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rozhovor s Milošem Vacíkem O humanitární misi v Jordánsku II. Batik Hati = batik srdcem

Čím žije Praha 6

Miloš Vacík v rytmu samby

Od nemoci ke zdraví - O humanitární misi v Jordánsku II

Historické osobnosti v názvech ulic Prahy 6 - Kochanova

Praha 6 pořádá víkendový festival Hvězdy ve Hvězdě

Liboc , Libočané, LIBÓZA

Batik Hati = batik srdcem - Rozhovor s Míšou Tomanovou (2. část)
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1/6/ČT NEHRAJEME
2/6/PÁ 15:30 Neznámá dívka/ kino senior
 18:00 Piráti z Karibiku:Salaztarova pomsta/ fi lmová novinka/dabing
 20:00 Wonder Woman/FilmováNovinka/
  beseda s fi lmovým kritikem Kamilem Filou
3/6/SO 13:30 Mimi šéf/ kino pro děti
 15:30 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta/ kino pro děti/dabing
 18:00 Wonder Woman/ fi lmová novinka
 20:30 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta/ fi lmová novinka
4/6/NE 13:30 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta/ kino pro děti/dabing
 15:30 Putování tučňáků: Volání oceánu/ kino pro děti
 18:00 Malby moderních zahrad/ umělecký dokument
5/6/PO 18:00 Ulice Cloverfi eld 10/ Anatomie strachu - pondělní přehlídka
 20:30 Uteč/ Anatomie strachu - pondělní přehlídka
6/6/ÚT 18:00 Wonder Woman/ fi lmová novinka
 20:30 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta/ fi lmová novinka/ titulky
7/6/ST 15:30 Neznámá dívka/ kino senior
 18:00 Naprostí cizinci/ fi lmový hit
 20:15 SEN - symfonické variace - MARGUERITA A ARMAND/
  přímý přenos baletu z Royal opera house
8/6/ČT 18:00 Smrtihlav/ fi lmová novinka
 20:30 Mumie/ fi lmová novinka
9/6/PÁ 15:30 Naprostí cizinci/ kino senior
 19:30 Novosvětská s Gustavo Dudamelem/
  přímý přenos berlínské fi lharmonie
10/6/SO 13:30 Pes Rocku/ kino pro děti
 15:30 Kráska a zvíře/ kino pro děti
 18:00 Smrtihlav/ fi lmová novinka
 20:30 Mumie/ fi lmová novinka
11/6/NE 13:30 Kráska a zvíře/ kino pro děti
 15:30 Lego: Batman fi lm/ kino pro děti
 18:00 Bůh ti žehnej Ozzy Osbourne/ hudební dokument
12/6//PO 18:00 Rozpolcený/ Anatomie strachu - pondělní přehlídka
 20:30 Uteč/ Anatomie strachu - pondělní přehlídka
13/6/ÚT 18:00 Smrtihlav/ fi lmová novinka
 20:30 Zabijáci z maloměsta/ fi lmová novinka
14/6/ST 15:30 Zahradnictví: Rodinný přítel/ kino senior
 18:00 Zabijáci z maloměsta/ fi lmová novinka
 20:30 Smrtihlav/ fi lmová novinka
15/6/ČT 18:00 Pobřežní hlídka/ fi lmová novinka
 20:30 Skokan/ fi lmová novinka

16/6/PÁ 15:30 Král Artuš: legenda o meči/ kino senior
17/6/SO 11:00 Břevnovský market
 13:30 Auta 3/ kino pro děti
 15:30 Auta 3/ kino pro děti
 18:00 Skokan/ fi lmová novinka
 20:30 Pobřežní hlídka/ fi lmová novinka
18/6/NE 13:30 Auta 3/ kino pro děti
 15:30 Auta 3/ kino pro děti
 18:00 Super Dooper Alice Cooper/ hudební dokument
19/6/PO NEHRAJEME
20/6/ÚT 18:00 Král Belgičanů/ fi lmová novinka
 20:30 Wonder Woman/ fi lmová novinka
21/6/ST 15:30 Král Artuš: legenda o meči/ kino senior
 18:00 Wonder Woman/ fi lmová novinka
 20:30 Král Belgičanů/ fi lmová novinka
22/6/ČT 18:00 Strážci galaxie Vol2./ fi lmový hit
 20:30 Vetřelec Covenant/ fi lmový hit
23/6/PÁ 15:30 Lady Macbeth/ kino senior
 18:00 Transformers: Poslední rytíř/ fi lmová novinka
 20:30 Holky na tahu/ fi lmová novinka
24/6/SO 13:30 Příšerky pod hladinou/ kino pro děti
 15:30 Auta 3/ kino pro děti
 18:00 Holky na tahu/ fi lmová novinka
 20:30 Transformers: Poslední rytíř/ fi lmová novinka
25/6/NE 13:30 Auta 3/ kino pro děti
 15:30 Mimi šéf/ kino pro děti
 18:00 Michelangelo: Láska a smrt/ umělecký dokument
26/6/PO 18:00 Lék na život/ Anatomie strachu - pondělní přehlídka
 20:30 Raw/ Anatomie strachu - pondělní přehlídka
27/6/ÚT 18:00 Zabijáci z maloměsta/ fi lmová novinka
 20:30 Král Belgičanů/ fi lmová novinka
28/6/ST 15:30 Lady Macbeth/ kino senior
 18:00 Král Belgičanů/ fi lmová novinka
 20:15 OTHELLO/ přímý přenos opery s Jonasem Kaufmanem
29/6/ČT 18:00 Mumie/ fi lmová novinka
 20:30 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta/ fi lmová novinka
30/6/PÁ 15:30 Polina/ kino senior
 18:00 Já, Padouch 3
 20:00 Já, Padouch 3

PROGRAM KINA DLABAČOV - ČERVEN

Informace k jednotlivým titulům a cenám jsou uvedeny na www.dlabacov.cz. Změna programu vyhrazena,
pokladna otevřena 1/2 hodiny před a po každém představením. Kavárna otevřena denně od 10:00 hodin

pokladna@dlabacov.cz, tel.: 233 102 991

kino-divadlo-kavárna



Praha 6 odhalila pamětní desku Janu 
Kaplickému. V  Praze 6 je v  ulici Českoslo-
venské armády s popisným číslem 20 od 
půlky dubna k  vidění pamětní deska 
věnovaná věhlasnému architektovi 
Janu Kaplickému. Odhalena byla 
u příležitosti jeho nedožitých 
80. narozenin přímo v místě, 
kde v roce 2009 tak náhle ze-
mřel. Pamětní deska odka-
zuje k  nejvýznamnějšímu 
realizovanému projektu 
Jana Kaplického – budově 
obchodního domu Self-
ridges v Birminghamu. 
„Návrat Jana Kaplického, 
architekta světového formá-
tu, do rodné vlasti a srážka s tu-
zemskou realitou – to je vlastně 
klasická tragédie,“ okomentoval 
záměr odhalit Janu Kaplickému pa-
mětní desku v místě, kde vysoce uzná-
vaný architekt roku 2009 zemřel, zástupce 
starosty Jan Lacina. „Nepodařilo se mu dotáh-
nout do realizace nejzajímavější architektonický 

projekt posledního čtvrtstoletí v Praze – takzva-
nou Chobotnici na Letné a zahynul nečekaně 
náhle přímo proti radnici Prahy 6,“ dodal mís-
tostarosta Lacina. Pamětní deska, navržená 

v podobě disku o průměru 380 milimet-
rů, je fragmentem obchodního domu 

Selfridges v  anglickém Birmingha-
mu, Kaplického největší realizace. 
Aby byla maximálně zachována 
originální podoba disku, je navr-
žen v původním materiálu – hli-
níku. Autorem desky je výtvarník 
Adam Kovalčík, absolvent Vyso-
ké školy uměleckoprůmyslové, 
atelieru Veškerého sochařství 
Kurta Gebauera. „Mám velikou ra-

dost, že u příležitosti 80. narozenin 
Jana Kaplického můžeme v naší rod-

né Praze 6 odhalit nádherné dílo nada-
ného sochaře Adama Kovalčíka. Čtverec 

v  kruhu symbolizuje celý Kaplického život, 
kdy v den jeho narozenin se mu narodil syn 
Josef a v  den úmrtí dcera Johanka,“ uzavřela 
předsedkyně magistrátního výboru pro kul-
turu Eliška Kaplický Fuchsová.

Stromy na Dejvickou ulici. MČ Praha 6
vyhověla volání veřejnosti po ozelenění 
Dejvické ulice, a tak přibude v této uli-
ci osm ks stromů. Vzhledem k tomu, že 
v chodnících se nachází velké množství 
inženýrských sítí, není možné je vysadit 
do volné půdy. Proto budou vysazeny do 

dřevěných mobilních nádob, které bu-
dou rozmístěny na chodníku podél levé 
strany ulice (ve směru Vítězné náměstí - 
Hradčanská). Nádoby budou mít velikost 
1,40 m x 1,40 m x 1,20 m, takže v chod-
níku zůstane dostatečně místa pro volný 
průchod. Byla zvolena vícekmenná vari-

anta stromu Amelanchier laevis Ballerina 
(Muchovník), která je designově velmi 
zajímavá, a to nejen atypickým vzhledem 
vícekemenu - na jaře krásně kvete bílými 
vonnými květy a na podzim se listy barví 
do oranžovo červené barvy. 

Uzávěrka hlavní dráhy RWY 06/24 ve 
dnech 5. 6. – 9.6.  Na Letišti Václava Hav-
la proběhne pravidelná jarní údržba, po 
dobu které bude uzavřena hlavní vzletová 
a přistávací dráha 06/24. V tomto období 
bude převeden veškerý provoz na vedlej-
ší dráhu 12/30. Zatímco však v minulosti 
probíhaly práce pouze v denní době a na 
noc se provoz převáděl zpět na hlavní 
dráhu, přísnější bezpečnostní předpi-
sy si vyžadují, aby celá údržba proběhla 

bez neustálého převádění provozu, tedy 
i v  nočních hodinách. Večerní převádění 
leteckého provozu na jinou dráhu v prů-
běhu oprav je z  bezpečnostního hledis-
ka rizikové a i s ohledem na harmonizaci 
pracovních postupů s jinými letišti v rám-
ci EU bylo pražské letiště nuceno přistou-
pit k  úpravě tohoto procesu. Z  důvodu 
efektivního využití období uzávěry hlavní 
dráhy, které negativně ovlivňuje hustě 
osídlené oblasti Prahy, budou v  tomto 

období na dráze a v její blízkosti provede-
ny další nezbytné práce včetně odymo-
vání. Letiště se zároveň snaží s  dopravci 
domluvit organizaci provozu tak, aby se 
vedlejší dráha využívala co nejefektivněji 
a aby se minimalizoval počet nočních letů 
z této dráhy. Situaci nočních letů vyřeší až 
výstavba paralelní dráhy, která v  podob-
ných případech převezme veškerý provoz 
a vedlejší dráha se po jejím zprovoznění 
zcela přestane používat.
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Barevná sofa na šestce. Městská 
část pořídila do dvou lokalit Prahy 6 – 
na Petřiny a do Arabské – dva nové kusy 
uměleckého městského mobiliáře. Au-
torkou keramických sofa je Alexandra 
Koláčková, kterou proslavily venkovní 
relaxační a herní prvky nejen v Česku, 
ale i v Evropě. Obě sofa budou slavnost-
ně pokřtěna ve čtvrtek 11. května
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Vila na Petřinách už není památkou, 
rozhodnutí zrušil ministr Herman. Mini-
str kultury Daniel Herman zasáhl do kau-
zy vily na Petřinách. Původní rozhodnutí 
ministerstva o tom, že budova je památ-
kou, zrušil. Důvodem je nečinnost a dosa-
vadní nepředvídavost orgánů státní pa-
mátkové péče. Ministerstvo kultury bude 
muset rozhodnout, zda si funkcionalistic-
ká vila z roku 1939 skutečně zaslouží být 
památkou. Ministr kultury zrušil předešlé 
rozhodnutí a současně vrátil celou věc 
k  novému projednání. Majitel vily dopo-
sud nemohl s vilou jakkoli nakládat, ačko-
li měl všechna povolení. Na protest proti 
postupům úřadů pokryl budovu černou 
plachtou. Rozhodnutí ministra vítá. K vile 
se musí dál chovat jako k památce, demo-
lice je nepřípustná. Tento stav bude platit 
až do skončení řízení.

