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I hroby lze adoptovat Jaro přivádí krále O zvířatech a lidech
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Čím žije Praha 6
i hroby lze adoptovat - rozhovor s ředitelem Správy pražských hřbitovů Karlem Koblihou 
Albatros slaví 70 let
Jaro přivádí krále. Vlády se chopí Lesamáj aneb technicky dejvický majáles 2019
Nejsympatičtější česká sestřička je z Prahy
25. břevnovský masopust 5. 3. 2019 
O zvířatech a lidech. S galerie hostí výstavu skla a obrazů SuRViVAL
už nemůžeš? Přidej! blíží se Juniorský maraton 2019
Emil Šneberg - Moje vzpomínky na Vokovice a Veleslavín (Xii. část)
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kino-divadlo-kavárna
1/4/PO 16:00/KiNO SENiOR - Ženy v běhu (kino nejen pro seniory za 60 Kč)
 18:30/bALKANFiLM - Jižní vítr / Južni vetar (novinky ze zemí bývalé Jugoslávie)
 21:00/NOViNKA - Zelená kniha
2/4/ÚT 18:30/NOViNKA - Zraněná srdce
 21:00/NOViNKA - My
3/4/ST 16:00/KiNO SENiOR - Favoritka (kino nejen pro seniory za 60 Kč)
6/4/SO 16:00/KONECERt - Miro Jaroš - Koncert pro neposlušné děti
 20:30/NOViNKA - Shazam!
7/4/NE 14:00/DiVADLO PRO DĚti - Pohádka Pošťácká /divadlo Mim o.s.
 15:30/KiNO JuNiOR - Velké dobrodružství Čtyřlístku
 17:00/KiNO JuNiOR - Dumbo (dabing)
 19:30/35MM FiLM - V žáru královské lásky (projekce z původních 35mm filmů)
8/4/PO 16:00/KiNO SENiOR - bohemian Rhapsody (kino nejen pro seniory za 60 Kč)
 18:30/REPLAY - S láskou Vincent
 21:00/ENgLiSH FRiENDLY - A gentle Creature / Krotká / Krotkaya 
 (s anglickými i českými titulky)
9/4/ÚT 19:00/NOViNKA - teroristka
 21:00/NOViNKA - Shazam!
10/4/ST 15:30/KiNO SENiOR - Cesta vede do tibetu (kino nejen pro seniory za 60 Kč) 
 18:00/CEStOVAtELSKÁ PŘEDNÁŠKA - Maara tour (cestovatel Marek Holeček)
 21:00/tOP.DOC - Central bus Station
11/4/ČT 18:30/NOViNKA - trabantem tam a zase zpátky
 21:00/NOViNKA - teroristka
12/4/PÁ 16:00/KiNO SENiOR - Muž, který zabil Donna Quijota 
 (kino nejen pro seniory za 60 Kč)
 18:30/NOViNKA - Hellboy
 21:00/NOViNKA - Řbitov zvířátek
13/4/SO 14:00/KiNO JuNiOR - Putování se sobíkem
 16:00/KiNO JuNiOR - Jak vycvičit draka 3
 21:00/NOViNKA - Hellboy
14/4/NE 14:00/DiVADLO PRO DĚti - Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky 
 /divadlo Anima Candida
 16:00/KiNO JuNiOR - Velké dobrodružství Čtyřlístku
 18:30/NOViNKA - trabantem tam a zase zpátky
 21:00/NOViNKA - Hřbitov zvířátek
15/4/PO 19:00/DiVADLO - Polib tetičku (britská bláznivá komedie s Janem Čenským)
17/4/ST 16:00/KiNO SENiOR - Favoritka (kino nejen pro seniory za 60 Kč)
 18:30/NOViNKA - Zelená kniha
 21:00/FiLMOVÝ KLub - Mirai, dívka budocnosti (sleva pro členy FK)
18/4/ČT 19:00/NOViNKA - Westwood: Punk, icon, Activist (dokument)
 21:00/NOViNKA - La Llorona: Prokletá žena

19/4/PÁ 16:00/KiNO SENiOR - Všichni to vědí (kino nejen pro seniory za 60 Kč)
 18:30/NOViNKA - teroristka
 21:00/NOViNKA - Řbitov zvířátek
20/4/SO 14:00/KiNO JuNiOR - Hledá se Yetti
 16:00/KiNO JuNiOR - Mrňouskové: Daleko od domova
 18:30/NOViNKA - trabantem tam a zase zpátky
 21:00/NOViNKA - La Llorona: Prokletá žena
21/4/NE 14:00/DiVADLO PRO DĚti - Až na dno mamuta /divadlo Vytřešený oko
 16:00/KiNO JuNiOR - Hledá se Yetti
 19:30/35MM FiLM - Dáma na kolejích (projekce z původních 35mm filmů)
22/4/PO 16:00/KiNO SENiOR - bohemian Rhapsody (kino nejen pro seniory za 60 Kč)
 18:30/bALKANFiLM - básník, který málem zabil Hitlera (novinky ze zemí  
 bývalé Jugoslávie)
 21:00/ENgLiSH FRiENDLY - Jeannette: the Childhood of Joan of Arc / Janička
  / Jeannette, l‘enfance de Jeanne d‘Arc (s anglickými i českými titulky)
23/4/ÚT 18:30/NOViNKA - trabantem tam a zase zpátky
 21:00/NOViNKA - Zelená kniha
26/4/PÁ 16:00/KiNO SENiOR - Muž, který zabil Donna Quijota 
 (kino nejen pro seniory za 60 Kč)
 18:30/NOViNKA - Ostrým nožom
 20:30/NOViNKA - Avengers: Endgame (titulky)
27/4/SO 14:00/KiNO JuNiOR - Mrňouskové: Daleko od domova
 16:00/KiNO JuNiOR - Cesta do pravěku (obnovená premiéra digitálně 
 zrestaurovaného filmu)
 18:30/NOViNKA - Avengers: Endgame (dabing)
 21:00/NOViNKA - Ostrým nožom
28/4/NE 14:00/DiVADLO PRO DĚti - Kouzelná kulička /kejklíř Vojta Vrtek
 16:00/KiNO JuNiOR - Cesta do pravěku (obnovená premiéra digitálně 
 zrestaurovaného filmu)
 18:30/NOViNKA - Mia a bílý lev (dabing)
 20:30/NOViNKA - Avengers: Endgame (titulky)
29/4/PO 16:00/KiNO SENiOR - Ženy v běhu (kino nejen pro seniory za 60 Kč)
 18:30/REPLAY - Dej mi své jméno
 21:00/NOViNKA - Zelená kniha
30/4/ÚT 18:30/NOViNKA - Ostrým nožom
 20:30/NOViNKA - Avengers: Endgame (titulky)

PŘIJĎTE DO DIVADLA, VSTUPENKY JIŽ V PŘEDPRODEJI!
10/5/PÁ  v 19:00
zelňačka – bláznivá komedie s Oldřichem Víznerem a Otakarem brouskem ml. 
Na motivy slavného francouzského filmu (divadelní soubor Famílie)

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

TOP.dOC - nejlepší dokumenty v kinech / REPLAY - hity, které vám možná utekly / ENGLISH FRIENDLY - festivalové filmy s anglickými (i českými) titulky / KINO SENIOR - novinky nejen pro seniory za zvýhodněné vstupné 
/ 35MM - projekce kultovních filmů z filmového pásu / BaLKaNFILm - kolekce filmových novinek ze zemí bývalé Jugoslávie Dny neuvedené v programu – kino a kavárna pro veřejnost uzavřeny

PROGRAM KINA DLABAČOV – DUBEN 2019
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Praha 6 má 3. nejlepší webové strán-
ky. Webové stránky Prahy 6 byly oce-
něny jako třetí nejlepší v  krajském kole 
soutěže Zlatý erb. V  soutěži skončily 
za vítěznou Prahou 12 a druhou Prahou 
8. Dvacátého prvního ročníku soutěže 
o  nejlepší webové stránky a  elektronic-
ké služby měst a  obcí Zlatý erb 2019 se 
aktivně zúčastnily obce a  města z  celé 
ČR. Letos se opět zapojilo všech 14 krajů 
České republiky. Do soutěže bylo celko-
vě přihlášeno 435 projektů včetně sou-
těžících o  Cenu ministryně pro místní 
rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci.

Ceny 16. ročníku krajského kola soutěže 
Zlatý erb 2019 o nejlepší webové stránky 
a  elektronické služby měst a  obcí byly 
předány při slavnostním ceremoniálu 
v  Rezidenci primátora, ocenění převzal 
tajemník úřadu Jan Holický 

V  Hlavním městě Praha bylo přihlá-
šeno 34 projektů. Do  celostátního kola 
postupují MČ Praha 12, MČ Praha-Dolní 
Počernice, MČ Praha 7 a hl. m. Praha pro-
střednictvím městské společnosti Ope-

rátor iCt. Skokanem roku se staly webo-
vé stránky městské části Praha 18.

Vítězové byli slavnostně vyhláše-
ni na  konferenci iSSS 1. dubna 2019 
v Hradci Králové.
Nejlepší webové stránky města:
1. mč praha 12
2. MČ Praha 8
3. mč praha 6
Nejlepší webové stránky obce:
1. mč praha-Dolní počernice
2. mč praha-kunratice
3. MČ Praha-Kolovraty
Kategorie Smart City a  nejlepší elektro-
nická služba:
1. Praha, hl. m. – Operátor iCt: Datová 
platforma hlavního města Prahy golemio
2. MČ Praha 7 – Cityvizor
3. Praha, hl. m. – Operátor iCt: Regionální 
dopravní systém

Praha 6 pomůže okolním obcím 
v  boji proti letištnímu hluku. Letiš-
tě Václava Havla je mezi dopravci stále 
oblíbenější. V  loňském roce odbavilo 
na 16 milionů cestujících. Dobrou zprávu 
pro letiště ale příliš pozitivně nevnímají 
okolní obce, které trpí hlukem z letového 
provozu. Členem sdružení PAR – Prague 
Airport Region je samozřejmě také MČ 
Praha 6, neboť na  jejím území se letiště 
nachází. „Snahy o omezení hluku z letadel 
diskutujeme s letištěm průběžně, v součas-
nosti se jedná zejména o  noční lety bez 
řádného slotu, tedy lety zcela mimo letový 
plán,“ říká Eva Smutná (tOP 09), radní pro 

strategický rozvoj Prahy 6, kterou Rada 
městské části pověřila zastupováním 
ve sdružení PAR. Sdružení PAR již v pro-
sinci loňského roku jednalo s vedením 
ruzyňského letiště, které chce do roku 
2021 snížit počet povolených nočních 
letů o  20 %, zákaz startů letadel bez 
řádného slotu v  noční době, zvýšení 
penalizace za  porušování hlukových 
limitů v  této době a  další opatření. 
„V  případě, že nebudou tato opatření 
dostatečně účinná, je letiště připraveno 
k  dalším omezením nočního provozu až 
po  úplné uzavření letiště pro noční pro-
voz,“ říká předseda sdružení PAR a  zá-

roveň starosta Únětic Vladimír Vytiska. 
Starostové, místostarostové a  další 

zástupci z členských obcí a městských 
částí se možnostmi omezování nega-
tivních vlivů provozu letiště zabývají 
průběžně. Letiště sice každoročně vy-
hlašuje Nejtiššího dopravce, hluková 
zátěž celého regionu z  provozu letec-
ké dopravy však nezmizí jen tak, právě 
i kvůli stoupající oblibě letiště jak mezi 
dopravci, tak také pasažéry. 

„Praha 6 ráda přispěje ke snížení zátěže 
i proto, že naprostá většina pasažérů míří 
na letiště i z něj dopravní infrastrukturou 
naší městské části,“ dodává eva smutná.

Modré zóny se letos opět rozšíří. par-
kovací zóny v Praze 6 se letos rozšíří o další 
tři oblasti. Nově vzniknou zóny placeného 
stání v  části Dědiny, v  oblasti Ořechov-
ky a  v  další části Hanspaulky. Požadavek 
Prahy 6 potvrdila komise rady hlavního 

města pro parkování. „Máme příslib hlavní-
ho města, že se na rozšíření začíná okamži-
tě pracovat a  zóny by mohly být spuštěny 
na konci léta,“ uvedl Jiří lála, místostarosta 
pro dopravu Prahy 6. Zavedení zón do no-
vých oblastí je kompromisem mezi poža-

davkem Prahy 6 a finančními možnostmi 
hlavního města pro letošní rok. „I  nadále 
požadujeme zavedení zón v celé Praze 6. Pro 
letošek se podařilo vyjednat alespoň část, 
a  to v  oblastech, kde je aktuálně problém 
s parkováním největší,“ doplnil Lála. 

