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rozhovor s Robertem Kořínkem 23. Břevnovský masopust Mnoho darů Davida Vávry

Čím žije Praha 6
Posedlost vodojemy - rozhovor s Robertem Kořínkem
23. Břevnovský masopust
Od nemoci ke zdraví - O dobré vůli a o radosti z dělání radosti druhým
Historické osobnosti v názvech ulic Prahy 6 - Na baště sv. Jiří
Písně v hodině Večernice
Ztraceni v knihách - 51. přehlídka knih soutěže Nejkrásnější české knihy roku
Mnoho darů Davida Vávry
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1/4/SO 13:00 Balerina / KINOproDĚTI
 15:30 Šmoulové / KINOproDĚTI
 18:00 Volání Netvora:Příběh života / fi lmováNOVINKA
 20:30 Ghost in the shell / fi lmováNOVINKA
2/4/NE 13:00 Šmoulové / KINOproDĚTI
 15:30 Jak se budí země / DIVADLOproDĚTI - Cirkus Žebřík
 17:30 Jeden německý život / fi lmovýDOKUMENT
3/4/PO 20:00 Masaryk / pondělníHIT
4/4/ÚT 20:30 Masaryk / fi lmovýHIT
5/4/ST nehrajeme
6/4/ČT nehrajeme
7/4/PÁ 15:30 Nechte zpívat Mišíka / KinoSENIOR
 18:00 Raw / fi lmováNOVINKA
8/4/SO 13:00 Šmoulové / KINOproDĚTI
 15:30 Putování tučňáků / KINOproDĚTI
 18:00 Masaryk / fi lmovýHIT
 20:30 Raw / fi lmovýHIT
9/4/NE 15:30 Obušku z pytle ven / DIVADLOproDĚTI - divadlo pana Vávry
 19:00 Víš přece, že neslyším, když teče voda / DIVADLOproDospělé
10/4/PO 20:00 Logan / pondělníHIT
11/4/ÚT 18:00 Mžitky / FilmovýKLUB
 20:15 Drahokamy / Přímý přenos baletu z Royal Opera House
12/4/ST 10:00 Bába z ledu / BABYkino
 15:30 Bába z ledu / KINOsenior
 18:00 Úkryt v ZOO / fi lmováNOVINKA
 20:30 Masaryk / fi lmovýHIT
13/4/ČT 18:00 Proti vlastní krvi / fi lmováNOVINKA
 20:30 Zkoužka dospělosti / fi lmová PREMIÉRA s kritikem Kamilem Filou
14/4/PÁ 15:30 Moonlight / kinoSENIOR
 18:00 Zkoužka dospělosti / fi lmováNOVINKA
 20:30 Proti vlastní krvi / fi lmováNOVINKA
15/4/SO 13:00 Putování tučňáků / KINOproDĚTI
 15:30 Šmoulové / KINOproDĚTI
 18:00 Volání netvora: Příběh života / fi lmováNOVINKA
 20:30 Úkryt v ZOO / fi lmováNOVINKA
16/4/NE 13:00 Kráska a zvíře / KINOproDĚTI
 16:00 Zajíček a velká mrkvová záhada
  / DIVADLOproDĚTI - divadlo 100opic
 18:00 Já, Claude Monet / uměleckýDOKUMET

17/4/PO 20:00 Bába z ledu / pondělníHIT
18/4/ÚT 18:00 Kong:Ostrov lebek / fi lmovýHIT
 20:30 Safari / fi lmovýDOKUMENT
19/4/ST 15:30 Masaryk / kinoSENIOR
 18:00 Zkoužka z dospělosti / fi lmováPREMIÉRA
 20:30 Kong:Ostrov lebek / fi lmovýHIT
20/4/ČT 20:30 Masaryk / fi lmovýHIT
21/4/PÁ 15:30 LaLaLand / kinoSENIOR
 18:00 Ztracené město Z / fi lmováNOVINKA
 20:30 Přes kosti mrtvých / fi lmováNOVINKA
22/4/SO 13:00 Kráska a zvíře / KINOproDĚTI
 15:30 Mimi šéf / KINOproDĚTI
 18:00 Přes kosti mrtvých / fi lmováNOVINKA
 20:30 Ztracené město Z / fi lmováNOVINKA
23/4/NE 13:00 Mimi šéf / KINOproDĚTI
 15:30 O pejskovi a kočičce / DIVADLOproDĚTI 
 17:30 Hieronymus Bosch a jeho podivuhodný svět
  / uměleckýDOKUMENT
24/4/PO 20:00 T2 Trainspotting / pondělníHIT
25/4/ÚT nehrajeme
26/4/ST 15:30 Nejšťastnější den v životě olliho Makiho / kinoSENIOR
 19:00 Blázinec / DIVADLOproDOSPĚLÉ
27/4/ČT 19:00 STAND UP SHOW - Praha vs Brno / nová improvizační show
28/4/PÁ 15:30 Masaryk / kinoSENIOR
 18:00 Zahradnictví: Rodinný přítel / fi lmováNOVINKA
 20:30 The Circle / fi lmováNOVINKA
29/4/SO 13:00 - 18:00
  Břevnovský market
 13:00 Mimi šéf / KINOproDĚTI
 15:30 Putování tučňáků / KINOproDĚTI
 18:00 The Circle / fi lmováNOVINKA
 20:30 Zahradnictví: Rodinný přítel / fi lmováNOVINKA
30/4 NE 13:00 Kráska a zvíře / KINOproDĚTI
 15:30 Mimi šéf / KINOproDĚTI
 17:30 Anna Karenina / ZáznamDIVADLA ze Stage Russia

PROGRAM KINA DLABAČOV - DUBEN

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

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

kino-divadlo-kavárna



Výsledky veřejné ankety k Ladronce. 
Kancelář architekta Úřadu městské čás-
ti v  minulém roce připravila pro občany 
nejen Prahy 6 anketu, která představila 
náměty možného doplnění areálu vol-
ného času Ladronka. Do ankety přispěli 
významnou většinou občané žijící v  bez-
prostředním okolí Ladronky, což se také 
odrazilo ve výsledcích hlasování. Webové 
ankety se zúčastnilo 268 občanů. Závěry, 
které si radnice městské části na základě 
ankety vytvořila tak zohledňují většinové 
názory místních občanů. Priority Prahy 6 
na Ladronce byly shrnuty do hesel BEZ-
PEČNOST, OBNOVA a DOPLNĚNÍ. Lad-
ronka dnes slouží pěším, cyklistům a ve 
značné míře bruslařům. Původní rozsáhlá 
rekonstrukce parku (za 74 milionů ko-
run) byla dokončena v roce 2004, v září 
2005 bylo v opravené usedlosti otevřeno 
kulturně-společenské centrum. Výrazné 
změny doznal přilehlý park, ve kterém 
byl vybudován bruslařský asfaltový okruh 
délky 3,4 km. Areál se stal vyhledávaným 
místem pro bruslaře a jeho kapacita brzy 
přestávala stačit, Praha 6 proto začala 
uvažovat o jeho rozšíření. Projekt nazva-
ný Areál volného času Ladronka – II. a III. 
etapa byl realizován na přelomu let 2009 
a 2010 a byl podpořen dotací Operačního 
programu Praha – Konkurenceschopnost 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
částkou 46,2 milionů korun (celkové ná-
klady činily 69 milionů korun). Areál byl 
rozšířen směrem k Vypichu, přibylo při-
bližně 1,5 km in–line drah, oddělených 
od okolních silnic nově vysazenými stro-
my. Součástí projektu byla také výstavba 
bezbariérového podchodu pod rušnou 
Kukulovou ulicí, umožňující napojení na 
malý 300 metrový okruh u obchodního 
domu Kaufl and na Vypichu. Mimo to byla 

u usedlosti zřízena hřiště – na plážový vo-
lejbal a pétanque – a také vyhlídka. Hlavní 
bruslařský okruh má nyní délku 4,23 km 
(to odpovídá jedné desetině maratonu). 
Díky přívětivému vzhledu, pravidelné 
údržbě a široké škále možných aktivit se 
mezitím Ladronka stala velmi populár-
ní. Obavy z  dalšího zvyšování kapacity 
se odrazily i ve výsledcích loňské ankety, 
do které přispěli především občané žijící 
v blízkosti parku. Jako hlavní problém byla 
označena snížená bezpečnost pohybu 
chodců a bruslařů v obousměrném úse-
ku dráhy. Hlavní východiska pro budoucí 
záměry městské části jsou proto následu-
jící: nezvyšovat kapacitu areálu (vylepšit 
pouze konkrétní úseky a body), zjedno-
směrnit část I. etapy (stávající dráha), po-
sílit hledisko bezpečnosti pohybu, dát 
možnost prostoru dětem a začátečníkům 
na bruslích (zvláštní okruh, příprava V. eta-
py), dovybavit areál kvalitními prvky měst-
ského mobiliáře. Jako nejvhodnější trasa 
pro doplnění tras byla občany navržena 
„SEVERNÍ DLOUHÁ TRASA“ podél Toma-
novy ulice. Občané doporučují zachování 
stávající pěší cesty, odděleně od dráhy pro 
in–line, a také omezit rozsah kácení keřů 
či případně stromů. Další varianty rozšíře-
ní, vesměs na úkor stávající zeleně, nebyly 
přijaty. Návrh na zřízení dětského výuko-
vého plácku byl přijat většinou přispíva-
jících, zmiňován byl dnešní malý okruh 
u Kaufl andu, který plní tuto funkci již dnes, 
anebo prostor zchátralého hřiště u kurtů. 
Dětský výukový plácek by však mohl být 
zřízen ve východní části Ladronky, v místě 
dnešní otáčky pro bruslaře. Prostor pro vý-
uku by byl oddělen od ostatního provozu, 
s doplněním o možnost posezení pro rodi-
če s dětmi. Idea rozšíření západního brus-
lařského okruhu pro rychlejší, tréninkový 

pohyb na bruslích byla odmítnuta. Otázka 
doplnění mobiliáře a dalších městských 
prvků se setkala s  velmi pozitivní ode-
zvou. Nejžádanější jsou cvičební a posilo-
vací prvky, odpadkové koše a lavičky. Dále 
byly přijaty návrhy na hřiště pro street wor-
kout, cvičební prvky (nejen) pro seniory, 
plocha pro odpočinkové hry. Zamítnuty 
byly městská vyhlídka, stojan s vybavením 
pro bruslaře a stromová stezka. Přispívající 
měli vyrovnané názory na lezeckou stěnu 
a na vymezenou plochu pro příležitost-
nou kopanou. Hlasujícími byla často zmi-
ňována nevyužívaná a zanedbaná lokalita 
u tenisových kurtů. Zde se dlouhodobě 
nabízí možnost vybudování zázemí pro 
návštěvníky parku, včetně herních ploch 
a prvků pro děti a jejich rodiče. Možnosti 
využití prostoru jsou však doposud bloko-
vány nevyhovujícím nájemním vztahem, 
uzavřeným dnes již bývalými představiteli 
městské části Praha 6.

