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kino-divadlo-kavárna
2/5/ČT 16:00/KiNO SENiOR - Hitler vesus Picasso
 (fascinující výstavy na filmovém plátně)
 18:00/NOViNKA - the beach bum
 20:00/NOViNKA - Avengers: Endgame (titulky)
4/5/SO 14:00/KiNO JuNiOR - uglyDolls
 16:00/KiNO JuNiOR - Hledá se Yetti
 18:00/NOViNKA - Avengers: Endgame (dabing)
 21:00/NOViNKA - Řbitov zviřátek
5/5/NE 10:00-18:00/KAVÁRNA - MEDVĚDÁRiuM 2019 - třetí ročník 
 mezinárodního medvědího festivalu
 14:00/MEDVĚDÁRiuM uVÁDÍ - Ledová sezóna: Medvědi 
 jsou tady
 16:00/KiNO JuNiOR - uglyDolls
 19:30/35MM FiLM - Happy End
6/5/PO 16:00/KiNO SENiOR - Skleněný pokoj
 18:30/REPLAY - Na shledanou tam nahoře
 21:00/NOViNKA - the beach bum
7/5/ÚT 18:30/NOViNKA - the beach bum
 21:00/NOViNKA - High Life
8/5/ST 16:00/KiNO SENiOR - Van gogh - O bílých polích 
 a oblačném nebi  (fascinující výstavy na filmovém plátně)
 18:30/NOViNKA - High Life
 20:30/FiLMOVÝ KLub - Oni a Silvio
9/5/ČT 18:30/NOViNKA - Zelená kniha
 21:00/NOViNKA - trhlina
10/5/PÁ 18:00/NOViNKA - the beach bum
 20:00/iNDiCKÝ FiLM - Maharshi 
 (premiéra v původním znění s anglickými titulky)
11/5/SO 14:00/KiNO JuNiOR - Pokémon: Detektiv Pikachu
 16:00/KiNO JuNiOR - uglyDolls
 18:30/NOViNKA - trhlina
 21:00/NOViNKA - My
12/5/NE 14:00/KiNO JuNiOR - Cesta do pravěku
 16:00/KiNO JuNiOR - Pokémon: Detektiv Pikachu
 18:30/NOViNKA - My
 21:00/NOViNKA - Řbitov zvířátek
 13/5/PO 16:00/KiNO SENiOR - Ženy v běhu
 18:30/REPLAY - Divoké historky
 21:00/NOViNKA - trabantem tam a zase zpátky

15/5/ST 16:00/KiNO SENiOR - Caravaggio - Duše a krev 
 (fascinující výstavy na filmovém plátně)
 18:30/tOP.DOC - Westwood: Punk, icon, Activist
 21:00/NOViNKA - bohemian Rhapsody
 18/5/SO 14:00/KiNO JuNiOR - V oblacích
 16:00/KiNO JuNiOR - Pokémon: Detektiv Pikachu
 18:30/NOViNKA - Free Solo
 21:00/NOViNKA - John Wick 3
19/5/NE 14:00/KiNO JuNiOR - Velké dobrodružství Čtyřlístku
 16:00/KiNO JuNiOR - V oblacích
 19:30/35MM FiLM - dokument Jaroslav 
 Kučera Zblízka + Sedmikrásky
20/5/PO 20:00/KONCERt - Emma Smetana
21/5/ÚT 16:00/KiNO SENiOR - Monetovy lekníny - Magie vody a světla
 (fascinující výstavy na filmovém plátně)
 18:30/NOViNKA - Free Solo
 21:00/NOViNKA - John Wick 3
23/5/ČT 18:30/4x ALMODÓVAR - Rozkoš v oblacích 
 21:00/4x ALMODÓVAR - bolest a sláva
24/5/PÁ 16:00/KiNO SENiOR - Ženy v běhu
 18:30/4x ALMODÓVAR - Kůže, kterou nosím
 21:00/4x ALMODÓVAR - bolest a sláva
25/5/SO 14:00/KiNO JuNiOR - Mrňouskové: Daleko od domova
 16:00/KiNO JuNiOR - Aladin
 18:30/4x ALMODÓVAR - Julieta
 21:00/4x ALMODÓVAR - bolest a sláva
26/5/NE 14:00/KiNO JuNiOR - V oblacích
 16:00/KiNO JuNiOR - Aladin
 18:30/NOViNKA - John Wick 3
 21:00/NOViNKA - Zlo s lidskou tváří
30/5/ČT 18:30/NOViNKA - bolest a sláva
 21:00/NOViNKA - Zlo s lidskou tváří
31/5/PÁ 16:00/KiNO SENiOR - Skleněný pokoj
 18:30/NOViNKA - godzilla ii Král monster
 21:00/NOViNKA - Rocketman

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

TOP.dOC - nejlepší dokumenty v kinech / REPLAY - hity, které vám možná utekly / ENGLISH FRIENdLY - festivalové filmy s anglickými (i českými) titulky / KINO SENIOR - novinky nejen pro seniory za zvýhodněné vstupné 
/ 35mm - projekce kultovních filmů z filmového pásu / ALmOdÓVAR - minipřehlídka filmů režiséra Pablo Almodóvara Dny neuvedené v programu – kino a kavárna pro veřejnost uzavřeny

PROGRAm KINA dLABAČOV – KVĚTEN 2019
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Praha 6 spustila elektronický rezer-
vační systém pro přihlášení do školek. 
Přihlašování dětí do školek je stále rela-
tivně složitý proces, který stojí zejména 
rodiče mnoho času, ale i nervů. Zdlou-
havé správní řízení navíc často končí ne-
úspěšně, nebo se rodiče o přijetí dítěte 
dozví prakticky až na konci léta. Městská 
část Praha 6 se proto rozhodla pro rodi-
če připravit rezervační systém, který by 
měl rodičům přihlášení dětí do školky 
maximálně usnadnit a zpřehlednit. Sys-
tém se již spustil. Rodiče mohou využít 
rezervačního systému, do kterého se 
dostanou přes webové stránky www.
jakdoskolky.cz. Radní pro školství Marie 
Kubíková (ODS) navíc nechala vypra-
covat přehledný návod, který popisuje 

veškeré funkčnosti systému. Příručka je 
dostupná online na webu městské části 
Praha 6 (http://bit.ly/JakDoSkolky), ale 
bude se také ve fyzické podobě roz-
dávat rodičům. Připravena je také její 
anglická verze.„Jestli školka může dítě 
přijmout, se rodiče v předchozích letech 
dozvěděli často až na konci léta, což je 
prostě systémová chyba, kterou na úrovni 
ministerstva nikdo neřeší. S naším novým 
portálem jakdoskolky.cz bude proces zá-
pisů pro rodiče alespoň trochu jednodušší 
a určitě rychlejší. Věřím, že nový systém 
rodiče ocení, ačkoliv jsme se na počátku 
nevyhnuli technickým problémům. Měl 
by jim totiž především ušetřit čas a nervy. 
Rodiče tak budou moci například sledovat 
pořadí umístění svého dítěte v jednotli-

vých školkách v reálném čase,“ přibližuje 
výhody nového systému radní pro škol-
ství Marie Kubíková (ODS). Rodiče i přes 
přihlašování přes rezervační systém bu-
dou i nadále potřebovat vyplněnou žá-
dost, rodný list dítěte a doklad o trvalém 
pobytu na Praze 6. Mohou si však zvolit 
možnost mezi standardní papírovou, 
nebo pomocí osobní datové schránky. 
Žádosti jsou dostupné na webu www.
jakdoskolky.cz, na Úřadu městské části 
Praha 6 nebo na webech jednotlivých 
mateřských škol. Přihlášek mohou rodi-
če podat libovolné množství, nicméně 
přednost ve školkách dostanou děti s tr-
valým pobytem v městské části Praha 6, 
kam nespadají děti z Lysolají, Nebušic, 
Suchdola a Prahy 17. 

Letiště Praha otevřelo novou če-
kárnu pro cestující se zdravotním 
postižením či omezenou schopností 
pohybu a orientace. Zdravotně zne-
výhodnění cestující budou moci nyní 
před svým odletem z Letiště Václava 
Havla Praha využít novou čekárnu spe-
ciálně upravenou pro jejich potřeby. 
Čekárna se nachází v odletové hale 
terminálu 2 v prostorách bývalé bez-
pečností kontroly a znamená zvýšení 
komfortu cestujících se zdravotním 
postižením a osob s omezenou schop-
ností pohybu či orientace. Čekárna 
bude fungovat v prozatímním denním 
režimu od 8 do 16 hodin. Cestující zde 
najdou sedačky, soda bar a k dispozi-
ci je jim vždy i standardní asistence, 

která cestujícímu poskytne dopro-
vod, pomoc s odbavením, průchodem 
bezpečnostní kontrolou či nástupem 
do letadla. „Naším cílem bylo vybudo-
vat komfortní prostor, kam se cestující se 
speciálními potřebami dostaví sám nebo 
s doprovodem. Následně se jej ujme od-
borně proškolený pracovník a poskytne 
mu veškerou asistenci při pohybu letiš-
těm. Ta je ostatně osobám se zdravotním 
postižením či sníženou schopností pohy-
bu poskytována na letišti standardně,“ 
říká tomáš Vláčil, ředitel provozu ter-
minálů Letiště Praha. Při odletu i příle-
tu si již dnes cestující mohou objednat 
asistenční službu, která je poskytovaná 
zdarma. Služba je k dispozici po před-
chozím objednání už při koupi letenky 

u letecké společnosti nebo po příjez-
du na letiště u odbavovací přepážky, 
na informacích nebo označených kon-
taktních místech, včetně nové čekárny 
na terminálu 2. Cestující by měli také 
vždy přesně specifikovat své indivi-
duální potřeby. Asistence je pak au-
tomaticky zajištěna během celé cesty 
i v případě přestupu na tranzitním leti-
šti. Zdravotně postižení cestující, kteří 
jsou držitelem ZtP/P, můžou navíc par-
kovat zdarma na všech letištních par-
kovištích a parkovacích domech. Před 
odjezdem se stačí dostavit s parkova-
cím lístkem a průkazem ZtP/P na dis-
pečink parkovišť v přízemí parkovacího 
domu Parking C, kde mu bude vydán 
volný výjezdní lístek.

