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Čím žije Praha 6
Zoo Praha chová 686 druhů zvířat - rozhovor s Miroslavem Bobkem
Výstavní projekt NAŠE FRANCIE umožňuje pokračovat v dialogu našich kultur
Otevíráme město - Open House Praha zve k netradičnímu objevování architektury
Historické osobnosti v názvech ulic Prahy 6 - Laglerové
Železní páni navštíví 5. Středověké slavnosti v Břevnově
Malý Louvre - Galerie Kuzebach vystavuje díla Martina Janeckého
Emil Šneberg - Moje vzpomínky na Vokovice a Veleslavín (II. část)

1/5/ÚT 17:00 Hastrman/ � lmová novinka
 19:00 Avengers: In� nity War - titulky/ � lmová novinka
2/5/ST 15:00 Eric Clapton/ Kino Senior
 17:00 Avengers: In� nity War - dabing/ � lmová novinka
3/5/ČT 17:00 Až na dno/ � lmová novinka
 19:00 Neznámý voják/ � lmová novinka
4/5/PÁ 15:00 Tátova volha/ kino senior
 17:00 Sedm zbytečných/ � lmová novinka
 20:00 Sněžná Panic Show/ fi lmový experiment
5/5/SO NEPROMÍTÁME
6/5/NE 13:00 Králíček Petr/ kino pro děti
 15:00 V husí kůži/ kino pro děti
 17:00 Pomsta/ � lmová novinka
7/5/PO 19:00 Konkurs/ FORMAN-HERZ-FOREVER/ fi lmová přehlídka
 21:00 Spalovač mrtvol/ FORMAN-HERZ-FOREVER/ fi lmová přehlídka
8/5/ÚT 17:00 Pomsta/ � lmová novinka
 19:00 Neznámý voják/ � lmová novinka
9/5/ST 15:00 Ztratili jsme Stalina/ kino senior
 17:00 Neznámý voják/ � lmová novinka
 20:30 Tiché místo/ � lmová novinka
10/5/ČT 17:00 Gaugin/ � lmová novinka
 19:00 Psí ostrov/ � lmová novinka
 21:00 TGM osvoboditel/ fi lmový klub
11/5/PÁ 15:00 Archa světel a stínů/ kino senior
 17:00 Psí ostrov/ � lmová novinka
 19:00 Kočka na rozpálené plechové střeše
  / záznam představení z NTLondon
12/5/SO NEPROMÍTÁME
13/5/NE 13:00 V husí kůži/ kino pro děti
 15:00 Coco/ kino pro děti
 19:00 Gaugin/ � lmová novinka
 19:00 Psí ostrov/ � lmová novinka
14/5/PO 19:00 Petrolejové lampy/ FORMAN-HERZ-FOREVE
  / fi lmová přehlídka
 21:00 Černý Petr/ FORMAN-HERZ-FOREVER/ fi lmová přehlídka
15/5/ÚT NEPROMÍTÁME
16/5/ST 15:00 Foxtrot/ kino senior
 18:00 Neznámý voják/ � lmová novinka
 21:00 Psí ostrov/ � lmová novinka
17/5/ČT 21:00 HUMAN FLOW/ fi lmový klub
18/5/PÁ 15:00 Příslib úsvitu/ kino senior
 21:00 Deadpool 2/ fi lmová novinka
19/5/SO 13:00 Sherlock Koumes/ kino pro děti
 15:00 Hledá se princezna/ kino pro děti

 17:00 Zimní bratři/ � lmová novinka
 19:00 Deadpool 2/ � lmová novinka
 21:00 Bohu žel/ � lmová novinka
20/5/NE 13:00 Hledá se princezna/ kino pro děti
 15:00 Králíček Petr/ kino pro děti
 17:00 Deadpool 2/ � lmová novinka
 19:00 Bohu žel/ � lmová novinka
21/5/PO 19:00 Morgiana/ FORMAN-HERZ-FOREVER/ fi lmová přehlídka
  (z 35mm)
 21:00 Hoří, má panenko/ FORMAN-HERZ-FOREVER
  / fi lmová přehlídka
22/5/ÚT 17:00 Psí ostrov/ � lmová novinka
 19:00 Zimní bratři/ � lmová novinka
 21:00 Deadpool 2/ � lmová novinka
23/5/ST 15:00 Hastrman/ kino senior
 17:00 Lekce/ � lmová novinka
 20:00 Soundtrack Poděbrady - projekce Magické hlubiny
  a osobní účast hudebního skladatele Erica Serry
 00:00 SOLO: Star Wars Story - titulky/ speciální půlnoční projekce
24/5/ČT 17:00 SOLO: Star Wars Story - dabing/ � lmová novinka
 19:15 Dámský klub/ � lmová novinka
 21:00 Pod jedním stromem - � lmový klub/ � lmová novinka
25/5/PÁ 15:00 Mečiar/ kino senior
 19:00 Jiný Vesmír - premiéra/ divadlo seniorů
26/5/SO 14:00 SOLO: Star Wars Story - dabing/ � lmová novinka
 17:00 Deadpool/ � lmová novinka
 19:00 Dámský klub/ � lmová novinka
 21:00 SOLO: Star Wars Story - titulky/ � lmová novinka
27/5/NE 14:00 SOLO: Star Wars Story - dabing/ � lmová novinka
 17:00 Dámský klub/ � lmová novinka
 19:00 SOLO: Star Wars Story - titulky/ � lmová novinka
28/5/PO 19:00 Jiný Vesmír - 1.repríza/ divadlo seniorů
29/5/ÚT NEPROMÍTÁME
30/5/ST 15:00 Bratři Lumiérové/ kino senior
 17:00 Pod jedním stromem/ � lmová novinka
 19:00 SOLO: Star Wars Story - titulky/ � lmová novinka
31/5/ČT 19:00 Kmen Kogi a indiánská kultura v nás

projekce snímku Poselství ze srdce světa: Varování staršího bratra od 
Alana Ereiry + beseda a lektorský úvod s Monikou Michael - zakladatel-
kou fondu Mosty Puentes o domorodém kmeni Kogi, který žije na 6000 
m hoře Sierra Nevada v Kolumbii a který je díky své přírodní izolaci po-
slední předkolumbovskou civilizací na Zemi.

 21:00 Escobar/ � lmová novinka

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



Na Veleslavíně začaly jezdit 
eskalátory, jsou o něco užší. 
Od pátku 13. dubna jezdí u vý-
stupu z metra Nádraží Veleslavín 
eskalátory. Jsou však o něco užší 
než normálně. Klasické eskalá-
tory mají 100 cm na šířku, ale 
východ na Veleslavíně je men-
ší, proto jsou o 20 cm zúžené. 
Pokud na nich bude stát někdo 
s  kufrem, tak ho nepůjde obe-
jít jako u klasických eskalátorů. 
Jedny schody jedou směrem 
z vestibulu a druhé dovnitř. Pů-
vodně pražský dopravní podnik 
prohlašoval, že pojedou pouze 
jedním směrem. Jejich zprovoz-
něním se přesunuly zpět auto-
busové linky 119 a 225, které 
byly dočasně přesunuty o něko-
lik metrů dále. 

Prezentace dvou architektonických 
soutěží v Galerii Skleňák. V Galerii Skle-
ňák byly od 4. do 15. dubna 2018 zveřej-
něny návrhy dvou architektonických sou-
těží, které vypisovala městská část Praha 
6 v loňském roce. Jednalo se o architekto-
nická řešení parkovacího domu na sídlišti 
Dědina a novostavby čtyřtřídní mateřské 
školy ve Vokovicích. Návrhy parkovacího 
domu na sídlišti Dědina jsou prezentová-
ny včetně řešení souvisejícího parteru. Při 
realizaci sídliště Dědina nebyl postaven 
předpokládaný parkovací dům resp. jiné 
parkovací zařízení v části zástavby při ulici 
Vlastině a Ciolkovského. Centrální část sídli-
ště je dodnes odkázána na parkování v ulici 
Ciolkovského a v neudržované části ulice 
Vlastina. Návrh tramvajové trati přináší do 
území novou kvalitu, zároveň ale také zvy-
šuje defi cit parkovacích míst, který výstavba 
parkovacího domu řeší. Druhá soutěž byla 
vypsána na zpracování architektonického 
řešení novostavby čtyřtřídní mateřské ško-
ly ve Vokovicích. A to v areálu stávající MŠ 

včetně napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, venkovní úpravy celého are-
álu mateřské školy zahrnující také vybavení 
venkovními herními prvky. Součástí návrhu 

byl i přesun stávající trafostanice. Dnes se 
zde nachází areál mateřské školy se stávající 
třítřídní budovou provozovanou na princi-
pech Montessori školy.
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V noci do Prahy pouze s tiššími letadly.
Letiště Praha zavedlo významné změ-

ny v  hlukových poplatcích s cílem přís-
něji regulovat noční provoz a motivovat 
dopravce k nasazování tišších letadel. 
Jedná se o opatření, které navazuje na 
dlouhodobou snahu letiště snižovat hlu-
kovou zátěž v  blízkém  okolí a reakci na 
vzrůstající zájem o létání. Pro okolí letiš-
tě je zároveň pozitivní, že loňský rekord 
v počtu cestujících neznamenal rekordní 
počet vzletů a přistání, který z důvodu 
lepšího plánování naplněnosti letadel 
zdaleka nedosáhl výše leteckých pohybů 
rekordního roku 2008. Nově nastavené 
hlukové kategorie lépe zohlední velké 
rozdíly v hlukových vlastnostech letadel, 
za ta hlučnější a také za noční provoz 
zaplatí dopravci významně více. Finanč-
ní prostředky vybrané tímto způsobem 
od leteckých společností jsou využívány 
pouze na  fi nancování protihlukových 
opatření v  blízkém okolí letiště či na 
monitoring hluku na stacionárních i mo-
bilních stanicích.  Hlukový poplatek je 
jedním z nástrojů komplexního přístupu 

k řešení hluku z leteckého provozu, který 
je na Letišti Praha aplikován. Mezi další 
řešení regulující hluk patří řada provoz-
ních opatření, např. pravidla omezující 
použití reverzního tahu motorů při brz-

dění letadel nebo pravidla pro provádě-
ní motorových zkoušek. Nový ceník byl 
v souladu s platnou legislativou projed-
nán předem s  leteckými společnostmi 
a je platný od  25. 3. 2018 do 30. 3. 2019.
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FRESH SENIOR KLUB
PROGRAM KVĚTEN 2018

15. 5. | 16.00 | ZPÍVAJÍCÍ PRÁVNÍK IVO JAHELKA | 

Populární folkový zpěvák a vystudovaný právník, který je stále aktivním  
advokátem. Náměty písní čerpá právě ze své profesní praxe a  ze 
soudních síní | Písecká brána

22. 5. | 15.50|  Vycházka NOVÝ SVĚT | 

Pražské malebné zákoutí, které je naštěstí stále mimo hlavní 
turistický ruch. Osobité místo, kde působila a  žila řada umělců  
- Jan Zrzavý, Jiří Anderle, Jan Švankmajer, Jindřich Polák, Josef Nálepa, 
Milan Knížák a rád jsem chodíval i Jakub Arbes | REZERVACE NUTNÁ|  
Sraz:  tram. stanice Pohořelec.

