fl étna. Klavír 
mi šel, ale fl étna, to byl pan učitel chudák. 
Už to vypadalo, že půjdu na konzervatoř 
studovat klavír a přišla, jak to tak v živo-
tě bývá, úplná náhoda. Můj táta pracoval 
v divadle Semafor a Dáda Patrasová mu 
tenkrát nabídla, aby mě vzal k jejímu ta-
tínkovi, profesoru Karlu Patrasovi, který 
učil na AMU. Mně ale, jakožto třináctileté 
holce, uniklo, že je harfi sta. Žila jsem v do-
mnění, že je klavírista. A on si pro změnu 
myslel, že já toužím hrát na harfu. Překva-
pení bylo oboustranné…

V kolika letech je ideální začít 
s učením na harfu? 

Dnes začínají už pětileté děti brnkat na 

malé lidové harfi čky. Je to úžasné, to za 
nás vůbec nebylo. V posledních letech se 
harfa mnohem více vyučuje i na základ-
ních uměleckých školách, což je skvělé. 
Děti mohou hrát na různé barevné ná-
stroje, k tomu mají stejně barevné baťůž-
ky, akorát ta práce je pořád stejná…

Je harfa nástrojem pouze pro váž-
nou hudbu, nebo se na ní dá hrát i jiný 
žánr? Třeba jazz? 

Harfa vůbec není nástrojem jenom pro 
vážnou hudbu. Je i celá řada vynikajících 
jazzových harfi stů. Harfa, na kterou hraju 
já, tedy koncertní, vzešla z lidových ná-
strojů. Těch je celá řada a najdete je od Pa-
raguaye, Číny, Japonska, přes Irsko, Wales, 
Tyrolsko... Nicméně s tou koncertní verzí 
už nemají tolik společného. Koncertní 
harfy jsou používány především v symfo-
nických orchestrech. Existují ale i elektric-
ké nebo elektro-akustické harfy. Na první 
pohled byste rozdíl nepoznal. Jednu tako-

vou mám doma také. 
Mají všechny harfy stejnou velikost? 
Koncertní harfa je standardizovaná, ale 

jsou tam pochopitelně odchylky. U lido-
vých harf je škála obrovská. Od úplně ma-
ličkých harfi ček přes poměrně velké háč-
kové harfy. Některé mohou být i barevně 
dost divoké - modré, červené... 

Dá se na harfu i frázovat? 
Samozřejmě. Na každý nástroj se dá frá-

zovat. Musíte se to ale nejdřív naučit.
Co je při hraní na harfu nejtěžší? 
Všechno. I to frázování. Na harfu se hra-

je pouze osmi prsty - tedy bez malíčků, 
což samo o sobě je limitující. Moc bych 
si někdy přála použít všechny prsty jako 
u klavíru. Jinak považuji za daleko nejtěžší 
synchronizaci rukou a nohou. Mnozí lidé 
ani netuší, že má harfa sedm pedálů. Asi 
proto jsme takoví výborní řidiči… Kaž-
dý z pedálů má tři polohy - používají se 
pro přelaďování o půltón a celý tón. Když 

říká harfenistka Kateřina Englichová

K HARFĚ MĚ PŘIVEDLA NÁHODA,

Kateřina Englichová vystudovala hru na harfu na pražské konzervatoři a později také v USA. Patří k výrazným osobnos-
tem české harfové školy a je uznávanou hudebnicí nejen u nás, ale i v zahraničí. Jako sólistka koncertovala před posluchači 
všech kontinentů. Spolupracovala a spolupracuje s nejvýznamnějšími umělci, soubory a dirigenty. Na svém kontě má de-
sítky špičkových nahrávek. 

6



zmáčknete v  nepravý čas špatný pedál, 
z dobré skladby se stane hororová hudba.

Kolik kilogramů harfa váží? 
Koncertní harfa váží zhruba 38-40 kg. 
Musí se po každém stěhování

dolaďovat? 
Musí, jako každý jiný nástroj. Smůla je 

v tom, že má 47 strun. 
Platí u harfy to, co třeba u houslí, že 

čím starší nástroj, tím lepší má zvuk? 
Vůbec ne. Spíš naopak. Ne, že bych už 

někdy nehrála na výborný starší nástroj. 
Jednou jsem měla možnost zahrát si na 
sedmdesát let starou harfu, která ale byla 
mezitím „přestavěná”, to znamená zrekon-
struovaná a zmodernizovaná. Jsou i harfy 
mnohem starší, pochopitelně, ale ty se 
používají buď pro dobovou hudbu (např. 
barokní), nebo jsou to víceméně muze-
ální kusy. Nové nástroje bývají mnohem 
lepší už kvůli mechanice, která je kovová 
a lety se oběhá. Je to trochu jako u auta. 

Nakolik je fi nančně náročné pořízení
harfy? 

Není to levný nástroj. Ale například ve 
srovnání se smyčcovými nástroji to zase 
není tak zlé. Všechno je relativní. Může-
te začít u několika desítek tisíc a končit 
u sumy luxusního auta. Hodně záleží na 
tom, k jakému účelu si ho pořizujete. Pro 
profesionála je to pochopitelně něco ji-
ného než pro dítě, u kterého nevíte, jestli 
je to za rok nepřestane bavit. Je ale mož-
né si harfu půjčit. U nás je to stále dost 
v plenkách, ale i tady se dá najít mož-
nost. Já sama jsem léta půjčovala jednu 
ze svých harf. 

Na harfu jsem viděl hrát vždy jenom 
ženu. Znáte i nějakého harfi stu muže? 

Znám mnoho vynikajících mužů har-
fi stů. Zejména z  Francie, Anglie, nebo 
Latinské Ameriky. Souvisí to pravděpo-
dobně s lidovou muzikou, v  níž všechna 
vyjmenovaná místa používají i harfu. 
U nás taková tradice není, byť do polo-
viny 19. století na harfu hráli v orchestru 
pouze muži. Ony totiž ženy v orchestrech 
vůbec nebyly.  

Vy jste po konzervatoři hru na har-
fu studovala i v USA. Jak dlouho, co 
to pro Vás znamenalo a jak k tomu 
vlastně došlo? 

Ano, vystudovala jsem vysokou školu 
v USA, kde jsem měla to štěstí dostat se 
na jednu z nejprestižnějších hudebních 
škol vůbec, na Curtis Institute of Music ve 
Filadelfi i. Opět náhoda - americký přítel 
mých rodičů mi ji doporučil, neboť o její 
vysoké úrovni slyšel. Navíc ten, kdo udělá 
přijímací zkoušky, studuje na této škole 
zdarma! Což je v Americe terno. Já jsem to 
riskla, i když jsem v té době vůbec netuši-
la, o co se jedná a navíc mi to přišlo zcela 
absurdní. Nicméně mě přijali. Jenomže 

jsem neměla žádné další stipendium na 
mimoškolní výdaje - pojištění, ubytování 
atd. Zasáhla opět náhoda. Požádala jsem 
si o Fulbrightovo stipendium. Ne, že bych 
o něm tenkrát moc věděla, ale protože 
bylo podle abecedy první na seznamu, 
který jsem si vyzvedla na americké am-
basádě. Studovala jsem tam pět let a do-
stala se do světa snů. Setkala jsem se se 
skvělými pedagogy, ale také možnostmi, 
setkala jsem se se špičkami hudebního 
světa, od Leonarda Bernsteina, Mstislava 
Rostropoviche, Itzhaka Perlmana, Pincha-
se Zukermana, až po Yo-Yo Ma, Riccarda 
Muti, Simona Rattlea... Mými spolužáky 
byli dnes slavní houslisté Hilary Hahn 
nebo Leila Josefowicz, dirigent newyor-
ských fi lharmoniků Alan Gilbert a další 
skvělí hudebníci. 

Dovedla jste si ve svých začát-
cích představit, že se stanete špič-
kovou sólistkou, o kterou je zájem 
po celém světě? 

Vůbec jsem nepočítala s tím, že se budu 
živit jako sólový a komorní hráč. Vlastně 
skoro celou konzervatoř jsem to moc ne-
řešila. Když jsem vyhrála konkurz do Gus-
tav Mahler Jugend Orchestra, který řídil 
slavný italský dirigent Claudio Abbado, 
poprvé mi došlo, že se tím asi opravdu ži-
vit budu a chci. Dejme ale vše do kontextu. 
To byl rok 1986, tedy reálný socialismus. 
O nějaké Americe ani vidu, ani slechu. 

Takže jste hrála jako orche-
strální hráčka? 

