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Čím žije Praha 6

Stoleté jubileum Národního zemědělského muzea - rozhovor s Milanem J. Půčkem

Noc začne v 19 hodin -Pražská muzejní noc 2018

Historické osobnosti v názvech ulic Prahy 6 - Konecchlumského

Jednoduché, zábavné a zdravé - Vyzkoušejte netradiční sporty na Ladronce

Daniel Buben: Čest a pokora jsou tu na prvním místě (o skupině Allgor)

Emil Šneberg - Moje vzpomínky na Vokovice a Veleslavín (III. část)

1/6/PÁ 15:00 Neznámý voják/ KINO SENIOR
 19:00 Deadpool2/ fi lmový hit
 21:00 SOLO: Star Wars Story - titulky/ fi lmový hit
2/6/SO 11:00 Dětský fi lmový Brunch
 14:00 SOLO: Star Wars Story - dabing/ KINO PRO DĚTI
 17:00 Pod jedním stromem/ fi lmová novinka
 19:00 Human Flow/ fi lmová novinka
 21:00 Deadpool2/ fi lmová novinka
3/6/NE 15:00 Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce/ KINO PRO DĚTI
 17:00 Na krátko/ fi lmová novinka
 19:00 Pod jedním stromem/ fi lmová novinka
4/6/PO 19:00 Na krátko/ fi lmová novinka
 21:00 Delirirum/ fi lmová novinka
5/6/ÚT 19:00 Delirium/ fi lmová novinka
 21:00 Na krátko/ fi lmová novinka
6/6/ST 17:00 TGM: Osvoboditel/ KINO SENIOR
 19:00 Delirium/ fi lmová novinka
 21:00 SOLO:Star Wars story: titulky/ fi lmová novinka
7/6/ČT 19:00 OLIVER TWIST/ divadelní happening
8/6/PÁ 17:00 Až na dno/ KINO SENIOR
 19:00 Ghost Story/ fi lmová novinka
 21:00 Debbie a její parťačky/ fi lmová novinka
9/6/SO 11:00 Břevnovský jarmark
 15:00 Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce/ KINO PRO DĚTI
 17:00 ZERO/ fi lmová novinka
 19:00 Debbie a její parťačky/ fi lmová novinka
 21:00 Ghost Stories/ fi lmová novinka
10/6/NE 15:00 Pat a Mat znovu v akci/ KINO PRO DĚTI
 17:00 Debbie a její parťačky/ fi lmová novinka
 19:00 Manifesto/ fi lmová novinka
11/6/PO 19:00 Obchod na Korze/ fi lmové návraty
 21:00 Manifesto/ fi lmová novinka
12/6/ÚT NEPROMÍTÁME
13/6/ST NEPROMÍTÁME
14/6/ČT 9:00 RESTART MYŠLENÍ/ celodenní motivační konference
15/6/PÁ 17:00 Gauguin/ KINO SENIOR
 19:00 Escobar/ fi lmová novinka
 21:15 Bisto Rámen/ fi lmová novinka
16/6/SO 16:00 Taneční gala Jany Tomanové
 21:00 Escobar/ fi lmová novinka