29. 5. | 16.00 | SEDM DIVŮ BRITSKÝCH VODNÍCH CEST | 

Jistě téměř každý slyšel o  sedmi divech světa - ale slyšeli jste 
o  sedmi divech britských vodních cest? Představí je Hana Wilson, 
která všechny kanály a řeky průběžně lodí splavila, a která ve Velké 
Británii nakonec i zakotvila | Písecká brána

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  
PRO SENIORY

U pořadů s uvedením NUTNÁ 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.

PRAVIDELNÉ KURZY FRESH SENIOR
ÚTERÝ
10:00 – 12:00  Výtvarný kurz s ak. mal. Miladou Gabrielovou
12:00 – 14:00  Výtvarný kurz s ak. mal. Miladou Gabrielovou

STŘEDA
10:00 – 11:00 Kondiční a rehabilitační cvičení
10:00 – 11:00 Anglická konverzace
11:05 – 12:05 Anglická konverzace
12:10 – 13:10 Anglická konverzace

ČTVRTEK
09:30 – 11:00 Francouzská konverzace
11:05 – 12:35 Francouzská konverzace
10:00 – 11:00 Taj-ji
11:05 – 12:05 Cvičení pro pevný střed těla

 

INFORMACE 
A REZERVACE

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

www.FRESH SENIOR.CZ

Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6 
Písecká Brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6

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

www.jipka.cz

TAKING THE PLUNGE INTO 
ENGLISH LITERATURE

From my experience as a teacher, learners of English 

at advanced and proficient levels nearly always share 

one habit: they read in English. The question is, where 

should you begin?

You may scoff at the idea, but arguably one of 

the best series to get into first if you’re not used to 

reading books in English is Harry Potter. If it’s already 

a guilty pleasure (or perhaps not!) for you in your 

mother tongue, then it’s worth a read in the original 

language. The prose is descriptive but not overly 

complex, the story is exciting and – more than likely 

– you already know the plot and will therefore be less 

prone to frustration when there’s a bit you don’t fully 

understand.

If you’re looking for something more high-brow and 

literary, then a book by George Orwell could be a 

better option. Orwell wrote in a fairly simple style, 

opting for short words and less-flowery language 

than most literature around at the time of his writing. 

While 1984 is his most famous work, at 89,000 words 

it might prove quite exhausting, so perhaps start with 

the much shorter Animal Farm.

For those who fancy reading more modern English 

literature, try Things Fall Apart by the post-colonial 

novelist Chinua Achebe, which is set in late 19th 

Century Nigeria when Christian missionaries arrive 

in a village. It is a wonderful book full of complex 

themes, but written with short, blunt sentences that 

are not too hard to understand, and is only around 

200 pages long.

Happy reading!

Plunge – vrhnutí se, skok

Scoff – dělat si legraci, vysmívat se

Arguably – zřejmě, pravděpodobně

Overly – přespříliš

Plot - děj

Flowery – květnatý

Prove – ukázat se

Blunt – přímočarý, otevřený

Pozvánka na výstavu Příběhy našich 
sousedů. Od 17. dubna do 11. května 
2018 je k  vidění v Galerii Skleňák (nám. 
Svobody 728/1, Praha 6) výstava Příběhy 
našich sousedů. Ta představí šestnáct pa-
mětníků, které v rámci stejnojmenného 
projektu natočili žáci ze základních škol 
z Prahy 6. V Galerii Skleňák se může ve-
řejnost mimo jiné seznámit s příběhem 

Jaroslavy Doležalové, která v létě roku 
1944 ukrývala pětiletou židovskou holčič-
ku a zachránila jí tím život, Ireny Rackové, 
kterou deportovali do tábora v Rize a pře-
žila pochod smrti, Bohumily Havránkové, 
které se na konci války podařilo uprch-
nout z Terezína. Výstavu realizuje orga-
nizace Post Bellum ve spolupráci s měst-
skou částí Praha 6.

Práce na usedlosti Šatovka mohou 
začít. Od schválené změny územního 
plánu pozemků pod Šatovkou neuběh-
ly ani dva týdny a projekt se rozběhl. 
Radní městské části schválili další kro-
ky, jak s usedlostí postupovat, aby zde 
Praha 6 mohla vybudovat areál Senior-
ského centra. „Vše pokračuje přesně tak, 
jak jsme celou dobu avizovali. Konečně 
se od mediálních přestřelek posouváme 
ke skutečné práci. Vypíšeme architekto-
nickou soutěž o návrh, ze které vzejde 
finální podoba projektu. Poté se vše po-
sune do další fáze, tzn. projekční a reali-
zační,“ říká starosta Prahy 6 Ondřej Ko-

lář. Představa radnice už má poměrně 
konkrétní obrysy, v průběhu nekoneč-
ného čekání na změnu územního plá-
nu totiž několik grafických vizualizací 
vzniklo.„Těším se, že se v  budoucnu Ša-
tovka stane také centrem společenského 
života pro celé Šárecké údolí,“ dodává 
Milena Hanušová, radní pro sociální 
politiku a zdravotnictví. Seniorské by-
dlení se sociální službou, komunitním 
centrem i stravovacím provozem chce 
Praha 6 financovat sama s  využitím 
dotací, zároveň by ráda Seniorské cen-
trum sama provozovala prostřednic-
tvím Pečovatelské služby.

Představení konceptu Plánu pro 
Ladronku. Dne 17. dubna v usedlosti 
Ladronka proběhlo setkání s veřejnos-
tí, jehož cílem byla prezentace kon-
ceptu a ideové roviny Plánu pro Lad-
ronku a sběr zpětné vazby od obyvatel 
a uživatelů parku. Městská část Praha 6
se posledních 8 měsíců zabývala pří-
pravou dokumentu nazvaného Plán 
pro Ladronku. Tento dokument by měl 
sloužit k tomu, aby se případné zásahy 
do unikátního a velmi cenného prostoru 
areálu volného času Ladronka odehrá-
valy podle dlouhodobé strategie a plá-

novitě. Autorita tohoto Plánu je opřena 
o rozsáhlý proces participace veřejnos-
ti, který probíhal od září 2017 do ledna 
2018 a v jehož rámci se konal sběr pod-
nětů v terénu, veřejné setkání či papíro-
vá a online anketa. Kromě toho proběhly 
i průzkumy intenzit pohybu a počtu ná-
vštěvníků parku. Přípravu plánu odsou-
hlasilo a jeho fi nální znění bude rovněž 
schvalovat Zastupitelstvo městské části 
Praha 6. Dokument bude od 17. dubna 
také možné připomínkovat online skrze 
webové stránky www.praha6.cz, kde jsou 
uvedeny i všechny potřebné informace.



Jak obvykle začínáte svůj pracovní den? 
Máte třeba oblíbené nějaké konkrétní zví-
ře, které chodíte pozdravit, podrbat, nebo 
mu dát pamlsek?

Zpravidla jako první věc projdu e-maily, na 
některé z nich hned odpovídám. Upřesním si 
denní rozvrh a činnosti. Představa ředitele zoo, 
který si chodí podrbat zvířátka, se v tuto chvíli 
míjí již o pár desítek let. Mám oblíbená zvířata, 
třeba hrabáčici Kvídu nebo slonici Gulab. Teď 
také často chodím k voliéře páru orlosupů bra-
datých, mám to k ní ostatně z kanceláře blízko. 
Náš samec je v  tuto chvíli vůbec nejstarším 
známým orlosupem. K nám přišel jako dvou-
letý a v zoo je už čtyřicet sedm let, takže brzy 
to bude padesátník. Přitom se pár snaží o hníz-
dění. Ale není to tak, že když ráno přijedu do 
práce, seberu se a běžím je pozdravit. Když 
se jdu podívat po zoo, zastavuji se u různých 
zvířat, u nichž je to aktuálně důležité. Chodím 
tam, kde se něco děje, ať už v daném okamži-
ku, nebo v nějakém delším období. Například 
včera jsem byl u gaviálů, mezi něž vstoupil náš 
chovatel v neoprenu, aby vylovil vodní želvy, 
které musely absolvovat pravidelné kontrolní 
vyšetření, a já to fotil. Za jediným oblíbeným 
zvířátkem tedy nechodím. 

Kolikátá že jste nejlepší zoologická 
zahrada na světě?

Zoo Praha dlouhodobě fi guruje v  první 
desítce na světě. Naposledy jsme byli pátí 
z  opravdu velkého množství hodnocených 

zoo. To je skvělé. Těší mne zejména, že jsme 
v těsné blízkosti vskutku špičkových zoologic-
kých zahrad, které jsou na území velmi boha-
tých států. Například zoo v San Diegu, která je 
dlouhodobě první. 

Kdo a jak určuje pořadí?
Jedná se o žebříček renomovaného serveru 

TripAdvisor, což je americká internetová strán-
ka věnovaná cestování a turismu, jejíž obsah 
vytvářejí sami uživatelé z celého světa. Jejich 
názory a hlasy se přepočítávají určitým algorit-
mem, který pak vytváří celkové pořadí. Server 
vypracovává žebříček i jiných turistických cílů, 
nejen zoologických zahrad. 

Čím si podle Vás Zoo Praha své posta-
vení zasloužila?

Začíná to tím, že leží v  krásném prostředí 
Trojské kotliny, částečně u Vltavy, částečně na 
skalním masivu a v polohách nad ním. Dále je 
to dané odchovy zvířat, tím, jakým způsobem 
jsou prezentována a určitě i službami. Myslím, 
že je to součet toho všeho a výsledek celého 
sedmaosmdesátiletého vývoje pražské zoo.

Co nesmí  kvalitní zoologické zahradě
chybět?  

V dobré zoologické zahradě je nejdůležitější 
welfare zvířat, což by se dalo popsat jako je-
jich životní pohoda a stav fyzické a psychické 
harmonie s prostředím. Musí se dbát na to, aby 
všechna zvířata byla v co nejlepších podmín-
kách a aby se cítila skutečně dobře. To je podle 
mne základním parametrem dobré zoologic-

ké zahrady. Z  hlediska návštěvníka je samo-
zřejmě nejdůležitější to, jak daná zoo zvířata 
prezentuje a zda mu nabízí i další služby, aby 
do ní rád chodil. 

Zoo Praha je známá i svými záchrannými 
projekty. Které to aktuálně jsou? 

Chováme u nás řadu výjimečných druhů, 
a to se zřetelem na jejich stupeň ohrožení 
v Červené knize Mezinárodního svazu ochra-
ny přírody, na zapojení do záchovných progra-
mů Evropské asociace zoologických zahrad 
a akvárií, či z hlediska vedení jejich evropských 
či světových plemenných knih. Na to je navá-
zána celá řada záchranných projektů. 