Mockrát a ráda. Ať už ve školním or-
chestru, poté právě ve zmiňovaném 
orchestru Gustava Mahlera, pak jsem 
v osmnácti udělala konkurz do Pražských 
symfoniků, posléze do orchestru Národ-
ního divadla. Pak ale přišla Amerika. Tam 

jsem vyhrála konkurz do Philadelphia 
Orchestra jako substitut. U konkurzu 
nás bylo padesát! To je typická Ameri-
ka. Když byl pak konkurz na stálé místo, 
byla jsem v poslední trojici z osmdesáti. 
Nevzali nikoho. To je také Amerika. Mně 
bylo 23 let. Konkurence k zbláznění. Je-
nomže výsledky jsou pak podle toho. 
Když jsem se vrátila, hrála jsem často 
s Pražskou komorní fi lharmonií, ale do-
stávala jsem více a více nabídek na só-
lové hraní, na komorní koncerty. Nějak 
jsem nebyla schopna, a v tom vidím svoji 
velkou limitaci, vše prokombinovat. Jed-
noduše jsem nestíhala, a když pak přišla 
rodina, tak už vůbec ne. Hraní v orchest-
ru je krásná věc, ale škoda, že harfy toho 
nemají ke hraní trochu více. To čekání 
a vysedávání mě drtilo. 

Vaše interpretační umění bylo oceně-
no řadou cen na mnoha mezinárodních 
soutěžích. Na která jste nejvíce pyšná? 

Pravděpodobně na newyorskou sou-
těž Pro Musicis. Je to velká soutěž, ve 
které Vás hodnotí nejen harfi sté, a to mi 
přijde moc dobré. Nechtěla bych, aby se 
harfa uzavírala do škatulky „nikdo tomu 
nerozumí kromě harfi stů”. To je totiž stej-
ný nesmysl, jako když houslista nemůže 
ohodnotit hobojistu, protože na ten ná-
stroj nehraje. Určitě neví o nějakých tech-
nických fíglech, ale jako muzikant musí 
vědět, jestli se mu hra dotyčného hudeb-
níka líbí nebo ne. 

Se kterými významnými umělci a or-
chestry jste jako sólistka spolupraco-
vala a spolupracujete? 

Ještě ve Filadelfi i jsem hrála například 
s violoncellistou Mstislavem Rostropo-
vichem, s Philadelphia Orchestra, s Van-
couver Symphony Orchestra, s Hongkong 
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City Orchestra, se San Francisco Chamber 
Orchestra, v Čechách snad skoro se vše-
mi orchestry včetně České fi lharmonie, 
s dirigenty Riccardem Muti, Wolfgangem 
Sawallishem nebo Charlsem Dutoit. V Pra-
ze pak s Jiřím Bělohlávkem, Jakubem Hrů-
šou, Zdeňkem Mácalem, spolupracovala 
jsem léta s Josefem Sukem - natočili jsme 
společně dvě CD, s Václavem Hudečkem, 
s Pavlem Šporclem. V zahraničí spolupra-
cuji se známým americkým houslistou Ro-
bertem Davidovici, s Josephem Lin, s ně-
meckým fl étnistou Michaelem Kofl erem, 
s italským fl étnistou Massimo Mercelli, 
s americkou fl étnistkou Carol Wincenc, 
profesorkou na Juilliard School of Music, 
která si se mnou zahrála na mém posled-
ním CD pro fi rmu Supraphon. Nechci 
nikoho vynechat, zejména moje dlouho-
leté hudební partnery - hobojistu Viléma 
Veverku, nebo violistku Jitku Hosprovou 
a lucemburského fl étnistu Carlo Janse, 
s kterými hraju už řadu let v triu Bohemia-
-Luxembourg. Ono je to s tou slávou jako 
s polní trávou. Považuji za čest, že jsem 
mohla v životě spolupracovat opravdu 
s velkými umělci, ale ne všichni jsou ti 
nejznámější. Tam už hrají roli i jiné faktory 
a samozřejmě i štěstí. 

Na které koncerty nejraději vzpomí-
náte a kterých si nejvíce ceníte? 

To je těžké. Pochopitelně si cením toho, 
že jsem hrála v Carnegie Hall v New Yorku, 
v Santory Hall v Tokiu, v Beethoven Saal 
v Bonnu nebo v pražském Rudolfi nu, ale 
mám překrásné vzpomínky i na koncerty 
v maličkých kostelících, mnohdy poloroz-
bořených, kde byla nezapomenutelná at-
mosféra a kontakt s lidmi opravdu nablíz-
ko. Genius loci. To mám moc ráda. 

Koncertujete stále se stejným nástro-
jem, nebo jich máte více a střídáte je? 

Nástroje střídám, sólo s orchestrem ale 
hraju většinou na svoji americkou harfu. 
Je nejprůraznější. 

Vozíte si svoji harfu i do zahraničí? 
Jak kdy. Pokud je koncertů více, tak vět-

šinou ano, ale záleží na okolnostech a na 
pořadateli. Přes moře s harfou necestuji. 
Mně ani jí by to nedělalo moc dobře. Na 
místě se nástroj půjčí. 

Jak často koncertujete? 
Někdy třikrát do týdne, někdy jednou za 

14 dní. Záleží, jak se to sejde. Nikdy to ale 
není vyvážené. Spíš se to kumuluje do ob-
dobí, kdy je tolik koncertů s různými pro-
gramy, že si píšu seznamy, co mám všech-
no hrát, abych na něco nezapomněla.

Kolik času věnujete cvičení? Hraje-
te pravidelně každý den, nebo jenom 
před vystoupením? 

Musí se hrát pravidelně. Z tohoto hle-
diska je to podobné sportu. Když netré-
nujete, svaly si odvyknou a paměť selhá-

vá. Samozřejmě se stane, že se k tomu 
prostě nedostanete, ať už kvůli cestování, 
nebo jinou činností. Okolo muziky je hod-
ně agendy, i když se o Vás stará agentura. 

Pečujete nějak speciálně o své ruce?
Nejsem si toho vědoma a snažím se tím 

nijak nedeprimovat. Nicméně člověk asi 
automaticky určité věci nedělá. Například 
už nehraju volejbal nebo tenis, snažím 
se moc si nemáčet ruce před koncertem, 
popřípadě před koncertem nežehlím. To 
bych tedy nejraději vůbec nedělala, ale to 
nemá s rukama nic společného…  

Jak široký je Váš repertoár a co 
všechno obsahuje? 

Za ta léta se toho nashromáždilo mno-
ho. Řekla bych, že mám základní harfový 
repertoár plus desítky skladeb navíc. 

Preferujete klasické starší skladby, 
nebo máte raději soudobou hudbu? 

Mám ráda vše dobré. Baroko mě oslo-
vuje stále více, romantismus a impresioni-
smus jsou harfě vlastní, Ravel, Debussy... 
Ale soudobá hudba je součástí mého ži-
vota. Mám řadu skladeb napsaných přímo 
pro mne. Sylvie Bodorová, Luboš Sluka... 
Krása a velká pocta. Naposledy to bylo 
Trio Jiřího Gemrota, které jsem nahrála se 
svými kolegy, hobojistou Vilémem Vever-
kou a klavíristou Martinem Kasíkem. Fan-
tastické. Letos na Pražském jaru budu hrát 
skladbu Miroslava Srnky. Jsem zvědavá. 

Které skladby hrajete nejraději? 
Až na výjimky právě ty, které mám hrát 

na příštím koncertě. 
Kolik nahrávek máte jako sólistka na 

svém kontě? Jaká je Vaše diskografi e? 
Natočila jsem přes 30 CD. Nahrávek 

budu mít ale ještě více - rozhlas, televize. 
Procestovala jste se svým nástrojem 

celý svět. Kam byste se chtěla vrátit? 
Celý svět to nebyl, to mi fandíte. Jsou 

místa, kde bych dnes snad ani nechtěla 
hrát... Vrátit bych se chtěla všude tam, kde 
mě rádi uvítají. 

Kde byste dokázala i žít? 
Všude, kde by byla práce a rodina. 
Kdyby Vaším osudem nebyla hudba 

a harfa, co by to mohlo být? 
To pochopitelně netuším, mož-

ná psycholožka, lékařka, cukrářka... 
Nebo rentiérka?

Předáváte své umělecké zkušenosti 
mladým adeptům hry na harfu? 

Snažím se, poměrně často vedu mis-
trovské kurzy, zejména v létě. Učím také 
na NYU Prague a soukromě. 

Směřují Vaše dcera a syn také 
k hudební kariéře? 

To si nemyslím, i když dcera hrála na kla-
vír i fl étnu a teď zpívá v koncertním od-
dělení Kühnova dětského sboru. U syna si 
teprve počkáme. Právě „přežil” svůj první 
koncert. Jsou mu tři. 

Která oblast umění je Vám vedle 
hudby nejbližší? 

Asi divadlo a literatura. Chodila bych na 
představení ráda i častěji, a těch knih, co 
mám rozečtených... 

Míváte někdy potřebu si od hud-
by odpočinout? Co v takových 
chvílích děláte? 

To víte, že ano. Já vlastně od hudby 
odpočívám často - se svými dětmi. To si 
opravdu nic neposlechnu! Pokud už něco 
poslouchám, tak mám ráda mluvené (po-
kud možno inteligentní) slovo. Cvičím 
jógu, čtu si, něco dobrého uvařím, pustím 
si dobrý fi lm, jdu do divadla, na výstavu. 