17/6/NE 15:00 Příšerky z vesmíru/ KINO PRO DĚTI
 17:00 Já, Simon/ fi lmová novinka
 19:00 Escobar/ fi lmová novinka
18/6/PO NEPROMÍTÁME
19/6/ÚT NEPROMÍTÁME
20/6/ST 17:00 Hastrman/ KINO SENIOR
 19:00 Teheránská tabu/ fi lmová novinka
 21:00 Já, Simon/ fi lmová novinka
21/6/ČT 19:00 Já, Simon/ fi lmová novinka
 21:00 Jurský svět: zánik říše - titulky/ fi lmová novinka
22/6/PÁ 17:00 Psí ostrov/ KINO SENIOR
 19:00 Jurský svět: Zánik říše - titulky/ fi lmová novinka
 21:15 Escobar/ fi lmová novinka
23/6/SO 15:00 PAT a MAT znovu v akci/ KINO RPO DĚTI
 17:00 Jurský svět: Zánik říše - dabing/ fi lmová novinka
 19:15 Bistro Rámen/ fi lmová novinka
 21:00 Ghost stories/ fi lmová novinka
24/6/NE 15:00 Jurský svět: Zánik říše - dabing/ KINO PRO DĚTI
 17:15 Já, Simon - dabing/ fi lmová novinka
 21:00 Teheránské Tabu/ fi lmová novinka
25/6/PO 19:00 Případ pro začínajícího kata&Postava k podpírání
  / fi lmové návraty
 21:00 Jurský svět: Zánik říše: titulky/ fi lmová novinka
26/6/ÚT 19:00 Escobar/ fi lmová novinka
 21:00 Ghost stories/ fi lmová novinka
27/6/ST 17:00 Dámský klub/ KINO SENIOR
 19:00 Ghost Stories/ fi lmová novinka
 21:00 Escobar/ fi lmová novinka
28/6/ČT 19:00 Sicario 2: Soldado/ fi lmová novinka
 21:00 Manifesto/ fi lmový klub
29/6/PÁ 17:00 Na krátko/ KINO SENIOR
 19:00 Jurský svět: zánik říše: titulky/ fi lmová novinka
 21:15 Sicario 2: Soldado/ fi lmová novinka
30/6/SO 15:00 Jim Knofl ík, Lukáš a lokomotiva/ KINO PRO DĚTI
 17:00 Láska bez bariér/ fi lmová novinka
 19:00 Sicario 2: Soldado/ fi lmová novinka
 21:00 Jurský svět: zánik říše: titulky/ fi lmová novinka

PROGRAM KINA DLABAČOV - ČERVEN

pokladna otevřena vždy 1/2 před a 1/2 po každém začátku představení, ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Pro aktuální informace navštivte www.dlabacov.cz Kino Senior 60 Kč, pokladna@dlabacov.cz, tel.: 233 102 991

kino-divadlo-kavárna



Praha přivítá největší běžeckou akci 
T-Mobile Olympijský běh. Blíží se nej-
větší běžecká událost v  České republice. 
Přes 80 tisíc běžců, mezi nimi i mnoho 
olympioniků, vyběhne ve středu 20. červ-
na přesně v jeden okamžik na tratě závo-
dů T-Mobile Olympijského běhu po celé 
zemi. A pozadu nebude ani hlavní měs-
to Praha, v němž se poběží hned na pěti 
různých místech. Největší závod se usku-
teční v pražské Stromovce. Registrace do 
závodů probíhají na www.olympijskybeh.
cz do 11. června. Olympijská myšlenka 
prostřednictvím běhu ožívá přes třicet let 
a může u toho být každý. Stačí běžecké 
boty a chuť vyrazit na připravené trasy. 
V  Praze se uskuteční celkem 5 běhů. Vy-
brat si můžete Petřín, Satalice, Ladronku, 

Královku nebo ten největší závod – zlatý 
běh ve Stromovce na Výstavišti Holešo-
vice. Ač se bude běhat na více než osm-
desáti místech v celém Česku, budou mít 
závody jedno společně – a to start z éteru 
Českého rozhlasu Radiožurnál. Všechny 
běhy se konají jako oslava celosvětového 
Olympijského dne, tedy výročí založení 
Mezinárodního olympijského výboru. 
Do Česka přinesl myšlenku Olympijských 
běhů už v  roce 1987 legendární běžec 
Emil Zátopek. V rámci T-Mobile Olympij-
ského běhu účastníci neběží pouze pro 
sebe, část ze startovného jde na podporu 
charitativní činnosti České olympijské na-
dace, která umožňuje sportovat dětem, 
kterým v  tom brání nedostatek fi nanč-
ních prostředků. 

Pokud se někdo chce přidat k desetitisí-
cům běžců a přitom nemá možnost star-
tovat na ofi ciálních závodech, může využít 
individuální výzvu a díky aplikaci EPP si za-
běhnout závod odkudkoliv, ať už na oblíbe-
né trase za domem nebo třeba v zahraničí.

Registrace do všech závodů probíhají na 
www.olympijskybeh.cz. Startovné začíná 
na 150 Kč. Děti do 15 let běží v rámci dět-
ských závodů zdarma.  