Architektonická soutěž o návrh na 
řešení záměru MŠ Vokovická pokraču-
je. Městská část Praha 6 vyhlásila dne 20. 
4. 2017 architektonickou soutěž o návrh 

na řešení záměru výstavby Mateřské ško-
ly Vokovická v ul. Vokovická. Nyní vydává 
odpovědi na otázky soutěžících. Odpově-
di na otázky soutěžících a aktualizované 

soutěžní podklady spolu se soutěžními 
podmínkami jsou zveřejněny na profilu 
zadavatele. Termín odevzdání soutěžních 
návrhů je 7. 6. 2017 ve 12 hodin.
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15. června 2017
10—20 hod.

Villa Pellé
Pelléova 10
Praha 6
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Speciální hudební host Javory Beat

PROGRAM:
⟶Panelákoví fotři ⟶Tata Band

⟶soutěž  Anti-aging academy 

⟶výstava ⟶poradenství

⟶bohatý doprovodný program

FRESH SENIOR
FESTIVAL

vstupzdarma

POŘÁDAJÍ

Pod záštitou starosty MČ Praha 6 Ondřeje Koláře
a radního Hlavního města Prahy Radka Lacka.



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

www.jipka.cz

VIVE LA DIFFERENCE

One of the benefits of living abroad is experiencing 

new things - customs and traditions that are 

different from one’s own.  I have encountered more 

differences between my nation (Canada) and the 

Czech Republic than I expected that I would.  But 

those cultural differences are not a negative thing  

- quite the opposite - they make living abroad more 

interesting; a feeling of life as a daily adventure.

So, one unique custom that exists here which 

doesn’t exist in my country is pálení čarodějnic - 

‘burning witches.’  As with many Czech traditions, 

I had never heard about this custom of burning 

‘witches’ in the springtime before I came to the 

Czech Republic.  

I remember hearing about this custom for the first 

time.  The receptionist at my language school asked 

me, ‘are you going to the fires this evening?’  ‘What 

fires?’  I asked.  ‘For burning witches,’ she replied.  

‘You still burn witches in the Czech Republic!?’  

I said.  ‘Not real witches,’ she replied.

After some explanation (and assurance that no one 

would be harmed), the receptionist gave me the 

information I needed so that I could go and see, 

first hand, this Czech tradition ‘in action.’  In the 

evening, I went to Žluté lázně to investigate.  What 

I found, luckily, was not shocking.  I saw bonfires, 

music, beer, sausage, and loads of people having  

a great time.  It was just a big party.  I did see some 

women wearing pointed hats and carrying brooms, 

but no ‘real’ witches.  It’s an excuse to have a party 

after winter.  Super idea. ;)  Ahoj. 

Vive la Difference – ať žijí rozdíly

Custom - zvyk

To encounter – setkat se, narazit

Unique – jedinečný 

Springtime – jaro, jarní čas

Assurance – ujištění 

To harm – ublížit, zranit

First hand – z první ruky

To investigate - prozkoumat

Broom – koště 

Cena Českého výboru ICOM pro Pa-
mátník národního písemnictví. Dne 17. 
května 2017 se uskutečnilo v pražské Bet-
lémské kapli slavnostní vyhlášení výsled-
ků jubilejního XV. ročníku soutěže Gloria 
Musealis. V konkurenci 37 výstav nomino-
vaných v kategorii Muzejní výstava roku 
byl oceněn Cenou Českého výboru ICOM 
unikátní mezinárodní výstavní projekt Pa-
mátníku národního písemnictví „Havel—
Prigov a česká experimentální tvorba“. Jde 
vůbec o první ocenění výstavní činnosti Pa-
mátníku národního písemnictví v prestižní 
Národní soutěži muzeí Gloria Musealis. 

Impulzem pro vznik výstavy bylo připo-
menutí díla Václava Havla u příležitosti 80. 
výročí jeho narození a zároveň představení 
tvorby světového umělce, Havlova vrstev-
níka a významného představitele moskev-
ského konceptualismu Dmitrije Prigova. 
Koncepce výstavy na pomezí literatury 
a výtvarného umění zasadila Havlovy An-
tikódy do překvapivé souvislosti s dílem 
Stichogrammy Dmitrije Prigova, který v se-
dmdesátých letech užíval podobných po-
stupů jako Havel, ačkoliv se Prigovovo roz-
sáhlé dílo celkově ubíralo jiným směrem 
a mezi oběma autory a uměleckými kon-
texty neexistovaly přímé vazby. Expozice 
zároveň uvedla tvorbu obou umělců do 
vztahu se silnou českou tradicí vizuální po-
ezie a experimentálního umění. V novém 
světle se tak ocitla tvorba Zdeňka Barbor-
ky, Vladimíra Burdy, Dalibora Chatrného, 
Emila Juliše, Miloše Korečka, Karla Miloty 
a Ladislava Nebeského. Zatímco u každé-
ho z českých autorů byl vystaven některý 
z jeho charakteristických projektů, u Prigo-

va byl kladen důraz na různé druhy zachá-
zení se slovem: přemalované stránky so-
větských novin, slovesné objekty, básnické 
performance, výzvy adresované občanům 
intervenující do veřejného prostranství 
a fantomní instalace. Výstavu „Havel—Pri-
gov a česká experimentální tvorba“ připra-
vil mezinárodní kurátorský tým – slavistka 
Sabine Haensgen, teoretik kultury a umění 
Tomáš Glanc a literární historik Petr Kotyk. 
Výstava probíhala v pražském letohrádku 
Hvězda od 17. června do 31. října 2016 ve 
spolupráci Památníku národního písem-
nictví s Knihovnou Václava Havla a Dmitri 
Prigov Foundation. 

Výstavní činnost patří k stěžejním akti-
vitám Památníku národního písemnictví. 
Ročně ve svých výstavních prostorech 
(letohrádek Hvězda, Malá výstavní síň na 
Strahovském nádvoří a Malá vila Památ-
níku národního písemnictví) realizuje šest 
výstavních projektů. Výstavy pořádané ve 
spolupráci českých a zahraničních muzeí, 
galerií a výzkumných institucí propoju-
jí literaturu, literární osobnosti a literární 
historii s výtvarným uměním. „Ocenění 
výstavy Havel—Prigov a česká experimen-
tální tvorba je pro nás v rámci jubilejního 15. 
ročníku Gloria musealis velice důležité a vý-
znamné,“ říká ředitel Památníku národního 
písemnictví Zdeněk Freisleben. „Především 
vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní 
projekt, a dále také vzhledem k obtížnému 
vystavování samotných rukopisů a jiných li-
terárních forem navíc propojených s výtvar-
nými díly. Zvolený koncept nás i tímto pře-
svědčil o nových možnostech vystavování 
právě tímto způsobem.“

Zveřejnění záměru pronájmu prostor 
Dejvická 4. MČ Praha 6 zveřejnila záměr 
pronajmout prostor sloužící podnikání 
v přízemí a suterénu včetně souvisejících 
technických prostor stavby č. p. 184, která je 
součástí pozemku parc. č. 81 v k. ú. Dejvice 
(Dejvická 4) k provozování restauračního 
zařízení formou veřejné soutěže ve smyslu § 

1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Výzva pro 
podání nabídky včetně příloh je zveřejněna 
na úřední desce. Lhůta pro podání nabídek 
končí dne 12. 6. 2017 v 10,00 hodin. S vý-
hercem výběrového řízení bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě na pronájem 
prostoru sloužícího podnikání.

15. června 2017
10—20 hod.

Villa Pellé
Pelléova 10
Praha 6
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Speciální hudební host Javory Beat

PROGRAM:
⟶Panelákoví fotři ⟶Tata Band

⟶soutěž  Anti-aging academy 

⟶výstava ⟶poradenství

⟶bohatý doprovodný program

FRESH SENIOR
FESTIVAL

vstupzdarma

POŘÁDAJÍ

Pod záštitou starosty MČ Praha 6 Ondřeje Koláře
a radního Hlavního města Prahy Radka Lacka.



Pokud vím, Vaše působení na špičce 
hudební scény začalo v kapele Laura a její 
tygři. Můžete na tu dobu zavzpomínat?

Se skupinou Laura a její tygři jsem začal 
hrát hned po maturitě. Studoval jsem vý-
tvarnou školu na Hollarově náměstí a často 
jsme se spolužáky na Lauru chodili. Líbila se 
mi, kromě hudby samozřejmě, jejich ener-
gie, divokost i kostýmy s černými brýlemi. 
Já sám jsem totiž chodil do školy v saku, ba-
revných kravatách a chodil jsem s černými 
brýlemi tancovat rock and roll. Spolužačka 
mi jednou přinesla inzerát, kde se psalo, 
že Laura hledá bubeníka. Já bubnoval 
od dvanácti let. Na červnový konkurz 
roku 1988 jsem jel do Mostu a vyhrál ho. 
I když kapelník Karel Šůcha nakonec řekl, 
že bubeník zůstává a rád by obsadil post 
perkusisty. To vlastně osudově rozhod-
lo o mém budoucím životě. Od té doby 
jsem se začal o perkuse zajímat, studovat 
je. Propadl jsem kouzlu rytmů a nepřeber-
ného množství zvuků a technik hry. Často 
říkám, že perkuse a barvy spolu velmi úzce 
souvisí. Zvukům říkám barvy a v barvách 
cítím zvuky, či energii podobnou rytmu… 
A s Laurou hraji dodnes jako host při vět-
ších koncertech.  

Jak Vaše hudební kariéra pokra-
čovala dále?

S Laurou jsem odehrál stovky koncertů, 
najel tisíce kilometrů. Hodně jsme cesto-
vali. V té době v Lauře tancoval Dan Neko-
nečný, se kterým jsme založili Šum Svistu. 

