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rozhovor s Robertem Kořínkem O bowlingu ve dvou částech S Míšou Tomanovou o Jávě

Čím žije Praha 6
Posedlost vodojemy - rozhovor s Robertem Kořínkem (2. část)
Od nemoci ke zdraví - O humanitární misi v Jordánském království
Historické osobnosti v názvech ulic Prahy 6 - Fastrova
Vážně i nevážně - Česko slaví Mezinárodní den muzeí
Uvědomění si palce - O bowlingu ve dvou částech
Tvořte a mlsejte - Čokoládování je sladká hra
Spíš než předmět výzkumu jsem našla spřízněnou duši - S Míšou Tomanovou o Jávě
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1/5/PO 18:00 Šakalí léta/ HŘEBEJKretro
 20:30 Pelíšky/ HŘEBEJKretro
2/5/ÚT 18:00 Zahradnictví: Rodinný přítel/ fi lmováNOVINKA
 20:30 Uteč/ fi lmováNOVINKA
3/5/ST 15:30 Jeden německý život/ KinoSENIOR
 18:00 Uteč/ fi lmováNOVINKA
 20:30 Zahradnictví: Rodinný přítel/ fi lmováNOVINKA
4/5/ČT 20:00 Depeche Mode: Live in Berlin/ ZáznamKONCERTU
5/5/PÁ 15:30 Úkryt v ZOO/kinoSENIOR
 18:00 Zahradnictví: Rodinný přítel/ fi lmováNOVINKA
 20:30 Strážci Galaxie2/ fi lmováNOVINKA
6 - 10/5 nehrajeme
11/5/ČT 18:00 Zahradnictví: Rodinný přítel/ fi lmováNOVINKA
 20:30 Lady Macbeth/ fi lmováNOVINKA
12/5/PÁ 15:30 Masaryk/ kinoSENIOR
 18:00 Král Artuš/ fi lmováNOVINKA
 20:30 Strážci galaxie 2/ fi lmováNOVINKA
13/5/SO 13:30 Mimi šéf/ dětskýMÁJ
 15:30 Lego: Batman fi lm/ dětskýMÁJ
 18:00 Strážci Galaxie2/ fi lmováNOVINKA
 20:30 Král Artuš/ fi lmováNOVINKA
14/5/NE 13:30 Cesta do fantazie/ dětskýMÁJ
 15:30 Balerina/ dětskýMÁJ
 18:00 GOYA - z Národní galerie v Londýně/uměleckýDOKUMENT
15/5/PO 19:00 Poslední ze žhavých milenců/DIVADELNÍpředstavení
16/5/ÚT 18:00 Klient/ fi lmovýKLUB
 20:30 Poslední rodina/ fi lmováNOVINKA
17/5/ST 10:00 Zkouška dospělosti/ BABYkino
 15:30 Zkouška Dospělosti/ kinoSENIOR
 19:00 Zahradnictví: Rodinný přítel/ fi lmováNOVINKA,
  debata s Janem Hřebejkem a Kamilem Filou
18/5/ČT 18:00 Rocco/ fi lmovýDOKUMENT
 20:30 Vetřelec: Covenant/ fi lmováNOVINKA

19/5/PÁ 15:30 Mžitky/kinoSENIOR
 19:30 Nekorektní skeče/divadloKOMEDIOGRAF 
20/5/SO 13:30 Červená želva/dětskýMÁJ
 15:30 KUBO a kouzelný meč/dětskýMÁJ
 18:00 Poslední rodina/ fi lmováNOVINKA
 20:30 Vetřelec: Covenant/ fi lmováNOVINKA
21/5/NE 13:30 Špalíček/dětskýMÁJ
 15:30 Putování tučňáků: Volání oceánů/dětský MÁJ
 18:00 KISS koncert z Las Vegas/záznamKONCERTU
22/5/PO 18:00 Pupendo/HŘEBEJKretro
 20:00 Musíme si pomáhat/HŘEBEJKretro
23/5/ÚT nehrajeme
24/5/ST 15:30 The Circle/kinoSENIOR
 19:30 Vinyl generation/ evropská premiéra hudebního dokument
 21:30 TVRDÝ/HAVELKA&speciální VINYL GENERATION band
  / ojedinělý koncert
25/5/ČT 10:00 Zahradnictví: Rodinný přítel/ BABYkino
 19:00 Ptejte se mně, na co chcete, já na co chci,
  odpovím/TALKSHOW s Miroslavem Do Donutilem
26/5/PÁ 15:30 Ztracené město Z/kinoSENIOR
 20:00 Piráti z Karibiku:Salazarova pomsta/fi lmováNOVINKA
27/5/SO 13:30 Šmoulové: Zapomenutá vesnice/dětskýMÁJ
 15:30 Příšerky pod hladinou/dětskýMÁJ
 18:00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta/fi lmováNOVINKA/dabing
 20:30 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta/fi lmováNOVINKA/titulky
28/5/NE nehrajeme
29/5/PO 18:00 Kawasakiho růže/HŘEBEJKretro
 20:30 Učitelka/HŘEBEJKretro
30/5/ÚT nehrajeme
31/5/ST 15:30 Zahradnictví: rodinný přítel/kinoSENIOR

Kino senior za 60 Kč Dětský Máj za 80 Kč Baby kino 80 Kč

PROGRAM KINA DLABAČOV - KVĚTEN

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



Bubenečská léčebna v ohrožení není. 
V Bubenči se v těsném sousedství nachá-
zejí dvě léčebny dlouhodobě nemocných. 
Městská část má ve své správě jen jednu 
z nich. Ta je ovšem na hranici své životnos-
ti. Do doby než bude na území Prahy 6 vy-
stavěna nová léčebna, jež převezme péči 
o pacienty léčebny stávající, bude ovšem 
tato i nadále v provozu. Aktuální rozhod-
nutí Rady hl. m. Prahy o změně územního 
plánu na tom nic nemění. V  rámci bube-
nečského areálu u Chittussiho ulice se 
v  současné době nacházejí dva objekty, 
které plní obdobný účel. První z  nich je 

soukromým zařízením společnosti Inter-
na Co, která na místě provozuje mimo jiné 
i rehabilitační a dlouhodobou ošetřovatel-
skou péči. Na osud tohoto soukromého za-
řízení nemá městská část žádný přímý vliv. 
Druhým objektem je pak nedaleká budova 
léčebny dlouhodobě nemocných. Ta pa-
tří do správy šesté pražské městské části, 
která je povinována na místě provozovat 
zařízení plnící zdravotně-sociální funkci. 
Léčebna je však objektivně v  nedobrém 
technickém stavu. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že jde o panelovou stavbu z konce 
80. let, není navíc možné provést nutnou 

rekonstrukci za souběžného provozu lé-
čebny. Vedení městské části proto dlouho-
době usiluje o adekvátní výstavbu léčebny 
nové, do které by se mohli přesunout pa-
cienti i personál z léčebny stávající. Teprve 
poté se bude reprezentace radnice moci 
zodpovědně rozhodnout o dalším zdra-
votně-sociálním využití budovy v  Chittu-
ssiho ulici. Radou hlavního města Prahy 
aktuálně schválená změna územního plá-
nu umožňuje restituentovi pozemků začít 
v místě stavět. Zamýšlená vilová výstavba 
v rámci areálu každopádně nebude mít na 
běžný chod léčebny sebemenší vliv. 

Praha 6 dosáhla dohody o osudu 
proluky na Vítězném náměstí. Vedení 
radnice dosáhlo po sérii jednání doho-
dy se společností Vítězné náměstí o bu-
doucnosti proluky mezi ulicemi Jugo-
slávských partyzánů a Verdunská. Tam 
měl původně vyrůst kontroverzní pro-
jekt přezdívaný Lední medvěd. Aktuál-
ně uzavřené memorandum počítá jak 
s  jeho zásadní obměnou, tak i s  úhra-
dou veškerých dlužných pohledávek 
a stažením vzájemných žalob. „Těší mě, 

že náročná jednání nakonec přinesla 
kýžené ovoce v  podobě rozumné doho-
dy, která garantuje smysluplný a před-
vídatelný rozvoj samotného srdce naší 
městské části,“ uvedl starosta Prahy 6
Ondřej Kolář. V  rámci aktuálně uza-
vřeného a podepsaného memoranda 
o vzájemném porozumění bylo rozhod-
nuto, že namísto původně zamýšlené-
ho projektu kontroverzního Ledního 
medvěda vznikne v  proluce projekt 
výrazně obměněný. Ten bude plnit pře-

vážně bytovou funkci. V  jeho rámci se 
ovšem počítá i s prostory pro komerční 
využití či veřejnou vybavenost. Výška 
objektu pak bude odpovídat hladině 
okolní zástavby i platnému územní-
mu plánu. Memorandum dále předpo-
kládá uzavření dohody o narovnání,
podle které společnost Vítězné náměs-
tí uhradí městské části veškeré dlužné 
pohledávky, na základě čehož budou 
oběma stranami zastaveny probíhají-
cí soudní spory.

Nové pracoviště oddělení přestupků od května. Pracovníci oddělení přestupků odboru vnitřních věcí   se k  datu 
2. 5. přestěhují z  hlavní budovy Úřadu městské části Praha 6 na nové pracoviště: Dr. Zikmunda Wintra 768/20,
160 00 Praha 6 - Bubeneč.  Pro písemný styk zůstane nadále v platnosti dosavadní adresa:

Úřad městské části Praha 6
odbor vnitřních věcí
oddělení přestupků
Čs. armády 601/23

160 52 Praha 6 – Bubeneč.

Pražské letiště oslavilo 80. narozeni-
ny, chystá zajímavé akce pro veřejnost. 
Začátkem dubna tomu bylo přesně 80 let 
od začátku fungování největšího a nej-
modernějšího letiště České republiky. Na 
počest tohoto významného jubilea při-
pravilo Letiště Praha pro cestující i veřej-
nost mnohá překvapení. Celoroční oslavy 
odstartovalo 5. dubna výročním letem na 
trase Praha-Piešťany-Brno-Praha s násled-
ným nahlédnutím do vize budoucnosti 
letiště. Přesně na výroční den přichystalo 
pražské letiště ve spolupráci s Českými 
aeroliniemi a letišti v  Piešťanech a Brně 
rekonstrukci letu, o němž se dobové 
zdroje zmiňují jako o vůbec první letecké 

lince, která zahájila provoz na ruzyňském 
letišti. Dne 5. dubna 2017 v časných ran-
ních hodinách proto odstartoval z praž-
ského letiště Airbus A319 Českých aeroli-
nií s  imatrikulací OK-NEP na speciální let 
OK 80 směr Piešťany. Jako OK 1937 a OK 
2017, dále pokračoval po trase prvního 
letu, který 5. dubna 1937 přistál v Praze-
-Ruzyni; tj. z Piešťan do Brna a zpět do Pra-
hy. Návštěvníci letiště se mohou těšit také 
na interaktivní výstavu, která bude doku-
mentovat vývoj letiště od jeho založení 
až po vizi do budoucnosti. Tu si budou 
moci prohlédnout a vyzkoušet v přízemí 
veřejné části Terminálu 2 již letos na kon-
ci jara. Pro širokou veřejnost i milovníky 

letadel chystá letiště víkend otevřených 
dveří kombinovaný s  přehlídkou letištní 
techniky, letadel a bohatým programem 
pro děti. Ve dnech 10.–11. června se tak 
na Letiště Václava Havla Praha slétne 
i řada zajímavých a historických letounů. 
V místě statické přehlídky, na prahu býva-
lé dráhy 22, by se měl objevit kupříkladu 
veterán Lisunov Li-2. Další zajímavé infor-
mace k  historii, současnosti a postupně 
také k  vizi budoucnosti letiště najdete 
na speciální webové stránce www.letis-
teslavi80.cz, kterou letiště spustilo právě 
u příležitosti oslav 80. výročí. Zde budou 
průběžně k dispozici i informace k aktuál-
ně chystaným akcím.

