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je to blaho, vozit se metrem na Bořislavku 
(tedy na stanici s  tímto jménem, samotná 
Bořislavka je trochu jinde), Veleslavín, Pet-
řiny nebo k Nemocnici Motol. A to zvláště 
nyní, kdy konečně bylo zrušeno pásmování 
a na Petřiny jezdí všechny vlaky a nikoliv 
pouze každý druhý. To bylo strachu, že nové 
metro nebude vytížené a že trasa tímto smě-
rem vůbec neměla být vedena. Ještě ráno 
6. dubna, jenom pár hodin před otevřením 
prodlouženého áčka, vystupoval v  televizi 
jakýsi dopravní expert, jenž s  velmi pový-
šeným výrazem označoval nové stanice za 
takřka zbytečné, obsluhující pouze mizivé 
množství cestujících a investice do metra 
v této části Prahy za nešťastné a nesmyslné. 
Jsem rád, že již v  prvních dnech a týdnech 
provozu se jeho názor rychle ukázal býti zce-
la mylným a mimo mísu, jenom mě poněkud 
straší fakt, že takový člověk vůbec může dě-
lat odborného poradce a aktivně ovlivňovat 
změny v hromadné dopravě.

Na otevření stanice Petřiny mám humor-
nou vzpomínku. Chtěl jsem si vyzkoušet 
výstup výtahem přímo z nástupiště a spolu 
s  dalšími spoluobčany do jednoho z  nich 
nastoupil. Výtah se však projevil jako poně-

kud rozvážný a trvalo mu trochu déle zavřít 
dveře. Patrně i proto, že jeden ze spoluces-
tujících netrpělivě střídavě mačkal tlačítka 
s  označením pater: -1, -2, -3. Když se dveře 
stále nezavíraly a na displeji pořád svítilo -3, 
prohlásil muž autoritativně: „Vidíte? Jsme 
přetíženi. Poslední tři musí vystoupit!“ Ně-
kdo se mu pokusil vysvětlit, že svítící mínus 
trojka je označením podlaží, v němž výtah 
stojí, ale muž se nedal: „To určitě, už jste ně-
kdy viděli patro -3? Takový nesmysl. Poslední 
tři lidé musí z výtahu ven, tak je to!“ Nu, ně-
kdy nemá cenu se hádat. 

Na dosavadním pásmovém provozu metra 
jsem na vlastní kůži poznal i ošidnost statisti-
ky. Při jízdě z centra jsem měl 50% šanci, tedy
1 : 1, že vlak, jímž pojedu, nebude mít ko-
nečnou už na Dejvické. Věřte nevěřte, abych 
nemusel při cestě domů vystupovat, to se mi 
stávalo tak v jednom z deseti případů. Naopak 
moje žena měla štěstí, že jí téměř vždy přijel 
ten správný vlak a čekat na něj musela jen 
opravdu výjimečně. Ale když se to sečte a vy-
dělí, odpovídalo cestování naší rodiny ideální-
mu statistickému poměru každého druhého 
spoje. Akorát, že já jezdil domů o deset minut 
déle než manželka, a to na stejné trase z centra.

To, že statistika věda je, je nesporné. Vy-
plývá z ní i to, že Den daňové svobody letos 
nastane 22. června, už se tedy jenom párkrát 
vyspíme. Tehdy přestaneme pracovat na po-
krytí veřejných výdajů a všechen náš další 
výdělek nám už zůstane pouze pro vlastní 
potřeby. Je to samozřejmě pomyslné. Ostat-
ně jak takové výpočty někdy vznikají, jsme 
viděli na předchozím případě.

Jaké další významné dny připadají na čer-
ven? U nás nejznámější je asi Mezinárodní 
den dětí (1. 6.). Ale pozor, už 5. června násle-
duje Den rozvoje a vzdělání dospělých. 

15. 6. je Mezinárodním dnem odpůrců 
vojenské služby. Vzhledem k tomu, že u nás 
máme pouze profesionální armádu, nejeví 
se nám možná tento den jako aktuální. Dou-
fejme, že to tak vydrží. 

30. června žáci a studenti obdrží ve ško-
lách vysvědčení a hurá, jsou tu prázdniny.

Vlastně ještě jeden mezinárodní den mě 
zaujal. Připadá na 21. června a třeba má i více 
významů, každý si dle své fantazie a zkuše-
ností může určit ten svůj. Je to Mezinárodní 
den trpaslíků. 

Jiří Hruška



Šestka je jedna z  nejbezpečnějších 
čtvrtí metropole. Téměř každý třetí trest-
ný čin objasněn, v případě loupeží objas-
něna téměř polovina a přibližně každé 
sedmé ukradené vozidlo vypátráno. Nej-
častějším trestným činem jsou v Praze 6 
drobné majetkové delikty jako krádeže 
motorových vozidel a věcí z nich, kapesní 
krádeže a vandalismus. Takové jsou závě-
ry bezpečnostní zprávy policie a strážníků 
za rok 2014, kterou projednalo zastupi-
telstvo. Jedno je jisté, Praha 6 patří mezi 
nejbezpečnější čtvrti metropole.  „Velmi 
oceňuji, že právě díky práci policie a stráž-
níků je Praha 6 dlouhodobě jednou z nej-
bezpečnějších městských částí. Je to dáno 
tím, že můj předchůdce, místostarosta pro 

bezpečnost Jan Záruba, nastavil velmi dob-
rou vzájemnou spolupráci, ve které nyní po-
kračujeme. Je mým zájmem oblast bezpeč-
nosti nepodceňovat a nadále Prahu 6 mít 
jako klidnou čtvrť metropole, kde se občané 
cítí bezpečně,“ řekla Petra Kolínská zástup-
kyně starosty. Za loňský rok hlásí policie 
jeden případ pokusu o vraždu ve Voko-
vicích. Alarmující byl také případ ubití 
bezdomovce na Hradčanské. Nejvyšší 
procento násilné trestné činnosti šes-
té městské části je pácháno v Dejvicích. 
Městská policie například upozorňuje na 
problematiku vraků motorových vozidel, 
kterých bylo vloni oznámeno 99. Stráž-
níci se zaměřili také na kontroly požívání 
alkoholu na veřejných místech, kde je to 

zakázano a řešili o 60 případů více než 
v roce 2013 a například zajistili 54 volně 
pobíhajících psů. „Nezanedbatelnou roli 
zde totiž hraje právě prevence kriminality 
u nejvíce ohrožených skupin populace, jako 
jsou mládež a senioři. Podpoříme programy 
prevence, výchovy a osvěty v otázkách rasi-
smu, xenofobie a gamblingu. Navážeme na 
úspěšné projekty prevence kriminality se za-
měřením na mládež a seniory formou před-
nášek, exkurzí a osvěty, a to zejména v ob-
lasti IT bezpečnosti, odmítání nevýhodných 
produktů a předcházení předlužení“, uvádí 
hlavní body bezpečnosti z prohlášení Pet-
ra Kolínská. Radnice se také aktivně zapojí 
do řešení problému bezdomovectví. Na-
dále bude podporovat činnost policistů,

Noc literatury 2015 v Dejvicích a Bu-
benči. V  půlce května se  uskutečnil již 
devátý ročník netradičního čtení nazva-
ný  Noc literatury. Noc literatury 2015 
v jejím hlavním sídle, v Národní technické 
knihovně, zahájil starosta Prahy 6 Ondřej 

Kolář. Letos se do ní zapojily čtyři desít-
ky knihoven a hlavními místy dění letošní-
ho ročníku byly Bubeneč a Dejvice. V Dej-
vickém divadle předčítal mimo jiných 
i herec tohoto divadla Ivan Trojan z knihy 
Wolfganga Herrndorfa Písek. Ve Ville Pellé 

pak mohli návštěvníci vyslechnout úryv-
ky z knihy Kokoschkova loutka portugal-
ského spisovatele a fi lmaře Afonso Cruze 
ústy Jiřího Hány a ve Sleněném paláci čet-
la Ivana Uhlířová z románu Pošetilá dru-
žička od belgické autorky Idy Simonsové.

www.rodinnycyklozavod.cz

Závod na kolech 
pro děti od 5 do 15 let 

a jejich rodiče

10. června 2015 
od 15:00

Startovné zdarma

Plochodrážní 
stadion  Markéta  
Praha 6 Břevnov

Pražský
rodinný cyklozávod

Informace o závodu

• Tratě přizpůsobeny věkovým 
kategoriím podle ročníků narození 
v délkách od 800 m do 5400 m

• Start nejmladší kategorie v 15:30, 
ostatní kategorie podle věku vzestupně 
navazují. Poslední startuje kategorie 
rodičů

• Vypsány také soutěže týmů, dívčích 
týmů a rodinných týmů

• Závodníci, kteří se umístí 
na 1.-3. místě v každé kategorii, 
získají poháry a věcné ceny 
od partnerů závodu

• Registrace do závodu 
na www.rodinnycyklozavod.cz 
nebo na místě od 13:00, nejpozději 
však 20 min. před startem kategorie

• Na místě bude možnost si kolo 
zdarma vypůjčit
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V Malé galerii Villa Pellé se od
1. 6. můžete seznámit s dílem neprávem 
opomíjeného malířea sochaře Věroslava 

Bergra. Do 14. 6. budou vystaveny obra-
zy, které jsou přímo inspirovány hudbou 
Gustava Mahlera. Abstraktní malby dnes 

skoro devadesátiletého umělce bývají řa-
zeny vedle tvorby Vladimíra Boudníka či 
představitelů českého informelu. 

Od 27. 6. se v Galerii Villa Pellé  koná 
výstava Jana Kalába. Výrazný předsta-
vitel světa graffi  ti, v  posledních letech 
však zejména malíř, experimentující 
s možnostmi obrazu, představí v rámci 
své výstavy EXTRA nejnovější obrazy vy-

tvořené přímo pro prostor této galerie. 
Inspiraci autor tentokrát načerpal nikoli 
v ulicích Prahy, ale New Yorku. Výstavou 
Extra navazuje na tamější projekt Art in 
the street. Kaláb, který koketuje s geome-
trickcou abstrakcí, pokračuje ve zkoumá-

ní možností obrazu, který zbavuje rámu 
a obohacuje o prostorový prvek prací 
s obrazovými plány. I galerijní prostor 
vnímá jako celek, který spoluutvářejí ob-
razy jako prvky, ač jsou zároveň samostat-
ným „vesmírem“. 