Jako problém se jeví také omezený 
přístup veřejnosti na WC v budově used-
losti. Vybudování dostupného WC pro 
návštěvníky Ladronky je proto jednou 
z  budoucích priorit. Řešení nedostatku 
parkovacích míst je možné do budoucna 
řešit zkapacitněním plochy stání v Podbě-
lohorské ul. (u křižovatky s ul. Kukulova). 
Využívání ulic kolem Tomanovy k příle-
žitostnému parkování nepůjde zabrá-
nit, pokud zde nebude přikročeno např. 
k zavedení zóny placeného stání. Anketa 
byla pro zástupce městské části zásadním 
zdrojem informací a postojů (nejen) míst-
ních občanů. Dalšími kroky bude tedy 
zvýšení bezpečnosti na Ladronce, rozšíře-
ní obnovy Ladronky a doplnění možností 
rekreačních aktivit v místě. V  současné 
době je formulován záměr Prahy 6, záro-
veň s nezbytnou diskuzí radnice s občany.

Městská část Praha 6 vyhlašuje výběrové řízení na prodej id. 
8/9 pozemků parc. č. 1236 a parc. č. 1237, jehož součástí je 
stavba č. p. 443 v k. ú. Střešovice

Minimální požadovaná cena je 11.022.222 Kč bez DPH
Energetická náročnost stavby č. p. 572:
Třída F - velmi nehospodárná

Nabídky je nutno doručit do podatelny ÚMČ Praha 6 nejpoz-
ději do 20. 4. 2017 do 15.00 hodin. Bližší informace včetně 
podmínek výběrového řízení jsou uvedeny na úřední desce 
ÚMČ Praha 6 a na internetových stránkách www.praha6.cz 
nebo na tel. 220 189 992, e-mailu: kleopoldovapraha6.cz
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Sestra sympatie 2016 přijala gra-
tulace od ministra obrany. Když se 
2. března na facebookovém profilu 
ministra obrany Martina Stropnického 
objevila zpráva o jeho setkání s vítěz-
kou soutěže Sestra sympatie 2016 Sabi-
nou Beránkovou, zdravotní sestřičkou 
z  Ústřední vojenské nemocnice v  Pra-
ze, stalo se přesně to, co organizátoři 
soutěže SeSy a plesu „Sestry na sál“ od 
akce očekávají: zviditelnění této zdra-
votnické profese, příležitost k  vyzdvi-
žení její důležitosti a nezastupitelnosti, 
jak také potvrzují reakce návštěvníků 
pod příspěvkem. O výhře Sabiny Berán-
kové se pan ministr dozvěděl z  médií 
a zpráva ho zaujala, neboť v  její osobě 
se rezort zdravotnictví prolíná s  rezor-
tem ministerstva obrany. Navíc se naše 
vítězka netají se svými plány vstou-
pit po dokončení studia oboru všeo-
becná sestra na  2.  lékařské fakultě UK 
do Armády České republiky. Práce ve 
vojenské nemocnici byla jejím snem 
a v budoucnu počítá i s vojenskou misí 

v  zahraničí právě v  roli zdravotní sest-
ry. Pan ministr okamžitě projevil přání 
se s nejsympatičtější sestřičkou roku 
2016 setkat a osobně jí popřát. Vyjádřil 
radost z  jejího úspěchu, neboť ho po-

važuje i za ocenění práce celé Ústřední 
vojenské nemocnice. Vojenská nemoc-
nice v  pražských Střešovicích nedávno 
získala v  hodnocení pacientů ocenění 
„Nemocnice roku“.

ČÍM ŽIJE PRAHA 6
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ÚT 4. 4.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 11. 4.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 18. 4.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 25. 4.
 Villa Pellé 
 16.00 

MANTABAN  
Energická směs lidových písniček ponořených 
do tavícího kotle world music. Hudební projekt 
Jiřího Hodiny a jeho přátel.

JARO 
Hudebně taneční vystoupení souboru, který čerpá 
repertoár z českých, z moravských i ze slovenských 
lidových her a tanců, nás přenese do jarní nálady.

Z CYKLU GENERATION CONNECTOR —
CHYTRÝ KVÍZ 
Odlehčená a zábavná hra, která pomůže k udržení 
bystré mysli a poskytne příjemnou zábavu!  

JAK DOSÁHNOUT ZMĚNY VE SVÉM ŽIVOTĚ 
Další setkání z cyklu o koučování. Metodu osobního 
rozvoje, která přináší užitek v každém věku, nám 
představí profesionální koučka Milena Židlická.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ — VSTUP ZDARMA
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ÚTERÝ
10.00 Výtvarný kurz s akad. mal. Miladou Gabrielovou 
12.00 Výtvarný kurz s akad. mal. Miladou Gabrielovou

STŘEDA
10.00 Anglická konverzace – mírně pokročilí
11.00 Anglická konverzace – pokročilí
12.00 Anglická konverzace – mírně pokročilí
10.00 Kondiční a rehabilitační cvičení
11.00 Smovey – nenáročné cvičení pro každého s vibračními kruhy

ČTVRTEK
10.00 Francouzská konverzace – pokročilí
11.00 Francouzská konverzace – mírně pokročilí
10.00 Taj-ji – cvičení pro zklidnění těla i mysli
11.00 Taj-ji – cvičení pro zklidnění těla i mysli 

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
út–pá 10.00–14.00 

tel. č.: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

ADRESA MÍSTA KONÁNÍ: Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 
Praha 6 / Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6

KURZY FRESH SENIOR VE VILLA PELLÉ
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

PROGRAM ⟶ DUBEN 2017

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6



Změny gescí v městské radě. Na 
jednání rady byly schváleny změny 
působností některých radních. Ke změ-
nám došlo zejména v  oblasti dopra-
vy, územního a strategického rozvoje. 
Nově byla zřízena také agenda tzv. 
Smart Cities. Na jednání Rady městské 
části Praha 6 byly schváleny dílčí změ-
ny působností některých jejích členů. 
Konkrétně zástupce starosty Martin 

Polách tak bude nově zodpovídat za 
územní rozvoj a plánování. Zástupky-
ně starosty Eva Smutná pak přebírá 
zodpovědnost za oblast strategické-
ho rozvoje, strategického plánování 
a výstavnictví. Za oblast dopravy bude 
aktuálně odpovědný radní Roman Mej-
střík. V  neposlední řadě dostal novou 
agendu tzv. Smart Cities na starost rad-
ní Zdeněk Hořánek. 

Osmá sezóna Farmářských trhů 
na Kulaťáku začala. Tradiční farmář-
ské trhy na Kulaťáku patří dlouhodobě 
mezi největší a nejoblíbenější farmář-
ské trhy. Navštěvuje je pravidelně pět 
až šest tisíc lidí nejen z  Prahy 6, ale 
z  celé Prahy a jejího blízkého okolí. 
Prodejci se na Kulaťák sjíždějí doslova 
z celé republiky. Sortiment trhů je peč-
livě vybírán a doplňován, o trhy se sta-
rá početný tým lidí, který oslovuje nové 
prodejce, sestavuje sortiment trhů, 
sleduje nové trendy, koncipuje dopro-
vodné akce a program, zajišťuje akce 
a chod dětského koutku a každý pátek 
trhy staví a v sobotu po trhu zase uklízí. 
I v   letošním roce chystají organizátoři 
opět několik novinek a zajímavých akcí, 
například rozšíří spolupráci s desítkami 
velvyslanectví, z nichž řada sídlí právě 
v Praze 6, v  sobotu 20. května proběh-
ne druhý ročník Festivalu Ambasád. Ten 
v  loňském roce zaznamenal obrovský 
úspěch mezi návštěvníky i samotnými 
diplomaty. Malá upoutávka proběhne 
již na jaře, kdy organizátoři připravují 
představení gastronomie ze Sultanátu 
Omán. Je to pro Českou republiku nová 
země, která zatím u nás nemá amba-
sádu, ale se kterou se nyní intenzivně 
rozvíjejí přátelské vztahy na mnoha 
úrovních. Na Kulaťáku se bude prezen-
tovat farma Sheika Ziyada z  městečka 
Barka s nejlepším ománským medem, 
svatební halvou a dalšími specialitami. 
Letos se budou prodejci více střídat, 
šanci tak dostanou i nováčci a vznikají-

cí podniky, také z Prahy 6. Známí a ob-
líbení prodejci ale na trhu zůstanou. Na 
každém trhu je živá muziku, která dodá 
tu pravou atmosféru, pro děti v  rámci 
projektu Malý farmář dětský koutek. 
Dalším tahákem bude škola vaření 
pod širým nebem, která doplní již tak 
širokou nabídku farmářského menu. 
Stánků s občerstvením jsou na trhu již 
dvě desítky a organizátoři budou hle-
dat další možnosti, jak vyzkoušet chutě 
a vůně dálek například prezentací zají-
mavých národních kuchyní. Od samé-
ho počátku je na dejvickém trhu vždy 
několik stánků s charitou, organizátoři 
dlouhodobě podporují zejména orga-
nizace sídlící na Praze 6, spolupracují 
například s  Domovem Svaté rodiny, 
který poskytuje celoroční pobytové 
služby lidem s postižením a nabídku 
běžných příležitostí k sociálnímu začle-
ňování. Dále s Dílnou Eliáš, ve které lidé 
s mentálním nebo fyzickým postižením 
rozvíjejí pracovní a sociální dovednosti 
v rámci keramické dílny.

Farmářské trhy na Kulaťáku dlou-
hodobě spolupracují také například 
s projektem Dobroty s příběhem, který 
nabízí pracovní terapii lidí s mentálním 
postižením v sociálně-terapeutické díl-
ně na Slapech. Pořadatelé v  Dejvicích 
také hledí na své okolí, pro návštěvníky 
a prodejce je zajištěna možnost třídit 
odpad a osvěta v  této oblasti. Farmář-
ské trhy na Kulaťáku se konají každou 
sobotu od 8 do 14 hodin.