Hráli jsme ze začátku na věci kolem nás 
- popelnice, klepadla, vázy, vodu, naše těla 
atp. Malovali si obličeje, celé to bylo hodně 
výtvarné, magické. Začal jsem také studovat 
kubánské nástroje a rytmy. V té době nebyl 
internet, youtube, ani nástroje v obchodech, 

vůbec nic. Psal se rok 1989, žádné kubánské 
kapely tu nebyly, prostě nic. Jezdil jsem do 
Stuttgartu na lekce za svým profesorem, 
kterého jsem potkal po koncertě s Laurou. 
Pak přišel projekt Tančírna, kde jsem zúročil 
vše, co jsem o kubánských rytmech věděl. 
Najednou jsme byli se Šumem slavní. Vy-
prodávali jsme sály, velkou Lucernu, deska 
se prodávala po tisících. Lidi v kapele se však 

změnili a s Danem jsme se rozešli. Každý měl 
jinou představu o podobě kapely. Mně šlo 
hlavně o hudbu, ne o cirkus… Založil jsem 
pak po odchodu ze Šumu, spolu s Alešem 
Kudelou, který už také hrál v Lauře i v Šum 
Svistu, moji velkou lásku - Sluneční orchestr. 
Bylo to trio, kde se snoubilo etno, komorní 
hudba i rock… Vydali jsme tři CD. Mezitím 
jsem však také začal hrát po klubech jazz 
s kým se dalo, hrávat s big bandy, nahrávat 
ve studiích. Hudba mne pohltila a já hrál 
skoro každý den. Hrál a učil se.

Kdy přišla Vaše specializace na 
rytmy a nástroje Latinské Ameriky, 
zejména Brazílie?

Vše se postupně nabalovalo. Jak jsem 
se začal zajímat o zvuky a techniky, zjistil 
jsem, že chci-li dobře ovládat rytmy, které 

se mi líbí, musím je znát na všechny bub-
ny, které v onom rytmu hrají. Skoro všech-

ny africké, kubánské či brazilské rytmy tvoří 
souhra mnoha bubnů a perkusí, hraje v nich 
vždy více bubeníků a chcete-li dobře vše-
mu porozumět, musíte se naučit rozumět 
všem nástrojům jednotlivě. Vše do sebe 
zapadá jako kolečka v tikajících hodinkách.
Chcete-li hrát kubánské rytmy, musíte znát, 
co hrají konga, bongó, clave, timbales, ma-
racas i quiro atd. Je to nikdy nekončící oceán 
zvuků, barev a rytmů. Je to krásné dobro-
družství, kdy je stále co se učit. První byla 
tedy Kuba, tak od roku 1989. O něco později, 
někdy začátkem devadesátých let, jsem sly-
šel na nahrávce úžasný rytmus, který mne 

MILOŠ VACÍK V RYTMU SAMBY
Bubenická show hrající hlavně brazilské rytmy plné energie, to jsou ve zkratce Tam Tam Batucada a Tam Tam Orchestra. 

Jejich vůdčí osobností a kapelníkem je Miloš Vacík, hráč na perkuse (všemožné bicí nástroje) z celého světa, výtvarník, 
skladatel a studiový hráč. Od roku 2004 rovněž vede první školu samby v Čechách, kterou založil a která už dlouho působí 
ve Veleslavíně. 
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naprosto okouzlil. Vůbec jsem ho nechápal, 
nevěděl, jak a co v onom rytmu hraje. Bylo to 
strhující a Kuba to nebyla. Hledal jsem a za-
jímal se, až jsem zjistil, že jde o sambu! Za-
čal jsem se o té doby o sambu více zajímat. 
Pomalu, ale opravdu velmi pomalu jsem po-
stupně sbíral střípky, ze kterých jsem mno-
hem později složil mozaiku rytmu zvaného 
samba. A učím se ji skládat dodnes. 

Mnoho let jste kapelníkem hudeb-
ních těles Tam Tam Orchestra a Tam Tam 
Batucada. Co mají společného a čím 
se od sebe liší?

V roce 1999 jsem si splnil sen, který už 
jsem měl pár let, a to založit pouze bube-
nický orchestr. Nazval jsem jej Tam Tam 
Orchestra. Byl to první pokus o sambu, ale 
byl to opravdu pravěk samby. Ani tehdy ne-
byly nahrávky, nástroje, noty, nic z čeho by 
se člověk učil, školy, ani učitelé. Vše jsem si 
prošel od naprosté nuly. Dnes se mi to zdá 
už úplně neuvěřitelné. Zjistil jsem však, že 
když jsme hráli koncerty, bylo to na lidi moc 
alternativní - jen bubny a žádné harmonické 
nástroje. Pokusil jsem se tedy orchestr dopl-
nit kytarou, pak basou, zpěvem, až nakonec 
vznikla skoro klasická kapela. Ovšem s velmi 
bohatou rytmikou. V roce 2004 jsem založil 
první školu samby v České republice – Tam 
Tam Batucada Samba Praga. Šlo o školu, kde 
se učí rytmy, hlavě afro-brazilské, a také ke 
každému rytmu choreografi e. Škola fungu-
je dodnes. Nakonec jsem kapely rozdělil na 
Tam Tam Orchestra - skupinu s harmonický-
mi nástroji a zpěvem, a Tam Tam Batucada 
- pouze rytmy a bubny plus trochu zpěvu.

Kolik vás bylo zpočátku a ko-
lik je vás dnes?

Tam Tam Orchestra kdysi začínal v pěti 
bubenících, dnes nás může hrát i přes dva-
cet bubeníků. Spolupracuji i s tanečnicemi. 
Občas organizuji velké koncerty, kam zvu 
také kolegy a kamarády muzikanty, zpěvá-
ky, bubeníky, takže nás třeba v Paláci Ak-
ropolis bylo v průběhu večera přes pade-
sát účinkujících.

Když čas od času vidím vaši bubenic-
kou show, bývá vždy řada hráčů jiná. Jak 
získáváte nové členy a co je předpokla-
dem k přijetí do skupiny?

Předpokladem k tomu, aby bubeníci hráli 
vystoupení či koncerty, je potřeba zvládnout 
rytmy, choreografi e a všechny signály, který-
mi bubeníky pomocí píšťalky a určitých sig-
nálů ovládám. Má škola je však otevřená pro 
všechny. Přijít může kdokoliv, kdo má chuť 
bubnovat, či zkusit něco nového. Pokud je 
člověk trpělivý, vše se naučí a když uznám, 
že je připraven, může s námi vystupovat.

Vzhledem k  tomu, že fungujete do-
dnes, o zájemce asi nemáte nouzi?

Na škole bývá pravidelně kolem 20-30 bu-
beníků. Samba je strhující rytmus, emoce, 
vášeň…, kdo k tomu jednou přičichne, těž-

ko se loučí. Veškerá sambová konkurence, 
která po Čechách, Moravě a vlastně i na Slo-
vensku působí, jsou vlastně moji bývalí žáci.

Musíme podtrhnout, že sambová škola 
působí ve Veleslavíně. Takové propojení 
se mi líbí. Co byste k tomu ještě dodal?

První lekce školy samby byly také na Pra-
ze 6, a to na Větrníku. Tam si však stěžovali 
lidé z okolních domů a museli jsme se stě-
hovat. Ve Veleslavíně jsme asi od roku 2005 
a já jsem šťastný, že máme kde zkoušet a že 
máme na Fakultě tělesné výchovy a sportu 
podporu. Vždy nám vycházejí vstříc a já jim 
za to moc děkuji.

V Brazílii jste dokonce obdržel cenu od 
mezinárodní asociace Samba Global za 
propagaci karnevalu a samby v České re-
publice. Kdy to bylo a za jakých okolnos-
tí k tomu došlo?

K tomu se váže dlouhý příběh. Při mé prv-
ní studijní návštěvě Brazílie v roce 2008 do 
Rio de Janeira jsem „náhodou” poznal člově-
ka, který sambou žije a je tam velmi vlivný. 
Je to trochu taková šedá eminence, která se 
pohybuje po školách samby, točí dokumen-
ty o sambě atp. Každým rokem organizuje 
setkání mezinárodních sambových škol. Byli 
tam zástupci z celého světa - od Ameriky, Ev-
ropy až po Japonsko. Pozval mne na před-
nášku o mé škole samby v České republice. 
Spřátelili jsme se a od té doby sleduje mé 

aktivity. Každý rok se také rozdávají ceny li-
dem, kteří se zasloužili, dle jejich hodnocení, 
o propagaci brazilské kultury ve světě. No, 
a v roce 2012, kdy jsem tam byl na své tře-
tí studijní cestě, jsem byl opět pozván a na 
slavnostním večeru jsem dostal onu cenu. 
Vůbec jsem to nečekal, byl to šok. Dostat 
v Rio de Janeiru cenu za propagaci samby, 
to bylo krásné. Výjimečný okamžik, bylo to 
jako sen. Ale Rio je takové - neuvěřitelné 
město, kde je vše možné. 

Letos jsem opět zaznamenal vystoupe-
ní Tam Tam Batucada při Pražském mezi-
národním maratonu (PIM). Svojí rytmic-
kou hudbou dodáváte energii běžcům 
i přihlížejícím a je vás opravdu hodně 
slyšet. Jak dlouho s PIM spolupracujete?

Hrajeme pro Pražský maraton pravidelně 
už od roku 1999, což vlastně znamená od 
úplného začátku, kdy jsem orchestr založil. 
Hrajeme od té doby na všech bězích v Praze 
i v ostatních městech po celé republice. Je 
úžasné sledovat běžce a jejich různé mik-
ropříběhy - někteří nám třeba poděkují, za-
tleskají, zasmějí se na nás, někteří se i zastaví 
a zatancují. Je hezké cítit, že naše bubny po-
máhají a mnohdy se i dozvíme, že jim naše 
rytmy dodaly energii.

Kde všude vystupujete nebo 
jste vystupovali?

Hudba mne zavedla na místa, kam bych 

Miloš Vacík, Josef Somr a Jan Jiráň
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se sám určitě nedostal a je jich hodně. Třeba 
Severní Korea, Libanon, dvakrát Egypt, Tunis, 
New York, Washington, skoro celá Evropa. 
Také koncert pro 15 000 diváků s Pražským 
Výběrem při odchodu sovětských vojsk, kde 
jsme si zahráli s Frankem Zappou, vypro-
daná Lucerna. Zahájení různých slavností, 
mistrovství světa zimních sportů. S Tam Tam 
Batucadou jsme hráli na EXPO 2010 v Šan-
ghaji v Číně, i EXPO 2015 v Miláně v Itálii. Za-
hájení fi nále Ligy mistrů - zápas Chelsea vs. 
Bayern, vysílané do celého světa. Hraní na 
karnevale v Brazílii v Bahíi i v Rio de Janeiru. 
Je toho opravdu mnoho…

Zajímalo by mne, jak dlouho trvá se-
cvičení jedné bubenické skladby tak, aby 
všechno bylo dokonalé? Kolik jich máte 
v repertoáru?  