Ulice U Zvoničky projde rekonstrukcí. 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy 
(TSK) zahájila začátkem dubna celkovou re-
konstrukci ulice U Zvoničky ve Veleslavíně, 

která je plánována do 31. května 2017. Jed-
ná se o celkovou rekonstrukci ulice v rámci 
chodníkového programu Prahy 6 v délce 
360 m. Vozovka bude dlážděna kamennou 

dlažbou a lemována žulovými obrubníky. 
Součástí stavby bude úprava odvodnění 
a rektifi kace uličních vpustí. Bude upraven 
dopravní režim na obytnou zónu.
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Praha má znovu řešit Strnadovo 
zahradnictví. Praha musí znovu ře-
šit územně plánovací dokument pro 
oblast bývalého Strnadova zahradnic-
tví na rozhraní Veleslavína a Vokovic. 
Nejvyšší správní soud zamítl kasační 

stížnost firem, které směřovaly proti 
rozhodnutí Městského soudu v  Pra-
ze, jenž zrušil změnu územního plánu 
z  roku 2012. Developeři chtěli na neu-
držovaných zelených plochách vybu-
dovat nové obytné domy. Praha by se 

nyní podle soudu měla zabývat otáz-
kou, zda je potřeba zanedbané území 
vyřešit vymezením ploch pro bytovou 
výstavbu, anebo zda revitalizace nemá 
směřovat k zachování zeleně podle ná-
vrhu aktivistů z okolí. 

Praha dočasně zpřístupní garáže 
v  Blance, pro tunel hledá nového 
správce. Tunelový komplex Blanka 
čekají změny. Praha chce v  provizor-
ním režimu zpřístupnit garáže, které 
vznikly při stavbě. Zároveň radní od-
souhlasili zkrášlení výdechů ve Střešo-
vicích a u Stromovky. Provoz garáží by 
magistrát zadal asi na šest měsíců ně-
které z bezpečnostních firem, s níž má 
na takové služby smlouvu. Garáže na 
Prašném mostě mají kapacitu 303 míst 

a na Letenské pláni se do podzemí ve-
jde více než 800 automobilů. Pro celý 
tunelový komplex Blanka hledá měs-
to nového správce, současná smlouva 
s  dosavadní firmou končí. Vybraná fir-
ma vzejde z  veřejné zakázky vypsané 
Technickou správou komunikací, která 
jako městská firma silnice a tunely ob-
hospodařuje. Radní města se domluvili 
na vzhledu výdechů z  tunelu Blanka. 
Město za ně zaplatí přes 20 milionů 
korun. Asi dvacetimetrový válec v ulici 

Nad Octárnou ve Střešovicích ozdo-
bí rostliny. Původní návrh, že by byl 
výdech využit jako lezecká stěna, ne-
prošel díky majitelům okolních domů, 
kteří s  tím nesouhlasili. Druhý výdech 
u Stromovky bude upraven podle ná-
vrhu česko-argentinského umělce 
a architekta Frederika Diaze. Podle jeho 
návrhu bude výdech obložen struktu-
rovaným umělým kamenem a kolem 
bude umístěno několik laviček.

Cizinecký úřad zmizí z Dědiny. Cen-
trum azylové a migrační politiky, které 
v  listopadu vzniklo uprostřed bytové 
zástavby Na Dědině, se bude kvůli od-
poru místních obyvatel stěhovat jinam.
Na toto pracoviště chodí denně stovky 

cizinců hlásit evidenční změny a žádat 
o trvalý a přechodný pobyt. „Centrum 
oprávněně jitřní vášně, a proto jsem 
ministrovi vnitra řekl, že pro Prahu 6 je 
nejlepším řešením ho přesunout jinam. 
Souhlasil a slíbil, že vnitro začne urych-

leně hledat jiné vhodné prostory,“ říká 
starosta Ondřej Kolář. Ministerstvo 
přislíbilo zmírnit jeho dopad na okolí, 
v  blízkosti centra má být zřízena stálá 
služebna policie. 
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ÚT 2. 5.
 Villa Pellé 
 16.00 
 rezervace nutná 

ÚT 16. 5.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 23. 5.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 30. 5.
 Písecká brána 
 16.00 

VÝROBA PRACÍHO PRÁŠKU  
WORKSHOP Jaké jsou další alternativy k běžným 
pracím prostředkům a jak si jednoduše můžete jeden 
takový vyrobit? Přijďte s námi tvořit!
 
SETKÁNÍ S VALERIÍ ZAWADSKOU 
BESEDA První z plánovaných Setkání s dobrou nála-
dou ve spolupráci s Werichovci. Tentokrát s českou 
herečkou a přední dabérkou Valerií Zawadskou.

ARGENTINOU A CHILE OD SEVERU NA JIH 
A PAK DÁL DO ANTARKTIDY 
PŘEDNÁŠKA Další přednáška z cyklu Cesto-faktopisů 
Ing. Dany Trávníčkové. Pojďme se přenést do úchvatné 
přírody s báječnými lidmi a kulturou. 

CELÝ SVĚT SI ZPÍVÁ 
HUDEBNÍ V YSTOUPENÍ Přijďte si poslechnout skladby, 
které jsou součástí koncertů operních hvězd v origi-
nálním jazyce.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ — VSTUP ZDARMA
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PONDĚLÍ
15. 5. od 10:00  Seminář bezpečného chování 
15. 5. od 16:00  Sebeobrana v praxi 

ÚTERÝ
16. 5. od 10:00  Geocaching – zábavné trénování těla i mysli 
16. 5. od 16:00  Carrom – desková hra z Indie 

STŘEDA
17. 5. od 10:00 do 17:00   Den zdraví 

ČTVRTEK
18. 5. od 10:00  Turnaj v rapid šachu 
18. 5. od 16:00  Parkour – elegantní pohyb městem 

PÁTEK
19. 5. od 10:00 do 16:00   Otestujte svůj sluch 

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

JARNÍ REFRESH
15.—19. 5. 2017

PROGRAM ⟶ KVĚTEN 2017

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6

VSTUP
VOLNÝ



5 x v Praze
Národní | Butovice | I.P.Pavlova | Palmovka | Flora

www.jipka.cz

PATIENT PATRIOTS

Some Czechs have told me that they, as a people, 

are not patriotic enough; I always assure them 

that this is not true. Perhaps Czechs feel this way 

because they have, in the recent past, chosen to seek 

a peaceful path to change. The ‘Velvet’ Revolution 

in 1989 is an example of a calm, smooth transition 

from autocratic socialism to representative 

democracy – without bloodshed or war. Other 

Slavic nations would have done well to take note  

of this – they would have spared themselves a great 

deal of needless suffering.

At the end of World War I, the Austrian-Hungarian 

Empire was crumbling; the Czechoslovak National 

Council founded by Czech and Slovak émigrés 

(including prominent ones such as Masaryk, 

Beneš, and Štefánik) organized Czech and Slovak 

communities in Allied countries. They were 

patient and fostered political support in the West 

(principally, British and American) which led 

eventually to the creation of the first Czecho-Slovak 

state. It is an excellent example of using diplomacy 

and détente to create meaningful political will. 

Nation-building like this does not happen unless 

the people involved have a strong sense of national 

identity and patriotism.

So, why do Czechs not recognize this? Perhaps 

patient diplomacy and savvy political maneuvering 

is simply not as sexy as images of violent revolution 

and patriotic blood-letting. The French Revolution, 

as it is portrayed, does seem exciting, compelling, 

and very patriotic. But it was also very bloody. 

I argue that Czech patriotism, patient and long-

suffering, is preferable to the bloody kind.  Ahoj.  

To seek – usilovat o, požadovat

Bloodshed - krveprolití

Needless - zbytečný

To crumble – rozpadat se

Émigré - emigrant

To foster - podporovat

Principally – hlavně, zejména

Détente – zmírňování napětí

Savvy – chytrý (AmE slang)

Compelling – přesvědčivý, neodolatelný

Letecké společnosti se opět utkají 
o titul Nejtišší dopravce. I v letošním 
roce bude oceněna letecká společnost, 
která létá na Letiště Václava Havla Pra-
ha nejtišeji. Záměrem každoroční akce 
je pozitivní motivace leteckých společ-
ností k šetrnému přístupu k životnímu 
prostředí. Tradiční soutěž, hodnotící 
kromě hladiny hluku i dodržování letec-
kých tratí a efektivní využití sedačkové 
kapacity, tzn. obsazenost letadla, bude 
letos probíhat od 1. května do 31. října 
2017, tedy v období nejintenzivnějšího 
leteckého provozu. Hodnoceno bude 
deset největších dopravců. K vyhodno-
cení soutěže je používán monitorova-
cí systém ANOMS9, který kontinuálně 
měří hluk z leteckého provozu. Zahrnu-
je 13 stacionárních a 2 mobilní měř ící 
stanice, které jsou umístěny ve vybra-
ných lokalitách v  okolí letiště tak, aby 
měření mělo dostatečnou vypovídající 

hodnotu. Vyhlášení vítězné aerolinky 
proběhne v druhé polovině listopadu 
na pravidelném setkání zástupců okol-
ních obcí a městských částí s  vedením 
Letiště Praha. Podrobná pravidla soutě-
že NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE a zároveň infor-
mace ohledně měření hluku na Letišti 
Václava Havla Praha jsou k dispozici na 
internetových stránkách letiště www.
prg.aero v sekci Životní prostředí. 

Soutěžící společnosti pro rok 2017
1. Aerofl ot
2. Air Berlin
3. British Airways
4. ČSA
5. Easyjet
6. KLM
7. Lufthansa
8. Norwegian Air
9. Ryanair
10. Travel Service

ÚT 2. 5.
 Villa Pellé 
 16.00 
 rezervace nutná 

ÚT 16. 5.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 23. 5.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 30. 5.
 Písecká brána 
 16.00 

VÝROBA PRACÍHO PRÁŠKU  
WORKSHOP Jaké jsou další alternativy k běžným 
pracím prostředkům a jak si jednoduše můžete jeden 
takový vyrobit? Přijďte s námi tvořit!
 
SETKÁNÍ S VALERIÍ ZAWADSKOU 
BESEDA První z plánovaných Setkání s dobrou nála-
dou ve spolupráci s Werichovci. Tentokrát s českou 
herečkou a přední dabérkou Valerií Zawadskou.

ARGENTINOU A CHILE OD SEVERU NA JIH 
A PAK DÁL DO ANTARKTIDY 
PŘEDNÁŠKA Další přednáška z cyklu Cesto-faktopisů 
Ing. Dany Trávníčkové. Pojďme se přenést do úchvatné 
přírody s báječnými lidmi a kulturou. 

CELÝ SVĚT SI ZPÍVÁ 
HUDEBNÍ V YSTOUPENÍ Přijďte si poslechnout skladby, 
které jsou součástí koncertů operních hvězd v origi-
nálním jazyce.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ — VSTUP ZDARMA
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PONDĚLÍ
15. 5. od 10:00  Seminář bezpečného chování 
15. 5. od 16:00  Sebeobrana v praxi 

ÚTERÝ
16. 5. od 10:00  Geocaching – zábavné trénování těla i mysli 
16. 5. od 16:00  Carrom – desková hra z Indie 

STŘEDA
17. 5. od 10:00 do 17:00   Den zdraví 

ČTVRTEK
18. 5. od 10:00  Turnaj v rapid šachu 
18. 5. od 16:00  Parkour – elegantní pohyb městem 

PÁTEK
19. 5. od 10:00 do 16:00   Otestujte svůj sluch 

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

JARNÍ REFRESH
15.—19. 5. 2017

PROGRAM ⟶ KVĚTEN 2017

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6

VSTUP
VOLNÝ



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.