Komplexní úklid komunikací jaro 
2017. Stejně jako v předchozích le-
tech zajišťuje Technická správa ko-
munikací hl.m. Prahy. Komplexní 
úklid komunikací (vozovek), který 
bude probíhat od 3. 4. do 7. 6. 2017.   
S ohledem na probíhající výkopo-
vé práce je možná i případná změna 

harmonogramu čištění některých 
komunikací. Prosíme všechny obyva-
tele a návštěvníky městské části, aby 
sledovali dopravní značení a v době 
úklidových prací zajistili přeparko-
vání svých vozidel nejen z vozovky, 
ale i z chodníku.

ÚT 4. 4.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 11. 4.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 18. 4.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 25. 4.
 Villa Pellé 
 16.00 

MANTABAN  
Energická směs lidových písniček ponořených 
do tavícího kotle world music. Hudební projekt 
Jiřího Hodiny a jeho přátel.

JARO 
Hudebně taneční vystoupení souboru, který čerpá 
repertoár z českých, z moravských i ze slovenských 
lidových her a tanců, nás přenese do jarní nálady.

Z CYKLU GENERATION CONNECTOR —
CHYTRÝ KVÍZ 
Odlehčená a zábavná hra, která pomůže k udržení 
bystré mysli a poskytne příjemnou zábavu!  

JAK DOSÁHNOUT ZMĚNY VE SVÉM ŽIVOTĚ 
Další setkání z cyklu o koučování. Metodu osobního 
rozvoje, která přináší užitek v každém věku, nám 
představí profesionální koučka Milena Židlická.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ — VSTUP ZDARMA
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ÚTERÝ
10.00 Výtvarný kurz s akad. mal. Miladou Gabrielovou 
12.00 Výtvarný kurz s akad. mal. Miladou Gabrielovou

STŘEDA
10.00 Anglická konverzace – mírně pokročilí
11.00 Anglická konverzace – pokročilí
12.00 Anglická konverzace – mírně pokročilí
10.00 Kondiční a rehabilitační cvičení
11.00 Smovey – nenáročné cvičení pro každého s vibračními kruhy

ČTVRTEK
10.00 Francouzská konverzace – pokročilí
11.00 Francouzská konverzace – mírně pokročilí
10.00 Taj-ji – cvičení pro zklidnění těla i mysli
11.00 Taj-ji – cvičení pro zklidnění těla i mysli 

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
út–pá 10.00–14.00 

tel. č.: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

ADRESA MÍSTA KONÁNÍ: Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 
Praha 6 / Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6

KURZY FRESH SENIOR VE VILLA PELLÉ
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

PROGRAM ⟶ DUBEN 2017

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6



Kdy se u nás objevily první zmínky 
o vodárenských věžích?

Samozřejmě říct, kdy byla postavena 
první vodárenská věž na našem úze-
mí, nejde. Obrazové či písemné zmínky 
o prvních stavbách tohoto typu na našem 
území můžeme zařadit někam do období 
pozdní gotiky a počátků renesance. V té 
době dosáhla sídelní urbanizace poměr-
ně vysokého stupně, města byla rozšiřo-
vána, rozvíjela se řemesla, zdokonalovala 
se technika a tak bylo potřeba řešit otázky 
infrastruktury, mezi něž rovněž patřilo zá-
sobování vodou. První známé gravitační 
vodovody byly ještě jednoduše vedeny 
na povrchu nebo štolovými přivaděči 
a ústily do kašen nebo do různých zásob-
ních nádrží. Věžové vodojemy přišly na 
řadu později – řekl bych, že to mohlo být 
ve 13.–14. století.

Jak taková zařízení byla vybavena 
a jak fungovala?

Nejstarší vodárenské věže byly pravdě-
podobně dřevěné konstrukce, později se 
stavěly zděné z  kamene na čtvercovém 
nebo obdélníkovém půdorysu. V přízemí 
se nacházelo čerpací zařízení, které systé-
mem dřevěných a později kovových trub 
hnalo vodu do nádrže či pánve umístěné 

v nejvyšších místech věže. Čerpadlo bylo 
většinou poháněno vodním kolem, proto 
se tehdejší vodní věže nebo alespoň čer-
pací stanice stavěly přímo u řeky. Nádrže 
nahoře ve věži měly obsah kolem 1–2 
m3, což nám dnes může připadat úsměv-
né, ale na vytvoření potřebného tlaku ve 
vodovodní síti to stačilo. Z  nádrže voda 
proudila do jednotlivých částí vodovod-
ního potrubí a vyvěrala ve veřejně pří-
stupných nebo v soukromých kašnách 
v jednotlivých částech města.

Které dochované vodárenské věže 
patří u nás mezi nejstarší?

Určitě ty pražské. Ale starobylé věže by-
chom našli také v jiných městech. 

První zmínka o dodnes dochované vo-
dárenské věži v Jičíně je v listině Mikuláše 
staršího Trčky z Lípy vydané 6. červen-
ce 1502. Věž jičínského vodovodu byla 
vystavěna na hrázi rybníka Kníže a dnes 
slouží jako galerie a ateliér. 

Hranolovou, bohatě sgrafi ty zdobenou 
renesanční věž najdeme třeba v  Táboře. 
Ta rozváděla vodu od roku 1508 dřevě-
ným potrubím do protipožárních rybníč-
ků a později také do městských kašen. 

Vysoko nad řekou Jizerou se zase tyčí 
zdaleka viditelná masivní kamenná věž 

v Benátkách. Původně to byla věž hradeb-
ní, následně převzala funkci věže vodní. 

A další staré stavby najdeme kupříkladu 
ve Slaném, v klášterní broumovské zahra-
dě, v Mladé Boleslavi nebo v Nymburce.

Můžete více přiblížit pražské středo-
věké vodní věže?

V okolí Vltavy jsou k nalezení hned čtyři, 
přičemž tři z nich stojí doslova vedle sebe. 

Dobou vzniku je nejvýznamnější věž 

Rozhovor s Ing. Robertem Kořínkem, Ph.D., zakladatelem Společenstva vodárenských věží (vzniklo roku 2006), autorem 
řady odborných a popularizačních článků na téma věžových vodojemů. Je také spoluautorem knih Komínové vodojemy - 
funkce, konstrukce, architektura a Komínové vodojemy - situace, hodnoty, možnosti. Provozuje jedinečnou internetovou 
databázi věžových vodojemů na území ČR.

(1. část)

POSEDLOST VODOJEMY

Průzkum komínového vodojemu v Přelouči (R. Kořínek první zleva)

Vinohradská vodárenská věž, 2016
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bývalé staroměstské vodárny na Novot-
ného lávce. První dochovaný spis vzta-
hující se k této vodárně je z roku 1489. 
Zmínka z roku 1431 však hovoří již o tom, 
že „vyhořela věž vodná mistra Petra ode 
dna“. Věž kromě požárů utrpěla v roce 
1648 střelbou Švédů a byla několikráte 
postižena povodněmi. Její dnešní podo-
ba z let 1853 a 1878 je výsledkem celkem 
čtrnácti stavebních úprav a oprav.

Necelý kilometr proti proudu řeky Vlta-
vy najdeme další dvě vodní věže – na pra-
vém břehu Šítkovskou, na levém břehu 
Petržilkovskou. 

Šítkovská věž byla dostavěna v roce 
1592 a je charakteristická svou cibulovi-
tou střechou. Zdivo věže je z lomového 
kamene, zevně je obložena kvalitním pís-
kovcem, zevnitř je omítnuta. Za zmínku 
stojí dvě zajímavosti – věž je nakloněna 

od svislé osy o 0,42 metru jihovýchodním 
směrem a v  době komunistického reži-
mu ji využívali pracovníci StB ke sledová-
ní Václava Havla.

Naproti přes řeku najdeme malebnou 
Petržilkovskou vodárenskou věž. Její vý-
stavba je kladena mezi léta 1582 – 1596. 
Petržilkovská vodní věž je nejnižší z histo-
rických pražských vodních věží, je vybu-
dována z kamene a dělena horizontální-
mi římsami na tři části. V dnešní době jsou 
ve věži kanceláře. 

Poslední ze čtyř pražských věží je šes-
tipodlažní Novomlýnská vodárenská věž 
z roku 1658 stojící v ulici Nové mlýny. Je 
vystavěna z lomového kamene, obložena 
pískovcovými kvádry a je zakončena sta-
novou střechou. 

S  rozvojem průmyslu a techniky 
v 19. a na počátku 20. století narostla 
potřeba modernějšího zásobování vo-
dou. Jak se to odrazilo ve výstavbě vo-
dárenských věží?

Proces industrializace a masivní rozvoj 
průmyslu samozřejmě ovlivnily také vý-
voj věžových vodojemů. Ty už se nemuse-
ly nacházet v těsné blízkosti zdroje vody, 
ale začaly se stavět v místech, kde to bylo 
technicky a ekonomicky nejvýhodnější. 
Zvětšil se objem nádrží, a pokud to do-
volovala morfologie krajiny, budovaly se 
nejprve levnější vodojemy zemní. V pří-
padě opačném se přistupovalo ke stavbě 
věžových vodojemů. V počátcích bylo po-
užíváno zdivo cihelné a vodojemy měly 
čtvercový půdorys. Postupem času pře-
šli stavitelé na železobeton a půdorys se  
změnil na kruhový. Nádrže byly ocelové, 
nýtované, později železobetonové. Zvy-
šující se spotřeba vody v průmyslu dala 
vzniknout unikátním komínovým vodoje-
mům a prudký nástup železniční dopravy 
pak vodojemům drážním, ze kterých byla 

Šítkovská vodárenská věž, 2016

Petržilkovská věz, 2007

Vinohradská vodárenská věž, 2016
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doplňována voda do parních lokomotiv. 
Architektura věží byla velmi rozmanitá 
a mnohdy ani nemuselo být na první po-
hled patrné, že se jedná o ryze technickou 
stavbu. To se však záhy změnilo.

Které vodní věže v  Praze spadají 
do tohoto období?

V  roce 1888 byl dostavěn rozsáhlý vo-
dárenský areál na Letné s věžovým vodo-
jemem. Šestipodlažní, 38 metrů vysoká 
hranolovitá stavba má novorenesanční fa-
sádu, na které nás v pátém podlaží ihned 
zaujme vyhlídkový ochoz s  arkádami 
s toskánskými sloupy, nesený kamenný-
mi krakorci. Věž je zakončena dvoustup-
ňovou stanovou střechou s  rozměrnými 
vikýři na bocích, ukončenou sloupkovým 
nástavcem s hodinami. Autorem vodoje-
mu byl architekt Jindřich Fialka. Vodojem 
však sloužil pouze do roku 1913, pak byl 
pro velkou poruchovost technologie vy-
řazen z provozu.