V rámci programu ve Stromovce nemusí-
te jen běhat a fandit,  můžete vyzkoušet nej-
novější modely vozů ŠKODA, které budou 
připravené v blízkosti hlavního podia. Jste 
zváni do stánku PŘEROST A ŠVORC AUTO. 
Účastníci mohou v  připravované tombole 
získat například víkendové zapůjčení vozu 
ŠKODA KAROQ s plnou nádrží.

www.olympijskybeh.czwww.olympijskybeh.cz
Partneři akce: Akci podporují:Generální partner:

Registrace jsou možné pouze online a končí 11. června

RŮZNÍ BĚŽCI, RŮZNÁ MÍSTA, JEDNA MYŠLENKA

Praha – Stromovka
START 20/06/2018

Domov seniorů Šolínova - žádný partner 
nakonec nenašel odvahu se do soutěže při-
hlásit. Revitalizace trojdomí v Šolínově ulici 
na Vítězném náměstí, pro které chtěla Praha 
6 formou koncesního řízení nalézt zkušené-
ho investora a provozovatele, který by domy 
zrekonstruoval a opět využíval pro potřeby 
seniorů, se zatím odkládá. „Vybraní uchaze-
či, kteří se rok a půl podíleli na přípravě celého 
projektu, však nakonec své � nální nabídky do 
30. 4. 2018 nepředložili, což nás velmi nemile 
zaskočilo a překvapilo“, říká Milena Hanušo-
vá, radní pro sociální politiku a zdravotnictví. 
Projekt byl pečlivě připravován tak, aby byla 
většina potenciálních rizik přenesena na 

budoucího smluvního partnera – koncesio-
náře, se kterým měla být smlouva uzavřena 
na 30 let. Náročné podmínky možná nako-
nec zájemce odradily. Dalším důvodem je 
fi nanční náročnost. Samotná rekonstrukce 
objektů vyjde na více než 200 milionů ko-
run, v dalších desítkách milionů se počítají 
provozní náklady. Tato fi nanční zátěž ale 
čeká do budoucna každého investora a pro-
vozovatele. „Provoz domova seniorů včetně 
domova se zvláštním režimem je náročný po 
všech stránkách, ekonomicky i personálně. 
Proto obvykle tyto služby podporuje stát a kra-
je. Jelikož je Praha 6 městskou částí s  nejvyš-
ším věkovým průměrem obyvatel, chtěli jsme 

nabídku čtyřiadvacetihodinové služby pro se-
niory rozšířit ještě touto cestou,“ říká starosta 
Prahy 6 Ondřej Kolář. „Nedivil bych se, kdyby 
k nezájmu investorů přispěla také negativní 
kampaň, kterou proti projektu v rámci předvo-
lebního boje zahájili Piráti. Ti dokonce - kromě 
petice proti využití domů - podali ještě podnět 
k ÚOHS, ale jak už je na Praze 6 jejich dobrým 
zvykem, opět si pletou spíše pojmy s  dojmy. 
Pokud se však bude vše apriori kriminalizovat, 
nepostaví už nikdo nic. Bořit je vždy snadnější 
než to budovat,“ uzavírá starosta Kolář. Praha 
6 teď musí zvážit další postup, který pove-
de ke zřízení této sociální služby v  před-
mětných objektech.
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Podpora domácího kompostování 
na území Prahy. Pro případné žadatele 
je stále k dispozici formulář na stránce 
www.odpadovecentrum.cz 

Projekt „Podpora domácího kompos-
tování na území hlavního města Prahy“ 
je financován za podpory Operační-
ho programu životní prostředí (OPŽP). 
Koncem února letošního roku bylo roz-
hodnuto Státním fondem životního 
prostředí o poskytnutí dotace z  Ope-
račního programu životní prostředí na 
pořízení 350 kusů kompostérů o obje-
mu 2000 l a 1400 kusů o objemu 1000 l. 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu 
hl. m. Prahy, který o dotaci za hlavní 
město Praha požádal, obdržel oficiální 
vyrozumění o přidělení dotace koncem 
března 2018. Všechny dosud podané žá-
dosti jsou evidovány a každé bylo v den 
evidence přiděleno pořadové číslo, na 
základě kterého budou postupně kom-
postéry přidělovány. V  současnosti již 
ale nelze žádat o 2000 litrové kompo-
stéry. Zájemci tedy musí jednat rychle. 