Radnice odměnila nejlepší policisty, 
strážníky a hasiče. Radnice městské čás-
ti Praha 6 ocenila své nejlepší 3 strážníky, 
3 policisty a 3 hasiče za rok 2014. Každý 
dostal od starosty Ondřeje Koláře a mís-

tostarostky Petry Kolínské fi nanční od-
měnu. Celkem tak na odměnách uvolnila 
Praha 6 částku 90 tisíc korun. „Praha 6 toto 
ocenění uděluje pravidelně a stala se z toho 
jedna z významných tradic. Právě díky kaž-

dodenní práci strážníků, policistů a hasičů 
patří Praha 6 v posledním roce k jedné z nej-
bezpečnějších městských částí v metropoli. 
Za to je potřeba poděkovat,“ řekl  Ondřej 
Kolář, starosta Prahy 6.

strážníků a hasičů prostřednictvím fi -
nančních dotací, motivačních odměn 
za mimořádné výkony nebo nákupem 
technického vybavení. „Obvodní ředi-
telství Městské policie Praha 6 má celkem 

116 systematizovaných míst, z nichž je ob-
sazeno 96. S podporou orgánů hlavního 
města Prahy Městská policie nabízí velmi 
dobré podmínky pro stabilizaci stávajících 
zaměstnanců a motivaci nových zájemců 

o práci u MP. Nutno vyzdvihnout i podpo-
ru MČ Praha 6, které se v rámci motivace 
i stabilizace strážníkům dostává“, řekl Zde-
něk Kovanda, ředitel Obvodního ředitel-
ství MP Praha 6.

ČÍM ŽIJE PRAHA 6
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Pravidelná kulturní 
a společenská setkání 
⟶ VSTUP ZDARMA

Fresh Senior⟶klub
PROGRAM ČERVEN 2015 

ÚT 02/06
 Villa Pellé 16:00 
 nutná rezervace 

ÚT 09/06
 Písecká brána 16:00 

PO 15/06
 11:00–20:00 
 Villa Pellé 
 vstup zdarma 

ÚT 23/06
 od 15h, Ke Karlovu 20 
 P–2, nutná rezervace 

ÚT 30/06
 Písecká brána 16:00 

Na skok do Indonésie 
s Jiřím Sedláčkem
Od pláží Togianských ostrovů k horskému 
kmeni Tana Toraja s výstřední architektu-
rou a pozoruhodnými pohřebními rituály.

Beseda s Karlem Vágnerem

Fresh senior festival
Třetí ročník úspěšného festivalu nejen 
pro seniory. Těší se na vás Petra Janů, 
Swingový orchest Ježkovy stopy, 
Václav Koubek a další.

Vycházka ke světovému dni 
hudby: Museum Antonína 
Dvořáka

Starý desky jsou hezký
Legendární DJ Miloš Skalka připraví 
večírek k závěru školního roku. Vítáni 
jsou Fresh senioři i jejich přátelé a rodinní 
příslušníci. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Fresh Senior
⟶festival 
2015
15. 6. 2015, od 11.00
Villa Pellé

⟶Petra Janů
⟶Ježkovy stopy
⟶Václav Koubek

HUDBA
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PO—PÁ 10:00–14:00 ⟶ na tel. č.  224 326 180 nebo na info@porteos.cz

ÚT—ČT 10:00–12:00 ⟶ v klubovně, VILLA PELLÉ, Pelléova 10, Praha 6

WWW.FRESHSENIOR.CZ WWW.VILLAPELLE.CZ WWW.PISECKABRANA.CZ

REZERVACE A INFORMACE



Tým střešovických fl orbalistů jede! 
Dejvická radnice přivítala ve čtvrtek 14. 
května v prostorách zimní zahrady  fl orba-
lový tým TJ Tatran Střešovice. Jeho hráči 
totiž mají za sebou nejúspěšnější sezonu 
v historii klubu, kdy se jim podařilo získat 
mistrovský triple, když vyhráli v  katego-
rii mužů, juniorů i dorostenců. Na Úřadu 
městské části přivítali fl orbalisty radní 
Prahy 6. Nejprve k hráčům promluvil rad-
ní pro sport a volnočasové aktivity Roman 
Mejstřík – upřímně poděkoval za strhující 

a nezapomenutelný zážitek z  fi nálového 
zápasu – a předal slovo starostovi   On-
dřejovi Kolářovi, který poděkoval všem 
zúčastněným za vzornou   reprezentaci 
městské části a popřál fl orbalistům další 
úspěchy. Ofi ciální část setkání pak vyvr-
cholila předáním šeku, za který poděko-
val prezident klubu střešovického Tatranu 
Martin Vaculík. Po společném focení pak 
následovalo slavnostní rozkrojení fl orba-
lového dortu, přípitek a podpisy na šálu 
fl orbalových mistrů.

Darování krve s  rekordmanem. Pře-
kvapení čekalo v úterý 5. 5. 2015 na dárce 
krve v Ústřední vojenské nemocnici. Po-
tkali se tam s rekordmanem v počtu od-
běrů panem Zdeňkem Duběnkou, který 
přišel na svůj jubilejní 555. odběr. Přinesl 
s sebou všechna ocenění, včetně Medai-
le za zásluhy o stát I. stupně, kterou mu 
za dárcovství udělil prezident republiky 
v říjnu loňského roku. „Zdraví lidé by měli 
krev darovat. Nikdy nevíte, kdy budete vy 
nebo vaši blízcí sami krev potřebovat. A pak 
- pocit že jste někomu pomohli a možná 
i zachránili život, to přece stojí za to, nebo 
ne?“ říká Zdeněk Duběnka. Společně 
s panem Duběnkou přišli i noví dárci krve. 
„Každý nový dárce je velmi důležitý,“ při-
pomíná primář OHKT Ústřední vojenské 
nemocnice Miloš Bohoněk. „Právě široká 
dárcovská základna je nutná k zajištění 
potřebného množství krve a jejích složek. 
Vážíme si pana Duběnky jako dárce a také 
ceníme jeho podporu získávání nových dár-

ců,“ hodnotí primář rekordmana. Jubilejní 
odběr ocenili zástupci vedení ÚVN, Čes-
kého červeného kříže i Zdravotní pojiš-
ťovny MV předáním uznání i dárků. Czech 
Crystal Lion vyrobil pro rekordmana pa-
mětní skleněnou desku. Pan Duběnka je 
bezpříspěvkovým dárcem krve více než 
čtyři desítky let. Je majitelem krevní sku-
piny 0+ a na odběry přichází s pravidel-
ností, pokud to dovolí jeho zdravotní stav. 
Je držitelem všech vyznamenání ČČK, 
včetně plakety Donum sanguinis-donum 
vitae. Oddělení hematologie a krevní 
transfuze (OHKT)   Ústřední vojenské ne-
mocnice ročně uskuteční na 16 tisíc od-
běrů krve a jejích složek. Zajišťuje odběry 
dárců v Praze, má svá odběrová střediska 
v Lounech, Jilemnici a v Mělníku. Pořádá 
také výjezdy k fi rmám, které podporují 
dárcovství krve. Na oddělení přicházejí 
zájemci o zapsání do Národního registru 
dárců kostní dřeně, se kterým OHKT velmi 
úzce spolupracuje.



Vzpomínáte si na svoje úplně první 
setkání se Shakespearem?

Ne, to opravdu ne. Bylo to určitě někdy 
v dětství, ale okolnosti si už nepamatuji. Což 
znamená, že toto setkání pro mě nemělo 
velký význam. Své první důležité setkání se 
Shakespearem si naopak pamatuji dobře, 
protože mě hluboce zasáhlo. Došlo k tomu 
v 60. letech minulého století a bylo to před-
stavení Hamleta v  Pleskotově režii a s  Ra-
dovanem Lukavským v hlavní roli. Bylo mi 
jednadvacet let, což je, dá se říct, hamletov-
ský věk. Neříkám, že jsem tehdy Hamleta 
pochopil. Ale tehdy poprvé mě tato hra 
hluboce zasáhla a odešel jsem z Národního 
divadla trochu jiný, než jsem tam přišel. Ne-
vím, zda by se mi ta inscenace líbila i dnes, 
ale tehdy to pro mě bylo cosi jako zjevení 
Shakespeara. Zjevil se mi asi tak, jako se v té 
hře Hamletovi zjeví Duch jeho otce.

SHAKESPEARE NEPOTŘEBUJE

Rozhovor s Martinem Hilským

ŽÁDNÉ AKTUALIZACE

Koncem června bude na Pražském hradě zahájen další ročník Letních shakespearovských slavností - největší divadelní 
přehlídky pod širým nebem v Evropě zaměřené na uvádění děl Williama Shakespeara. Letošní premiérou bude inscenace 
hry Romeo a Julie. 

Dvorním překladatelem Slavností je Martin Hilský, jenž do češtiny převedl kompletní dílo Williama Shakespeara. Jeho 
překlady byly uvedeny celkem ve více než sto premiérách v českých divadlech, z  toho na dvě desítky jich bylo v Ná-
rodním divadle. 

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., je anglista, literární vědec, překladatel, esejista a profesor anglické literatury na Univerzi-
tě Karlově. Přednáší rovněž na Jihočeské univerzitě. Patří k našim předním překladatelům Shakespearova díla. V roce 2001 
byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován anglickou královnou čestným členem Řádu britského impéria. 
V roce 2014 jej prezident České republiky vyznamenal Medailí za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství a z rukou minist-
ra kultury obdržel Státní cenu za překladatelské dílo. Mezi autory, které přeložil, patří mimo jiné také John Steinbeck, Peter 
Shaff er, Thomas Stearns Eliot, John Millington Synge, David Herbert Lawrence, Jack Cope a řada dalších.