Pro nás velmi významným je záchranný 
projekt koně Převalského, který během 20. 
století postupně vymíral a ve volné přírodě 
byl pozorován naposledy koncem 60. let. 
Druh po desetiletí přežíval jen díky chovům 
v lidské péči. Už koncem 50. let byla založe-
na jeho světová plemenná kniha a svěřena 
Zoo Praha. V roce 1992 byli převezeni první 
v lidské péči rozmnožení koně zpět do Mon-
golska. Od roku 2011 zabezpečuje přepravu 
koní Převalského z Evropy do Mongolska Zoo 
Praha ve spolupráci s Armádou ČR. Doposud 
bylo takto přepraveno celkem 27 koní. Dalším 
naším zásadním projektem je Toulavý autobus 
a další činnost v Kamerunu, což jsou vzděláva-
cí aktivity zaměřené především proti pytláctví. 
Projekt je plně pod naší kontrolou, platíme 
místní lidi, kteří projekt na místě realizují. Dále 

ZOO PRAHA
CHOVÁ 686 DRUHŮ ZVÍŘAT

Letos vstoupila Zoo Praha do již 87. sezony. Na co všechno se mohou její návštěvníci těšit, jak pomáhá zachraňovat ohro-
žené druhy zvířat, či které zvíře je v zoo nejstarší odpovídá ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.
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to jsou aktivity spojené se supy a s orlosupy, ať už je to vracení do pří-
rody, nebo podpora ochrany supů mrchožravých na Balkáně. Tam žije 
už jenom asi 30 dospělých párů a patří mezi kriticky ohrožené. Prvního 
odchovu supa mrchožravého bylo v pražské zoo dosaženo v roce 2000. 
Od té doby až dosud se v Zoo Praha rozmnožují tři páry a vylíhlo se 23 
mláďat. Od roku 2002 vedeme Evropskou plemennou knihu a od roku 
2012 Evropský záchovný program. Devět supů jsme už vrátili zpět do 
přírody. Mezi kriticky ohrožené druhy patří i gaviál indický. Představte 
si, že za pouhých 60 let, mezi lety 1946 až 2006, se počet jedinců tohoto 
krokodýla snížil o 98 %. V přírodě tak přežívá posledních asi 480 jedinců, 
z toho pouze kolem 70 dospělých samců. Pražská zoo chová gaviály od 
roku 2008 s cílem vytvořit záložní populaci pro případ kritického vývoje 
v přírodě. Vedeme i nově založenou Evropskou plemennou knihu. 

Které další záchranné projekty byste ještě zmínil?
Vyjmenuji krátce jenom některé. Začínáme se angažovat v ochraně 

mimořádně vzácných divokých velbloudů v Mongolsku, což je úplně 
jiný druh velbloudů, než jsou ti domácí. Podporujeme výzkum mon-
golských sajg, což je příbuzná antilop a na západě této země přežívá 
už jenom posledních necelých pět tisíc jedinců. Ze sbírkového konta 
„Pomáháme jim přežít“ jsme uhradili nákup deseti telemetrických oboj-
ků určených pro monitoring sajg. Díky satelitnímu sledování je možné 
detailně monitorovat jejich pohyb a data, která získáváme, pomohou 
nejenom lépe poznat život těchto pozoruhodných zvířat, ale také při-
spějí k tomu, aby bylo možné účinněji čelit jejich postižení nákazami, 
které se na ně přenášejí z dobytka. 

Pracujeme na vytvoření záchranné stanice pro kha-nyou, česky lao-
še, říká se jim také laoská skalní krysa. Je to zvíře, které bylo do roku 
1996 pro vědce neznámé a živé se je podařilo vyfotografovat poprvé 
až v roce 2006. Laoš je vzácný a vzhledem k tomu, že mezi domorodým 
obyvatelstvem patří k oblíbeným pochoutkám, je značně ohrožen a je 
třeba se pokusit o jeho chov v lidské péči. V Laosu chceme podporovat 
i výstavbu záchranné stanice pro luskouny, což je drobný savec, který 
je dlouhodobě pod tlakem rovněž kvůli svému masu a jehož šupiny se 
používají v tradiční čínské medicíně. Díky Magistrátu hl. m. Prahy dlou-
hodobě podporujeme výzkum a ochranu saoly, to je antilopa žijící na 
pomezí Laosu a Vietnamu. Je jich málo a připravuje se, aby ve Vietnamu 
byly vzaty do lidské péče. Do tohoto projektu investuje i řada jiných 
zoologických zahrad – britské, německé, i další české. 

Setkal jste se někdy s názorem, proč se staráte o zvířata na dru-
hém konci světa a ne o ta, co žijí u nás nebo v Evropě?

Není pravda, že se nestaráme o českou přírodu, máme zde aktivity tý-
kající se např. užovek a připravujeme i program pro motýly. Ale musím 
zdůraznit, že zoologická zahrada ze své podstaty není orientována na 
místní přírodu a faunu. V České republice je konec konců státní ochrana 
přírody a v  této oblasti působí řada jiných organizací. Bylo by hodně 
špatné, kdyby pro ochranu přírody ve střední nebo v západní Evropě 
měly být potřebné, neřku-li nezbytné, zoologické zahrady. Naše inves-
tice prostředků, práce, času, znalostí by měla primárně směřovat do 
oblastí, v nichž dané státy nejsou schopny vykonávat ochranu přírody 
samy, nebo kde je nutná mezinárodní spolupráce.  

Lze vůbec zvířata ze zoo, kde jsou zvyklá na člověka, vracet do 
volné přírody? Jak to snášejí?  

Vracení zvířat do přírody je velmi komplexní otázka. Někdy se říká, 
že zoologické zahrady jsou jakousi Noemovou archou, kde se zvířata 
zachraňují. To je ale pravda jen do určité míry. Vždyť druhů ohrožených 
zvířat jsou desetitisíce, oproti tomu počet zoologických zahrad a druhů 
zvířat, které chovají, jsou v naprostém nepoměru. Vracení zvířat do pří-
rody tak má sice velký význam, ale nikdy nebude úplně rozhodující. Je 
také velmi komplikované, a nejen z těch důvodů, které jste zmínil. Roz-
hodující je něco jiného: aby ta zvířata bylo kam vracet. Přírodní prostředí 
koně Převalského nebylo zničeno nebo totálně změněno, takže naštěstí 
jej máme kam vypouštět. Ale ve chvíli, kdy někde v jihovýchodní Asii už 
nebude žádný prales a budou tam jenom plantáže palmy olejné, tak 
nosorožce nebo orangutany prostě nebudeme mít kam vrátit. V  tom 

vidím hlavní problém navracení zvířat rozmnožených v  zoologických 
zahradách zpět do přírody. Jejich životní prostředí nenávratně mizí. 

Dá se říci, která zvířata nejhůře snášejí chov v lidské péči? Jsou 
taková, která nelze vůbec chovat?

Chovat lze asi každé zvíře, ale všechno má své limity. Je nutné si vždy 
položit otázku, co daný chov přinese a jaké prostředky budete muset 
investovat. Míra našich znalostí a zkušeností nesmírně rychle narůstá 
a druhy, u nichž dříve bylo nepředstavitelné udržet je v lidské péči vů-
bec naživu, dneska dokážeme i úspěšně množit. Stále jsou však zvířa-
ta, u nichž by byl chov natolik složitý, že za určitou hranici nepůjde-
te. Povím Vám příklad. V jednu chvíli jsem si říkal, že by bylo zajímavé 
mít u nás v zoo macaráta jeskynního. Ale aby opravdu mohl být v těch 
podmínkách, jaké má v krasu, kde žije v hlubokých puklinách, museli 
bychom zajistit, aby byl přinejmenším většinu času ve tmě, aby ho ne-
stresovalo světlo, speciálně mu čistit vodu a museli bychom zařídit, aby 
netrpěl žádnými otřesy. Ve svém prostředí otřesy nemá a předpokládá 
se, že by na ně byl velmi citlivý. To všechno bychom sice dokázali a ma-
caráta jeskynního bychom tak mohli chovat, jenomže jeho expozice by 
musela být natolik stranou a zcela odizolována, že by ho vlastně nikdo 
nikdy neviděl. Smysl by to pak mělo pouze tehdy, kdyby se jednalo o zá-
chovný chov, což naštěstí prozatím není tento případ.  

Bude Praha mít pandu? Kdy?
Doufám, že ano, ale hned tak to nebude. Pandy jsou pro nás zajíma-

vé z  mnoha důvodů. Je to druh, který je symbolem ochrany přírody. 
Pro veřejnost je panda velice atraktivní a v neposlední řadě je její chov 
velice prestižní záležitostí. Je to ale běh na dlouhou trať. Máme již vy-
dané stavební povolení k vybudování nového pavilonu goril. Ten je pro 
nás v současné době stavební priorita číslo jedna. Potom přijde na řadu 
pavilon pro lední medvědy, což je druhou prioritou. A teprve na mís-
tě dnešní expozice ledních medvědů vznikne nový pavilon pro pandy. 
Architektonická soutěž je již ukončena a návrh se dále rozpracovává. 
Musím říci, že vymyšlené je to naprosto dokonale. Bude to opravdu 
světově unikátní zoostavba využívající daného terénu, s restaurací s vý-
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hledem na Hradčany. V této expozici bychom 
vedle pandy chtěli chovat i další extrémně 
vzácná čínská zvířata, což by byl pro Zoo Pra-
ha další významný impuls a pro návštěvníky 
velké lákadlo. 

Hraje v chovu pandy roli i politika? 
Ano, hraje. Ale to je tak i u mnoha dalších 

zvířat, i když třeba ne tolik a hlavně to není tak 
viditelné a známé. Když jsme získávali slony 
na Srí Lance, také v tom byla politika. U lvů in-
dických to bylo stejné – dostali jsme je z Indie 
jako první země po dvaceti letech a osobně 
se do toho zapojil dnešní indický ministerský 
předseda. Je pravda, že pandy jsou extrémně 
zpolitizované. Čínu musí o pandu vždy požá-
dat hlava státu a žádá osobně jejího nejvyš-
šího představitele. Ale myslím, že spolu s ros-
toucím počtem pand politický rozměr  jejich 
chovu mimo Čínu bude postupně klesat. 

Povězme si několik statistických údajů. 
Kolik zvířecích druhů chováte? 

Podle stavu platného v  polovině března 
chováme celkem 686 druhů zvířat, dohroma-
dy je to 4  970 jedinců. Nejvíce máme ptáků: 
301 druhů, 1 731 jedinců. Následují savci: 162 
druhů, 1 107 jedinců. Třetí v pořadí jsou plazi: 
140 druhů, 1 034 jedinců. Bezobratlých máme 
37 druhů, ryb 32 druhů, obojživelníků 13 dru-
hů a do počtu schází 1 druh paryby. 

Které ze zvířat je nejstarší? 
Nejstarším je samec želvy sloní Eberhard. 

Jeho věk se blíží k osmdesátce. Odvozujeme to 
z toho, že v roce 1969, kdy Eberhard přišel do 
Lipska, byl již plně dospělý. Tehdy mu muselo 
být už nejméně třicet let. Úctyhodný věk má 
i slonice Gulab, která letos oslaví devětapade-
sáté narozeniny. 

A které zvíře je nejmenší, nejlehčí, nej-
větší, nejtěžší…? 

S nejmenším chovaným zvířetem je trochu 
problém, když to omezím na obratlovce, tak 
je to bělozubka nejmenší (2,5 g), ale ta v pří-
stupné expozici zatím není. Po ní by to byla 
myška africká v expozici Afrika zblízka, která 
dosahuje hmotnosti od 4 do 12 gramů, nebo 
gekon turkestánský (5 až 7 g) v pouštní expo-
zici Kattakum v Pavilonu šelem a plazů. Největ-
ším a také nejtěžším naším zvířetem je samec 
slona indického Ankhor. Toho, bohužel, nevá-
žíme, protože na to není zvyklý. Chovatelé od-
hadují, že váží cca 4,5 tuny. 