Šárecký dvůr se stal nejlepším rezi-
denčním projektem ve střední a vý-
chodní Evropě. Skupina Crestyl získa-
la v dubnu ocenění za nejlepší 
rezidenční projekt v rámci 
HOF Awards 2019, a to za uni-
kátní obytný komplex Šárecký 
dvůr. ten je umístěn v klid-
ném prostředí pražské Šárky 
a spojuje moderní styl bydlení 
s historickým zázemím dávné 
usedlosti. HOF Awards 2019 
oceňují nejlepší projekty, fir-
my a odborníky z oblasti realit 
ve střední a východní Evropě. 
Rezidenční park Šárecký dvůr 
vznikl v prostorách historické-
ho dvora s působivou bránou. 
Pečlivě zrekonstruovanou ba-
rokní budovu doplňuje pětice 
nových viladomů, rozmístě-
ných v zahradě s parkovou 

úpravou. Projekt nabízí bydlení v uza-
vřeném areálu s recepcí a podzemním 
parkováním poblíž pražské přírodní 

rezervace Divoká Šárka, zároveň však 
jen pár minut chůze od stanice metra. 
Projekt Šárecký dvůr je tvořen celkem 
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MČ PRAHA 6 A SPOLEK PORTE VÁS ZVOU NA

FRESH SENIOR PRAHA 6
PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

PROGRAM ⟶ KVĚTEN – ČERVEN 2019
ÚT 7. 5. | 16.00 | Písecká brána | SETKÁNÍ S JITKOU MOLAVCOVOU 
Písničky a�povídání o�pozoruhodné divadelní cestě herečky, muzikantky, zpě-
vačky a�divadelní partnerky Jiřího Suchého. (koncert)

ÚT 14. 5. | 15.50 | u tram. zast. Bílá hora | BÍLÁ HORA  REZERVACE
Na�místě  střetnutí stavovských vojsk s�císařskými stojí prostá, nenápad-
ná mohyla. Porážka stavovských vojsk v�bitvě na�Bílé hoře znamenala  
konec českého stavovského povstání a�ovlivnila další osud Čechů. Jed-
noduchá kaple, vystavěná po�bitvě v�místě vojenského střetnutí k�uctě-
ní památky padlých vojáků, se stala základem budoucího kostela Panny 
Marie Vítězné. Celý komplex je typickým barokním poutním kostelem 
s�ústřední svatyní, obklopenou kaplemi a ochozem. (vycházka )

ÚT 21. 5. | 16.00 | Villa Pellé | VÝKLADNÍ SKŘÍŇ METROPOLE
Václavské náměstí bývalo živoucím centrem Prahy, bulvárem s�tramvajemi 
a�neony, zářícími dlouho do�noci. Jeho dnešní tristní stav je důsledkem neu-
vážených úprav v�poslední třetině 20. století. V�čem spočívají jeho příčiny? 
Jak bude náměstí vypadat po�dlouho plánované revitalizaci a�vrátí se na�něj 
tramvaje? Na�to vše nám odpoví architekt Petr Kučera. (z�cyklu město)

ÚT 28. 5. | 11–19 | Villa Pellé | FRESH SENIOR FESTIVAL
Sedmý ročník festivalu, kam se můžete přijít pobavit, nebo se poradit s�od-
borníky z�různých oborů . Novinkou bude setkání se zástupci spolku Lepší se-
nior a�jejich projektu Pečujeme s�radostí určený pro ty, kteří se nezalekli vel-
mi náročné domácí péče o�své blízké a�potřebují poradit nebo si vyměnit své 
zkušenosti. Těšit se můžete na�vystoupení swingové kapely Shadde Yadde, 
nestárnoucí Petru Černockou a�sympaťáka Aleše Hámu a�Hamlety. (festival)

ÚT 4. 6. | 16.00 | Villa Pellé | O SMYSLU LÁZEŇSKÉ PÉČE
Smyslem lázeňské péče je urychlení regenerace těla například po�úrazech nebo 
vážných operací a�nemocí. Lázeňská péče, v�minulosti hojně využívána tvz. 

na�pojišťovnu, se v�současné době poněkud omezila, přesto je o�lázně stále zá-
jem, ač lázně nejsou o ciálně uznány jako standardní léčebný postup. Přednáš-
ka MUDr.�Máslové. (zdravotní akademie)

ÚT 11. 6. | 16.00 | Písecká brána | SHAHAB TOLOUIE  
Strhující kombinaci mystiky Perské hudby a�žhavých rytmů španělského  a-
menka posluchačům přináší trio kapely zapálených muzikantů z�Iránu, býva-
lé Jugoslávie a�České republiky. (koncert)

ÚT 18. 6. | 16.00 | Villa Pellé | NA KOLE Z FINSKÝCH HELSINEK PŘES 
ESTONSKO, LOTYŠSKO, LITVU AŽ NA KURSKOU KOSU  
Do�Pobaltí se příliš cykloturistů nevydává. Přitom zde lze najít rušná velko-
města stejně jako zcela liduprázdné oblasti, severský ráz krajiny s�lesy a�jezery, 
moře s�plážemi, kde budete úplně sami, přiměřenou infrastrukturu s�cena-
mi příznivými pro našince, překrásné cyklostezky a�ideální cyklistické počasí 
A�hlavně: nikde nevoní borovice tolik jako v�Pobaltí a�na�Kurské kose, tam voní 
přímo omamně. (cestovatelská přednáška)

ÚT 25. 6. | 16.00 | Villa Pellé | LOUČÍME SE SE SEZÓNOU  
Před letními prázdninami, kdy i�Fresh senior si bere oddychový čas, se stalo 
tradicí uspořádat posezení u�ohně se špekáčkem, limo, pivo či vínem a�zazpívat 
si třeba, ale nejen táborové „cajdáky“. Ani letos tomu nebude jinak. (táborák)

NOVÁ NABÍDKA KURZŮ FRESH SENIOR V ROCE 2019:
VÝTVARNÝ KURZ | úterý 10:00 – 12:00 a 12:00 – 14:00
KONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ CVIČENÍ | středa 10:00 – 11:00
JÓGA | středa 11:05 – 12:05
ANGLICKÁ KONVERZACE | středa 10:00 – 11:00, 11:05 – 12:05 a 12:10 – 13:10
FRANCOUZSKÁ KONVERZACE | čtvrtek 9:30 – 11:00 a 11:05 – 12:35
TAJ-JI | čtvrtek 10:00 – 11:00
PEVNÝ STŘED TĚLA | čtvrtek 11:05 – 12:05

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

Garáže Prašný most - 5. kolo přihlá-
šek. Městská část vypisuje 5. kolo přihlá-
šek o garážová stání na Prašném mostě, 
hlásit se můžete do 9. května 2019. Cena 
za měsíční užívání je 800 korun pro 
osobní vozidlo a 400 Kč pro motocykl. 

Podmínky pro získání parkovacího stání 
v garážích jsou stejné jako pro získání par-
kovacích oprávnění v modrých zónách. 
Stání mohou získat občané s trvalým by-
dlištěm v městské části Praha 6 (všechna 
katastrální území). trvalé bydliště spolu 

s dalšími doklady (technický průkaz) pro-
káže žadatel při podpisu smlouvy. K pod-
pisu smluv je čas do 20. června 2019. ga-
ráže nejsou určena pro vozidla na pohon 
CNg/LPg, maximální vjezdová výška je 
2,10 metru.

51 prémiovými byty, součástí jsou – ve-
dle bytů s běžnými dispozicemi – též 
třípodlažní byty s impozantními kle-
nutými stropy, dvoupodlažní duple-
xy s privátními zahradami i velkoryse 
koncipované penthousy. Koncepce 

projektu je dílem renomovaného stu-
dia bogle Architects, interiéry jsou dí-
lem studia Chmelař architekti. Projekt 
byl dokončen loni v létě. Ocenění HOF 
Awards se každoročně udělují nejlep-
ším projektům, firmám a odborníkům 

z oblasti realit ve střední a východní Ev-
ropě. 160 nominovaných se rekrutuje 
z řad vítězů CiJ Awards, série renomo-
vaných odborných soutěží pořádaných 
v České republice, Maďarsku, Polsku, 
Rumunsku, Srbsku a na Slovensku.

Po dlouhých 15 letech se radnice 
domohla práva. Neoprávněné užívání 
bytu, neplacení nájmu, nespočet odvo-
lání a hlavně jednoznačně obstrukční 
jednání nájemníků při snaze provést 
exekuci. to je ve zkratce příběh, který 
se začal psát v roce 2003, když teh-
dejší radnice začala hájit svá práva. 
Zřejmě proto, že šlo o lukrativní byt 
na Hanspaulce, nechtěla se ho býva-
lá nájemkyně vzdát za žádnou cenu. 
A vydatně jí v tom sekundoval její  

exmanžel. „Povedlo se nám to, v co jsme 
skoro už ani nedoufali, tedy domoct se 
práva. Snažily se o to už čtyři předchozí 
vedení radnice, včetně mého,“ říká ond-
řej Kolář, starosta Prahy 6. „Zároveň to 
vnímám jako silný vzkaz všem podobně 
smýšlejícím, že vytrváme, i když nám 
do cesty postaví sebevíc překážek,“ do-
dává. tento případ je bezprecedentní 
a bohužel ukazuje, že donutit býva-
lého nájemníka opustit obecní byt je 
poměrně složitý právnický a procesní 

oříšek. Základním podnětem k podání 
výpovědi v roce 2003 bylo dlouhodo-
bé neplacení nájemného, nájemkyně 
také neoprávněně užívala větší plochu 
bytu – s manželem si probourali vlast-
ní vchod do vedlejšího bytu, kde pro 
sebe zabrali místnost. Úspěšnou exe-
kucí bylo naplněno také usnesení Za-
stupitelstva MČ Praha 6 č. 517/17, které 
v roce 2017 starostovi uložilo dále po-
kračovat v exekučním řízení na vyklize-
ní bytové jednotky.
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Uzávěra hlavní vzletové a přistávací 
dráhy na Letišti Václava Havla Praha

V květnu bude z důvodu pravidelné 
jarní údržby a dalších nezbytných pra-
cí uzavřena hlavní ranvej 06/24.  Opra-
va bude rozdělena do dvou fází a bude 
probíhat pouze v denní dobu od 8:00 
do 18:00 hodin.  V první etapě v obdo-
bí od 10. 5. do 15. 5. 2019 bude letecký 
provoz probíhat na zkrácené vedlejší 
dráze pouze ve směru na Kladno, a to 
z důvodu broušení na křížení drah. 
V druhé etapě, která je naplánova-
ná na období od 18. 5. do 23. 5. 2019, 

se bude brousit a opravovat zbytek 
hlavní dráhy a provoz bude probíhat 
na vedlejší dráze 12/30, a to v obou 
směrech. V nočních hodinách, tedy 
od 18:00 do 8:00 hodin, bude pro-
voz převeden zpět na hlavní dráhu. 
Z důvodu efektivního využití období 
uzávěry hlavní dráhy, které negativně 
ovlivňuje hustě osídlené oblasti Prahy 
a Kladenska, budou v tomto období 
na dráze a v její blízkosti provedeny 
další nezbytné práce. V případě nepří-
znivého počasí může být oprava pře-
rušena a termín posunut.

5

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

hlavní sál kavárna Únik

Činnost Unijazzu v Kaštanu v roce 2019 podporují hl. m. Praha 
částkou 1 000 000 Kč a MČ Praha 6.