Nyní bude probíhat výběrové řízení 
formou veřejné zakázky na nákup kom-
postérů. Samotná distribuce kompo-
stérů by měla probíhat ve 2. polovině 
roku 2018, v  návaznosti na výsledku 
veřejné zakázky.    Před samotným pře-
vzetím kompostéru (bude stanoveno 
několik odběrných míst) bude zaslána 

žadatelům informace o přesných pod-
mínkách a termínech převzetí, spolu 
s  návrhem smlouvy, týkající se výpůjč-
ky a následného darování kompostéru. 
Nové kontaktní údaje pro komunika-
ci ohledně žádostí o kompostér jsou 
komposter@praha.eu a telefonní číslo: 
236 00 4101 (Mgr. Dagmar Janečková).

ČÍM ŽIJE PRAHA 6
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  
PRO SENIORY

U pořadů s uvedením NUTNÁ REZERVACE se můžete  zúčastnit pouze 
po zarezervování místa, viz. Informace. Sál je přístupný 15 minut před 
začátkem pořadu do vyčerpání kapacity míst, vstup do sálu umožněn 
nejpozději do začátku pořadu z důvodu ohleduplnosti k ostatním.

INFORMACE 
A REZERVACE

út – pá 10:00 – 14:00 
tel. č. 224 326 180 , e–mail: info@porteos.cz
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FRESH SENIOR KLUB
PROGRAM ČERVEN 2018
5. 6. | 16:00 | PRVNÍ POMOC S LIFE RESCUE – ZÁCHRANÁŘI PRAHA  | 
Jak se zachovat a co dělat při nenadálých zdravotních potížích a další užitečné informace | Villa Pellé

11. 6. | 10:00–20:00 |  FRESH SENIOR FESTIVAL | 
Šestý ročník Fresh senior festivalu ve znamení propojení generací a zdravého životního stylu 
v každém věku. Vystoupí tanečníci ze skupiny Marietta, Pražský Ukulele Band a jazzová legenda 
Laco Deczi & Celula New York. | VSTUP ZDARMA | Villa Pellé a zahrada 

12. 6. | 16:00 | ROZHLASOVÉ PŘÍBĚHY S TOMÁŠEM ČERNÝM – CENZURA | 
Československo bylo 2. zemí v Evropě, která zavedla pravidelné rozhlasové vysílání. Od roku 1923 
se posluchači setkávali s osobnostmi a pořady, z nichž některé vešly do obecného povědomí, 
na jiné se dávno zapomnělo. Příběhy z rozhlasových redakcí, chodeb a studií vypráví reportér 
a  dokumentarista Tomáš Černý. Přehrává unikátní snímky z  bohatého rozhlasového archivu 
a doplňuje k nim souvislosti, na které se případně zeptáte. | Villa Pellé

18. 6. | 15:50 | VYCHÁZKA KAMPA A KARMELITSKÁ ULICE NA MALÉ STRANĚ | 
Významné domy na Kampě - U obrázku Panny Marie, U Modré lišky, palác Lichtenštejnský, Sovovy 
mlýny, zahradní domek- bývalou koželužnu - dnes známou ,,Werichova vila“,  Maltézské náměstí - 
,,Lenonovu zeď „, kostel Panny Marie pod řetězem, náměstí Maltézské s lavičkou Václava Havla, 
Nostický palác, Muzeum hudby v bývalém kostele Máří Magdaleny, kostel Panny Marie Vítězné 
- ,,Pražské Jezulátko“.   | REZERVACE NUTNÁ  |  sraz tram. Zastávka Malostranské nám.  | 

19. 6. | 16:00 | LOUČÍME SE SE SEZÓNOU | 
Až do podzimu se rozloučíme s pravidelnými pořady FS. Konec letní sezóny pravidelných pořadů. 
Fresh senior s písničkami u ohně a s opékáním špekáčků. V září se těšíme opět na viděnou!  
| Villa Pellé a zahrada 



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

www.jipka.cz

FESTIVAL SEASON

Summer is once again upon us. The streets are 
packed with tourists, the sun is beating down and 
we want nothing more than to escape the city. And 
what better way to do so than by visiting one of 
Europe‘s many festivals this year?