Jak je to s ukázněností návštěvníků? 
S ukázněností návštěvníků zoo máme čím dál 

větší problémy. Zaznamenali jsme například, že 
do výběhu jednoho z kopytníků spadl návštěvní-
kovi mobil a on vzal za nohy svého syna a spou-
štěl ho hlavou dolů do výběhu, aby mu mobil 
podal. Jiný návštěvník vlezl až ke slonímu samci. 
Neuvědomil si patrně, že mohl přijít o život. Pro 
každé zvíře narušení jeho území vždy zname-
ná nějaký impuls, který může skončit i útokem. 
Dalším problémem je vandalismus jakéhokoliv 
druhu. A pochopitelně krmení zvířat. Bohužel, 
neukázněnost návštěvníků neustále narůstá. 

Co se s tím dá dělat?
Museli bychom mít na každém rohu policis-

tu. Ale v tom to není. Obávám se, že na vině je 
i celospolečenské klima… 

Nepřipravujete opět živé sledování ně-
kterých atraktivních zvířat po internetu, 
jako tomu bylo svého času u goril? 

Pod kamerami jsou například sloni, ale žád-
ný projekt většího rozsahu, jako bylo Odhale-
ní, v tuto chvíli nechystáme. 

Zmínil jste slony, osvědčil se prodej 
jejich trusu coby hnojiva nebo výro-
ba papíru z něj?

Když jsme začali s  prodejem sloního tru-
su, mělo to i díky spojitosti s mým příjmením 
opravdu globální publicitu. Stále je to atrakce 
a prodává se dobře, ale nelze čekat, že by to 
pro nás byla nějaká podstatná složka příjmu. 
Sloní papír, který si tu návštěvníci mohou sami 
ručně vyrobit, je z hlediska ekonomiky také za-
nedbatelný. Jsou to takové zajímavosti a pře-
sahy, které jako zoologická zahrada směrem 
k návštěvníkům máme. Stejně jako například 
to, že ve Velemlokáriu ukazujeme nejen ve-
lemloky, ale prezentujeme tam i Karla Čapka 
a jeho Válku s mloky. 

Které atraktivní přírůstky letos očeká-
váte? S  jakými novinkami v  chovu se ná-
vštěvníci setkají?

To raději moc neříkám, protože nevíme, co 
se stane a může stát. Ale zveřejnili jsme už, 
že je březí hrabáčice Kvída, takže budeme 
mít mládě hrabáče kapského, ovšem nevíme 
přesně kdy. V nové sezoně představíme i velmi 
vzácného leguána chutného, kterého navzdo-
ry jeho názvu neohrožuje konzumace, ale zni-
čení jeho přirozeného prostředí. 

Obměna zvířat je v  každé zoologické za-
hradě veliká. Odchovaná mláďata většinou 
odcházejí, jiná přicházejí, dochází k  obmě-
ně nebo vytváření nových chovných párů či 
skupin a podobně.

Jsou letos nějaké novinky v oblasti orga-
nizační nebo stavební?

K zahájení nové sezóny jsme otevřeli novou 
restauraci Gaston. Oproti své předchůdkyni, 
která byla zničena povodní, je restaurace po-
stavena na mnohem větší ploše, její součástí 
je i gril, cukrárna nebo prodejna se suvenýry. 
A také kvalitní návštěvnické toalety, což je dů-
ležité. Téměř dokončen je i Rákosův pavilon 
exotického ptactva. Jinak průběžně probíhají 
nejrůznější drobné úpravy.

Co plánujete ve velmi dlouhodobé per-
spektivě?

Máme zpracovaný a schválený generel roz-
voje. Ale pro další rozvoj zoologické zahrady 
je zásadní vyřešení její dopravní obsluhy. Mně 
se velmi líbí úvaha o tramvajové trati, která by 
vzájemně propojila Prahu 6 a Prahu 8 a měla 
by zastávku i u horní části zoo.   

Kdybyste měl čarovný proutek a nemusel 
se zabývat, co je a co není reálné, co byste 
pražské zoologické zahradě přičaroval? 

Určitě tu tramvaj. Ale ještě před tím bych 
vyřešil protipovodňovou ochranu zoologické 
zahrady. V současné době, tedy už pět let od 
poslední povodně, jsme chráněni sotva na 
dvacetiletou velkou vodu. Já bych chtěl, aby 
zoo byla chráněna na stoletou vodu, nebo ale-
spoň, zdůrazňuji alespoň, na vodu padesátile-
tou. Myslím, že zoo by si to zasloužila… 

Jiří Hruška
foto: Zoo Praha
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Jedinečnou výstavou, kterou si letos připomeneme 100. výro-
čí vzniku Československa, bude výstava NAŠE FRANCIE. Fran-
couzská poezie v českých překladech a ilustracích  20. století, 
kterou pro letohrádek Hvězda připravil Památník národního pí-
semnictví ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze. Vý-
stava se uskuteční od 11. května do 31. října 2018.

K Francii měli zakladatelé nového státu velmi osobní vztah, ne-
boť Francie byla jedním z garantů vzniku republiky a podporo-
vala její samostatnost na poli diplomatickém a vojenském a poz-
ději i hospodářském a kulturním. Francie byla pro představitele 
státu a občany Československa skutečně „naše“. Jak už podtitul 
výstavy naznačuje, tento mimořádný výstavní projekt se soustře-
ďuje především na kontakty mezi českými a francouzskými bás-
níky a výtvarníky, a to nikoli pouhým výčtem a ukázkami formou 
exponátů, ale především zdůrazněním obrovského vlivu, jaký 
Francie jako světová kulturní velmoc měla na intelektuální pro-
středí nově se formujícího státu a rozvoj krásných umění u nás. 

Jména Guillauma de Machaut a Françoise Villona, na něž té-
měř „bezprostředně“ reagovali básníci a hudební skladatelé krá-
lovství českého naznačují, že vliv francouzské kultury u nás byl 
značný už od konce 14. století. Velmi intenzivní umělecké a často 
i osobní kontakty byly navazovány na přelomu 19. a 20. století, 
kdy čeští malíři, spisovatelé a skladatelé pobývali na studijních 
a tvůrčích pobytech ve Francii, avšak nejsilnější byly v době 1. 
Československé republiky. 

Francouzskou poezií se tehdy inspirovala zejména čes-
ká literatura a osvojovala si ji. Úzký vztah mezi francouzskou 
a českou kulturou od sklonku 19. století se projevil v překladech 
francouzské poezie do češtiny, které dosáhly v průběhu 20. 
století mnoha vrcholů. Největší čeští básníci překládali veliká-
ny francouzské: Baudelaira, Rimbauda, Verlaina či Apollinaira. 
Holan, Hrubín, Nezval či Seifert navazovali na své předchůdce 
neméně zvučných jmen Vrchlického a Čapka. Díky překladům 

Otokara Fischera a Pavla Eisnera se Villonovo dílo stalo základem 
moderní české poezie. 

Zcela mimořádnou úlohu při formování estetické dimenze kul-
turního vlivu Francie hrála vyspělá česká knižní kultura, neboť 
francouzská poezie byla silnou inspirací pro mnohé malíře, grafi ky 
a ilustrátory. Podle autorů výstavy by soubor ilustrovaných knih 
francouzských básníků, z nichž mnohé budou na výstavě k vidění, 
mohl sloužit jako obrazová příručka historie českého výtvarného 
umění 20. století, neboť jsou zde zastoupeni takřka všichni velcí 
umělci své doby: Bauch, Bouda, Brunner, Čapek, Gross, Hoff me-
ister, Istler, Jiřincová, John, Kobliha, Komárek, Konůpek, Kotík, 
Kubín, Lhoták, Muzika, Reynek, Sklenář, Svolinský, Šerých, Šíma, 
Šimotová, Štyrský, Teige, Tichý, Toyen, Trnka, Zrzavý, Zykmund.

Přesto to bude výstava literární, nikoli výtvarná. Česko-
francouzský autorský tým zde představí na 500 exponátů 
knih, katalogů a ilustrací,  samotná výtvarná díla budou spíše 
na okraji zájmu. 

Součástí výstavy bude řada doprovodných programů: komen-
tované prohlídky, přednášky, básnická čtení, multimediální pro-
jekty a studijní intervence kateder romanistiky českých a mo-
ravských univerzit a také symposium připravené ve spolupráci 
s Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách 
CEFRES. Výstava je součástí projektu Společné století (www.spo-
lecnestoleti.cz). 

K výstavě vyjde stejnojmenná vědecká kolektivní monogra-
� e s úvodem a obecnou studií prof. Antoina Marèse a studiemi 
předních francouzských a českých autorů  věnovaných tématu 
překladu a ilustrace. Výstava a publikace navazují na řadu česko-
-francouzských projektů, které Památník národního písemnic-
tví realizoval s francouzskými institucemi od začátku 90. let 20. 
století, a stávají se tak dalším významným příspěvkem k historii 
české knižní kultury a česko-francouzských kulturních vztahů.

(red)

*  *  *
NAŠE FRANCIE. Francouzská poezie v českých překladech 

a ilustracích 20. století, letohrádek Hvězda, 11. 5. - 31. 10. 2018.
Kurátoři: Antoine Marès, Tereza Riedlbauchová, odborná spolu-
práce Naděžda Macurová a Jarmila Schreiberová, architekt Miro-
slav Vavřina, grafi k Jan Havel.

Výstavní projekt NAŠE FRANCIE
umožňuje pokračovat v dialogu našich kultur

Guillaume apollinaire, pásmo, Fr. Borový, Praha 1919,
ilustrace Josefa Čapka

Rimbaud, Doušek jedu, Praha 1985, akvarel Karla Demela
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Chodíme kolem nich denně a zvykli jsme 
si, že jsou vždy na svém místě. Ale co o nich 
skutečně víme? Zde si, bohužel, musíme 
přiznat, že kromě znalců, historiků a od-
borníků konkrétních profesí zpravidla ne 
mnoho. Řeč je o architektuře a domech. 
Jako stromy tvoří les, jednotlivé budovy, je-
jich podoba, propojení, soulad či nesoulad 
a vzájemný vztah k bezprostřednímu okolí 
i celku tvoří architekturu místa a nakonec 
i města či vesnice. A přitom jsou jednotlivé 
domy svébytnými entitami s vlastní historií, 
funkcí a zajímavé svým vzhledem. K jejich 
netradičnímu objevování zve festival měst-
ské architektury Open House Praha. Letoš-
ní 4. ročník se uskuteční během  víkendu 
19. a 20. května 2018.

Připomenutí významu staveb pro život 
měst a jejich obyvatel a zvýšit povědomí 
veřejnosti o architektuře a historii konkrét-
ních budov bylo smyslem založení festi-
valů městské architektury Open House 
Worldwide. Součástí této mezinárodní sítě 
festivalů architektury, která sdružuje 40 
partnerských měst v mnoha zemích Evropy, 
Ameriky a Austrálie, je od roku 2015 také 
Open House Praha. 