 1/5  Jarda Svoboda & Přátelé člověka 

 2/5  Oldřich „Golda“ Neumann: POUZE NOUZE 

 2/5  Golda, Démophobia

 3/5  Free Q, Mc Praguematic 
 
 4/5  Divadlo Ančí a Fančí: Princezna 
 na hrášku 

 4/5  Trottelparade, Salt’n’pepper 
 
 7/5 212. JAZZMÁNIE s Vladimírem Kouřilem

 7/5 Marka Míková, Prune, Martin Kyšperský 

 8/5  Ponk

 9/5  Foxtrot (režie: S. Maoz)
 
 9/5  Koonda Holaa (CZ/USA/FR), dDash (FR) 
 
10/5 Lajky, Neúspěšný atlet 
 
11/5 Divadlo Loutky bez hranic: Tři medvědi  
 a drzá Máša 
 
11/5 Hanky Tonky Jazz Band 

14/5 Zdeněk Lukeš: Projektant Rudolf Stockar
 
15/5 S tátou kolem Islandu za 5 dní 
 s Helenou Saki Nante

15/5 Turek & Turek uvádí 
 
16/5 Jan Burian 
 
17/5  Lee, The Triggered Points
 
18/5  Divadlo Koník: O perníkové chaloupce 
 
18/5   Kabaret Dr. Caligariho 
 
19/5 The Backroad Deals, Liar Thief Bandit (SWE)

20/5 Jiří Černý: Ro(c)kování
 
21/5 Trio Krystyna Skalická, Michaela 
 Kalašová, Libor Heřman a Elmira (RU)

22/5  Sváťovo dividlo: Matěj a zoubková 
 víla Zvonilka 

22/5  King Skate (režie: Šimon Šafránek) 
 
23/5 Klec a hosté 

25/5 Divadlo DamDam: Kašpárek a princezna 
 
25/5  Spencer Krug (CAN) 
 
27/5  DS „Ještě ne!“: Škola základ života 

27/5 Alternativní a netradiční využití 
 průmyslových staveb

28/5  Milan Kopečný: Írán 
 
28/5 Poetický večírek Rady Šatánkové, 
 Andreje Bubláka 
 a Elišky Sweeney Poslední 

29/5 Načarej, Rejbele 
 
30/5  Justin Lavash, Holy Fanda 
 2010 Revisited 
 
31/5 Permon balet superstar, Strom stínu

PRAHA

Hlavní dráha RWY 06/24

Vedlejší dráha RW
Y 12/30

SUCHDOL

KLADNO

JENEČ

V provozu

08:00
až

18:00

V provozu

08:00
až

18:00

V provozu

18:00
až
08:00

V provozu

18:00
až
08:00

V případě nepříznivého počasí může být oprava přerušena
a termín posunut.

Uzávěra hlavní RWY 06/24 – Broušení křížení drah

od 10. 5. do 15. 5. 2019
od 08:00 do 18:00

Opravovaný úsek hlavní dráhy

Provoz na vedlejší dráze ve smeru na Kladno (2 950 m) 
od 08:00 do 18:00 hodin

Opravovaný úsek hlavní dráhy

Provoz na vedlejší dráze ve směru na Kladno (2 950 m)
od 08:00 do 18:00 hodin.

Hlavní dráha v provozu v obou směrech 
od 18:00 do 08:00 hodin.

Vedlejší dráha RW
Y 12/30

SUCHDOL

KLADNO

JENEČ

PRAHA

Hlavní dráha RWY 06/24

V provozu

08:00
až

18:00

V provozu

08:00
až

18:00

V provozu

18:00
až
08:00

V provozu

18:00
až
08:00

od 18. 5. do 23. 5. 2019
od 08:00 do 18:00

Uzávěra hlavní RWY 06/24 – Jarní údržba a broušení dráhy

V případě nepříznivého počasí může být oprava přerušena
a termín posunut.

Druhá část opravy hlavní dráhy + jarní údržba
Dráha bude v provozu v nočních hodinách 
od 18:00 do 08:00 hodin.

Provoz na vedlejší dráze v obou směrech
od 08:00 do 18:00 hodin.
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Jaké to bylo, když jsi dělala řidičák?

Řidičák jsme si mohli za dobrou cenu udě-
lat ještě ve čvtrťáku ve škole. Dostala jsem ho 
a ještě jsem řídit nemohla, nebylo mi osm-
náct. Pak jsem auto neměla, tak jsem nejez-
dila. teprve až se mi narodila dcera, koupili 
jsme si Rapida a tak jsem si zaplatila pár jízd 
v autoškole a začala jezdit téměř denně. A to 
mě provází až dodnes.

Jaké jsou Tvoje zkušenosti se značkou 
Škoda jako takovou, není to Tvoje první 
auto téže značky…

Když tak nad tím přemýšlím, tak Škodovky 
mě provází celý život. Vlastně kromě dvou 
aut jsem je vždycky měla. Moje první auto, 
když jsem se učila řídit, byla ta Škoda Rapid. 
tenkrát jsem měla dokonce žaludeční potíže 
a večer před spaním jsem si představovala 
křižovatky, jak je projedu. tenkrát jsem jela 
s roční dcerou (nebyly sedačky), tak vůbec 
nechápu, jak jsme to mohly přežít.  Dnes jez-
dím automaticky a musím říct, že až na pár 
výjimek  jsem dobrá řidička. Od té doby jsem 
měla Škoda 110, pak Fabii, Yeti, Karoq a teď 
Kodiaq. to už je plně jiný level. Pro mě je vyš-
ší auto mnohem pohodlnější kvůli nasedání 
a vysedání. 

Byl přechod na ruční ovládání těžký?

Vůbec nebyl. Chce to jen zdravý selský 
rozum a člověk se to velmi intuitivně nau-
čí. Je více druhů ručního řízení a myslím, 
že si každý najde to svoje. Jsem šťastná, že 
něco jako ruční řízení existuje. Je to nová 
dimenze pro lidi s postižením. Nedokážu 
si vůbec představit, být závislá na někom 
jiném. Když jsem si před sedmi lety koupi-
la Škodovku a nechala si tam namontovat 
ruční řízení, tak všichni měli strach, jak s tím 
autem  odjedu a já jsem sedla a jela. Od té 
doby jezdím každý den a moc si to užívám. 
Ono když ležíte půl roku v posteli v nemoc-
nici, tak si uvědomíte, jak je pro vás možnost 
přemísťování hrozně důležitá. Když jedu ně-
kam dál...moc si to užívám a „kochám se“.

Jak se ovládá auto s ručním ovládáním 
v krizových situacích? zažili jsme spolu 
poměrně komplikovaný výjezd na ledě, 
zvládalas to velmi dobře,

Podle mě to úplně jedno jestli řídíte ruka-
ma, nebo nohama.

Je potřeba se soustředit a být koncentro-
vaný na jízdu a snažit se předvídat. Já ráda 
jezdím i v zimě. Jízdu na ledu a sněhu si do-
slova užívám. Je to pro mě adrenalin.

Tvůj nejpříjemnější a nejméně příjem-
ný zážitek v autě?

V autě mám samé příjemné zážitky, až 
na loňskou nehodu (bylo to tak rychlé). 
Naštěstí se ale nic nestalo. Před půl rokem 
do mého nového Karoqa vrazilo auto. Auto 
bylo na odpis. Mě se ale naštěstí vůbec nic 
nestalo. to svědčí o tom, že Škodovky něco 

Andrea Brzobohatá, poslankyně, zakladatelka sdružení NO FOOT NO STRESS a hlavně neuvěřitelně sta-
tečná žena. Známe se dlouho, dělala excelentní produkci halových i přírodních motokrosových závodů. 
Všichni závodníci ji měli moc rádi a zároveň jí poslouchali – což je u této svébytné partičky exotů poměrně 
řídký jev. Rána, kterou ji osud zasáhl, byla krutá. meningokok. Ale nesrazilo ji to na kolena, která dnes 
nemá. Je neuvěřitelně aktivní, pracuje pro Černé koně, dělá osvětu a pomáhá jiným – nejen v sociálním 
podvýboru poslanecké sněmovny. Položil jsem jí několik otázek, týkajících se auta. Fenoménu, který má 
pro ni úplně jiný rozměr.

Auto? 
To jsou moje druhé nohy!
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vydrží. A to je záruka toho, že Škodovka je 
bezpečné auto. A nejpříjemnější zážitek byl, 
když jsem po nemoci poprvé vyjela. Po tom 
strašném roce v nemocnicích to byl naprosto 
úžasný zážitek, znovu se sama přepravovat. 
teď si každou jízdu vychutnávám. Ráda jez-
dím sama a daleko. Pustím si rádio a relaxuju. 
Paradoxně mě napadají při jízdě nejlepší věci.

Tvoje spolupráce se společností Pře-
rost a Švorc auto je dlouhodobá a přátel-
ská. Co Tě na té spolupráci - kromě profe-
sionality - nejvíc těší?

beru to tak, že jsou to mí přátelé. Vše 
tam funguje tak, jak má a když nastane 
nějaký problém, hned se ho snaží vyřešit. 
Mám tak málo času, že mě to naprosto vy-
hovuje. Na servis jezdím zásadně jenom 
k nim. Jsem moc nadšená, že mají v půj-
čovně auto s ručním řízením (to snad ani 
nikde jinde není). Nepředstavuje to pro 
mě žádný problém. Vyměním auto a jedu 

a v době opravy jsem stále mobilní. Do-
konce mám u nich výbornou službu. Ča-
sově na tom nejsem teď nejlépe. takže 
když potřebují mytí, nebo servis, tak si 
auto před sněmovnou vyzvednou a večer, 
když jedu domů, auto stojí a září čistotou. 
Další výhodou u Přerosta a Švorce je to, že 
po nehodě byla okamžitě u mě odtahová 
služba a o všechno se postarala. tuhle fir-
mu mohu opravdu doporučit.

Co Tě v poslanecké sněmovně nejvíc 
překvapilo?

Nejvíc asi to, jak všechno dlouho trvá.
Myslela jsem, že přijdu a vše změním, ale 

když vidím ten kolos, jak to musí vše projít 
dlouhým procesem, už jsem ztratila iluze. 
Každopádně, jedno volební období je roz-
hodně málo.

Jak zvládáš osobní život, povinnosti 
poslance a další Tvoje aktivity - osvětu 
nákazy meningokokem?

Celkem zvládám, někdy je to náročné, 
hlavně druhý týden čtrnáctidenního cyklu, 
kdy zasedá poslanecká sněmovna. Ono je 
to  i pro zdravého člověka dost... Práce mě 
baví. Mám svoje témata, která chci změnit 
a na těch pracuji. Osvětu meningokoka dě-
lám stále - to už je pro mě „povinnost“. Mám 
skvělého přítele, u kterého mám oporu a tě-
ším se na něho domů.

S Andreou Brzobohatou rozmlouval 
Standa Berkovec
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Neexistuje snad nikdo, kdo by ale-
spoň jednou nezatoužil letět vysoko 
na obloze, volně jako pták. touha sta-
rá jako lidstvo samo, opředená bájemi 
od starověku, jejíž tragickou personifi-
kací byl nešťastný ikarus. Koneckonců 
nám všem se čas od času zdají různě 
divoké sny o létání a zejména fantas-
tická a sci-fi literatura od J. Verna po A. 
Ch. Clarka a mnoho dalších autorů byla 
předobrazem dnešního hustého letec-
kého provozu. i zde se ukazuje, že umě-
ní je vždy v předstihu před realitou. Sny 
a fantazii nelze zastavit ani omezit, a tak 
létání přirozeně expandovalo do pro-
storu mimo planetu Zemi. tyto zdánlivě 
nemožné a šílené vize letů do kosmu 
poté dokázali uskutečnit inženýři a věd-
ci z technických oborů i díky schopnos-
tem pokročilého průmyslu.