There are around 500 large-scale music festivals in 
Europe, and picking the ideal one to visit is no easy 
task. Perhaps you’re looking for all-night parties, 
bright flashing lights and the world’s biggest artists. If 
that sounds like your cup of tea, then Sziget festival in 
Hungary could be for you, with this August’s line-up
featuring the Arctic Monkeys and Kendrick Lamar featuring the Arctic Monkeys and Kendrick Lamar featuring
among others. Or, if you want to experience one of 
the top-rated festivals in the world, Exit Festival in 
Serbia could be the one for you. This year’s lineup 
features Ziggy Marley and David Guetta, along with 
other global artists.

There is, of course, always the problem that your 
friends are into different music, and won’t want to 
fork out 4000 crowns to travel to eastern Europe. 
The solution, though is obvious. Colours of Ostrava, 
an up-and-coming festival right here in the Czech up-and-coming festival right here in the Czech up-and-coming
Republic! Featuring every genre under the sun, 
Colours is fast-becoming a renowned festival with renowned festival with renowned
an eclectic mix of styles, ranging from jazz and soul eclectic mix of styles, ranging from jazz and soul eclectic
to rock, pop and electronic music. It’s a great way to 
please everybody.

Do some research, grab a few friends and hit 
the road, because a music festival is one of the the road, because a music festival is one of the the road

most thrilling and memorable occasions you can 

experience!

To pack – obsadit, napěchovat

To beat down – pražit (slunce)

To feature - vystupovat

Up-and-coming – slibný, nadějný

Renowned – proslulý, věhlasný

Eclectic – rozmanitý, různorodý

To grab - popadnout

To hit the road – vyrazit na cestu

Letiště Václava Havla Praha se od 1. 
května 2018 stalo nekuřáckým letiš-
těm. Od tohoto data není možné kouřit 
ve všech interiérových prostorech a záro-
veň byl ukončen provoz dosavadních ku-
řáckých koutků v tranzitním prostoru. Le-
tiště Praha tímto rozhodnutím jde vstříc 
modernímu trendu a zároveň reaguje na 
zpětnou vazbu od cestujících. Cestujícím 
kuřákům budou nadále k dispozici vyhra-
zená místa před vstupy do budov.

Letiště Praha tak následuje příkladu 
řady zemí či jednotlivých letišť, které se 
již plně nekuřáckou cestou vydaly. Ne-
kuřácká už jsou například letiště ve Velké 
Británii či ve Španělsku, více než 600 letišť 
ve Spojených státech či některá ruská leti-
ště. Zařazením do této skupiny se Letiště 
Václava Havla Praha stalo jedním z  prů-
kopníků tohoto přístupu ve střední Evro-
pě. „Domníváme se, že počty nekuřáckých 
letišť se budou postupně zvyšovat a chce-
me jít vstříc tomuto modernímu zdravému 
trendu. Zároveň jsme přesvědčeni, že toto 
rozhodnutí přinese zvýšení kvality a  kom-

fortu během pobytu na letišti pro většinu 
cestujících i zaměstnanců,“ říká Václav Ře-
hoř, předseda představenstva Letiště Pra-
ha, a dodává: „Jsme velikostí středně velké 
letiště s minimálním počtem transferujících 
cestujících, které může kuřácké požadavky 
do značné míry řešit venkovními prostory. 
Kuřákům bude k  dispozici 14 vyhrazených 
míst přímo před vstupy do budov.“ Roz-
hodnutí předcházela důkladná analýza 
dosavadního fungování provizorních 
kuřáckých prostor, včetně stížností ces-
tujících, které je doprovázely, zvážení 
provozních a bezpečnostních rizik, stej-
ně jako nutných investic na vybudování 
trvalých kuřáren splňujících přísné legis-
lativní nároky. 

Letiště Praha již o změně informovalo 
letecké společnosti a cestovní kanceláře. 
Informace pro cestující jsou k dispozici na 
webových stránkách www.prg.aero, na 
sociálních sítích Letiště Praha i v  prosto-
rách letištních terminálů pomocí naviga-
ce, upozornění při vstupu do terminálů či 
informačních hlášení.