2. část

POSEDLOST VODOJEMY

Minule jsme se zabývali nejstaršími věžovými vodo-
jemy na našem území. V  jejich historii jsme se od stře-
dověku dostali až na počátek 20. století. Dnes tedy kon-
tinuálně postoupíme dále. Jaké vodojemy se stavěly 
v meziválečném období?

V této době již měli stavitelé dobře zvládnutou práci s že-
lezobetonem a pobídky měst a obcí k  výstavbě vodovodů 
byly stále důstojnou výzvou pro přední české architekty. Ti se 
nebáli prosazovat nové nápady a myšlenky a přesvědčovat 
projektanty, inženýry a firmy o změně některých stavebních 
postupů. Vodojemy tak nesou originální architektonické po-
jetí a lze na nich pozorovat vývoj stavebních slohů tehdejší 
doby. Zdobnost, někdy možná až přílišná, byla elegantně na-
hrazována geometrickou čistotou tvarů. Osobně mne věžo-
vé vodojemy z této vývojové etapy přitahují nejvíce. 

Kde takové vodojemy v Praze stojí?
V areálu kbelského letiště byl v letech 1927–1928 posta-

ven věžový vodojem se světelným majákem. Stavbu navrhl 
v roce 1927 Ing. arch. Otakar Novotný, autorem plastik s le-
teckou tematikou umístěných na plášti reservoáru je akade-
mický sochař Jan Lauda. Na horní plošině majáku ve výšce 
40 metrů byl původně umístěn otáčecí reflektor o svítivosti 
2,25 miliónu svíček, takže světelné paprsky uviděl pilot za 
jasného počasí ze vzdálenosti asi 80 km. Tento vodojem je 
i na oficiálním znaku městské části Praha-Kbely.

V  období mezi světovými válkami vyrostlo na tehdejším 
území Prahy také poměrně velké množství komínových vo-
dojemů. Tyto stavby patřily mezi technické unikáty, ale dnes 
z nich najdeme již pouze dva. 

Děvín (Dívčí hrady, Praha-Radlice)

Rekonstrukce věžového vodojemu v Praze-Libni, 2015
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lové opláštění žlutým plechem vytvá-
ří písmeno H, což někteří považují za 
skrytý podpis autora této věže – zná-
mého architekta Ještědu Ing. Karla Hu-
báčka, nositele ceny Augusta Perreta.

Kolik historických vodárenských 
věží na území České republiky pře-
žilo do dnešních dnů? V  jakém sta-
vu tyto technické památky v  sou-
časné době jsou?

Přežilo jich poměrně dost, nejsou ale 
vždy v dobrém stavu. V  poslední době 
se však děje celá řada aktivit, které smě-
řují k záchraně tohoto specifického dě-
dictví formou hledání nových možností 
jejich smysluplného využití.

Jak tedy lze nově využít vodojemy, 
které ztratily svoji původní funkci?

Různě. Už jen zachovat samotnou vo-
dárenskou věž, opravit ji a nechat stát, 

Komínový vodojem v Praze-Vysočanech, 2014

R. Kořínek u vodojemu v Nymburce

První komín s  vodojemem stojí ve 
Vysočanech a pochází z 1. poloviny tři-
cátých let 20. století. Ve výšce 24 metrů 
nad terénem je umístěn vodojem o ob-
jemu 50 m3, který nese železobetonová 
deska. Na návrh městské části Prahy 9
byl komín v roce 2003 prohlášen za 
kulturní památku. 

Druhý komínový vodojem, do určité 
míry ještě zajímavější, najdeme v are-
álu ruzyňské věznice. Existuje totiž jen 
několik případů, kdy byl rezervoár osa-
zen na těleso komína dodatečně. V Ru-
zyni navíc došlo k osazení vodojemu 
na komín způsobem pro naše území 
zcela jedinečným. Původní konstruk-
ce komína je totiž prakticky potlačena 
a na první pohled stavba připomíná 
spíše klasický věžový vodojem. Ko-
mín z  druhé poloviny 19. století pů-
vodně sloužil cukrovaru Hugona von 
Strassern, vodojem se na komíně obje-
vil až kolem roku 1934. 

Ve 2. polovině 20. století asi pře-
vládla v  oblasti výstavby vodoje-
mů účelnost nad architekturou. 
Existují výjimky?

Je tomu skutečně tak, ale naštěstí 
výjimky existují. Patří mezi ně napří-
klad zdaleka viditelná vyrovnávací věž 
Děvín na Dívčích hradech v Praze-Rad-
licích, výrazná dominanta nad údolím 
Vltavy postavená v  roce 1977. Není to 
klasický věžový vodojem, stavba slouží 
pro tlumení vodních rázů, které vznika-
jí na přívodním řadu želivské vody. Té-
měř 50 metrů vysokou stavbu tvoří tři 
ocelové válce postavené do trojúhel-
níku. Konkávní prosklení skleněnými 
profily kryje potrubí obtočené středo-
vým schodištěm. Aby se spojené válce 
v silném větru příliš nerozkývaly, tlumí 
jejich pohyb speciální kyvadla. Vrcho-
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je v  podstatě forma nového využití. Věžový vodojem může 
po svém vyřazení z běžného provozu zůstat důstojným po-
mníkem připomínajícím minulost daného místa. Stává se 
přímou vzpomínkou na vyspělost našich předků, ať již tech-
nologickou, nebo stavební, či architektonickou.

Při hledání nových možností smysluplného využití nabá-
dají věžové vodojemy svou výškovou dominancí přirozeně 
k přebudování na rozhlednu či muzeum s  vodárenskou te-
matikou. Zrekonstruovat objekt věžového vodojemu k byd-
lení pak bývá poměrně těžší. Interiér většinou nenabízí do-
statek potřebného prostoru, protože objekt je orientován 
vertikálně. Rovněž finanční náklady mohou dosahovat čás-
tek až několika desítek milionů korun. 

Novou funkci může ale objekt věžového vodojemu získat 
i v době, kdy je stále ještě v provozu. Výškové stavby jsou 
obecně vhodné pro umístění telekomunikační techniky, jejíž 
rozmach se v posledních desetiletích stupňuje.

Které zajímavé rekonstrukce byste zmínil? 
Ambiciózní je projekt přestavby 42 metrů vysokého vodo-

jemu v Praze-Libni, který započal v roce 2008. Značně zchát-
ralý věžový vodojem se tak po 104 letech od svého postavení 
firmou František Schlaffer dočkal opravy. V rámci rekonstruk-
ce došlo k obnově vnějšího pláště vodojemu, včetně navrá-
cení původních zdobných prvků, které byly v minulosti při 
neodborných stavebních zásazích setřeny. Pod věží začal 
být budován komunikační uzel propojující vlastní věž s pro-
story relaxačního centra, v  rohové části pozemku částečně 
zapuštěné garáže a další objekty. Vodojem je po částečné 
kolaudaci a je připravený na dobudování komfortního me-
zonetového bytu se sportovně relaxačním centrem, výtahem 
a podzemní garáží. Cena pro potencionálního zájemce ov-
šem dalece přesahuje částku 100 mil. Kč.

V  současné době jsou dokončovány opravy novomlýnské 
vodárenské věže, kde by mělo být vybudováno hasičské mu-

zeum. Věžový vodojem na Letné je také rekonstruován a jeho 
prostory by jako doposud měly sloužit dětským aktivitám.

Kde mohou zájemci získat informace o historii i součas-
nosti vodojemů v Praze i na celém našem území?

Všem zájemcům o věžové vodojemy mohu doporučit naše 
webové stránky www.vodarenskeveze.cz, kde najdou stále 
se rozšiřující databázi věžových vodojemů na území České 
republiky. Kromě toho lze na stránkách najít všechny naše 
publikované články. A kdo by měl zájem o dvě knižní publi-
kace o komínových vodojemech, na kterých jsme se autor-
sky podíleli a které vyšly v roce 2015, může využít kontaktů 
na stránkách uvedených.

Co Vás přivedlo k  tak intenzivnímu zájmu 
o vodárenské věže?

V  roce 2002 jsem nastoupil na tehdy ještě povinnou ná-
hradní vojenskou službu na ostravskou pobočku Výzkumné-
ho ústavu vodohospodářského. Mezi hlavní činnosti mé prá-
ce patřilo zajišťování odběru vzorků vod v terénu. Při jedné 
z těchto cest jsem spatřil konstruktivistický věžový vodojem 
v Karviné postavený v letech 1929-1930. Ta stavba mě nato-
lik fascinovala, že jsem si začal všímat i dalších vodojemů, 
objevil svět vodárenských vertikál a definitivně propadl je-
jich kouzlu. Nejprve to vypadalo pouze na fotografického 
koníčka, pak se z  toho stala doslova posedlost. A měl jsem 
ohromné štěstí – moje žena jejich půvabu podlehla také, tak-
že dnes cestujeme za vodárenskými věžemi společně. Aby to 
mělo poetické zakončení, ve věžovém vodojemu ve Vratimo-
vě jsme se v roce 2014 i vzali.

(jih)
foto: archiv a R. Kořínek

Věžový vodojem s majákem, Praha-Kbely, 2009

Svatba R. Kořínka s  manželkou Petrou ve věžovém vodo-
jemu ve Vratimově
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O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

Jak porobíhá příprava a jaké paci-
enty jste léčili?

Na základě  rekognoskace a ve spolupráci 
s  tamějším odborníkem jsme byli připraveni 
na výkony u pacientů s těžkou artrózou ko-
lenních  kloubů. Náhrada kolenního kloubu 
je  náročnější  operační výkon,  který  vyžadu-
je  profesionální zkušený tým. Náš operač-
ní tým, v  němž nechyběl ani anesteziolog 
a instrumentářka, disponoval zkušenostmi 
z vojenských misí z Afghánistánu a je zvyk-
lý přizpůsobovat se daným podmínkám 
v  neznámém prostředí, to bylo pro působe-
ní v  Jordánsku velmi důležité. Bylo třeba se 
rychle přizpůsobit tamějšímu systému, začít 
okamžitě pracovat. Měli jsme k  tomu vytvo-
řeny dostatečné podmínky, včetně ubytová-
ní v dobré dostupnosti nemocnice, což nám 
umožňovalo i odpolední a večerní vizity. Vý-
běr pacientů probíhal v  ambulanci Al Khali-
dy za asistence Dr. Watheq Al-Qous, který 
zde působil i jako překladatel. Přítomna byla 
i Mgr. Darina Mikolášová z Ministerstva vnit-
ra, která působila jako koordinátorka. Pomoc 
obou zmíněných byla nedocenitelná. Cel-
kově se k  předvýběru dostavilo 42 pacientů 
z asi dvou set vyšetřených.  Pacienti přicházeli 
již s rtg snímky a laboratorními vyšetřeními.

Operovali jste všechny? 

Na základě zhodnocení laboratorních vý-
sledků a klinického vyšetření jsme rozhodovali 
o možnosti dalšího postupu. U řady pacientů 
jsme museli operaci kontraindikovat, a to ze-
jména pro špatné výsledky laboratorních testů. 
Dalším problémem byly příliš komplikované 
případy pakloubů a extrémních deformit kolen-
ních kloubů, které bychom s dovezeným mate-
riálem a v krátkém časovém období mise nebyli 
schopni adekvátně ošetřit. Často znemožňovala 
výkon též symptomatická močová infekce. Při 
hraničních nálezech jsme indikovali opakování 
testů, případně ATB léčbu a kontrolu s  odstu-
pem. Na základě předvýběru jsme k operačním 
výkonům indikovali 16 pacientů, z  toho 13 ná-
hrad kolenního kloubu, 2 artroskopie a 1 ošetře-
ní mnohotných kostních cyst trepanací. Během 
operačních dnů bylo nutno další výkony zrušit 
vzhledem k  neuspokojivým výsledkům dopl-
něných vyšetření.