Co Vás čeká v nejbližší době? 
Koncert ve Smetanově domě v Litomyšli 

s kolegou hobojistou Vilémem Veverkou, 
mistrovské kurzy a koncert na Harfových 
dnech v Praze 8.-10. 4., 11. dubna natáčení 
rozhlasového pořadu Sklípek s Václavem 
Postráneckým, 14. 4. Mozartův Koncert pro 
fl étnu a harfu s italským fl étnistou Antonio 
Amenduni, s italským dirigentem Alfon-
sem Scarano a Severočeskou fi lharmonií 
Teplice. 18. 4. recitál se Škampovým kvar-
tetem, fl étnistkou Žofi í Vokálkovou, klari-
netistou Karlem Dohnalem a hobojistou 
Vilémem Veverkou ve Dvořákově síni Ru-
dolfi na v rámci Českého spolku pro komor-
ní hudbu při České fi lharmonii. 23. 4. recitál 
na  festivalu Marnach v Lucembursku, 26. 4. 
koncert s orchestrem v Záhřebu na harfo-
vém festivalu, 28. 4. recitál se sopranistkou 
Kateřinou Kněžíkovou pro komorní řadu 
FOK v Anežském klášteře, poté koncert 
s Pražským fi lharmonickým sborem, Praž-
ské jaro... Mám pokračovat? Srdečně zvu! 

(red)
foto: Petr Kurečka a archiv

šaty: Petra Kociánová
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Plechovka od ředidla, Šiška, Bříza od výpa-
dovky, Parůžek, Roub, Dřevo, ale i Květy jižních 
Čech a další přírodniny, mezi které se počítá 
i lidská hlava. Jak si v  tomto případě hlava 
vede, o tom vypovídá cyklus maleb Rurální 
hlava. Malby, asambláže a tři menší plastiky 
představuje výstava sochaře a malíře Tomá-
še Hlavenky Příměstský chodec, kterou od 2. 
března do 15. dubna 2016 hostí Galerie Mak-
ráč (Heyrovského nám 2, Praha 6). 

Lidskou hlavu na obrazech tvoří přírodniny, 
které příměstský chodec v přírodě nalézá – ple-
chovou konev, fl ašku, starou bandasku, plas-
tové pytlíky pod otlučeným talířem, sekyrku, 
kulicha s bambulí, k tomu přidejte něco starých 
hadrů, pivní tácky, nejrůznější špalky, kusy vět-
ví, kůru ze stromu, papír a další binec, a pomocí 
obrysů, linií, barev a struktur těchto elementů 
vyrůstá neobvyklá, leč rozpoznatelná hlava 
člověka. Co ale tvoří skutečnou podstatu hla-
vy – tvar a silueta, nebo to „co je/co má“ uvnitř 
– tedy myšlenky, emoce, osobnost? Vzhledem 
k tomu, že vnějším i vnitřním obsahem těchto 
hlav jsou zcela původní nálezy smetiště, příko-
pů, zanedbaných zákoutí, harampádí a zrezi-
vělého nářadí z  opuštěných chat, je podstata 
lidské hlavy vskutku na pováženou a autor ji 
předkládá k diskusi. Nutno říct, že tak činí bez 
násilného moralizování, s vtipem a dryáčnickou 
elegancí. Pro jiné malíře akademického vzdělá-
ní nemusí být „přehození stylu“ úplně snadné, 
ale v případě Tomáše Hlavenky, pokud jednou 
zahlédnete jeho tvorbu, je styl „na lidovou 
notu“ přirozený a snadný – bohatá barevnost, 
svérázná obhroublost, tvarová, situační a myš-
lenková zkratka, oscilace mezi satirou, smyslo-
vostí a podivuhodnými výhonky podvědomí 
stále živého surrealismu, který zdaleka neřekl 
poslední slovo, a v neposlední řadě neuhýbání 
pohledem před méně pěknými stránkami lid-
ské povahy nebo důsledky našeho konání.

„Ty obrazy,“ vysvětluje Tomáš Hlavenka, „jsou 
vlastně zátiší, která často skládám z nalezených 
předmětů, které měly nějakou spojitost s kraji-
nou. I barevnost si vybírám z těchto zdrojů. Před-
měty v obrazech sestavuji do nových souvislostí, 
které mohou odkazovat jak na Arcimboldovy 
hlavy, tak na modernistická zátiší, někdy pop 
art. Vyhovuje mi věci kombinovat. Zajímá mě 
hlavně vznik a zánik, transformace, odcházení 
starých věcí. A v oblasti vizuality také propojová-
ní vysokého s nízkým.“

Nastolené téma Rurálních hlav plynule po-
kračuje v  asamblážích, kdy obrazy modelují 
skutečné přírodniny jako organické součásti 

autorské malby, a hutnou tečkou této expozi-
ce jsou Hlavenkovy plastiky, kde se nejvýraz-
něji projevuje autorovo přímo fyzické propo-
jení s přírodou. 

Malá odbočka: nebývalou silou pozorovatele 
ohromí předchozí Hlavenkovy sochařské cykly, 
například Kostry (2011), Prahouby (2008-11) 
nebo Smrtky (2001-2014), ve kterých kombinu-
je kosti, speciálně upravené houby a vrstvením 
polyuretanové pěny využívá podobnosti a roz-
pínavosti materiálu evokující bujení a růst hub 
v  přírodě, jindy z nalezených kamenů vytváří 
mykologické modely a zkamenělá houbařská 
zátiší. Z dalších materiálů to jsou žula, pískovec, 
diorit, zkorodovaná šedá litina, molitan a litý 
akryl. Pro svůj záměr autor využívá jejich jedi-
nečných tvarových možností a povrchových 
struktur, pracuje s ironií a mystifi kací reality. 
Přes střídmost zemitých odstínů přírodních hlín 
či barev hub, nebo právě proto, zmíněné kous-
ky jednotlivě i jako celek postupně v  člověku 
probouzejí stupňující se neklid a pocit ohrožení 
přicházející z neznáma; tak bezprostřední a in-
tenzivní odezvu dokáží vyvolat díla skutečných 
mistrů jako například kompozice a motivy děl 
Reného Magritta. Zmíněné cykly na této výsta-
vě nenajdeme, což je velká škoda. Zde předsta-
vené plastiky jsou jen lehkým náznakem výraz-
ného sochařského rukopisu Tomáše Hlavenky. 
Na pomezí závěsné plastiky a obrazu je čtvrté 
trojrozměrné dílo – vtipná trnová pila z ohnuté-
ho prutu růžového keře.

Sochař a malíř Tomáš Hlavenka (*1977, 
Brno) žije a pracuje v Brně a na Českomo-
ravské vysočině. Od roku 2008 pedagogicky 
působí jako asistent v ateliéru Malířství I. na 
Fakultě výtvarných umění VUT Brno. Jeho ma-
lířská a sochařská díla mají ve svých sbírkách 
moderního umění veřejná i soukromá muzea 
a galerie doma i v zahraničí.

Co dále říct o  tomto výraznému umělci? 
Pokud se o někom říká, že jablko nepadne 
daleko od stromu, v  určitém slova smyslu to 
platí právě o Tomáši Hlavenkovi, jehož předci 
v mužské linii po několik generací byli lesníci, 
či měli něco velmi společného s lesem a dře-
vem. Jejich potomek se vydává do lesa na lovy 
výtvarné: „Les je místo mého dětství a dospívá-
ní, relax a velká inspirace, vydržím v něm cho-
dit hodiny sám, hledat a pozorovat. Mám rád 
práci se dřevem. Práce je u mně podmíněná 
zážitky a naopak - intelektuální činnost mám 
vždy spojenou s  fyzickou. V poslední době, 
co jsem si přestavěl chatku na ateliér, tzv. 
Chateliér, hlavně maluji, i když i v obrazech 

uplatňuji spíš sochařské přístupy. Je to taková 
sochařská malba.“

K sochařské a malířské tvorbě Tomáše Hla-
venky se přirozeně přidává i umění landar-
tu, například Alej (Ostopovice u Brna, 2012), 
landartová instalace odlitku stromu včetně 
kořenů ze šedé litiny, nebo nejnovější diora-
matický model biotopu krasové jeskyně (Dům 
přírody, Moravský kras, Blansko - Skalní mlýn, 
2015). Originálními skalními malbami byly 
(bohužel, už nejsou) Srnky (Brno, Vaňkovo 
náměstí, 2005), mechový obraz pasoucích se 
srnek dotvářející romantický kousek přírody 
v jinak typicky městské krajině.

Šíři uměleckého záběru Tomáše Hlavenky 
dokresluje například pohádkově romantický 
cyklus z r. 2010 na motivy opery Leoše Janáč-
ka Příhody lišky Bystroušky. Hlavenkovy tři 
recyklované objekty začleňují „lidové“ výjevy 
loveckých štvanic z lesních zátiší do nového 
kontextu. A nelze nezmínit cyklus Auta (2010-
11), funkční žulové hračky, avšak udělané tak, 
aby s nimi byla obtížná manipulace. Záměrem 
autora bylo zaměstnat lidského ducha a při-
pravit ho na složitosti života.