Rekonstrukce Bělohorské děsí živ-
nostníky, obrátili se na radnici. bělo-
horskou ulici v  břevnově čeká zásadní 
rekonstrukce. ta má třídu výrazně zklid-
nit, přibýt mají malé parčíky, lavičky 
a další odpočinková zákoutí. investorem 
rekonstrukce, kterou připravuje iPR, je 
hlavní město Praha a  začít by měla asi 
za  dva roky. Zásadní výhrady proti re-
konstrukci ale mají místní živnostníci. 
Nelíbí se jim, že by mělo zmizet na  40 
parkovacích míst, odmítají také cyk-
lopruhy. „Život na  Bělohorské vytváří 
právě místní živnostníci, bez nich to tady 
umře. Mnohá i  okresní města by mohla 

vyprávět, jak lidé se zákazem vjezdu úpl-
ně přestali nakupovat v  centru, naopak 
se přesunuli do obchodních center na pe-
riferiích, kde pohodlně zaparkují. Taková 
je zkrátka doba,“ říká Ondřej Kolář (tOP 
09), starosta Prahy 6. „Do  procesu sice 
vstupujeme za  minutu dvanáct, od  ře-
ditele IPR Boháče máme příslib, že mů-
žeme jednat s  projektanty a  výslednou 
podobu Bělohorské výrazně ovlivnit tak, 
aby naše připomínky byly do  projektu 
zaneseny,“ říká Jakub Stárek (ODS), mís-
tostarosta pro územní rozvoj. Radnici se 
nelíbí, že se současný projekt zaměřuje 
pouze na bělohorskou, ale nerespektu-

je vztahy s okolními ulicemi. „Například 
v ulici 8. listopadu by zahloubením do te-
rénu mohl vzniknout parkovací dům, což 
by situaci výrazně zlepšilo,“ říká Jiří lála 
(ODS), místostarosta pro dopravu. Záro-
veň není podle radnice ani živnostníků 
důvod dále zahlcovat a  zužovat bělo-
horskou cyklopruhy, které iPR do  pro-
jektu naplánoval. blízké ulice nabízí 
řadu variant, jak oblast projet bezpečně 
na kole. Aktuální postřehy a připomínky 
k  revitalizaci bělohorské vzešly ze spo-
lečného jednání, které s  představiteli 
radnice zorganizoval Spolek břevnov-
ských živnostníků.
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MČ PRAHA 6 A SPOLEK PORTE VÁS ZVOU NA

FRESH SENIOR PRAHA 6
PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

PROGRAM ⟶ DUBEN 2019
ÚT 2. 4. | 16.00 | Villa Pellé 
JAKOU MÁ MOC PSYCHIKA NAD ZDRAVÍM ČLOVĚKA?
Lidská psychika má významný vliv na�celý lidský život a�zdraví. Co znamená 
psychosomatika, jak se projevuje a�jak člověk může psychosomatickým pro-
blémům předcházet představí MUDr.�Helena Máslová. (zdravotní akademie)

ÚT 9. 4. | 16.00 | Písecká brána | SETKÁNÍ S JITKOU SMUTNOU 
Svou divadelní kariéru začala v�Pardubicích, ale velkou část své herecké 
profese uplatnila v�Ostravě a�od�roku 1990 získala angažmá v�Národním 
divadle. Pražským divadlům zůstala věrná a�setkat se s�Jitkou Smutnou 
můžete na� lmovém plátně i�v�televizních pořadech. (beseda)

ÚT 16. 4. | 16.00 | Villa Pellé | VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA REZERVACE
Vejce, symbol zrození a� života, je neodmyslitelnou součásti Veliko-
noc. Malování vajíček lze vysledovat již v�období pravěku a�i�Egypťané 
a�Peršané v�období jara malovali vejce hlavně červenou barvou. Ozdobit 
kraslici, nebo natvrdo uvařené vejce pomocí vosku a�barvy můžete spolu 
s�Danou Arnautovou Chaloupkovou. Vyfouknuté nebo uvařené vejce si 
přineste s�sebou! (dílna)

ÚT 23. 4. | 16.00 | Villa Pellé | AUSTRÁLIE A NOVÝ ZELAND
Austrálie a�Nový Zéland očima hudebníka, vášnivého cyklisty a�oceňovaného 
českého fotografa Romka Hanzlíka. (cestopis)

ÚT 30. 4. | 16.00 | Villa Pellé 
ČARODĚJNE BUBNOVÁNÍ S PETREM ŠUŠOREM
Vyhnat zlé duchy i�chmury z�duše a�vybubnovat si když ne rovnou čarovnou 
eufórii, tak s� jistotou dobrou náladu můžete s� lektorem Petrem Šušorem při 
společném bubnování. (hudební aktivita)

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

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

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

JÓGA 
středa 11:05 – 12:05

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

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

TAJ-JI
čtvrtek 10:00 – 11:00

PEVNÝ STŘED TĚLA
čtvrtek 11:05 – 12:05

ADRESA MÍSTA KONÁNÍ: 
Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6 | Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6 
Informace, rezervace míst a přihlášky na kurzy Fresh senior:
út–pá 10.00–14.00 na tel. č. 224 326 180 nebo na info@porteos.cz
(Rezervace místa možná pouze u pořadu uvedeného v programu) | VSTUP ZDARMA

Pořádá spolek PORTE za finanční podpory MČ Praha 6

desátá sezóna Farmářských trhů 
na Kulaťáku začala. tradiční farmářské 
trhy na Kulaťáku patří dlouhodobě mezi 
největší a nejoblíbenější. Každou sobo-
tu je pravidelně navštíví pět až šest ti-
síc lidí nejen z Prahy 6, ale z celé Prahy 
a blízkého okolí. Prodejci se na Kulaťák 
sjíždějí doslova z  celé republiky. „K  de-
sátému výročí zahájení prvních velkých 
farmářských trhů v  Praze připravujeme 
refrešovaný koncept Farmářských trhů 
s  důrazem na  představení českých regi-
onálních potravin a  jejich dodavatelů, 
ekologii a  vzdělávání dětských návštěv-
níků v našem projektu Malý farmář,“ říká 
jedna z  organizátorek Andrea Vodňan-
ská. Sortiment trhů je pečlivě vybírán 
a  doplňován, o  trhy se stará početný 
tým lidí, který oslovuje nové prodejce, 
sestavuje sortiment trhů, sleduje nové 
trendy, koncipuje doprovodný pro-
gram a  tematické akce, chod dětského 
koutku se vzdělávacími aktivitami a ka-
ždý pátek trhy staví a v sobotu po trhu 
zase uklízí. „Farmářské trhy na  Kulaťáku 
už dávno nejsou jen místem, kde se pro-
dává čerstvá zelenina, maso a  pečivo 

z venkova. Vnímáme je jako společensko–
kulturní akci, která v  průběhu let získala 
velkou oblibu veřejnosti a  vydobyla si 
u  ní významný respekt,“ konstatuje mís-
tostarosta Prahy 6 Jan Lacina (StAN), 
který má v  radě městské části farmář-
ské trhy na  starosti. V  nabídce trhů se 
nově objeví Perníčkovi, Avocado bistro, 
indická restaurace, hovězí velkostatek 
tetín, zmrzlina Rolls bros a  sojové pro-
dukty Soyka. V  sobotu 8. června 2019  
od  8 do  18 hodin proběhne již čtvrtý 
ročník unikátního Festivalu ambasád 
FOOD AND CuLtuRE. Cílem organizáto-
rů je rozšířit dosavadní spolupráci s de-
sítkami velvyslanectví, z  nichž většina 
sídlí právě v  Praze 6. Na  podzim také 
proběhne druhý ročník Festivalu ma-
lých pivovarů. Letos se budou prodejci 
více střídat, šanci tak dostanou i nováč-
ci a  vznikající podniky, také z  Prahy 6. 
Známí a  oblíbení prodejci ale na  trhu 
zůstanou. Organizátoři se zaměří zejmé-
na na  rozšíření cateringu a  oddychové 
zóny, budou připravovat sezonní akce 
a umožní také návštěvníkům ochutnáv-
ky kuchyní z  celého světa. Na  každém 

trhu je živá muzika, která dodá tu pra-
vou atmosféru. Pro děti v dětském kout-
ku běží pravidelně oblíbený naučně 
kreativní projekt Malý farmář, který roz-
víjí dětskou fantazii a  tvořivost. Od  sa-
mého počátku je na  dejvickém trhu 
vždy několik stánků s  charitou, organi-
zátoři dlouhodobě podporují zejména 
organizace sídlící na  Praze 6, například 
Domov svaté Rodiny, který poskytuje 
celoroční pobytové služby lidem s  po-
stižením a  nabídku běžných příležitos-
tí k  sociálnímu začleňování. Dále Dílnu 
Eliáš, ve  které lidé s  mentálním nebo 
fyzickým postižením rozvíjejí pracovní 
a  sociální dovednosti v  rámci keramic-
ké dílny. během roku spolek Farmářské 
trhy sám charitativní akce také organi-
zuje. Pořadatelé v  Dejvicích také hledí 
na své okolí, pro návštěvníky a prodej-
ce je zajištěna možnost třídit odpad 
a  osvěta v  této oblasti, mezi stánky se 
objevuje i sortiment podporující trendy 
zero waste, prodejci postupně omezují 
používání jednorázových plastů.

Farmářské trhy na  Kulaťáku se konají 
každou sobotu od 8 do 14 hodin.
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Letiště Václava Havla Praha se 
změní. Podobu prostoru před novým 
terminálem 2 přiblíží architektonická 
výstava. Až do  11. června mají cestují-
cí a  návštěvníci Letiště Václava Havla 
Praha možnost zhlédnout výstavu ná-
vrhů na  architektonické řešení nového 
veřejného prostoru před rozšířeným 
terminálem 2, který zahrnuje dva nové 
parkovací domy, nový páteřní spojovací 
objekt a  tzv. Plazu, tedy venkovní pro-
stor před budoucím terminálem. Návrhy 
řešení vzešly z otevřené architektonické 
soutěže, které se zúčastnilo šest ateliérů 
z České republiky i ze zahraničí. Jako ví-
těze porota ocenila studio D3A. Výstava 
se nachází ve spojovacím objektu mezi 
oběma terminály a  je situována do  ve-
řejné části letiště, může ji tedy navštívit 
i  široká veřejnost. Vystavené vizualiza-
ce ukazují budoucí podobu veřejného 
prostranství před terminálem 2, který 
se po  rozšíření a  změnách organizace 
pohybu cestujících stane centrálním 
místem letiště. „Na Letišti Praha by v bu-
doucnu měly proběhnout rozsáhlé sta-
vební úpravy, které výrazně změní jeho 
podobu. Celková přeměna dopravního 
řešení v okolí terminálů, dostavba Termi-
nálu  2 a  realizace nových objektů a  při-
lehlých veřejných prostranství bude zna-
menat jednu z největších investic do nové 
infrastruktury za  posledních více než  de-
set  let,” říká Václav Řehoř, předseda 
představenstva Letiště Praha. Součástí 
nových parkovacích domů, které mají 
především zvýšit komfort parkování 
na  letišti, bude v  přízemí umístěný ter-
minál veřejné a charterové autobusové 
dopravy. budovy budou z  větší části 
nahrazovat stávající parkovací kapa-
city a  vzniknou v  místech současného 
parkoviště Pb Economy a  parkovacího 
domu PA Smart, které budou zrušeny. 
„Nové budovy parkovacích domů naplňu-

jí dlouhodobý záměr zastavovacího plánu 
Letiště Praha. Věřím, že přispějí k  moder-
nizaci parkovacích služeb a  zároveň zvýší 
komfort a  bezpečnost cestujících,“ dopl-
ňuje Václav Řehoř. Při řešení nových par-
kovacích domů se Letiště Praha zaměřuje 
také na budoucnost a nové technologie. 
V  parkovacích domech se počítá s  do-
statečnou kapacitou nabíjecích stanic 
pro elektromobily, robotické parková-
ní pomocí autonomních mechanizmů 
a  pokročilé it technologie ke  sledování 
obsazenosti a  k  zajištění bezpečnosti. 
Samotné dispoziční řešení parkovacích 
domů variabilně směřuje k  budoucímu 
rozvoji carsharingu. Společně s Parkova-
cím domem A  a  b vznikne tzv. Skywalk 
a  Plaza. Skywalk je nový objekt propo-
jující v ose Aviatické ulice stávající i nově 
plánované objekty. třípodlažní stavba 
bude sloužit jako komunikační tepna 
mezi terminály a dalšími budovami. V je-
jím návrhu se však také počítá s možným 
vznikem obchodů, restaurací a  jiných 
pronajímatelných prostor.