Popravdě skladby stále pilujeme a zdoko-
nalujeme, jak po hráčské stránce, tak stránce 
choreografi e. Stále je co zlepšovat a skladby 
a rytmy posouvat k větší dokonalosti. Sám 
jste si všimnul, že se lidé mění a dokonalost 
skladby souvisí nejen s technickou vyspělos-
tí každého jednotlivého hráče. Čím je lepší 
každý bubeník sám o sobě, tím se lepší ce-
lek. Třeba rytmus Batucada z Rio de Janeira, 
podle kterého se jmenujeme, je strašně těž-
ký. A já třeba vím, že tak, jak ho hrají v Riu, 
ho nikdy tady u nás nezahrajeme. A pracuje-
me na něm už roky… Mám skladby a rytmy 
z mnoha částí Brazílie, z Bahíi, z Ria, Pernam-
buca, skladby inspirované Afrikou i Kubou, 
skladby které jsem vymyslel celé sám. Přes-
ný počet ale nevím.

Co se skrývá pod projektem Slet bube-
níků, jehož jste kmenovým členem?

Slet bubeníků je unikátní projekt, který 
do našich podmínek uvedli v život Romek 
Hanzlík a Pavel Fajt. Proběhlo už 15 ročníků, 
letos bude šestnáctý. V principu jde o setká-
vání a propojování. Každý rok se sejdou jiní 
bubeníci a hudebníci z různých koutů světa, 
kdy každý přinese to „své” umění a nabídne 
ho k dispozici celku. Zkouší se vždy pár dní 

v Jizerských horách ve Smržovce a pak se 
jede turné po městech republiky. Každý rok 
je zcela jiný. Ale to je, myslím, princip hud-
by - vnímat druhého, respektovat ho a svým 
uměním pomoci celku.

Vedle hudby se zabýváte i výtvarným 
uměním. Co je Vám v této oblasti vlastní?

Vystudoval jsem výtvarnou školu, Hollar-
ku. Výtvarné umění se mi propojuje s hud-
bou. Hodně maluji, v posledních letech hlav-
ně akrylem na plátna, kreslím a stále mám 
u sebe skicák a zachycuji nálady, či roční 
období. Bez kreslení a malování bych nemo-
hl být. Je to pro mne i určitá forma terapie, 
usebrání, kdy jsem sám se sebou, se svými 
pocity a sny. Hodně vystavuji, ročně mám 
dvě až tři výstavy… Vlastně dodnes nevím, 
jsem-li srdcem víc bubeník, či výtvarník. Asi 
obojí, jedno bez druhého by nebylo celé.

Jaké jsou Vaše další hudební, ale 
i jiné aktivity?

Před časem jsem dokončil projekt s ná-
zvem Pod hvězdami. Napsal jsem knihu 35 
povídek, kdy každá má svojí celobarev-
nou ilustraci. Knihu vydalo nakladatelství 

Argo. Ke knize Pod hvězdami aneb Povídky 
z pouště a moře, vyšlo i stejnojmenné dvoj-
CD. Hudbu jsme složili s Alanem Vitoušem, 
oslovil jsem kolegu ze Slunečního orches-
tru Aleše Kudelu, který nahrál klarinety, 
úžasnou řeckou zpěvačku Athinu Langos-
ku a také jsme použili s dovolením Clarinet 
Factory jejich improvizace. K soundracku ke 
knize vyšla na druhém CD audio kniha. Pod 
laskavou režií Jana Jiráně z Ypsilonky mi po-
vídky načetli úžasní mistři slova - Viktor Pre-
iss a Josef Somr. Nahrávku vydal Supraphon. 
Dokonce jsme získali ocenění za zvukovou 
kvalitu audio knihy. Pracoval jsem na všem 
více jak tři roky a jsem moc rád, že se to po-
vedlo. Píši a rád bych vydal knihu další…

Máte k Praze 6 i nějaké dal-
ší osobní vazby?

Samozřejmě, že mám k Praze 6 vazby, a to 
velmi silné. Narodil jsem se na Ořechovce, 
kde jsem prožil nádherné dětství. Prolézali 
jsme s klukama zahrady nádherných starých 
vil, hráli fotbal na Strouhaláku, tenis na kur-
tech ve Střešovicích. Chodil jsem na školu na 
Norbertově a pak od třetí třídy na jazykovku 
na Náměstí Svobody. Dejvice, Stromovka, 
Petřiny a samozřejmě kino Ořechovka. To 
vše mám v  srdci, a kdyby osud nerozhodl 
jinak, nikdy bych se jinam stěhovat nechtěl. 
Maminka bydlí stále v Břevnově a na Praze 6 
jsem vlastně skoro denně.

Co připravujte nového pro své fanouš-
ky, diváky a posluchače?

Stále koncertujeme, zkoušíme nové věci, 
mám smlouvu na vydání klasické černé LP 
desky, tak bych to rád zrealizoval. Hraji, píši, 
maluji, vystavuji. Snažím se to vše propojit 
s mými dětmi a přítelkyní, kterým se snažím 
také co nejvíce věnovat. Jedno ovlivňuje 
a inspiruje druhé.

Jiří Hruška
foto:  Richard Klíčník, Khalil 

Baalbaki a archiv
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27. 6. út HaMlet | zadáno 

28. 6. st HaMlet | zadáno
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30. 6. pá HaMlet

01. 7. so HaMlet

02. 7. ne HaMlet

03. 7. po HaMlet

04. 7. út HaMlet

05. 7. st HaMlet

06. 7. čt HaMlet
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15. 7. so Sen nOCI SvatOJánSKÉ

16. 7. ne Sen nOCI SvatOJánSKÉ

17. 7. po Sen nOCI SvatOJánSKÉ

18. 7. út Sen nOCI SvatOJánSKÉ

19. 7. st Sen nOCI SvatOJánSKÉ

20. 7. čt Sen nOCI SvatOJánSKÉ

21. 7. pá Sen nOCI SvatOJánSKÉ

22. 7. so

23. 7. ne pOCta SHaKeSpearOvI

24. 7. po pOCta SHaKeSpearOvI

25. 7. út pOCta SHaKeSpearOvI

26. 7. st pOCta SHaKeSpearOvI

27. 7. čt pOCta SHaKeSpearOvI

28. 7. pá pOCta SHaKeSpearOvI

29. 7. so MnOHO pOvYKu prO nIC

30. 7. ne MnOHO pOvYKu prO nIC

31. 7. po MnOHO pOvYKu prO nIC

pražský hrad
Královská zahrada

HaMu
lichtenštejnský palác

01. 8. út MnOHO pOvYKu prO nIC veČer tŘíKrálOvÝ

02. 8. st MnOHO pOvYKu prO nIC veČer tŘíKrálOvÝ

03. 8. čt MnOHO pOvYKu prO nIC veČer tŘíKrálOvÝ

04. 8. pá MnOHO pOvYKu prO nIC veČer tŘíKrálOvÝ

05. 8. so MnOHO pOvYKu prO nIC veČer tŘíKrálOvÝ

06. 8. ne

07. 8. po rOMeO a JulIe veČer tŘíKrálOvÝ

08. 8. út rOMeO a JulIe veČer tŘíKrálOvÝ

09. 8. st rOMeO a JulIe veČer tŘíKrálOvÝ

10. 8. čt rOMeO a JulIe veČer tŘíKrálOvÝ

11. 8. pá rOMeO a JulIe veČer tŘíKrálOvÝ

12. 8. so rOMeO a JulIe veČer tŘíKrálOvÝ

13. 8. ne rOMeO a JulIe

14. 8. po rOMeO a JulIe veČer tŘíKrálOvÝ

15. 8. út rOMeO a JulIe veČer tŘíKrálOvÝ

16. 8. st rOMeO a JulIe veČer tŘíKrálOvÝ

17. 8. čt HaMlet veČer tŘíKrálOvÝ

18. 8. pá HaMlet veČer tŘíKrálOvÝ

19. 8. so HaMlet veČer tŘíKrálOvÝ

20. 8. ne HaMlet veČer tŘíKrálOvÝ

21. 8. po HaMlet

22. 8. út HaMlet veSelÉ panIČKY WIndSOrSKÉ

23. 8. st HaMlet veSelÉ panIČKY WIndSOrSKÉ

24. 8. čt HaMlet | zadáno | 20:00 veSelÉ panIČKY WIndSOrSKÉ

25. 8. pá HaMlet veSelÉ panIČKY WIndSOrSKÉ

26. 8. so HaMlet veSelÉ panIČKY WIndSOrSKÉ

27. 8. ne HaMlet veSelÉ panIČKY WIndSOrSKÉ

28. 8. po HaMlet veSelÉ panIČKY WIndSOrSKÉ

29. 8. út HaMlet

30. 8. st OtHellO

31. 8. čt KOMedIe OMYlŮ OtHellO

01. 9. pá KOMedIe OMYlŮ

02. 9. so KOMedIe OMYlŮ

03. 9. ne

04. 9. po

05. 9. út HaMlet | zadáno

06. 9. st HaMlet

07. 9. čt HaMlet | zadáno

08. 9. pá HaMlet

09. 9. so HaMlet

představení začínají ve 20:30, není-li uvedeno jinak.



O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

V  předchozím čísle Veleslavínu jsme 
přiblížili působení ortopedického týmu 
v  Jordánsku v  rámci humanitární mise 
ministerstev vnitra, zdravotnictví a obra-
ny  - MEDEVAC . V Jordánsku dosud pů-
sobily v rámci MEDEVAC  ještě další dva 
týmy z ÚVN – tým ORL a tým oční kliniky.

Tým ORL lékařů vedla MUDr. Petra 
Fundová, Ph.D. V  rozhovoru přibližu-
je, s jakými podmínkami i pacienty se 
v rámci mise MEDEVAC setkala.

Byli jste na humanitární misi ve 
stejné době i ve stejné nemocnici 
jako tým ortopedů?

Na misi MEDEVAC v  Jordánském há-
šimovském království jsme odlétali po-
čátkem listopadu 2016, a to společně 
s ortopedy.  Letěli jsme také do Ammá-
nu, ale působili jsme v  jiné nemocnici. 
Náš záměr a zároveň úkol byl totožný: 
poskytovali jsme odbornou lékařskou 
péči potřebným, zejména syrským 
uprchlíkům, pro něž by bez podpory 
humanitární mise nebyla odborná lé-
kařská péče téměř vůbec dostupná.

Jak vše probíhalo?
Naše působiště bylo v  nemocnici Pa-

lestine Hospital. Tam se uskutečnil jak 

vlastní výběr a indikace pacientů k ope-
raci, tak později i hospitalizace a vlastní 
operace. K operacím jsme vybírali paci-
enty z řad syrských uprchlíků, především 
z  uprchlického tábora Zátarí, a potom 
z měst v okolí syrských hranic (zejména 
Irbid).  Celkově se k  výběru dostavilo 

přes 200 pacientů, z nich jsme 75 paci-
entů indikovali k operačním výkonům. 

Výkony jste prováděli sami, nebo ve 
spolupráci s tamějšími zdravotníky?