Divadlo Viola nedávno uvedlo premiéru literárního pořadu s názvem Sváteční Shakespearova pošta. Večerem sestave-
ným z výběru Sonetů slavného britského dramatika, jež pan profesor přeložil, provádí Hana Maciuchová, Miloš Horanský 
a osobně také Martin Hilský.
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S překladem her Shakespeara jste 
začal ve svých čtyřiceti letech. Dříve 
Vás nezaujal více než jiní autoři? Co 
bylo tím rozhodujícím stimulem?

Zní to poněkud prozaicky, ale byla to 
divadelní objednávka. Režisér Karel Kříž 
mě požádal o nový překlad Snu noci sva-
tojánské. Tehdy mi bylo už čtyřicet let 
a mým hlavním zájmem byla moderní 
a současná angloamerická literatura.

Sen se poprvé v mém překladu hrál 
v divadle ABC. V roli Puka vystupoval Bo-
ris Rösner, Titanie byla Věra Galatíková, 
Lysandra hrál tehdy velmi mladý Martin 
Stropnický. Pozoruhodnou scénu vytvo-
řil Jaroslav Malina, dramaturgyní byla 
Vlasta Gallerová.

Šlo o osudový moment Vaší profesní
kariéry?

Zcela jistě. Byl to pro mě objev nového 
světa. Vím, že to může znít poněkud para-
doxně, protože William Shakespeare je ve 
srovnání s autory, které jsem do té doby 
překládal, velmi starý. Navíc jeho Sen byl 
přeložen do češtiny už několikrát. Největ-
ším objevem byla pro mě Shakespearova 
divadelní řeč.   

S  jakými Shakespearovými díly jste
začal?

Sen byl první, po něm následovala Mar-
ná lásky snaha, pak Jak se vám líbí a tak 
dále. Začal jsem tedy komediemi, k tragé-
diím jsem se dostal mnohem později.

Přeložil jste již všechny hry Williama 
Shakespeara.  Kolik jich celkem je?

Osmatřicet. 
Jak dlouho trvá překlad jedné hry?
Přeložit všechny trvalo v mém případě 

téměř třicet let. Takže v průměru je to asi 
o něco méně než rok na jednu hru. Ale tak 
to nefunguje. Nemůžete to předem plá-
novat. Každá hra vyžaduje jiný čas a velmi 
důrazně si o něj řekne. Sen si vyžádal rok 
práce, Marná lásky snaha dokonce dva. 
Z  tragédií byly nejnáročnější, a to nejen 
z časového hlediska, Hamlet a Král Lear.  

Které hry patří mezi Vaše favority?
Sen noci svatojánské, Marná lásky sna-

ha, Večer tříkrálový, Hamlet, Král Lear, 
Romeo a Julie, Richard II, Jindřich IV., Pe-
rikles, Bouře.  

Jsou také nějaké, které nemáte 
příliš v lásce?

Ne, nejsou.
Obě otázky položím i v  případě po-

stav z jeho her. Oblíbené a neoblíbené?
Oblíbené postavy: Rosalinda, Viola, 

Beatrice, Kateřina, Perdita, Marina, Miran-
da, Desdemona, Ofelie, Hamlet, Horacio, 
Lear, Learův šašek, Edgar, Prospero, Fal-
staff , Feste, pes jménem Morous. Neob-
líbené: nejsou. 

Co si myslíte o pochybovačích, 
kteří nevěří, že všechna díla, která 
jsou mu připisována, Shakespeare 
opravdu napsal sám?

Právo pochybovat mají. Ale důkazy 
o tom, že Shakespeara nenapsal Shake-
speare, nejsou. Dokud nebudou, vyplatí 
se věřit, že Shakespeara napsal Shake-
speare. A o tom jisté důkazy jsou.  

Jaké jsou obecně nejtěžší okamžiky 
překladů z  cizího jazyka? Je to u pře-

kladu Shakespeara v něčem jinak?
Jsou to situace, kdy se sejde složitý vý-

znam se složitou hudbou slov. Zvládnout 
obojí bývá nejtěžší. K  tradičním obtížím 
shakespearovských překladů patří slovní 
hříčky (puns). Já používám radši výrazu 
„slovní hra“ (wordplay), protože je širší 
a zahrnuje i metafory a obrazy.

Díváte se do starších překladů stej-
ného díla, než začnete sám překládat?

Ne, ale když je můj překlad hotov, rád 
ho konfrontuji s jinými překlady, když na 
to najdu čas. Někdy je to docela zajímavé.

Nakolik je Váš postoj k dřívějším 
překladům kritický? Jaké překla-
datele uznáváte?

Především chci říct, že každý překla-
datel, ať chce či nechce, stojí, obrazně 
řečeno, na ramenou svých předchůdců. 
Dohlédne-li někdy někam jinam než oni, 
pak je to především díky jim. 

Dvě základní podmínky shakespearov-
ského překladu jsou: 

1) umět básnicky pracovat se slovem, 
2) rozpoznat dobře nejen významy ori-

ginálu, ale také hudbu slov. 
Jsem rád, že patřím do tradice českého 

shakespearovského překladu, neboť je 
pro mě čest být ve společnosti J. V. Sládka 
nebo E. A. Saudka. Sládek je zakladatel-
ská osobnost českého shakespearovské-
ho překladu. Je to první český překlada-
tel, který pracoval s  anglickými originály 
a měl k  tomu i odbornou průpravu. Byl 
básník i fi lolog. Na podstročníky nevěřím, 
protože nemohou překladateli nahradit 
bezprostřední osobní zkušenost s řečí ori-
ginálu. A Sládek německé podstročníky 
už nepotřeboval. Někdy může znít archa-
icky, jevištní řeč je dnes někde úplně jin-
de než v jeho době. Jeho problémem také 
je, že je často příliš doslovný, jambického 
chodu verše dociluje tak zvanými „štěr-
kovými“ slovy. To jsou takové vycpávky, 
které umožňují zachovat jambický chod 
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verše, ale jinak je to řečová „hlušina“. 
Saudka ctím a hodnotím stejně vysoko. 

Výrazně proměnil a zmodernizoval český 
blankvers a jeho překlady jsou často až ba-
rokně vyklenuté a často velmi expresívní. 

Cením si i Zdeňka Urbánka, ale přiznám 
se, že nemohu jít jeho cestou. Vím, jak 
převratný byl jeho překlad Hamleta. Ale 
Urbánkovo zcivilnění shakespearovských 
textů mnohdy vede k  úbytku metaforič-
nosti. A Shakespeare je básník bytostně 
metaforický a paradoxní. 

K přístupu novějších nebo zcela součas-
ných překladů se v tuto chvíli nechci a ne-
mohu vyjádřit. Musím jít svou vlastní ces-
tou. Zbytek rozhodnou diváci a čtenáři.

Došlo někdy k tomu, že jste měl krizi 
a chtěl překládání zanechat?

Mnohokrát, ale naštěstí jsem to překo-
nal a nikdy to nevzdal. A to i přesto, že při 
překladu Shakespeara se často dotýkáte 
samé hranice možného. To je na této práci 
vzrušující. Je součástí lidského údělu po-
koušet se o nemožné. 

Stárnou některé překlady? Proč
tomu tak je?

Všechny překlady stárnou, některé 
rychleji, některé pomaleji. A právě proto 
udržují Shakespeara věčně mladého. Je 
to zvláštní a docela pozoruhodný pro-
ces. Nejrychleji stárne slovní humor. Ale 
i v tomto ohledu je stárnutí překladů ve-
lice individuální a neexistuje na to žádné 
pravidlo. I naše řeč se vyvíjí a překlady 
různou měrou a různým způsobem tento 
vývoj refl ektují. Obecně lze říci, že jevištní 
řeč stárne rychleji než řeč knižní. Divadlo 
je bytostně pomíjivé, jako naše životy, a to 
tomu dává zvláštní půvab a význam. 

Snad každý u nás už od školních let 
zná okřídlený citát „Být či nebýt?“ a do-
káže si jej spojit s Hamletem, potažmo 
se Shakespearem. Nesvazuje Vás tato 
obecná známost při formulaci nových, 
vlastních obratů a vazeb? 

Ne, nesvazuje mě to. „Být nebo nebýt?“ 
se může, do jisté míry dokonce musí, 
v různých překladech opakovat, ale to vů-
bec neznamená, že by nové překlady celé-
ho Hamleta nešly vlastní cestou. Learovo 
„Never, never, never, never never!“ může 
přeložit i dítě, které ví, co znamená slovo 
„never“. Jediný možný český překlad zní: 
„Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy!“ Jenže 
význam tohoto jednoduchého a velmi 
slavného Learova verše je určen tím, co se 
v řeči Krále Leara stane před tím, než Lear 
v závěru tato slova vyřkne. A řeč Krále Lea-
ra je, obrazně řečeno, jazykový vesmír. Je 
to vlastně vesmírná a apokalyptická hra.      

Jaký je Váš názor na aktuali-
zace Shakespeara?

Shakespeare je vůbec nepotřebuje. Je 
dostatečně aktuální i bez nich.  

Co je v  tom případě ještě únosné 
a co už za hranu?

To je třeba posuzovat případ od pří-
padu. Například vkládat do textů Shake-
speara úplně jiné texty a nezmínit to 
v  programu a dalších materiálech s  in-
scenací spjatých, je nepřípustné. Ale 
u nás se to poměrně často děje. Navíc 
je to podvod na divákovi, případně na 
čtenářovi, protože se za Shakespeara vy-
dává něco, co zcela jasně a prokazatelně 
Shakespeare není.  Krácení Shakespearo-
vých textů je ale nutné. Žijeme v  jiném 
čase. Ale i zde velmi záleží, jak se to dělá. 

Škrtnete-li z Kupce benátského Šajlokův 
verš o Antoniovi „nenávidím ho, protože 
je křesťan“, je to drastický a v podstatě 
cenzurní zásah do hry. Učiníte Šajloka 
přijatelnějšího a příjemnějšího, politicky 
korektnějšího, ale zmrzačíte ho. Někdy 
můžete v Shakespearově hře vyškrtnout 
mnoho replik a význam hry nijak neutrpí.    