Další pražský novorenesanční vodojem 
byl postaven v roce 1891 na Vinohradech 
podle návrhu architekta Antonína Turka 
a Ing. Josefa Franzla. Uvnitř vodojemu byl 
prstencový plechový rezervoár o objemu 
200 m3, jehož středem vedl komín, který 
ústil nad vyhlídkovou terasou a sloužil 
provozu parní čerpací stanice. Zvenku nás 
zaujmou výrazné nárožní pylony a znaky 
Královských Vinohrad, mezi okny posled-
ního patra pak hodiny a v rohových ni-
kách sochy andělů.

V roce 1895 byl do provozu uveden vě-
žový vodojem v  pražských Holešovicích 
postavený podle návrhu architekta Josefa 
Srdínka. Novorenesanční vodojem sloužil 
pro zásobování provozních hal zdejších 
jatek užitkovou vodou z místní studny. 

Zásadní změnu v přístupu k realizaci 
věžových vodojemů provedl známý český 
architekt Jan Kotěra, který, řečeno s leh-
kou nadsázkou, svlékl vodárenskou věž 
a ukázal nahou zeď jako estetický ideál. 
Tímto přístupem navrhl věžový vodojem 
vršovické vodárny, který byl postaven 

v letech 1906–1907 v pražské Michli. Se-
cesní 42 metrů vysokou stavbu zdobí 
portál se znakem města Vršovic. Nahoru 
se zužující dřík je vyzděn červenými cih-
lami a zdoben cihlovými prvky se zelenou 
glazurou. Vodojem objemu 400 m3 sloužil 
svému účelu do roku 1975.

(jih)
foto: R. Kořínek

Druhou část rozhovoru o věžových vo-
dojemech přineseme v příštím čísle časopi-
su VELESLAVÍN39.

Věžový vodojem v Praze-Michli (autor Jan Kotěra), 2007

Vodárenská věž na Letné, 2007Staroměstská vodárenská věž, 2007
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O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

Stačí vyslovit její jméno a hned se obliče-
je všech, kdo ji znají, rozzáří do úsměvu. Ta-
ková je i samotná Pavlína: usměvavá, milá, 
působí vyrovnaně. Není divu, že si získala 
přízeň klientů Domova Vlčí mák, za nimiž 
pravidelně dochází jako dobrovolnice do 
ÚVN již více než tři roky. Celý její profesní 
život se točí kolem fi lmu. Jak prozrazuje, fi l-
mování bylo téma, které zaujalo jednu z je-
jích prvních „klientů“, válečnou veteránku 
paní Vlastičku, která v mládí také spolupra-
covala při natáčení.  Společně s Vlastičkou, 
ale také s jejím manželem, válečným vete-
ránem panem Honzou prožívá příjemný čas 
alespoň jednou týdně. 

Rozhovor začínáme otázkou, která se 
nabízí: PROČ? Proč se Pavlína rozhodla 
pro dobrovolnictví, proč zrovna v ÚVN?

Proč?  Prostě jsem chtěla dělat něco pro-
spěšného, bez očekávání zpětného zisku. 
Chtěla jsem zjistit, jestli to vůbec jde a jaké 
to je, dělat něco s nasazením a láskou, ve vol-
ném čase, aniž by se to pojilo se získáním ně-
jaké fi nanční nebo jiné odměny.  Víte, v naší 
společnosti je stále něco za něco. Cokoli se 
dělá, je tu očekávání, co za to bude. Dobro-
volnictví to má jinak. Neexistuje tam eko-
nomická vazba, pokud je myšleno upřímně. 
Prostě něco pro někoho nezištně dělám. 
A pak – říkala jsem si, že by bylo hezké být 
někde užitečná.  Otázkou bylo, kde můžu 
být prospěšná nejvíce. Přemýšlela jsem nad 
útulkem pro pejsky, pomáháním stařečkům 
anebo docházením na nějaké dětské oddě-
lení. Rozhodnutí bylo prakticky velmi rychlé. 
Vycházela jsem z toho, co je pro mne nejvíce 

přirozené. Útulek pro pejsky jsem zamítla – 
to bych odcházela se slzami v  očích, navíc 
pejska mám. Vyloučila jsem i děti – pohled 
na nemocné děti je bolestný. Sama děti ne-
mám, o to citlivější by to pro mě bylo. A tak 
jsem se rozhodla pro seniory. Mám pocit, 
že v naší společnosti se stáří vlastně jakoby 
odstrkuje, nějak ho nechceme brát v úvahu, 
nepočítáme se stářím, nečteme o sklonku 
života, o smrti. A přitom za dvacet – třicet 
let budeme mezi seniory řazeni i my, vždyť 
prognózy hovoří o tom, že senioři budou 
tvořit 40 – 50 % populace! Stáří je přirozenou 
součástí života. Věnovat čas seniorům bylo 
přirozené rozhodnutí. 

O DOBRÉ VŮLI A O RADOSTI
Z DĚLÁNÍ RADOSTI DRUHÝM

s Pavlínou Žipkovou, dobrovolnicí, která dochází za válečnými 
veterány v ÚVN do Domova Vlčí mák.

„Můj motiv byl:  Tak  - a teď budu prostě někde užitečná!“
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A jak jste dospěla k tomu, že se stanete 
dobrovolnicí právě v ÚVN?

To bylo také velmi přirozené. Jednak je to 
z mého bydliště v  Horoměřicích poměrně 
blízko, kousek od vojenské nemocnice také 
bydlí moji rodiče, v  ÚVN mám i několik lé-
kařů. A pak, přitahovalo mě to, že tu pečují 
o vojáky a válečné veterány.  Víte, celý život 
obdivuji lidi, kteří dokážou dát v sázku svůj ži-
vot pro druhé.  Měli bychom si jich vážit. Tak-
že možnost být prospěšná u seniorů, a navíc 
válečných veteránů, jednoznačně zvítězila. 
Oslovila jsem tedy před Vánocemi 2013 Dob-
rovolnické centrum v ÚVN a vyšlo to.  

Jaké byly vaše začátky? 
Nooo, první schůzky byly plné strachu. 

Hodně jsem se bála.
Čeho?
Asi se člověk bojí neznáma, neví, co vlast-

ně přesně bude dělat. Neví, jestli bude dost 
dobrý. Pochopitelně že před tím, než jdete 
ke svému prvnímu klientovi, projdete tes-
továním, pohovorem, určitou přípravou. Ale 
stejně je to „poprvé“ a krok do neznáma. Ono 
hodně záleží na klientovi, ke kterému máte 
docházet. Těch obav bylo spousta, třeba i to, 
jak na mě budou reagovat, jak s nimi nejlé-
pe navážu kontakt. Měla jsem představu, 
že by bylo hezké pobýt s klientem vždycky 
alespoň hodinu a zpříjemnit mu čas tak, aby 
se pokud možno ocitl v jiném prostředí, na-
vodit domov a příjemnou atmosféru. Moje 
obavy byly, jestli toho budu schopná. První, 
a ještě možná i druhou návštěvu jsem při-
cházela s bušícím srdcem, ale pak se to úplně 
rozvolnilo a od té doby se už jen a jen těším. 
Vlastně se těším před každou návštěvou.

Vy chodíte nejčastěji za panem Honzou 
a za paní Vlastičkou. Podílela jste se na 
přípravě jejich svatby. Vím, že pan Honza 
vyžaduje jako voják řád, pořádek. Nebylo 
asi úplně jednoduché získat jeho důvěru 
a přízeň. Jak jste to dokázala? 

Přes jeho ženu, Vlastičku, která v době, kdy 
jsem je oba poznala, ještě nebyla jeho man-
želka. Já jsem nastoupila a oni měli asi půl 
roku nato svatbu. První setkání probíhala tak, 
že jsem přišla za Vlastičkou a Honzík chvilku 
poseděl s  námi, pak šel k  sobě do pokoje. 
Většinu času jsem tak pobyla s  Vlastičkou, 
která v  té době byla mobilní. Chodily jsme 
na procházky, doprovázela jsem ji k rotope-
du, povídaly jsme si. Až později, s postupem 
času, s námi pan Honza zůstával déle. Teď už 
je stav Vlastičky vážný, často se stává, že mou 
návštěvu prospí a já věnuji většinu času panu 
Honzovi. Společné chvíle jsou úžasné, často 
se spolu smějeme. Za ty tři roky už se zná-
me velmi dobře, zajímáme se o naše rodiny, 
o naše zájmy, koníčky, funguje to oboustran-
ně. Stal se z toho vlastně přátelský vztah, ač-
koliv si stále vykáme, ale tak to má být. Sna-
žím se být pořád uvědomělá toho, co se děje 
kolem, protože oni jsou výjimeční. 

V čem? 
Lidsky, i věkem - patří k  mladším obyva-

telům Domova Vlčí mák. Rozumějte, tam 
je věkový průměr přes 92 let. Honzík oslavil 
na podzim „teprve“ devadesátiny. Výjimeční 
jsou i jejich vztahem – jsou manželé necelé 
tři roky. Mimořádní jsou také tím, co všech-
no prožili za druhé světové války. Člověk si 
myslí, že už všechno zná z  literatury faktu, 
z  dokumentárních fi lmů. Ale pak zažijete 
barvité vypravování válečného veterána 
a nestačíte se divit. 

Vzhledem k  vysokému věku klien-
tů Domova Vlčí mák se stává, že někdo 
z jejich vrstevníků zemře. Baví se s vámi 
i o takových tématech? Vyjadřují nějak 
své obavy z  toho, co bude? Zasáhne je 
taková událost?

Bavíme se vlastně téměř pokaždé o ži-
votě i o jeho konci. Honzík se hlavně bojí 
Vlastiččina odchodu. Pečuje o ni, krmí ji, je 
jí pořád nablízku a bojí se dne, kdy by ji měl 
ztratit. Obdivuji ho, protože s ní tráví větši-
nu času, i když na tom sám není zdravotně 
úplně nejlíp. Vlastičku se snažím přivést na 
jiné myšlenky, vyprávím o pejskovi, o práci. 
Ta ji zajímá.  Já jsem fi lmař a ona se téhle 
oblasti věnovala. S prvním manželem to-
čila fi lmy, dokonce pořádali festival Orav-
ská Osmička. Vždy se jí při tom povídání 
rozzáří oči. Víte, je slepá, ale je zvláštní, že 
když se bavíme o věcech, které ji zajímají, 
je to na jejích očích poznat.  Honzík má 
vztah ke smrti - řekla bych -  sarkastický, 
někdy říká, že už má všeho dost, že se blíží 
„smrťáček“. Když měl na podzim devade-
sáté narozeniny, týden před tím vedl řeči, 
že se toho nedožije. Nevím, jestli se mi to 
daří, ale snažím se oba přivést je na příjem-
nější myšlenky. 