Opačným směrem, tedy nikoli do bu-
doucnosti, ale k samotným počátkům 
létání, jde komorní výstava „Umění 
putovat vzduchem aneb Balony“, kte-
rá bude k vidění v galerii České země-
dělské univerzity v Praze 6- Suchdole 
od 20. května do 28. června 2019. V ma-
lém rozsahu pouhých 6 kapadesek na-

bízí výstava toto velké téma tak, jak jej 
v samotných počátcích balonového lé-
tání zachytily krásné ilustrace a původ-
ní texty o vzduchoplavbě vydané kniž-
ně od 18. do 19. století. Jedná se o část 
výstavy z r. 2014, která byla představe-
na v knihovně av čr, v. v. i., na 14. roč- 
níku festivalu týden vědy a techniky 
av čr. 

tisky (dokumenty?) představené na této 
výstavě se nezabývají historií létání jako 
takového, tedy od prvotních jednodu-
chých nákresů inspirovaných anatomií 
ptáků, po skutečné a po technické strán-
ce poměrně komplikované řešení kon-
strukce vzdušného plavidla, jak jej navrhl 
například Leonardo da Vinci, o němž se 
tvrdí, že se pro tyto velkolepé vize naro-
dil předčasně, protože technologická zá-
kladna Evropy 15. století nedostačovala 
tak složitým úkolům a nebyla šance jeho 
smělé vynálezy uvést do výrobní praxe. 
Da Vinciho plány tak zůstaly jen na papí-
ře. Nakonec se ale, o 200 let později, první 
skutečný vzlet přece jen uskutečnil, a to 
právě pomocí jednoduchého principu 
balonu – pevného obalu naplněného ply-
nem lehčím, než je vzduch. 

Výstava se věnuje prvním pokusům 
o vzlety balonů, jak je zachytila dobová 
literatura od konce 18. století: „Výstava 
„Umění putovat vzduchem aneb Ba-
lony“ představuje literaturu s tematikou 
vzduchoplavby z fondu Knihovny AV ČR. 
Část sbírky, kterou shromáždil před více 
než sto lety broumovský sběratel JUDr. Edu-
ard Langer (1852-1914), ačkoli jde o pouhý 
zlomek kolekce původní, představuje nej-
ucelenější soubor tisků s touto tématikou 
v České republice a snese srovnání se svě-
tovými sbírkami. Soubor Knihovny AV ČR 
tvoří 67 tisků v pěti jazycích, převažuje 
francouzština a italština. Najdeme v ní do-
bové zprávy o vzletech, básně oslavující ba-
lony, disertace, odborná pojednání, návrhy 
vzdušných plavidel a další. Více než polo-
vina knih vyšla do roku 1800, přímo z ob-
dobí prvních balonových pokusů v letech 
1783-1784 je 25 tisků.“ Autorkou výstavy 
je Mgr. Andrea Jelínková z Knihovědného 
oddělení Knihovny AV ČR, která se speci-
alizuje na knižní kulturu 16. – 18. století.(*)

titulní listy vydaných knih, ilustrace za-
chycující první pokusy s balony, výtvarně 
působivé nákresy těles balonů a technic-
kých řešení jejich plnění, dobové básně 
oslavující balony i vzduchoplavce, portréty 
účastníků první vzduchoplavecké expedi-
ce a další, to vše vystihuje a dokresluje ne-
uvěřitelné dobrodružství lidského ducha 
této doby. K zajímavostem například patří 
technicky nerealizovatelný návrh italské-
ho jezuity Francesca Lany, který už kolem 
r. 1670 navrhl a popsal aerostatické leta-
dlo nesené dutými nádobami vyplněnými 
vakuem. Na Lanu navazovali další pionýři 
vzduchoplavby, od 18. století jsou už do-
loženy pokusy o naplnění balonu horkým 
vzduchem, poté hořlavým plynem. Sku-
tečnými průkopníky ale byli bratři Jacques 
Étienne a Joseph-Michel Montgolfierové, 
kteří vyřešili technicky nejslabší místo – jak 
vylepšit konstrukci balonu a zabránit úni-
ku plynu z tělesa balonu. Po nich také byly 
pojmenovány první horkovzdušné balony, 
tzv. montgolfiéry. První úspěšný veřejně 
uskutečněný let bez posádky se odehrál 
ve francouzském Annonay 5. 6. 1783, brzy 
po něm (19. 9. 1783, Versailles) vzlétla prv-
ní živá posádka – zvířecí, kterou tvořili be-
ran, kachna a kohout. První lidská posádka 
vzlétla v balonu poblíž Paříže 21. 11. 1783, 
což byla velká senzace, kterou provázel, 
tak jako další vzlety balonů, velký zájem 
veřejnosti; pokusy probíhaly často za pří-
tomnosti a zájmu královské rodiny. 

Titulní list a frontispis tisku FAUJAS de SAINT-FOND, Barthélemy: DESCRIPTION DES 
EXPÉRIENCES DE LA MACHINE AÉROSTATIQUE DE MM. DE MONTGOLFIER, Et de celles 
auxquelles cette découverte a donné lieu... Paris, Chez Cuchet, 1783.

Umění putovat vzduchem aneb Balony. 
Galerie ČZU hostí výstavu literatury konce 18. století 

s tematikou vzduchoplavby



Po úspěšných vzletech se rychle obje-
vovaly další pokusy a snahy o vylepšení, 
třeba plněním balonu vodíkem místo 
vzduchem. Přidávaly se další země, kde 
probíhaly vzlety balonů – vedle Francie 
také itálie, Velká británie, Rakousko, Špa-
nělsko, Portugalsko a další. Pak už následo-
valy skutečné dálkové přelety. První vzdu-
choplaveckou expedici a dosud nejdelší 
cestu 770 km bez mezipřistání uskutečnili 
v r. 1836 britové Robert Hollond, Charles 
green a thomas Monck Mason, trasa vedla 
z Londýna do německého Weilburgu.

Na první úspěšné pokusy bezprostředně 
reagovala odborná pojednání. Knihy o ba-
lonovém létání se rychle šířily a byly překlá-
dány do světových jazyků, což svědčí o ži-
vém zájmu veřejnosti i odborníků. Dopad 
na rozvoj vědy byl obrovský: „Vzduchoplavba 
pomáhala rozšiřovat vědecké poznání v růz-
ných oborech – mezi autory spisů byli i vědci 
a vynálezci – akademikové řešili teoretické 
otázky spojené se vzduchoplavbou, chemici se 
zabývali složením plynu k plnění balonu, fyzi-
kům otevřela vzduchoplavba studium vyšších 
vrstev atmosféry. Geografům umožnila dosud 
nemožné pozorování zemského povrchu sho-
ra, konstruktéři a vynálezci hledali optimální 
přístroj z hlediska tvaru a možností ovládání,“ 
píše ve svém komentáři autorka výstavy An-
drea Jelínková. V r. 1804 se dokonce objevuje 
první „design“ balonu, který vedle vzhledu 
a funkčnosti plavidla řešil i bezpečí a pohodlí 

cestujících. Jeho autorem byl padovský ar-
chitekt Pietro Antonio Zaguri, který navrhl 
plavidlo nazvané aerostat na principu člunu 
naplněného plynem, v němž sedí pasažéři 
chráněni bezpečnostní sítí. A to už byl jen 
krůček k položení základů budoucího rozvo-
je dopravy vzduchem.

Konstruktéři a vědci museli pro rozvoj ba-
lonového létání řešit do té doby nepoznané 
a nevyzkoušené úkoly: jaká by měla být op-
timální velikost, konstrukce a materiál pláš-
tě balonů a nosného prostoru pro posádku, 
příp. náklad, čím by měl být balon naplněn, 
zda horkým vzduchem, nebo plynem a s ja-
kým optimálním a bezpečným složením, 
a jak vyřešit jeho řiditelnost. A právě neu-
spokojivě vyřešená bezpečnost, tragické 
havárie, k nimž nevyhnutelně docházelo, 
a omezené možnosti ovládání plavidla ved-
ly k pozvolnému úpadku balonového létá-
ní, jemuž začaly konkurovat vzducholodě 
a zanedlouho i první pokusy s letadly zprvu 
nesenými vzduchem, pak poháněnými spa-

lovacími motory. i tak ale měly balony své 
významné místo ještě na počátku 20. stole-
tí; ve službách armád 1. světové války slou-
žily jako součást špionážní techniky výzvěd-
ných misí nad územím nepřítele. Možná, 
že právě od té doby se dodnes se říká „mít 
hlavu jako pátrací balon“. 

balonové létání patří i do 21. století, 
byť většinou jako rekreační aktivita, kdy 
okouzleně plujete nad krajinou a vůbec 
nevadí, že vám trochu „hoří“ vršek hlavy. 
balony jsou krásné a lidstvo jakoby se jich 
nechtělo vzdát, a proč taky… Navíc jsou 
zákruty budoucnosti nevyzpytatelné, 
vždyť minulost není nikdy uzavřená. tato 
doslova krásná výstava může být další in-
spirací pro budoucnost a možná, že právě 
princip balonů otevře další kapitolu vzdu-
choplaveckých vynálezů. 

(red)
(*)text byl připraven s využitím anota-

ce k výstavě a s poděkováním autorce 
Mgr. A. Jelinkové

Vzlet horkovzdušného balonu bratří Montgolfierů za přítomnosti královské rodiny dne 19. 9. 1783 ve Versailles s první živou po-
sádkou – beranem, kachnou a kohoutem

9

Předmětem činnosti Knihovědného oddělení Knihovny AV ČR, v. v. i., je heuristika 
a bibliografické zpracování pramenů k přehledu cizojazyčné bohemikální produkce 
českých, moravských i zahraničních tiskáren v 16.–18. století. Na základě průzkumu 
tuzemských i zahraničních historických knižních sbírek a odborné literatury byly shro-
mážděny údaje o přibližně 47 000 bohemikálních vydáních. Hlavním výstupem je da-
tabáze Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 (BCBT). 
Knihovědné oddělení Knihovny AV ČR připravuje panelové výstavy k zajímavým té-
matům z dějin knižní kultury, dosud prezentované výstavy nabízí Knihovna AV ČR 
k bezplatnému zapůjčení odborným institucím. Více na https://www.lib.cas.cz/kvo/.
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Geometrie - základ sochy. 
Galerie NTK vystavuje díla 
Rudolfa Valenty a Petera demka

Konfrontací tvorby dvou uměleckých 
osobností i ukázkou vývoje abstraktní plas-
tiky za poslední desetiletí je výstava na-
zvaná „Rudolf Valenta vs. Peter demek“, 
kterou 8. dubna v prostorách Národní tech-
nické knihovny v Dejvicích zahájila galerie 
NtK. Výstava Rudolfa Valenty (1929-2015), 

českého exilového sochaře, a Petera Dem-
ka (*1980), sochaře mladší střední generace 
a zároveň pedagoga pražské VŠuP, volně 
navazuje na výstavu Rudolfa Valenty v Čes-
kém centru v berlíně v roce 2014. Zhléd-
nout tuto jedinečnou expozici je možné 
do 12. května 2019.