Jaké bylo vybavení operačních sálů? Vyho-
vovaly podmínkám, na které jste zvyklí? Jak to 
bylo s personálem? 

Operační sál, který jsme měli k  dispozici, byl 
dobře zařízen a odpovídal standardům hygie-
ny i vybavení evropské nemocnice. Spolupráce 
s jordánským personálem - rezidentními lékaři, 
sálovými asistenty i sestrami a sestrami na oddě-
leních – probíhala velmi dobře. Přidělení pracov-

níci hovořili většinou obstojně anglicky, případně 
tlumočníka bez prodlení sehnali. Po vyjasnění 
a ustálení pracovních postupů pracoval jordánský 
personál samostatně a k naší plné spokojenosti. 
Operační výkony probíhaly vzhledem k sehranos-
ti týmu a podpoře místních bez komplikací, v re-
lativně krátkých operačních časech. Delší dobu 
trvaly mezičasy operací vzhledem k  transportu 
pacientů na sál, úklidu apod. 

O HUMANITÁRNÍ MISI
V JORDÁNSKÉM KRÁLOVSTVÍ

aneb jsme připraveni pomáhat, kde je nás potřebují

„V loňském roce byla Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha ofi ciálně zařazena do portfolia zdravotně 
humanitárního programu MEDEVAC. Počátkem listopadu loňského roku byly vyslány dva lékařské týmy do Jordánského hášimovského 
království. Týmy ortopedie a ORL pomáhaly zejména syrským uprchlíkům žijícím v uprchlických táborech v Jordánsku, jejichž přístup ke 
specializované lékařské péči je velice omezený. Listopadovému výjezdu našich lékařů předcházela v dubnu 2016 čtyřdenní rekognos-
kační cesta specialistů ÚVN na ortopedii a traumatologii,  ORL a oftalmologii, při níž se tým seznámil s kontaktní osobou za jordánskou 
stranu a dojednával náležitosti potřebné pro misi,“ přibližuje plk. Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D., náměstek ředitele, pod nějž v ÚVN vysílání 
lékařů v rámci programu MEDEVAC organizačně spadá. 

Oba lékařské týmy působily v hlavním městě Ammánu v místních nemocnicích, kde bylo pro operace dostatečné zázemí. Následující 
rozhovor s lékařem MUDr. Václavem Vaněčkem, který vedl ortopedický tým ÚVN v jordánské Al Khalidi Medical Center, je o zkušenostech 
a postřezích z mise.

10



Jak to vypadalo s pooperační péčí? Je srov-
natelná s evropskou?  

Pacient je po výkonu umístěn na dospávací po-
koj, kde jsou až do stabilizace pacienta monitoro-
vány životní funkce. Zde tráví většinou jen několik 
málo hodin a po stabilizaci stavu je přemístěn na 
oddělení. Tady je velký rozdíl ve srovnání s tím, na 
co jsme zvyklí u nás, neboť hlavní péči o ošetřová-
ní pacienta přebírají rodinní příslušníci, kteří jsou 
většinou v hojném počtu přítomni.

Předpokládám, že odborná péče nadále ná-
leží zdravotníkům?

Odbornou péči – podávání léků, monitoraci 
funkcí, bolesti apod. má na starosti sestra. Pře-
vazy a další péči z  lékařského hlediska má na 
starosti operatér, který vydává pokyny - odběry, 
indikace k vyšetření apod. Vyřízení těchto poky-
nů má na starosti lékař – rezident. Zdravotnický 
systém v Jordánsku funguje na jiném principu 
než u nás – nemocnice je soukromá, zodpověd-
nost za pacienta má vždy operatér. Prakticky 
žádné vyšetření či péče se neuskuteční bez jeho 
pokynu a vlastní invence rezidentního personá-
lu je prakticky nulová. Takže pokud anestezio-
log zvolí jinou než celkovou anestezii – např. 
epidurální s katétrem, musí docházet na oddě-
lení k nastavení dávkovače k potlačení bolesti. 
Další rozdíl je fi nanční – vše je náležitě zaúčto-
váno. My jsme byli z  tohoto systému do jisté 
míry vyčleněni, docházeli jsme za pacienty ně-
kolikrát denně a většinu práce s převazy, dreny 
a analgezií jsme prováděli sami, a tak byla naše 
péče pacienty samotnými, i místním personá-
lem, vnímána jako nadstandardní.

 Jak to bylo s  kontrolami hospitalizova-
ných pacientů? Jak dlouhá byla hospitali-
zace tamějších pacientů?

Pacienti leželi v  nemocnici v  průměru 4-5 
dnů, do domácí péče (zpět do uprchlického 
tábora) byli propuštěni po zvládnutí základ-
ní rehabilitace – chůze o berlích, posilování 
svalstva, s analgetiky a léky jako prevenci TEN 
(Xarelto). Kontroly pacientů probíhaly ráno, 
po skončení operačního programu, poté ko-
lem 20:00 v rámci večerní vizity.  Kontrolovali 
jsme zejména stav rány, podávání antibiotik 
a dostatečné tlumení bolesti. Antibiotika jsme 
se snažili podávat v  souladu s  doporučením 

místního lékaře, který znal lépe místní epide-
miologickou situaci a také nesl zodpovědnost 
za pacienty po našem odjezdu. Nebudu za-
stírat, že se naše názory mnohdy rozcházely, 
nicméně jsme nakonec došli ke kompromisu 
a podávali doporučenou trojkombinaci léků, 
 ale v námi upraveném dávkování. 

Zajišťovali jste i pooperační kontroly? 
Vzhledem k  časovému omezení naší mise 

probíhaly pooperační kontroly v  pravidel-
ných intervalech již pod vedením jordánské-
ho lékaře, který prováděl převazy, extrahoval 
stehy, kontroloval užívání léků a kontroloval 
rtg snímky. Toto sledování bylo naprosto ne-
zbytné pro úspěšné a úplné doléčení. Jed-
nalo se o velké výkony na kloubním aparátu, 
a pokud by nebyly dodržovány zavedené 
postupy, mohla by celá naše snaha přijít vni-
več, resp. skončit stavem výrazně horším než 
byl předoperační. 

Jak hodnotíte misi ortopedického 
týmu v Jordánsku?

Naši pomoc nejvíce ocenili zejména pa-
cienti, dokázali nám vděčnost dávat naje-
vo. Jsme rádi, že jsme mohli v  rámci daných 
možností přispět ke zlepšení kvality života 
alespoň některých syrských i jordánských 
pacientů. Těšila nás spokojenost s průběhem 
a výsledky mise, vyjadřená tamějším zdravot-
nickým personálem, včetně vedení nemocni-
ce Al Khalidi. Věřím, že na podzim letošního 
roku budeme mít opět příležitost pomoci na 
místě lidem, kteří se bez podpory programu 
MEDEVAC neobejdou.

Program se realizuje v  7 zemích, konkrétně 
v Jordánsku, Iráku - Regionu Iráckého Kurdistánu, 
na Ukrajině, v Kambodži a Keni, v Maroku a Nepá-
lu za účasti celkem 6 českých nemocnic v přímé 
působnosti Ministerstva zdravotnictví - FN Motol, 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocni-
ce Na Bulovce, FN Olomouc, FN Hradec Králové, 
FN Ostrava a Ústřední vojenské nemocnice, která 
je v přímé působnosti Ministerstva obrany.

Realizace programu MEDEVAC v roce 2016
• vyslání 15 lékařských týmů do zahraničí, 
• 622 odborných operačních výko-

nů v zahraničí, 
• více jak 800 odborných vyšetření 

s diagnostikou, 
• provedení 231 neinvazivních zákroků - in-

jekcí do kolenních kloubů, 
• 3 rekognoskační cesty do zahraničí za úče-

lem přípravy budoucích misí programu 
MEDEVAC v dané zemi (Irák – Region irác-
kého Kurdistánu, Maroko, Jordánsko), 

• 2 návštěvy zahraničních lékařů v ČR v rámci 
příprav budoucích misí, 

• uskutečnily se 3 zdravotně humanitární 

evakuace na léčení do ČR z Ukrajiny a z Keni 
(5 pacientů, z toho 3 děti + 3 osoby jako zá-
konný doprovod), 

• 2 odborné stáže zdravotnického personá-
lu z oblastí postižených humanitární krizí 
v českých nemocnicích v přímé působnosti 
ministerstva zdravotnictví (16 osob - Keňa, 
Irák - Region iráckého Kurdistánu), 

• konference Pražské chirurgické dny - jeden 
den věnovaný Programu MEDEVAC, 

• peněžní dary v hodnotě 11,5 mil. Kč na vy-
bavení nemocnic a školení lékařů na Ukraji-
ně, v Libanonu a v Iráku. 

Program MEDEVAC je v Jordánsku, jako v jedné 
ze zemí nejvíce zasažených uprchlickou krizí 
vyvolanou válkou v Sýrii, realizován již čtvrtým 
rokem v úzké spolupráci Ministerstva vnitra, 
které je také hlavním koordinátorem toho-
to programu, Ministerstva zahraničních věcí 
a zastupitelského úřadu v Ammánu, Minister-
stva zdravotnictví a Ministerstva obrany ČR. 

Kromě Jordánska se program realizuje také 
v Irácké republice – Regionu iráckého Kurdis-

tánu, na Ukrajině, v Maroku, Keni a Kambo-
dži, kam jsou ve spolupráci s dalšími českými 
fakultními nemocnicemi vysílány lékařské 
týmy, které se zaměřují na poskytování lé-
kařské péče zranitelným skupinám osob (dě-
tem, ženám a starším lidem). V rámci progra-
mu MEDEVAC probíhají také humanitární 
evakuace a léčení těžce zraněných pacientů ze 
zahraničí v České republice, stáže zahraničních 
lékařů v českých nemocnicích a jsou poskyto-
vány peněžní dary do zahraničí na podporu 
a rozvoj zdravotnické infrastruktury v zemích 
zasažených válkou či přírodními katastrofami.