Komorní výstava obrazů a objektů Tomáše 
Hlavenky Příměstský chodec v Galerii Makráč 
představuje nejnovější umělcovu tvorbu, kte-
rá přirozeně vyrůstá z té předchozí a potvrzu-
je Tomáše Hlavenku jako originálního autora 
oslavujícího les, krajinu a přírodu v umění. 

(red)
Tomáš Hlavenka: Příměstský chodec
2. 3. - 15. 4. 2016
Galerie Makráč,
Heyrovského nám 2, Praha 6

GALERIE MAKRÁČ
PŘEDSTAVUJE SOCHAŘSKOU MALBU

TOMÁŠE HLAVENKY

Tomáš Hlavenka - z cyklu Rurální hlava
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O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

Dana Krásová se na chirurgické JIP 
ÚVN stará o pacienty po rozsáhlých, ná-
ročných výkonech už 13 let. Je oblíbená 
u spolupracovníků, kteří oceňují zejména 
její zodpovědnost a vysokou odbornou 
úroveň a empatii. Své znalosti a doved-
nosti Dana předává novým kolegyním, 
které úspěšně dovede k ukončení adap-
tačního procesu. Je aktivní členkou Sekce 
nelékařských zdravotnických pracovníků 
Odborového svazu zdravotnictví a so-
ciální péče ČR. Věnuje se tématům, jako 
je šikana, nedostatek ošetřovatelského 
personálu a dodržování zákoníku práce. 
Sbírá informace od sester z terénu a ote-
vřeně poukazuje na nedostatky, na kon-
krétních příkladech dokumentuje situace 
sester a ošetřovatelek.  Je velmi aktivní 
na facebookové skupině s názvem „Sek-
ce nelékařů při OSZ“, kolegům tam radí 
a informuje je. Ve skupině je již přes 3600 
členů. Díky tomu je mezi zdravotníky zná-
mou osobností a v loňské soutěži časopi-
su Žena a život „Žena roku 2015“ získala 
nejvyšší počet hlasů.

Co bylo motivem přihlásit se do sou-
těže? Jak přihlášení probíhalo?

Do soutěže mě přihlásila kolegyně 
a kamarádka, která byla dříve také sest-
ra. Dnes sice pracuje v  sociální sféře, ale 
je krom jinéhoje i ředitelkou a majitel-
kou webových a facebookových stránek 
– Ošetřovatelství.info, které se zabývají 
ošetřovatelstvím jako celkem.  Seznámil 

nás facebook, kde společně již několik let 
řešíme naši profesní problematiku jako 
celek, od pracovních podmínek, po pro-
fesní odborné záležitosti až po dodržová-
ní zákoníku práce. Lenka mi napsala moc 
hezký doporučující průvodní dopis k při-
hlášce, který je citován v mém medailon-
ku v soutěži o Sestru mého srdce. Druhou 
část doporučení, tu odbornou a profesní, 
mi moc hezky napsala má skvělá staniční 
Stáňa Grégrová. Na základě těchto dvou 
doporučení jsem byla odbornou poro-
tou vybrána jako fi nalistka soutěže Ses-
tra roku v  kategorii Sestra v  přímé ošet-

řovatelské péči. 
Jak dlouho jste zdravotní sestra?
Na SZŠ jsem absolvovala v  roce 1987. 

Krom 7 let, kdy jsem pracovala mimo 
obor, vykovávám toto povolání prakticky 
celý svůj profesionální život, z  toho po-
sledních 13 let v ÚVN na JIP 1, chirurgické 
kliniky. Na tomto oddělení jsme výborná 
parta, stabilní a hlavně fungující kolektiv. 
Máme se tam všichni rádi, a to se odráží 
i na naší práci. 

Co pro vás vaše povolání znamená?
Já jsem si toto povolání vybrala už jako 

malá holka, kdy mi onemocněla babička 

VYPRÁVÍ O SOUTĚŽI I O SVÉ PRÁCI V ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÉ NEMOCNICI

FINALISTKA 16. ROČNÍKU SOUTĚŽE SESTRA ROKU

DANA KRÁSOVÁ
Jmenuje se Dana Krásová a pracuje na chirurgické JIP ÚVN. Odborná porota ji vybrala mezi tři fi nalisty celorepublikové 

soutěže Sestra roku, pořádané vydavatelstvím Mladá fronta, divize Medical Services a odborným měsíčníkem Zdravotnictví 
a medicína. Soutěž je koncipována jako poděkování sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich 
mimořádnou a zodpovědnou práci. Ocenění Sestra roku je udělováno ve dvou kategoriích; Dana Krásová byla porotou vy-
brána mezi tři fi nalisty v kategorii Přímá ošetřovatelská péče. Zároveň byla jednou z kandidátek na titul Sestra mého srdce.
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a já se o ni chtěla starat. Upřímně – své 
povolání miluji, a i když není situace v na-
šem rezortu teď aktuálně jednoduchá, 
neumím si svůj život bez mé práce prostě 
zatím představit. 

Změnily se nějak podmínky za dobu 
vašeho působení ve vojenské nemoc-
nici? Co se změnilo? 

Jednou z věcí, kterou opravdu vnímám 
velice pozitivně, je podle mého, komuni-
kace managementu s  ošetřovatelským 
personálem, snaha udržet kvalitu ošet-
řovatelské péče i za cenu omezení lůžko-
vého fondu, kdy se nenakládá lidem „na 
záda“ více práce a zodpovědnosti, než 
jsou schopní unést a zvládnout, a samo-
zřejmě péče o zaměstnance jako taková – 
motivační prvky. Cítím v tomto vztahu da-
leko přátelštější atmosféru než před lety. 

Může něco Váš úspěch v soutěži Sest-
ra roku změnit? Co a jak?

Myslím, a doufám, že se touto soutěží 
pro mou osobu nic nezmění. Beru ji v prv-
ní řadě jako příležitost zviditelnit profesi 
zdravotníka jako takovou, možnost upo-
zornit na problémy a bolavá místa, a ne 
prioritně jako zviditelnění pouze mé oso-
by. Proto jsem také s  nominací do sou-
těže souhlasila. 

Máte úspěšné facebookové 
stránky, jaká jsou tam nejčastější 
probíraná témata?

Ano, naše stránky na FB „Sekce nelékařů 
při OSZ“ jsou velice oblíbené mezi zdravot-
níky. Máme spolu s kolegyněmi, se který-

mi stránky spravujeme, velkou radost, že 
si k nám kolegové nacházejí cestu. Řešíme 
běžné denní problémy všech zdravotnic-
kých profesí, pomáháme si navzájem s je-
jich řešením a předáváme si zkušenosti. 
Jsme fajn parta lidí, kterým není zatěžko 
věnovat svůj volný čas těm, kteří třeba ne-
mají takové štěstí na management, jako já 
:). Řešíme záležitosti týkající se zákoníku 
práce, naší legislativy, dnes velice aktuálně 
diskutované téma vzdělávání zdravotníků, 
pracovní podmínky, ale občas je to třeba 
i obyčejné popovídání si s přáteli. 

Máte náročnou práci, jak relaxujete?
Bydlím kousek za Prahou, v  rodinném 

domku, tudíž už se těším na jaro a zahrád-
ku, na kolo a třeba na výlety do přírody. 

Mám ráda hezký fi lm anebo knížku. Nabíjí 
mě má rodina a úspěšné dospělé děti. 

V čem vidíte Vaši práci jako povzná-
šející a co je na ní nejobtížnější?