V ulicích budou informační stánky 
k Metropolitnímu plánu. Chcete vědět 
více o Metropolitním plánu? Pak se neváhej-
te zastavit u informačních stánků Institutu 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), 
které budou až do konce června rozmístěny 
po hlavním městě Praze. Na každém stano-
višti se stánek zdrží dva dny, během nichž 
budou pracovníci IPR Praha připraveni od-
povídat na vaše otázky, a to ať už se budou 
týkat Metropolitního plánu, nebo jiných pro-
jektů chystaných v  dané oblasti. IPR vybral 
celkem sedmnáct stanovišť  v rámci hlavní-
ho města a v Praze 6 bude stánek umístěn 
v těchto termínech:
• středa 27. 6. 2018 – 12.00 až 20.00 hodin – 

Vítězné náměstí,
• čtvrtek 28. 6. 2018 – 10.00 až 18.00 hodin 

– Vítězné náměstí.
Vedení městské části jedná s představiteli 

IPR Praha o rozšíření termínů pro umístění 

stánků na městské části Praha 6. Informační 
stánky IPR Praha slouží pouze k seznámení 
veřejnosti s  Metropolitním plánem, připo-
mínky k návrhu bude možné zasílat po dobu 
30 dnů od 27. června 2018. Více informací 
o Metropolitním plánu naleznete na webové 
stránce www.iprpraha.cz.



Přesto, že letos Národní zemědělské 
muzeum slaví sto let od svého vzni-
ku, nebyla jeho historie úplně jed-
noduchá, jak to?

Základ muzejní sbírky vytvořily země-
dělské předměty vystavené na Jubilejní 
a Národopisné výstavě v  devadesátých 
letech devatenáctého století a původ-
ně byly součástí Národopisného muzea. 
Záhy po vzniku republiky v  roce 1918 
vzniklo Československé zemědělské mu-
zeum, ústav pro studium a povznesení 
venkova, které se zpočátku potýkalo s ne-
dostatkem prostoru, i když fungovaly po-
bočky muzea ještě v  hlavních zemských 
městech Bratislavě, Brně a Opavě. Ve tři-
cátých letech vznikl návrh na výstavbu 
nové hlavní budovy v Praze na Letné jako 
společný projekt s budovou Národního 
technického muzea. Těsně po dostavbě 
ale byla budova zabrána německou oku-
pační armádou a v  padesátých letech 
zase komunistickým režimem. Národ-
ní zemědělské muzeum bylo vykázáno 
z Prahy a přežívalo ve spíše nedůstojných 
podmínkách na různých místech repub-
liky. Největším klenotem této doby byli 
lidé, kteří v  muzeu pracovali a kteří se 

STOLETÉ JUBILEUM NÁRODNÍHO
ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA

Hlavní budova Národního zemědělského muzea (NZM) stojí v Praze na Letné hned vedle svého dvojčete – Národního 
technického muzea. Spolu s ním byla jako společný projekt postavena v letech 1937–1939 podle plánů architekta Milana 
Babušky a je dnes významnou památkou českého funkcionalismu. Svému účelu však naplno slouží až od roku 1994.  

Složitou historii muzea, ale zejména jeho současné vzdělávací a zážitkové aktivity, díky nimž počet návštěvníků rok od 
roku narůstá, přibližuje v našem rozhovoru generální ředitel NZM Milan Jan Půček.
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snažili ochránit cenné sbírkové předmě-
ty, historické dokumenty, a také odborně 
i vědecky pracovat. I díky nim se muzeum 
v devadesátých letech vrátilo do Prahy.