Jak vlastně vypadá vaše návštěva? 
Přijdu a začínám tím, že se postarám o jejich 

orchideje. Každý má ve svém pokojíčku or-
chidej. Po dobu mé návštěvy jsou ponořené 
do vody. Vlastiččina orchidej je mimořádná, 
dostala ji totiž od Honzíka k prvnímu výročí 
svatby. A pak si povídáme, hlavně si povídá-
me. Teď je to i tak, že Vlastičku krmím, držím 

ji za ruku, sedím u ní, nebo stojím a snažím 
se s  ní alespoň nějakým způsobem komu-
nikovat. Pokud spí, jsme u Honzíka, on rád 
vypráví vtipy, nebo si čteme zprávy, články 
a povídáme si o nich.

Jste více než tři roky dobrovolníkem.  
Vím, že jste neměla očekávání, co za to - 
ale přesto se zeptám: Co dobrovolnictví 
pro vás znamená?

Velikou radost. Když jsem s  dobrovolnic-
tvím začínala, vůbec jsem nečekala, že by 
to mohlo mít nějakou zpětnou vazbu.  Můj 
motiv byl:  Tak  - a teď budu prostě někde 
užitečná! Nečekala jsem ten těžko popsa-
telný efekt – pocit radosti, že mohu vlastně 
jen svou přítomností dělat radost, uspoko-
jení z toho, že je člověk skrze dobrovolnictví 
užitečný, že se na něj lidi těší, že pookřejí, že 
se usmívají, že je jim s vámi dobře. Vlastně 
mě dobrovolnictví „nabíjí“.  Je báječné být 
s lidmi, kteří v sobě mají moudrost i pokoru 
k životu, i dobrou náladu a přes vysoký věk 
i spoustu energie.  

Co vás na dobrovolnictví nejvíc překva-
pilo, co je nejtěžší?

Překvapují mě představy o dobrovolnictví, 
které mezi lidmi panují. Často se mě známí 
ptají: „A proč to vlastně děláš?  To za to oprav-
du vůbec nic nedostáváš?“  Myslím si, že ještě 
stále není v povědomí to poslání. Možná je 
to názvem  -  dobrovolnictví totiž může znít 
jako nevolnictví, tak možná proto lidé ještě 
ne vždy a zcela chápou jeho podstatu. DOB-
RO  VOLNICTVÍ  je především o dobré vůli 
pomáhat - nezištně, pro potěšení druhých.  
Mělo by to být o té radosti.

Přemýšlela jste i nad budoucností? Co 
když už tu vaši současní klienti nebudou?

Přemýšlela jsem nad tím. Bude to těžké, 
jsme si velice blízcí.  Ale nepočítám s tím, že 
bych kdy s dobrovolnictvím přestala. Vždyť 
bych tím popřela tu podstatu - prokazování 
dobré vůle těm, kdo to potřebují. Popřela 
bych sama sebe. Lidí, kteří potřebují rozvese-
lit, potěšit společností, dobrým slovem, sou-
náležitostí, těch je pořád dost. 

Mgr. Jitka Zinke
foto: archiv ÚVN
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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 2017

01. 04. SO KDYBY TISÍC KLARINETŮ 16:00

05. 04. ST ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC

06. 04. ČT PRSTEN PANA NIBELUNGA
07. 04. PÁ CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD
08. 04. SO ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC 16:00
12. 04. ST ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC

13. 04. ČT MAM‘ZELLE NITOUCHE
14. 04. PÁ ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY
19. 04. ST ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
20. 04. ČT A DNES HRAJEME JAZZ

- BOHEMIA BIG BAND

22. 04. SO SKLENĚNÉ PRKNO 16:00
27. 04. ČT ZAČALO TO VESTPOCKETKOU

28. 04. PÁ ZAČALO TO VESTPOCKETKOU
HOSTÉ:
02. 04. NE DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED 16:00
10. 04. PO VŠECHNOPÁRTY

11. 04. ÚT VŠECHNOPÁRTY
18. 04. ÚT DEJVICKÁ LIVE! - VEČERY S PRAHOU 6
21. 04. PÁ HUTKA „70“
24. 04. PO VŠECHNOPÁRTY
25. 04. ÚT VŠECHNOPÁRTY
29. 04. SO NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA 16:00

01.04. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie
02.04. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
04.04. úterý 10:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
05.04. středa 10:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
05.04. středa 19:00 To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem
06.04. čtvrtek 10:00 Hurvínkova Nebesíčka
08.04. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkova Nebesíčka
09.04. neděle 14:00 + 16:30 Hurvínkovo přání
    CHEB
10.04. pondělí 08:30 + 10:30 Hurvínkovo přání
    CHEB
11.04. úterý 10:00 + 14:30 Jak s Máničkou šili všichni čerti
12.04. středa 10:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti
18.04. úterý 10:00 Hurvínkův popletený víkend
19.04. středa 10:00 Hurvínkův popletený víkend
19.04. středa 19:00 Spejbl a město hříchu
20.04. čtvrtek 10:00 Hurvínkův popletený víkend
21.04. pátek 10:00 Hurvínkův popletený víkend
22.04. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkův popletený víkend
25.04. úterý 10:00 + 14:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie
26.04. středa 10:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
26.04. středa 19:00 Dějiny kontra Spejbl
27.04. čtvrtek 10:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
28.04. pátek 10:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
29.04. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie
30.04. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
4/2017

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

Jak je vysoká vodárenská věž (věžový vodojem) na Letné?

 a) 53 m,
 b) 42 m,
 c) 38 m.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b) Ásana je jogínská poloha

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knižní publikaci Jóga pro tebe - poradí vám, jak být klidnější, 
silnější a šťastnější. Začněte cvičit jógu a jistě se vám to podaří. Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros Media.

1. Miloš Harsa, Praha 10  2. Miroslava Janoušková, Praha 6  3. Miroslava Kocandová, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 30. dubna 2017 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. dubna 2017,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V dubnu soutěžíme o tři poukázky do automyčky v Praze 6, Veleslavínské ulici.



Ulici tohoto názvu nalezneme na 
Hradčanech v  blízkosti Písecké brány. 
Vede z  Tychonovy  do ulice U Písecké 
Brány. Nachází se v  místech bašty bý-
valého pražského opevnění, které bylo 
budováno v  letech 1654 – 1721. Barokní 
opevnění u nás stavěli hlavně Italové, ale 
také vojenští inženýři. Mezi staviteli byl 
také Kryštof Dienzenhofer, který u této 
stavební činnosti zůstal až do své smrti 
v  roce 1722. Název ulice je původní od 
vzniku v roce 1912.

Svatý Jiří se narodil v Kappadokii (dneš-
ní Turecko), někdy kolem roku 270 naše-
ho letopočtu. Byl synem urozených rodi-
čů a křesťanskou víru zdědil po svém otci,

kte-
r ý 

sloužil jako důstojník v římské armádě. Jeho 
matka byly z Lyddy (dnešní Izrael). Když otec 
zemřel mučednickou smrtí, vrátila se mat-
ka se synem do svého rodného města, kde 
mu poskytla vzdělání. Mladý Jiří vstoupil 
po vzoru otce do armády brzy po dosažení 
dospělosti. Dokázal být dobrým vojákem, 
ale zůstal přesto velmi zbožným. Pro své 
schopnosti byl povyšován a stal se plukov-
níkem v císařském vojsku. Po svých dvace-
tinách obdržel titul Tribuna a následně se 
stal rytířem. Tou dobou byl umístěn v Niko-
médii jako člen osobní stráže římského cí-
saře Diokleciána.

Město Silenu v Libyi sužoval zlý drak, který 
sídlil v nedalekém jezeře. Denně vylézal na 
břeh a otravoval okolí svým jedovatým de-
chem. Nikdo se mu neodvážil čelit. Obyva-
telé města mu nejprve dávali každý den dvě 
ovce, aby se nasytil a nevydával se za potra-
vou do městských ulic.  Stáda ovcí byla brzy 
vyhubena a přišla řada na lidi. Oběti byly 
vybírány losem. Když los padl na královskou 

dceru Alkyonu, 
zoufalý král prosil 
o milost. Princezna 
však byla předlo-
žena drakovi. V  tu 
chvíli jel kolem Jiří, 
tribun římského voj-
ska. Když se dozvě-
děl, že má být dívka 
obětována drakovi, 
nabídl se, že jí pomů-
že. Jakmile se obluda 
objevila, zaútočil na 
ni a draka svým kopím 
probodl a princeznu 

zachránil. Vděční občané se zřekli pohanství 
a přijali křesťanskou víru. 

V roce 303 vydal císař edikty umožňující 
pronásledování a útisk křesťanů. Císařův 
místodržící Dacián vykonával příkazy tak 
horlivě, že mu zakrátko padly za oběť celé 
zástupy křesťanů. Mnozí další pak ze stra-
chu o život zapřeli svou víru. Jiřímu bylo 
nařízeno účastnit se perzekucí, ale namísto 
toho se přiznal ke křesťanství a kritizoval cí-
sařské rozhodnutí. Rozzuřený Dioklecián ho 
nechal mučit za zradu a poté nařídil popra-
vu. Po různých mučení, například trháním 
koly s hřeby, bičováním nebo uvrhnutím do 
vany plné rozpáleného vápna,vždy však Jiří  
vyvázl bez úhony. Jiří byl nakonec popraven 
stětím před Nikomédijsou obrannou zdí 23. 
dubna 303. Tento skutek přesvědčil císařov-
nu Alexandru a pohanského kněze k  pře-
stoupení na křesťanství. Za to byla císařovna 
ubičována k smrti. 

Jeho tělo bylo navráceno do Lýdie, kde byl 
Jiří pohřben. Jeho hrob se stal cílem poutní-
ků a místem zázračných uzdravení, křesťané 
mu vzdávali úctu jako mučedníkovi. Již před 
rokem 337 vznikla při jeho hrobu bazilika.  
Ve 4. a 5. století se jeho uctívání rozšířilo 
mimo Palestinu i do dalších zemí. Do Evropy 
se dostalo hlavně při křižáckých výpravách. 

Svatý Jiří býval od 12. století zobrazo-
ván na koni jako rytíř zabíjející kopím saň, 
kde postava rytíře symbolizovala neohro-
ženého bojovníka za víru, zatímco saň zlo. 

Od středověku je patronem napří-
klad rytířských řádů, vojáků, horníků 
a rolníků. Je též patronem skautů a skaut-
ského bratrství. 