Každému autorovi je vyhrazeno celé jed-
no patro – díla Rudolfa Valenty jsou v pří-
zemí, díla Petera Demka v 1. podlaží. už 
z letmého pohledu je patrné, že oba autoři 
mají mnoho společného, až se zprvu zdá, 
že některá díla můžete autorsky zaměnit, 

ale s každým dalším krokem po expozici 
vyvstávají rozdíly víc a víc. Přímka, čtverec, 
kruh, úhel jsou jako geometrické principy 
vždy stejné, a přesto se liší, neboť zejména 
v abstraktním umění nemůže být v tomto 
smyslu rozdílnějších věcí. Záleží na kontex-
tu a souvislostech, v jakých jsou uvedena, 
a na záměru, kompozičním, estetickém i fi-
lozofickém, k jakému jsou použita, tedy k ja-
kému cíli směřují a jakou podstatu vyjadřují. 

Rudolf Valenta je představitelem umě-
lecké generace, která ve své době tento 
novátorský a originální styl geometrické 
plastiky a prostorové instalace hleda-
la, vytvářela a cizelovala po desetiletí, 
dovedla jej k vrcholu a svým následov-
níkům prošlapávala a ukazovala cestu. 
Po stránce stylu je toto umělecké hledání 
završeno a uzavřeno, dnes už by takové 

instalace a plastiky pravděpodobně ne-
mohly vzniknout, protože doba, estetické 
vnímání, umělecký vývoj a celá společ-
nost a její požadavky na umělecké dílo 
jsou přirozeně někde jinde. Avšak hledání 
samo prostřednictvím dokonalosti geo-
metrie nikoliv; hledání vnitřního i vněj-
šího řádu a smyslu díla, průzkum celého 
vesmíru možností, které geometrie nabí-
zí, přesto z nich umělec musí vybírat a za-
cházet s nimi s nejvyšší uvážlivostí a vážit 
na lékárnických vahách.  

tam, kde Rudolf Valenta překypuje vášní, 
komplikovaností a v některých případech 
až přehuštěností struktury díla, jehož ne-
zpochybnitelnou propracovanost záměrně 
narušuje nahodilostí, tam kde překypuje 
exaltovanou barevností a divokostí linií 
a siločar s energií blesku, Peter Demek je 
představitelem druhého protipólu, vznáší 
se v klidných vodách minimalistické geo-
metrie a k tomu, co chce vyjádřit, mu stačí 
dva tři prvky; barevnost je střídmá, většinou 
monochromní, nechává promluvit přiro-
zenou barvu, odstín a strukturu použitého 
materiálu a dává mu prostor - hodně pro-
storu! A právě zde a v tomto smyslu je vidět 
nejvýraznější posun v metodě, koncepci, 
celkovém pojetí díla a náhledu na jeho smy-
sl během posledních desetiletí. 

Valentova díla vyjadřují vesmír světa, jeho 
vášnivou krásu, impulzivnost a komplikova-

Z tvorby Petera Demka

Z tvorby Petera Demka

Z tvorby Petera Demka

Z tvorby Petera Demka
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nost až chaotičnost, avšak stojí v prostoru 
sama za sebe a do sebe uzavřená, jakoby 
dál už nevedla. Demkova díla jsou otevřená 
a ve své jednoduchosti a střídmém minima-
lismu expandují do prostoru nejen fyzicky, 
každé z nich má prostou, přesto rozměr-
nou základnu, která navazuje na sousední 
a vede dál a dál, důležitější je ale koncepční 
a myšlenková expanze a souvislosti, kam 
vás každé vystavené Demkovo dílo zavede. 
Soustředěnost a oproštěnost od vnějších 
vlivů, zároveň však zájem o prostor a práce 
s ním, jednoduchost až strohost, redukce 
formy na jednotlivé fragmenty, díky nimž 
ale sama vyvstane ve vaší hlavě, a elegant-
ně úsporná geometrická skladebnost ce-
lého díla zde nabývají nových významů. 
Na základě vlastní sochařské zkušenosti 
Peter Demek využívá nové tvarovosti v sou-
ladu s fyzickými vlastnostmi materiálu, jímž 
může být kov, asfalt, polyester, měděné 
textilie, voskový papír, dřevo kombinova-
né s textilem, plastem, provazem, gumou 
nebo textilními pásy a mnoho jiného.  

„Naším kurátorským záměrem je jejich au-
torskou tvorbu prezentovat tak, aby její vněj-
ší příbuznost při této konfrontaci umožnila 
ukázat jinak skryté zásadní odlišnosti v jejich 
postojích, přístupech a realizacích“, říká mi-
lan Mikuláštík, jeden z kurátorů výstavy. 
„Rudolf Valenta směřuje k více civilnímu vy-
jádření, které je výsledkem jeho mnohale-
tého osobního vývoje v ČSSR a v Západním 
Berlíně, jehož politický prostor Valentu vý-
znamně ovlivnil. Peter Demek naopak vy-
chází z pozic své doby, kdy redukce vyjadřo-
vacích prostředků se jeví jako nezbytný nový 
jazyk, kterému dnes rozumíme a umíme 
jej číst, ale který i tak je pod tlakem různých 
interpretací a forem užití. Zde mu reduk-
tivní metody umožňují přesnější vyjádření, 
kterými nás chce vést od začátku do konce. 
Ve výsledku tedy Valenta hledá více civilní 
svobodu v kontextu věda/vývoj/společnost, 
Demek naopak hledá adekvátní přesnost, 
která je přesně taková, jak ji autor nadefinu-

je, a kterou nelze zpochybnit. Tato přesnost 
již odkazuje na dynamiku naší doby, která 
rychle recykluje vše a znovu to použije v no-
vém kontextu. Tato přesnost je tedy nezbytná 
a stává se tak výrazem svobody.“ 

Český sochař a grafik Rudolf Valenta 
(1929–2015) patří k výrazným osobnostem 
českého konstruktivismu. V 60. letech byl 
spoluzakladatelem Klubu konkretistů, or-
ganizoval první velké sympozium prosto-
rových forem v Ostravě v roce 1967. V roce 
1969 emigroval do Londýna, od roku 1974 
se usadil v berlíně, kde se ihned zapojil 
do aktivit mezinárodně uznávaných autorů, 
s nimiž spoluzaložil skupinu Systhema. 

Ve svém díle se soustřeďuje na promy-
šlenou kompozici a geometrickou stavbu 
díla. Jednotlivé části objektů jsou redu-
kovány na základní geometrické tvary; 
jejich vzájemná vazba, průniky, instalace 
a umístění objektu v prostoru utvářejí 
Valentovy svébytné architektonické kon-
cepty. Jeho práce jsou ztvárněny různý-
mi technikami - kresba, grafika, objekty 
a modely z kovu, dřeva, betonu, fotogra-
fie, koláže utvořené digitálními programy, 
realizace ve veřejném prostoru. Jeho díla 
směřující k vyjádření architektonických 
zákonů, jimž se nemohou vyhnout ani 

společenské systémy, se nacházejí v řadě 
evropských prestižních sbírek. 

Peter demek (*1980) vystudoval SuPŠ 
umění a designu v Košicích (1996- 2000), 
FAVu na Vut v brně (2000- 2006, ateliér So-
cha ii) u doc. akad. soch. Jana Ambrůze. Re-
alizoval řadu samostatných i skupinových 
výstav doma i v zahraničí. Absolvoval stipen-
dijní pobyty v Polsku, Německu a ve Francii 
a rezidenční umělecký pobyt ve Spojených 
státech. Je nositelem Ceny Rudolfa Eitel-
bergera (2017) za interiérový design Kaple 
sv. Františka z Assisi v Olomouci. Od r. 2013 
působí v pražském ateliéru pro architekturu, 
interiérový design a zpracování kovů DEMO 
Works Co. Od r. 2016 je asistentem v ateliéru 
K.O.V. (Koncept - Objekt – Význam, vedoucí 
ateliéru Eva Eisler) na uMPRuM, Vysoké ško-
le uměleckoprůmyslové v Praze. 

Nehledě na jejich rozměry jsou Demkova 
díla monumentálními objekty. Monumen-
talita spočívá v jeho velkorysé a perfekcioni-
stické práci s hmotou, které se ale podřizuje 
a smyslově ji vnímá. během vernisáží užívá 
též performance, kdy se vystavená díla stá-
vají kinetickými objekty, které aktivizuje tím, 
že s nimi různým způsobem pohybuje a vy-
tváří tak vztah objektu/nástroje a umělce/
uživatele. K jeho dosud nejvýznamnějším 
projektům patří například Dávná skála, Ko-
čičí ocas, Konce, Materiality/významnosti, 
Popruhy, Past, Definice místa a formy, Spi-
rituální variace, Jednotlivosti, Lucerny smrti, 
Druh – druhy, Status 1, Status 2. 

(red)

„Rudolf Valenta 
vs. Peter demek“ 

9. 4. 2019 – 12. 5. 2019 
kurátoři: Lexa Peroutka, 

Milan Mikuláštík
spolupráce Jaroslav toussaint, 

gita Neumann
galerie NtK, vstup zdarma

Z tvorby Rudolfa Valenty

Z tvorby Rudolfa Valenty
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Otázka
5/2019

Vá š  r e d a k t o r  OTA z N Í K 

Kdy se uskutečnil první 

veřejný úspěšný let balónu 

bez posádky? 

 a) 5. 6. 1783 
 b) 6. 6. 1789
 c) 5. 6. 1798

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b) nakladatelství ALBATROS slaví v letošním roce 70. výročí svého založení.

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

1. Jan Hošťák, Praha 6, Lenka Bartóková, Praha 6, Jitka Šimonková, Praha 9

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

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

květen 2019

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

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

duben 2019

V květnu soutěžíme o 3 opékací vidličky TESCOMA, 
které můžete využít při letním grilování.