Od roku 1993, kdy byl program MEDEVAC za-
hájen, bylo v České republice hospitalizováno 
celkem 223 pacientů, převážně dětí. V roce 2015 
bylo na zahraniční lékařské mise vysláno 12 lé-
kařských týmů se specializacemi dětská kardio-
chirurgie, traumatologie, ortopedie, oftalmolo-
gie a plastická chirurgie a bylo odoperováno 246 
pacientů. V letošním roce bylo zatím provedeno 
více než 400 odborných operací a vysláno cel-
kem 11 lékařských týmů ze 6 českých nemocnic.

foto: archiv MUDr. Václav Vaněček

O PROGRAMU MEDEVAC
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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

květen 2017

02. 05. ÚT ZAČALO TO VESTPOCKETKOU
04. 05. ČT DVEŘE DOKOŘÁN PRO ZUZANU 

STIRSKOU
05. 05. PÁ DVEŘE DOKOŘÁN PRO JOHANKU 

KOPAČKOVOU
06. 05. SO ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY 16:00
08. 05. PO ZAČALO TO VESTPOCKETKOU
09. 05. ÚT MAM‘ZELLE NITOUCHE
10. 05. ST KONCERT O ČTYŘECH KAPITOLÁCH
11. 05. ČT A DNES HRAJEME JAZZ - MIRIAM BAYLE 

(POCTA ELLE)
17. 05. ST
18. 05. ČT DVEŘE DOKOŘÁN PRO BÁRU 

ŠTĚPÁNOVOU
19. 05. PÁ ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
20. 05. SO ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY 16:00
23. 05. ÚT SKLENĚNÉ PRKNO
24. 05. ST CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD
25. 05. ČT OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
27. 05. SO KDYBY TISÍC KLARINETŮ 16:00
31. 05. ST ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
HOSTÉ
03. 05. ST LÍDA NOPOVÁ 70
14. 05. NE MINIOPERY - JAROSLAV UHLÍŘ A 

ZDENĚK SVĚRÁK
10:30

14. 05. NE MINIOPERY - JAROSLAV UHLÍŘ A 
ZDENĚK SVĚRÁK

13:30

15. 05. PO VŠECHNOPÁRTY
16. 05. ÚT VŠECHNOPÁRTY
22. 05. PO DEJVICKÁ LIVE! - VEČERY S PRAHOU 6
26. 05. PÁ DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
29. 05. PO VŠECHNOPÁRTY
30. 05. ÚT VŠECHNOPÁRTY

 03.5. středa 10:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
03.5. středa 19:00 Dějiny kontra Spejbl
05.5. pátek 10:00 Jak pan Spejbl prášil
06.5. sobota 14:00 + 16:30 Jak pan Spejbl prášil
07.5. neděle 10:30 + 14:00 Jak pan Spejbl prášil
11.5. čtvrtek 10:00 Hurvínek mezi osly
    ZADÁNO PRO NESLYŠÍCÍ
    A ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
13.5. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínek mezi osly
14.5. neděle 14:00 + 16:30 Hurvínkova Nebesíčka
    Zájezd Kolín
16.5. úterý 10:00 + 14:30 Hurvínek mezi osly 
17.5. středa 10:00 Hurvínek mezi osly 
17.5. středa 19:00 Spejbl a město hříchu
18.5. čtvrtek 10:00 Hurvínek mezi osly 
20.5. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínek mezi osly
21.5. neděle 14:30 Jak s Máničkou šili všichni čerti
    Zájezd Tábor
22.5. pondělí 08:30 + 10:30 Jak s Máničkou šili všichni čerti
25.5. čtvrtek 10:00 Hurvínkova Nebesíčka
27.5. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkova Nebesíčka
28.5. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínkova Nebesíčka
30.5. úterý 10:00 Hurvínkova Nebesíčka

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
5/2017

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

Kolikáté narozeniny oslavilo v dubnu 2017 Pražské letiště?

 a) devadesáté,
 b) osmdesáté,
 c) sedmdesáté.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
c) Vodárenská věž na Letné je vysoká 38m.

Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží poukázky do automyčky, která funguje non-stop na adrese 
Praha 6, Veleslavínská 39.

1. Helena Kutišová, Praha 6  2. Ing. Pavel Volf, Praha 6  3. PHDr. Marie Nesrstová, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 30. května 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. května 2017,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V květnu soutěžíme o tři knížky o životě tak neskutečném, že o něm nemáte ani ponětí. O životě mezi 
korunami dubů. Poznejte, jak se Dubánci skamarádili s vodníkem Mníkem z rybníka Raubířníka, jak potkali 
Poseidona nebo jak pomohli strašidlu Jakubovi, drakovi Kaštounovi či jelenu Poldovi. Knihu nejen pro děti: 
DUBÁNCI – příběhy jednoho roku sestavil autorský tým Slávek Rydval, Petr Václavek, Leona Šťastná, do 
naší soutěže věnovalo nakladatelství ALBATROS Media, a.s.



Ulici s tímto názvem najdeme v Břevnově. 
Označení nese od roku 1906, je to úzká uli-
ce mezi Liborovou a Bělohorskou, se kterou 
je rovnoběžná, v části U Drinopolu. Do roku 
1906 to byla hlavní ulice Břevnova, zvaná Říš-
ská. Končila u dnešní kapličky na Malovance.  

Petr Faster byl český vlastenec, místopřed-
seda Svatováclavského výboru a člen Národ-
ního výboru v  revolučním roce. Hostinský 
a sládek v Břevnově.

Petr Faster se narodil 29. června 1801 
v Domažlicích a jako správný Chod byl tvr-

dý, nesmlouvavý a čest-
ný. Narodil se a vyrůstal 
v rodině řezníka Kašpara 
Fastra a Salomeny, roze-
né Čechové. Studoval 
gymnázium v  Klato-
vech, z něhož byl za svo-
ji vzpouru – roztrhání 
„knížky hanby“(musel 
ji nosit každý, kdo ve 
škole promluvil česky) 
ze studia vyloučen. Vy-
učil se tedy mlynářem 
a putoval po mlýnech 
v  Čechách i Rakousku. 
Brzy však odešel do Pra-
hy, kam ho vedlo jeho 
vlastenecké smýšlení, ale i snaha najít práci.

V  Břevnově se 19. července 1824 ože-
nil s  Marií Kejmarovou a spoluvlastnil tu 
krupařský obchod. V  roce 1834 se rodi-
na přestěhovala do Zadní Třebáně, kde 
měli pronajatý mlýn a pilu. V  manželství 
se narodilo celkem čtrnáct dětí, z toho se 
dospělosti dožilo šest dcer a dva synové. 
Zpátky do Prahy se vrátili v roce 1839, kde 
si najali na Smíchově zájezdní hospodu 
„U čísla prvního“ a od roku 1843 se z něj 
stal pražský hostinský a kavárník. Jeho 
podniky Kafírna ve Svatováclavských láz-
ních a zájezdní hostinec „U zlaté husy“ na 
dnešním Václavském náměstí se staly cen-
trem českého vlasteneckého života. Podí-
lel se na založení české průmyslové školy 
a v roce 1845 na vzniku Besedy měšťanské 
v  Praze, prvního spolku českého měšťan-

stva v  Čechách. Stal se členem Tajné po-
litické společnosti Český Repeal. V  roce 
1848 byl spolupracovníkem Josefa Václava 
Friče a Antonína Strobacha, u kterého se 
konaly tajné i veřejné schůze a rozšiřova-
ly se české knihy. Na shromáždění v Praze
11. března jako mluvčí přednesl požada-
vek na zrovnoprávnění češtiny s  němči-
nou, zrušení roboty a na zavedení ústavy. 
Byl v delegaci s touto peticí do Vídně k cí-
saři Ferdinandovi. Po vypuknutí červno-
vých bouří měl pochybnosti o vyhlídce 
odporu, bude-li stát jen na bedrech Praža-
nů. Musel z Prahy uprchnout, byl i zraněn, 
ale rozhodl se přivolat ozbrojenou pomoc 
a vydal se pro ni na venkov. Chtěl jet přes 
Berounsko do Domažlic, kde měl spoustu 
známých a přátel. Po vítězství reakce byla 
na jeho dopadení vypsána odměna, uchý-
lil se k  bratrancovi do Domažlic, potom 
do Stodu u Plzně, ale stejně byl na udání
21. června zatčen a eskortován k  vojen-
skému soudu na Hradčanech. Když 18. září 
1848 opouštěl vězení, nechal si přistavit 
kočár a hradní stráži dal přivalit sud piva 
z břevnovského pivovaru. Hradní stráž mu 
za to provolávala slávu. Po tomto roce se 
stáhl do ústraní a do politického života se 
nevrátil. Věnoval se jedině své rodině a hos-
tinské živnosti. Do konce života žil v Břev-
nově, kde byla mlynářkou jeho sestra, bratr 
byl farářem u sv. Markéty. Zemřel 19. listo-
padu 1868 – deset měsíců po své ženě. Je 
pochován na břevnovském hřbitově. 

Fastrova oblíbenost mezi českými občany 
byla veliká a jeho svérázný boj za češství ne-
byl zapomenut. A tak v roce 1890 mu Jed-
nota českých hostinských Hostimil postavila 
nad jeho hrobem pomník.

(mip)

jako správný Chod byl tvr- v  Praze, prvního spolku českého měšťan-

čest-
vyrůstal 

v rodině řezníka Kašpara 
Salomeny, roze-

né Čechové. Studoval 
gymnázium v  Klato-

ji vzpouru – roztrhání 
„knížky hanby“(musel 
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www.imd.icom.museum www.facebook.com/internationalmuseumday @ICOMofficiel

Jak sdělit nevyslovitelné? 
Muzea a tragické dějiny 20. století 

MEZINÁRODNÍ
DEN MUZEÍ 

květen
.

Obtížnou, stále ještě živou a bolestivou součástí historie mno-
ha rodin i jednotlivců u nás, v Evropě a po celém světě vůbec, jsou 
události, které přinesly dějiny 20. století. Projevem snahy a odvahy se 
s nimi vypořádat je téma, které pro letošek zvolili organizátoři oslav 
Mezinárodního dne muzeí. Muzejní expozice kromě odborného 
zpracování daného tématu a jeho divácky přitažlivé formy nabízejí 
tolik potřebný odstup od osobních strastí a jinou perspektivu pohle-
du a mohou přinést ne-li úlevu, tedy alespoň smíření. Téma „Jak sdě-
lit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století“ má podnítit 
muzea k odvaze zabývat se složitými otázkami naší a světové historie. 
Mezinárodní den muzeí se slaví 18. května. 

Iniciátorem ustavení 18. května jako dne celosvětových oslav mu-
zeí byla Mezinárodní rada muzeí (ICOM). Stalo se tak v r. 1977 s cílem 
upozorňovat širokou veřejnost na jedinečnou a nezastupitelnou roli 
muzeí v paměti a dalším rozvoji celé společnosti. 18. květen je pouze 
ofi ciálním dnem zahájení oslav, ale jednotlivé země i samotné insti-
tuce si mohou zvolit, kdy se k svátku připojí – akce mohou probíhat 
během jednoho dne, víkendu, celého týdne, nebo i měsíce. Cílem 
je setkávání a seznamování veřejnosti s  výsledky práce muzejních 
odborníků, jimiž jsou výstavy, přednášky, workshopy, specializované 
semináře a konference, tvůrčí dílny pro děti i dospělé a také velmi 
oblíbené neformální happeningy s hudbou, jídlem, někdy i tancem  
a celkově uvolněnou atmosférou zpravidla v exteriérech daného mu-
zea. Organizátoři návštěvníkům občas přichystají lecjaká překvapení, 
ba i detektivní zápletku muzejní povahy, protože nejen lidé, ale také 
muzea, listiny i sbírkové předměty mají svá tajemství, to pak o zá-
bavu není nouze. 

V rámci Mezinárodního dne muzeí pořádají některá muzea a ga-
lerie po celé republice Den otevřených dveří a  můžete je zdarma 
navštívit. Avšak nejrozšířenější a nejpopulárnější, a to nejen u nás, je 
dnes již proslulá Muzejní noc, k níž se připojuje většina muzeí. Feno-
mén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu 
let ke stálým prezentacím kulturního dědictví obzvláště atraktivním 
způsobem. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu 
propagace a popularizace muzejnictví a především výjimečný ohlas 
u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Fes-
tivalu muzejních nocí. V České republice se jeho 1. ročník uskutečnil 
v r. 2004. Od r. 2005 jsou jeho organizátory Asociace muzeí a galerií 
ČR, Ministerstvo kultury ČR a Národní muzeum.