Povznášející je pocit, když cítím, že mě 
pacient rád vidí, že má ve mě důvěru, 
když mám pozitivní zpětnou vazbu prá-
vě od pacientů a vidím, že má snaha není 
zbytečná. Mám také radost, když se mi 
podaří provést nového kolegu uspěšně 
celým adaptačním procesem.  A nejob-
tížnější?  To je samozřejmě psychický kon-
takt s nevyléčitelnou nemocí a se smrtí 
jako takovou. Občas si říkám, za čím se to 
v našich životech neustále honíme. Přijde 
nemoc, a ta nám změní celý život. 

text a foto: ÚVN
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du� n 2016

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

duben 2016

2. 04. SO MIZINA ČÍHÁ(DERNIÉRA) 16:00
06. 04. ST NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU
07. 04. ČT KYTICE
09. 04. SO ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC 16:00
11. 04. PO KDYBY TISÍC KLARINETŮ
12. 04. ÚT OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
13. 04. ST HODINY JDOU POZPÁTKU
14. 04. ČT A DNES HRAJEME JAZZ

(BOHEMIA BIG BAND)
15. 04. PÁ PRSTEN PANA NIBELUNGA
20. 04. ST ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
21. 04. ČT OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
22. 04. PÁ SLEČINKY A LUPIČI(DERNIÉRA)
26. 04. ÚT CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD
28. 04. ČT ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY
29. 04. PÁ ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY
30. 04. SO KYTICE 16:00

HOSTÉ :
04. 04. PO VŠECHNOPÁRTY
05. 04. ÚT VŠECHNOPÁRTY
10. 04. NE CESTA DO VESMÍRU 18:00
16. 04. SO BALADA Z HADRŮ - DIVADELNÍ STUDIO 

MARTINY VÝHODOVÉ
17. 04. NE NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA
18. 04. PO VŠECHNOPÁRTY
19. 04. ÚT VŠECHNOPÁRTY
24. 04. NE DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED 16:00

01.04. pá 10:00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
02.04. so 14:00 + 16:30 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
03.04. ne 10:30 + 14:00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
05.04. út 10:00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
    PŘEDSTAVENÍ PRO NESLYŠÍCÍ
06.04. st 19:00 SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ
07.04. čt 10:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
08.04. pá 10:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
09.04. so 14:00 + 16:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
10.04. ne 10:30 + 14:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
12.04. út 10:00 + 14:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
13.04. st 10:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
13.04. st 19:00 DĚJINY KONTRA SPEJBL
14.04. čt 10:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
15.04. pá 10:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
16.04. so 14:00 + 16:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
17.04. ne 10:30 + 14:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
19.04. út 10:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
20.04. st 10:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
21.04. čt 10:00 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ
22.04. pá 10:00 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ
22.04. pá 19:00 SPEJBL VERSUS DRÁKULA
23.04. so 14:00 + 16:30 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ
24.04. ne 10:30 + 14:00 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ
26.04. út 10:00 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ
27.04. st 10:00 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ
28.04. čt 10:00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
29.04. pá 10:00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
30.04. so 14:00 + 16:30 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
4/2016

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

Kolik strun má harfa ?
 a) 37,
 b) 47,
 c) 57.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
a) „Indiánský“ Woodcrafterský zákon představuje oheň, z jehož středu vycházejí čtyři světla: Krása, pravda, síla a láska

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

1. Ing. Štěpán Kovářík, Praha 6  2. Zuzana Geyerová, Praha 6  3. Jaroslava Chmelíková, Praha 4

Ceny si vyzvedněte do 30. dubna 2016 v novém 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. dubna 2016,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V dubnu soutěžíme o tři sady reklamních předmětů z kolekce ŠKODA. 



Název této ulice je původní a nachá-
zí se ve Vokovicích. Je vsunuta do uli-
ce Na Dlouhém lánu, do  které vchází 
a i z ní vyúsťuje.

Jaromír Nechanický byl důstojník za-
hraničního odboje za 2. světové války 
ve Velké Británii, účastník Pražského po-
vstání v roce 1945, popraven komunisty 
po vykonstruovaném procesu.

Jaromír Nechanický se narodil 4. pro-
since 1916 v Praze. Otec Vojtěch byl poš-
tovním úředníkem, matka Františka byla 
v  domácnosti. Po skončení školní do-

cházky pokračoval 
v letech 1927 -35 ve 
studiu na Státním 
reálném gymná-
ziu v  Křemencově 
ulici, kde v červnu 
1935 maturoval. 
16. července 1935 
nastoupil základní 
vojenskou službu 
v  Terezíně u jez-
dectva. Byl vyslán 
do jezdeckého 
učiliště v  Pardu-
bicích a dále na Vojenskou akade-
mii v Hranicích na Moravě, z níž byl 29. 
srpna 1937 vyřazen v hodnosti poručíka 
jezdectva. Službu vykonával u 2. Dra-
gounského pluku v Olomouci. V červnu 
1938 odešel k pluku útočné vozby v Mi-
lovicích a později byl převelen do Kolína. 
Zde prodělal i mobilizaci. Po německé 
okupaci byl 1. dubna 1939 v rámci likvi-
dace čs. branné moci z armády propuš-
těn. Nastoupil jako úředník u export-
ní fi rmy v Praze.

Již 28. prosince 1939 však odešel ile-
gálně do zahraničí a v  březnu 1940 
vstoupil do československého zahranič-
ního vojska ve Francii. Bojů o Francii se 
však nezúčastnil a  7. července 1940 byl 
evakuován do Británie. Zde prošel ně-
kolika útvary a v letech 1943 – 44 pro-
dělal speciální kurz k  plnění zvláštních 
úkolů ve vlasti. Stal se velitelem skupiny 
Platinium – Pewter a 17. února 1945 byl 
společně s ostatními výsadkáři vysazen 
poblíž Nasavrk.  V protektorátu se skupi-

ně podařilo brzy 
navázat spoje-
ní s  odbojovou 
organizací. 23. 
dubna se pře-
sunul do Prahy, 
kde začal spolu-
pracovat s  Čes-
kou národní 
radou. Zde se 
podílel na pří-
pravě a řízení 
Pražského po-
vstání a stal 
se vedoucím 
vojenské sek-
ce ČNR. V jeho 
průběhu se 
zúčastnil jed-

nání s  představiteli německé armády. 
Spolupodepsal dohodu o uzavření pří-
měří a následné německé kapitulaci. 
V  závěru povstání odjel vstříc americ-
kým jednotkám jako styčný důstojník 
ČNR, ale to již do Prahy dorazily první 
sovětské tanky. 

Hned po 9. květnu se objevil požada-
vek sovětské diplomacie na jeho pensio-
vání. Sovětská strana ho vinila z toho, že 
přijetím kapitulace německých jednotek 
umožnil společně s dalšími členy ČNR od-
chod půl milionu německých vojáků do 
amerického zajetí. Za to byl prohlášen za 
nepřítele Sovětského svazu, ale ve služ-
bě mohl zůstat. Sloužil u několika útvarů 
po republice a začal studovat na Vysoké 
škole válečné. Byl povýšen na majora 
a oženil se s dcerou předsedy ČSSD mi-
nistra průmyslu Bohumila Laušmana. Od 
roku 1945 udržoval spojení s americkými 
a britskými zpravodajskými důstojníky, 
ale zároveň byl přímo napojen na náčel-
níka vojenské kontrarozvědky Bedřicha 
Reicina. Tomu podával hlášení o činnos-
ti amerických a britských diplomatů. Po 
únoru 1948 obdržel od Američanů návrh 
na zpravodajskou spolupráci. Pokusil se 
vytvořit zpravodajskou skupinu, ale spo-
lupráce nebyla úspěšná a začátkem roku 
1949 téměř ustala. 

Jaroslav Nechanský byl 4. září 1949 
zatčen a obviněn z velezrady, vyzvědač-
ství a spolčení proti republice, za což byl 
14. června 1950 odsouzen k  trestu smr-
ti, konfi skaci veškerého majetku, ztrátě 
hodnosti a vyznamenání. Popraven byl 
16. června v pankrácké věznici. 

23. ledna 1991 byl soudně rehabili-
tován a povýšen do hodnosti plukov-
níka in memoriam.

(mip)
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„Na žáka, který si i v  dospělosti zachová lásku 
k  hudbě natolik, že po pracovním dni vezme do 
ruky nástroj, alespoň dvě hodiny denně cvičí i o ví-
kendu a pak ještě chodí pravidelně na zkoušky do 
orchestru a vystupuje s ním – na toho jsem hrdý. Víc 
než na toho, kterého jsem připravil ke zkouškám 
na konzervatoř a který se pak stal profesionálním 
hudebníkem.“ To vždycky říkával náš pan pro-
fesor na konzervatoři. A měl pravdu. Vytrvalost 
a ochota věnovat svůj volný čas a „práci“ v  tak 
náročném oboru, jakým je v tom nejlepším slo-
va smyslu amatérské hraní a pěstování vážné 
hudby, jsou vzácné, obdivované a hodné násle-
dování. A stejně nesamozřejmá jsou orchestrální 
tělesa, kde tito hráči hrají – komorní ansámbly 
různého nástrojového obsazení a především 
komorní a symfonické orchestry. Jedním z tako-
vých těles je Symfonický orchestr Uměleckého 
sdružení ČVUT, který již pevně zakořenil v  hu-
dební historii Prahy 6.