05.5. NEDěLE 10:30 + 14:00 HURVíNKOVO PřÁNí
10.5. PÁTEK 19:00 TO NEJLEPŠí SE SPEJBLEM A HURVíNKEM
11.5. SOBOTA 15:00 + 19:00 TO NEJLEPŠí SE SPEJBLEM A HURVíNKEM
   PřEDSTAVENí V 15:00 PRO SENiORY
12.5. NEDěLE 10:30 + 14:00 HURVíNKOVA NEBESíČKA
14.5. úTERý 10:00 HURVíNKOVA NEBESíČKA 
15.5. STřEDA 10:00 HURVíNKOVA NEBESíČKA
15.5. STřEDA 19:00 DěJiNY KONTRA SPEJBL
16.5. ČTVRTEK 10:00 HURVíNKOVA CESTA DO TRAMTÁRiE
17.5. PÁTEK 10:00 HURVíNKOVA CESTA DO TRAMTÁRiE
18.5. SOBOTA 14:00 + 16:30 HURVíNKOVA CESTA DO TRAMTÁRiE
19.5. NEDěLE 14:00 + 16:30 POHÁDKY PRO HURVíNKA KLAdNO
21.5. úTERý 10:00 HURVíNKOVA CESTA DO TRAMTÁRiE
22.5. STřEDA 10:00 HURVíNKOVA CESTA DO TRAMTÁRiE
22.5. STřEDA 19:00 S+H - „VE DVOU SE TO LÉPE...“
23.5. ČTVRTEK 10:00 HURVíNEK MEZi OSLY
26.5. NEDěLE 10:30 + 14:00 HURVíNEK MEZi OSLY
28.5. úTERý 10:00 HURVíNEK MEZi OSLY
29.5. STřEDA 10:00 HURVíNEK MEZi OSLY
29.5. STřEDA 19:00 SPEJBL A MěSTO HříCHU
30.5. ČTVRTEK 10:00 JAK S MÁNiČKOU ŠiLi VŠiCHNi ČERTi

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

2. 5. 19:00 OSVOBOZENÉ DiVADLO SEMAFOR

6. 5. 19:00 mETOO

7. 5. 19:00 ČOCHTANůV DiVOTVORNý HRNEC

9. 5. 19:00 MOžNÁ žE JiSTě ALE URČiTě SNAD

10. 5. 19:00 PRSTEN PANA NiBELUNGA

11. 5. 16:00 KDO JiNÉMU JÁMU KOPÁ, TOHO PíSEň ZPíVEJ

15. 5. 19:00 KYTICE

16. 5. 19:00 KdYBY TISÍC KLARINETů

17. 5. 19:00 CO NA SVĚTĚ mÁm RÁd

20. 5. 19:00 DVEřE DOKOřÁN PRO JiříHO SLíVU

22. 5. 19:00 ČOCHTANůV DiVOTVORNý HRNEC

24. 5. 19:00 METOO

25. 5. 13:00 KdYBY TISÍC KLARINETů

29. 5. 19:00 ZAČALO TO VESTPOCKETKOU

30. 5. 19:00 ŠEST žEN

31. 5. 19:00 KDO JiNÉMU JÁMU KOPÁ, TOHO PíSEň ZPíVEJ

HOSTÉ:

13. 5. 19:00 VŠECHNOPÁRTY

14. 5. 19:00 VŠECHNOPÁRTY

21. 5. 19:00 dOmÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNEd 

27. 5. 19:00 VŠECHNOPÁRTY 

28. 5. 19:00 VŠECHNOPÁRTY
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18.5. SOBOTA 14:00 + 16:30 HURVíNKOVA CESTA DO TRAMTÁRiE
19.5. NEDěLE 14:00 + 16:30 POHÁDKY PRO HURVíNKA KLAdNO
21.5. úTERý 10:00 HURVíNKOVA CESTA DO TRAMTÁRiE
22.5. STřEDA 10:00 HURVíNKOVA CESTA DO TRAMTÁRiE
22.5. STřEDA 19:00 S+H - „VE DVOU SE TO LÉPE...“
23.5. ČTVRTEK 10:00 HURVíNEK MEZi OSLY
26.5. NEDěLE 10:30 + 14:00 HURVíNEK MEZi OSLY
28.5. úTERý 10:00 HURVíNEK MEZi OSLY
29.5. STřEDA 10:00 HURVíNEK MEZi OSLY
29.5. STřEDA 19:00 SPEJBL A MěSTO HříCHU
30.5. ČTVRTEK 10:00 JAK S MÁNiČKOU ŠiLi VŠiCHNi ČERTi

Od začátku svého fungování před čtyř-
mi lety byl běh zamýšlen jako charita-
tivní – kdo zaplatí startovné, přispěje 
na další dokumentaristickou práci, 
na rozšiřování veřejného archivu Pa-
měť národa (www.pametnaroda.cz). 
Zároveň ale organizátoři při běhu chtějí 
připomenout příběhy těch, kteří tady byli 
před námi. těch, co se chovali statečně, 
odolávali tlaku, postavili se totalitním 
režimům a i díky nim máme my teď svo-
bodu. Pokud máte chuť, můžete si na své 
startovní číslo nebo na odznáček napsat, 
komu symbolicky svůj běh věnujete, 
za koho běžíte. A nemusí to být nutně 
Milada Horáková nebo českoslovenští letci RAF. Může to být třeba váš dědeček, 

který se v životě choval statečně a je pro 
vás vzorem. „Za všechny, kteří to nevzdali“ 
se letos běží ve dvou termínech a na de-
seti místech + „kdekoli“. V Praze se běh 
uskuteční v sobotu 18. května, start a cíl 
jsou na pláni Na Vypichu, trasy běhu ve-
dou oborou Hvězda. Můžete vzít 3 kama-
rády a běžet štafetu (4 x 2,5 km), která 
startuje v 9.30 hod. Následují další mě-
řené trasy na 5 km (od 11 hod.) a 10 km 
(start v 11.10). Běžet (či jít) ale můžete 
i symbolický 1 km (od 13.30 hod.) nebo 
vyslat své ratolesti do dětských závodů. 
Kromě běhů samotných je připravený 
i program pro celou rodinu (deskové hry, 
ukázky netradičních sportů, první po-
moc), živá hudba, dobré jídlo a pití, i stá-
nek Paměti národa, kde si budete moci 
koupit knížky, trička či CD. běh každý rok 

podporují i jeho patroni – olympionici 
Vávra Hradilek a Eva Samková, sestry ge-
islerovy, herečky Lenka Krobotová a Petra 
Nesvačilová nebo novinář Jindřich Šídlo. 
tak uvidíte, zda někoho z nich ve Hvězdě 
potkáte… A pokud byste zrovna nebyli 
v Praze, pro Paměť národa můžete běžet 
i v kategorii „Kdekoliv!“ – z kteréhokoli 
místa v ČR i na světě. Všechny informace 
najdete na www.behpropametnaroda.cz.

Paměť národa uchovává a vypráví příběhy. Možná byste se divili, ale vypráví je i charitativní Běh pro Pa-
měť národa, který se v Praze v oboře Hvězda koná v sobotu 18. května. Běží se i na devíti dalších místech 
po celé ČR (Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Olomouc, Hradec Králové, ústí nad Labem, Třebíč, Uher-
ské Hradiště). Ve všech místech bude malá venkovní výstava s Příběhy 20. století. A navíc: vy, co poběžíte, 
si letos můžete nést váš mini-příběh na startovním čísle. 

Poběžte také pro Paměť národa!

Dětský start
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Vedle vlaštovek, veverek a mraven-
ců najdete v Liboci i Vlaštovky, Veverky 
a Mravence, psáno s velkým písmenem 
na začátku slova, což značí, že to nebude 
jen tak, a k této zvířeně v našich krajích 
obvyklé naopak ještě přibudou další dru-
hy exotické - Hyeny, Makakové, Panteři 
a blbouni (nejapní). Jsou to úchvatná zví-
řátka, dohromady asi 70 kusů, a zajímavé 
je to, že jsou astrálního původu. Zrozena 
v souhvězdí Kasiopea, jež prý Eskymákům 
připomínalo schody v nebeském sněhu, 
které spojovaly nebe se zemí, sdružila se 
do tlup a po rozpadu souhvězdí se jejich 

archou nesoucí je mezihvězdným prosto-
rem i vodami pozemskými stala Ztracená 
hvězda. Skautský oddíl tohoto názvu pů-
sobí v Liboci bez jednoho roku už 30 let.

Družiny Ztracené hvězdy - Vlaštovky, 
Veverky, Mravenci, Hyeny, Makakové, Pan- 
teři a blbouni – mají své doupátko díky 
vstřícnosti otců karmelitánů ve farním 
centru Malejov za kostelem svatého Fabi-
ána a Šebestiána, kde se 1x týdně pravi-
delně scházejí. 1x za měsíc vyletí, vylezou, 
vyskočí, nebo vyběhnou (dle zvířecího 
druhu) z vrchoviny libocké zátočiny a vy-
dají se na skautskou jednodenní, či více-
denní výpravu. Není to neuspořádaný 
úprk do volné přírody, nýbrž pochod or-
ganizovaný po dohodě členů a odsouhla-
sení oddílové rady. A tak je možno spatřit 
šiky Mravenců, formace Vlaštovek i smeč-
ky Hyen, Panterů a tlupy Makaků (na bl-
bouny a Veverky nezapomínaje), jak se 
vydávají ven z města vybaveni svačinami, 
KáPéZetkou, vhodným oblečením podle 
počasí a možná i trochou peněz; takový je 
svět dneska - už ani zvířena se bez nich 
neobejde. Výpravy se pořádají především 
do přírody a také proto, aby si děti užily 
spoustu legrace a dobrodružství, kte-
ré přináší odluka od civilizace: „Výpravy 
celkově prospívají fungování oddílu a naší 
snahou je vytvořit příjemné prostředí a sil-

nou partu lidí, kteří si budou navzájem věřit 
a podporovat se.“

Zcela všanc se divočině české přírody 
vydají družiny skautského oddílu Ztrace-
ná hvězda 1x za rok, když bytují na letním 
táboře, který je vyvrcholením oddílové 
činnosti. Skautské tábořiště donedávna 
každý rok organizátoři měnili, nyní už 
mají tábor – který trvá tři týdny pro starší 
skauty a skautky, dva týdny pro světlušky 
a vlčata – na své vlastní louce zakoupené 
v minulém roce. Ovlivněni civilizací by-
dlí Vlaštovky, Veverky, Mravenci, Hyeny, 
Makakové, Panteři a blbouni ve stanech 
s podsadou a vaří si sami v polní kuchyni. 
Ale k táboru neodmyslitelně patří přede-
vším celotáborové hry, vzdělávací pro-
gramy, rukodělná práce, výlety, koupání 
a zpívání s kytarou, houslemi a flétnou. 
tábor má vždy určité téma, které prostu-
puje celým pobytem. Děti tu ale mají i své 
povinnosti: vedle ranních prací, služeb 
v kuchyni, sportování i otužování, dodr-
žují nástupy se státní vlajkou, plní skaut-
ské zkoušky Paprsků (tj. cosi jako bobříky) 
a vše graduje zapálením slavnostního sli-
bového ohně. Nejdůležitějším na celém 
táboře je ale ono nejméně viditelné a stá-
le přítomné: učení se být spolu.