Nyní se muzeum dočkalo zásad-
ní rekonstrukce…

Ano, díky podpoře našeho zřizovate-
le, kterým je Ministerstvo zemědělství 
se nám daří navracet hlavní výstavní 
budově v  Praze její původní koncept. 
Proběhla rozsáhlá rekonstrukce a nyní 
zde budujeme nové moderní expozice 
podle aktuálních trendů, kdy se v muzeu 
snoubí jeho funkce paměťová, zážitková 
a vzdělávací. Prezentujeme krásné cenné 
exponáty a současně využíváme moder-
ní technologie. Vytvořili jsme koncepci 
muzea jako výkladní skříně zemědělství. 
Návštěvník postupně projde expozicemi 
představující jednotlivé obory, jako jsou 
rybářství, myslivost, zemědělství, nebo 
třeba i gastronomii. V  nadcházejících le-
tech přibydou snad také expozice věno-
vané lesnictví a potravinářství. Expozice 
našeho muzea mají takzvaný dynamický 
koncept. To znamená, že vystavené sbír-
kové předměty jsou po určité době ob-
měňovány. Nejde proto možná ani tak 
o to, co neminout, jako spíše o sdělení, že 
je neustále důvod se k nám vracet. Kromě 
expozic pořádáme i doprovodné výstavy, 
aktuálně například v pražské budově po-
prvé v historii odhalujeme část dosud ni-
kdy neprezentované Šrobárovy sbírky ob-
razů realisticky orientovaných malířů z 16. 
až 19. století. Tato výstava bude k vidění 
ještě do konce června. 

Kromě letenské budovy v Praze má 
ale Národní zemědělské muzeum ještě 

čtyři mimopražské pobočky: barokní zá-
mek Ohrada nedaleko Hluboké nad Vl-
tavou, empírovou Kačinu u Kutné Hory, 
muzeum zemědělské techniky v Čáslavi 
a muzeum vinařství, zahradnictví a kraji-
ny ve Valticích.

Popularita muzea roste, čím to, že 
jste stále oblíbenější institucí? 

Jsme muzeem nejen pro dospělé, ale 
i pro děti, pro školy a rodiny s dětmi. Myslí-
me na ně v každé expozici, kde vytváříme 
takzvanou dětskou linku, máme interaktiv-
ní exponáty. Návštěvníci si u nás spoustu 
věcí mohou vyzkoušet a objevit. Máme 
i příznivé ceny, protože děti u nás mají až 
do 18 let vstup zdarma. Každou první ne-
děli v měsíci mají vstup zdarma také všich-
ni pracovníci z resortu zemědělství, napří-
klad i zahrádkáři, včelaři, rybáři a myslivci.

Jaké připravujete novinky?
V hlavní výstavní budově v Praze je 

horkou novinkou nově otevřená ex-
pozice Zemědělství, v únoru jsme také 

zprovoznili traktorový trenažer Zetor, na 
kterém si děti i dospělí mohou vyzkoušet 
jízdu traktorem. V Praze určitě stojí za to 
navštívit i naši nově přístupnou střechu – 
je z ní úžasný výhled na Prahu. 

Když svou odpověď zase stočím k mi-
mopražským pobočkám, valtické muze-
um v dubnu zahájilo rozsáhlou roční 
rekonstrukci – vzniknou zde tři nové 
expozice. V následujících dvou letech 
budeme také budovat novou pobočku 
v Ostravě, přesněji v Dolní oblasti Vítko-
vice. V Čáslavi, muzeu zemědělské tech-
niky, postavíme nový centrální depozitář. 
Usilujeme také o rekonstrukci prostor na 
zámcích Ohrada a Kačina.

Co přesně návštěvníci v nové expozi-
ci Zemědělství najdou? A co dalšího by 
podle Vás neměli minout?

Nechybí symbolická cesta dějinami ze-
mědělství, která přibližuje jeho vývoj od 
pravěku až do současnosti. Zemědělství 
od neolitu představuje základ celé spo-

Muzem lesnictví, myslivosti a rybářství - zámek Ohrada

Terasa se záhonky na střeše budovy NZM
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lečnosti, umožnilo rozvoj dalších odvět-
ví, vědy a techniky. Obděláváním půdy 
a chovem hospodářských zvířat se až do 
19. století živila převážná část obyvatel. 
Expozice je postavená také na koloběhu 
hospodářského roku, což doplňuje i vy-
stavená historická technika. Návštěvníci 
tu najdou unikátní sbírkové předměty, 
jako například legendární ruchadlo brat-
ranců Veverkových, které v 19. století za-
počalo éru inovací v zemědělství. K vidění 
je také býk César, nejlepší plemeník z prv-
ní české inseminační stanice. Součástí je 
i audio vyprávění o činnostech našich 
předků od neolitu až po současnost. Mu-
zeum kromě expozic a výstav připravuje 
také mnoho doprovodných akcí, kterými 
se zejména snaží kopírovat zemědělský 
rok: přesto, že jsme uprostřed hlavního 
města, návštěvníci u nás mohou zažít na-
příklad zabíjačku, masopust, vinobraní, 
nebo třeba i Národní myslivecké slavnos-
ti. Doprovodné akce často probíhají také 
na našich pobočkách v regionech. 