Plaza je naproti tomu koncipována 
jako předprostor terminálu 2 a  Avia-
tické ulice. Vzniknou zde nové veřejné 
plochy, které by měly obsahovat také 
velké množství zeleně. Zároveň by se 
toto veřejné prostranství mělo stát 
vzorem pro další venkovní prostory 
letiště. V  následujících měsících bude 
tým složený ze zástupců Letiště Praha 
a  oceněných ateliérů pracovat na  do-
končení a  rozvinutí studie na  základě 
připomínek a dodatečných požadavků. 
Následovat bude projektová příprava 
na parkovací dům b, dotčená část pla-
zy se bude projektovat v letech 2019 až 
2021. S  výstavbou prvního parkovací-
ho domu by mohlo Letiště Praha začít 
mezi roky 2021 až 2023.
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 2/4	 Přednáška Zdeňka Lukeše: Z	Prahy	do	ekvá- 
18:30	 dorského	Quita	aneb	Otto a Karl Kohnovi

 2/4   211. JAZZMÁNIE –	aktuality	a	souvislosti,	
19:00	 poslechový	pořad	s	Vladimírem	Kouřilem	

 3/4  Luboš Pospíšil trio	–	klasik	tuzemského		
20:00	 rockového	písničkářství

 4/4  Aleš Dvořák: Snění	–	vernisáž	spojena	
19:00	 s	hudebním	medailonkem	Kláry	Faltusové	–		
	 klavír	a	Elišky	Vlasákové	–	violoncello

 4/4 Na skok do Himalájí	–	o	tom,	jaké	to	tam	je,		
19:30	 nám	i	s	fotkami	povypráví	Helena	Saki	Nante

 5/4   Sax & Crime	(A)	–	rakouské	crazy	jazz	duo		
20:00	 opět	v	Praze

 6/4  Divadlo Čučka: Neskutečná  dobrodružství  
15:00 Florentina Flowerse 

 6/4  Phil Shoenfelt & Southern Cross 
20:00	 –	temné	rockové	romance

 7/4  Oxana Gogol’–	čekají	nás	jak	bluesové,	
19:00	 tak	jemné	jazzové	tóny	

 8/4  Bill Barrett & Michaela Gomez (US)	
20:00 –	dvojitá	bluesová	lahůdka

 9/4  Turek & Turek uvádí... 
20:00 –	pravidelný	audiovizuální	pořad

10/4  Jan Burian	–	pravidelný	večer	Kulturní		
20:00	 ozdravovny

11/4 Listolet –	křest	CD,	jako	kmotr	
20:00 Jarda „Trabandita“ Svoboda

12/4  Don Tichot, Loud Laboratory	–	nový	projekt		
20:00	 Jiného	Člověka,	a	jako	host	grunge-rockové		
	 trio	z	Jihlavy

13/4 Divadlo Hračka: O Smolíčkovi, kůzlátkách 
15:00 a Budulínkovi

13/4  Alpha Strategy (CAN), Stinka	–	křest	CD		
20:00	 –	živelně	pojatá	release	party	alba	Neviňátko		
	 se	spřátelenými	postpunkery	z	Toronta
 
16/4 Les Imitants, The Tin Turtles 
20:00 –	výkvět	indierockového	mládí	a	jízda	
	 z	psychedelické	garáže	

17/4  Sváťovo dividlo: 
16:00 Vyprávění ovčí babičky 
 
17/4  Christoph Pajer & Ding (A), Dorota Barová 
20:00	 –	večer	z	cyklu	„Cool	i	bez	plotu”

18/4  Fish Flesh Field & Henry $, Lebedy 
20:00	 –	karlovarská,	v	lehce	psychedelickém	oparu		
	 hrající	legenda	a	jejich	hosté

23/4  Timber Rattle	(US),	Jan Tomáš,	Bazdesh  
20:00	 –	kalifornský	mix	folku,	doomu	i	ambientu		
	 plus	dvakrát	kytarové	zamyšlení	nad	bytím

24/4  Poetický večírek Vítka Kremličky 
19:00 ...tentokrát	v	Úniku

25/4  E Converso –	jedna	z	nejprogresivnějších	
20:00  jazzových	kapel	u	nás	

26/4  Jarní festival Osamělých písničkářů – I. 
17:00 –	autorské	písničky	pro	všechny	vnímavé

27/4  Divadlo Tondy Novotného:  
15:00 Pralesní pohádky 

27/4  Jarní festival Osamělých písničkářů – II.
17:00 –	druhá	porce	zpívajících	autorů 

28/4  Divadelní festiválek Steinerův dusík 
14:00	 –	tři	pohádková	vystoupení	vytvořená	rodiči,		
	 divadelníky,	pro	všechny	ratolesti	

29/4  Jiří Černý: Ro(c)kování –	tradiční		
19:00	 poslechová	antidiskotéka

30/4  V. T. Marvin, Budulínek	–	jedna	ze	stálic		
20:00	 na	české	porevoluční	punkové	scéně	
	 a	návrat	ke	kořenům	punk’n’rollu

Bělohorská 150, 169 00 Praha 6
www.kastan.cz, kastan@kastan.cz, tel. 233 353 020
spojení: zastávka U Kaštanu, tram 22, 25, 97

hlavní	sál kavárna	Únik
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V Praze je na sedm desítek hřbitovů, 
z nichž 29 je ve vaší správě. Jaké hřbi-
tovy spravujete v Praze 6?

V  lokalitě Prahy 6 jsou to hřbitovy Li-
bocký, Střešovický, Šárecký, břevnovský, 
Ruzyňský a bubenečský. 

Osobně mám hřbitovy na  Praze 6 moc 
rád, přestože zdánlivě ničím nevynikají. 
Nejsou ani největší, ani nejznámější. Podle 
mého názoru je jeden z nejhezčích  hřbito-
vů v celé Praze Šárecký hřbitov, kterému se 
často říká u Matěje. Přitom je na Hanspaul-
ce. Jeho dominantou je nádherný koste-
lík sv. Matěje, který mu vévodí. Právě tak 
kouzelný je i  břevnovský hřbitov v  blíz-
kosti stejnojmenného kláštera. Prakticky 
na všech hřbitovech Prahy 6 pak najdeme 

doslova desítky hrobů významných osob-
ností. Ať už je to Karel Kryl na břevnovském 
hřbitově, ministr Alois Rašín na Šáreckém 
hřbitově, náš jediný Air Marshal RAF Karel 
Janoušek tamtéž, nebo v  bubenči třeba 
skvělý muzikant Petr Kalandra.   

Kdo spravuje ostatní hřbitovy? 
to je různé, například hřbitovy u  krema-

torií spravuje Pohřební ústav hl. m. Prahy, 
židovské hřbitovy pak Židovská obec, řadu 
dalších spravují přímo městské části. Podrob-
nosti lze vyčíst z přehledné mapky, která je 
k dispozici na našich iternetových stránkách. 

Jsou všechny hřbitovy ve vaší správě 
aktivní, tedy pohřbívá se na nich?

S  výjimkou Malostranského hřbitova 
jsou všechny hřbitovy aktivní a  stále se 
na nich pohřbívá. 

Které z  nich jsou největší, od  kdy 
slouží svému účelu a kolik zesnulých je 
tam uloženo? 

Největším je bezesporu komplex Ol-
šanských hřbitovů, jehož historie sahá 
až do  roku 1680. Podle našich údajů je 
zde pohřbeno na dva miliony zemřelých. 
Druhým největším co do rozlohy je Ďáb-
lický hřbitov, co do  počtu pohřbených 
Vinohradský hřbitov.

Je v  Praze dostatek volných hrobo-

vých míst? Jaké možnosti růstu praž-
ské hřbitovy mají? 

V Praze je dostatek volných  hrobových 
míst. V  současné chvíli odhadujeme po-
čet hrobových míst bez platné nájemní 
smlouvy na zhruba 75 000. Možnosti růs-
tu řešíme proto především v rámci lokál-
ního nedostatku volných hrobových míst. 
Například Hostivařský hřbitov čeká v nej-
bližší době rozšíření.

 Existují tlaky developerů o uvolnění 
pozemků hřbitovů k výstavbě? 

Vzhledem k  tomu že celá procedura 
uzavření pohřebiště a s tím spojené úkony 
včetně přemístění hrobů je natolik nároč-
ná jak po finanční, tak po právní i techno-
logické stránce, žádné takové tlaky či sna-
hy už dlouhou řadu let neregistrujeme.  

Jaký způsob pohřbívání je dnes nej-
častější? Mění se v tomto ohledu trendy? 

Z dlouhodobého hlediska jednoznačně 
převažuje uložení urny nebo rozptyl. Po-
zůstalí pak v  poslední době dávají před-
nost finančně co nejméně náročným va-
riantám, poptávají tedy ve  zvýšené míře 
místa v kolumbáriích. Smutným trendem 
posledních let pak jsou sociální pohřby, 
kdy urny s popelem pozůstalých ukláda-
jí městské část do  svých hrobů. Rovněž 

Správa pražských hřbitovů je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. S  jejím ředitelem Karlem 
Koblihou jsme si povídali nejen o  poskytování komplexních služeb souvisejících se správou a  provozem 
pražských pohřebišť, ale také o řadě zajímavostí spjatých s místem posledního odpočinku.

Rekonstruhovaný hrob MUDr. Jaromíra Nečase,  
výzdoba od Františka Bílka

Rozhovor s ředitelem Správy pražských hřbitovů 
Karlem Koblihou

I hroby lze 
adoptovat
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jsme zaznamenali, že pohřební služby se 
ve zvýšené míře setkávají s tím, že objed-
natelé kremace si urny s popelem zemře-
lých vůbec nevyzvednou.

Výjimečným je projekt Les vzpomí-
nek. Jaká je jeho filosofie a podmínky? 

Les vzpomínek nabízí přírodní alternativu 
klasického hřbitova – jedná se o místo, kde 
se uložení zpopelněných ostatků děje ke ko-
řenům vzrostlých stromů, a to buď vsypem, 
nebo v ekologické urně. Místo pak označu-
je dřevěná destička se jménem zemřelého, 
upevněná ke  kmeni stromu. Více o  tomto 
netradičním pohřebišti, které se nachází 
v  areálu Ďáblického hřbitova, naleznete 
na našem webu www.lesvzpominek.cz.

Spadají pod Správu pražských hřbito-
vů také krematoria? Kolik jich je a kde? 

Obě pražská krematoria, Motolské 
a  Strašnické, jsou ve  správě naší „sester-
ské“ organizace, Pohřebního ústavu hlav-
ního města Prahy.

Výdaje za pohřeb jsou dnes relativně 
vysoké. I  to může být důvodem, že se 
pozůstalí k  zesnulému „nehlásí“, aby 
nemuseli platit pohřeb. Je také řada 
osamocených lidí, nebo bezdomovců, 
kteří rovněž nikoho nemají. Jakým způ-
sobem jsou zajištěny a hrazeny pohřby 
a péče o ostatky v těchto případech? 

Pokud nikdo do 96 hodin od oznáme-
ní úmrtí nesjedná pohřeb, přechází tato 
povinnost ze zákona na  obec. Náklady 
na sociální pohřeb pak ale může obec vy-
máhat v rámci dědického řízení.

Bylo by řešením, aby každý z nás měl 
povinné pojištění pohřbu, podobně 
jako máme zdravotní pojištění? 

Obávám se, že to problematiku nevyřeší. 
Je možné zakoupit si hrobové místo 

do osobního vlastnictví? 
Ne, hrobové místo je ze zákona mož-

né pouze pronajmout. to, co můžete 
vlastnit, je hrobové zařízení, které se 
nachází na hrobovém místě, stručně ře-
čeno tedy náhrobek. ten je předmětem 
vlastnictví, místo nikoliv.

Jak to bylo v  minulosti? Bývaly 
dříve hroby majetkem konkrétních  
lidí či rodin? 

i v dřívějších dobách bylo možné si hro-
bové místo pouze pronajmout. Rozdíl 
tkvěl především v tom, že před sto pade-
sáti až padesáti lety zádušní správy umož-
ňovaly pronajmout si hrobová místa ur-
čená pro podzemní či kaplovou hrobku 
nejen na deset, ale i na padesát let nebo 
dokonce na dobu trvání hřbitova. V řadě 
případů jsou tyto nájemní smlouvy stále 
platné a  přestože nám není znám vlast-
ník či dědicové vlastníka hrobky, z  po-
hledu zákona to neznamená, že neexis-
tují   a o svá dědická práva k hrobkám se 
nepřihlásí a nedoloží je. Což se v několika 

případech za rok skutečně děje.
Upozorňujete aktivně nájemce hro-

bů, že se blíží konec pronájmu?
Ano, a to písemně, ukládá nám to zákon.
Co se stane s hrobem resp. s ostat-

ky v něm uloženými, když vyprší ná-
jemní smlouva?

Po  uplynutí všech zákonných lhůt 
může být takové místo znovu nabíd-
nuto k  pronájmu. Nový nájemce má 
pak právo vyžádat si a objednat na své 
náklady provedení exhumace. Ostatky 
jsou pak uloženy do společného hrobu, 
který se nachází vždy na  hřbitově, kde 
je hrobové místo umístěno.

může zájemce, např. příbuzný, z hro-
bu, za  který nikdo neplatí a  hrozí tak 
jeho zrušení, vyzvednout ostatky ze-
snulého a umístit je jinam? 

Ano, ovšem po  doložení zákonem 
požadovaných dokladů. Pro vyzvednu-
tí ostatků z  hrobového místa bez plat-
né nájemní smlouvy je vždy zapotřebí 
předložit úmrtní list. 

Co přináší Projekt adopce význam-
ných hrobů? 

Především zachování opuštěných hro-
bů významných osobností nebo umělec-
ky cenných náhrobků. Jako příspěvková 
organizace jsme schopni takové opuště-
né hroby chránit a nadále nepronajímat, 
je už ale nad naše možnosti financovat 
opravy všech náhrobků, které se na nich 

nacházejí. to se děje právě prostřednic-
tvím adopčních nájemců. 

Kdo a co rozhoduje o tom, který hrob 
bude k  adopci nabídnut? Kolik hrobů 
k adopci je aktuálně na čekací listině? 