Sounáležitost s ostatními členy družiny 
utužuje osobitý popěvek zvolený dle charak-

Ztracená hvězda - letní tábor 2018

„Ztracenou hvězdu v moři hvězd dál světlo 
skautské bude vést.“
O skautském oddílu Ztracená hvězda
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teristických nebo obdivovaných vlastností 
toho kterého zvířecího druhu. tak například: 
„Blbouni prý vymřeli, malý mozek mívali. My 
je malé nemáme, všem to proto nandáme. 
(Možná!)“ Nebo strašlivý řev Hyen: „Chlupa-
tý ocas v dáli mizí, skautská čest nám není cizí. 
Sehraná kopa, to jsme my – nebojácné hyeny. 
Ouá!“ Pokřik celého oddílu Ztracené hvězdy 
zní: „Ztracenou hvězdu v moři hvězd dál svět-
lo skautské bude vést!“ to je zajímavé tvrzení, 
protože v tomto případě to není hvězda, kdo 
vede poutníka mořem, udává správný směr 
a vzbuzuje v srdci naději, ale naopak skaut-
ské světlo, které do svého středu přivádí ztra-
ceného, byť jím je samotná hvězda. 

Členství ve Ztracené hvězdě a skau-
ting vůbec jsou zde brány s velkou od-
povědností nejen z důvodu zanedlouho 
už 30leté historie oddílu. Jeho současní 
členové, vlčata a světlušky, skauti a skaut-
ky, jsou často potomky skautů bývalých. 
„Skauting není jen zájmový kroužek na je-
den školní rok, ale dlouhodobý výchovný 
proces trvající od mladšího školního věku až 
do dospělosti. Podpora skautingu umožňu-
je dítěti, aby bylo toto výchovné působení 
co nejlepší. Nejedná se o náš soukromý zá-
jem. Oddíl děláme pro děti, neboť jsme sami 
byli oddílem vychováni a nyní předáváme 
to, co kdysi předávali dřívější vedoucí nám.“

Historie oddílu začala v r. 1990 jako dív-
čí skautský oddíl Kasiopea zakladatelů 
Vladimíra a Anny Dvořákových. už o rok 
později se ale z celého souhvězdí vyloup-
la jediná hvězda – „Ztracená hvězda“, a to 
podle osvědčeného klíče, podle které-
ho fungují například smyčcová kvarteta 
nebo umělecké skupiny obecně – když 
se jedno kvarteto rozpadne, vzniknou 
z něj kvarteta čtyři. těžko říct, zda inspi-
rací pro název oddílu Ztracená hvězda 
opravdu bylo původní souhvězdí nebo 
byl předlohou pro její název stejnojmen-
ný dobrodružný román Williama Scotta. 
V každém případě ale Ztracená Hvězda 
prokázala neobyčejnou životaschopnost 

a vitalitu, za což vděčí především vedou-
cím, jichž měla několik: Radku Dvořáko-
vou do r. 2005, terezu Ryantovou (Sadíg) 
do r. 2009, lucku slovákovou do r. 2014 
a od r. 2015 dosud oddíl vede veronika 
Ryantová, řečená Švejšušu, zástupcem 
hlavní vedoucí je Ondřej trepeš, zvaný 
Vondráš. Ztracená hvězda má za sebou 
dokonce i jednu akvizici, když se k ní v r. 
2006 přidali někteří členové už zaniklého 
turistického oddílu Smečka. V současné 
době má Ztracená hvězda 70 členů.

Oddíl má svou strukturu a také hierar-
chii. Vedle základu, jímž jsou členové a ve-
doucí, má ještě oddílovou radu, jednotli-
vé rádce či patrony a podporu nezávislých 
dospělých. Oddíl tvoří dvě základní větve 
- družiny: a) mladší a starší vlčata a svět-
lušky (2. a 3. třída, 4. a 5. třída) a b) skauty 
a skautky (6. a 9. třída), k nimž se mladší 
dorost musí propracovat jednak věkem, 
jednak plněním úkolů a povinností stano-
vených zásadami skautingu. K nim patří 
například skautský slib, úcta k oddílové 
i státní vlajce a dalším symbolům, rozvoj 
charakteru a jednání adepta dle skautské-
ho zákona shrnutého v 10 bodech. V čes-
ké verzi skautingu je skaut: pravdomluv-

ný, věrný a oddaný, prospěšný a pomáhá 
jiným, je přítelem všech lidí dobré vůle 
a bratrem každého skauta, ochráncem 
přírody a cenných výtvorů lidských, po-
slušný rodičů, představených a vůdců, je 
hospodárný, veselé mysli a je čistý v myš-
lenkách, slovech i skutcích. 

Skauting má ještě další kategorie a služeb-
ní hodnosti. Když dítě projde základní školou, 
i pak mu náruč skautů zůstane otevřená, a to 
v kategorii „roverů a rangers“ určené dospí-
vajícím, kdy v duchu jejich hesla „Sloužím!“ 
čím dál více roste jejich aktivní podíl na pro-
gramu připravovaném sobě i druhým v od-
díle. Ale teprve s plnou dospělostí dolehne 
na opravdového skauta skutečná síla a ob-
tížnost rozhodnutí řídit se ve svém životě 
skautským zákonem a jednat podle něho; 
to když skončí výsada dětství a věku mladist-
vých a přijde odpovědnost za ty druhé. Ale 
i když o tom, co pro každého osud nachystá, 
předem nikdo nic neví, skauting naznaču-
je pro dobrou cestu životem správný směr. 
Dospělí, vychováni skautingem, vedou dál 
své děti v jeho zásadách. Názornými příkla-
dy mohou být celé rodiny z okolí líbezného 
libockého kostelíka a fary, kde se ve farním 
centru Malejov skauti ze Ztracené hvězdy už 
tři desetiletí scházejí. A tak by se dalo říct, že 
„jednou skaut – navždy skaut“.  

Zásady a cíle skautingu, skautské vý-
chovy (a sebevýchovy) jsou v 21. století 
stejné jako v době jeho zrodu. V příručce 
„Na pomoc skautským vůdcům“ z r. 1920 
je formuloval lord Robert baden-Powell of 
gilwell: „Potlačení našeho já, rozvíjení lás-
ky k bližnímu a služba druhým dokonale 
mění lidské srdce, dělají z člověka jinou 
bytost. Přestává se potom ptát: ‘Co do-
stanu?’, ale ptá se: ‘Co mohu v životě dát 
jiným?’ … Charakter je totiž nejcennější 
hodnotou jak pro národ, tak pro jedince.“ 

(s využitím stránek oddílu Ztracená 
hvězda http://hvezda.skauting.cz a s po-
děkováním Ondřeji trepešovi)

(red)
Ztracená hvězda - výprava Vánočka 2018, Vrané n. Vltavou

Ztracená hvězda - letní tábor 2018, zapálení zahajovacího ohně
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Nejviditelnějším a nejpopulárnějším 
projevem oslav Mezinárodního dne mu-
zeí jsou nejen v ČR národní Festivaly mu-
zejních nocí, kdy jsou všechna muzea ote-
vřena přes noc a vstupné bývá zdarma, či 
dobrovolné. Do našich měst a obcí tento 
fenomén vstoupil poprvé v r. 2004; česká 
veřejnost ho přijala velmi pozitivně a mu-
zejních nocí, kdy je často ve stísněných 
prostorách doslova hlava na hlavě, se 
nadšeně zúčastňuje. Jubilejní XV. ročník 
Festivalu muzejních nocí České republi-
ky odstartuje v pátek 17. května v 16.00 
hodin v Muzeu Karlovy Vary a tradičně ho 
uzavře XVi. Pražská muzejní noc v sobo-
tu 8. června 2019.

Mezinárodní den muzeí se 18. května  
slaví po celém světě, a i když téma, které 
vyhlašuje Mezinárodní rada muzeí (iCOM), 
je společné, každá země ho slaví po svém. 
téma letošního ročníku „Muzea jako cen-
tra kultur. Budoucnost tradice“ zaměřu-
je pozornost na nové role muzeí, která se 
stávají aktivními účastníky společenského 
dění. bude zajímavé sledovat, jak naše mu-
zea, často velmi specializovaná, téma ucho-
pí a do jak nečekaných souvislostí ho roz-
vinou. Zárukou muzejních zážitků, a také 
zábavy, je znalost sbírek, erudice, invence 
a kreativita muzejních pracovníků, kteří jsou 
vedle samotných sbírek tvořených po stale-
tí jejich nejvzácnějším „majetkem“.

během velmi živé a proměnlivé mu-
zejní noci spatřují světlo světa pokla-
dy muzejních depozitářů, předměty 
zvláštní povahy i kuriozity, které jindy 
návštěvník ani nemůže spatřit, což se 
týká i samotných prostor, kam se běž-
ně hned tak někdo nedostane. Nejsou 
vždy stísněné, naopak, muzea se v ten-
to den otvírají veřejnosti všemi směry, 
části expozic putují do muzejních ka-

váren, dílen, zahrad a dvorků a stávají 
se nejdůležitějšími aktéry toho, co má 
být návštěvníkům během muzejní noci 
sděleno a předáno; muzejní pracovníci 
jsou ve „vedlejší roli“ animátorů a prů-
vodců. Muzea dávno nejsou do sebe 
zahleděné, do badatelské práce za-
hloubané a uzavřené budovy s ponu-
rou atmosférou, plné vitrín s přísnými 
černými rámy. 

Muzea současnosti prožívají nejdyna-
mičtější vývoj v celé své historii a promě-
ňují se mílovými kroky. Mění své způsoby 
práce, jsou stále aktivnější, přizpůsobivé 
a mobilní, hledají inovativní formy jak pre-
zentovat sbírky, jak interpretovat tradice 
a dávat jim nový význam pro budoucí ge-
nerace a stále rozmanitější publikum. tím, 
že mají podchycenu minulost, jsou důle-
žitými predikátory možné budoucnosti, 
neboť pro současnost a budoucnost exis-
tuje v minulosti mnoho inspirativních pří-
kladů hodných následování, stejně jako 
dějů a postupů, jichž by se společnost 
měla vyvarovat. 

Snahou muzeí je poučným a záro-
veň zábavným způsobem zaujmout 
návštěvníky a jejich ambicí je hledat 
způsoby řešení současných sociálních 
problémů a konfliktů nebo na ně upo-
zorňovat. Jako instituce v centru dění 
a zájmu veřejnosti mají možnost navá-
zat a rozvíjet dialog napříč časem i kul-
turami, hledat cesty k porozumění a de-
finovat udržitelnou budoucnost. Muzea 
se stala skutečnými kulturními centry, 
kde se kreativita kombinuje se zna-
lostmi, které mohou návštěvníci sdílet 
a spoluutvářet. transformace a otevře-
nost muzeí má hluboký dopad na samu 
muzejní teorii a praxi, určuje jejich vý-
znam a postavení jako nezastupitelné 
součásti života společnosti, zdůrazňuje 
etickou povahu muzejní práce a definu-
je její hranice.

Co se naopak nemění, je samotný jejich 
základ – tvorba, ochrana, správa a vý-
zkum rozsáhlých sbírkových fondů, jejich 
zprostředkovávání veřejnosti a hledání co 

nejlepší interpretace uchovávaného kul-
turního dědictví. 

Muzea napříč kontinenty, od Ameriky 
po Oceánii, přes Evropu, Afriku, až po Asii, 
jsou součástí celosvětové muzejní sítě, 
jež slouží jako platforma pro komunikaci, 
výměnu zkušeností, formulování potřeb 
a vizí budoucího rozvoje muzeí v globál-
ním kontextu. 