Členy orchestru jsou studenti, učitelé, absol-
venti ČVUT i lidé jiných oborů, kteří mají rádi 
vážnou hudbu a rádi se pustí do nastudování 
jakéhokoliv orchestrálního repertoáru. „Hrajeme 
v klasickém obsazení symfonického orchestru,“ 
říká dirigent a umělecký vedoucí Symfonického 
orchestru ČVUT Radek Šalša. „Naše koncertní se-
zóna obsahuje 3 – 6 veřejných vystoupení a před-
vánoční provedení Rybovy České mše vánoční. 
Pravidelné koncerty pořádáme nejen v pražských 
koncertních sálech a kostelích, ale i v jiných netra-
dičních prostorách. Orchestr má za sebou úspěšná 
koncertní turné po Španělsku, Rakousku, Itálii, Ně-
mecku. Spolupracujeme s pěveckým sborem ČVUT, 
Orquesta Sinfónica Chamartín Madrid, Kühnovým 
pěveckým s borem, Pražským Hlaholem a mnoha 
profesionálními sólisty. V této koncertní sezóně stu-
dujeme např. Griegův Klavírní koncert a moll, výběr 
ze Slovanských tanců Antonína Dvořáka, Humme-
lův trubkový koncert Es dur a jako vrchol jarní části 
koncertní sezony připravujeme kompletní provede-
ní Stabat Mater Antonína Dvořáka, které proběhne 
v neděli 19. června v Betlémské kapli. Na projektu 
spolupracujeme s naším sesterským tělesem Smí-
šeným pěveckým sborem ČVUT. Zajímavý bude 
i koncert v sobotu 23. dubna, a to v Národní tech-
nické knihovně v  Dejvicích. Vrcholem programu 
bude již zmíněný Klavírní koncert a moll Edvarda 
Griega s vynikajícím sólistou Davidem Šugárkem. 
Chcete-li se k nám přidat, hledáme nové hráče do 
skupiny smyčců, hlavně pak druhých houslí, vi-
oloncell a kontrabasů. Přijďte se podívat na naši 
zkoušku každý čtvrtek od 18 do 21 hodin do budo-
vy Fakulty strojní ČVUT, Karlovo náměstí 13.“

Zakladatelskou osobností orchestru a jeho 
prvním dirigentem byl Ivo Kraupner, který v  r. 
1979 založil při Státním ústavu dopravního pro-
jektování (SÚDOP) orchestr, původně komorní, 
ale postupně rozšířený na orchestr symfonický. 

V r. 1990 přešel orchestr pod patronát Českoslo-
venských státních drah a od roku 1993 natrvalo 
zakotvil pod hlavičkou Českého vysokého učení 
technického jako Symfonický orchestr ČVUT.

Za 37 let trvání orchestru byla provedena 
téměř tisícovka skladeb české i světové hudby 
všech stylových období od 17. století po sou-
časnost. Vedle koncertů patří ke  skvělé  historii 
tohoto orchestru také velmi oblíbené cykly ko-
morních večerů, propojujících hudbu, literaturu, 
kulturu a sport s populárním „křeslem pro hosta“. 
S  orchestrem vystupovali slavní operní pěvci, 
významné osobnosti českého interpretačního 
umění jako například houslisté Čeněk Pavlík, 
Václav Talich, Václav Snítil, klavírista Ivan Klánský, 
klarinetistka Ludmila Peterková, z  komorních 
těles například České noneto, Smetanovo a Ta-
lichovo kvarteto, Due Boemi di Praga, Guarneri 
Trio Prague a řada dalších. Důležitou součástí 
působení orchestru vždy byla spolupráce s mla-
dými sólisty, studenty konzervatoří a AMU nebo 
těmi, kteří právě zahajovali uměleckou kariéru. 
Vedle orchestrálních děl a nástrojových koncer-
tů provedl Symfonický orchestr ČVUT také řadu 
nejobtížnějších opusů pro pěvecká tělesa. Vokál-
ních partů se ujaly slavné české sbory - pražský 
Hlahol, Kühnův smíšený sbor, Pěvecké sdružení 
pražských učitelů nebo přirozený partner Smíše-
ný pěvecký sbor ČVUT.

Konec první dekády nového tisíciletí přinesl 
generační výměnu v  uměleckém vedení Sym-
fonického orchestru ČVUT. V roce 2009 se diri-
gentské taktovky ujal mladý dirigent Lukáš Ko-
vařík a o dva roky později současný šéfdirigent 
Radek Šalša; druhým dirigentem je Jan Steyer, 
sbormistr Smíšeného pěveckého sboru Umělec-
kého sdružení ČVUT.

Dirigent a umělecký vedoucí Symfonického 
orchestru ČVUT Radek Šalša (*1985) vystudoval 
dirigování na Konzervatoři Brno a na Konzerva-
toři Jaroslava Ježka v dirigentské třídě profesora 
Hynka Farkače. Studium Hudební fakulty AMU 
rozšířilo jeho hudební erudici o obor hudební 
režie. V  minulosti působil jako asistent dirigen-
ta souboru Ars Brunensis Chorus a Kyjovském 
komorním orchestru. V současnosti je také 

dirigentem a uměleckým vedoucím komorní-
ho smíšeného pěveckého sboru ROSA z Roztok 
u Prahy. V nejbližší době stane již poněkolikáté 
i za dirigentským pultem Jindřichohradeckého 
symfonického orchestru.

Návštěvníky a příznivci orchestru jsou oblí-
bené tradiční jarní a vánoční koncerty, větši-
nou v  Betlémské kapli nebo v  Sále B. Martinů 
v  Lichtenštejnském paláci na  Malostranském 
náměstí (sídlo HAMU). Velmi populární jsou také 
listopadové koncerty k Poctě sv. Cecilii, patronce 
hudby, v prostorách Husova sboru ve Wuchter-
lově ul. v Praze 6.

Symfonické a komorní orchestry stejně jako 
komorní ansámbly a pěvecká tělesa neodmysli-
telně patří k tradici veřejného působení českých 
vysokých škol u nás. Symfonický orchestr Umě-
leckého sdružení ČVUT není jediným orches-
trem technické univerzity v Městské části Praha 
6. Dalším je Akademický orchestr ČVUT, založený 
v r. 2006 v době oslav 300. výročí vzniku tohoto 
vysokého učení.

Na území hlavního města najdeme dále sym-
fonický orchestr Univerzity Karlovy (Vysoko-
školský umělecký soubor UK, zal. 1948), Orche-
str Vysoké školy ekonomické (zal. 2001) a další 
studentské orchestry působící samostatně jako 
například Pražský studentský orchestr (zal. 1956) 
nebo tělesa zřízená středními školami – Symfo-
nický orchestr Pražské konzervatoře a Symfonic-
ký orchestr Gymnázia a Hudební školy hlavního 
města Prahy. Další amatérské orchestry na úze-
mí metropole, které bychom měli zmínit, byly 
založeny jinými zřizovateli: Akademií věd ČR 
(Komorní orchestr Akademie, zal. 1987) nebo 
městskými částmi Prahy - Symfonický orchestr 
Prahy  8 (zal. 2004) nebo Vinohradský  symfo-
nický orchestr  (VISYO, zal. 2009). Když nepočí-
táme kvarteta a malé instrumentální a vokální 
ansámbly, jsou nejméně dvě desítky místních 
amatérských symfonických a komorních orches-
trů a pěveckých sborů velice dobrou bilancí na 
počet obyvatel Prahy a potěšitelným příslibem 
interpretační a posluchačské základny vážné 
hudby i do budoucna.

(red)

NIKDY NEPROZRADÍ SVÉ POSLEDNÍ TAJEMSTVÍ
O hudbě se Symfonickým orchestrem Uměleckého sdružení ČVUT

14



Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39
162 00  Praha 6
Tel.: 800 101 212
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Vašeho vozu, výhodnější pojištění vozu, čtyřletá záruka ŠKODA AUTO, od prvního uvedení do provozu. Kompletní aktuální 
nabídku najdete na www.skodaplus.cz. 
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Příležitost poslechnout si naděje českého 
klavírního interpretačního umění budou 
moci návštěvníci koncertu laureátů meziná-
rodní soutěže Mladý klavír Pražské konzer-
vatoře, který se uskuteční v sobotu 16. dub-
na 2016 v 18:00 hodin v Národní technické 
knihovně (Technická 6, Praha 6). Skladby ze 
svého repertoáru zde přednesou pianisté, 
kteří ve svých věkových kategoriích dosáhli 
významných úspěchů v klavírních soutěžích 
a kteří v současné době studují na Pražské 
konzervatoři. Koncert se koná ve spolupráci 
s Městskou částí Praha 6 a uvede jej profesor 
Milan Langer, člen Českého tria, vedoucí kla-
vírního oddělení Pražské konzervatoře, jed-
natel Mladého klavíru a Mezinárodních let-
ních klavírních kurzů Pražské konzervatoře.

Zdařilá interpretace instrumentálního 
díla, která dovede posluchače zaujmout 
nebo dokonce nadchnout a zanechat v něm 
hluboký dojem, je poměrně komplikovanou 
záležitostí a podílí se na ní vedle technické 
vyspělosti při ovládání nástroje také citová 
vyzrálost, záměr výstavby a myšlenkového 
uchopení daného díla, temperament a cel-
kové zaměření osobnosti interpreta. Kon-
cert v Technické knihovně přinese zajímavé 
srovnání čtyř laureátů stejné soutěže a čtyř 
různých osobností: Irina Čerkašina  a Marie 
Šumníková  jsou laureátky Mladého klavíru 
Pražské konzervatoře z  r. 2012; my tedy 
budeme mít možnost vrátit se zpátky 
v čase a usoudit, jak se za uplynulé tři roky 
rozvinulo jejich interpretační umění. Dal-
šími vystupujícími na tomto koncertě jsou 
laureáti Jan Škrobánek (z r. 2014) a čerstvá 
vítězka posledního ročníku soutěže z  r. 
2015 Anna Gaálová. 