Prvním kritériem je vždy to, že k hrobové-
mu místu se nevážou žádné majetkoprávní 
závazky, jde tedy o  volné hrobové místo 
a náhrobek či hrobové zařízení je jako věc 
opuštěná majetkem hl. m. Prahy. Dále pak 
musí hrob splnit jedno ze tří kritérií. Musí 
se jednat prokazatelně o  hrob významné 
osobnosti, u níž lze dohledat její dílo, nebo 
musí jít o umělecky cenný náhrobek a nebo 
– a  to je také důležité – nemusí se jednat 
ani o  jeden ze  dvou zmíněných případů, 
ale někdo projeví zájem stát se adopčním 
nájemcem a písemně deklaruje, že je scho-
pen finančně zabezpečit opravy a  údržbu 
náhrobku. V  takovém případě také hrob 
zařadíme do projektu, což se nám už něko-
likrát stalo. tyto hroby, obvykle vzdálených 
příbuzných, nebo jen hroby, ke kterým má 
nájemce vztah, jsou ve  většině případů 
také záhy po podepsání desetileté adopční 
smlouvy adopčními nájemci zrenovovány. 
Více se ale zájemci dozvědí na našem webu 
www.hrbitovy–adopce.cz. 

 Kolik hrobů je již adoptovaných? 
Jsou zájemci jednotlivci, či spíše firmy 
nebo instituce? 

Počet adoptovaných hrobů se mění 
každý měsíc. V  polovině března to bylo 

Hrob Rudolfa 
Polaneckého  

- před rekonstrukcí ... po rekonstrukci
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přibližně 200 adoptovaných hrobů z cel-
kového počtu 376 doposud do  projek-
tu zařazených hrobů. Největší počet 
adopčních nájemců tvoří běžní občané, 
dále pak rodná města a obce a v posled-
ní době přibývá i sdružení a spolků. bo-
hužel, instituce jsou svázány ve  většině 
případů zákony, omezujícími možnosti 
jejich nakládání se státními prostředky.

Jakou adopci hrobu byste uvedl jako 
příklad, čím Vás zaujala?  

Mám radost z  každého adoptované-
ho a opraveného hrobu. Je těžké vybrat 
z tak velkého počtu jen jeden. Namátkou 
snad mohu zmínit hrob Rudolfa Pola-
neckého, jednoho z průkopníků letectví 
u nás. Na jeho náhrobku je krásně vyzla-
cený skoro metrový dvouplošník.

Přesto hroby řady historicky význam-
ných osobností jsou mnohdy opuštěné 
a bez konkrétního majitele. Existuje ně-
jaký ucelený koncept péče o ně? 

Každoročně se snažíme zařadit ty nejo-
hroženější náhrobky do programu revita-
lizace historických částí našich hřbitovů. 
Vybíráme i z hrobů zařazených do adop-
ce, kde náklady na jejich restaurování pře-
sahují statisíce a je jasné, že najít adopční 
nájemce, který tyto náklady zafinancu-
je, je takřka nemožné. Hroby ale nadále 
v  adopci ponecháváme, protože i  zre-
staurovaný náhrobek potřebuje pravidel-
nou údržbu, penetraci a odborné čištění. 
i  to jsou náklady, které se ale pohybují 
v řádech tisíců, nikoli statisíců korun.

Které umělecky cenné náhrobky byste 
zvláště zdůraznil? Jak je o ně postaráno, 
aby nepodlehly zubu času a devastaci? 

V loňském roce jsme například v rámci 
revitalizace Olšanských hřbitovů restau-
rovali monumentální náhrobky Karla 
Sladkovského, Josefa baráka a  Jaroslava 
Čermáka. Restaurováním rovněž prochází 
největší pražská hrobka rodiny Lannovy 

a Schebkovy a řada dalších.
Setkáváte se často na  hřbitovech 

s vandalismem? Jak s ním bojujete? 
V  posledních letech jsme zaznamenali 

mírný pokles krádeží. Připisuji to přede-
vším zřízení kamerového systému, ale 
také zvýšené návštěvnosti našich hřbito-
vů. ty se v  posledních létech stávají čím 
dál oblíbenějším cílem vycházek nejen 
Pražanů, ale i  mimopražských návštěv-
níků. Zdá se, že se nám v  posledních le-
tech daří naplňovat naši vizi o pootevírání 
bran hřbitovů veřejnosti.

Jak je zajištěna bezpečnost návštěvní-
ků? Prý se na hřbitovech krade, co nejví-
ce? Květiny? Svíčky? Vázy, věnce, výzdo-
ba? Jak se lze chránit před zloději? 

Na bezpečnost návštěvníků na řadě hřbi-
tovů dohlíží nejen naši zaměstnanci v pra-
covní době, ale po  celou otevírací dobu 
i hlídky Městské policie. Obávám se ale, že 
drobným krádežím nedokážeme zabránit 

v tak členitém venkovním prostoru, jakými 
hřbitovy jsou, asi nikdy. Nejčastěji dochází 
ke krádežím květinové výzdoby, kovových 
lampiček a  výsadby. Doby, kdy nejčastěj-
ším terčem zlodějů byly kovy, a to zejména 
umělecká výzdoba náhrobků, jsou už, zdá 
se, minulostí a  jedná se už pouze o ojedi-
nělé případy. tyto škody jsou však, bohu-
žel, nejmarkantnější a především nevratné. 
Smutným paradoxem je, že   v  posledních 
dvou, třech  letech nově registrujeme krá-
deže starých keramických portrétů zemře-
lých. Nechápu, kdo může takové věci sbírat 
s vědomím, odkud pocházejí.

Údržba hřbitovů jistě není snadná. Ně-
kde jsou hroby tak blízko u sebe, že ani 
nelze použít mechanizaci, ale musí se 
tam pracovat pouze ručně. Kolik zaměst-
nanců Správa pražských hřbitovů má? 
Nejenom administrativních, ale právě 
těch manuálních a v jakých profesích? 

Máme na 170 zaměstnanců, většinu pak 

tvoří právě dělnické profese, jako jsou za-
hradníci, dělníci a hrobníci.

Je dostatek adeptů o práci hrobníka? 
bohužel, stále máme problémy s nábo-

rem nových zaměstnanců. Jedná se o fy-
zicky, ale i psychicky náročnou práci a ne 
každý se jí chce věnovat.

Vedle těch, které jste tu už jmenoval, 
vaše internetové stránky www.hrbito-
vy.cz nabízejí řadu dalších informacích 
a funkcí, například vyhledávání kon-
krétních hrobů. Jsou do  databáze za-
hrnuty všechny hřbitovy? 

Zatím interaktivní mapy nejsou zpra-
covány pro všech našich 29 hřbitovů, ale 
na jejich rozšíření nadále pracujeme. 

Týká se tato možnost pouze aktiv-
ních (tj. zaplacených) hrobů a  v  nich 
pohřbených osob, nebo lze vyhledat 
jména osob a  další údaje i  u  těch, je-
jichž hroby již byly zrušeny? 

Mapy zobrazují všechna hrobová mís-
ta na  daném hřbitově. Po  zadání jmé-
na zemřelého, který je evidován v  naší 
databázi a  jehož ostatky se na  daném 
hřbitově stále nacházejí, se na mapě čer-
veně probarví příslušné hrobové místo 
a zobrazí se fotografie náhrobku. Rovněž 
kliknutím na  hrobové místo v  mapě se 
zobrazí fotografie náhrobku.

Jaký je nejstarší hrob ve vaší správě? 
Je to většina náhrobků na  Malostran-

ském hřbitově, který byl roku 1703 ohra-
zen zdí a roku 1787 slavnostně vysvěcen. 
Zdatně mu pak sekunduje většina ná-
hrobků na   ii. Olšanském hřbitově. toto 
oddělení bylo otevřeno téhož roku. 

Hřbitovy slouží především jako mís-
to posledního odpočinku, ale lze je 
vnímat také jako vhled do  historie. 
Jsou hroby, významné z  hlediska so-
chařství nebo architektury, či místa 
uložení velikánů našich dějin, nějak 
zvýrazněny, označeny? 

Každoročně vydáváme leták význam-
ných hrobů pro jeden z  našich hřbitovů. 
Pro Olšany to jsou dokonce letáky dva 
– jeden s  významnými osobnostmi, dru-
hý s  významnými uměleckými náhrobky. 
Další leták je pro Malvazinecký hřbitov, 
loni přibyl i pro Vyšehradský hřbitov. Letos 
vydáme leták pro Vinohradský hřbitov.

Pořádáte komentované prohlídky 
po hřbitovech. Jak často a jaká jsou té-
mata těchto prohlídek? Je o ně zájem? 

Vycházky pořádáme zhruba osmkrát 
za měsíc a je o ně dlouhodobý zájem. Z ka-
pacitních důvodů je však nutné omezit po-
čet účastníků na 20. témata a hřbitovy se 
různí, doporučuji proto sledovat náš web 
nebo naše facebookové stránky Správa 
pražských hřbitovů, kde jsou témata a ter-
míny pravidelně a včas zveřejňovány.

 Jiří Hruška
foto: archiv SPH

CESTA ČASEM ALBATROSEM
EDICE K 70. VÝROČÍ  
NAKLADATELSTVÍ ALBATROS

Lannova a Schebkova hrobka  
- stav v roce 2018



CESTA ČASEM ALBATROSEM
EDICE K 70. VÝROČÍ  
NAKLADATELSTVÍ ALBATROS

15. dubna, oslaví nakladatelství Albatros 70 let od svého založení. Za sedm dekád své existence vydal Al-
batros téměř třináct tisíc publikací v celkovém nákladu 350 milionů kusů. Mnohé z nich dnes nesměřují jen 
na pulty českých nebo slovenských knihkupectví, ale také do více než 40 dalších zemí. U příležitosti svého 
jubilea vydává nejstarší dětské nakladatelství v Česku například retro kolekci Cesta časem s Albatrosem.

Krátké ohlédnutí
Nakladatelství Albatros vzniklo v  roce 

1949 ještě jako Státní nakladatelství 
dětské knihy (SNDK). Ze SNDK se záhy stal 
fenomén, který neměl na evropské nakla-
datelské scéně obdoby. Potvrzuje to mimo 
jiné ocenění z výstavy EXPO 1958 v Bru-
selu, kde získal jako jediné dětské na-
kladatelství na  světě cenu Grand Prix. 
Následovalo desetiletí úspěchů, během 
nějž vznikly mnohé kultovní edice (Jiskřič-
ky, OKO, Střelka) a ve kterém na scénu dět-
ské literatury vstoupily takové osobnosti 
jako adolf Born, Vladimír Fuka nebo 
Helena zmatlíková. v  roce 1969 dostalo 
SNDK poetičtější název Albatros, ale 
i  pod novým jménem nakladatelství udr-
žovalo vysoko nastavenou laťku kvalitních 
knih pro děti. S Albatrosem v té době spo-
lupracovali například Václav Čtvrtek, Bo-
humil Říka nebo miloš macourek. 

Po revoluci se nakladatelství potýkalo se 
změnami majitelů i  adres, až v  roce 2008 
zakotvilo v  soukromých rukách manažerů 
společnosti. Rychle se přizpůsobilo mo-
derní době, na  trh začalo uvádět nejprve 
knihy s CD-ROMy a později také audiokni-
hy. Ve  výčtu bohaté historie albatrosu 
nelze nezmínit také rok 2000 a  vydání 
prvního dílu slavné série o  Harrym Po-
tterovi. V posledním desetiletí se Albatros 
zaměřil mimo jiné také na vývoz původních 
českých knih do  zahraničí – jeho tituly 
dnes směřují do 46 zemí světa. Vydává 
přes 150 titulů ročně a vedle původních 
i  překladových solitérů se systematic-
ky soustředí na  velké ediční projekty – 
za  všechny jmenujme edici Knihovna pro 
děti 21. století, která současným dětem 
zprostředkuje kanonická díla literatury pro 

děti a mládež, nebo zcela nově pojaté sou-
borné vydání díla Jaroslava Foglara.

albatros slaví
u  příležitosti svého výročí uvádí Al-

batros na  trh kolekci Cesta časem s  al-
batrosem. ta přináší osm knih, které 
se do  dějin české literatury pro děti 
a  mládež zapsaly tučným písmem 
a které se svého prvního vydání dočkaly 
mezi lety 1961 až 1984. Znovu tak vychází 
například půvabná obrázková knížka Hol-
čička a déšť, titul z  legendární edice OKO 
Hádej, hádej, hadači, nesmrtelná klasika 
z edice Jiskřičky Heidi, děvčátko z hor nebo 
kultovní encyklopedie Už vím proč. Všech 
osm knih z edice Cesta časem s Albatro-
sem vyjde v pondělí 8. dubna.

za historií albatrosu se ohlédne také 
historik, novinář, redaktor a  spisova-
tel Jan Halada. Jeho odborná publikace 
Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury 
nechá čtenáře nahlédnout do zákulisí vy-
dávání dětských knih a  nasát atmosféru 
příběhů a pohádek, které se během sed-
mi dekád v Albatrosu zrodily. 