Open House založila v Londýně teoretič-
ka architektury Victoria Thornton, držitelka 
Řádu Britského impéria za architekturu: 
„Festival otevírá oči, mysl i dveře, abychom 
obyvatelům města pomohli nastartovat je-

jich vnímání okolí, co se designu a architektu-
ry týče. Mým cílem bylo vytvořit festival, který 
bude pro každého, a bude přístupný zdarma, 
protože město je přeci nás všech a my by-
chom se do něj měli zapojit a stát se jeho sou-
částí.” Zatímco londýnský festival přitahuje 
každým rokem pozornost až 350 tisíc lidí 
a otevírá okolo 800 budov, festival v ČR na-
vštívilo v loňském roce více než 48 tisíc lidí 
v Praze a dalších 36 městech, kde se Open 
House uskutečnil. 

Rozsah letošního 4. festivalu architektury 
na území hlavního města přiblížila za orga-
nizátory Lucie Nemešová: „Zájemci budou 

moci letos navštívit a projít si více než 65 bu-
dov a prostorů, sídla � rem, úřadů či moder-
ních technických staveb, například Pražské 
kreativní centrum, které sídlí na Staroměst-
ském náměstí, Centrum architektury a měst-
ského plánování (CAMP) či Petschkův palác, 
který za 2. světové války zabralo gestapo 
a kde dnes sídlí Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu. Milovníci vlaků mohou nahlédnout 
do uzavřených prostor Masarykova a Hlav-
ního nádraží nebo se podívat na nádraží 
Praha-Bubny. Obdivovatele architektury zase 
může zaujmout Winternitzova vila, jedna 
z posledních zakázek Adolfa Loose, fanoušky 

OTEVÍRÁME MĚSTO
Open House Praha zve k netradičnímu objevování architektury
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industriální architektury by mohl přilákat are-
ál Podkovářská či Pragovka Art District, sídlící 
v prostorách bývalé továrny. Návštěvníky při-
vítají však i další paláce, vily, administrativní či 
kancelářské budovy.“ 

K události se připojuje i MČ Praha 6, která 
festivalu udělila záštitu, a na jejímž území 
bude v rámci Open House Praha otevře-
no devět budov. Zájemci se budou moci 
podívat do vzdělávacích institucí, jakými 
jsou budova ZŠ a MŠ Bílá postavená ve sty-
lu meziválečné avantgardy, ZŠ Duhovka 
navržená v souladu s fi lozofi í Montessori 
či Gymnázium Jana Keplera. Z vysokých 
škol své dveře otevře Fakulta elektrotech-
nická ČVUT, navštívit bude možné i histo-
rickou a novou budovu Ústavu organické 
chemie a biologie AV ČR nebo také Ná-
rodní technickou knihovnu, ověnčenou 
architektonickými cenami. K návštěvě zve 
i nenápadná Malá vila v Pelléově ulici č. 
p. 70, v níž dnes sídlí Památník národní-
ho písemnictví. Zajímavým objektem je 
rovněž Hotel International, postavený ve 
stylu sovětského socialistického realismu, 
který měl původně sloužit jako ubytov-
na pro vojáky a generály. Jeho součástí je 
kromě pokojů také bar Louise Armstronga 
či protiatomový kryt v podzemí. Seznam 
všech zpřístupněných objektů v rámci fes-
tivalu Open House Praha 2018 najdete na 
festivalových webových stránkách  www.
openhousepraha.cz.

Během víkendu budou vedle prohlídek 
probíhat také výstavy, prezentace, před-
nášky, komentované prohlídky, procházky 
a velmi populární workshopy pro děti. Ko-
mentované prohlídky a procházky se usku-
teční ve spolupráci s architekty a majiteli bu-
dov. V Praze 6 to budou: Gymnázium Jana 
Keplera, Hotel International Praha (vč. vý-
stavy dokumentů, plánů, výkresů a fotogra-
� í z období výstavby hotelu), Nádraží Pra-
ha-Bubny (vč. výstavy o budoucím záměru 
stanice Bubny a diskuse na téma „Co s tímto 
územím?“), Národní technická knihovna 

(vč. prezentace hlavního architekta vítěz-
ného projektu budovy knihovny doc. Mgr. 
ak. arch. Romana Brychty z UMPRUM a ate-
liéru Projektil architekti s navazující projekcí 
dokumentu Memory o stavbě NTK) a Ústav 
organické chemie a biologie AV ČR (vč. pro-
mítání fotogra� í z historie budovy). 

A to není zdaleka všechno. Interaktivní 
výstavu Nejkrásnější české knihy roku 2017, 
prohlídku stálé expozice pracovny Ladislava 
Mňačka a workshop zaměřený na ilustrace 
pro děti připravil do Malé vily Památník ná-
rodního písemnictví a také už zmíněná Ná-
rodní technická knihovna chystá v průběhu 
celého víkendu tvůrčí dílny - stavění ze sta-
vebnice Kapla, výrobu papírového modelu 
NTK z kartonu a výtvarnou soutěž Nakresli 
knihovnu  spojenou s kvízy a hádankami. 
K  ostatním doprovodným programům 
v různých městských částech Prahy budou 
dále patřit také bohoslužby, sprejování na 
zeď, divadlo, koncerty, pojízdné muzeum, 
bezplatné půjčování kol a helem s možnos-

tí tréninku dětských cyklistů i ochutnávky 
místního vína a pálenky.

Všechny budovy mají v  uvedené dny 
vstup zdarma. Většina z nich bude o festi-
valovém víkendu otevřena po oba dny od 
10 do 18 hodin. Existují však výjimky, proto 
se doporučuje vyhledat podrobné informa-
ce v  tištěném katalogu, na webu festivalu 
nebo v mobilní aplikaci. Pořadatelem festi-
valu je společnost Open House Praha, z. ú., 
která sídlí v Bubenečské ulici v Praze 6. Na 
přípravách se podílel sedmičlenný organi-
zační tým a na 300 dobrovolníků z řad stu-
dentů, fotografů a architektů. S  festivalem 
spolupracuje ale i mnoho dalších lidí spo-
jených se samotnými budovami – majitelé, 
hlídači nebo uklízeči, bez jejichž pomoci by 
nebylo možné festival realizovat.  

Pro Prahu a její stavby je tato přehlídka 
architektury jedinečnou příležitostí, jak 
o sobě dát vědět a poslat pražské domy 
do světa. Díky rozsáhlé kampani se o bu-
dovách zahrnutých do návštěvního kata-
logu Open House Praha dozvídají česká 
média, široká veřejnost a prostřednictvím 
portálu www.openhouseworldwide.org 
také lidé ze zahraničí. Poznání architektury 
Prahy se tak pro ně stává silným magnetem 
a vážným důvodem návštěvy metropole 
České republiky. 

Pro místní budou návštěvy pražských 
domů příležitostí k  setkání s lidmi, kteří 
dokáží ocenit kvalitní a zajímavou architek-
turu, a výsledkem kromě příjemně stráve-
ného víkendu může být větší pocit souná-
ležitosti k místu, kde bydlíme, vnímavosti 
k architektuře a uvědomění si jejího vlivu na 
veřejný prostor, umění a především na kva-
litu našeho života v  širších urbanistických, 
historických a kulturních souvislostech. 

(red)

Terasa Hotelu International

Budova základní školy a mateřské školy, Bílá ul., Praha 6
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SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
5/2018

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K . 

Jakou rozlohu má Austrálie?
 a) 5 976 000 km²,
 b) 6 729 000 km²,
 c) 7 692 000 km². 

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b) Dr. Zdeněk Mahler byl Čestným občanem Prahy 6 od roku 2008.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží poukázky do automyčky v Praze 6, Veleslavínské 
ulici. Myčka je v provozu non-stop.

1. František Malík, Praha 6  2. Zdeněk Tvrdý, Praha 6  3. Marie Šetřilová, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 31. května 2018 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 2018,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V květnu soutěžíme o tři láhve australského vína.

kvě� n 2018

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 2018

04.5. pátek 10:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
05.5. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie
09.5. středa 19:00 Spejbl a město hříchu
10.5. čtvrtek 10:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti 
11.5. pátek 10:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti 
12.5. sobota 14:00 + 16:30 Jak s Máničkou šili všichni čerti
15.5. úterý 10:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti 
16.5. středa 10:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti 
17.5. čtvrtek 10:00 Hurvínkovo přání
19.5. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkovo přání
20.5. neděle 14:00 a 16:30 Pohádky pro Hurvínka
    Zájezd Kolín
21.5. pondělí 08:30 + 10:30 Pohádky pro Hurvínka
    Zájezd Kolín
22.5. úterý 10:00 Hurvínkovo přání
23.5. středa 10:00 Hurvínkovo přání
23.5. středa 19:00 Spejbl versus Drákula
24.5. čtvrtek 10:00 Hurvínek mezi osly
26.5. sobota 14:00 Hurvínek mezi osly
27.5. neděle 10:30 Hurvínek mezi osly
29.5. úterý 10:00 Hurvínek mezi osly
30.5. středa 10:00 Hurvínek mezi osly
31.5. čtvrtek 10:00 Pohádky pro Hurvínka

01. 05. ÚT MOŽNÁ ŽE JISTĚ ALE URČITĚ SNAD - 
PREMIÉRA

02. 05. ST ZAČALO TO VESTPOCKETKOU
03. 05. ČT KDYBY TISÍC KLARINETŮ
08. 05. ÚT ŠEST ŽEN
09. 05. ST SKLENĚNÉ PRKNO(DERNIÉRA)
10. 05. ČT MAM‘ZELLE NITOUCHE(DERNIÉRA)
11. 05. PÁ ZLOMENÉ SRDCE LADY 

PAMELY(DERNIÉRA)
13. 05. NE ZA HYMNU CO NEJDELŠÍ

ANEB JAK DOSTAT ČESKOU HYMNU
DO GUINESSOVY KNIHY REKORDŮ

16. 05. ST ZAČALO TO VESTPOCKETKOU
17. 05. ČT ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
18. 05. PÁ MOŽNÁ ŽE JISTĚ ALE URČITĚ SNAD
19. 05. SO ŠEST ŽEN 16:00
23. 05. ST KYTICE
24. 05. ČT KYTICE
25. 05. PÁ CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD
30. 05. ST ŠEST ŽEN
31. 05. ČT KDYBY TISÍC KLARINETŮ
HOSTÉ:
14. 05. PO VŠECHNOPÁRTY
15. 05. ÚT VŠECHNOPÁRTY
21. 05. PO DEJVICKÁ LIVE! - VEČERY S PRAHOU 6
22. 05. ÚT DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
28. 05. PO VŠECHNOPÁRTY
29. 05. ÚT VŠECHNOPÁRTY



Před vjezdem na Letiště Václava Havla 
byla po pravé straně vybudována nová 
silnice, která v  roce 2004 dostala jmé-
no Laglerové. Jedná se o jednosměrnou 
ulici z Aviatické.

Božena Laglerová byla průkopni-
cí české aviatiky, první česká a třináctá 
žena na světě, která v  roce 1911 získala 
pilotní průkaz.

Božena Gabriela Věnceslava Laglerová 
– Peterková se narodila 11. prosince 1886 
v Praze na Vinohradech jako nejmladší ze 
sedmi dětí tajemníka zemského fi nanční-

ho ředitelství v Praze Vojtě-
cha Laglera a jeho manžel-
ky Josefy. Otce ztratila již 
v pěti letech, na výchově se 
podílel její strýc Filip Počta, 
významný český geolog 
a paleontolog. Snad i díky 
němu vyrostla z  dítěte 
cílevědomá a emancipo-
vaná mladá žena.