Festival muzejních nocí spojil původně solitérní akce některých 
muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svát-
ku. Zastřešuje tak různé termíny, na které si „své“ Muzejní noci vyhlásí 
sama města nebo kraje. XIV. ročník bude probíhat ve dnech 19. květ-
na až 10. června 2017. Letošní Pražská muzejní noc 10. června bude 
tedy posledním dnem celorepublikového festivalu; začíná v 19 ho-
din a končí v 1 hodinu po půlnoci. Přihlášeno je 80 pražských muzeí 
a galerií. Jediným negativem celé akce je, že všechny i při nejlepší vůli 
nestihnete navštívit.  

V nabídce muzejního festivalu přirozeně nechybějí ani muzea, ga-
lerie, knihovny, vysoké školy a další instituce sídlící v Praze 6, které pro 
své návštěvníky připravují velmi atraktivní programy. Jsou to napří-
klad Fakulta architektury ČVUT (Thákurova 2700/9), Památník národ-
ního písemnictví, který uskuteční své akce na dvou místech - v Le-
tohrádku Hvězda (obora Hvězda) a v komorním prostředí Malé vily 
(Pelléova 20/70), dále Národní technická knihovna a Městská knihov-
na v Praze, pobočka v Praze 6 (obě na adrese Technická 6), Muzeum 
a archiv populární hudby sídlící v domě U Kaštanu (Bělohorská 150), 

Galerie Villa Pellé (Pelléova 10), Muzeum městské hromadné dopravy 
v Praze (Patočkova 4) a další instituce.  

I když je letošní téma Mezinárodního dne muzeí na vážnou až 
tragickou notu, programy našich muzeí a galerií dokazují, že nejen 
vážnými věcmi je člověk živ. Pokud ho nemají jako stěžejní téma, ne-
vyslovitelných věcí a tragických dějin se expozice dotýkají částečně 
nebo okrajově a ponechávají tak prostor mnoha radostem života, 
které skýtají rozmanité obory lidského vědění či oblastí zájmu. Mu-
zejní noc tak svým návštěvníkům nabídne expozice z oblasti vědy, 
historie, literatury, volného a užitého umění, kultury, módy, techniky 
a technologie, přírodovědy, národopisu, architektury, vojenství i gas-
tronomie. Doprovodné programy k výstavám zahrnují koncerty, di-
vadelní a taneční představení, přednášky, fi lmové projekce, diskusní 
setkání, workshopy, tvůrčí a výtvarné dílny a pro nejmenší nepostra-
datelný dětský program. 

Tato významná událost ofi ciálně začíná  národním zahájením, 
které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci  s Asociací krajů ČR 
a některým z krajů České republiky. Festival muzejních nocí se koná 
za podpory Ministerstva kultury ČR. Úspěch festivalu je mimořádný 
a každý rok se k němu připojuje stále více měst a institucí. Česká verze 
Mezinárodního dne muzeí – Festivalu muzejních nocí se stala natolik 
významným kulturním a společenským fenoménem, že svým poje-
tím a rozsahem nemá v Evropě obdoby.

(red)

VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ
Česko slaví Mezinárodní den muzeí
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Před sebou volnou dráhu, cíl ve tvaru troj-
úhelníku, nervující chvíle, zda těžká valící se 
koule s rachotem mine o milimetry nebo ne, 
mistrovská trefa vyžadující léta praxe a dřiny 
i amatérské hraní pro radost, kdy zápolíte 
s kamarády, na malé společenské párty s ko-
legy z práce nebo se členy rodiny oslavující 
třeba narozeniny. To vše spojené se zábavou 
a trochy příjemného adrenalinu, protože to 
vše a ještě mnohem víc je bowling, sport du-
nících drah a rachotících koulí s konečným 
verdiktem bodového zisku.

Bowling je pěkná hra plná vzrušení a ra-
dosti, dobrá trefa přináší uspokojení, stojí-li 
však kuželky zatvrzele po dalším a dalším 
pokusu, je to zklamání tak jako v  každém 
sportu, i když nic fatálního. Hrají staří, mladí, 
otcové, maminky i děti, družstva i jednotliv-
ci. Bowlingovou kouli v těžší nebo lehčí vari-
antě unese každý a má tak šanci zasáhnout 
do hry a konkurovat všem zúčastněným. 
Hra je pohodlná, bezpečná a poměrně rych-
lá, má napětí a spád a pohledem na tabuli 
sčítající body hned každý ví, jak na tom je. Je 
to sport do každého počasí a vždy se vám 
trefí do nálady.

Cíl hry je jasný - hozenou koulí srazit co 
možná nejvyšší počet z  10 kuželek sesta-
vených na konci dráhy do rovnostranného 
trojúhelníku. Hraje se na 10 kol, hráč, pokud 
se mu nepovede srazit všech 10 kuželek prv-
ním hodem, což dokáže jen skutečný mistr 
nebo ten, kdo má z pekla štěstí, hází podru-
hé. V případě, že v posledním, desátém kole 
shodí nejpozději druhým hodem kuželky 
všechny, hází v tomto kole ještě potřetí. Po-
ražené kuželky se sčítají, maximální zisk za 
celou hru je 300 bodů, v případě poražení 
všech kuželek se přičítají body navíc.

Než se bowling dopracoval k  pohodlí 
moderní doby, úspěšně se prokutálel stale-
tími, ať se dělo, co se dělo. Neprocházel fá-
zemi úpadku a zapomnění jako jiné sporty 
a společenské hry, jeho cesta vždy vedla 
vzestupným směrem. Předchůdcem dneš-
ního bowlingu byla hra v kuželky, i když ta 
existuje samostatně dodnes. Prameny praví, 
že archeologické nálezy v Egyptě dokládají 
existenci kuželek a vrhacích koulí už v době 
kolem r. 3200 před naším letopočtem, na 
území Evropy z doby kolem r. 300 n. l. Spe-
kuluje se o tom, že hra mohla být součástí 
náboženských obřadů, o  těch, kterým se 
podařilo kuželky srazit, se říkalo, že mají 
dobrou povahu, ti, jimž se to nepovedlo, 
museli učinit pokání. Ale pravděpodobnější 
je spíše druhá varianta - když ne ctnost, pak 

tedy hřích a hazard. Jsou doloženy opako-
vané snahy panovníků a církve o její zákaz, 
ale vitální kuželky, populární po celé Evropě, 
přežily všechno.

Překročily oceán spolu s objevením Ame-
riky a vždy byly svorníkem zájmu a zábavy 
osadníků pocházejících z  různých koutů 
staré Evropy. Ale ani ve svobodné Americe 
se kuželky nevyhnuly snahám o perzekuci. 
V  polovině 19. století město Connecticut 
zařadilo kuželky mezi hazardní hry a tudíž 
následoval zákaz. Ten však zmiňoval hru 
s devíti kuželkami a lidová tvořivost zareago-
vala pohotově – přidala jednu kuželku navíc, 
změnila jejich rozměr a postavení, průměr 
a hmotnost koule, dráha se pokryla parketa-
mi a hra se přejmenovala na „bowling“. 

V podnikavé Americe se bowling brzy stal 
příležitostí k  investicím; budovaly se bow-
lingové dráhy, stavěly se kryté haly, sport 
nabýval na síle a popularitě a bylo jen otáz-
kou času, kdy se stane ofi ciálním a instituci-
onalizovaným sportem s národní reprezen-
tací družstev. K  tomu byla zapotřebí velmi 
důležitá věc, a sice standardizace herních 
nástrojů, tedy dráhy, kuželek a koulí, a také 
pravidel, protože každý stát na obou stra-
nách Atlantiku hrál bowling po svém. A tak 
v New Yorku v září r. 1895 vznikl „Americký 
bowlingový kongres“, který téhož roku vydal 
první pravidla bowlingu. Ženy, které začaly 
bowling hrát později, si v letech 1916/1917 
založily svůj vlastní „Ženský národní bowlin-
gový kongres“, protože ten původní byl vy-
loženě mužskou záležitostí. Nejlepší hráčky 
měly své vlastní bowlingové turnaje a vlast-
ní ženskou ligu. 

Rozvoj technologií materiálů ve 20. letech 
20. století zasáhl i bowling, napomohl efek-
tivitě a pohodlí hry a tím přispěl k jeho dal-
šímu růstu. Dřevěná koule byla nahrazena 
koulí z kvalitní pryže, proměnou prošly i po-

vrchy drah, ale skutečný průlom znamenal 
vynález automatického zvedače a stavěče 
kuželek Gottfrieda Schmidta, jehož světový 
patent uvedla do praxe American Machine 
& Foundry Company  v roce 1951. Bowling 
jako atraktivní sport záhy dobývá i éter. Jako 
první v r. 1950 vysílá rozhlasová stanice NBC 
reportáže z Championship Bowling, objevu-
jí se specializované pořady věnované tomu-
to sportu a celebritám a o 11 let později vy-
sílá televizní stanice ABC první přímý přenos 
bowlingového zápasu. 

První mistrovství světa amatérů v  bow-
lingu se konalo v  roce 1923  a  od té doby 
probíhá každé čtyři roky. Kvůli velkému roz-
machu bowlingu a omezené kapacitě heren 
se šampionáty žen i  mužů hrají odděleně. 
Každý sudý rok mají svou soutěž muži, kaž-
dý lichý rok ženy. Mezinárodní soutěže mají 
též junioři a hráči mladších věkových kate-
gorií. I když bowling hraje podle statistik na 
100 milionů lidí ve více než 90 zemích světa, 
má tedy výrazně více příznivců a hráčů než 
např. curling nebo moderní pětiboj, součás-
tí olympijských her není - zatím. 

Pak vznikly profesionální ligy. Mistrovství 
světa profesionálních hráčů bowlingu se po-
řádá od roku 1965, od roku 1972 se soutěže 
účastní také  ženy. Bowlingové mistrovství 
Evropy se koná od roku 1962, od r. 2005 se 
šampionát koná pravidelně, a to v  lichých 
letech mužským turnajem, v sudých letech 
turnajem žen. Vedle toho se pořádají mist-
rovství týmů o dvou, třech, čtyřech, pěti, šes-
ti či osmi hráčích.

V nejlepším přestat: historii bowlingu vy-
střídá v příštím čísle čtení o jeho materiální 
a praktické stránce a ani Praha 6 nepřijde 
zkrátka. Je  skutečným centrem bowlingové-
ho sportu pro nejširší veřejnost, protože síd-
lo Amatérské Bowlingové Ligy je přímo zde.

(red)

O bowlingu ve dvou částech
UVĚDOMĚNÍ SI PALCE

Kuželky, přededchůdce bowlingu, hra s doprovodem hudby, polovina
18. století, Německo
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Nikdy nevíte, kudy vedou cesty osudu 
a jaké má s vámi záměry. Jdete náhodou 
kolem nebo se přihlásíte do nějakého 
kurzu a hle – co začalo jako hra, stane se 
vstupní bránou do jiné životní a profesní 
perspektivy, kterou byste vůbec nečeka-
li. Z  bohaté nabídky sportovních kurzů 
a výtvarných, fotografi ckých, tanečních 
a jiných tvůrčích dílen v nabídce Prahy 6,
zaujme svou hravostí „čokoládování“, kurz 
tvoření ozdob z  čokolády. Zní to roman-
ticky, navíc s  příslibem sladké rozkoše 
mlsoty, byť spojené s  trochou patlání, 
kterému se začátečník asi nevyhne; mi-
strovské výtvarné kreace, které s  chirur-
gickou přesností tvoří čokolatiéři nebo 
mistři cukráři v  televizi, to asi nebudou, 
i když kdo ví, lidé jsou nadaní a děti ob-
zvláště. Ale i mistři čokolatiéři kdysi začí-
nali prvním kurzem.