Má Shakespeare jako autor nějaké 
chyby, nebo je téměř dokonalý?

Nikdo není dokonalý. Ani Shakespeare 
ne. Myslím, že představa dokonalosti by 
mu byla dost cizí. 

Ovlivnil nebo změnil Vás v něčem?
 Ano. Nejvíc snad v  tom, že nechápe 

svět černobíle.  
Chtěl byste žít v Shakespearově době?
Ne, rozhodně ne. Ale rád bych se 

do Shakespearova Londýna krátce 
podíval. Ve své imaginaci to ostatně 
průběžně dělám.  

Myslíte, že byste spolu byli kamarádi?
Nevím. Nevím, zda by si to on přál. Ani 

nevím, zda bych si to přál já.
Pane profesore, ještě jedna otázka: 

jaký je Váš vztah k Praze 6?
Žiju v Praze 6 celý svůj dosavadní život, 

z toho sedmdesát let na stejné adrese. Po-
kládám to za životní štěstí. Bydlet v Praze 
je veliká výsada. Bydlet v Praze 6, poblíže 
Belvederu a královské zahrady, kde ještě 
přebývá duch Rudolfa II., v  ulici nesou-
cí jméno Tycho de Brahe, a k  tomu ještě 
překládat Shakespeara pro Letní shake-
spearovské slavnosti na Pražském hradě 
je něco zcela mimořádného, inspirující-
ho a krásného.  

Jiří Hruška
foto: AGENTURA SCHOK
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O D   N E M O C I  K E   Z D R A V Í

Pane primáři, přibližte, prosím, celé 
spektrum činností vašeho oddělení 
a jeho strukturu…

Dermatovenerologické oddělení ÚVN 
v současné době disponuje 17 lůžky akut-
ní dermatologické péče včetně třech nad-
standardních pokojů, dále provozujeme 
tři ambulance všeobecné dermatovene-
rologie, zákrokový sálek pro korektivně 
dermatologické výkony a kabinet fyzikál-
ní terapie. V rámci ambulantního provozu 
je poradna pro hojení chronických ran 
a klinicko-onkologické demonstrace pro 
kožní nádory či sporné případy. 

Několik let je již úspěšně v provozu 
centrum pro biologickou léčbu těžkých 
forem lupenky, a to za jednodenní hospi-
talizace nebo formou denního stacionáře. 

Vedle ošetřování spádových pacientů 
z Prahy 6 zajišťujeme samozřejmě i péči 
ve prospěch našeho zřizovatele - Minis-
terstva obrany, tedy péči o vojáky a jejich 
rodinné příslušníky, o příslušníky ostat-
ních ozbrojených složek, o vojenské dů-
chodce, válečné veterány, provádíme 
také posudkovou činnost při vyšetřovaní 
žadatelů o vojenské povolání. 

V rámci nemocnice zajišťujeme od-
bornou konsiliární činnost pro pacienty 
ostatních oddělení, jsme také zařazeni do 
systému služeb ústavní pohotovosti. 

Jaké máte personální obsazení?
Všechny vyjmenované činnosti musí-

me zvládat celkem se sedmi lékařskými 
úvazky a 22 zaměstnanci nelé-
kařských profesí. 

Kolik pacientů ročně projde vaší am-
bulancí a kolik je hospitalizovaných?

Na lůžkové části za kalendářní rok 
průměrně provedeme bezmála 400 
hospitalizací. 

Ambulancí ročně projde průměrně 20 
000 pacientů a na sálku provedeme ko-
lem 1 200 drobných výkonů za rok.

Přibývá pacientů s  dermatolo-
gickými problémy?

Ano, nepochybně, a to z řady příčin: 
zhoršujících se podmínek životního pro-
středí, nárůstu alergií, nárůstu nádoro-
vých kožních onemocnění apod.

S  jakými zdravotními problémy  za 
vámi nejčastěji pacienti přicházejí?

Nejčastěji nemocní přicházejí pro infek-
ce kůže, ať již houbové infekce, ale také 
bakteriální - nejčastěji růže, virové - pá-
sové opary a podobně. Zvyšuje se počet 
pacientů s atopickým ekzémem, s lupen-
kou, stoupají počty kožních nádorů, při-
bývá výskytu i chronických ran zejména 
na bércích u seniorů nebo jako kompli-
kace u cukrovky.

Má na kožní choroby vliv i stres?
Ano, jistě, u některých onemocnění 

je stresová situace uváděna přímo jako 
spoušťový moment při vzniku či novém 
vzplanutí onemocnění, hovoříme pak 
o psychosomatických onemocněních. 
Nejvíce je to patrné například u atopické-
ho ekzému či lupenky.

Zajímalo by mě i to, jaká je tendence 
výskytu venerických chorob?

V posledních letech u kapavky pozoru-
jeme stagnaci. Čísla jsou poměrně nízká, 
problém spíše činí její léčba, a to zejména 
díky vzniku rezistentních kmenů původce 
kapavky na běžná antibiotika.

Naopak narůstají počty nové zjištěných 
případů příjice, a to v jejím I. i II. stadiu. 
Občas zachytíme i nějaké exotičtější po-
hlavně přenosné infekce.

Jsou známy příčiny tohoto trendu?
Příčinu vidím zejména ve zvýšeném 

pohybu osob ať již v rámci turistiky 
nebo i imigrace. 

Vzrostl za poslední léta počet pacien-
tů s rakovinou kůže? 

Ano, stoupá počet jak melanomových, 
tak i nemelanomových kožních nádorů.

Čím je melanom tak nebezpečný?
Zejména tím, že se na něj dá i zemřít. 

Průběh onemocnění u melanomu bývá 
občas dosti nevyzpytatelný a překvapivý. 
Zásadní je včasná diagnostika a odstra-
nění nádoru co nejdříve, nejlépe v době, 
kdy představuje ještě nižší riziko. Při jeho 
určení se vychází z tloušťky nádoru: do 1 
mm je nízký, low risk, nad 1 mm pak vyso-
ký, hight risk. Od toho se pak odvíjí i další 
postup v léčbě a v dalším vyšetřování.

Proč melanomu přibývá?
Nejspíše je to měnícími se podmínkami 

zevního prostředí, přibývajícího množ-
ství UV záření při ubývání ozonové vrst-
vy, životním stylem a snaze se opalovat 

KŮŽE JE NÁŠ NEJVĚTŠÍ ORGÁN
Dermatovenerologické (známější jako kožní) oddělení ÚVN poskytuje léčebně preventivní péči nejen pro vojáky a pří-

slušníky ministerstva vnitra, ale také pro civilní pacienty spádové oblasti Prahy 6 a ostatní pacienty dle doporučení. Primá-
řem oddělení je MUDr. Jaroslav Hoff mann, který odpovídal na naše otázky.
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a vypadat „pěkně“. Svou roli hraje i gene-
tická dispozice.

Existuje nějaká prevence, jak se lze 
před vznikem zhoubných kožních 
změn účinně chránit? 

Samozřejmě existuje, zejména se cho-
vat rozumně při expozici UV záření, a to 
zejména již od útlého dětství. Dnes je na 
trhu dostatek kvalitních a i cenově do-
stupných prostředků sloužících k ochraně 
před UV zářením, a to pro dospělé i pro 
děti. Jejich řádné používání je nejlep-
ší prevencí vzniku nádorových kožních 
onemocnění v pozdějším věku. Důle-
žité je i pravidelné vyšetření a kontroly 
pacientů, kteří mají mnohočetné pig-
mentové projevy.

Změnil se přístup lidí k prevenci?
Ano, určitě, díky probíhající a prakticky 

nepřetržité osvětě stoupá počet pacien-
tů, kteří si dojdou preventivně k vyšetření 
znamének a pih.

Jak často je vhodné si nechat zkont-
rolovat znaménka?

Většinou se doporučuje 1x ročně. K to-
muto slouží i plošná osvětově preventivní 
akce před počínající letní sezonou - Ev-
ropský den melanomu. Tato akce probíhá 
již řadu let vždy druhé pondělí v květnu 
a naše oddělení se do ní již od počátku ak-
tivně zapojuje. V jejím rámci si každý bez 
objednání a zdarma může svá znaménka 
nechat vyšetřit.

Nakolik důležité je včasné zjiště-
ní této nemoci? 

Zejména u melanomu je toto zásadní 
podmínka úspěchu léčby.

Lze se v  dnešní době ubývající ozo-
nové vrstvy vůbec správně opalovat?

Správné je se zejména nespálit, opalo-
vání ale zdravé rozhodně není, je nutno 
používat správně fotoprotekci jako nej-
důležitější část prevence kožních nádoro-
vých onemocnění.

Jsou škodlivá solária?
Ano.
U melanomu se teď objevila takzva-

ná cílená léčba. Co je to?
Nejspíše máte na mysli biologickou 

léčbu. Je to nová metoda léčby, kdy se 
významným způsobem ovlivňuje imuni-
ta člověka používáním monoklonálních 
protilátek. Tento způsob terapie ale má 
také své limity a přísné indikace a nijak 
zásadně neovlivňuje prognózu směrem 
k vyléčení pacientů, u nichž je indikován.

Je pravda, že kůže je náš největší
orgán?

Ano, je to pravda. Kůže tvoří přibliž-
ně 20 % hmotnosti těla a její povrch činí 
u urostlého člověka 1,5-2 m2. Krom toho, 
že tvoří bariéru mezi zevním prostředím 
a organizmem, má řadu dalších funkcí, 
například při regulaci teploty těla, ochra-
ně před UV zářením a funguje také jako 
smyslový orgán pro čití.

Není naše posedlost hygienou pře-
hnaná a nenarušuje přirozenou rovno-
váhu kůže? Je vůbec zdravé se mýt?