Při operacích i při pooperační péči 
jsme úzce spolupracovali s  jordánským 
personálem, anesteziology, sálový-
mi sestrami, sestrami na odděleních 
a rezidentními lékaři. Spolupráce s  jor-
dánským personálem mohla bezpro-
blémově probíhat také díky velké pod-
poře české zdravotní sestry trvale žijící 
v Jordánsku a jordánského lékaře, kteří 
pomáhali zejména při komunikaci -  tlu-
močili, a to nejen při komunikaci s per-
sonálem, ale také s  pacienty, což bylo 
velmi důležité. Většina pacientů totiž 
neuměla anglicky. 

Jaké jste měli pacienty a jaké výko-
ny jste prováděli?

Celkem jsme za dobu působení v  lis-
topadové misi v  Jordánsku provedli 
operaci u  68 pacientů. Hlavní indikací 

O HUMANITÁRNÍ MISI V JORDÁNSKU II,
ANEB POMÁHÁME, KDE NÁS POTŘEBUJÍ
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k výkonu byla adenotomie, tedy odstra-
nění nosní mandle, následovaná ton-
silektomíí, tedy odstraněním krčních 
mandlí a zaváděním ventilačních tub - 
především u dětských pacientů. 

Jak jste vnímala atmosféru vý-
konů a jak vaši přítomnost při-
jímali pacienti?

Důležité bylo, že všechny opera-
ce proběhly bez komplikací. Pacienti 
je snášeli dobře a při našem odjezdu 
byly hospitalizovány již jen dvě posled-
ní pacientky po tonsilektomii. Našimi 
pacienty byly především děti. Ty vždy 
doprovázeli jejich rodiče - buď matka, 
nebo otec, výjimkou ale nebyla ani pří-
tomnost celé rodiny. Musím říci, že tady 
velmi dobře zapůsobilo smíšené složení 
našeho lékařského týmu, který tvořili 
muži i ženy. Dětmi i rodiči to bylo vní-
máno a přijímáno velmi příznivě. Pro 
nás byla velmi významná přítomnost 
a podpora zástupců Ministerstva vnit-
ra ČR pověřených organizací programu 
MEDEVAC v  Jordánsku.  Odlétali jsme 
s pocitem uspokojení, že jsme pomohli, 
kde bylo třeba. Naši misi vysoce ocenilo 
vedení nemocnice Palestine Hospital, 
místní zdravotnický personál i rodiče 
našich pacientů a všichni podpořili dal-
ší pokračování zdravotnické pomoci 
v rámci programu MEDEVAC.

Dalším týmem ÚVN, který pomáhal 
v  Jordánsku v  rámci programu MEDE-
VAC, byli lékaři Oční kliniky. V jordánském 
Ammánu působili v první polovině dubna 
letošního roku. V  ammánské nemocnici 
Al Khalidi započali práci ihned následují-
cí den po příletu. „Výkony jsme prováděli 

ve dvou operačních sálech, které byly na 
standardní evropské úrovni,“ přibližuje 
vedoucí týmu doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., 
FEBO (přednosta Oční kliniky 1. LF UK 
a ÚVN) a pokračuje: „Nemocnice měla 
akreditaci JCI, což bylo znát na vysoké 
kvalitě zdravotnické dokumentace, vede-
né v arabštině i v angličtině, i na zpraco-
vaných ošetřovatelských postupech. Prv-
ní operační den jsme začali nezbytným 
nastavením parametrů přístrojů a ope-
račních mikroskopů a po jejich nasta-

vení jsme provedli 15 operací katarakty 
(šedého zákalu).“ Na každý další den bylo 
naplánováno 20 operací. „Nejvíce jsme 
se potýkali s  jazykovou bariérou. Při pří-
pravě na operaci katarakty i při samotné 
operaci je neustálá komunikace s pacien-
tem nezbytná. Syrská uprchlická komuni-
ta je jazykově nestejnorodá a psychicky, 
vzhledem k situaci, nestabilní. Někdy bylo 
třeba k  dorozumění s  pacienty vystřídat 
i tři různá arabská nářečí. V  komunikaci 
s pacienty pomáhal arabsky mluvící per-
sonál, ideální by byla neustálá přítomnost 
rodilého mluvčího schopného domluvy 
s  pacientem na operačním sále i během 
operace“, vysvětluje doc. Pašta.

Celkově za dobu působení v misi pro-
vedli lékaři ve spolupráci s  vlastní in-
strumentářkou a za podpory místního 
personálu 116 operací katarakty a tým 
tak splnil stanovený cíl. Za jejich profesi-
onální přístup se jim dostalo poděková-
ní vedoucího očního centra a zástupce 
ředitele nemocnice Al Khalidi i českého 
velvyslance v Jordánsku. 

V  těchto dnech je vyslán na další misi 
v rámci programu MEDEVAC primář z Kli-
niky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN 
MUDr. Petr Smejkal. Působí v  iráckém 
Kurdistánu a jeho hlavním posláním je 
edukace a vyškolení tamějšího personálu 
v oblasti prevence a léčby infekčních kom-
plikací. O této misi si budete moci přečíst 
v některém z příštích čísel Veleslavínu. 

foto: archiv ÚVN
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červen 2017

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 2017

01. 06. ČT HODINY JDOU POZPÁTKU

02. 06. PÁ NEZAPOMENUTELNÉ PÍSNĚ, NA 
KTERÉ SE ZAPOMNĚLO

04. 06. NE A DNES HRAJEME JAZZ - 25 LET 
THE SWINGS

07. 06. ST OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR

08. 06. ČT ZAČALO TO VESTPOCKETKOU

09. 06. PÁ KDYBY TISÍC KLARINETŮ

12. 06. PO SKLENĚNÉ PRKNO

13. 06. ÚT MAM‘ZELLE NITOUCHE

15. 06. ČT ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC

20. 06. ÚT ZAČALO TO VESTPOCKETKOU

21. 06. ST KYTICE

22. 06. ČT KYTICE

HOSTÉ

03. 06. SO HRÁTKY NA POHÁDKY - HUDEBNÍ 
DIVADLO DĚTEM

10:30

05. 06. PO VŠECHNOPÁRTY

06. 06. ÚT VŠECHNOPÁRTY

14. 06. ST DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED

19. 06. PO DEJVICKÁ LIVE! - VEČERY S 
PRAHOU 6

01.6. čtvrtek 10:00 Hurvínkovo přání

02.6. pátek 10:00 Hurvínkovo přání

03.6. sobota 14:00 Hurvínkovo přání

04.6. neděle 15:00 + 17:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie

    Zájezd Kroměříž

05.6. pondělí 08:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie

    Zájezd Kroměříž

07.6. středa 10:00 Hurvínkovo přání

08.6. čtvrtek 10:00 Hurvínkovo přání

10.6. sobota 14:00 Hurvínkovo přání

11.6. neděle 10:30 Hurvínkovo přání

13.6. úterý 10:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie

14.6. středa 10:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie

17.6. sobota 14:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie

18.6. neděle 10:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
6/2017

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

Co znamená v našem rodném, českém jazyce anglický výraz BROOM? 

 a) medvěd,
 b) schod,
 c) koště.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b) V dubnu 2017 oslavilo Pražské letiště 80. narozeniny.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knihu nejen pro děti: DUBÁNCI – příběhy jednoho roku, kte-
rou sestavil autorský tým Slávek Rydval, Petr Václavek, Leona Šťastná, do naší soutěže věnovalo nakladatelství ALBATROS Media, a.s.

1. Irena Maxinová, Praha 6  2. Jarmila Dvořáková, Praha 6  3. Martin Netuka, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 30. června 2017 v recepci autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny 
od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin 

Své odpovědi zasílejte na adresu: 
Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz
SMS: 602 248 494 nejpozději do 20. června 2017,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V červnu soutěžíme o tři dárkové sady, které Vám usnadní péči o Váš vůz a chvíle strávené v něm.



Tato ulice nese své jméno v  Břevnově 
od roku 1925. Není v celé délce průjezdná, 
její příkré schody vedou od Bělohorské 
ulice ze zastávky MHD do ulice Za Straho-
vem. Zástavbu tvoří činžovní domy. 

Valentin Kochan z Prachové byl měšťan, 
novoměstský písař, člen direktoria čes-
kých stavů v době stavovského povstání, 
popraven Habsburky. 

Valentin Kochan z  Prachové se narodil 
roku 1561 ve Strakonicích, kde na otav-
ském ostrově vlastnila jeho rodina dům. 
Přídomku z Prachové začala rodina použí-
vat od roku 1582, kdy byl jeho otec pový-
šen do šlechtitelského stavu. Rod Kocha-
nů patřil k erbovním měšťanům, kteří svůj 
znak získali před Bílou horou. Ve znaku 

měli lilie, které jsou 
symbolem ušlechtilé-
ho a čistého myšlení. 

Byl mistrem svobod-
ných umění. Již v  roce 
1609 zastával funkci di-
rektora a později se stal 
defenzorem. Za vlády 
zimního krále Fridricha 
Falckého působil jako 
písař a purkmistr No-
vého města pražského. 
České, převážně protes-
tantské stavy požado-
vali stavovský stát, ve 
kterém bude nábožen-
ská svoboda a toleran-
ce. K nim patřil i Valen-
tin. Dne 23. května 1618 byla zahájena třetí 
pražská defenestrace proti katolickým habs-
burským panovníkům. Kochan jako direktor 
vystupoval i během povstání, avšak nedosta-
vil se na květnový sjezd, přišel až se za jeho 
bezpečnost zaručily stavy. 8. listopadu 1620 
v bitvě na Bílé hoře byla stavovská armáda 
poražena a zvítězili obhájci absolutismu pa-
novníka a vlády jediného náboženství, a to 
katolického. Valentin Kochan byl zatčen 20. 
února 1621 a uvězněn v  novoměstském 
vězení. Všichni vůdčí představitelé poraže-
né strany byli souzeni zvláštním soudem, 
který je odsoudil k  popravě na Staroměst-
ském náměstí a jeho rozhodnutí stvrdil cí-
sař Ferdinand II.

21. června 1621 byla zahájena poprava 
27 předáků vzbouřených českých stavů. 
Popravu vykonal kat Mydlář, stětí vyko-
nal na dvanácti odsouzených, ostatní 
byli oběšeni. Valentin byl popraven jako 
jedenáctý v  pořadí a jako první z  měš-
ťanského stavu. Na popraviště si chtěl 

vzít svého malého synka, aby si pama-
toval otcovu smrt, avšak kněz mu v tom 
zabránil. Jeho hlava spolu s  dalšími je-
denácti popravenými byla vystavena na 
ochozu Staroměstské mostecké věže, 
kde visela až do listopadu 1631.Poté 
byla sejmuta a se všemi poctami uložena 
v Týnském chrámu. 

Manželka Kateřina Kochanová, nyní 
vdova, odešla spolu se sedmi dětmi ze 
země. Usadila se v  saské Pirně, kam za 
ní dorazil s celou svou rodinou příbuzný, 
také původem ze Strakonic,  Jan Kochan, 
bakalář a humanistický básník. 