A jaká je budoucnost nejstaršího české-
ho nakladatelství literatury pro děti? Jeho 
šéfredaktor Petr Eliáš má jasno: „Albatros 
se i  dnes snaží být tím, čím byl po  většinu 
své historie – sebevědomým nakladatelem, 
který ctí tradice a historii, ale zároveň se 
nebojí přinášet věci zcela nové a  neo-
koukané. Máme tu čest spolupracovat s vy-
nikajícími autory, ilustrátory, překladateli 
i grafiky a naším hlavním cílem je vydávat 
knihy, které budou u dětí rozvíjet čtenářské 
dovednosti a fantazii dobrou beletrií a zpře-
hledňovat jim svět skrze fundované, bohatě 
vypravené populárně-naučné knihy.“ 

Nakladatelství aLBaTROS  
slaví sedmdesátku. do minulosti  
se ohlíží například Retro edicí

NakladatelstvÍ aLBaTROS je nejstarší české nakladatelství, které se od  svého vzniku v  roce 1949 specializuje na  kvalitní 
původní i překladovou literaturu pro děti. Za dobu své existence vydalo téměř 13 tisíc titulů. Dnes je součástí společnosti 
Albatros Media a.s. tento největší nakladatelský dům v České republice ročně vydává více než 2 000 knižních titulů a pokrývá 
více než 17 % nakladatelského trhu v České republice. 
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Jaro přivádí krále. Vlády se chopí Lesamáj 
aneb technicky dejvický majáles 2019
Oslavou jara, svobody a  tvůrčí energie 

v  duchu myšlenky „studenti studentům“ 
je multižánrový nekomerční festival po-
eticky zvaný LESamÁJ. Pořadatelem je 
Kampus Dejvice, společný projekt stu-
dentů studujících rozličné obory vyso-
kých škol nacházejících se v  oblasti tzv. 
dejvického kampusu. A  mezi těmito 
budovami na  technické Avenue se také 
„Lesamáj aneb technicky dejvický ma-
jáles 2019“ koná. Dnem D májových oslav 
je čarodějnický 30. duben, v  němž se od   
11 hodin do 23:55 budou dít rozličné věci.  

Majáles znamená především alegorický 
průvod recesisticky oblečených studen-
tů městem, jehož vrcholem je volba Krá-
le majálesu, který je vybírán na  základě 
svého volebního programu, o němž musí 
přesvědčit studentské publikum. Součás-
tí majálesů jsou vystoupení hudebních 
a  divadelních skupin, zábavné soutěže, 
přehlídky sportovních a uměleckých akti-
vit jednotlivců i studentských spolků, kteří 
jsou také organizátory a autory programu. 

tradice univerzitních majálesů v  den 
před  filipojakubskou nocí  (30. dubna) je 
doložena od 15., podle některých až od 18. 
století, kdy v  tento den byly tolerovány 
studentské recese a  provokace. Slavným 
se stal vrchností zakázaný, přesto však 
uskutečněný majáles roku 1847 v  Lito-
myšli, který Alois Jirásek povýšil na  jednu  

z klíčových události svého románu Filosof-
ská historie. také majálesy musely během 
staletí bojovat o svou existenci, ale i v nej-
těžších dobách byly rezervoárem opoziční 
revolty, studentské aktivity, recese a spon-
taneity. Vedle toho měly schopnost absor-
bovat a vyjádřit charakter své doby víc než 
kterákoli jiná společenská událost. 

Majálesy byly: a) volnomyšlenkář-
ské,  antiklerikální  a  vlastenecké v  národ-
nostně vyhrocené 2. polovině 19. století, 
b) politicky kontrolované a  organizova-
né svazáky komunistické mládeže v  50. 
letech se zapojením dělnické mládeže 
a  pracující inteligence, orgánů veřejné 
osvěty, školní inspekce, národních výborů 
či velkých závodů, c) přeměněné na stu-
dentské slavnosti v rámci týdnů mládeže, 
v  80. letech nahrazené přehlídkami hu-
debních skupin, d) nabízející prezentace 
komerčních produktů cílených na  stu-
denty a  propagaci a  sliby regionálních 
politiků v  pozdně 90. letech, e) obnovu-
jící původní tradici a  smysl zpětvzetím 
komercionalizací „ukradených“ majálesů 
pořádáním vlastních paralelních akcí ne-
ziskového charakteru, kde prostor znovu 
dostává autentická studentská kultura 
a v neposlední řadě diskuse nad problé-
my českého vysokého školství.

Důležitým úkolem všech majálesů 
je volba krále, který má i  po  skončení 
slavností důležitou úlohu. bezesporu 
nejslavnějším, nejznámějším a  doslova 
legendárním Králem majálesu byl americ-
ký  beatnický básník Allen ginsberg zvo-
lený v  době krátkého politického uvol-
nění v  r. 1965. Další slavnou a  dokonce 
„podobojí“ osobností Krále majálesu, a to 
v Praze a Plzni, se stal herec Miroslav Hor-
níček. A bylo úžasné, že korunu na hlavu 
prvního, od šedesátých let zcela svobod-

ného Krále majálesu Milana Horáka, stu-
denta  Matematicko-fyzikální fakulty uK, 
v  roce  1990 vstavil předchozí svobodný 
král - básník Allen ginsberg.

Jaký tedy bude technicky dejvický majá-
les Lesamáj 2019? Jeho přirozeným vrcho-
lem bude volba Lesamájového Veličenstva 
(krále nebo královny) a slavnostní průvod, 
ale bez hudby, divadelních představení, 
improvizace a poezie by nadcházející máj, 
lásky čas, samozřejmě nemohl existovat. 
Návštěvníky by však nemělo překvapit 
a už vůbec ne pohoršit, že poezie proná-
šená během studentských majálesů bývá, 
jak bylo léty odpozorováno, spíše než ro-
mantická nebo plná velkolepých myšlenek 
mnohem častěji poněkud jiná, a  to lehce 
až těžce brutalistní, exhibicionisticky vý-
bušná a  improvizační tzv. slam poetry, 
která je v  naší době korektní jedinečnou 
a stále ještě nenahraditelnou zásobárnou 
upřímnosti spontánního vyjádření myš-
lenek a  citů, plebejské revolty, směšných 
taškařic, divokých konstrukcí a nesrozumi-
telných absurdit i  potěšitelných vulgarit, 
bez nichž by svět slov byl mdlý, neupřím-
ný a  tak trochu k  ničemu. Na  programu  
„Lesamáje aneb technicky dejvického 
majálesu 2019“ budou také autorská čte-
ní, kde závažné myšlenky zcela jistě dosta-
nou prostor, dále nejrůznější workshopy, 
soutěže a další aktivity v režii studentských 
organizací a spolků, přirozeně dobré jídlo 
a  pití a  ještě mnohem víc, třeba v  přípa-
dě slunečného počasí nezbytné lenoše-
ní, nutné před vypuknutím zkouškového 
období končícího semestru k  nabrání sil. 
Zváni jsou všichni, nejen studenti. Za vstup 
do prostoru kampusu se neplatí nic.

Lesamáj zakládá novou tradici dejvických 
majálesů. Poprvé se uskutečnil vloni, ten le-
tošní je tedy druhý do páru. Jeho úmyslem 
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od  prvopočátku bylo: „… narušit obvyklé 
pojetí festivalů jako studených neosobních 
konstrukcí a převrátit je do atmosféry stu-
dentské tvořivosti, spolupráce a sounáleži-
tosti tak, jak si tradice majálesů žádá. Mají 
být oslavou studentstva, jara a mládí, svě-
žesti jarního probuzení, rozkvetlou radostí 
ze života, podkreslené hudbou bezstarost-
nosti. Lesamáj je divadlo poznání s nutností 
improvizace, příležitostí k  získání nových 
zkušeností nebo jen čirého pocitu lásky sdí-
leného s kamarády nad sklenkou pití a s de-
likátním jídlem. Zkrátka krásný den, který si 
užijeme společně.“

ustavující ročník Lesamáje v r. 2018 přinesl 
kromě samotného majálesu také doprovod-
ný program Plesamáj aneb reprezentační 
ples na podporu kandidátů na Veličenstvo 
Lesamáje. Doprovodný program letošního 
2. ročníku nabídl v  polovině března místo 
plesu „Workshop Lesamáje aneb postav si 
svůj studentský majáles“. Lesamáj aneb 
technicky dejvický majáles 2019 se koná 
s  podporou VŠCHt, ÚCHOb, iOCb Prague, 
uS Embassy, MČ Praha 6, KtF uK a  Sboru 
dobrovolných hasičů Praha 8 – bohnice.

Je nutné dodat, že studentských ma-
jálesů se v tuto dobu v Praze bude konat 
víc, ale Lesamáj aneb technicky dejvic-
ký majáles 2019 má při tak silné koncen-
traci vysokých škol na území této městské 
části šanci stát se miláčkem Prahy 6. 

(red)

Nejsympatičtější česká 
sestřička je z Prahy

Nejsympatičtější zdravotní  
sestřičku České republiky najdete 
na Rehabilitační klinice  
malvazinky v Praze. Petra Verčík 
pracuje na následné intenzivní 
péči a jejím mottem je „kdo  
bojuje, může prohrát,  
kdo nebojuje, už prohrál“. (ministr zdravotnictví zpíval sympatické sestře)

Lesamáj aneb technicky dejvický majáles 2019
Hudební stage Divadlo

14:00  Slavnostní zahájení  15:35 Chempro  

14:15  Holden  17:30 Maso Krůtí

15:15  Představení kandidátů na Jeho/Její Veličenstvo  19:40 Slam Poetry

16:30  Minikapela  Honza Dibitanzl

18:40  brass Avenue barbo Ra

20:30  Vyhlášení  adeladla

21:00  Nèro Scartch Caledon

22:00 -1:00  Dozvuky

Nejsympatičtější zdravotní sestřičku 
České republiky najdete na Rehabilitační 
klinice Malvazinky v  Praze. Petra Verčík 
pracuje na následné intenzivní péči a je-
jím mottem je „kdo bojuje, může pro-
hrát, kdo nebojuje, už prohrál“. 

Prestižní titul Sestra sympatie 2018 získa-
la v 9. ročníku této soutěže, jejíž finále se 
uskutečnilo v  pátek 8. března 2019 na  X. 
jubilejním plese Sestry na sál! V pražském 
paláci Žofín jej za  přítomnosti předních 
osobností české medicíny i  veřejného ži-
vota uspořádala agentura We Make Media 
pod záštitou Ministerstva zdravotnictví 
a  Magistrátu hlavního města Prahy jako 
výraz uznání a  díků sestrám za  jejich zá-
služnou práci. Sám ministr zdravotnictví 
Adam Vojtěch se postaral o rozruch a ná-
sledně o  bouřlivý aplaus, když si připo-
mněl bouřlivé mládí a zazpíval s kapelou, 
a to v naprosto „profesionální kvalitě“! 

během večera, kterým provázeli osvědče-
ní moderátoři Marcela Augustová a Vojtěch 
bernatský, získala v soutěži Sestra sympatie 
druhé místo Petra Fridrichová z  interního 
oddělení kliniky EuC v Ústí nad Labem. tře-
tí příčka patřila blance Szabó z interny Ma-
sarykovy městské nemocnice. O vítězkách 
mezi  dvanácti finalistkami rozhodly hlasy 
dvanáctičlenné odborné poroty, v  níž za-
sedli například profesor Pavel Pafko, docent 
Jan Měšťák, ale i děkan 1. lékařské fakulty 
uK profesor Aleksi Šedo. Hodnotili pře-
devším celkovou osobnost soutěžících, 
jejich vztah k profesi a pacientům.

Všechny finalistky se mohly těšit na hod-
notné ceny, hlavní výhrou pro vítězku 
se stalo zapůjčení vozu Škoda Rapid na   
234 dnů od  společnosti Přerost a  Švorc 
auto, která je vedle nadačního fondu  
Elucidate stříbrným partnerem akce. Zla-
tým partnerem je Česká lékárna holding. 

Kampus dejvice je společným projektem šesti vysokých škol a  institucí  
(Českého vysokého učení technického, Katolické teologické fakulty univerzity 
Karlovy, Městské části Praha 6, Národní technické knihovny, Ústavu organické che-
mie a biochemie Akademie věd a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze), 
které sdílejí kromě společného prostoru také společný zájem na zatraktivňování 
a oživování společenského, studentského i vědeckého života v areálu dejvického 
kampusu. Cílem projektu ustaveného v r. 2015 je vytvářet rozpoznatelný kampus 
se společnou vědecko-vzdělávací, urbanistickou i společenskou identitou a zvy-
šovat tak prestiž signatářů memoranda a rozšiřovat povědomí o jejich činnostech 
a úspěších v těchto třech oblastech: urbanistické sjednocování kampusu, oživo-
vání společenského a  kulturního života v  kampusu, spolupráce na  akademic-
ké půdě. Projekt je otevřen spolupráci více než 30 000 studentů škol a institutů 
v  kampusu, jejich pedagogů a  dalších zaměstnanců Kampusu Dejvice a  široké 
veřejnosti všech věkových kategorií z Prahy.



SOUTĚŽ! Otázky redaktOra Otazníka

Otázka
4/2019

Vá š  r e d a k t o r  OTa z N Í K 

Kolikáté výročí svého založení slaví 
v letošním roce nakladatelství  
aLBaTROS? 

 a) 50 let 
 b) 70 let
 c) 100 let

Správná odpověď z minulého čísla zní:
c) Záruka poskytovaná na ojeté vozy nabízené v programu ŠKODA PLUS je prodloužená na pět let. 

Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří obdrží sluneční brýle z kolekce ŠKODA.

1. Jaroslav Svátek, Praha 6,   2. Phdr. marie Nesrstová, Praha 6,   3. Simona Hrabětová, Praha 6

Cenu si vyzvedněte nejpozději do 30. dubna 2019 v recepci autosalonu PŘEROSt A ŠVORC AutO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní 
dny od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin.