Nic však nenasvědčova-
lo budoucí dráze slavné 
pilotky. Její nadprůměrné 
hudební nadání ji předur-
čovalo k jiným cílům. Přá-
la se stát hudební pěvkyní. Studovala 
na pěveckém oddělení pražské konzerva-
toře, kterou absolvovala v roce 1906. V le-
tech 1907 – 08 působila jako sólistka Vino-
hradského divadla. Bohužel, při generální 
zkoušce prvního představení ztratila hlas 
a s ním i hlavní roli. V  roce 1909 odjela 
studovat zpěv do Paříže, ale onemocně-
ní hlasivek její slibnou kariéru defi nitivně 
ukončilo. V roce 1910 se v Praze pokusila 
o studium sochařství, nenaplňovalo ji to, 
a tak ho opustila. Za pobytu v  Paříži se 
začala zajímat o tehdy módní záležitost – 
aviatiku. V Praze začala docházet na ČVUT, 
kde o aviatice přednášel její švagr Václav 
Felix, profesor v  oboru experimentální 
fyzika a nadšený fanda do létání. Božena 
začala navštěvovat jeho přednášky o le-
tectví a plánovala si, že si udělá letecký 
průkaz. Na jaře 1911 byla po několika od-
mítnutích přijata na německou leteckou 
školu v Borku u Berlína k Hansi Grademu, 
slavnému průkopníkovi aviatiky a letec-
kému konstruktérovi. Jeho letouny, k  je-
jichž výrobě se užívaly bambusové tyče, 
byly velmi lehké, a bylo téměř nemožné 

létat s  nimi za silněj-
šího větru. 23. května 
nastoupila před komisi 
ke zkušebnímu letu, 
který předcházel pilot-
ní zkoušce. Tento let 
skončil těžkou havárií, 
kterou málem nepřeži-
la. Měla sádru od hlavy 
až k  patě, prasklé ob-
ratle a další pohmož-
děniny. Laglerová to 
nevzdala. Nejenže se jí 
podařilo znovu se po-
stavit na nohy, ale do-
konce se vrátila k  létá-
ní. Už 27. září úspěšně 

složila pilotní zkoušku. Stala se tak první 
Češkou i obyvatelkou Rakousko – Uher-
ska a třináctou ženou na světě, které se 
podařilo získat pilotní průkaz. 7. října v le-
tecké soutěži v Hannoveru získala stříbr-
ný pohár, první mezinárodní leteckou tro-
fej pro Čechy. Díky tomu se začaly hrnout 
nabídky na exhibiční turné, z nichž tehdy 
aviatici v podstatě žili. Jako sportovní pi-
lotka podnikla mnoho úspěšných letů po 
celém světě, hlavně v  Americe, na Kubě 
a poté na Haiti. Návrat domů z poslední 
cesty byl velmi dobrodružný, na Kubě 
zmizel impresário i s pokladnou, a tak se 
nakonec Laglerová po značně dobrodruž-
né cestě vrátila domů bez letadla i bez 
prostředků. Po vypuknutí první světové 
války se třikrát přihlásila k vojenskému le-
tectvu, ale byla vždy odmítnuta s tím, že 
v letectvu mohou složit pouze muži. 

22. dubna 1919 se vdala za Josefa Pe-
terku, leteckého instruktora a našeho 
předního odborníka na fotogrammetrii. 
Po skončení války se létání vzdala i pro-
to, že Grade přestal vyrábět typ letounu, 
na který byla zvyklá. Působila jako no-
vinářka, vyučovala zpěv a pokračovala 
v propagaci české aviatiky. Angažovala se 
také trochu i v politice a v listopadu 1925 
kandidovala v parlamentních volbách za 
Národní stranu práce, kterou podporovali 
například Čapek či Peroutka. 

8. října 1941 podlehla srdečnímu one-
mocnění ve svém bytě v Praze – Bubenči. 
Je pochována na Bubenečském hřbitově.

Je škoda, že její jméno, známější v  za-
hraničí než u nás, i zásluhy o počátky čes-
ké aviatiky upadly v zapomnění.

Přestože Božena Laglerová létala po-
měrně krátce, v československém letectví 
byla nepřehlednutelnou individualitou. 

(mip)

ho ředitelství v Praze Vojtě-
jeho manžel-

ky Josefy. Otce ztratila již 
v pěti letech, na výchově se 

la se stát hudební pěvkyní. Studovala 

létat s  nimi za silněj-
šího větru. 23. května 
nastoupila před komisi 
ke zkušebnímu letu, 
který předcházel pilot-
ní zkoušce. Tento let 
skončil těžkou havárií, 
kterou málem nepřeži-
la. Měla sádru od hlavy 
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Tak pravil dle dávných letopisů budou-
cí slavný vojevůdce Jan Žižka, před jehož 
vojsky se později třásla celá Evropa, dne 
25. března léta páně 1420, kdy se husité, 
v počtu 400 lidí, včetně žen a dětí, 12 sel-
ských vozů a 9 jezdců, střetli v legendární 
bitvě u Sudoměře proti dvojnásobné pře-
sile „železných pánů“, maltézských rytířů. 
Tato bitva byla první skutečnou bitvou 
husitů a měla už všechny znaky jejich 
způsobu boje. Něco z  atmosféry středo-
věké bitvy a odlesku dávné slávy středo-
věkých rytířů budou moci vidět návštěv-
níci 5. Středověkých slavností 26. května 
2018 v areálu Břevnovského kláštera.

Železní páni nevymřeli. Přes propast 
staletí, která současnou dobu dělí od ry-
tířského středověku, jsou jich pořád stov-
ky ba tisíce rozesetých po celé Evropě. 
Skupiny historického šermu udržují jejich 
étos, bojové dovednosti a zbroj, jakkoliv 
jsou to repliky. Novodobí středověcí ry-
tíři účinkují povětšinou ve fi lmech, jako 
bojová animace hradů a tvrzí v  návštěv-

nické sezóně při hradních slavnostech 
nebo v rekonstrukcích historických bitev, 
v nichž má zejména Praha 6 slavnou tra-
dici každoroční připomínkou bitvy na Bílé 
hoře. 5. Středověké slavnosti se v  tomto 
případě budou odehrávat v kulisách jed-
noho z  nejvýznamnějších duchovních 
středisek země české - Břevnovského 
kláštera benediktinů.

A protože ani železní páni se nedoká-
žou mydlit celý den, šermířská klání a ry-
tířské turnaje nevyplní celý den slavností, 
které začnou v 9.30 a skončí kolem 18 ho-
diny večerní. Prostor dostane i středověká 
kultura - dobová hudba, loutkové diva-
dlo, nové výpravné mysticko-šermířské 
představení „Síla osudu“ v  podání sku-
piny Allgor - a středověká zábava: tance 
s ohněm, představení hadích mužů a žen 
v akrobaticko-mystickém vystoupení 
a k  tomu i ukázky krvavého katova ře-
mesla, názorné to připomínky hrdelního 
práva a pojetí středověké disciplíny. Pro 
děti, malé princezny a pážata, jsou připra-

veny soutěž Děti meče a humorná výuka 
šermu nazvaná Verbováníčko. Specializo-
vanou položkou programu bude ukázka 
výcviku asistenčních psů od společnosti 
Pomocné tlapky. Vše zarámuje kolorit 
dobového tržiště. Dospělé jistě potěší 
prohlídka Břevnovského kláštera a kláš-
terního pivovaru spojená s ukázkou stře-
dověkého vaření piva.

Nositeli boje a rytířských ctností 5. 
Středověkých slavností budou skupiny 
historického šermu. Allgor, skupina scé-
nického a historického šermu z Prahy, se 
specializuje na vrcholný středověk. Vo-
jevůdce těchto rytířů Daniel Buben říká: 
„Skupina vznikla v roce 2010. Je sestavená 
ze zkušených profesionálních či polopro-
fesionálních šermířů z několika předešlých 
skupin a její členové se historickému šer-
mu věnují již 20 - 25 let. Allgor si zakládá 
na realistických a tvrdých soubojích, a to 
tak, aby si oko diváka přišlo na své a rytíři 
se přitom nezranili. Každé vystoupení je 
podmalováno krásnou scénickou hudbou 

„… a aby toho nebylo málo, přinesl vzápětí druhý jezdec, který hlídkoval vepředu, zprávu, že od severu se blíží veliký od-
díl královských železných pánů, kterých bylo také tisíc. Husitský houf projel Sudoměří a octl se v rybničnatém kraji, kde jen 
cesty a hráze poskytovaly pevnou půdu pod nohama. Hejtman Břeněk přikázal zastavit: ‚Když není naděje na únik, je třeba 
pořádně se přichystat k boji.‘ Žižka vyjel na hráz, prohlédl si krajinu a řekl: ‚Zde, tady je to místo. Zde vyčkáme na útok.‘„ 

ŽELEZNÍ PÁNI NAVŠTÍVÍ 5. STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI

V BŘEVNOVĚ
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a nadabováno herci z pražských divadel. 
Letošní ročník má podnázev „Železní páni 
na Břevnově“, diváci tudíž uvidí mnoho ry-
tířů v plné zbroji, tradiční tvrdý Královský 
rytířský turnaj, plno soubojů a šarvátek 
a také vystoupení Templářů – rytířů Krista.“ 
Zbraněmi rytířů Allgor jsou meče, štíty, 
jednoruční i obouruční sekyry, bijáky, bo-
jová kladiva, palcáty, halapartny, tesáky 
a dýky. K  rekvizitám patří vojenský do-
bový stan, mučírna a popraviště. Diváci 
znají Allgor z  mnoha rytířských turnajů, 
středověkých slavností a historických 
průvodů; vedle boje a turnajů na koních 
skupina dokáže bavit své diváky také 
ohnivou show, vystoupením bubeníků, 
kejklířů, šašků, chůdařů i kouzelníků, pro-
blémem nejsou ani fakíři, dobové tance 
a exotické břišní tanečnice, pro děti doká-
ží připravit naučný program střelby z kuší 
a luků. Skupina je úspěšná i v zahraničí. 
Pro zahraniční publikum jsou vystoupení 
nadabována v několika světových jazy-
cích, aby diváci porozuměli vyprávěnému 
příběhu v rodné řeči. 

Vedle řinčení zbraní a chroptění raně-
ných nebo popravovaných nejlépe zpro-
středkuje atmosféru středověku hudba, 
která k těmto slavnostem neodmyslitelně 
patří. Své umění zde předvede skupina 
Bakchus. Organizátoři si už podle názvu 
nemohli vybrat líp, neboť Bakchus alias 
Dionýsos, jak praví legendy, kam se svou 
družinou přišel, všude šířil bujné veselí. 
Středověk je považován za „temné“ obdo-
bí, ale že i v něm se dařilo radosti, diváky 
přesvědčí písně a tance potulných kejklířů, 
vznešených trubadúrů a rozverných 
studentů v podání této skupiny. Bakchus, 
skupina čtyř profesionálních hudebníků 
z Prahy a Brna, byla založena v roce 2006 
a od té doby absolvovala stovky koncer-

tů v ČR i zahraničí (Německo, Dánsko, 
Francie, Švýcarsko, Itálie, Rakousko, Slo-
vensko, Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko, 
Ukrajina, Kypr, Japonsko). Má za sebou 
stovky realizovaných vystoupení, práce 
pro fi lm, divadlo a rozhlas, natáčí scénic-
kou hudbu. Ve svém repertoáru má ev-
ropské písně a tance z 12. – 16. století. Její 
instrumentář je složen z replik dobových 
nástrojů (dudy, šalmaje, zvířecí rohy, kvin-
terna, loutna, fi dula, harfa, cistra, bubny).