Staroměstská exekuce představovala 
krutou tečku za událostmi, které začaly 
třetí pražskou defenestrací  a skončili bi-
tvou na Bílé hoře. Měla dokázat tehdejší 
Evropě, že se Habsburkové nenechají 
zastrašit stavovským povstáním a žádná 
protestantská vzpoura nemůže ohrozit 
jejich autoritu. 

(mip)
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Promenáda - jmenují se tak lázeňské ho-
tely, dokonce i časopisy a všelijaké místní 
plátky určené pro lázeňské hosty. Zatímco 
ti posléze odjíždějí, jsouce nahrazeni jinými 
hosty, uvolněná atmosféra příjemně strá-
veného odpoledne plynule přecházející 
do letního večera zůstává. Výkladový slov-
ník praví, že slovo „promenáda“ znamená: 
„… hromadné procházení se po  městě, 
procházku městem; ve spojení s tancem je 
to taneční promenáda, která značí prochá-
zení se mezi jednotlivými tanci“. Známe ale 
ještě další promenády, obvykle spojené 
s  místem, jako jsou lázeňská promenáda, 
tedy korzo, nebo hlavní turistický trafouš 
v přímořských letoviscích, který je přes den 
lenivý a nedělá nic, zato po západu slunce 
žije a dějí se věci. Nás ale zajímá hudební 
neboli koncertní promenáda, která si v Ev-
ropě v  posledních dvou třech stoletích 
vytvořila poměrně slavnou tradici víken-
dových koncertů pod širým nebem natolik 
oblíbených, že to způsobilo jejich pevné 
vkořenění do života městské společnosti.

Promenádní koncerty mohou být dob-
rým příkladem, jak formy lidové zábavy 
dřív či později ovlivní i tzv. „hoch“ kulturu, 
neboť už dokonce i velké hudební domy, 
nejslavnější operní a symfonické scény 
světových metropolí, připravují své stále 
populárnější PROMS, tedy promenádní 
koncerty pod širým nebem. A protože je 
to hudba pro každého, nedrží se svého 
písečku ani symfonici a nabízejí k  po-
slechu hudební křížence, řečené cross-
-over, fusion atd. 

Hudba vybraná pro promenádní kon-
certy nemá svůj vlastní, něčím speciální 
žánr, natož hudební formu. V  zásadě ji 
nelze charakterizovat jinak než pel mel 
všeho možného – od Bacha po Vlacha 
a nazpátek. Kousky, které se během pro-
menádních koncertů hrají, se svobodně 
napájejí z mnoha žánrů a stylových obdo-
bí. Vychází zcela vstříc dobové poptávce, 
vkusu a náladám publika místního korza, 
ať to jsou malá rozkošná lázeňská měs-

tečka, zámecké parky, zahrady Pražského 
hradu nebo třeba Versailles. A my tady na 
Šestce máme svou Hvězdu, oboru a re-
nesanční lovecký zámeček, který nám tu 
zanechal Ferdinand II. Tyrolský ku potěše 
a kratochvíli. A tak je tomu podnes. 

Druhý červnový víkend (10. a 11. června 
2017) budou v oboře Hvězda pro veřejnost 
připravena dvě hudební odpoledne, vždy od 
14 do cca 22 hodin, která navazují na tradici 
oblíbených promenádních koncertů. V  sa-
motné Hvězdě se pořádají pravidelně od  r. 
2004. Během těch třinácti let jejich návštěv-
níci slyšeli mnohé. Jak už bylo výše řečeno, 
hraje se vše, co se lidem líbí, a tak sestava 
hudebních stylů a žánrů je opravdu velmi 
pestrá. Za ty roky tu zněla komorní i symfo-
nická hudba, operní árie, muzikálové a ope-
retní kousky, pop, traditional jazz, dechovka 
v  podání amatérských i profesionálních 
dechových kapel i řízné vojenské marše za 
exkluzivní účasti špičkových ansámblů pů-
sobících pod hlavičkou Armády ČR a Policie 
ČR. Tím není řečeno, že „ozbrojené složky“ 
hrají jen pochody a fanfáry, protože stejně 
jako fi lharmonici se v  zahradě hudby rádi 
zatoulají na  jinou pastvinu, i tyto s oblibou 
hrají, a skvěle, většinou jazz nebo to, k čemu 
tíhne jejich hudební srdce. Jazz vůbec tvoří 
velmi podstatnou a hojně navštěvovanou 
hudební krajinu promenádních koncertů 
ve Hvězdě. Občas se tu ale objeví i takové 
zvláštnosti, jako například pocit slávy vyvo-
lávající vystoupení mažoretek, stepaři nebo 
taneční soubory historické hudby. 

Od r. 2004 měla hudební odpoledne ve 
Hvězdě podobu promenádních koncertů, 
což je příjemné – hraje se, ale vy můžete 
promenovat, chodit, brouzdat po palou-
ku, popocházet, přicházet a odcházet dle 
libosti a courat sem a tam; žádné sezení 

pokud možno bez hnutí, jak tomu bývá 
při koncertech! Letos se organizátor, jímž 
je Městská část Praha 6, rozhodl pro for-
mu hudebního festivalu, což pro běžného 
návštěvníka neznamená žádnou změnu. 
Cílem je poslouchat, bavit se a radovat se 
z letního odpoledne a večera. 

Co tedy letos tato výhradně víkendová 
záležitost pod názvem „Hvězdy ve Hvěz-
dě“ k poslechu nabízí? V sobotu 10. 6. to 
budou kapely HarmCore Jazz Band, Big 
Band Ústřední hudby Armády ČR, Praž-
ský Ukulele Band & Dvě bílé vrány, 4TET 
a Pražský fi lmový orchestr. Začíná se ve 14 
a hraje se do 21 hodin, kapely se střídají 
zhruba po 1,5 hodině. Novinkou je vůbec 
historicky první letní kino ve Hvězdě, pro-
jekce začíná v 21h a na programu je mno-
ha Českými lvy oceněný fi lm Masaryk. Ko-
nec se předpokládá ve 22 hodin.

Nedělní hudební odpoledne 11. 6. od-
startuje legenda mezi českými orchestry 
populární hudby - Orchestr Karla Vlacha. 
Další legendou bude Ivan Mládek a jeho 
Banjo Band, dále českobudějovická pop-
-soulová formace Musiquarium, nebu-
de chybět Kamil Střihavka & Leaders 
a víkendové hudební třeštění rázně 
zakončí stálice pražské rockové scény 
kapela Precedens.

 Promenáda byla prvním a proto bu-
diž i naším posledním slovem. Na koho 
je promenáda po vlastních moc, obora 
je přece jen rozlehlá (kdysi tu pobíha-
la vysoká a měla k  tomu prostoru dost), 
může se zdarma svézt až k židli stylovým 
vláčkem Ekoexpres, který vyjíždí ze za-
stávky Sídliště Petřiny. I ten bude velkou 
atrakcí tohoto fajn víkendu pro všechny 
věkové kategorie.

(red)

PRAHA 6 POŘÁDÁ VÍKENDOVÝ FESTIVAL
HVĚZDY VE HVĚZDĚ
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LIBOC , LIBOČANÉ, LIBÓZA

LIBÓZA ale nebude jen pro Libočany - pro-
stor je kousek od Ruzyně i Petřin a dobré spoje-
ní zajišťuje autobusová zastávka v bezprostřed-
ní blízkosti, zcela přirozeně bude otevřen i pro 
ostatní obyvatele Prahy 6. Podle plánů autorek 
projektu Venduly Guhové a Petry Beránkové by 
se tak svah v blízkosti historického centra Libo-
ce, který nyní prochází proměnou z uzavřené 
zahrádkářské kolonie na sad, mohl v budoucnu 
transformovat v cosi víc. 

Zahrada, která tu má vzniknout, bude také 
skutečnou zahradou v pravém slova smyslu, 
nikoli jen slovem v názvu projektu: „Chceme 
umožnit zahradničení lidem, kteří nemají k dis-
pozici vlastní pozemek,“ říká Vendula Guho-
vá. „Do projektu se už přihlásili první zájemci 
o záhonky. Část prostoru určená k zahradni-
čení bude oddělena vizuálně prostupným vr-
bičkovým plotem, který tu členové komunitní 
zahrady vysází. Z vrbového proutí by v LIBÓZE 
chtěli v budoucnu vytvořit i několik přírodních 
herních prvků. Naopak vznik loučky, osetí trá-
vou a zasazení stromů bude v rámci revitali-
zace realizováno magistrátem. O chod LIBÓ-
ZY se bude starat Libocké občanské sdružení 
nebo nově založený spolek a � nanční udržitel-
nost projektu budou garantovat příspěvky za 
pronájem záhonků.“

LIBÓZA, osázená jedlými keři, bude mít navíc 
malý přírodní amfi teátr, altánek (tedy místo pro 
konání společných akcí obyvatel Liboce, umož-
ňující zároveň sběr dešťové vody), dále už zmí-
něné vyvýšené záhonky, které budou pronajaty 
jednotlivcům či institucím, a bytelnou veřejnou 
nástěnku pro bezplatnou sousedskou výměnu 
dovedností a služeb mezi místními nebo pro 
nabídku přebytků úrody. V domečku, který na 
pozemku stojí, bude zázemí pro lavičky, palety, 
deky na sezení a zahradnické náčiní.

Pokud se projekt podaří zrealizovat, vznikne 
prostor pro občasná letní fi lmová promítání, di-
vadelní představení, workshopy nebo společné 
sobotní sousedské snídaně, které se už v Liboci 
uskutečnily. Prezentace projektu Komunitní za-
hrady LIBÓZA bude probíhat v pondělí 5. červ-
na v Libockém pivovaru.

Projekt komunitní zahrady byl přihlášen do 
výzvy Úřadu Městské části Prahy 6 „Nápad pro 
Šestku“. LIBÓZA tu bude konkurovat ostatním 
řešením, které pro svou domovskou čtvrť vy-
mysleli a navrhli její aktivní a kreativní obyva-
telé. Více podrobností o projektu Komunitní 
zahrada LIBÓZA najdete na www.napadprose-
stku.cz/navrhy/43

Hlasování na podporu tohoto participativní-
ho projektu bude probíhat od 1. 6. 2017 (15:00) 
do 15. 6. 2017 (23:59) prostřednictvím webové 
stránky www.napadprosestku.cz.

Projekt MČ Prahy 6 „Nápad pro Šestku“ má 
formu participativního rozpočtu určeného na 
úpravy veřejných prostranství; pro rok 2017 
je vyčleněno 5 miliónů korun. Obyvatelé měli 
možnost navrhnout a budou moci posléze 
i rozhodnout, na co budou tyto peníze použity. 
Návrhy, které splnily nastavená pravidla a ne-
překročily stanovenou částku, byly zařazeny do 
hlasování, které proběhne ve zmíněném termí-
nu. Realizovat se bude tolik návrhů z prvních 
míst, na které vystačí prostředky rozpočtu.