(mip)
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Bohatý rejstřík hudebních stylů a nálad v  podání nejstaršího, 
nejpřirozenějšího a barevně nejproměnlivějšího nástroje předur-
čeného k interpretaci hudby - lidského hlasu - přinese dubnový 
koncert komorního cyklu Břevnovská hudební setkání. Jeho ná-
vštěvníci se setkají s písňovou tvorbou skladatelů od 16. století, 
přes romantismus století 19., po skvostná díla autorů 20. století. 
Koncert nazvaný Madrigaly a písně v podání komorního pěvec-
kého sboru Martinů Voices se koná 19. 4. v 19.30 v Bazilice sv. 
Markéty. Cyklus pokračuje druhým rokem a pořádá ho koncert-
ní agentura Auramusica pod záštitou starosty MČ Praha 6 Mgr. 
Ondřeje Koláře.

Tvůrci madrigalu jako hudební, ale také literární formy nemoh-
li tušit, jak živý a otevřený, dnes bychom řekli perspektivní útvar 
vlastně stvořili. Madrigal se od poměrně jednoduché, zpravidla 
dvouhlasé písňové formy 14. století, kdy se jeho podoba ustalu-
je, rozvíjí v době renesance a raného baroka do čtyř až šestihlasé 
vokální nebo vokálně instrumentální formy komorní světské hud-
by. K vrcholům madrigalu té doby patří díla Claudia Monteverdi-
ho (1567-1643).  

Píseň jde přirozeně vždy ruku v ruce s textem a tak se madrigal 
jako lyrická literární forma, určená především pro psaní milostné 
poezie, prosadil zhruba ve stejné době, tj. ve 14. století. Už tehdy 
mu největší slávu zajistila tvorba spisovatele a také právníka, di-
plomata, kněze a prvního známého alpinisty v dějinách Francesca 
Petrarky (1304 –1374). Není snad nikdo, kdo by neznal jméno to-
hoto básníka. Jeho verše patří k vrcholným mistrovským dílům li-
terární produkce své doby a staly se tematickým a stylovým před-
obrazem tvorby pozvolna přicházející renesance. A jak je vidět, 
madrigal, jako formální půdorys nabízející autorovi bohaté mož-
nosti pro ztvárnění jeho hudební i literární představy, pokoušel 
a pokouší skladatele a básníky vlastně neustále. Madrigaly ustály 
bouře doby romantické i racionalitu, divokou expresi a chladný 
kalkul moderní hudby 20. století a našly si své místo i v  tvorbě 
skladatelů počátku 21. století. Není tedy nic neobvyklého, že i hu-
dební formy procházejí dějinami nejprve jako moderní a ve své 
době avantgardní, poté opouštěné a zapomenuté, pak ale znovu 
procházející fází svého vlastního vzkříšení v jiné době.  

Koncert Madrigaly a písně z cyklu Břevnovská hudební setká-
ní přinese svým posluchačům jedinečnou možnost nahlédnout 
do světa madrigalu viděného/slyšeného perspektivou posled-
ních 500 let. Zde v  tomto případě nejstarší vrstvou madrigalu 
bude dílo Giovanniho Pierluigi da Palestriny (1525–1594) „Madri-
galy pro smíšený sbor a cappella“. Písňovou tvorbu německého ro-
mantizmu budou zastupovat „Drei Gesänge“ (Tři zpěvy) op. 42 pro 
smíšený sbor a cappella“ Johannesa Brahmse (1833–1897). Trans-
formaci madrigalu v hudbě 20. století uslyšíme v překrásném díle 
Bohuslava Martinů (1890–1959) „Čtyři písně o Marii“ pro smíšený 
sbor a cappella a ve skladbě „Pater noster“ (Otče náš) op. 263 pro 
smíšený sbor a cappella od gurua soudobé české písňové a sboro-
vé tvorby Zdeňka Lukáše (1928–2007), k jehož poctě a připomín-
ce 10. výročí jeho úmrtí se koncert koná. Zdeněk Lukáš hudbu Bo-
huslava Martinů nesmírně obdivoval a říkal: „Janáčka poslouchat 
můžu, ale Bohuslava Martinů jen výjimečně, abych zůstal svůj, tak 
silně na mě hudba Martinů působí…“ V těsném sousedství a chou-
lostivém zvuku sborového zpěvu zcela nepochybně vynikne 
osobitost autorského rukopisu těchto dvou velikánů hudby 20. 
století a jejich hluboká duchovní spřízněnost. Tento koncert, snad 
nejoriginálnější z koncertní sezóny 2016/17, podpořila Nadace 
Bohuslava Martinů.

Extra kousky večerního programu bude česká premiéra díla 
„Dum medium silentium“ (Když zavládlo hluboké ticho) pro smíšený 
sbor a cappella  litevského hudebního skladatele Vytautase Miš-
kinise (*1954) a poslechově vděčná pětice „Five Negro Spirituals“ 
(Pět černošských spirituálů) pro sóla a smíšený sbor a cappella ve 
stylizaci Michaela Tippetta (1905–1998).

Zbývá ještě představit interpreta tohoto náročného programu, 
jímž je komorní sbor Martinů Voices. Ansámbl složený z profesi-
onálních zpěváků působí pod vedením sbormistra Lukáše Vasilka. 
Vznikl v roce 2010 a jeho cílem je interpretovat sborovou tvorbu 
na nejvyšší umělecké úrovni. Dramaturgie sboru se zaměřuje 
především na hudbu 20. a 21. století, nevyhýbá se ale ani starším 
stylovým obdobím. Pro zajímavost uveďme, že ve stejném roce 
2010 Lukáš Vasilek sestavil a hudebně připravil jazzový vokální an-
sámbl, který doprovázel Bobbyho McFerrina při jeho koncertech 
v České republice. 

Lukáš Vasilek  vystudoval dirigování na pražské Akademii 
múzických umění a hudební vědu na Filozofi cké fakultě Uni-
verzity Karlovy. V letech 1998–2009 byl sbormistrem Foer-
strova komorního pěveckého sdružení a v období 2005–2007 
vykonával také funkci druhého sbormistra operního sboru 
Národního divadla v Praze. V roce 2005 mu Unie českých pě-
veckých sborů udělila cenu Sbormistr junior. Od roku 2007 je 
hlavním sbormistrem Pražského fi lharmonického sboru. 

Martinů Voices koncertují doma i v zahraničí a jsou hosty nej-
významnějších hudebních festivalů (např. Pražské jaro, Struny 
podzimu, Concentus Moraviae, Svatováclavský hudební festival). 
Vystupují  nejčastěji samostatně, některé projekty ale realizují ve 
spolupráci s nejlepšími českými orchestry a dirigenty v čele s Čes-
kou fi lharmonií a Jiřím Bělohlávkem. Poslední jmenovaná umě-
lecká spolupráce přinesla ansámblu mj. i nominaci na prestižní 
ocenění „International Opera Award“ za provedení opery Bohu-
slava Martinů Čím lidé žijí. Umění Martinů Voices je zachyceno na 
čtyřech CD, z nichž to nejvýznamnější, které obsahuje sborové 
dílo Jana Nováka, vydala v roce 2014 společnost Supraphon.

Kromě studia programu a řízení samostatných koncertů je sou-
částí jeho práce příprava tělesa k účinkování ve velkých kantá-
tových, oratorních a operních projektech. Spolupracuje při tom 
s významnými světovými dirigenty (např. Barenboim, Bělohlávek, 
Eschenbach, Honeck, Luisi, Mehta, Rattle) a orchestry (např. Berliner 
Philharmoniker, Česká fi lharmonie, Staatskapelle Dresden). Od roku 
2010 s PFS pravidelně hostuje na operním festivalu Bregenzer Fest-
spiele. Nahrávky sboru pod jeho vedením jsou zachyceny na mno-
ha CD (např. Deutsche Gramophon, Sony Classical, Supraphon).

(red)

PÍSNĚ V HODINĚ VEČERNICE
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VELIKONOCE
Písecká brána 2. – 17. dubna 2017

Městská část Praha 6 pro vás tradičně připravila oslavy 
velikonočních svátků, vystoupení dětských i profesionálních 
souborů, pohádky, výstavu pro děti i rodiče, rukodělné dílny 
s odbornými lektory a další zajímavý program.

P R O G R AM :
Ne 2. 4. | 13–16 hod  Rukodělné velikonoční dílny, 
soubor Sedmihlásek a upálení Morany
Út 4. 4. | 16 hod  Soubor Mantaban – lidové písně 
v podobě world music | ve spolupráci s Fresh senior 
Čt 6. 4. | 9–12 hod  Rukodělné velikonoční 
dílny pro školy
So 8. 4. | 11 hod  Velikonoční pohádka 
Mrkvoman – Divadlo Krabice
Ne 9. 4. | 17 hod  Duchovní hudba Velikonoc 
koncert Břevnovského chrámového sboru
Út 11. 4. | 16 hod  Taneční skupina Jaro
české, moravské i slovenské lidové hry a tance 
| ve spolupráci s Fresh senior 
Ne 16. 4. | 11 hod  Pohádka 
Vlk a ovce běží z kopce – Divadlo Krabice
2. až 23. 4.  Velikonoční výstava Svět za zrcadlem 
umělecké vitráže Mikuláše Cacery

Otevřeno denně od 13 do 19 hod kromě pondělí
NA VŠECHNY AKCE JE VSTUP VOLNÝ

  

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



Do knih, které zde vezmete do ruky, bu-
dete mít chuť se ponořit a na několik ho-
din se v nich ztratit. Rozkoš bloudění mysli 
zaujaté knihou zakusí návštěvníci výstavy, 
která představí výsledky soutěže Nejkrás-
nější české knihy roku 2016. To nastane 
19. dubna 2017 v  letohrádku Hvězda, kde 
budou vyhlášeni laureáti soutěže a tím 
zahájena vernisáž výstavy mapující umě-
ní knihy a knižního designu narozeného 
v  České republice loňského roku. Do 51. 
ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy 
roku 2016 bylo přihlášeno rekordní množ-
ství 250 knih od 147 nakladatelů – a to už 
je nějaký vzorek!

Ohledávání současného českého knižní-
ho prostoru, kvalit produkce a toho, co to 
všechno vlastně znamená, probíhá na ose 
„soutěž – nové knihy“ vzájemně a dlouho-
době. Soutěž s tradicí 51 let prověřuje úro-
veň přihlášených titulů a její výsledky zase 
poukazují na cosi hlubšího, na to, co se děje 
s knihou, s  literaturou a uměním všeobec-
ně, s jeho postavením a perspektivou. 