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

duben 2019

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

www.spejbl-hurvinek.cz (najdete zde i internetový prodej) 
 pokladna: 224 316 784 
 otevírací časy pokladny:  po 13.00-18.00,  
   út-pá 9.00-14.00 a 15.00 až 18.00 
 hrajeme-li v Praze, je pokladna otevřena i o víkendu:  
 so-ne 9.30-11.30 a 12.00-17.00

duben 2019

V dubnu soutěžíme o vstupenky do Kina Dlabačov v Praze 6.

2. 4. ÚTERý 10:00 HURVíNEK MEZI OSLY
3. 4. STŘEDA 10:00 HURVíNEK MEZI OSLY
4. 4. ČTVRTEK 15:00 S+H - „VE DVOU SE TO LÉPE...“ - zadÁNO Kmd*
5. 4. PÁTEK 19:00 S+H - „VE DVOU SE TO LÉPE...“
6. 4. SOBOTA 14:00 + 16:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
7. 4. NEDěLE 10:30 + 14:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
9. 4. ÚTERý 10:00 + 14:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
10. 4. STŘEDA 10:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
10. 4. STŘEDA 19:00 SPEJBL VERSUS DRÁKULA
11. 4. ČTVRTEK 10:00 HURVíNKOVO PŘÁNí
12. 4. PÁTEK 10:00 HURVíNKOVO PŘÁNí
13. 4. SOBOTA 14:00 + 16:30 HURVíNKOVO PŘÁNí
14. 4. NEDěLE 17:00 POHÁDKY PRO HURVíNKA - Chrudim
16. 4. ÚTERý 10:00 HURVíNKOVO PŘÁNí
17. 4. STŘEDA 10:00 HURVíNKOVO PŘÁNí
24. 4. STŘEDA 10:00 POHÁDKY PRO HURVíNKA
24. 4. STŘEDA 19:00 SPEJBL A MěSTO HŘíCHU
25. 4. ČTVRTEK 10:00 POHÁDKY PRO HURVíNKA
27. 4. SOBOTA 14:00 + 16:30 POHÁDKY PRO HURVíNKA
28. 4. NEDěLE 10:30 + 14:00 POHÁDKY PRO HURVíNKA
30. 4. ÚTERý 10:00 POHÁDKY PRO HURVíNKA

- zadÁNO Představení 
pro neslyšící**

* Klub mladého diváka
** Představení pro neslyšící sponzoruje Nadační fond pomoci Karla Janečka

1. 4.  19:00 PRSTEN PANA NIBELUNGA

2. 4.  19:00 ŠEST ŽEN

3. 4.  19:00 KDYBY TISíC KLARINETů

5. 4.  19:00 ČOCHTANůV DIVOTVORNý HRNEC

10. 4. 19:00 mETOO

11. 4.  19:00 KYTICE

14. 4.  19:00 KONCERT V BARVÁCH SEMAFORU

17. 4.  19:00 KYTICE

18. 4.  19:00 ZAČALO TO VESTPOCKETKOU

19. 4.  19:00 mETOO 

20. 4. 16:00 CO Na SVěTě mÁm RÁd

24. 4.  19:00 mETOO

25. 4. 19:00 PRSTEN PANA NIBELUNGA

26. 4.  19:00 PREMIÉRA – KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ, TOHO PíSEň ZPíVEJ

27. 4. 16:00 ČOCHTANůV DIVOTVORNý HRNEC 

28. 4.  19:00 A DNES HRAJEME JAZZ – THE SwINGS A SESTRY HAVELKOVY

29. 4.  19:00 MOŽNÁ ŽE JISTě ALE URČITě SNAD

HOSTÉ:

8. 4. 19:00  VŠECHNOPÁRTY

9. 4.  19:00 VŠECHNOPÁRTY

15. 4.  19:00 VŠECHNOPÁRTY

16. 4.  19:00 VŠECHNOPÁRTY

23. 4. 19:00 ZAJíC V PYTLI

30. 4.  19:00 dOmÁCÍ@šTěSTÍ.HNEd
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2. 4. ÚTERý 10:00 HURVíNEK MEZI OSLY
3. 4. STŘEDA 10:00 HURVíNEK MEZI OSLY
4. 4. ČTVRTEK 15:00 S+H - „VE DVOU SE TO LÉPE...“ - zadÁNO Kmd*
5. 4. PÁTEK 19:00 S+H - „VE DVOU SE TO LÉPE...“
6. 4. SOBOTA 14:00 + 16:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
7. 4. NEDěLE 10:30 + 14:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
9. 4. ÚTERý 10:00 + 14:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
10. 4. STŘEDA 10:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
10. 4. STŘEDA 19:00 SPEJBL VERSUS DRÁKULA
11. 4. ČTVRTEK 10:00 HURVíNKOVO PŘÁNí
12. 4. PÁTEK 10:00 HURVíNKOVO PŘÁNí
13. 4. SOBOTA 14:00 + 16:30 HURVíNKOVO PŘÁNí
14. 4. NEDěLE 17:00 POHÁDKY PRO HURVíNKA - Chrudim
16. 4. ÚTERý 10:00 HURVíNKOVO PŘÁNí
17. 4. STŘEDA 10:00 HURVíNKOVO PŘÁNí
24. 4. STŘEDA 10:00 POHÁDKY PRO HURVíNKA
24. 4. STŘEDA 19:00 SPEJBL A MěSTO HŘíCHU
25. 4. ČTVRTEK 10:00 POHÁDKY PRO HURVíNKA
27. 4. SOBOTA 14:00 + 16:30 POHÁDKY PRO HURVíNKA
28. 4. NEDěLE 10:30 + 14:00 POHÁDKY PRO HURVíNKA
30. 4. ÚTERý 10:00 POHÁDKY PRO HURVíNKA

5. března 2019

13
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Prvním výstavním počinem letošního 
roku komorní S galerie sídlící ve veleslaví-
ně v Praze 6 je výstava SURVIVAL. Kdyby se 
tento poněkud dramatický název (přežití, 
ale také zbytek, tedy to, co přežije) spojil 
v názvem předchozího projektu této gale-
rie StORY z konce loňského roku, mohlo by 
se dojít k zajímavým, leč spekulativním úva-
hám a souvislostem. Ať tak, či onak, výstava 
SuRViVAL nabízí od každé autorky desítku 
nových prací: sklo a obrazy ivany Šrámkové 
a obrazy Pavly Soukupové a Kamily Najbr-
tové. Díla vznikala během posledních tří let, 

vystavenou kolekci doplňují některé starší, 
už dříve představené práce. Zhlédnout je 
zde můžete do 31. května 2019.

Od  r. 2006, kdy tato soukromá domá-
cí galerie vznikla, uspořádaly její autorky  
26 výstav + další výstavy, které byly pre-
zentovány v  jiných výstavních domech 
buď jako skupinové, nebo samostatné 
autorské projekty. ivana Šrámková, Kamila 
Najbrtová a Pavla Soukupová patří ke kme-
novým autorkám této galerie, která ve své 
existenci zahajuje druhou dekádu; napsat 
třetí pětiletku, což nám, starší generaci, 
jaksi samo od sebe naskočí, by v případě 
těchto uměleckých duší bylo extrémně 
údernické a evokující rubání uhlí, či tavení 
oceli v chrámech socialistické velkovýroby. 

tavení samo je ale jako technologický po-
stup a tvůrčí princip vzniku uměleckých děl 
i zde přítomno, a to v díle sklářské výtvarni-
ce Ivany šrámkové (*1960). Hned po vstu-
pu do výstavních prostor upoutá vaši pozor-
nost lehce zvichřený modrý Papouch, který 
i  přes značnou váhu své tělesné schránky 
z  utavené masy skla jen jen popolítnout. 
Vedle stojí pomenší hranaté prasátko, jehož 
přesvědčivě neústupný výraz zpochybňuje 
tradovaný mýtus o pašíkovi jako dobromy-
slném domácím zvířeti. Odloučeni od kaž- 
dodenního kontaktu zapomínáme, že je 
třeba mít se před nimi na  pozoru; ivana 
Šrámková nám to znovu připomíná. Slova 
nejsou potřeba, stačí jen její výtvarný ru-
kopis - milé, elegantní brutalitky, které ale 

nikdy nepřekročí velmi tenkou linii směrem 
k vulgaritě nebo kýči a které si zachovávají 
nadhled a kontrolu nad tvůrčím procesem. 
Její zvířecí figury evokují celou škálu emocí 
od těch nejsměšnějších a nejdojemnějších, 
až po varovné signály, kterým bychom měli 
ve vlastním zájmu věnovat pozornost, a tak 
vyvstává otázka, o čem a o kom tyto plasti-
ky vlastně jsou – zda více o nich, o zvířatech, 
nebo spíš o nás, o lidech. 

Kolekci skla ivany Šrámkové dále tvoří 
reliéfní vázy s dekorem čar, písmen a torz 
hlav zvířat a ryb a jedna váza téměř rituální 
s  motivem primitivní masky s  otvory pro 
nos, oči a pusu. Jako žhavý akcent výstavy 
zaujme bodovým světlem zespodu nasví-
cená nízká masivní váza z  taveného skla 
plná rozpuklých švestek, z jejichž oblé rýhy 
co chvíli vyteče sladká šťáva. Do umělecké 
tvorby ivany Šrámkové patří vedle skleně-
ných plastik také realizace v  architektuře 

„SURVIVAL“
7. 3. – 31. 5. 2019

S galerie 
Nad Hradním potokem 15, 

praha 6

otevřeno návštěvníkům 
po domluvě 

(kontakt na www.sgalerie.cz)

Kamila Najbrtová - Jessie

Pavla 
Soukupová  

Bez názvu

O zvířatech a lidech. S galerie hostí výstavu skla 
a obrazů SURVIVAL. Tři autorky, tři osobnosti,  
tři podoby současného umění
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a obrazy. Z nich je zde vystaven obraz Šel-
ma, hrubý obrys vtělené divokosti, který 
praví, že ne všechny kočky jsou na mazlení. 
toto mistrovské dílo evokuje víc autentic-
ké krásy divoké přírody než všechny lovec-
ké trofeje z Afriky dohromady.

Živočišnost a vášeň prací ivany Šrámko-
vé bezprostředně střídá éterická krása ob-
razů grafičky a malířky Kamily Najbrtové 
(*1961), které i přes to, že jsou upoutány 
na  stěně, plují prostorem se svým skry-
tým poselstvím. Jedinečná autorská tech-
nika malby na transparentní plátna spolu 
s vrstvením průsvitných fólií, vytvářejících 
iluzi hloubky a chvění, je často srovnává-
na s  technikou holografie. Jimi autorka 
vytváří své nahé postavy s  chuchvalci 
kouře místo hlav (Kouř), který se rozpty-
luje v prostoru, nebo Potápěče s matnou 
konvexní polokoulí hlavy s odrazy vnější-
ho světa, ten vnitřní však zůstává skrytý. 
Čistou abstrakcí jsou pak pastelově bílé 
plochy s  jemným zrněním světla upro-
střed (Mlha), či dokonalá symetrie řad 
dírek po celé ploše obrazu (Tečky). Do re-
ality diváka vrátí výrazný ženský portrét 
(Jessie) s  komiksovou bublinou u  úst, ta 
je však prázdná, snad proto, že tvář vyja-
dřující emoce bývá výmluvnější než slova, 
jejichž význam je tímto umenšen, či snad 
dokonce eliminován. Mléčně bílé rozptý-
lené světlo střídá jemná zeleň posledního 
zde vystaveného obrazu Kamily Najbr-
tové (Tráva). Vaše smysly ovládne rozkoš 
scenérie uzounkých lístečků travin vlní-
cích se ve velké ploše, do jejichž hřívy se 
touží zachumlat nejen romantici a snílci.

Obrazy paní domu a majitelky galerie 
Pavly Soukupové (*1958) jsou na  po-
myslné škále čisté abstrakce a  realizmu 
někde uprostřed a čerpají z obou. Realita 
všedního dne je zakódována do  jedno-
duchého znaku vycházejícího z  reálné 
postavy a  reálného děje, ale stejně jed-
noduchou zkratkou se hlásí ke  slovu 
abstrakce jako další znak a  nevyřčený 
smysl jejího konání: soustředěná dívka 
cvičící s  obručí kolem pasu, nebo tan-
kující palivo do  auta, dívčí hlava, zamy-
šlená a do sebe zahleděná, zatímco dým 
z  její cigarety tvoří větší a  větší kroužky 
až do  smyčky nekonečna. V  sousedním, 
zrcadlově obráceném obraze je mono-
chromie zadumaných výjevů narušena 
sladce růžovou bublinou, která vrací tyto 
osamocené bytosti, snově se vznášející 
ve  vlastním světě, zpět do  reality, a  ta 
není nikdy černobílá. Růžová bublina tu 
evidentně není „ta“ komiksová bublina 
k  vepsání slov, ale patrně žvýkačková 
bublina, která teenagerům pomáhá udr-
žet si zdání nadhledu nad světem a kte-
rá, jak všichni víme, ve  správnou chvíli 
vyfouknutá a  rozprsklá tváří v  tvář spo-

luobčanovi slabší povahy pěkně zvedne 
adrenalin. to však není tento případ.