Hlasování se může zúčastnit fyzická osoba 
bydlící či pracující na území Prahy 6 starší 15 
let pomocí online aplikace, která umožní udě-
lit jednotlivým návrhům pozitivní nebo nega-
tivní hlas. Jeden hlasující bude mít k dispozici 
7 plusových a 3 minusové hlasy pro kategorii 
„malých nápadů" a 5 plusových a 2 minusové 
hlasy pro „velké nápady". Dohromady tak hla-
sující bude mít až 12 pozitivních a 5 negativ-
ních hlasů. O každé kategorii se hlasuje zvlášť. 
Ověření bude fungovat skrze autorizaci pomocí 
SMS. Pro hlasující bez přístupu k internetu bude 
možnost hlasovat s asistencí pracovníků infor-
mačních kanceláří Prahy 6 (IK Dědina, IK Bělo-
horská, IK Petřiny, IK Čs. armády). 

Do hlasování postoupilo 39 projektů z cel-
kového počtu 67. Kromě Komunitní zahrady 
LIBÓZA to jsou vesměs návrhy na: parkové 

úpravy a cesty, dětská hřiště, zřízení nebo 
úpravu odpočinkových míst s lavičkou a pří-
střešky u konečné tramvají nebo autobusů, 
úpravu tramvajové točny, revitalizaci celé 
jedné ulice, vytvoření grilovacího a pikni-
kového místa na Ladronce, zajištění parkin-
gu jízdních kol u železniční stanice Praha 
– Podbaba, obnovu kašny, chodníku u kap-
le v parku Královka, altánu na Primátorské 
stezce v Divoké Šárce nebo legendárního 
prostoru řečeného Plivátko v Břevnově, dále 
také na výsadbu stromů nebo zatravnění 
Evropské třídy. 

Zajímavé jsou projekty související se sportem 
nebo uměním. Ve hře jsou například návrhy na 
recyklaci tenisových míčků pro psí nebo lidskou 
potěchu (házení, žonglování a další kreativní 
činnosti), zřízení kuličkového areálu, cvičeb-
ního místa Outdoor Street Workout Park pro 
děti, mládež i seniory nebo interaktivního les-
ního hřiště „bojovka, bosá stezka, Hravá Baba“. 
K navrhovaným projektům z oblasti umění
patří zřízení multifunkčního prostoru Letní kino, 
instalace pamětní desky spisovatele Ladislava 
Fukse nebo plastiky tvůrce Dejvic architekta 
Antonína Engela. Dále by mohly být například 
ulice podle předkladatelů konkrétního projektu 
oživeny pouličním uměním formou street artu 
a úplně všemu výše popsanému se vymyká ná-
vrh na zřízení tzv. veřejné lednice upozorňující 
na plýtvání jídlem a jeho využití těmi potřebný-
mi. Zbývá jen si vybrat a hlasovat.

(red)

„V Liboci a okolí je jen málo míst, která by vytvářela přirozenou příležitost potkat se se sousedy k občasnému popovídání,“ říká Vendula 
Guhová, jedna ze zakladatelek obnoveného okrašlovacího spolku Zveleba libocká, o kterém jsme už v časopise Veleslavín39 psali. „Proto 
bychom tu rádi vytvořili něco jako venkovní obývák - komunitní zahradu pro setkávání i pro zahradničení, a to u zastávky Libocká, v horní 
části svahu sousedícím s místní farou a s Oborou Hvězda. Prostor jsme nazvali LIBOcká ZAhrada = LIBÓZA.“
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 M. Šašek
 Let č. 59/74 
 24. 4. – 7. 7. 
Výstava představuje tvorbu světoznámého ilustrátora, au-
tora sedmnácti fenomenálních obrázkových knih o světo-
vých metropolích a zemích To je.... Od To je Paříž, Londýn 
a Řím, přes New York, Mnichov a Benátky až po Hongkong 
a Austrálii. Emigrant a světoběžník Miroslav Šašek v nich 
zachytil jejich historický obraz i dynamiku moderní doby 
let šedesátých a počátku let sedmdesátých. Jedinečný 
koncept knih, pečlivost při sbírání a zpracování námětů, 
a především humor tvoří z díla Miroslava Šaška moderní 
klasiku a z jejich autora jednoho z našich nejproslaveněj-
ších světových ilustrátorů. Výstavu rozehrají animované, 
 kreslířské i rozhlasové vstupy.

 

 
ROZHLASOVÉ STUDIO 
Stále, 25. 4.–7. 7., 13:00–18:00 

4. 6., 15:00–16:30
BOJÍTE SE TUŽKY?
8. 6., 18:00–22:00
VEČER-KNIHY-TERASA

11. 6., 15:00–17:00
PRŮVODCE PRO DOBRODRUHY S ULTRAFUN
18. 6., 13:00–17:00
VR KOSMOPOLITA – Pořádá: Pixman.cz

ČERVEN 2017
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ

VÝSTAVA

NABÍDKA PRO ŠKOLY A ŠKOLKY   
TO JE MOJE MĚSTO!  od 4 do 6 let | od 7 do 12 let | a výše | délka programu: 90 min | max. počet 
dětí 25. Pojďme si společně vytvořit ilustrované pohlednice „To je Praha“. Při tvorbě si vo-
líme z různých možností námětů: lidé ve městě, památky, městské parky, reklamní nápisy 
a obchodní výlohy, zajímavé momentky ze života v našem hlavním městě… Kombinujeme  
 akvarel a techniku koláže – obě techniky pro Miroslava Šaška tak typické.
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 1,5 HODINY!  věkově neomezeno | délka dílny: 60–90 min | max. po-
čet dětí: 25. Společně vytvoříme komiksového hrdinu, se kterým pak procestujeme možná 
celý svět. Po souši, po vodě, pěšky, koňmo, autem, po vlastních i po cizích. A hlavně s Madlou 
a Bětou. Zkušené lektorky navedou děti zábavnou formou k vymyšlení vlastní postavy s jejími  
 charakterovými vlastnostmi a děje, průběhu cesty. 

DÍLNA MINUTOVÝCH AUDIOHER  věk: od 8 let, délka dílny: 60 min, max. počet dětí: 12. Cílem dílny je vymyslet, napsat a natočit 
minutovou hru. O čem psát? Jaké zvuky použít? Co je to pointa? Pár her si poslechneme a pak začneme tvořit. Budeme psát  
 o tom, o čem jiní nepíšou. A pak to hned natočíme a poslechneme si to.
BOJÍTE SE TUŽKY?  Tvůrčí dílna s Michaelou Kukovičovou (To je Praha, This is Prague, Kouzelná baterka, Jitka a kytka, Lililinda 
Superhvězda). Věkově neomezeno | délka: 90 min | max. počet dětí: 15. Vezmeme si nůžky! Pár střihů sem a tam. Možná koleč-
ko? Ale pořád je to ještě překvapení. Papír musíme celý rozložit! A pak trocha lepidla a je to! Co je to? Maska? Boxer? Křehká 
 baletka na visutém laně? Tlusťoch nebo hubeňour? To se dozvíte, když přijdete a vyzkoušíte. 
 Dílny objednávejte na dilny@villapelle.cz.

ATELIÉR PELLÉ
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Na rozdíl od mnoha fotografů, ces-
tovatelů a turistů píšících své blogy na 
cestovatelské weby jsi zvolila způsob in-
formování o exotické Indonésii zcela ori-
ginální. Je to informační „invaze batikou“. 
Indonéská batika, kulturní fenomén chrá-
něný UNESKEM, je víc než jen dekor, je víc 
než technologie nebo výtvarná tradice. 
Můžeme vzletně říct, že batika je součástí 
indonéské duše a že pochopíme-li batiku, 
pochopíme Indonésii?

Dovolím si to trochu upřesnit. Mluvíme-li 
o voskové batice, indonéské tradiční technice 
dekorování a barvení látek, mluvíme o TOM 
batiku. Slovo BATIK pochází z javánštiny a zna-
mená „psát tečky”. Batik je něco jiného než 
barvení zauzlovaných triček a vytváření du-
hových kol na oblečení, jak jsme to dělávali 
jako děti na táborech. Je to technika, která má 
v Indonésii, zejména na Jávě, tisíciletou tradici. 
Je neodmyslitelnou součástí indonéské tradi-
ce a kultury a taky určitým symbolem přísluš-
nosti a sympatie k indonéskému národu. Po-
chopením batiku jsme tedy na cestě Indonésii 
více porozumět. 

S pochopením samotné Indonésie je to tro-
chu složitější. Může to být práce na celý život. 
Je to země s čtvrtmiliardou lidí, kteří jsou roze-
setí po tisících ostrovech ve stovkách národů 
a kmenů, mezi něž počítáme jak Javánce, jichž 
je kolem 90 milionů, tak malé kmeny v pralese 
třeba na Papui. Žijí tisíce kilometrů od sebe, 
vypadají jinak, jejich rodný jazyk je jiný, přesto 
všichni mluví indonésky a jsou to Indonésané. 
Možná pochopení Indonésie tkví v tom, že si 
vezmeme k srdci indonéské národní motto 
Bhinneka Tunggal Ika, jednota v rozmanitosti. 
Když se oprostíme od rozdílů a budeme hledat 
to společné, to lidské, co je vlastní nám všem, 
tak jsme tomu pochopení určitě ještě blíž. 

Jaké jsou technologické postupy vytvá-
ření indonéského batiku a tradiční typy 
dekoru kromě základních květinových 
a geometrických motivů? A jak se batik liší 
v  různých geografi ckých oblastech, regio-
nech nebo na ostrovech? 

Tradiční batik, který se nazývá TULIS nebo-
li psaný, vzniká tak, že ibu (indonésky matka 
nebo oslovení starší ženy) na látku nanáší vosk 
cantingem, který má na konci úzkou trubičku, 
jíž protéká rozteklý vosk. Každá tečka je jedi-
nečná. Navoskovaná látka se barví - to mají 
v dílnách na starosti většinou muži. Když vzni-
ká vícebarevný batik, tak se voskem zakryjí 
místa, která budou mít tu první barvu, a pak 
se látka namáčí do barvy další. Na závěr se lát-
ka vyváří ve vodě, aby se zbavila vosku. Je to 
složitý proces, během nějž projde látka mnoha 
páry rukou a každý kus je originál. Některé ba-
tiky trvají třeba měsíce. V 19. století se rozšířila 
méně zdlouhavá technika BATIK CAP. Vosk se 
nanáší na látku měděnými razítky v přesném 
tvaru (podobně jako při modrotisku), takže 
proces je rychlejší a produkt levnější. S roz-
machem industrializace se rozšířil i tištěný ba-
tik. Jde o tradiční motivy, které se na látku 
nanáší sítotiskem, ale s tradiční technikou to 
nemá nic společného. Nicméně tištěné látky 
jsou taky krásné, navíc levnější než ten pra-
vý, voskový batik.

Tradiční vzory batiku pocházejí ze střední 
Jávy a jsou spojeny s královským palácem. 