Ceny za Nejkrásnější českou knihu roku 
se udělují v sedmi kategoriích: 1) Odborná 
literatura, 2) Krásná literatura, 3) Literatura 
pro děti a mládež, 4) Učebnice pro školy 
všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky, 
5) Knihy o výtvarném umění, 6) Katalogy 
a 7) Bibliofi lie a autorské knihy. Samostat-
nou oblast tvoří studentské práce poslu-
chačů výtvarných a polygrafi ckých škol. 
Památník národního písemnictví navíc udě-
luje studentským pracím Cenu Arna Sáňky 
a spolu s Uměleckoprůmyslovým museem 
Cenu tvůrci do 30 let. Svou cenu udělují 
také Spolek českých bibliofi lů, Svaz českých 
umělců grafi ků Hollar, Unie grafi ckého de-
signu  a Svaz polygrafi ckých podnikatelů. 
V soutěži je hodnoceno grafi cké, ilustrační 
a polygrafi cké zpracování knih vydaných 
v  českých nakladatelstvích a vytištěných 
v  českých tiskárnách vždy za poslední 
kalendářní rok.

Pořadateli soutěže jsou Ministerstvo kul-
tury ČR a Památník národního písemnictví. 
Odborná porota se skládá ze dvou částí: 
technické komise a výtvarné komise. Profi l 
jejich  členů je velmi pestrý, každoročně jsou 
jimi přední odborníci v  oblasti polygrafi e, 
grafi ckého designu, po jednom zástupci 
mají SČUG Hollar a Spolek českých bibliofi -
lů, dále ilustrátoři, vedoucí specializovaných 
ateliérů vysokých uměleckých škol, šéfové 
uměleckých sbírek muzeí a galerií, typogra-
fové, teoretici a kritici designu, publicisté 
a redaktoři odborných časopisů. 

Krom toho, že se do letošního ročníku 
přihlásilo 250 knih v 7 kategoriích, což je 
vůbec nejvíc v 51 leté historii soutěže, po-
prvé mělo obsazení odborné poroty me-
zinárodní rozměr - devět českých porotců 
doplnili tři zahraniční členové (Slovensko, 
Polsko a Německo). Předsedkyní komi-
se Nejkrásnější české knihy roku 2016 
byla Jenna Gesse, grafi cká designérka 
žijící a pracující v  Berlíně, která působila 
například i v porotě soutěže Nejkrásnější 
knihy světa 2013: „Knižní design považuji 
za výjimečný a speci� cký úkol: máte vy-
tvořit objekt, který můžete, a také byste 
měli, důkladně promyslet, a to od prvot-
ního dojmu, který chcete vyvolat, až po ty 
nejmenší typogra� cké detaily. Jde zároveň 
o objekt, který bude stále stejný, nebude 

se proměňovat, leda my můžeme změnit 
svůj pohled na něj. A to je v  dnešní době 
něčím zcela výjimečným. Rozhodování je 
těžké, zejména když jste sami designérem 
a uvědomujete si, že každá kniha na sto-
le je výsledkem mnoha hodin tvrdé práce 
a odhodlání. Především kategorie odborné 
a krásné literatury vyvolaly vášnivé disku-
se. Ale i v  případě autorských knih a bib-
lio� lií jsme uvažovali nad tím, jaký signál 
svým výběrem vyšleme směrem k  trhu. 
Všechny přihlášené knihy držely vysokou 
kvalitativní úroveň. Bylo úžasné moci spo-
lečně objevovat, jak dokáže kniha jako 
médium předávat náladu a pohybovat se 
mezi strukturou a jejím narušením, mezi 
náladovostí a precizností.“ (*)

S adjektivy se při psaní má zacházet obe-
zřetně a s rozmyslem, jenže v tomto přípa-
dě lze udělat výjimku, protože budou dob-
rým nástinem neobyčejné kreativity tvůrců 
a vynalézavé rozmanitosti podob knihy, 
jsou unikátní a neopakovatelné a rozho-
dování poroty proto nijak neulehčují. To 
byste nevěřili, jaké knihy, dle výroků po-
roty, mohou být!

Knihy jsou: estetické, „ergonomické“ (tak 
akorát se vejde do ruky), propracované, 
vtipné, nekompromisní, podvratné, tref-
né, systematické, symbolické, přehledné, 
strukturované, s vtipnými detaily, výsostně 
obrazové (ať už pracují s fotografi í, repro-
dukcí, ilustrací nebo kresbou), groteskní na 
hraně nostalgie, rafi nované, koktejlem obs-
kurností a patafyzických textových vírů, čte-
nářsky přívětivé, minimalistické, nekladou 
překážky, překračují meze očekávatelnosti, 
vizuálně i psychicky iniciační, hladící nelí-
tostně proti srsti, bez parazitních okras, pa-
tosu a pokusů o nepatřičnou vážnost, bom-
bastickou oslavou výtvarného umění… 

Písmo knih je: vhodné, odpovídající obsa-
hu, příjemné na dotek (!), podtrhuje dobrou 
čitelnost. Papír a listy jsou: oživeny perfora-
cí, výstřižky, aplikacemi v podobě vrstvené 
obálky s divokou ořízkou, vloženými fóliemi 
či stránkami různého formátu za použití 
více druhů papíru. Vazba je: brožovaná, po-
loplátěná, kartonová, s ražbou, či jiným ne-
obvyklým řešením knihařské technologie, 
tvarovaná pomocí laseru, opatřená autor-
ským výtvarným prvkem, např. nanesením 
vrstvy lepidla a odpadu. Formát je: sympa-
tický (cihlička do kapsy), kinematografi cký, 
nebere ohled na konzervativnějšího diváka, 
invenční, působí jako umělecké dílo, malá 
černá briketa. 

Knihy, které si odnesou ceny, i ty, které se 
probojovaly do užšího výběru, zaujaly oso-
bitou atmosférou - někdy jsou populárně-
-naučnými publikacemi, jindy výsledkem 
hledání vlastního rukopisu nebo souhrnem 
rozsáhlého osobního, výtvarného a fi lozo-
fi ckého projektu autora. Ať už přinášejí pří-
běhy fi ktivní či osobní, v dějinách soutěže 
Nejkrásnější české knihy roku 2016 bude 
každá z nich zapsána jako položka, která 
dokázala přesvědčit porotu, že tvoří funkční 
a přesvědčivý celek v živém a stále se vyví-
jejícím organizmu knihy. 

(red)
Nejkrásnější české knihy roku 2016 20. 4. 
– 28. 5. 2017, letohrádek Hvězda, Praha 6
(*) výrok předsedkyně poroty Jenny Gesse byl 
převzat z katalogu výstavy

ZTRACENI V KNIHÁCH
Začne 51. přehlídka knih soutěže Nejkrásnější české knihy roku

16



GALERIE VILLA PELLÉ PELLÉOVA 10, PRAHA 6 – BUBENEČ tel. 224 326 180, e-mail: info@villapelle.cz, www.villapelle.cz
Spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská. Galerie otevřena: út-ne 13.00-18.00

 M. ŠAŠEK: LET Č. 59/74 
 24. 4. – 7. 7. 
Výstava představí tvorbu světoznámého ilustrátora, autora 
sedmnácti fenomenálních obrázkových knih o světových me-
tropolích a zemích To je.... Od To je Paříž, Londýn a Řím, přes 
New York, Mnichov a Benátky až po Hongkong a Austrálii. Emi-
grant a světoběžník Miroslav Šašek v nich zachytil jejich his-
torický obraz i dynamiku moderní doby let šedesátých a po-
čátku let sedmdesátých. Jedinečný koncept knih, pečlivost 
při sbírání a  zpracování námětů, a  především humor tvoří 
z díla Miroslava Šaška moderní klasiku a z jejich autora jed-
noho z  našich tří nejproslavenějších světových ilustrátorů. 
Výstavu rozehrají animované, kreslířské i rozhlasové vstupy. 
Chystáme řadu doprovodných programů a  komentovaných 
 prohlídek výstavy. Sledujte www.villapelle.cz.

 

 30. 3. – 2. 4. | 10.00 – 20.00 | CZECH GRAND DESIGN
Festival finalistů cen Czech Grand Design představuje to nejlepší z českého designu, módy, grafického designu, fotografie 
a ilustrace za uplynulý rok. Pro čtyři výstavní dny je připraven bohatý doprovodný program přednášek a workshopů s designé-
ry, nebudou chybět ani dětské dílny pro ty nejmenší návštěvníky a pop up shop současného designu.

DUBEN 2017
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

FESTIVAL

VÝSTAVA

NEDĚLNÍ ŠKOLA UMĚNÍ PRO DĚTI   
 otevřený kurz pro děti od 4 do 10 let
 Kontakt: dilny@villapelle.cz, tel.: 725 537 142

V ateliéru se volně učíme o dějinách umění, inspirujeme se uměleckými směry 
v historii výtvarného umění. Zajímají nás výrazné osobnosti umělců a souvislosti 
 díla s jejich životním příběhem. 
 Délka lekce 120 min, cena 120 Kč/dítě. Rezervace nutná: dilny@villapelle.cz

 9. 4. | 15.00 | STŘEDOVĚK – „K NEBESŮM“ – ROMÁNSKÝ A GOTICKÝ SLOH 
Seznámíme se s gotickou architekturou, ukážeme si nejzajímavější katedrály. 

Povíme si, jak fungoval vnější opěrný systém, prohlédneme si nejkrásnější roze-
ty, nezapomeneme ani na gotickou módu. Tvořit budeme rozety, kreslit zdobná 

 gotická okna, malovat vitráže na sklo, vytvářet návrhy středověkých kostýmů.

 30. 4. | 15.00 | NOVOVĚK – ČLOVĚK JAKO STŘEDOBOD VESMÍRU:. 
 „UZŘÍŠ, JAK KRUH SE K STŘEDU HODÍ.“ 

Zabývat se budeme tvorbou Hieronyma Bosche, spolu s ním složíme objekt – 
 hlavu z ovoce a zeleniny, poté budeme malovat barvami a pastelem. 
 Leonardo da Vinci nás bude inspirovat jeho člověkem uvnitř kruhu, 
 jeho zkoumáním anatomie. A mnoho dalšího! 

ATELIÉR PELLÉ



„Jsem okouzlen skoro vším. V jistém smyslu 
mám rád i dlouhou panelovou stěnu na sídlišti 
Prosek. Vše, co už je historie, vstřebávám jako 
určitou hodnotu - i  příšerné věci umí obrátit 
v  klad – a tak se mi líbí i  žižkovská televizní 
věž, protože je to prý trojtyč, na které jednou 
přistanou ufoni.“ Český architekt, herec a spi-
sovatel David Vávra (*9. 3. 1957, Praha), rene-
sanční muž a dítě štěstěny, výtvarník a pří-
ležitostný básník oslavil šedesátiny. Kousek 
z jeho tvorby teď může na vlastní oči spatřit 
i Praha 6, a to na komorní výstavě v Galerii 
Kuzebauch David Vávra: Běžet s materiály 
(8. 3 – 12. 5. 2017). 