Kdo ví, jak to všechno vlastně je. také není 
zvlášť nutné o  tom spekulovat a  všechno 
se snažit vysvětlit. A  ani to nejde, protože 
jednou z nejatraktivnějších vlastností umě-
leckého díla je schopnost uchovat si vlastní 
tajemství. K  tomu Pavle Soukupové napo-
máhá i  zvolená malířská technika napo-
dobování zlata a stříbra v ploše obrazu, jež 
vyvolávají pocit chladného a  zároveň tep-
lého kovu, jeho matových i zářivých odles-
ků s políčky prosakující barvy. Co tedy říká 
název výstavy SuRViVAL? třeba to, že dílo 
možná přežije, možná ne, to předem nikdo 
neví. Podstatné však je, že v současném svě-
tě, obnaženém sociálními sítěmi do morku 
kostí, jsou umění a  umělecká tvorba po-
sledním hájemstvím, v  němž tajemství, 
individualita a  soukromí stále existují jako 
nejvyšší položka.

(red)
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Svět a Světlo
ILKO – Alexandr Iljuščenko 

Výstava trvá:   3. 3. - 30. 4. 2019 
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                                   So: 12:00 - 23:00

                                   Ne: 12:00 - 21:00

www.ilko.cz, www.dlabacov.cz

Prodejní výstava obrazů
v Multifunkčním centru Dlabačov, Bělohorská 24 

169 00  Praha 6
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Podle prastarého výroku z knihy tao „nej-
lepší běžci nezanechávají stopy“. Historie 
sama nás ale přesvědčuje, že tomu tak není. 
Jsou běžci, kteří zanechali svými výkony 
nesmazatelnou a  nezapomenutelnou sto-
pu v  dobách válečných i  mírových. Prvním 
z  nich byl dle legendy řecký běžec jmé-
nem Feidippidés, který měl údajně po bitvě 
u Marathonu 12. září 490 př. n. l. nést zprávu 
o vítězství Athéňanů nad Peršany do Athén, 
kde se slovy „zvítězili jsme“ zemřel vyčerpá-
ním, a který byl, aniž o  tom věděl, o  téměř 
2400 let později inspirátorem vytrvalostní 
běžecké disciplíny zvané maratonský běh. 
Maratonskou legendou pro nás Čechy je 
ale Emil Zátopek, jehož recept na úspěch 
v  této nejnáročnější disciplíně je zcela 
prostý: už nemůžeš? Přidej! 

Úžasné na  Emilu Zátopkovi nebyly jen 
jeho vrcholné sportovní výkony, kterými fas-
cinoval svět, ale i to, jak o maratonu smýšlel: 
„Když chceš něco vyhrát, běhej sto metrů. 
Když chceš něco zažít, běhej maraton.“ Dnes 
bychom to mohli nazvat duchovním nebo 
také zážitkovým pojetím maratonského 
běhu a mnoho vrcholových i pravověrných 
amatérských běžců k  takové filozofii nako-
nec dospěje: „Od běhání nečekejte nic a zís-
káte víc, než jste si kdy dokázali představit.“  

Než se ale běžec svou kondicí k  marato-
nu dopracuje, trvá to roky, stojí to hektolitry 
potu, mnoho rozedraných párů běžeckých 
bot a běžci přináší opravdu různé, většinou 
však pozitivní zážitky. Zkouškou a  kondič-
ní přípravkou na  tak velký závod jsou jeho 
různé varianty a  jedním z  nich je i  Junior-
ský maraton 2019. letos se uskuteční už  
23. ročník, jeho organizátorem je společnost 
Prague international Marathon, spol. s r. o. 

Juniorský maraton je štafetový závod 
určený pro střední školy, kdy se celé druž-
stvo společnými silami snaží dorazit do cíle 
dříve než soupeři. Družstvo je složené  
z  10 členů, přičemž minimálně 3 úseky 
(konkrétně  3.,  5.  a  7.  úsek) musí běžet dív-
ka. A  aby to nebyl hned takový nářez, ka-
ždý student  zaběhne rozumných 4,2 km, 
dohromady tak překonají maratonskou trať 
– legendárních 42,195 km. Štafetový závod, 
semifinále pro  Prahu a  Středočeský kraj, 
se koná v  Praze 15. dubna ve  Stromovce 
na okruhu o délce 2100 metrů. Každý z běž-
ců tedy zdolá 2 kola, aby zaběhl desetinu ma-
ratonské vzdálenosti. Dosud je do pražského 
semifinále zaregistrováno 11 středních 
škol, z Prahy 6 je to gymnázium Arabská. 
Startovné je zdarma. 

Velkému finále Juniorského maratonu 
2019 předcházejí právě tato semifinálová 
kola, která probíhají po  celý duben (Pardu-
bice, České budějovice, Plzeň, Jihlava, Kar-
lovy Vary, Liberec, Praha a Středočeský kraj, 
Ústí nad Labem, Hradec Králové, brno, Zlín, 

Olomouc a Ostrava). Do finále se kvalifikují 
vítězové jednotlivých semifinále: v  případě 
počtu zúčastněných škol do 14 včetně, v pří-
padě účasti 15-24 škol postupují první dvě 
družstva. Pokud se zúčastní více než 25 škol, 
postoupí první tři školy. Finále se bude konat 
v  rámci prestižního mezinárodního Volks-
wagen Maratonu Praha 5. května 2019.

K Juniorskému maratonu patří také sesta-
vy běžeckých týmů učitelů. ti mohou běžet 
buď individuálně, s  kolegy z  vlastní  školy, 
nebo i  s  kolegy z  jiných škol. Počet běžců 
učitelské štafety i délka trati je zcela na nich 
samotných. Do  počtu zúčastněných týmů 

ani do výsledného hodnocení Juniorského 
maratonu se učitelská štafeta nezapočítává. 
Důležité je něco jiného: „Svou aktivní účastí 
učitelé podporují motivaci studentů, působí 
jako vzor a propagují myšlenku zdravého ži-
votního stylu. Přihlášením jedné či více Učitel-
ských štafet mohou získat body do Věrnostní-
ho programu, které později mohou proměnit 
za  hodnotné ceny či startovné na  některém 
z našich závodů RunCzech běžecké ligy.“ 

Zajímavá je samotná historie pražských 
maratonů. Centrem Prahy se maraton po-
prvé rozbíhá v r. 1995, tehdy startovalo 958 
běžců, doprovodných akcí se zúčastnilo přes 
15 000 lidí. Nápad se zrodil o rok dříve v praž-
ské hospodě Cibulka v  hlavě olympijského 
vítěze v maratonu gelindy bordina a jeho ka-
maráda: „uspořádáme v Praze maraton jako 
v New Yorku,“ řekli si a „o jedno pivo později 
už volali legendě českého maratonského 
sportu Emilu Zátopkovi…“ Každoroční praž-
ské maratony se rozrůstaly, 1996 k němu při-
byl další závod – Zlatá desítka pro elitní běž-
ce – a už v r. 1997 se běží studentské štafety 
Juniorského maratonu za podpory Evropské 
komise. Zlatá desítka dostává nové jméno 
grand Prix. Počet účastníků roste na dvojná-
sobek, na startu je 1 848 běžců. V r. 1999 se 

k maratonu a grand Prix přidává také půlma-
raton a  atmosféru závodu poprvé pomáhá 
dotvářet Marathon Music Festival. 

K pětiletému výročí Pražského mezinárod-
ního maratonu (PiM) se do závodu akreditují 
světová běžecká maratónská esa (Ronaldo 
Da Costa, Simon Chemoiywo, Haile gebr-
selassie, Maura Viceceonte, Stefano baldini, 
Róbert Štefko, Atsedu tsegay a další) a běžci 
nezadržitelně přepisují dosavadní světové 
rekordy. V r. 2010 se PiM uskutečňuje poprvé 
mimo hlavní město, a to v Olomouci (účast 
rekordních 7  934 běžců) a  o  rok později 
také v Ústí nad Labem. S dalším půlmarato-
nem v Českých budějovicích vzniká značka 
RunCzech (2012), pod kterou patří všech-
ny závody. Z  českých maratonských běžců 
zmiňme např. Jana Kreisingera, Evu Vrabco-
vou, nebo Alenu Peterkovou. S časy, kterých 
během PiM tito běžci dosáhli, si nejen vylep-
šili osobních rekordy, ale splnili i  nominace 
na olympijské hry (Londýn, 2012, Rio, 2016). 
Do  r. 2018 padlo na  závodech RunCzech  
5 českých a 10 absolutních světových rekor-
dů. RunCzech v témže roce spouští projekt 
„EuroHeroes“ na podporu talentů evropské 
atletiky a aktivního životního stylu.

Pražské maratony získaly mnohá vý-
znamná ocenění od  Mezinárodní asociace 
atletických federací (iAAF), nejvyšší atletické 
světové organizace (stříbrná a  zlatá znám-
ka za grand Prix, 2008 a 2009). Ceny kromě 
sportovních medailí udílí i sám PiM, např. v r. 
2011 byli oceněni tzv. zlatí PiM Kingové, kteří 
odběhli všech 15 ročníků. Časem do běžecké 
ligy přibývají další závody: Mattoni 1/2Ma-
raton Karlovy Vary, Adidas běh pro ženy 
na 5 km a birell grand Prix Praha na 10 km, 
otevřený pro muže i ženy, který startuje se zá-
padem slunce jako běh večerní a noční Pra-
hou a který při své premiéře v r. 2014 přidal 
do  sbírky pražských maratonů další zlatou 
známku. Zájem veřejnosti o Prague interna-
tional Marathon neustále roste. Sportovních 
dnů, sportovních veletrhů a hudebních fes-
tivalů, s  kterými maratóny bývají spojeny, 
navštíví každoročně několik desítek tisíc lidí. 

i  zapřisáhlí individualisté a  introverti pre-
ferující sporty pro jednotlivce musí uznat, že 
atmosféra těchto městských, doslova maso-
vých běžeckých maratonů je jedinečná, neo-
pakovatelná a motivující k výkonu. Juniorský 
maraton ve Stromovce si však i přes svůj cha-
rakter kolektivní štafety pořád zachovává ko-
morní a individualistický ráz běhu pro radost, 
kvůli sobě a  kvůli ostatním. Vyhrát může 
být důležité, ale vůbec to první je zúčastnit 
se, bez účasti není ani prohry, ani vítězství 
a  vlastně ani radosti: „bylo to nejhezčí vy-
čerpání, které jsem kdy zažil“ (Emil Zátopek 
po svém legendárním vítězství v maratonu). 
Spolu s ním to říkají všichni běžci bez rozdílu.

(red)

Už nemůžeš? Přidej! Blíží se Juniorský maraton 2019
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Písecká brána za podpory MČ Praha 6 pro vás tradičně připravila oslavy velikonočních svátků, 
vystoupení dětských i profesionálních souborů, pohádky, výstavu, rukodělné a výtvarné dílny 
s odbornými lektory a další zajímavý program.

Ne 7. 4. 14–16 hod  Velikonoční rukodělné dílny pro veřejnost
Sedmihlásek vystoupení dětského souboru
Morana symbolické ukončení zimy a přivítání jara 

Út 9. 4.        16 hod  Jitka Smutná setkání se známou herečkou 
ve spolupráci s Fresh senior

St 10. 4.           19 hod Bára Basiková recitál 

Pá 12. 4.     9–12 hod Výtvarné dílny pro školy   

So 13. 4.            11 hod  O pejskovi a kočičce pohádka dle Josefa Čapka
Divadlo KK

Ne 14. 4.            17 hod Břevnovský chrámový sbor slavnostní koncert

So 20. 4.          11 hod  Velikonoční radovánky pohádka 
Divadlo Kukadla 

Anna Karan – Moje překrásná Praha výstava obrazů

Otevřeno denně od 13 do 19 hod kromě pondělí
Změna programu vyhrazena
 Na všechny akce vstup volný
Akce vznikla za fi nanční podpory MČ Praha 6

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

Velikonoce
v Písecké bráně 7. – 21. 4. 2019
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Okolí letiště na  silnici Dlouhá míle byla 
lemovaná topoly, vysokých 14 až 16 m. 
Jednoho dne přijeli na  letiště, nevím od-
kud, ruští vojáci, zajatci. byli značně zu-
božení, bez bot, na nohou měli omotané 
pytle od  brambor. Všechny tyhle vzrostlé 
topoly museli pokácet. byli hlídáni stráží, 
hladoví, ale nikdo se k nim nesměl přiblížit 
a něco jim dát, ani kousek chleba. topoly 
musely být vykáceny kvůli přistávání prou-
dových letadel a  přiblížení se k  přistávací 
dráze, i přesto, že dráha byla dlouhá 1800 m. 
V říjnu 1944 na  letištní ploše přistálo šest 
Me 262, proudové stíhačky a současně byl 
zahájen přeškolovací výcvik pilotů. 

V rozhlase civilní obrana pravidelně po-
dávala hlášení pro obyvatele o  pohybu 
bombardovacích svazů nad říšským úze-
mím, nejdříve německy, pak česky. Pořídil 
jsem si zápisníček, kam jsem si zapisoval 
jednotlivá hlášení o  náletech, den a  čas. 
Četnost hlášení se postupně zvyšovala, 
tím se všeobecně usuzovalo, že se blíží 
fronta na  německé území. Hlášení bylo 
tolik, že lidé na to přestali reagovat a brali 
to jako každodenní normální součást. Nad 
námi, nad protektorátním územím, léta-
ly stíhací letouny spojenců ve  dvojicích, 
základní bojová jednotka v  tzv. volném 
lovu, napadaly železniční uzly, na trati stří-
lely do lokomotiv, všeobecně se jim říkalo  
kotláři. tyto nálety nebyly ohlašovány siré-
nou jako letecký poplach.