Čokoláda se na dvě hodiny stane kre-
sebnou linkou nebo sochařskou hmo-
tou pro váš výtvarný záměr. Za určitých 
podmínek a dodržení technologických 
postupů z ní můžete podle šablony nebo 
z  volné ruky udělat fi ligránsky jemnou 
kresbičku, rozkošný bonbónek ručně 
modelovaný nebo ve formě, avantgardní 
šperk, vždy oblíbené, stále moderní a vel-
mi dekorativní lístky a kytičky, tradiční 
fi gurky zvířat a lidí, odvážné kreace dle 
vlastní fantazie nebo dokonce uměleckou 
plastiku. Čokoláda vám nabídne bohatou 
paletu odstínů barev od bílé po temně 
hnědou a příměsi oříšků, máty, chilli, su-
šeného ovoce, dokonce hrubé růžové soli 

a mnoha dalších překvapujících ingre-
diencí dodají čokoládové hmotě živost, 
strukturu a výtvarně atraktivní rastr v plo-
še. Možná se stanete závislými, až zjistíte, 
jak lze s  čokoládou kouzlit, bude vás víc 
bavit čokoládu tvarovat a zdobit s ní, než 
čokoládu  jíst. Znám takové...

Čokoládování pořádá Vzdělávací cen-
trum Bělohorská, spolek pro  vzděláva-
cí aktivity a sociální pomoc. Uskuteční 
se v  sídle spolku (Bělohorská 515/185,
Praha 6 – Břevnov) dne 6. května ve dvou 
skupinách: od 10 do 12 hodin a od 14 do 
16.00. Každému předchází třicetiminuto-
vá registrace a příprava (v 9. 30 a 13.30). 
Kurz je určen pro děti a mládež ve věku 
6 až 18 let, vstupné je 30 Kč. Z  důvodu 
omezené kapacity je nutné přihlásit se 
předem na info@centrumbelohorska.cz. 
Kurz se uskutečňuje za podpory Úřadu 
městské části Prahy 6.

Kurz, jako je Čokoládování, může při-
nést mnoho užitku – fyzické potěšení 
z práce s čokoládou, radost z tvorby zda-
řilých ozdob a jejich následné sežrání 
a přímou až laboratorní zkušenost s tou-
to tekutou a velmi choulostivou matérií. 
Ale důležitější je jeho dlouhodobý efekt. 
V  populaci sice existuje pár podivných 
jedinců, kterým čokoláda nic neříká, pro-
tože propadají jiným gastronomickým 
choutkám, třeba kávě, sýrům, vínu, čaji 
nebo zdravé stravě všeobecně, ale těch, 
kteří milují čokoládu, je drtivá většina. 
I pro ně je ale důležitá kultivace, tedy roz-
voj znalostí předmětu své vášně a tříbení 

schopností rozpoznat skutečnou kvali-
tu a nespokojit se jen tak s  něčím, jako 
například someliéři, znalci vína. Pak se
prachobyčejná mlsota promění ve znal-
ství, gurmánství a skutečný prožitek. 

Kurz tvoření ozdob z  čokolády je pokra-
čováním nabídky kurzů vaření a dalších do-
vedností, které Vzdělávací centrum Bělohor-
ská pořádá. Ať jsou jejich kurzy zaměřeny na 
cokoliv, cílem je vždy posílení lásky k vlastní-
mu domovu a podpora rodiny. Aktivity Vzdě-
lávacího centra Bělohorská nejsou standard-
ní gastronomickou nebo hotelovou školou. 
Nabízejí širší spektrum kurzů a přednášek 
s  důrazem na pochopení smyslu činností, 
které jsou základem péče o domov. A to má 
podle pořadatelů komplexnější dosah než 
pouhé osvojování jednotlivých aktivit, pro-
tože nejen gastronomie, ale všechny oblasti 
jsou důležité pro vytvoření příjemného a pří-
větivého domova, který je základem rozvoje 
jednotlivce, spokojenosti a harmonického 
soužití všech členů rodiny. 

Pokud se vám Čokoládování bude lí-
bit, v  dalším kurzu Vzdělávacího cen-
tra Bělohorská se můžete naučit péct 
stále populárnější „Cookies a Muffi  ns“
(19. 5. 2017, od 17.00 do 19.00, kurzovné 
100 Kč na osobu).

(red)

Čokoládování je sladká hra

TVOŘTE A MLSEJTE

Čokoládování: 6. 5. 2017, 10.00 – 12.00, 
14.00 – 16.00 (registrace vždy o půl hodi-
ny předem) Vzdělávací centrum Bělohor-
ská, Bělohorská 515/185, Praha 6 – Břev-
nov (více na www.centrumbelohorska.cz)
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M. Šašek
 Let č. 59/74 
 24. 4. – 7. 7. 
Výstava představuje tvorbu světoznámého ilustráto-
ra, autora sedmnácti fenomenálních obrázkových knih 
o  světových metropolích a  zemích To je.... Od  To je Pa-
říž, Londýn a Řím, přes New York, Mnichov a Benátky až 
po Hongkong a Austrálii. Emigrant a světoběžník Miroslav 
Šašek v nich zachytil jejich historický obraz i dynamiku 
moderní doby let šedesátých a  počátku let sedmdesá-
tých. Jedinečný koncept knih, pečlivost při sbírání a zpra-
cování námětů, a především humor tvoří z díla Miroslava 
Šaška moderní klasiku a z jejich autora jednoho z našich 
nejproslavenějších světových ilustrátorů. Výstavu roze-
 hrají animované, kreslířské i rozhlasové vstupy.

 

 
ROZHLASOVÉ STUDIO 
Po celou dobu trvání výstavy vždy od 13.00 do 18.00 

4. 5. od 18.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY S KURÁTOREM JURAJEM HORVÁTHEM
7. 5. od 15.00
DÍLNA MINUTOVÝCH AUDIOHER

13. 5. od 15.00
LOTERIE – POZNEJ SVĚT!
21. 5. od 15.00
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 1,5 HODINY!

KVĚTEN 2017
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

DOPROVODNÝ PROGRAM

VÝSTAVA

NEDĚLNÍ ŠKOLA UMĚNÍ HROU PRO DĚTI 
OD 4 DO 10 LET   

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. A hlavně tvoříme! Délka lekce 
 120 min, cena 120 Kč/dítě, rezervace nutná na dilny@villapelle.cz.
 7. 5. od 15 h
 „IMPRESE, VÝCHOD SLUNCE“ ANEB BYL TO MANET NEBO MONET?
Obraz, který dal vzniknout celému uměleckému směru – impresionismu, kte-
rý předznamenal totální obrat v dosavadním malířství. Pokusíme se z množ-
ství malých barevných papírků skládáním a lepením vytvořit výsledný obraz. 
 Inspirováni impresionistickou hudbou se pokusíme namalovat melodii. 
 28. 5. od 15 h
 ISMY, ISMY, SAMÉ ISMY! MALOVÁNÍ BEZ PRAVIDEL? 
Pojďme si povídat o  nejznámějších obrazech světa! Budeme se volně in-
spirovat pestrobarevnými obrazy fauvistů, silnými obsahy expresionisty 
Edwarda Muncha, obrazy průkopníka abstrakce Vasilije Kandinskeho, nebo 
 dílem kubisty Pabla Picassa. Staňme se na chvíli největšími malíři!

ATELIÉR PELLÉ



„Číst Biebla na Jávě, to je jako když se podí-
váte přes rameno Monetovi a vidíte ten krásný 
most i lekníny. Už je to pár let a nepřestává mě 
to fascinovat. A tak jsem tady. Chci vidět a za-
žít to, co on, cítit vzduch, který když dýcháte, 
je to jako ,násilné krmení kávou, pomeranči 
a vším možným ovocem. Chci vidět Javánky, 
jak jdou ráno na passar prodávat ananasy, 
aby jim voněly ruce, až si budou na noc rozplé-
tat vlasy. Pokud vás zajímá, proč to dělám, tak 
rovnou říkám, že nevím. Asi je to ze stejného 
důvodu, jako proč lidé sportují, čtou nebo 
rybaří“. Naší libocké Mgr. Míše Tomanové, 
češtinářce, cestovatelce a dnes i průvodkyni 
a tak trochu poetické obchodnici, bylo sot-
va 23 let, když jela poprvé do Asie. Z tohoto 
suprakontinentu si vybrala Indonésii, což, 
jak se ukázalo, byla osudová volba, iniciační 
cesta, která mnohé změnila a nasměrovala 
její profesní kariéru. 

Lásku k  češtině a nadšení pro krásy 
stále ještě exotické Indonésie skloubila
Míša Tomanová studiem oboru indone-
sistika na FF UK a pohodlí Evropy vyměnila 
za náročné cesty Indonésií křížem krážem: 
„Cítím se být spíš na cestě než jako cestovatel-
ka, takže doma jsem vlastně kdekoliv. Jsem 
česká spojka na Jávě a vozím Jávu do Čech.“ 
Na road tripy vyráží na skútru, aby poznala 
lidi a krajiny a především za nákupy pře-
krásných batikovaných látek, které pak 
přiváží do Prahy. Ale o tom až příště. Teď 
jsme na začátku. 

Na svém blogu jsi uvedla, že tvým 
osobním pohonem k  cestování po Jávě 
se staly básně, fejetony a reportáže Kon-
stantina Biebla a jeho dobové fotografi e, 
které buď pořídil sám, nebo je nějakým 
způsobem získal. Teď budeš muset roz-
hodnout neřešitelnou otázku, co bylo 
dřív, zda vejce nebo slepice? Zda Kon-
stantin Biebl, jehož četba tě nasměro-
vala na Jávu, nebo Jáva, která vyvolala 
zájem o dílo Konstantina Biebla? 

Povím vám, jak se to celé stalo, že jezdím 
po Jávě ve stopách Konstantina Biebla, 
a třeba z toho něco vyplyne. Vše začalo tím, 
že jsem se připletla k výpravě na Jávu, jejímž 
cílem byly cukrovary a parní lokomotivy. 
Koupila jsem si letenku do dosud neznámé 
země a začala si o Indonésii číst. S lodí jež 
dováží čaj a kávu pojedu jednou na dalekou 

Jávu… vzpomněla jsem si na exotického 
básníka poetismu Konstantina Biebla a za-
koupila knihu Cesta na Jávu. Nejsem velký 
čtenář poezie ani literární vědec, ale pro-
pojení literatury a toulek po daleké zemi, 
která mi byla od začátku nepochopitelně 
blízká, mě nenechalo klidnou. Vydala jsem 
se do literárního archivu Památníku národ-
ního písemnictví, abych zjistila, co tam po 
Bieblovi z jeho slavné cesty mají. A bylo to 
jako poklad! V jedné obálce 131 fotografi í 
z Jávy i dalších ostrovů, ve druhé poznámky 
o jazyce, kultuře a tradicích. Ještě jsem tam 
ani nebyla, a už bylo jasné, že tohle bude 
moje cesta. Plán byl takový, že kamarádi si 
budou fotit industriální bohatství, zatímco 
já si sednu pod palmu s knihou. Číst Biebla 
na Jávě, to je jako byste najednou kuchaři 
nahlédli do kuchyně. Chtěla jsem také po 
cestě najít co nejvíc míst z oněch fotek. To 
bylo před devíti lety.

Od té doby až dodnes jsem strávila 
v Indonésii, převážně na Jávě, přes dva 
roky, z toho jeden celý na stipendiu Dar-
masiswa v Semarangu. Z hledání míst se 
stalo pátrání po té Jávě, kterou zažil Biebl 
před 90 lety, nasávání atmosféry a pozná-
vání básníkovy múzy. Je to můj koníček, 
ale zároveň styl cestování. Taky o Jávě píšu 
a publikuji fotky. Loni jsem se vrátila do 
školních lavic na konečně znovu otevřený 
obor indonesistika na Filozofi cké fakul-
tě UK. Na Jávu se vracívám nakoupit ba-
tik - látky vytvořené tradiční indonéskou 
technikou voskové batiky - a jezdím tam 
s lidmi, kteří chtějí zažít netuctovou dovo-
lenou v zemi překrásné, šílené i poetické. 
A odpověď na otázku je vlastně jasná - na 
Jávu mě nasměrovaly ty parní lokomotivy. 