Stejně důležité jako účast a cena v soutě-
ži je i „ohrávání“ repertoáru před publikem, 
protože každé vystoupení přináší začínající-
mu interpretovi cenné zkušenosti; v případě 
klavíru je to navíc vždy choulostivá záležitost 
„zvyknout“ si na cizí nástroj, protože každý 
klavír je jiný stejně jako člověk a klavíristé 
a varhaníci si svůj vlastní nástroj na rozdíl 
od většiny instrumentalistů nenosí s sebou. 
Zvukové a haptické fi nesy cizího nástroje 
a také akustika každého sálu tak mohou 
interpretaci díla ovlivnit, což je zejména při 
soutěžích neobyčejně choulostivé, protože 
o výsledek hraje každý detail a porotcům 
neunikne sebemenší zachvění a zaváhání.

Mezinárodní soutěžní přehlídka Mladý 
klavír Pražské konzervatoře, kterou organi-
zuje klavírista a pedagog Milan Langer, má 
za sebou 10. jubilejní ročník, soutěžní klání 
se uskutečnilo 28. listopadu 2015 v koncert-

ním sále Pražské konzervatoře. Soutěž, která 
patří k nejprestižnějším akcím svého druhu 
u nás, je určena mladým klavíristům ve věku 
12 – 18 let a zúčastnit se jí smí pouze ten, 
kdo se prokáže významným umístěním na 
některé z českých nebo zahraničních klavír-
ních soutěží. Odborná porota vybírá pět nej-
lepších soutěžících, jimž – už bez dalšího ur-
čení pořadí – uděluje titul „laureát“. Další, 11. 
soutěžní přehlídka Mladý klavír Pražské kon-
zervatoře se uskuteční 12. listopadu 2016. 

V  minulých deseti ročnících prošlo sou-
těží 106 klavíristů ze 13 států (Česká repub-
lika, Slovenská republika, Ukrajina, Polsko, 
Maďarsko, Rusko, Arménie, Bělorusko, Ja-
ponsko, Nizozemsko, Turecko, Chorvatsko 
a Itálie). Pořadatelem soutěže je Pražská 
konzervatoř. Ojedinělý projekt na podporu 
mladých klavíristů směřujících k profesio-
nální dráze našel stálou podporu také u Ma-
gistrátu hl. m. Prahy, Nadačního fondu Cesta 
ke vzdělání a Českého rozhlasu; sponzorsky 
ji podporují fi rmy Unicorn Systems a Ta-
lacko hudebniny.

Na mezinárodní soutěž Mladý klavír Praž-
ské konzervatoře, která se koná každý rok 
v  listopadu, navazují další dvě vzájemně 
propojené akce - jarní koncert laureátů sou-
těže a následně jejich účast na Mezinárod-
ních letních klavírních kurzech Pražské kon-
zervatoře. „Zdá se, že se nám daří naplňovat 
náš hlavní záměr – pomoci mladým naděj-
ným klavíristům, kteří mají za sebou již vý-
znamné úspěchy v klavírních soutěžích,“ říká 
profesor Milan Langer. „Každým rokem se na 
Mladém klavíru objevují ti nejlepší ve svých vě-
kových kategoriích a využívají možnosti nejen 
prezentovat dosažený stupeň  svého umění, 
ale úroveň své hry poměřit i s ostatními. Díky 
významné fi nanční i mediální podpoře spon-
zorů pak porotou vybraní nejlepší účastníci 
získávají vedle hmotných ocenění rovněž další 

možnosti veřejných vystoupení ve význam-
ných pražských koncertních sálech i možnost 
prezentace v médiích. Koncert laureátů  Mla-
dého klavíru probíhá za přítomnosti Českého 
rozhlasu a další tři koncerty se konají v rámci 
Mezinárodních letních kurzů, které rovněž po-
řádá Pražská konzervatoř. Mimořádná vstříc-
nost vedení Pražské konzervatoře, které dává 
k dispozici prostory a organizační zázemí pro 
naplnění tohoto projektu, spojená s význam-
nou podporou tradičních i nových partnerů 
nás naplňuje vírou, že toto ojedinělé propoje-
ní prezentace talentů s prohlubováním jejich 
profesionálních dovedností bude pokračo-
vat i v budoucnu.“

Mistrovské letní klavírní kurzy, jejichž 8. 
ročník se uskuteční od 2. do 12. července 
2016, jsou otevřeny všem zájemcům od 11 
let věku, žákům i pedagogům uměleckých 
škol, studentům konzervatoří i vysokých 
škol, amatérům i profesionálům. Jsou sou-
částí projektu komplexní péče Pražské kon-
zervatoře o talentované klavíristy. Účastní-
kům se během desetidenního intenzivního 
kurzu budou věnovat špičkoví klavírní peda-
gogové - koncertní umělci. Nově nabyté zna-
losti a zkušenosti mohou absolventi těchto 
mistrovských kurzů zúročit na některém ze 
tří veřejných koncertů na závěr kurzů. K dis-
pozici jim je špičkový koncertní klavír zn. 
Steinway, chlouba nového koncertního sálu 
Pražské konzervatoře pro 350 posluchačů.

Pražská konzervatoř (založená 1808) při-
pravuje na koncertní i pedagogickou dráhu 
profesionální hudebníky, baletní a divadelní 
umělce více než 200 let. Patří tak k nejstar-
ším školám tohoto typu na světě. Absolventi 
tohoto významného hudebního učiliště pů-
sobí jako hráči v symfonických a komorních 
tělesech, operních domech, významných 
baletních a divadelních scénách. 

(red)

Laureáti mezinárodní soutěže Mladý klavír vystoupí v Technické knihovně
KLAVÍR - ORCHESTR V DESETI PRSTECH

Laureáti 10. ročníku soutěže Mladý klavír, Anna Gaálová a Jan Čmejda s předsedou 
poroty prof. Jiřím Hlinkou
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Čekáním na příběhy. Tak bychom moh-
li nazvat stav, kdy se díváme na skleně-
né obrazy Lady Semecké. Příběhy, které 
k nám přijdou odkudsi a které jsou pr-
chavé a proměnlivé stejně jako mraky 
ženoucí vítr. Jenže na rozdíl od nich tyto 
příběhy dokázala Lada Semecká spoutat 
a dát jim tělo a rozměr, aniž by porušila či 
snad zastavila jejich rozdýchnuté rozpíná-
ní. Trojice závěsných skleněných obrazů 
z loňska se příhodně jmenuje Proudění, 
dva poslední, nové, se jmenují Uvnitř, 
a do 24. dubna 2016 jsou k vidění na vý-
stavě „Lada Semecká: Introverze“ v Galerii 
Kuzebauch v Říčanově ulici v Praze 6.

Kolekci těchto obrazů doplňuje objekt 
z  taveného čediče ležící uprostřed gale-
rijního prostoru. Spektrum barev, jejichž 
nekonečnost jen tušíme, jemně jiskří 
a intenzivní záře se hroutí dovnitř. Objekt, 
přirozeně dominantní dílo výstavy, se 
jmenuje Vesmír a my si ho konečně mů-
žeme prohlédnout. Vesmír leží dole, nám 
u nohou. Třetí svět „sám pro sebe“ je tomu 
našemu, člověčímu, asi nejbližší a nejzná-
mější. Zastupuje ho kolekce umístěná 
v  improvizovaném výklenku zbudova-
ném s odkazem na prvky japonské archi-
tektury, konkrétně kami shooji (papírové 
stěny). Kolekci tvoří dvě hlubší tenkostěn-
né nádoby, talířek v podobě vodní plochy 
a tři sklenky, což sice vypadá jednoduše, 
ale tyto známé „užitkové“ objekty jsou 
nositeli mikrosvěta stejně rozmanitého, 
bohatého a nekonečného jako vesmír. 
Užasneme nad křehkostí nepatrného 
krystalku či spíše shluku ledových jehli-
ček naskládaných přes sebe, mistrovsky 
vyrytých na stěnách nádoby, tušíme letní 
vánek, který ohýbá jemné stonky trav vy-
rytých na sklenkách, a cítíme napětí hla-
diny, na jejímž povrchu čeká vodoměrka, 
jen se odrazit a skočit. Zpočátku tyto ryté 
motivy ani nevidíme, jak jsou nepatrné, 
ale nějak víme, že tyto prosté nádoby tam 
nejsou jen tak. Lada nás nutí zkoncent-
rovat pozornost, dívat se a žasnout nad 
objeveným detailem – to kvůli krystalku, 
vodoměrce a stonku trávy existuje svět!!!