No, nemyslím si to paušálně, někteří 
lidé by si zasloužili úroveň hygieny spí-
še pozvednout. Ale teď vážně: mytí jako 
takové nevadí, spíše vadí nadbytečné 
používání detergentů, syndetů, saponá-
tů apod. Tyto prostředky vysušují a od-
mašťují kůži a porušují tak její přirozenou 
bariérovou funkci, umožňuje to pak např. 
snazší alergizaci kůže.

Co antiperspiranty, deodoranty
a parfémy?

To je podobný problém. Ale nikomu asi 
není příjemný zápach potu, takže když 
se tyto prostředky používají s rozumem, 
nic proti nim nemám. Zde hrozí pouze 
v problémových partiích (podpaží apod.) 
vznik kontaktní dermatitidy či alergické-
ho ekzému na složky parfémů a deodo-
rantů - ale to se většinou řeší, až objeví-li 
se nějaké potíže.

Jiří Hruška
foto: archiv ÚVN

Druhou část rozhovoru s  primářem 
Dermatovenerologického oddělení 
ÚVN MUDr. Jaroslavem Ho� mann-
em přineseme v  příštím čísle časopi-
su VELESLAVÍN39.
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Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

červen 2015

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

červen 2015

01. 06. PO RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA 
02. 06. ÚT KYTICE
03. 06. ST KYTICE
04. 06. ČT PRSTEN PANA NIBELUNGA 
05. 06. PÁ KDYBY TISÍC KLARINETŮ
09. 06. ÚT SLEČINKY A LUPIČI
11. 06. ČT NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU
13. 06. SO CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD
14. 06. NE OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
     (ZÁJEZD BRATISLAVA)
15. 06. PO OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
     (ZÁJEZD BRATISLAVA)
17. 06. ST MAM`ZELLE NITOUCHE
18. 06. ČT SLEČINKY A LUPIČI
23. 06. ÚT MIZINA ČÍHÁ
24. 06. ST MIZINA ČÍHÁ
25. 06. ČT MIZINA ČÍHÁ

HOSTÉ :
06. 06. SO O CHYTRÉ PRINCEZNĚ 11:00
06. 06. SO O CHYTRÉ PRINCEZNĚ 15:00
07. 06. NE HUDEBNÍ DIVADLO DĚTEM 15:00
   - HRÁTKY NA POHÁDKY
08. 06. PO VŠECHNOPÁRTY 17:00
10. 06. ST KONCERT PRO LÁDÍČKA - D. ZÁZVŮRKOVÁ

Kolikátý rekordní odběr krve absolvoval 5. 5. 2015
v ÚVN pan Zdeněk Duběnka?
 a) 333.,
 b) 444.,
 c) 555.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
a) Stavba prodloužení metra trasy A byla slavnostně zahájena 12. 4. 2010.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří obdrží poukázky do automyčky v Praze 6, Veleslavínské ulici, myčka je 
otevřená non-stop v blízkosti autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO.
1. Petra Kirschnerová, Praha 6  2. Karel Cedrych, Praha 6  3. Jan Benda, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 30. června  2015 v 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. června 2015,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

po 01 8:30 + 10:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
čt 11 10:00 + 14:30 HURVÍNEK MEZI OSLY
pá 12 10:00  HURVÍNEK MEZI OSLY
so 13 14:00 + 16:30 HURVÍNEK MEZI OSLY
ne 14 10:30 + 14:00 HURVÍNEK MEZI OSLY

V červnu soutěžíme o tři knižní novinky z nakladatelství Fragment. Dechberoucí román renomovaného spisovatele a scénáristy Josefa Urbana 
Tenkrát v ráji vás zavede do divokých skal Českého ráje v období třicátých let a okupace. Příběh o osudech legendárního horolezce Josky Smítka se 
dočká také fi lmového zpracování. Režie se, podle Urbanova scénáře, ujal uznávaný chorvatský režisér Lordan Zafranovič. Celovečerní fi lm přijde do 
kin příští rok. V hlavních rolích se představí mistr světa a olympijský medailista Vavřinec Hradilek, spolu s Vicou Kerekeš, Karlem Rodenem a dalšími. 
Román vyšel k 70. výročí porážky nacismu v Evropě.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří obdrží poukázky do automyčky v Praze 6, Veleslavínské ulici, myčka je 



Ulice vznikla v  roce 1931 a její název 
je od tohoto roku původní. Nachází se 
v Břevnově na jih od Bělohorské a spoju-
je ulice Tomanovu a Říčanovu.

Tobiáš Štefek z  Koloděj, měšťan Nové-
ho Města pražského, povýšený do šlech-
tického stavu, správce panství Smiřických 
ze Smiřic. Účastník stavovského povstání, 
popraven Habsburky.

Tobiáš Štefek z Koloděj se narodil v Ná-
chodě, datum narození není přesně zná-
mo. V mladším věku vychovával šlechtic-
ké děti, potom byl panským úředníkem 
a regentem všech panství Smiřických. 
Jako dobrý hospodář začal shromažďovat 
úctyhodný majetek. 12. února 1593 obdr-
žel se svým bratrem Matějem erb a přído-
mek z Koloděj a s ním i stavovské povýše-
ní mezi erbovní měšťany. Poprvé se oženil 
7. listopadu 1595 s  Kateřinou, dcerou 
Jana Lašťovičky, s níž měl dvě děti, Štěpá-
na a Ludmilu. Podruhé se oženil s Annou, 
vdovou po Danielu Pražákovi a i z tohoto 
manželství vzešly dvě děti, Tobiáš a Anna.

V  roce 1612 se odstěhoval do Prahy, 
byl universitním defensorem (obráncem 
práv university podle Rudolfova maje-
státu). Získával stále 

větší vliv v  městské radě a vlastnil Sta-
vovský dům na rohu dnešní Vodičkovy 
a Řeznické ulice.

Za stavovského povstání v letech 1618 
– 1620 byl direktorem městského stavu 
a z této funkce spolupodepisoval konfe-
deraci učiněnou s  jinými zeměmi, hlaso-
val pro zavržení krále Fridricha II a za zvo-
lení Fridricha Falckého za českého krále. 
Účastnil se jako spoluautor  roku 1619 
opravy justifi kací a dedukcí svobodného 
práva českých stavů k volbě českého krále. 
Od 21. února do 13. března 1621 byl věz-

něn v  Novoměstské radnici. 
29. března byl převezen na Pražský hrad 
a odsouzen hrdelní císařskou komisí ke 
ztrátě hrdla, cti a statků. Tento rozsudek 
Ferdinand II 26. května potvrdil. 21. červ-
na 1621 byl stať katem na Staroměstském 
náměstí druhým mečem jako první. Na 
dobových kresbách a rytinách je zazna-
menáno, že ženy odsouzených českých 
pánů chodily prosit, plakat a podplácet 
úředníky, kteří mohli rozhodnout, bude-li 
jejich manžel propuštěn. Tragická zoufa-
lost žen, jejichž manželé byli odsouzeni 
k  popravě, vrcholila v  jejich odhodlání 
učinit cokoliv, jen aby svému choti uleh-
čily. Žena žalářovaného Tobiáše Štefka 
přišla za katem Mydlářem a dala mu pro 
chotě jed a svedla jej. Historickými doku-
menty je také potvrzeno, že v okamžiku, 
kdy se kat Mydlář chystá stít hlavu Štefka, 
mění meč za ostrý, aby ho to 'nebolelo'.

Ani jeho dva synové otce nezapřeli, star-
ší Štěpán byl mistrem svobodných umění 
a doktor lékařství. Žil v Praze se svou ženou 
Dorotou a měli dvě děti. Roku 1627 odešla 
celá rodina do exilu. Mladší syn Tobiáš ode-
šel též do exilu. Při vpádu Sasů roku 1631 při-
šel do Prahy a sňal hlavu svého otce z mos-
tecké brány. Poté se zúčastnil slavnostního 
pohřbení ostatků popravených pánů. Tento 
pietní akt se konal 30 listopadu 1631. Za 
toto provinění byl konfi skační komisí od-
souzen a jeho jmění bylo zkonfi skováno.

Štefkovi měli ve znaku pádícího jelena, 
což se vykládá jako síla a hrdost.

(mip)
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Je hezké, že si organizátoři RESPECT 
FESTIVALU 2015 opět zvolili park Lad-
ronka jako hlavní pódium pro řadů 
svých koncertů, performancí, výstav 
pod širým nebem a aktivit pro dětského 
návštěvníka. Ladronka se stane v  tradič-
ním termínu o druhém víkendu v červnu 
(13. 6. - 14. 6. 2015) dějištěm už 18. roč-
níku tohoto multižánrového festivalu. 
Oslavy plnoletosti festivalu se rozjedou 
s  plnou parádou nejčerstvějšími objevy 
world music spojenými s těmi nejlepšími 
kapelami z let minulých a jako bonus pře-
kročí další žánrovou hranici. 

RESPECT FESTIVAL je nejdéle působící 
přehlídkou world music v Česku, mapuje 
neznámé hudební oblasti a představuje 
svému publiku styly, které se, jak se poz-
ději ukázalo, staly světovými hudebními 
trendy: pouštní blues z Mali, etiopský 
jazz i romská hudba z Balkánu. Ladronce 
je jako prominentnímu místu vyhrazen 
hlavní program festivalu, který letos začal 
26. května a skončí až 6. srpna, nicméně 
všechny koncerty mimo dva uvedené 
víkendové dny na letní Ladronce mají 
status „doprovodných programů“. Podle 
organizátorů ale letos poprvé vystupují 
ze stínu hlavního festivalového víkendu, 
jemuž se kvalitou interpretů přinej-
menším vyrovnají. 

18. RESPECT FESTIVAL cíleně vyhledává 
a zve k  účasti zcela nové soubory z růz-
ných koutů světa, které vzbuzují velké 
naděje u producentů hudebních vydava-
telství a především u obecenstva, a záro-

veň tak trochu ověřuje, jak si dále vedou 
ty kapely, které zde, některé premiérově, 
vystupovaly v  předchozích letech; zda 
se z  nich staly stálice, zda hvězda jejich 
popularity a uznání stoupá, nebo je na-
opak na ústupu. 