Vypadají jednoduše, ale je za nimi množ-
ství významů a dlouhá tradice. Tradiční jsou 
i barvy - hnědá, modrá a bílá. Motiv parang 
prý vymyslel sultán z Yogyakarty. Dodnes je 
parang vnímán jako symbol kratonu (králov-
ského paláce) a mělo by se s ním zacházet 
s patřičnou úctou. Ze severního pobřeží Jávy, 
kde jsou města více multikulturní, pochází 
batik jasnějších barev a květinových vzorů. 
Javánská kultura do sebe odjakživa nasávala 
kulturní vlivy lidí, kteří se tam usadili, takže 
právě odtud, z města Cirebon, pochází i motiv 
oblaku megamendung, který je čínského pů-
vodu a jeden z jeho významů je hojnost. Batik 
se vyrábí samozřejmě i na dalších ostrovech, 
třeba na Bali, ale viděla jsem i papuánský. Mo-
tivy jsou samozřejmě zase odlišné, založené 
na jiné kultuře. Na východních ostrovech, jako 
jsou Sumbawa, Flores atd. se tradiční látky tka-
jí a říká se jim ikat. V každém případě jsou látky 
nezbytnou součástí života Indonésanů, ať jsou 
to tkané sarungy, látky sešité dokola, já tomu 
říkám „roura”, nebo batik, do nějž se lidé oblé-
kají, nebo v něm třeba nosí děti.

Tvé šíření indonéské kultury skrze batik 
má podobu občasného bazaru v  Café 131 

O látce na první pohled. Rozhovor s Míšou Tomanovou (2. část)

BATIK HATI = BATIK SRDCEM
Snad každý profesionální krejčí, švadlena nebo ten, kdo šije sobě pro radost, dobře zná pocit, že se bojí nebo z nějakého 

jiného důvodu nechce stříhnout do látky, kterou má před sebou. Podle Mgr. Míši Tomanové, znalkyně díla básníka Kon-
stantina Biebla, cestovatelky a nadšené propagátorky Indonésie, toho času studující indonéský jazyk a kulturu na FF UK, 
je to u originální indonéské batikované látky spíše pravidlem. „Když zůstane v kuse, může sloužit na sto různých způsobů 
a dělá nám radost svou praktičností i krásou. Nakonec - ušít z ní můžete cokoliv i později,“ říká Míša, která je sama aktivní 
„batikatelkou“ - tedy ženou, která má nějakou krásnou indonéskou látku stále po ruce.

Batikované látky opravdu vládnou mnohým kouzlem - doteku, kultivovanosti, pestrosti a velké variability vzorů a mož-
ností použití. Míša Tomanová jim sama dává poetická jména v indonéštině, například „Pozdrav z hory“, „Déšť lásky“ a další. 
Látky, tyto imaginativní obrazy, pak potěší i zvukem při vyslovení jejich jména. Pojďme tedy o nich mluvit…

Na skůtru přes Jávu obložena batiky - i tak vozí  Míša indonéské látky
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na Hradčanské nazvaného Látka na prv-
ní pohled nebo také „batiková hrabárna”, 
kde se zájemci, častěji zájemkyně, můžou 
s  rozkoší přehrabovat v  batikovaných lát-
kách, které osobně dovážíš, a vybrat si ten, 
který jim učaroval nejvíc. Bohatá kolekce 
nabízených vzorů „visí“ na tvém webu spo-
lu s  návody na mnohostranné praktické 
i dekorativní použití látky. Lze podle re-
akcí na batikové happeningy odhadnout, 
jaký je potenciál indonéského batiku 
na českém trhu?

Hezkých látek není nikdy dost a nabídka 
u nás je stále dost omezená, potvrdí vám to 
každý, kdo rád šije. Myslím, že indonéský batik 
potenciál rozhodně má, ať jsou to látky tiště-
né, nebo ty psané, které můžou zdobit třeba 
zeď. V Indonésii se batik prodává po kusech 
o velikosti většinou 1 x 2 metry jako látka na 
šití. To se s tím dá udělat vždycky. Mně ale 
fascinuje, jak multifunkční takový kus látky je. 
Kromě různě smotaných šatů, sukní či kalhot 
může sloužit jako prostěradlo, závěs, ručník, 
taška nebo třeba šátek na dítě. Když jdu ven, 
vždycky si nějaký vezmu a téměř nikdy nezů-
stane jen tak v tašce. Buď se do něj nějak ob-
leču, udělám si na něm piknik nebo v něm při-
nesu nákup. A pořád je to ta moje látka, která 
mi dělá radost. A proto jsou důležité dvě věci: 
vybrat si barvu a motiv, který vám sedí nejvíc, 
a nebát se ho používat. Často si koupíme něja-
kou věc, ale z určité piety - snad k penězům, za 
které jsme ji koupili - ji nepoužíváme a nechá-
váme ji na speciální příležitosti. A to je škoda! 

Podařilo se mi nadchnout pro batik spoustu 
lidí a hodlám v tom rozhodně pokračovat, pro-
tože jsem přesvědčená o tom, že je to krásná 
a nesmírně praktická věc. Když vidím, jakou ra-
dost batik lidem přináší, tak vím, že název Batik 
Hati (hati znamená indonésky srdce) i slogan 
Látka na první pohled jsem vymyslela správně. 

Zatím jsem šířila batik hlavně mezi své přá-
tele a přátele Indonésie, a to by se brzy mělo 
změnit. Batik Hati je součástí rozsáhlejšího 
projektu propojování Čech a Indonésie, který 
se právě rodí, takže batiková setkání v kavárně 
jsou milá, ale zatím dočasná fáze.

Batiková setkání jsou podle tebe zdro-
jem „nákazy” k zalíbení, ba i lásky k batiku. 
Člověk si buď na místě „najde ten svůj”, jak 
říkáš, nebo si vzor a barvu může objednat 
podle fotky z  webu a ty mu látku s  tímto 
nebo co nejpodobnějším vzorem přivezeš 
z  příští cesty po Indonésii. Jak těžké nebo 
složité je realizovat takovou objednávku? 
Máš už vlastní síť dodavatelů?

Takových objednávek zatím bylo jenom 
pár a přiznám se, že je to docela složité. Zvlášť 
když si zákazník vybere takový vzor, který je 

celkem unikátní. Ale díky rychlé komunikaci 
přes internet můžu poslat fotky a zjistit, jestli 
se látka líbí. Všichni byli zatím spokojení.

Batiky na Jávě vybírám sama podle toho, 
které se mi líbí a něčím mě zaujmou na první 
pohled, takže je to na osobní bázi. Dodavatele 
nemám. Mám oblíbené dílny a obchody, kam 
jezdím, ale logisticky to nijak vymyšlené není. 
Však taky prodej batiku zatím neprovozuju 
nijak ve velkém. 

Provozuješ ale web Batik Hati, kde jsou 
zobrazeny pěkné tradiční lidové vzory, 
avšak v Indonésii jsou k vidění batikované 
látky, které byly před desetiletími navrženy 
pro císařský palác, a už tehdy to byla vyso-
ce umělecká práce s  dezénem látky, který 
se na běžných tržištích nevidí. Inspiruje 
batik také současné designéry? Kde všu-
de se objevuje buď jako skutečná textilie, 
vzor uplatněný v  předmětech interiérové-
ho designu, nebo jako instrument - tech-
nologie nanášení barev? Existuje mnoho 
malířských škol, které vytvářejí obrazy vý-
hradně batikou… 

Jasně, batik v Indonésii žije! Technika in-
spiruje moderní umělce, kteří vytvářejí kom-
binací batiku a dalších technik obrazy nebo 
i moderní vzory pro látky. Dříve jednotlivé 
motivy byly stejně jako naše lidové kroje 
znakem toho, odkud člověk pocházel. Teď 
už dávno neplatí ani to, že batik s tradičním 
vzorem z Yogyakarty byl vyroben tam. Motivy 
se všelijak kombinují, tradice a modernita se 
slévají. I to je Indonésie. 

Technika batiku se neužívá jen na látku, ale 
třeba i na dřevo a tradiční vzory se také použí-
vají k dekorování různých věcí. V Pekalonganu 
na severním pobřeží Střední Jávy, jež se pyšní 
přízviskem Kota batik, město batiku, dokonce 
jezdí autobus s batikovým motivem. 

Jak si vůbec stojí tradiční batik v módním 
průmyslu? Využívají ho spíše malá umělec-
ká studia k unikátním kolekcím nebo se ho 
zmocnil také textilní průmysl jako osvěd-
čeného, oblíbeného a esteticky zažitého 
modelu odívání? 

Obojí. Existuje nespočetné množství malých 
butiků, které prodávají batikové oblečení střihů 
konzervativních i odvážnějších, ale batik se vyu-
žívá i ve velkém. Třeba školní a zaměstnanecké 
uniformy na sváteční dny jsou vždy batikové. 
Na tyto košile se samozřejmě používá tištěných 
látek. Svatby jsou taky většinou doprovázeny 
batikem - celá rodina si nechá ušít košile a šaty 
z jednoho vzoru. Někdy potkáte na turistickém 
místě i velikou skupinu v batikovém stejnokro-
ji. Mnoho lidí se do batiku odívá i v pátek, což je 
sváteční den jako pro nás neděle. A pak je taky 
HARI BATIK, 2. říjen, den, kdy byl batik zapsán na 
seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 

Za barevnou krásou batiku podnikáš 
dobrodružné výlety sama na motorce tisí-
ce kilometrů indonéskou krajinou, což je 
někdy pěkná divočina, hlavně skutečná, 
žádná kašírka, cesta je v mnoha případech 
spíš tankodrom. Co je pro tebe tím hlavním 
ziskem z  takové poměrně riskantní ces-
ty – nově získaná originální látka, kontakt 
na výrobce a potencionálního dodavatele, 
poznání krajiny a jejích obyvatel, navázání 
nových přátelství?  

Na všech mých cestách po Indonésii se 
mi líbí pocit, že jsem tak daleko od domova, 
a přesto se tam cítím dobře a jako doma. Kon-
takt s místními k tomu přirozeně patří. A jsem 
si jistá, že energie, kterou vkládám do látek, 
a radost, kterou mi dělají, když je vybírám a vo-
zím po Jávě, přejde nějak i na ty, kteří je pak 
budou nosit nebo používat.

(red)

V nabídce Batik Hati (www.batik-hati.cz) je v současnosti na 90 látek o rozměrech většinou 200x110 cm, které jsou obroubeny 
a připraveny k použití a nošení (k rozstřižení a šití samozřejmě také). Podle technologie výroby, počtu barev a rozměru se jejich 
ceny pohybují od 990 za ty tištěné, přes 1660 za větší razítkové batiky, až po 4440 za ten největší a nejoriginálnější BATIK TULIS. 

Trpělivost Javánek, když píšou batik je obdivuhodná. Však se toto řemeslo či umění 
často dědí v rodině
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Máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let? Chcete ušetřit peníze při provedení opravy nebo výměně opotřebovaných 
dílů? Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev, která obsahuje kupony s 20% slevou na materiál i práci
u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro Vás.

Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás zdarma připravena v našem servisu.

www.sekova-knizka.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

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

NAJEĎTE NA VÝHODNÝ
SERVISNÍ PROGRAM
Se Šekovou knížkou ušetříte až 20 %
za servis, díly i příslušenství.
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