Proudění chuchvalců mlh, hmotou 
a prázdnotou nabitá temnota vesmíru 
a nepatrnost detailů obydlené přírody 
vytvářejí napětí a vzájemnou souhru 
exponátů výstavy Introverze a vystihu-
jí podstatu uměleckého naturelu Lady 
Semecké – proměnlivost krajiny a všeza-
hrnující téma procesů odehrávajících se 

v přírodě. Jakou krajinu ale Lada Semecká 
skutečně vidí? K tomu říká: „Krajina nepů-
sobí na mě tím, jak skutečně vypadá, ale 
tím, jaký vztah si k  ní vytvořím, není to 
konkrétní krajina, je spíš snová, stvořená 
ze vzpomínek. Krajinu si člověk nese v pa-
měti, spojuje si ji s událostí, kterou prožil, 
a může si ji tedy kdykoliv přivolat zpátky.“ 

A jakou roli v tom všem hraje sklo? „Zají-
má mě obraz a prostor. Sklo jsem si na začátku 
nevybrala, na sklářskou školu jsem šla proto, 
že byla nejbližší uměleckou školou. Dnes skrze 
hmotu skla vnímám atmosféru světa kolem 
sebe. Komunikuji s ním i skrze něj. Nějak mu 
rozumím a někdy mi právě samotný materiál 
vnukne myšlenku, poskytne mi čas i projekční 
plochu ji v sobě nalézt a formulovat. Zároveň si 
uvědomuji, kolik kvalitních umělců z oboru na 
své cestě za sdělením sklo přirozeně opustilo. 
Pro mě je tato matérie z tvůrčího hlediska stále 
živá. Svým způsobem je tak i přes dlouholetou 
práci s ní pro mne výzvou. Stále je co objevovat, 
nejen technologicky, a jak na problematiku 
nahlížet jinak. Myslím, že je jen na autorovi sa-
motném, aby svá pro a proti rozsoudil, poznal 
adekvátnost výzvy, úskalí spekulace či zrád-
nost předsudku, jež se našemu rozhodování 
ráda staví do výhledu. Každý sám v sobě se 
snažíme zaslechnout, kdy je čas odejít, odbočit 
a kdy naopak zůstat…. “ 

Původním oborem, který MgA. Lada 
Semecká (*1973) vystudovala na Střední 
uměleckoprůmyslové škole sklářské v Ka-
menickém Šenově, bylo rytí skla (1987 
– 1991). Tuto odbornost využije o pár 
let později jako rytečka skla ve sklárně 
Moser. Ve studiu pokračovala na Institutu 
výtvarné kultury v Ústí nad Labem v ateli-
éru doc. Pavla Mizery (1992 – 1994) a poté 
v Ateliéru skla u prof. Vladimíra Kopecké-
ho na Vysoké škole umělecko-průmyslo-
vé v Praze (1994 – 2000). Osud tomu chtěl, 
že na obou vysokých školách působila/
působí jako pedagog; nejprve na VŠUP 
a v současnosti na Univerzitě J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem. Prolínání vlastní umě-
lecké a pedagogické činnosti Ladu prová-
zí neustále. Jako „někdy student a někdy 
pedagog“ funguje i na zahraničních ško-
lách, k těm nejprestižnějším, kde Lada Se-
mecká studovala, patří vedle Rigy (1997) 
a Petrohradu (1998) především  Pilchuck 
Glass School, USA (2007). Pedagogicky 
působila na Toyama City Institute of Glass 
Art v  Japonsku (2008  - 2012). Dále jsou 
tu mezinárodní sklářská sympozia a tvůrčí 
pobyty v  zahraničí (naposledy v Japon-

ském Setu) a desítky samostatných i sku-
pinových výstav na prestižních světových 
přehlídkách výtvarného umění. 

Zatímco bytostný lyrizmus prací Lady 
Semecké vyvěrající z osobnostního zalo-
žení autorky je patrný na první pohled, 
stejně obdivuhodný je i smysl pro formu 
a kompozici díla, bez kterých by jakákoli 
lyrika klesla do bezbřehého romantizmu 
nebo naivity. Díla autorky prozrazují vro-
zený a léty tříbený talent pro vyváženost 
proporcí tvarů a prvků a zejména obtížně 
popsatelnou kvalitu, jíž je sošnost až mo-
numentalita, ať je to sklenka, mísa, objekt 
nebo skleněný obraz. Všechny tyto talen-
ty a umělecká vyzrálost se zde spojují, 
aby pozorovatele přesvědčily o vážnosti 
a významové velikosti detailu a tlume-
ných emocí, které byť nevybuchují gejzí-
rem vášní, jsou stejně silné, ba mocnější, 
jako mohutné spodní proudy vod. Smysl 
pro architekturu uplatnila Lada Semecká 
dosud v  jediném díle – návrhu a realiza-
ci oken v  hrobce sklářského rodů Riedlů 
v Desné v Jizerských horách. Ostatní díla 
jsou komorní solitéry, sety sklenek, mísy, 
vázy, minimalistické objekty a přede-
vším stavované obrazy z tabulového skla. 
V současnosti experimentuje i s akustický-
mi objekty, čedičem a dalšími materiály. 

U někoho osobní lyrika s  přibývajícími 
léty ustupuje do pozadí, u Lady Semecké 
naopak nabývá na síle a monumentali-
tě. Proto si myslím, že „japonskou stopu“ 
v  podobě haiku, veršů proměněných ve 
sklo, zároveň prchavých, zároveň věčných 
jako zatoulaná myšlenka, která najednou 
je, budeme v dílech Lady Semecké obdi-
vovat i nadále. 

(red)
Lada Semecká:
Introverze 26. 2. – 24. 4. 2016
Galerie Kuzebauch
Říčanova 19, Praha 6

Lada Semecká vystavuje v Galerii Kuzebauch
SKLO VYPOVÍDÁ O TOM, JAKÝ ČLOVĚK JE

Lada Semecká:
Vesmír, 2014 tavený čedič
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DUBEN 2016
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

GALERIE VILLA PELLÉ PELLÉOVA 10, PRAHA 6 – BUBENEČ www.villapelle.cz | info@villapelle.cz | tel.: 224 326 180, 724 737 352
Spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská. Otevřeno: út-ne 13-18 h.

SPOLEČENSKÉ AKCE?

 PELLÉOVA VILA JE IDEÁLNÍM MÍSTEM
 Svatby, večírky, společenská setkání...

Novorenesanční vila v srdci Prahy, nedaleko stanice metra 
A Hradčanská, v rezidenční části Bubenče, nabízí možnost 
uspořádat společenskou akci v komorním a stylovém pro-
středí. Společenské sály jsou přímo propojeny se zahradou. 
K dispozici je kavárenské zázemí, prostor pro catering, šat-
na a převlékárna. V Pelléově vile můžete uspořádat koncert, 
přednášku, společenské setkání, konferenci atd. Prostory 
 jsou ideální i pro krátkodobou výstavu-prezentaci. 
 Srdečně zveme k prohlídce.
Informace: Kapacita společenských sálů včetně terasy 180 m²
 Možnost organizace cateringu | hostiny.

 

VÝSTAVA ORNAMENT, SVĚTLO, KALIGRAFIE  
Současné umění a islámské inspirace      

Výstavní projekt představí vybraná díla současných českých 
umělců, kteří ve  své tvorbě různými způsoby reflektují inspirace 
asijskou, a zejména islámskou estetikou, s důrazem na různorodě 
pojaté téma ornamentu a  jeho duchovní symboliky. Vystavující: 
Martin Mainer, Petr Kvíčala, Petr Pastrňák, Jana Babincová, 
Diana Winklerová, Martina Žílová, Veronika Selingerová a další.
24. 4. v 14 h | Živý ornament – vytvořte si svoji dekorativní lampu 
nebo vitráž z recyklovaných materiálů. 
Tvůrčí dílna s Radanou Lencovou
26. 4. v 18 h | Koberec jako plocha pro ornament – přednáší 
Zdeňka Klimtová
28. 4. v  18 h | Komentovaná prohlídka výstavy – s  kurátorkou 
Petrou Pollákovou

Páteční tematické dopolední dílny pro školy na  objednání – 
Program je určen posledním třídám mateřských škol a  prvním 
třídám škol základních. | kapacita dílny je max. 25 dětí

MINI - DĚTSKÝ PRODEJNÍ FESTIVAL

FESTIVAL ZEMĚMI ORNAMENTU 



PEČOVAT JE NORMÁLNÍ

Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku letních pneumatik 
se slevou až 25 %. Samozřejmostí je přezutí a uskladnění 
pneumatik za výhodné ceny. Nezapomeňte po zimě také včas 
naplánovat servisní prohlídku svého vozu. Provedeme diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího.

Myslíme i na Vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů, které 
si po zimě zaslouží vyměnit, Vám jako bonus přibalíme koncentrát 
náplně do ostřikovačů. Sháníte-li nosiče na střechu nebo jiné 
prvky příslušenství, bude se Vám hodit až 15% sleva.

Více informací získáte na Infoline 800 101 212 nebo na 
www.prerost-svorc.cz.

Výměna a uskladnění pneumatik Vašeho vozu

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Uskladnění pneu za 145 Kč
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