Co tedy nabídne tento stylově vyhraně-
ný festival letos? V  premiérovém vystou-
pení návštěvníci Ladronky uslyší například 
Salifa Keityho, jednoho ze zakladatelů žán-
ru Afro-pop, nominovaného na cenu Gra-
mmy, světově uznávanou „princeznu asij-
ského undergroundu“ Susheelu Raman, 
experimentální britské kvarteto Spiro, 
které obléká severoanglické lidové melo-
die do folkového kabátu a s originální ra-
fi novaností je přešívá dle střihu minimalis-
tické hudby Steva Reicha či Philipa Glasse 
s přesahy do vážné i taneční elektronické 
hudby. Zrovna tak návštěvníky rozpálí 
zemitá romská hudba maďarské skupiny 
Parno Graszt, nebo je vláká do spirituální 
psychedelické hudby vyrostlé z hudebních 
a duchovních tradic kultur Ghany, Etiopie 
a Keni, kombinované s americkým free-
-jazzem, to vše v podání formace The Py-
ramids. Afričtí umělci jsou velmi zastoupe-
nou položkou tohoto ročníku, jejich skvělá 
jízda pokračuje nejúspěšnějším afropopo-
vým duem současnosti - kytaristou Ama-
douem a zpěvačkou Mariam, mužským 
pěveckým sextetem Lo Còr de la Plana 
z Francie, vystupujícím s polyfonními zpě-
vy Berberů v rapovém tempu, orchestrem 
Abavuki, což je okteto marimb a žesťů, je-
hož domovem je Kapské město. 

Vůni Orientu přivolá i koncert portugal-
ských písní fado, jejichž atraktivitu a kolo-
rit pravé exotiky zajišťují kořeny arabské 
tradiční hudby. Interpretkou bude zpě-
vačka a kytaristka Lula Pena, ale v  jejím 
podání budou znít spíš jako portugalská 
blues na velice osobní notu šmrncnutá 
francouzským šansonem. Skutečný záži-
tek pro milovníky instrumentální hudby 
slibuje koncert sólisty Paola Angeliho ze 
Sardinie. Avantgardní a extravagantní bu-
dou jak jeho kompozice vycházející z tra-
diční hudby Sardinie a soudobých expe-
rimentů, tak především vzhled a zvukové 
možnosti jeho nástroje - kytara vlastní 
výroby s 18 strunami, přídavnými pruži-
nami a pedály připomíná malý orches-
tr a v  jeho rukou je nástrojem drnkacím 
stejně jako smyčcovým. Můžeme se těšit 
na mistrovská kouzla s  tímto nástrojem 
a chvílemi také spekulovat, zda ho posta-
vil proto, že dnešní nástroje nestačí jeho 
hudební představivosti, nebo zda je vy-
nálezcem-konstruktérem, který jen náho-
dou působí v oblasti hudby.

Milým a optimistickým světem hry 
bude na RESPECT FESTIVALU tradičně 
dětský program. Po oba víkendové dny 
nabízí animační dílnu (fi lmové) aero-
školy, interaktivní kinetický kuličkový 
objekt a prolézačku Valda od výtvarnice 
Marianny Stránské, prchavý svět barev-
ných bublin světoznámého bublináře 
Václava Strassera a koutek jednoduše na-
zvaný Hospodyňky. 

(red)

RESPECT FESTIVAL budí respekt

HVĚZDY VYCHÁZEJÍ NA LADRONCE 

Paolo Angeli

14



Řezbář vyřezal pannu, krejčí jí ušil šaty 
a tovaryš, mluvec, jí dal řeč. Komu ta pan-
na patří? Všechny známé varianty této po-
hádky po celém světě se vzácně shodují, 
že oživlá, dřevěná panna patří tovaryšo-
vi, nadanému přesvědčivým darem řeči. 
Jenže pohádky nepraví, co se s  oživlým 
dřevem dělo dál. Tento příběh v průběhu 
věků a ve všech kulturách světa rozvíjeli 
ti, kteří dokázali přimět oživlé dřevo vedle 
řeči také k pohybu, protože co s breben-
tícím polenem v šatech, které jen leží... 
Loutkářský cech je bezpochyby následov-
níkem legendárního tovaryše, mluvce, 
a jeho členy se stávají ti, kteří podlehnou 
hravému kouzlu oživlého dřeva a fantazii 
příběhů tak neobyčejných, že si je běžná 
mysl ani nedokáže představit, dokud je 
neuvidí. Součástí této atraktivní divadelní 
komunity a profese je loutkoherečka Ka-
teřina Tschornová, a protože hraje už dvě 
desetiletí, je nabíledni, že tovaryšská léta 
má dávno za sebou.

K prvnímu setkání Kateřiny Tschor-
nové s  loutkami došlo ještě na střední 
škole, v dramatickém kroužku v divadelní 
adaptaci povídky Jana Wericha Tři sestry 
a jeden prsten. Sama tehdy loutky vyrá-
běla; šití a pletení maňásci, představující 
tři manžele tří sester, byli bez očí, jejich 

charakter určoval jen knír. „První přiká-
zání u loutky zní - a to nám na DAMU řekli 
hned při první hodině, že loutka mluví oči-
ma a tedy oči v  každém případě mít musí, 
což mě překvapilo“, vzpomíná Kateřina. 
Praxe ukázala, že to nebude zas takové 
dogma. Za celou svou kariéru v  Divadle 
Minor odehrála desítky krásných rolí se 
spoustou loutek. „Nejraději mám postavu 
Sýra Ementála v představení režiséra Pet-
ra Vodičky, kterou nikdo jiný nechtěl hrát. 
Loutka sýra byla z  molitanu, ve kterém 
jsem hrála a také stepovala, byla to moje 
nejmilovanější role.“ Už jste někdy viděli, 
aby měl sýr oči?

Její talent se ohlašoval různými způ-
soby; vítězstvími v krajských recitačních 
soutěžích základních a středních škol 
i vlastními pokusy o autorskou tvorbu, 
už v 10 letech autorsky převyprávěla An-
dersenovu pohádku Holčička se sirkami. 
K divadlu se dostala úsměvně, a to tak, 
že její sestry řekly vedoucí nově vzni-
kajícího dramatického kroužku, která 
hledala žáky-herce, že mají doma další 
sestru, která je hravá a k tomu tak trochu 
komediant. Díky svému talentu a vedení 
pedagogických osobností, jako jsou prof. 
Vítězslava Fryntová, Barbora Uhlířová 
a Vlasta Krautmanová, její umění rostlo. 

PŘÍBĚH SÝRA EMENTÁLA
Kateřina a krásné loutky. 1. část

Loutkoherečka Kateřina Tschornová 
(*1975), absolventka Katedry alternativ-
ního divadla na DAMU a francouzské-
ho jazyka a literatury na FF UK. Působí 
v  Divadle Minor, spolupracovala se Stu-
diem Studia Y, hrála v tanečním divadle 
a v  divadle poezie. S  loutkami povzbu-
zuje dětské pacienty v nemocnicích, pří-
ležitostně průvodcuje na zámku Veltrusy, 
působí jako překladatelka francouzštiny 
a v tomto jazyce také hraje ve Francouz-
ském institutu představení pro děti české 
i francouzské. Vede rozvojové projekty 
Ekumenické akademie Praha. Žije v Bran-
dýse nad Labem a Praze 6.

Kateřina Tschornová(uprostřed) v roli cukrářské drbny v představení hry Popelka , divadlo Minor
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Studovala básně, prózy, antické monolo-
gy, účinkovala v pásmech poezie Vysoc-
kého a české generace beatníků. Přemýš-
lela o konzervatoři, ale nakonec ji získalo 
Gymnázium Josefa Svatopluka Machara 
v Brandýse nad Labem. A tam se setkala 
s další svou životní láskou – francouzským 
jazykem a francouzskou kulturou - a tu si 
usmyslela, že vystuduje. 

Jenže se to samo rozhodlo jinak. Ke 
zkouškám na DAMU na Katedru alter-
nativního divadla, tedy loutkařinu, se 
vydala spíš kvůli paní profesorce, proto-
že s  herectvím už moc nepočítala, a ke 
studiu byla přijata. Vystudovala DAMU, 
kde ji podle vlastních slov nejvíc ovlivnil 
doc. Jan Schmid, vedoucí ročníku a záro-
veň ředitel Ypsilonky. V posledních dvou 
ročnících začala, a také dokončila, studia 
francouzštiny na FF UK. Už na DAMU do-
stala nabídku angažmá od šéfa Divadla 
Minor Zdeňka Pecháčka, který obměňo-
val herecký soubor, a s  touto scénou je 
spojena dodnes. Vedle toho působila ve 
Studiu Y, v tanečním divadle a v  divadle 
poezie. Se souborem Loutky účinkuje 
u lůžek dětských pacientů v  nemocni-
cích, příležitostně průvodcuje na zámku 
Veltrusy, působí jako překladatelka fran-
couzštiny a v  tomto jazyce také hraje ve 
Francouzském kulturním institutu bilin-
gvní představení „Hodina pohádek“ pro 
děti české i francouzské. Nevím, jak to 
stíhá, ale řídí také humanitární rozvojové 
projekty Ekumenické akademie Praha. 