Šedesátiny Davida Vávry sebou přirozeně 
přinesly přehlídku jeho tvorby, sérii výstav, 
které se v průběhu roku 2017 uskuteční na 

různých místech. I podle názvů jsou v neu-
stálém pohybu: „Běžet s domy“, (15. 3. – 30. 
4. 2017, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 
1) a už zmíněná výstava na Šestce „Bě-
žet s materiály“. 

A protože každý běh probíhá v čase, zá-
kladní otázka zní - jak u Davida Vávry běží 
sám čas? Běží: 1) především příjemně, ne-
boť jak sám pravil, vše, co dělá, je pro něj 
příjemným zážitkem, 2) běží a zároveň leží, 
tedy moc se nepřetrhne. Protimluv sjedno-
cují Vávrovy domy i všechna další díla, která 
navrhuje. Vypovídají o tom, že (viz odpo-
věď 1) má rád pastelovou barevnost 60. let 
a kosmicky designované předměty, neboť 
„… v nich je ukryto mládí i  optimismus doby.“ 
Ale! – (viz odpověď 2) v  proměnách doby 

vyhledává stálost až neměnnost světa: „Rád 
jezdím ve stejném autě, chodím do stejné ka-
várny ve stejném městě i ve stejném čase. Od 
čtyř let vím, čím budu, celý život bydlím ve stej-
ném domě a mám ty samé kamarády.“ Pře-
devším ale miluje architekturu, která je jeho 
hlavním zájmem, neboť „divadlo má v sobě 
rozkoš, ale také prchavost okamžiku, kdežto 
architektura trvá.“ 

Trvají všechny jeho věci plné designérské 
invence, poetických zákrut a výtvarných 
přesahů. A na ty právě cílí výstava v Galerii 
Kuzebauch. Lucie Havlová, spolumajitelka 
společnosti Happy Materials/Galerie Kuze-
bauch k tomu říká: „Výstava ukazuje perspe-
xový stůl, inspirovaný výstavou Expo v Bruselu 

MNOHO DARŮ DAVIDA VÁVRY
Galerie Kuzebauch zahájila výstavu Běžet s materiály

Odkladací plocha stolu, foto Gabriel Urbánek

Kravaty, koláž, foto Gabriel Urbánek

Výplň dveří - Městské divadlo Kladno, foto Gabriel Urbánek
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1958, který má nohy z násady od krumpáčů. 
Před téměř 20 lety ho David navrhl pro interiér 
divadla Dobeška. Na výstavu patří i dlouha-
tánské kravaty, ke každé z nich napsal David 
báseň. Do vily soukromého investora navrhl 
reliéf z betonu vyjadřující jeho obdiv ke kubis-
mu. Mosazné madlo navržené pro Švandovo 
divadlo vypadá jako z počátku minulého sto-
letí. V  interiérech (kostelů, kaváren, divadel) 
často používá skleněné tabule, vytvořené 
technikou „fusing“ v TGK Skalice. Kreslí, ilu-
struje, píše texty. Navrhl obal na preservativ 
i vzhled obchůdku Kondomérie. Vystavuje zde 
i křehký porcelánový čajový servis inspirovaný 
pobytem v Japonsku.“

Materiál je tedy hlavní příčinou konání 
této výstavy a jedním z námětů k  diskusi. 
A zde vidíme, že materiály skutečně samy 
padnou Davidu Vávrovi do ruky. Jsou pěkně 
vedle sebe: ručně foukané sklo, potisk na 
tričku, ruční malba na textil, koláž, reliéf, vý-
plně dveří i oken kostelů, porcelán, perspex, 
spékané sklo, smalt, beton, sklo, papír, kov, 
hlína i plast. 

Originál a živel David Vávra živelně i tvo-
ří: „Já jsem nikdy ve svém životě nic předem 
neodhadl, vše přišlo šťastným, požehnaným 
omylem. Ať už to byla má profese, anebo te-
levizní cyklus Šumná města, který měl mít 
původně jen jeden díl, nic víc. Stejně je to i se 
Sklepem. My jsme si nikdy nedávali žádné kon-
krétní cíle, vždycky to byla náhoda.“ Náhodou 
a z nouze se Vávra stal i básníkem, což bylo 
v r. 1998, kdy vznikla sbírka „Oslavné básně. 
Patnáct kravat Davida Vávry“, protože potře-
boval ozvláštnit své moderátorské projevy. 

„Inspirace přichází náhodně, a jak já říkám, 
je to především v  pohybu. Třeba povedená 
klička na fotbale se promítne v nějaké klikatici 
na domě. A dobře fungují i sny.“ Ale i živelnost 
musí mít nějaký počáteční bod a tím je u Da-
vida Vávry kresba. Je pro něj terapií na ces-
tách a cennější než fotografi e, protože si dle 
jeho vlastních slov místo, kde právě pobývá, 
víc zapamatuje a tak se stane součástí jeho 
podvědomí, databanky, ze které se posléze 
vyloupne návrh.  

Svým způsobem u něj vzniká živelně 
i architektura, v níž, jak říká, je spousta ne-
jistot, a tah na bránu se často zformuje až 
na stavbě. „Nikdy si nepředstavíte úplnou 
sumu vjemu, dokud do místnosti nevstoupíte, 
nezjistíte, kudy tam proudí světlo, jakou roli 
hraje okolní příroda.“ A že to funguje, doklá-
dají úspěšné realizace staveb (vyhlídky, věže, 
lávky, přestavby kostelů, ale i novostavby 
modliteben a kapliček) i ceny, které získal 
on a jeho architektonické studio. Například 
v soutěži Interiér roku 1993 získalo ve spo-
lupráci s Františkem Skálou cenu za interiér 
restaurace Akropolis, dále Grand Prix Čes-
ké architektury – cenu za architektonickou 
spolupráci na osazení sochy Franze Kafky 
v Praze, a také nominaci Klubu za starou Pra-
hu za novostavbu v historickém prostředí 
- Lávku v Chebu.

Propojení dvou oborů, které David Vávra 
vystudoval (stavební fakultu ČVUT a Akade-
mii výtvarných umění v Praze), je pro jeho 
tvorbu blahodárné, jeho návrhy jsou opřeny 
o umělecký a zároveň inženýrsko-technický 
pohled na věc, což má vliv na přístup k řeše-
ní zadání a na jeho výsledek. Proto není pře-
kvapením, že zdůrazňuje sebekázeň a drží 
na uzdě především sám sebe. Říká: „Víte, co 
je pro architekta vůbec největší nebezpečí? 
Nápad. Nápad dát do každé stavby spoustu 
vlastních nápadů, díky nimž bude architektův 
odkaz vidět. Přiznám se, že já s tím taky pořád 
bojuji, protože jsem romantik. Proto mám rád 
co nejvíce omezení, komplikovanější podmín-
ky a konkrétní zadání.“

Pro mnoho lidí je působení Davida Vávry 
spojeno především s populárním divadlem 
Sklep, které založil společně s Milanem 
Šteindlerem v r. 1971 a kde se komickému 
a klaunskému talentu obou hlavních prota-
gonistů dostává patřičného prostoru. Podle 
něj Sklep nebyl ani tak divadlem, jako spíš 
životním názorem, který by se dal shrnout 
do věty: Nic nebrat moc vážně. Možná prá-
vě i to je jeden z důvodů, proč tato nezávislá 
divadelní scéna okouzlující poetickým hu-
morem a parodií přetrvala veletoče doby 
a existuje dodnes. 

Herecká fi lmografi e Davida Vávry čítá 
na 40 fi lmů, TV seriálů (Česká soda, kurióz-
ní kurz němčiny Alles gute) a dokumentů. 
Prvenství a všechna NEJ patří bezpochyby 
jeho obdivované sérii Šumná města: „Se 
Šumnými městy jsme dohromady objeli 66 
českých, moravských i slezských měst. Během 
třinácti let jsme chtěli lidem zábavnou formou 
přiblížit architekturu první republiky. Jsem rád, 
že díky Šumným pořadům se podařilo mnohé 
z  těchto zajímavých staveb zachránit. Proto 
jsme se rozhodli splatit také další dluh a pustili 
jsme se do Šumných stop, ve kterých chceme 
přibližovat osudy našich emigrantů. A podle 
mě je ten dluh daleko větší než dluh vůči histo-
rii u nás doma.“

Výstava Galerie Kuzebauch Běžet s ma-
teriály představuje jen malou část díla 
a rozměru osobnosti Davida Vávry. Je 
průhledem do světa barev, hravosti a té-
mat, která říkají „starosti nech koňovi“. Ale 
když vás dojme černý obrázek mašinky 
s  rudým pulzujícím srdcem, a vy ani ne-
víte proč (a to mašinka ani nebafá páru!), 
musí v  tom být něco víc, než jen nostal-
gická vzpomínka na dětství. A takových 
věcí tam je… Je to hra, umění či tera-
pie? Ale není třeba nic rozhodnout a nic, 
jak říká David Vávra, „nebrat moc vážně“. 
Stačí se jen dívat. Tahle výstava je FAKT 
 „šumný kousek“…

(red)

Kravaty, koláž, foto Gabriel Urbánek

Okno kostela v Modřanech,
foto Gabriel Urbánek

Kravaty, koláž, foto Gabriel Urbánek

Mašinka- vzpomínka z dětství, smalt, 
foto Gabriel Urbánek

19



PEČOVAT 
 JE NORMÁLNÍ
        V našem pneuhotelu bude o vaše
     pneumatiky perfektně postaráno.     pneumatiky perfektně postaráno.
Využijte sezonní uskladnění za 968 Kč.

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

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou až 25 %. Samozřejmostí je v případě zakoupení
pneumatik v našem servisu možnost přezutí ZDARMA nebo uskladnění pneumatik za 968 Kč. V rámci jarní servisní
prohlídky zkontrolujeme funkčnost vaší klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme podvozek, brzdový
systém a mnoho dalšího. To vše za akční cenu 299 Kč.
Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně do ostřikovačů. 
Sháníte-li nosiče na střechu nebo jiné prvky příslušenství, bude se vám hodit až 15% sleva.
Vlastníte vůz ŠKODA starší 4 let? Pak můžete získat ještě výhodnější ceny díky Šekové knížce plné slev,  která nabízí 
až 20% slevy na vybrané opravy a řadu dalších výhod.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.
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