Zbývá představit ještě poslední účin-
kující: taneční formaci Ignis Dea, dále 
skupinu historického šermu z  Havlíčko-
va Brodu Páni z  Lichtenburka zabýva-
jící se obdobím vrcholného až pozdní-
ho středověku, založenou na přelomu 
let 2015 a 2016 z důvodu dlouholetého 
přátelství dvou šermířů zocelených žá-
rem bitev, a ještě akrobatickou skupi-
nu Aventyr, která vznikla v  roce 2009 
jako volné sdružení umělců zajímající 

se o netradiční formy divadla – pouliční 
umění, akrobacii, fyzické divadlo a scé-
nický boj. Akrobacie a náročná fyzická 
aktivita nejsou ve vystoupeních skupiny 
Aventyr samoúčelné, přítomen je vždy 
silný příběh, který může být klaunskou 
anekdotou i dramatickým eposem z dob 
dávno minulých. 

Posledním a nikoli nevýznamným účin-
kujícím 5. ročníku Středověkých slavností 
v  Břevnovském klášteře je profesionál-
ní herold  Martin von Blaustadt, jemuž 
bude patřit po celý den slovo, povětši-
nou humorné. Kdybychom řekli, že je to 
speaker nebo moderátor, velmi bychom 
tím zužovali jeho akční rádius a snižovali 
portfolio jeho dovedností, protože funkce 
heroldů na panovnických a šlechtických 
dvorech středověku byla mnohem závaž-
nější. Heroldi byli především ceremoniáři, 
vyhlašujícími zprávy a právní rozhodnu-
tí, ale byli i posly a pořádkovou stráží. Na 
rytířských turnajích ohlašovali soupeře, 
rozhodovali o tom, zda užívají správ-
né znaky a klenoty na přilbicích, dbali na 
dodržování pravidel a vyhlašovali vítěze. 
Občas se objevilo i příležitostné veršote-
pectví lapidárně komentující danou zále-
žitost, okořeněné schopností pozorování 
a nabytou moudrostí. I heroldi, stejně jako 
rytíři, přežili do našich dob. V současných 
monarchiích se kromě otázek spojených 
s heraldikou, znalectvím užívání erbů a ge-
nealogie šlechtických rodů, starají o koru-
novace, sněmy, královské sňatky, pohřby 
a jiné státní obřady. Být heroldem bylo a je 
umění svého druhu. Suma sumárum: stře-
dověká kratochvíle jednoho odpoledne 
pro zábavu je ve skutečnosti neobyčejně 
těžká práce účinkujících umělců opřená 
o studium historie a dřinu mnoha let. Bez 
lásky k historii by to vůbec nešlo. Vítejte na 
5. Středověkých slavnostech v Břevnově. 

(red)

Skupina středověké hudby Bakchus
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Pokud navštívíte výstavní sály pařížské-
ho muzea Louvre věnované antickému 
sochařství, v  jednom z  nich vás ovládne 
zvláštní pocit – všude samé hlavy, hlavy 
z  mramoru, hlavy mužské, hlavy vládců 
a senátorů, jejichž vliv a intriky pohltil čas, 
hlavy bez očí i s očima, hlavy poškozené 
i zachovalé. Nejprve vám všechny splý-
vají vjedno, při pozornějším pohledu ale 
začnete vnímat detaily i osobitost každé 
z  nich – tvar i sošnost hlavy, výraz tváře 
a očí, jakkoliv chybějících, i celkový cha-
rakter dávné osobnosti zobrazené bez 
těla - a ani ho k tomu, co má být hlavou ře-
čeno, nepostrádáte. Do podobné situace 
se dostane návštěvník výstavy „Exprese“ 
sklářského výtvarníka Martina Janeckého, 
kterou na konci března zahájila břevnov-
ská Galerie Kuzebauch. Navštívit ji může-
te do 28. května 2018. 

A právě tato výstava s  výhradním té-
matem hlav připomínala v  den vernisá-
že zmíněný zážitek z  Louvru. Vzhledem 
k  exkluzivitě, jakou v  mnoha směrech 
představuje světoznámá tvorba i sama 
osobnost Martina Janeckého, nebylo 
divu, že bylo během vernisáže husto, hla-
va na hlavě. Avšak nad hlavami návštěv-
níků plujícími prostorem, čněly, nehybně 
upoutány na vyvýšených soklech, hlavy 
– exponáty – výjimečná díla Martina Ja-
neckého se svým poselstvím. Výjimečná 
způsobem svého vzniku především po 
technologické stránce, ale ani umělecká 
a emocionální nezůstávají pozadu. Nám, 
lidem, přijde lidská tvář běžná a normál-
ní, ale podle vědců je zcela ojedinělým 
úkazem, v celém vesmíru nic podobného 
lidské tváři neexistuje. Martin Janecký si 
tedy jako hlavní téma své dosavadní tvor-
by zvolil vesmírný unikát. 

Je jasné, že v  omezeném prostoru 
této komorní galerie nemůže být vy-
stavených hlav mnoho. Je jich zde 7 + 
1 výjimka, jíž je studie rukou. Všechny 
exponáty vznikly začátkem letošního 
roku exkluzivně pro tuto výstavu, a to 
v Janeckého ateliéru na Aljašce ve Spo-
jených státech. Na rozdíl od antických 
hlav a bust v Louvru působí tyto plastiky 
živějším dojmem, jsouce z barevné sklo-
viny s povrchovou úpravou matovanou 
nebo i metalickou, což těm posledně 
jmenovaným dává až kosmický šmrnc 
a přesah. Je téměř neuvěřitelné, že tak 

choulostivé a nesmírně obtížné dílo, ja-
kým je trojrozměrná hlava, vzniká bez 
předchozích kresebných studií. Protože 
neumí kreslit, jak o sobě Martin Janecký 
tvrdí, jeho hlavy vznikají rovnou „z hla-
vy“ v jednu chvíli, která trvá víc jak šest 
hodin nepřetržité práce na huti, a to 
unikátní technikou tvarování skleněné 
bubliny zevnitř, tzv. inside sculpting, 
pomocí speciálních nástrojů pro mode-
lování jemných detailů hlavy, tváře, očí, 
uší, rtů, vlasů nebo krku, zkrátka všech 

linií, oblin, prohlubní i způsobu držení 
hlavy a mnoho dalšího, co utváří její vz-
nos, podobu, výraz a osobitost. 

Skleněné hlavy Martina Janeckého 
jsou univerzální, nenesou fyzické znaky 
příznačné pro konkrétní rasu, jsou neur-
čitého věku a někdy není snadné rozlišit, 
zda se jedná o dívčí či chlapeckou juve-
nilní tvář, i jejich emoce jsou ztlumené 
a nijak extra výrazné, daly by se proto 
označit za jemnou destilaci člověka obec-
ného. Vyhrocené emoce a vášně jsou pro 

MALÝ LOUVRE
Galerie Kuzebach vystavuje díla Martina Janeckého

Martin Janecký, Hlava, ručně tvarované sklo, 2018
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výtvarného umělce vítanou příležitostí 
a snadnou kořistí, avšak Martin Janecký 
vsadil na mnohem obtížnější kartu - sub-
tilní hru myšlenek a emocí skrývající kdesi 
v hloubi své pochyby, a proto se tento zá-
pas dotýká i našich citů, neboť uvnitř nás 
stále probíhá. 

„Snažím se dělat realistické věci, jsem 
perfekcionista,“ tvrdí o sobě Martin Ja-
necký, „čím jsem úspěšnější, tím víc o sobě 
pochybuju - nejlepší práce je ta příští. Lidé 
se dnes bojí dělat obyčejné jednoduché 
věci, a jen málokdo řemeslo… Dnes je 
víc designérů než sklářů, kdo bude jejich 
návrhy za čas realizovat?“ Perfekcionisté 
s  vidinou dokonalosti, které se snaží do-
sáhnout, to mají těžší než ostatní, stej-
ně jako realizmus má své limity, protože 
nic nestojí jen samo za sebe, ale existuje 
v souvislostech. 

Předmětnost a realizmus se v dějinách 
umění cyklicky střídají s  uměleckými 
směry z opačného konce. Podle nadšené-
ho přijetí realistických děl Martina Janec-
kého se zdá, že absenci realizmu si mnozí 
v současné záplavě vizuální libovůle, ne-
pochopitelných konceptů, směrů a tren-
dů, v  nichž je vše dovoleno, silně uvě-
domují, a možná se blíží návrat realizmu 
jako uklidňujícího spočinutí nohama na 
zemi ve stále nejistějším světě. A v tomto 
smyslu je podání ztišeného příběhu reali-
stickou „hlavou“, s určitým prostorem pro 
tajemství, vrcholem mistrovství a dosa-
vadního snažení tohoto mladého umělce. 
Janeckého hlavy a busty jsou jeho osobní-
mi cestami za poznáním lidské tváře. Ná-
stroji poznání jsou v případě tohoto svě-
toběžníka umělecké vidění světa, životní 
zkušenosti a mistrovská práce se sklem.

Stručně z úvah Martina Janeckého:
„Hlavy jsou série portrétů, za nimiž je 

příběh, určitý pocit a osobní výpověď.“ 
„Chlap je krabice s  ušima, pokud mo-
deluji ženskou tvář a udělám chybu, 
je z toho vždycky chlap.“ „Přírodou se nein-
spiruju. Sklo si vybralo mě, miluju i nenávi-
dím ho úplně stejně.“

(red)

Liberecký rodák Martin Janecký (*1980) absolvoval SUPŠS v Novém Boru (1994 – 1998). To ale byla už jen „dolaďovací“ 
a teoretická studia, ve skle se totiž pohyboval od svých 13 let v sklářské fi rmě svého otce, sklářského technologa. Nedlouho 
po skončení studií odjel na zkušenou do světa. V  Americe navštěvoval slavné učiliště Pilchuck Glass School (2006—2007), 
ale nikoli jako pouhý student. Pracoval pro ostatní umělce i  jako pomocná síla, nejprve mytí podlah a úklid, později už jako 
spolupracovník na huti, to když si všimli jeho autorských prací, kterým se věnoval v mezičase, a hlavně jeho obratnosti a tvůrčí-
ho přístupu při zacházení se sklem. K jeho učitelům v té době patřili Richard Royal a William Morris, od nějž se naučil techniku 
vnitřního modelování skleněné baňky, kterou sám časem dovedl k vrcholu práce se sklem na huti. Nemělo by se ale zapome-
nout ani na pobyt ve sklářském studiu u Milana Vobruby ve Švédsku a také na jeho dalšího skvělého učitele Václava Machače, 
připomínkou tohoto období je v Janeckého tvorbě plastika hlavy koně. 

Velmi brzy začal sám vyučovat jako hostující umělec a pedagog na sklářských sympóziích, přehlídkách a nejslavnějších 
uměleckých školách po celém světě – v  Jižní Africe, Austrálii, Švédsku, doma ve Spojených státech, v  Japonsku, Turecku, 
v Holandsku, na Taiwanu, ve Velké Británii, v Německu, Polsku a také v České republice. Získal mnoho světových cen a jeho 
díla mají ve svých sbírkách nejpřednější světové galerie, muzea i soukromí sběratelé. Teď tedy vystavuje v Praze. 