Loutky se staly celoživotními přáteli 
Kateřiny Tschornové, ráda má všechny, 
ale některé trošičku víc. „Nejraději mám 
marionety, když je loutka dobře navázaná, 
je potěšením tahat za provázky. Ale pře-
devším má marioneta bohatší výrazové 
možnosti a dokáže vyjádřit všechno. U lou-
tek všeobecně je vždy lepší, když je loutka 
hodně expresivní s výrazným charakterem, 
herce inspiruje a pro diváky je lépe zapa-
matovatelná.“ Nabízí se mnoho otázek: 
kdo je tady vlastně šéf - loutka, herec 
nebo příběh? Soustředí se herec více na 
sebe nebo na loutku? Kateřina neváhá ani 
chvilku: „Loutku ovládám já, jsem tedy šé-
fem loutky, ale musíme spolupracovat. Vyu-
žiju všech jejích předností, aby mohla vyjá-
dřit vše podstatné, co má být řečeno. Šéfem 
nejvyšším je ale příběh a jeho poselství. 
Proto se hraje. Osobně se soustředím víc na 
loutku, jak se hýbe, kam se dívá, jak se pohy-
buje v prostoru, aby jí nožičky nepluly někde 
jinde, na témbr hlasu, aby byl k charakteru 
loutky vhodný. Vycházím tedy z  toho, jak 
pracuje loutka, která určuje, co a jak mám 
hrát. Kdybych byla primárně zaměřená na 
sebe, byl by to sebestředný výkon, a to je 
poznat. Navíc je vodění loutky náročné i fy-
zicky, hlavně při zkouškách, když ji vodíte 

čtyři hodiny, pěkně z toho bolí ruce. Největ-
ší loutka, se kterou jsem dosud pracovala, 
byla loutka manekýna ve skutečné lidské 
velikosti, a i když byla z  molitanu, bylo to 
velmi náročné.“

Loutkové divadlo je podle Kateřiny 
Tschornové výtvarně herecké kouzlení 
na jevišti a je výsledkem souhry příběhu, 
výtvarného zpracování kostýmů, scény, 
vizuálních a zvukových efektů, hereckých 
výkonů a mnoho dalšího a všemu kraluje 
režisér a jeho vize. Navíc je loutkové diva-
dlo specifi cké v tom, že docílí efektů pro 
lidské divadlo nedosažitelných, některé 
pohyby totiž umí jen loutka, má tedy větší 
možnosti a tím i větší kouzlo. Loutkové di-
vadlo, tvrdí Kateřina, nabízí víc možností 
hraní, než kdyby hrála jen sama za sebe. 
Byť v  Ypsilonce hrála a hraje živé diva-
dlo, zůstala u loutek. „Když hraji s loutkou 
sama, má to svá pozitiva, jsem svobodná. 
Některé loutky jsou ale složité, a aby loutka 
mohla ukázat všechny své možnosti, vodí 
ji dva. Když v  tomto případě parťáka ne-
mám, nedokážu sama udělat víc, protože 
mi zkrátka schází jedny ruce. Vodit loutku 

se může naučit v zásadě každý, chce to ur-
čitý grif, jak a kdy co povytáhnout, aby byl 
pohyb plynulý a přirozený, a to vyžaduje 
trénink stejně jako tanec.“

 Pokud loutka utváří a poznamenává 
herce a jeho výkon, nehrozí mu časem roz-
dvojení osobnosti? „Vliv loutky na herce je 
spíše výtvarný, například pokud je v loutko-
hře herec viditelný, oblečení loutky ovlivňuje 
kostým herce, který ji vede. Zjistila jsem na-
víc, že loutky se často podobají svým tvůr-
cům, výtvarníkům, kteří je vyrábějí, a hlavně 
jejich dětem. Zažila jsem situace, kdy jsem 
se na loutku podívala a byla jsem schopna 
říci, kdo je jejím autorem. Rozdvojení se spíše 
projevuje v činoherním herectví, kde téměř 
každý zažije určitou formu rozpolcení, než 
najde způsob, jak se od rolí odpoutat, aby 
ho vlastní profese nezničila. U loutky tohle 
nikdy nezažijete. Loutka je hračka, člověk se 
k ní musí sám vrátit, vybrat si ji vědomě a má 
sebe i ji více pod kontrolou.“

Loutkovému divadlu a osobnosti lout-
koherečky Kateřiny Tschornové se bude-
me věnovat i příště.

(red)
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Víte, že květy kávovníku vydávají líbez-
nou vůni podobnou jasmínu? Otevírají se 
jen na několik dní v roce; každý trs květů 
se skládá z  15 jemných, rychle uvadají-
cích kvítků. Než se zralé třešně kávovníku 
promění v „hnědé zlato“, jak se kávě také 
říká, obchodované na burze jako žádaná 
komodita, projde spolu s řadou technolo-
gických proměn tato choulostivá plodina 
velmi dlouhou cestu - ve smyslu časovém 
a geografi ckém, kdy putuje světem doslo-
va křížem krážem. Stále více se ukazuje, 
že stejně jako kávovník, jsou zranitelné 
i sociální vazby odehrávající se na půdo-
ryse pěstitel – obchodník – spotřebitel, 
protože jedno ovlivňuje druhé. 

Bez kávy se absolutně neobejdeme my, 
kteří ráno rozespale vrážíme do nábytku, 
dokud neucítíme její božskou, nezamě-
nitelnou vůni a nedáme si aspoň dou-
šek, a bez kávy se rozhodně neobejdou 
ti, kteří s  ní spojili své znalosti, kariéru 
a podnikání a zasvětili jí svůj život nato-
lik, že být s kávou 8 hodin denně nestačí. 
A jak známo, životním štěstím je, když se 
podaří skloubit osobní zalíbení ba vášeň 
pro něco s prací neboli zaměstnáním. „To 
je fakt, jsem na kofeinu závislý,“ přiznává 
s úsměvem Martin Třešňák, vedoucí Fair 
& Bio pražírny v Kostelci nad Labem, kam 
denně dojíždí z  Prahy 6. „Navíc strašně 
moc rád kávu ochutnávám, předplatil jsem 

si i kávové ochutnávky, což je zásilková služ-
ba, kdy měsíčně dostáváte 3 balíčky kávy 
výběrem z  kávových oblastí celého světa 
zpracované v malých, českých, nezávislých 
pražírnách, kam patříme i my.“

Martin Třešňák vystudoval IT, ale podle 
vlastních slov to nebylo nejlepší rozhod-
nutí, a tak se počítačovým vědám nikdy 
nevěnoval. Nastoupil tedy nejprve do 
velkoobchodu s  fairtradovými produkty, 
a protože mu chyběl kontakt s lidmi, při-
rozenou volbou byla sociální sféra.

O čem tedy je pražení kávy? „Hlavně 
o praxi, ale i na pražení kávy musíte mít cit 
a podobný talent jako na vaření nebo pe-
čení,“ vysvětluje Martin. „Předáním know-
-how nám hlavně v začátcích pomohli naši 
partneři, od kterých jsme kupovali pražicí 
stroj. Časem se ale musíte stejně vzdělávat 
sám, porozumět a pochopit kávu v její kom-
plexnosti: jakou vyžaduje půdu, péči, klima-
tické podmínky, jakými fázemi prochází až 
do sklizně, která toho může hodně pokazit, 
přes sušení a transport, kdy jsou kávová 
zrna náchylná na plísně a vlhkost. A až pak 
přichází na řadu pražení, které korunuje 
všechno předchozí úsilí a patří k nejdůleži-
tějším procedurám, kterými káva prochází. 
Dobře upražená káva je klíčem k  úspěchu, 
jak ukazuje praxe velkých společností, které 
pražením umí ze ‚špatné‘ kávy nižší kvality 
připravit ‚kávu běžnou‘ a ta pak ovlivňuje 

nákupní ceny kávy a ,standard´ kvality.“
Podle Martina Třešňáka jde u světových 

značek o miliardové investice; praží se ve 
velkém a jedná se o čistě technologic-
ký, hermeticky uzavřený proces. Naproti 
tomu malá pražírna s výkonem například 
do 15 kg kávy pracuje pomaleji a výsledek 
více závisí na zkušenostech a citu člověka; 
nezbytný je proces ochutnávání, aby se 
zjistilo, co pražené várce schází nebo co 
přebývá, a určitě nebude daleko od prav-
dy tvrzení, že co várka, to originální chuť. 

„Propít se ke kávě netrvá dlouho,“ tvrdí 
Martin Třešňák, „káva je ovoce a stejně jako 
víno má pokaždé jinou chuť. Známe v zása-
dě dva druhy pražení: jižní, tmavé pražení, 
to jsou ve výsledku hořké kávy, kdy káva už 
ztrácí ovocnou chuť, a severní, světlejší, kde 
vystupují do popředí spíš kyselejší složky 
chuti. Kromě teploty pražení a váhy, tedy 
množství právě pražené várky, má na její 
výslednou chuť i délka skladování. Lze říct, 
že za čerstvou kávu považujeme tu, která 
je skladovaná do 3 měsíců od upražení, 
ale také velmi záleží na použitých obalech. 
Kávě škodí čerstvý vzduch, světlo, teplo 
a vlhko. Kvůli světlu se káva nemá uchová-
vat ve skle, zato v zavařovací plechovce vy-
drží bez újmy až rok. Co se týče obalů, náš 
koncept upřednostňuje ekologická hledis-
ka. Používáme klasický kávový pytlík s  jed-
nosměrným ventilem, protože podle nás 

HNĚDÉ ZLATO S VŮNÍ JASMÍNU
O Fair & Bio pražírně kávy s Martinem Třešňákem
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technologie vratných obalů pro kávu dosud 
není uspokojivě vyřešena.“ 

Tvrdit, že Fair & Bio pražírna v Kostelci 
nad Labem pouze využila vlnu zájmu o lo-
kální a bio potraviny, jejich produkci a čer-
stvost zpracování s minimální prodlevou, 
než se dostane ke spotřebiteli, v  tomto 
případě na boomu pražení kávy, by bylo 
naprosto nesprávné. Zřízení pražírny 
kávy bylo přirozeným rozšířením aktivit 
navazujících na fairtradové obchodování 
a další aktivity Ekumenické akademie Pra-
ha v sociální oblasti a bylo především ne-
seno myšlenkou propojení spravedlivého 
obchodování a sociálního podnikání – 
tedy formou podnikání dokázat pomoci 
sociálně znevýhodněným. 