Konstantin Biebl Jávu miloval a stala 
se jeho celoživotním inspiračním zdro-
jem. Jak vůbec Jávu viděl? Viděl ji jako 
přírodní ráj na Zemi nebo jeho básně, fe-
jetony a cestovní deníky prozrazují i rea-
listický pohled?

Vidět Jávu jako přírodní ráj na zemi může 
v představách ten, kdo si jako Biebl listuje 
starými knihami s obrázky divokých exo-
tických zvířat, která kdysi obývala pralesy. 
Ty se už v letech, kdy básník Jávu navštívil 
(1926-1927), značně měnily v plantáže čaje, 
kávy, gumovníku, skořice, hřebíčku a další-

ho koření. Biebl si jistě udělal výlet do džun-
gle, ale většinou pobýval v domech Čechů 
a Holanďanů, kteří mu ukazovali významné 
památky a co všechno na úrodném ostro-
vě roste. Například série několika fotografi í 
ukazuje děti pracující na tabákovém poli. 
Realistickým pohledem můžeme chápat 
jeho kritiku holandské koloniální nadvlády, 
která využívala cizí země a pracovní síly pro 
vlastní obohacení. 

Patří sem myslím i to, že jakkoliv tropická 
příroda pro mnohé znamená neprostupný 
prales, na Jávě jste ve společnosti různých 
drobných zvířátek třeba i v hotelovém 
pokoji. Platí to i dnes, přestože už nehro-
zí Bieblův koš plný škorpionů. Na Jávě mu 
byla příroda blíž, než mu bylo příjemné. 
Vzpomeňme třeba jeho setkání s ještěrkou 
toké, která vydává zvuky, jako by mluvila. 
Byla mu natolik odporná, že ji rozmázl o zeď 
obrazem holandské královny, zpod nějž vy-
kukovala. Později si však na všudypřítomná 
zvířátka zvykl a smířil se nakonec i s toké. 
Alespoň básní, která vyšla krátce po jeho 
návratu v roce 1927 ve sbírce S lodí jež do-
váží čaj a kávu. 

Z jeho textů se dozvídáme, že tehdej-
ší koloniální správci považovali Javánce 
za pouhé, zato nejlepší sluhy na světě, 
mlčenlivé a s  kamennou tváří za všech 
okolností. Konstantin Biebl tento názor 
nesdílel. Víme, že byl ovlivněn idejemi 
levicové avantgardy, proletářskou po-
ezií, a sociálně politická témata měla 
v  jeho tvorbě významné místo. Jak je 

SPÍŠ NEŽ PŘEDMĚT VÝZKUMU
JSEM NAŠLA SPŘÍZNĚNOU DUŠI

S Míšou Tomanovou o Konstantinu Bieblovi, pokladu 
nalezeném v obálce a o zemi překrásné, šílené i poetické
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tedy viděl on sám? Jako mlčenlivé oběti 
nespravedlivého koloniálního útlaku, 
společnost žijící svými tradicemi, nábo-
ženstvím a pověrami, nebo jako aktivní 
sílu bojující proti cizím utlačovatelům, 
s  níž měl přímou zkušenost, protože 
v době jeho pobytu probíhalo protikolo-
niální povstání?

Myslím, že to bylo asi takhle: Kosťa (říkám 
mu stejně jako jeho rodina a přátelé, přece 
jenom jsme se spolu hodně nacestovali) 
byl citlivé povahy a těžko snášel jakékoliv 
vykořisťování lidí lidmi. Javánce poznal už 
na lodi Plancius ze Singapuru. Tehdy pro 
něj byli spíše oběťmi kolonizace, s nimiž 
soucítil, přesto ho přílišná pozornost jejich 
očí - aby mohli dobře sloužit - do určité 
míry iritovala. Později si na sluhy také zvykl, 
mimo jiné se s nimi nechal vyfotit před do-
mem českého doktora Kselíka v Semaran-
gu. Nikoliv s doktorem a jeho rodinou, ale 
s celou suitou jeho sluhů! Jak se postupně 
dozvídal více o jazyce a tradicích a trávil 
s nimi více času, shledal, že v tom pohledu 
je i hrdost, kterou nepokoří žádný cizinec. 
Věřila bych i tomu, že Biebl držel Javáncům 
palce v povstání, které se nakonec stalo dů-
vodem, proč mu byl povolen pobyt pouze 
šestitýdenní.  

Od těch dob uplynulo 90 let a Jáva se 
změnila. Myslíš, že by vznikly tak nad-
šené reportáže z cest a emocemi nabyté 
básně, kdyby Konstantin Biebl viděl sou-
časný stav přírody Indonésie poškozené 
ničením pralesů s  mizející faunou a fl ó-
rou, podobu chudinských městských sla-
mů se vším, co k  tomu patří? Je pro 
básnickou lyriku a tvorbu vůbec pod-
statnější síla vlastní imaginace, představ, 
ideálů a snění o realitě, jaká by měla být, 
než realita sama, jaká skutečně je?

Emocemi nabyté básně a reportáže mů-
žete napsat o čemkoliv. Konečně, realitu si 
tvoříme sami právě tím, na co se zaměřuje-
me. Jak znám Kosťu, ekologická témata by 
přenechal jiným básníkům a v současnosti 
by se věnoval tématu náboženství. Napsal 
by krátkou, zato trefnou báseň o tom, jak 
vedle sebe pokojně žijí muslim s křesťa-
nem, případně s hinduistou, buddhistou či 
konfucionistou (abych nevynechala žádné 
z ofi ciálních indonéských náboženství), vzá-
jemně si pomáhají a sdílejí významná místa. 

Tak to v Indonésii skutečně funguje. Možná 
by to bylo o chrámu Sam Poo Kong v Sema-
rangu, který Kosťa taky navštívil. Je to čínský 
chrám, kam se chodí modlit i muslimové 
a křesťané. Celou idylickou báseň o svobo-
dě a pestrosti by zakončil trpký verš o člově-
ku, který je schopen kvůli odlišnosti zabíjet. 

Z  úryvků básní, poznámek ve fejeto-
nech, z cestopisných zápisků Konstan-
tina Biebla a dobových fotografi í ulo-
žených v  literárním archivu Památníku 
národního písemnictví jsi zmapovala 
značnou část trasy, kudy se Konstantin 
Biebl pohyboval. Kolik toho ještě zbývá 
dohledat? Co všechno ještě o Konstanti-
nu Bieblovi nevíme?

Fakt, že neexistuje žádný itinerář nebo 
podrobný deník, je možná právě ten hna-
cí motor mých cest. Nikdy nebudu vědět 
přesně, jak jeho cesta probíhala, kde byl 
a kudy jel a jak dlouho tam pobýval. Kos-
ťovy poznámky jsou opravdu velmi sporé. 
Jisté ovšem je, že pobýval jen na Jávě, přes-
tože se někde píše, že navštívil i Bali, Borneo 
či Celebes. Z fotek, kde je vyfocen sám, je 
jasné, že navštívil významné chrámy Střed-
ní Jávy Borobudur a Prambanan a planinu 
Dieng, ale upřímně řečeno, pro mě to není 
až tolik podstatné. 

Líbí se mi představa, že tam, kde jsem, 
možná procházel mladý básník z Česko-
slovenska a byl celý paf z té starobylé kul-
tury, stejně jako já. V Bieblovi jsem vlastně 
našla spřízněnou duši - spíše než předmět 
výzkumu. Luštím tajemství těch fotek ne 
proto, abych si to odškrtla, ale protože je 
to napínavá detektivka. Teď třeba pročí-
tám znovu zápisky ve dvou modrých seši-
tech, a teprve po těch letech začínám díky 
studiu indonéské kultury některým věcem 
konečně rozumět. 

O pobytu a uměleckých výsledcích ces-
ty Konstantina Biebla jsi uspořádala tři 
výstavy, poslední z nich na české amba-
sádě v Jakartě. Zaujal Indonésany 90 let 
starý pohled Evropana na jejich kulturu? 
Mohli se o sobě dozvědět něco nového?

Pro příležitost výstavy v Jakartě jsem 
vybrala fotky a přeložila některé Bieblovy 
texty do angličtiny a indonéštiny, takže si 
návštěvníci mohli přečíst třeba krásnou bá-
seň „Javanky“ ve svém jazyce. Reakce byly 
výborné - hlavně proto, že Indonésané byli 
překvapení, že někdo našel na Jávě takovou 
krásu a inspiraci. Na první výstavě v Jakartě 
mi jeden chlapík dojatě děkoval, že si ko-
nečně uvědomil, jak krásná Jáva je a jak je 
hrdý na to, že je Javánec. Myslel si, že cizince 
zajímá z celé Indonésie jen Bali. 

A pak je tu historka s polonahými ženami. 
Jak asi víte, Indonésie je největší muslim-
skou zemí na světě. Z čtvrt miliardy jejích 
obyvatel je kolem 85 procent muslimů. Na 
panel výstavy, který pojednával o Javáncích 

a Javánkách, jsem umístila fotografi i po-
lonahých žen jen se sarongy do pasu. Tak 
to skutečně na Jávě dřív vypadalo a i Biebl 
navštívil jednu horskou vesnici, kde se s po-
lonahými ženami setkal. Výstavu si detail-
ně prohlížela skautská výprava a vedoucí 
v hidžábu svým svěřencům vysvětlovala, co 
vidí. „Tak děti, takhle to dříve na Jávě vypa-
dalo.” Odmlčela se. „Ne, tohle určitě není na 
Jávě. To je jistě fotka z Bali nebo Papui.” Mus-
limové na Jávě si vytvářejí realitu zase zcela 
podle svých představ.

Konstantin Biebl není jediný Čech, po 
jehož stopách se pídíš, protože Jáva, jak 
jsi sama napsala, uhranula i další naše 
krajany. Kteří Češi to jsou? Umělci, bada-
telé, cestovatelé? Jsou to naši současníci 
nebo další historické osobnosti jako byl 
Konstantin Biebl? 

Jeden z prvních Evropanů na území In-
donésie byl ve 14. století misionář Oldřich 
Čech z Pordenone. V 19. století lákaly ost-
rovy vědce a v holandských službách slou-
žili též čeští lékaři. Nejvíc mě však zaujal 
příběh houslisty Józy Šrogla, který se usa-
dil na 15 let v Batávii (dnešní Jakarta). Pů-
sobil tam na konzervatoři, založil orchestr 
a učil housle. Představte si konec devate-
náctého století na tropickém ostrově Jáva, 
kde zní hudba Dvořáka a Smetany. Koncer-
toval po celé jihovýchodní Asii a byl veli-
ce úspěšný. Navíc miloval tamější kulturu 
a přírodu a jeho bohatá sbírka artefaktů je 
v Národním muzeu.  

Propojování Čech a Indonésie mi dělá 
velikou radost, ať je to provádění Čechů 
tam, Indonésanů tady nebo pořádání před-
nášek, výstav či jiných setkání týkajících se 
fantastické ostrovní země na rovníku. To je 
asi ta správná cesta, na kterou mě přivedl 
Konstantin Biebl.

Druhou část rozhovoru s Míšou Tomanovou 
na téma indonéské batiky uveřejníme 
v příštím čísle

(red)

Jáva, přeprava cukrové třtiny
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