Martin Janecký, Studie rukou, v. 28 cm, ručně tvarované  sklo, 2018

Martin Janecký, Hlava, ručně tvarované sklo, 2018
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Jak jsem uvedl minule, budova hlavní 
školy na Volánově 32, v  Praze XIX-Vokovi-
cích, byla obsazená velitelstvím 9. stíhacího 
sboru Luftwaff en, v budově bylo vybudová-
no naváděcí středisko, fl uma stoly, obecná 
škola tamtéž sloužila jako vojenský lazaret. 
Kam jsme šli my žáci a učitelé? 

Děti nižších tříd museli chodit do Liboce 
do školy u kostela. Vedení školy ve spolu-
práci s rodičovským sdružením požádalo 
správu farního úřadu Českomoravské círk-
ve, aby pro školní účely propůjčila modli-
tebnu v domě č. 220, ulice V kruhu ve Voko-
vicích. S nevšední ochotou bylo vyhověno. 
Dále bylo jednáno s majitelkou restaurace 
u Mihulů ve Veleslavíně o pronájmu restau-
račního sálu. Sešla se komise a uznala jej 
za vyhovující. 

Došlo k novému rozdělení žáků do ná-
hradních prostor. Dětí bydlící okolo Gab-
rielky a ve východní části Veleslavína byly 
spojeny v jednu třídu, kterou převzala paní 
učitelka Věra Hamouzová. Zbytek dětí pře-
vzal pan řídící Karel Kalivoda. 

V letech 1943 a 1944 spojenecké letectvo 

stupňovalo nálety na města, dopravní stře-
diska, továrny, ale také na naše pohraničí, 
které tehdy bylo součástí říše. V nočních ho-
dinách nás probouzelo nepříjemné kvílení 
sirén. Obléknout se a čekat, co bude dál… 
Po dvou hodinách byl letecký poplach 
odpískán táhlým tonem sirén. Ráno vstát 
a hurá do školy. 

Musím na sebe prozradit, že domácí úko-
ly jsem vypracovával o přestávce, abych se 
mohl věnovat práci doma -  péči o mladší 
sourozence, o zeleninu na parcele, ale také 
o králíky a slepice. Oba moji rodiče byli za-
městnáni od 6 do 18 hodin. 

Učitelů byl najednou nedostatek, proto-
že byli nasazeni do Říše na nucené práce. 
V zimním období nebylo uhlí a v prosto-
rách hospody, kde jsme měli dočasně školu, 
jsme seděli zmrzlí v nevytopených místnos-
tech, a to tenkrát byla zima opravdu mrazi-
vá. Přesto, že jsme mrzli, byli hladoví, i tak 
jsme se rádi scházeli a učili. Pamatuji si, že 
okresní inspektor Tejnský chtěl, aby paní 
učitelka Jiřina Kášová vyučovala v restauraci 
u Mihulů  29 hodin týdně, kde se střídali žáci 

skoro z celé školy. Tento stav trval až do kon-
ce války. Začátkem května došlo k vyklizení 
částí vokovické školy, přičemž několik dnů 
na dvoře školy pálili dokumenty příslušníci 
Luftwaff en. Viděli jsme, jak na dvoře školy 
neustále plápolal oheň. 

6. května 1945 kapitán Kovanda se skupi-
nou bojovníků -  barikádníků z Vokovic a Ve-
leslavína - bojem vyčistili vokovickou školu 
a zajatce, německé vojáky, odvedli do kina 
ve Veleslavíně. V budově školy bylo zříze-
no velitelství povstání Vokovice, Veleslavín, 
Liboc, Ruzyně a v přízemí budovy byla zří-
zena ošetřovna, kde měl službu lékař Borč. 
Velitelem celého objektu byl plk. Gšt. Josef 
Fetka. Dále si vybavují, že tam byli učitel Ši-
mák, řídící Kalivoda, učitel Palouš a další. 

Po 1. Světové válce se zakládala mladá 
letecká zbraň, zakladatel byl setník Jiří Kos-
trba v kasárnách na Náměstí Republiky. 
U zrodu prvního leteckého sboru byli pilo-
ti Popelák, Kolář, Samek, Šneberg, Sazima 
a další. První křest prodělávali letecké setni-
ny na Slovensku při ochraně hranic. Naše le-
tectvo v začátku nemělo letouny, tak odjeli 
do Chebu a odkud přivezli několik strojů. 
Rozebrali tam také hangár a přivezli ho do 
Prahy na letište Kbely. 

Otec Josef měl k letectví vztah - v Rakous-
ké armádě, v  níž byl od roku 1914 až do 
konce 1. světové války, byl ve Vídni vycvičen 
jako pilot velitelem Holekou. V roce 1936 se 
otec zúčastnil leteckého dne pořádaném 
prezidentem Československé republiky T. 
G. Masarykem. V roce 1937 otec dostal do-
poručení od předsedy československých 
letců kapitána Popeláka na nájem obchod-
ní místnosti v nově otevřené budově letiště 
Praha-Ruzyně. V místě pokračoval prodej až 
do roku 1970.  

Rodiče hledali pronájem bytu v Ruzyni. 
Na fasádách domů byly nabídky k proná-
jmu ve Veleslavíně a ve Vokovicích, s pod-
mínkou bez dětí, psa nebo kočky. Vstříc 
nám vyšel pan Procházka a nad kasárnami 
v Ruzyni nám pronajal vilu s přízemním by-
tem s kuchyní a třemi pokoji. Než jsme se 
nastěhovali do Ruzyně, matka chodila za 
otcem pěšky. S  bratrem v kočárku a mojí 
maličkostí. Někdo se může zeptat, proč pěš-
ky. V té době byl zákaz vozit ve veřejných 
dopravních prostředcích kočárek s děckem. 
Cestou jsem viděl dost invalidů s fl ašinetem 
nebo skupinky zpěváků zpívajících před 
domy, kde jim lidé v útržcích novinového 
papíru házeli fi nanční odměnu za zpěv.

Pokračování příště...

EMIL ŠNEBERG
Moje vzpomínky na Vokovice a Veleslavín (II. část)

Josef Šneberg, Letecký den T. G. M. v roce 1936 
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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 – pá 13.00 – 19.00 / so – ne 11.00 – 19.00

PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ
KVĚTEN 2018

VÝSTAVA

SEMPÉ – MALÝ MIKULÁŠ A JINÉ...
První výstava světoznámého francouzského 
kreslíře a  ilustrátora v  Česku představí nejen 
ilustrace Malého Mikuláše, ale i  autorův svébytný 
novinový humor a  titulní strany světových 
magazínů, jako je New Yorker a  Paris Match  
| kurátor Klára Voskovcová | od 4. 5. do 15. 7.

 DOPROVODNÝ PROGRAM

12. 05. | 17.00 | Svět knihy – Mikulášovi přátelé – Přijďte se seznámit – výtvarná dílna pro děti všech generací. Na Holešovickém 
výstavišti, pavilon Rosteme s knihou
13. 05. | 15.00 | Den matek – Mikulášovy recepty aneb nadílka francouzských delikates – odpoledne plné dobrot..., stánky 
s (nejen francouzskými) delikatesami, zábavné vaření s dětmi a pro děti s Karolínou Kamberskou, relaxace pro maminky v zahradě. 
Vstupenky možné zakoupit přes GoOut.cz nebo přímo ve Villa Pellé
17. 05. | 18.00 | Komentovaná prohlídka výstavy – s odborníkem na kreslený humor Ivanem Hanouskem
19. 05. | 15.00 | Mikulášovy průšvihy – Jak se animuje rvačka? – Animátorská dílna s Ultrafun.  Rezervace: dilny@villapelle.cz 
22. 05. | 18.00 | Komentovaná prohlídka výstavy a beseda – Sempé – ilustrace, karikatura, vtip –  chcete se dozvědět více o kresleném 
humoru, ilustraci a karikatuře? Nikdo není povolanější, než publicista Pavel Ryška 
31. 05. | 18.00 | Beseda – S humorem nad kresleným humorem – s českými humoristy o těch světových a naopak: Jiří Slíva, Miroslav 
Barták, Miroslav Kemel, Fefík, Ivan Hanousek
 
Stálá součást výstavy / půda Villy Pellé 
Redakce občasníku Patálie v Pellé

NABÍDKA PRO ŠKOLY A ŠKOLKY / TD NA OBJEDNÁNÍ - Mikulášovi přátelé a jejich průšvihy

MŠ předškoláci, 1. stupeň ZŠ | Literárně-tvůrčí dílna s malým Mikulášem a jeho kamarády Augustýnem, Albínem, Celestýnem, Fridolínem, 
Jáchymem, Kryšpínem, Vendelínem a Viktorínem. Mikuláš a jeho přátelé občas provedou nějakou lumpárnu a jsou z toho velké patálie. Víte, 
co slovo patálie vlastně znamená? Už jste někdy zažili průšvih? Seznámíme se s celou partou kamarádů. Inspirováni Sempého ilustracemi 
vytvoříme humorný příběh z vlastního života ve školce nebo ve škole! Zkusíme si živou kresbou nakreslit svého kamaráda nebo dokonce 
paní učitelky!

2. stupeň ZŠ | V literárně-tvůrčí dílně se seznámíme s Mikulášem a jeho přáteli. S lehkým humorem si vytvoříme živý obraz lumpárny, možná dojde  
i na honičku na zahradě! Inspirováni Sempého ilustracemi se pokusíme s nadsázkou a stylizací na způsob karikatury rozfázovat humorný příběh, 
scénosled. K příběhům se budeme inspirovat společnými  zážitky ze života ve škole. | s lektorkami Magdalénou Rokosovou a s Annou Rejchrtovou |  

Délka tvůrčí dílny: 90 min.  Kapacita dílny: dle dohody Cena za dílnu: min 1 000 Kč / skupiny nad 17 dětí 60 Kč / dítě. 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PRO ZŠ 
Prohlídka výstavy bez tvůrčí dílny na 45 min, možno v dopoledních hodinách. Vstupné: skupina nad 15 žáků / 50 kč dítě více informací: dilny@
villapelle.cz / www.villapelle.cz



Váš servisní partner Volkswagen PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
tel.: 800 10 12 12, e-mail: info@prerost-svorc.cz, www.prerost-svorc.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Volkswagen STK Service
Prevence je vždy lepší než později řešit nepříjemné následky. To platí u auta stejně jako u Vašeho zdraví. 

A nejlepší preventivní prohlídka je samozřejmě u skutečných odborníků. Náš servis je navíc spojen se 

zajištěním známky z technické kontroly a emisí zdarma. (*Prohlídka vozidla a odstranění případných 

závad před technickou kontrolou jsou zpoplatněny dle platného ceníku.) Zbavíme Vás tak nepříjemných 

formalit a ušetříme Vám čas, který můžete věnovat například svému zdraví. 

Proto jsme se stali partnerem Nadačního fondu Petra Koukala a jeho projektu „STK pro chlapy“. 

Více informací o projektu najdete na www.stkprochlapy.cz.

* V případě splnění podmínek uvedených na www.volkswagen.cz.

Svěřte se do péče
odborníků!

Možnost STK 

a emisí zdarma.