Projekt začal v  r. 2013, ale reálně fun-
guje od ledna 2014. Je k  neuvěření, že 
tato malá Fair & Bio pražírna propojuje 
udržitelnost a zkvalitňování života zne-
výhodněných a jejich rodin napříč konti-
nenty (Evropa, Střední Amerika a Afrika) 
a zahrnuje celou cestu kávy: od vypěs-
tování choulostivé rostliny a péči o ni až 
po sklizeň, prodej, dopravu, zpracování, 
balení a fi nální nabídku ve Fair & Bio ob-
chodu. Nabízí kávu z Nikaraguy, Guate-

maly, Hondurasu a Ugandy, tedy 4 druhy 
s výhledem dalšího rozšíření nabídky. Ve 
vzdálených exotických končinách se káva 
vypěstuje, ale pro našince nabízí, kromě 
možnosti koupě této lahůdky, spoustu 
dalších příležitostí. Ekumenická akade-
mie Praha se jí chopila a prostou rovnici 
„koupě-prodej“ transformovala v  něco 
lepšího. Transformovala ji v  pomoc nej-
bližšímu okolí, konkrétním lidem, v  kon-
krétním místě a s viditelnými výsledky. 

V malém týmu jde hodně věcí pomaleji. 
Kromě pražení kávy, administrativy a ří-
zení ekonomického a fi nančního chodu 
fi rmy, včetně komunikace s  dodavateli 
a zákazníky, má Martin Třešňák a jeho tým 
na starosti zřejmě tu nejdůležitější ob-
last - dohled nad klienty organizace Vyšší 
Hrádek, poskytovatele sociálních služeb 
se sídlem v Brandýse nad Labem – Staré 
Boleslavi, které pražírna kávy v  Kostelci 
nad Labem zaměstnává a kvůli nimž to 
všechno začalo. „Zaměstnávání sociálně 
znevýhodněných osob má pro ně skutečný 
přínos,“ vysvětluje Martin Třešňák. „Za-
městnáváme čtyři osoby na balení a vážení 
kávy a lepení pytlíků právě z Vyššího Hrád-
ku. Další chráněné místo máme na pozici 

administrativní asistentky pro tělesně posti-
žené osoby. Díky této práci dělají skutečné 
pokroky, práce jim dává řád a potřebné ná-
vyky, zvyšují se jejich pracovní dovednosti 
i sociální a komunikační obratnost. Do prá-
ce, která zároveň nabízí vstřícnost a poža-
davky v souladu s  jejich možnostmi, chodí 
rádi, � uktuace je minimální.“ 

Fair & Bio pražírna v Kostelci nabízí kávy 
celoročně; čerstvost produkce a konzu-
mace lokálních potravin je pro ně víc než 
chvilkovým trendem v současné  gastro-
nomii, a když se to vše navíc spojí s pod-
porou místní komunity, nemůže být nic 
lepšího. I podniky, které zaměstnávají, 
nebo i jen odebírají produkty a služby 
fi rem působících v  oblasti sociálního 
podnikání, ušetří hodně peněz, proto-
že stát těmto podnikům nabízí možnost 
poskytovat tzv. náhradní plnění. Pod-
poru tomuto druhu podnikání nabídlo 
například i bio kadeřnictví 4K Biostudio 
v Praze 6 v  Bubenečské ulici č. 11, které 
odebírá a nabízí výhradně kávu této malé, 
unikátní pražírny. Ke stálým odběratelům 
ale patří také internetové prodejní portá-
ly, obchodní domy a kavárny v Praze, ve 
Středočeském, Jihočeském, Jihomorav-
ském, Olomouckém a Ústeckém kraji.

Se stanovením ceny jsou značné po-
tíže. Martin Třešňák s  obavami přiznává, 
že ceny, za které teď jimi praženou kávu 
ve svém Fair & Bio nabízí (200 g za 165,-
Kč, 95 g za 89,- Kč a 1000 g za 680,-Kč), 
se asi nepodaří udržet. „Dolar jde nahoru 
a zřejmě bude ještě hůř. Tvorba ceny ve FT 
obchodování je jiná, stanovují se pevné 
ceny na rok dopředu mimo burzy, a pro-
tože FT je přímá cesta, nevydělávají na ní 
překupníci, kteří úmyslně spekulují na bu-
doucí úrodu a šroubují ceny nahoru nebo je 
stlačují dolů. Takže nás spíš než plodinová 
burza ohrožují směnné kurzy. Navíc hodně 
plantáží kávovníku v Jižní Americe napad-
la rez, takže kávu obecně čeká spíše špatný 
rok.“ Takové starosti ale běžný „kávy pitel“ 
nemá, snad kromě vyšší ceny, jenže ani ta 
pro skutečnou vášeň ke kávě není žádnou 
překážkou. Radostné navíc je, že se tříbí 
degustační schopnosti zákazníků i esteti-
ka servírování kávy. A to je skvělá šance 
pro malé pražírny. 

Fair & Bio pražírna v Kostelci nad Labem 
je první v Česku, která spojuje fairtrade se 
sociálním podnikáním.  Podporuje pěs-
titele z rozvojových zemí a odebírá kávu 
s certifi kací Fairtrade. Dováží tak nejlepší 
druhy fairtradové bio kávy z pěstitelských 
družstev Jižní Ameriky a Afriky. Kávu praží 
na objednávku s minimálními skladový-
mi zásobami tak, aby vždy byla čerstvá 
a chutná. (www.fair-bio.cz)

(red)
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jAN KALáB – EXtRA
26. 6. – 6. 9. 2015
GALERIE VILLA PELLÉ
NEjNOVější OBRAzy jANA KALáBA INsPIROVANÉ 
NEjEN jEhO NEdáVNýM POBytEM V NEw yORKu. 
PLátNA NEtRAdIČNích fORMátů, hýřIVÉ I PAstELOVÉ
BAREVNOstI, VytVOřENá PříMO PRO PROstOR GALERIE.

VěROsLAV BERGR
2. 6. - 14. 6. / VERNIsáž: 1. 6. Od 18:00
MALá GALERIE, VILLA PELLÉ
VýstAVA ABstRAKtNíIch OBRAzů MALířE A sOchAřE
VěROsLAVA BERGRA, KtERÉ jsOu PříMO INsPIROVáNy
hudBOu GustAVA MAhLERA. NA VERNIsážI BudE uVEdENA
PREMIÉRA stEjNOMENNÉhO dOKuMENtáRNíhO fILMu
VěNOVANá tOMutO dNEs jIž sKORO dEVAdEsátILEtÉMu
uMěLcI.

VýstAVA:
MěstOsVět
MěstO A jEhO sVět V ILustRAcI PRO dětI
10. 4.– 19. 6.  2015

VýstaVa 16 Významných českých ilustrátorů 
literatury pro děti. 
MIROsLAV šAšEK / EVA šEdIVá / jINdřIch KOVAříK / 
jINdRA ČAPEK / LucIE dVOřáKOVá / RENAtA fuČíKOVá /
NANAKO IshIdA / MIchAELA KuKOVIČOVá / PEtR NIKL / 
PEtR sís / EVA sýKOROVá – PEKáRKOVá / dAGMAR
uRBáNKOVá / EVA MAcEKOVá / ALžBětA sKáLOVá / 
ALžBětA zEMANOVá / ANAstAsIA stROČKOVA

VýtVARNá sOutěž O NEjKRásNější OBáLKu KNIhy
/www.Villapelle.cz/
tVůRČí díLNy PRO šKOLy A šKOLKy 
/objednáVejte na dilny@Villapelle.cz
nebo na tel.: 725 537 142/

dOPROVOdNÉ PROGRAMy K VýstAVě:
st 3. 6. / 10:00
jAK sE VAří KNížKA
záBAVNÉ sEzNáMENí s chOdEM NAKLAdAtELstVí.
šÉfKuchAř – NAKLAdAtELstVí ALBAtROs. 
hLAVNí hOst – MALý PRAžsKý chOdEc.
st 10. 6. / 17:00
stáLE dIVNí? – POVídáNí s PEtREM NIKLEM O KNIzE
dIVňácI z ňjůjORKu
Čt 11. 6. / 17:00
PříBěhy tIsícE A jEdNÉ NOcI
KřEst KNIhy EduARdA PEtIšKy s ILustRAcEMI jINdRy
ČAPKA. VystOuPENí KytAROVÉhO duA ČAPEK – INtERhOLz.
sO 13. 6. / 19:00 – 1:00
PRAžsKá MuzEjNí NOc
út 16. 6. / 9:30
BABIČKA A dědEČEK ČtOu VE VýstAVě
Pá 19.6. / 18:00
KONEc MěstOsVětA – dERNIsáž A VyhLášENí Vítězů
sOutěžE O NEjKRásNější OBáLKu KNIhy

GALERIE VILLA PELLÉ
PRAhA 6, PELLÉOVA 10
tEL. 224 326 180, E-MAIL: INfO@VILLAPELLE.cz, www.VILLAPELLE.cz
GALERIE OtEVřENA: út – NE 10–18.00 h
KAVáRNA OtEVřENA: Pá – sO 10–18.00 h
sPOjENí: NEdALEKO Od MEtRA A – hRAdČANsKá

PROGRAM 
GALERIE VILLA PELLÉ 
ČERVEN 2015
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Nastupte na palubu, nový Superb je připraven ke startu. Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěřitelně prostorný 
uvnitř. A prostor tu dostane především Váš styl. Máte raději sportovní, nebo komfortní jízdu? Adaptivní podvozek si 
optimálně přizpůsobuje stylu Vašeho řízení i stavu vozovky. Preferujete teplejší, nebo chladnější klima? Třízónová 
klimatizace nadchne i ty nejnáročnější cestující. Určitě také oceníte i praktický virtuální pedál, se kterým otevřete 
zavazadlový prostor, i když máte ruce plné tašek. A to je jen malá ochutnávka toho, co nový Superb dokáže a čím je 
vybaven. Vstupte do nové éry ve velkém stylu. Seznamte se s novým vozem ŠKODA Superb přímo u nás.

NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL
NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL

Nová ŠKODA Superb. Vstupte do nové éry

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Superb: 4,1–7,1 l/100 km, 105–165 g/km

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého mobilního 
zařízení. Dostupný během 
06/2015 na AppStore  
a Google Play™.

novaskodasuperb.cz /skodacz /skodacz /skodacr/skodacz

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Nušlova 4/2515
155 00  Praha 5
Tel.: 235 518 867
www.prerost-svorc.cz

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