Moje maminka se narodila 14. února. 
V době svého dětství bydlela ve Spálené 
ulici v  Praze 1. Navštěvovala dívčí školu 
ve Vodičkové ulici. Se svými spolužačkami 
udržovala přátelské styky i později a často 
se navštěvovaly, hlavně o nějakých výroč-
ních příležitostech. S jednou spolužačkou, 
která bydlela v  Náplavní ulici č. 1, se do-
mluvila, že se spolu sejdou na  narozeni-

nách 14. února na společném obědě. 
13. února 1945 ve 21:50 byl vyhlášen le-

tecký poplach s hlášením. Hlásili nám, že 
se blíží větší počet bombardovacích svazů 
nad říšským územím. u nás v okolí bydli-
ště nebyl žádný protiletecký kryt, při hlá-
šení náletu jsme chodili do Šárky. Přesně 
ve 22:00 hod. obloha celá zrudla nad ho-
rizontem. Otec říkal, teď bombardují Dráž-
ďany. V  průběhu nocí nás třikrát vyhnaly 
sirény z  postele. Nad svítáním severní 
obloha byla ještě ozářená, byla celá rudá, 
jako když otvírali hutě na Kladně. Drážďa-
ny hořely. 14. února, asi tak v 10:30 matka 
odjela se mnou a bratrem na domluvený 
společný oběd ke své kamarádce do Ná-
plavní ulice. Ještě jsme se cestou zastavili 
v obchodě manžela kamarádky v Resslově 
ulici, který nám řekl, že přijde po  12. ho-
dině, až zavře obchod. Počasí nám přálo, 
byla jasná modrá obloha a svítilo slunce. 
byl mrazík a poprašek sněhu. byli jsme již 
v Náplavní, když spustily sirény. Moc jsme 
tomu, tak jako většina Pražanů, nevěnovali 
pozornost, do té doby nálet na Prahu ne-
byl, ačkoliv sirény kvílely neustále. Ale na-
jednou byl slyšet i hukot motorů letounů b 
17 a detonace. to jsme již byli v bytě, když 
přímo naproti nám byla svržena bomba 
a  dům se rozsypal a  tlaková vlna rozbila 
v  okolí všechna okna. Manžel přítelkyně 
mojí matky zamkl krám a výbuchem bom-
by byl na místě zabit, zasypán na chodní-
ku zříceninou domu. bylo to strašné. Stáli 
jsme tam beze slova, všechno se událo 
strašně rychle. Všude bylo plno prachu, 
mrtví lidé, rozštípaný nábytek. Na Jirásko-
vě mostě bylo smeteno zábradlí a na chod-
níku ležela dětská ručička a pevně svírala 
notový sešit. tělo dítěte se nenašlo. De-
sítky chodců v  okolí Jiráskova parku byli 
zkrvavení a mrtví. V rodině naší známé byl 

velký smutek. Hořely Emauzy, Karlovo ná-
městí, nemocnice vedle kostela a dál se to 
táhlo na Vinohrady. Při tom všem neštěstí 
jsme pospíchali strachy domů, jestli máme 
doma vše v pořádku. Václavák rozbitý ne-
byl, doufali jsme, že i náš dům bude stát. 
Naštěstí doma bylo vše v pořádku. Později 
jsme to rozebírali s otcem a on mě infor-
moval, jaké jsme vlastně měli štěstí v ne-
štěstí. tohle bombardování nikdo nečekal 
a bylo provedeno v zóně, kde nebyl žádný 
průmysl a na civilistech, a to od Jinonic až 
po Strašnice kobercovým náletem. bomby 
byly spouštěny jedna za druhou, jako když 
běží po koberci. Dále jsem se od otce do-
zvěděl, že pro kontrolu ve skupině letounů 
je vždy vyčleněn jeden letoun, který pro 
dokumentace splnění úkolů všechno na-
táčí. V letounech b17 byl radarový přístroj, 
který zaznamenával vše jako přehledný 
indikátor, umožnil prvnímu navádějícímu 
letounu a  bombardérům rozeznat hrubý 
obrys objektů, ale i města a přesně zacílit. 
tento radar H26 od  roku 1944 používalo 
běžně bombardovací letectvo. Povídalo 
se, že cílem mělo být Masarykovo a Wilso-
novo nádraží, obě nádraží ale zůstala ne-
dotčena. A tak pouhé tři minuty 14. února 
1945, na den Valentýna, se postarali o nej-
hlubší jizvu do tváře Prahy v její novověké 
historii. Přes 150 tun trhavin shozených 
na  naši Prahu představovalo nejničivěj-
ší nálet. Dvaašedesát létajících pevností 
b-17 americké 8. letecké armády tehdy vy-
bombardovalo pás města. Dobová zpráva 
ČtK tři dny po náletu hovořila o 413 mrt-
vých a  téměř patnácti stech zraněných. 
Názory, zda opravdu měla být bombar-
dovaná Praha, nebo si ji spletli s Drážďany, 
jsou různé. Fakt je, že piloti seshora vidě-
li nedotčené město, zatímco Drážďany  
14. února 1945 již druhým dnem hořely. 

moje vzpomínky na Vokovice a Veleslavín (XII. část)
EmIL šNEBERG



 

PORTE – GALERIE VILLA PELLÉ Pelléova 10, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 326 180, e-mail: info@villapelle.cz, www.villapelle.cz

spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská, otevřeno: út–ne 13.00–18.00

 STŘÍPKY Z HISTORIE ANEB JAK SE TVOŘÍ KOLÁŽ | 14. 4. 2019 (NE) V 16:00 HOD.
  Známe dobře naše dějiny nebo nám zůstávají v hlavách jenom střípky historie? Mají všechny příběhy  dějin dobrý konec? Dovedeme si 
o dějinách povídat? V rámci tvůrčí dílny se inspirujeme tvorbou Renáty Fučíkové. Popovídáme si s dětmi a rodiči o významných osobnostech naší historie. Nased-
neme do stroje času a přeneseme se do jiných staletí. Zamyslíme se nad známými příběhy a zkusíme vytvořit náš vlastní příběh pomocí koláže! Nedělní tvůrčí dílny 
pro  děti a jejich rodiče. Vhodné pro děti od 6 do 15 let. Povedou lektorky z Ateliéru Pellé. Jednotné kurzovné 120,- Kč / dítě. Jednotné 60,- Kč vstupné / doprovod. 

EVROPA JAKO SKLÁDAČKA V  RÁMCI TÝDNE UMĚNÍ | 23. 4. 2019 (ÚT) V 16:00 HOD. 
Jaké jsou naše kulturní kořeny? Přesahují hranice naší země? Proč je dobré znát odkud pocházíme? Interaktivní formou projdeme výstavou Renáty Fučí-
kové! Prozkoumáme výstavní prostory galerie a budeme objevovat ztracené příběhy našich dějin. Domů si odneseme nalezený příběh v podobě skládač-
ky! Vhodné pro děti od 6 do 15 let. Povedou lektorky z Ateliéru Pellé. Jednotné kurzovné 120,- Kč / dítě. Jednotné 60,- Kč vstupné / doprovod. 

 PRAHA V SRDCI V  RÁMCI TÝDNE UMĚNÍ | 28. 4. 2019 (NE) V 16:00 HOD.
Praha v srdci a na papíře. Inspirací se nám stane kniha Renáty Fučíkové  Praha v srdci,  její vizualita a  kombinace výtvarných technik a stylů při tvorbě pražských 
motivů. Projdeme obrazně Prahou a  budeme si všímat všeho, co zůstalo zatím nepovšimnuto. Vyzkoušíme si tisk z výšky – jednu z technik autorky! Vhodné 
pro děti od 6 do 15 let. Povedou lektorky z Ateliéru Pellé. Navazuje beseda s autorkou. Jednotné kurzovné 120,- Kč / dítě. Jednotné 60,- Kč vstupné / doprovod. 

KAFKŮV KOLOTOČ | 19. 5. 2019 (NE) V 16:00 HOD.
Objevte, co se ukrývá na lůžku Řehoře Samsy! Jednoduchou technikou se dostaneme pod kůži literárnímu velikánovi Franzi Kafkovi a nahlédneme do po-
koje hlavního hrdiny románu Proměna. Děti najdou ve výstavních prostorách notýsky, které využijí k výrobě flipbooku. Nedělní tvůrčí dílna vhodná  pro děti 
od 6 do 15 let a jejich rodiče. Povedou lektorky z Ateliéru Pellé. Jednotné kurzovné 120,- Kč + 60,- Kč vstupné / osoba.

BESEDA NAD KNIHOU  „FRANZ KAFKA – ČLOVĚK SVÉ A NAŠÍ DOBY“ 
S AUTORY RENÁTOU FUČÍKOVOU A RADKEM MALÝM V  RÁMCI TÝDNE UMĚNÍ   
25. 4. 2019 (ČT) V 18:00 HOD.
Poslechněte si, k čemu jsou na světě příběhy a vyprávění. Formát večera na téma FRANZ KAFKA, kterou  provede ilustrátorka Renáta Fučíková a spisovatel 
Radek Malý. Po krátké komentované prohlídce bude  následovat beseda s oběma autory a jejich společnou knihou  “Franz Kafka, člověk své a naší doby”. 
Jednotné zvýhodněné vstupné 60,- Kč

BESEDA S AUTORKOU A KNIHOU PRAHA V SRDCI V  RÁMCI TÝDNE UMĚNÍ | 28. 4. 2019 (NE) V 17:30 HOD.
Známá ilustrátorka, spisovatelka i pedagožka Renáta Fučíková, představí v rámci večera výběr svých 5 „srdcovek“ ze své bohaté tvorby, ale i nejčers-
tvější publikace. Přijďte si poslechnout příběh ilustrátorky a autorky řady knih pro děti a mládež Renáty Fučíkové a nahlédněte pod pokličku její tvorby. 
 Součástí komponovaného odpoledne je také předcházející dětská tvůrčí dílna. Jednotné zvýhodněné vstupné 60,-Kč 

BESEDA S VÁCLAVEM CÍLKEM A RENÁTOU FUČÍKOVOU – KRAJINOU DOMOVA | 16. 5. 2019 (ČT) V 18:00 HOD
Setkání a povídání s Renátou Fučíkovou A JEJÍM HOSTEM Václavem Cílkem o tom, jak chápat v  kontextu dneška „DOMOV“ o jeho významu, historii, sou-
vislostech, ale i tvorbě a díle autorky na pozadí tématu domoviny. Vstup: 90/60,- Kč plné/snížené

JAKUB A HVĚZDY – S NAKLADATELSTVÍM MLADÁ FRONTA 
2. 5 2019 (ČT) V 18:00 HOD.

Nakladatelství Mladá fronta ve spolupráci s galerií Villa Pellé pokřtí zbrusunový dotisk autorské knihy Renáty Fučíkové, Jakub a hvězdy pokřtí, kromě křtu 
samotné knihy, která bude ihned po té k dostání v galleryshopu Villa Pellé, slibují organizátoři zážitek v podobě promítání filmu, besedy, autogramiády 
a komentované prohlídky v jednom večeru. 

PŘÍBĚHY 12-TI MĚSÍCŮ V LIDOVÉ HUDBĚ S AUTORKOU A  JOSEFEM KRČKEM 
11. 5. 2019 (SO) V 16:00 HOD.
Autorské čtení Renáty Fučíkové a jejího hosta ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros. Autorka bude číst ze svých knih, které vznikly za spolupráce 
s  muzikoterapeutem Josefem Krčkem! Následuje workshop s autorkou, kde si návštěvníci vyzkouší techniku rytí. Workshop určen starším dětem a do-
spělým návštěvníkům galerie. Jednotné kurzovné 120,- Kč vstupné / osoba 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY KURÁTOR VS. UMĚLEC 
23. 5. 2019 (ČT) V 18:00 HOD.

Jedinečný formát komentované prohlídky, kde společné postřehy a interpretace kurátora výstavy doplní i autorka. Setkání, které lze chápat jako svého 
druhu konfrontaci nad formami umělecké tvorby, výrazových prostředků i jako platformu pro nové souvislosti a interpretace autorčina díla, kultury, ilus-
trace a uměleckých tradic vůbec. Vstup: 90/60,- Kč plné/snížené  

Změna programu vyhrazena! 

DUBEN – KVĚTEN 2019
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ
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Váš servisní partner PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39, Praha 6, 162 00
tel.: 800 101 212, e-mail: info@prerost-svorc.cz, www.prerost-svorc.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service.

www.volkswagen.cz

Čištění
klimatizace

Pokud není klimatizace delší dobu používána, dochází v ní k usazování bakterií, které pak s příchodem teplého jarního počasí 

začnou bujet a tím tvoří nepříjemný zápach. Odborné vyčištění klimatizace Vás ochrání nejen před nepříjemným bakteriálním 

zápachem, ale také před vznikem plísní.

Servis klimatizace Volkswagen.