Pražské muzejní noci představují kul-
turní fenomén s ojedinělou atmosférou 
průzkumu a užívání si kulturního bohat-
ství naší metropole. unikátní akce, kte-
rou každoročně navštíví desítky tisíc lidí, 
letos nabídne 50 muzeí, galerií a dalších 
kulturních institucí. Ve více než 70 objek-
tech bude na návštěvníky čekat zajímavý 
program a jedinečná atmosféra: tradiční 
expozice, výstavy, přednášky, koncerty, 
filmové projekce, soutěže, zábavné pro-
gramy pro děti a další akce. 

XVi. ročník Pražské muzejní noci se 
uskuteční v noci z 8. na 9. června 2019. 
Začíná se v 19 hodin a nejvytrvalejší mu-
zejní flamendři své kulturní kolečko skon-
čí v 1:00 po půlnoci. informační stany pro 
návštěvníky budou připraveny na tradič-
ních místech s radami ohledně výběru 
muzeí a doprovodného programu; k dis-
pozici budou také mapy dopravy s pře-
hledem zapojených muzeí. V Praze 6 mo-
hou zájemci během Pražské muzejní noci 
navštívit například Fakultu architektury 
ČVut v Praze, letohrádek Hvězda, Malou 
vilu Památníku národního písemnictví, 
břevnovské Muzeum městské hromadné 
dopravy v Praze a jiné objekty.

(red)

18. květen jako mezinárodní den mu-
zeí ustanovila Mezinárodní rada muzeí 
(iCOM) v roce 1977. Jeho cílem je upozor-
ňovat veřejnost na roli muzeí pro rozvoj 
celé společnosti. Ve světě muzeí je tento 
den každoročně významnou událostí. 
Zúčastněná muzea během něj formou 
výstav, společenských akcí, odborných 
konferencí, populárních workshopů i se-
tkávání muzejních pracovníků s návštěv-
níky představují témata a otázky týka-
jící se ve své podstatě všech kulturních 
institucí. Akce mohou probíhat v rámci 
jednoho dne, víkendu nebo celého týd-
ne. Organizátory oslav letošního Meziná-
rodního dne muzeí jsou Asociace muzeí 
a galerií České republiky, Asociace krajů 
České republiky, Karlovarský kraj a Statu-
tární město Karlovy Vary. Festival muzej-
ních nocí se uskutečňuje za finanční pod-
pory Ministerstva kultury ČR.

Otevřená muzea. Oslavte 18. květen - Mezinárodní den muzeí
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Milí čtenáři, zůstanu ještě u bombar-
dování Prahy. Dne 25. března 1945 opět 
zazněly sirény. Ohlášen byl bombardova-
cí svaz o počtu 400 letounů b-17, patřící 
15. letecké armádě uSA. tentokrát zamí-
řily na východní část Prahy, a to na Libeň, 
Vysočany, Hloubětín, Českomoravské 
strojírny, Chemické závody a Letiště Kbely. 
bomby zničily hlavně továrny, ale i obytné 
domy. byl jsem svědkem rozbombardova-
ného obytného domu na Střížkově, který 
stál samostatně v polích. Většina obyvatel 
tohoto domu byla při náletu zasažena 
a mrtvá. Škola v té době již nebyla, byly 
uhelné prázdniny, a nás, starší žáky pod 
vedením učitelů používali na různé po-
mocné práce. V tomto případě jsme měli 
z rozbombardovaného domu vynést ven 
všechny potraviny, které jsme v domě na-
šli. tak jsme se prodírali troskami po roz-
bitém schodišti do jednotlivých místností 
a hledali potraviny, které jsme nosili ven. 
Mrtví lidé byli přikryti dekou, nebo pro-
stěradlem a odváželi je postupně.  

Prostor českého území byl obsazen 
skupinou armád Mitte, ohraničen městy 
Plzeň, budějovice, brno, Ostrava, Liberec 
a Karlovy Vary. Velitelem skupiny armád 
byl polní maršál Ferdinand Schörner. 
Jeho sídlem byly lázně Velichovka ve vý-
chodních Čechách. Úkolem bylo udržet 
se v prostoru i za cenu spálené země, 
anebo vyvést celou armádu do zajetí 
k Američanům. Při ústupu německé ar-
mády na západ byla Praha významným 
komunikačním uzlem. Dne 16. dubna 
1945 Rudá armáda zahájila bitvu o ber-
lín, do které zapojila 2500 tanků a 1600 
raketometů a milion vojáků. Na letiště 
v Ruzyni přiletělo větší množství letounů 
Me 262 leteckých útvarů iii/Kg(J)54, i, ii a 
iii/Kg(J)53, i, ii, iii Jg7, včetně štábu. Ráno 
5. května 1945 v šest hodin, když jsem 
odcházel do kostela, překvapilo mě vysí-
lání rozhlasu oznamující v češtině čas: „Je 

šest hodin ráno“. Do té doby jsem vždyc-
ky slýchával německy „Sex uhr Morgen“. 
Po českém hlášení času následovaly 
sokolské písně. Doma jsem byl již sám, 
rodiče byli na letišti, tak jsem pospíchal 
do kostela. Kněz se hned s námi o tom 
bavil a říkal, že skončila éra německé říše 
u nás. Začali jsme cítit, že něco se děje, 
bude dít… Po návratu domů kolem de-
váté hodiny přišel k nám pan Kimi Wallo 
a požádal mě a bratra, abychom šli s ním 
likvidovat německé nápisy označení ulic. 
On měl barvu a my jsme vzali štafle. tak 
jsme začali na Kladenské, ve Vokovicích 
a v Dolní Liboci zamalovávat německé 
nápisy. Potkávali jsme tramvaje, které již 
měly ozdobu československé praporky. 
Při přemalování německých nápisů jsem 
si uvědomil, že situace bude asi vážná. 
V poledne jsem zaslechl volání českého 
rozhlasu o pomoc. Rozhlas vyzýval vládní 
vojsko, českou policii, četnictvo a občany 
o pomoc s tím, že Němci vraždí naše lidi. 
byla sobota. Autobusy přijíždějící z leti-
ště měly konečnou stanici na rohu před 
vokovickou vozovnou. Viděl jsem vystu-
povat z autobusů vojáky z letiště, před 
výstupními dveřmi z autobusů stáli tram-
vajáci a hned vojáky odzbrojovali. tak 
začínalo u nás Pražské povstání. Někteří 
z vojáků se nenechali odzbrojit a utíkali 
podél hřbitovní zdi vokovického hřbitova 
do Šárky. Často jsem předtím navštěvoval 
sportovní hřiště v kasárnách RAD ve Ve-
leslavíně, které pod vokovickou vozov-
nou nebylo oploceno, byly tam psí kóje. 
Mimo psů byly v půlce baráku uloženy 
zbraně. Když jsem viděl a vnímal potře-
bu ozbrojit se, vydal jsem se s ostatními 
do toho baráku ke psím kójím a podaři-
lo se nám ukořistit 7 pušek Mauser a pro 
každou 25 nábojů. Odnesli jsme je zaba-
lené v bílých pracovních oděvech domů. 
Asi po jedné hodině odpoledne byl kryt 
za Hanzlíkovou nouzovou stavbou obsa-
zen Flakem (protiletecký kulomet). Po-
sádka flaku mířila do oken bytu v našem 
domě. Otec po návratu z práce zavolal 
štábního kapitána vládního vojska pana 
Nováka, pana Kimi Wallo a pana Melicha-
ra, majitele domu a společně se odebrali 
do kasáren RAD, kde jsem byl přítomen 
i já. Velitele RAD otce znal z letiště, kde 
oni prodlužovali dráhu a postavili objek-
ty D a E. Jejich velitel byl Rakušan. byla 
s ním snadná dohoda. Stáhnul posádku 
Flaku a v noci jádro kasáren RAD odjelo 
k 3. americké armádě. V kasárnách zůsta-

lo jenom likvidační družstvo. Druhý den 
v neděli 6. května přišel za otcem kapitán 
Kovanda z Vokovic, aby odzbrojili i zby-
tek osob z kasáren. Společně se odebrali 
k cihelně, kde se k nim přidali pánové Ma-
reček, Formanek a další, kteří měli pušky, 
a celá skupina zaujala rojnici. Otec jim 
řekl, že je důležité, aby šetřili střelivem. 
Zbraně použijí pouze tři osoby, mezi nimi 
jsem byl i já a vystřelí po jednom náboji 
salvou. Okamžitě se objevil jeden voják 
z kasáren s bílým prostěradlem. Kapitán 
Kovanda zajal sedm vojáku a odvedl je 
do biografu vedle hospody pana Šum-
pery. Já jsem dostal za vyučenou, pušku 
jsem neměl pevně usazenou v rameni, 
a tak jsem dostal pěknou ránu do tváře, 
takhle hned v praxi jsem byl poučen, jak 
zacházet s puškou. Hned potom jsme 
odešli všichni a začali stavět barikády. 
První ve Vokovicích byla postavena u vo-
kovické vozovny z tramvají, kde byl velitel 
tramvaják František Mareš. Druhá bari-
káda byla postavena na Kladenské ulici 
před domem 425, stavbu provedli obča-
né z ulice Osamocená, kolem 60 osob. 
Velitelem téhle barikády byl můj otec. 
Materiály jsme brali z kasáren, popelnice, 
trámy, kameny. Při stavbě barikády jsme 
zjistili, že do kasáren RAD přišlo hodně 
lidí z okolí s cílem získat různé věci a ma-
teriály z kasáren. Jeden chytrák tam našel 
standartu, odnesl ji na policejní služeb-
nu do břevnova a tam mu dali potvrzení, 
že se zúčastnil povstání. i takoví lidé se 
našli. Po tomto zjištění byla kasárna za-
bezpečena proti rabování hlídkou. Další 
barikáda byla u cihelny, tam velel pan 
František Kšír, dále u hotelu a prodejny 
bratrství, tam byl pan Pujmán. barikáda 
se stavěla i u nádraží veleslavín, velite-
lem pan Švarc a další byla nad Hadov-
kou, kde velel pan Košatka.

moje vzpomínky na Vokovice a Veleslavín (XIII. část)
EmIL ŠNEBERG

Stavění barikády na Hadovce

Vozovna Vokovice



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Změna programu vyhrazena! 

KVĚTEN 2019
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

TVŮRČÍ DÍLNA

BESEDA

KŘEST KNIHY

WORKSHOP

KOMENTOVKA



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

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service.

Náš autorizovaný servis Volkswagen Užitkové vozy Vám nabízí profesionální a výhodné služby  

dle mezinárodně platných standardů koncernu Volkswagen. Kvalita a vysoká technická úroveň  

práce našich mechaniků, stejně jako kvalita Originálních dílů Volkswagen®, jsou zárukou spolehlivé  

a bezpečné jízdy a ušetří Vám značné finanční prostředky.

Náš profi tým pro Vaše podnikání.  
Volkswagen service®