Chystáte v  letošním jubilejním stém 
roce ještě nějaké další novinky? 

Do konce roku máme v plánu řadu do-
provodných akcí a výstav. Určitě se vyplatí 
sledovat náš web a kalendář akcí (www.
nzm.cz). Především to ale bude zářijová 
výstava Fenomén zemědělství, soubor 
unikátních předmětů nejen z našich sbí-
rek, ale také ze sbírek dalších institucí, 
které by měly pokrývat celé dějiny ze-
mědělství. Součástí oslav jubilea je také 
restaurování významných sbírkových 
předmětů: například tzv. Komenského 
úl, jenž bude k  vidění na zámku Kačina, 
či vzácný obraz Archa Noemova, který je 
už nyní k vidění v hlavní výstavní budově 
v Praze. V dubnu jsme slavili návrat kopií 
Hamiltonových pláten na lovecký zámek 
Ohrada. Oslavy budou vrcholit na podzim, 
kdy chystáme slavnostní Jubilejní víkend. 
Při této příležitosti vyjde také poštovní 
známka s motivy budovy Národního 
zemědělského muzea na Letné a vzácné 
parní oračky Přemysl.

Jak jste se ke svému povolání dostal? 
Co Vás na něm naplňuje?

Národní zemědělské muzeum je druhé 
muzeum, jehož jsem ředitelem. Předtím 
jsem byl ředitelem Muzea regionu Va-
lašsko ve Vsetíně. Myslel jsem si, že tam 
budu pracovat do důchodu, ale svět je 
plný překvapení. S rodinou jsme se v roce 
2013 přestěhovali do Tábora. Do Národní-
ho zemědělského muzea jsem nastoupil 
v  roce 2014 jako krizový manažer a na-
konec jsem zůstal, protože jsme s  kole-
gy v  muzeu rozeběhli kompletní restart 
muzea, říkáme mu „oživování“, a ten ještě 
neskončil. Hlavně proto, že přechod na 

zážitkové a vzdělávací muzeum pro rodi-
ny s dětmi je dlouhodobá aktivita. Práce 
mne baví, jsou vidět výsledky.

Jak si podle Vás stojí česká muzea 
v porovnání se zahraničím?

To záleží na úhlu pohledu. Výborně, 
pokud se poměřujeme se státy od nás 
na východ. Pokud se porovnáváme se 
západní Evropou, máme co dohánět, ale 
pořád se to dá hodnotit jako dobré.

A jak jsou na tom Češi – chodí
do muzeí?

Podle ofi ciálních statistik je v celkovém 
počtu návštěvníků muzeí a galerií za po-
sledních deset let patrný trvale stoupající 
nárůst, mělo by tedy platit, že Češi do mu-
zeí chodí rádi. Co si troufám zcela potvrdit 
je fakt, že Češi chodí rádi k  nám do mu-
zea. V  loňském roce jsme měli rekordní 
návštěvnost, celkem na všech pobočkách 
téměř půl milionu návštěvníků, z toho 
148 tisíc návštěvníků v Praze. Celková čísla 
jsou však jen část úspěchu. Z čeho máme 
velkou radost, je skutečnost, že rodiče 
si u nás se svými dětmi v  expozicích 
opravdu hrají, zkoumají, prohlížejí, bádají, 
tedy že učí děti i to, jak se v muzeu chovat 
a hlavně jak využívat vše, co muzeum na-
bízí. A to je podle mě dobrá zpráva.

Jiří Hruška
foto: archiv NZM

Muzeum českého venkova - zámek Kačina

Parní oračka Přemysl
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Mnoho z  nás si svůj běžný život nedokáže 
představit bez častých návštěv výstav, předná-
šek, prezentací a tematických pořadů muzeí a ga-
lerií. Pro další jsou takové aktivity spíše výjimeč-
né, protože ve svém volném čase dávají přednost 
sportu nebo třeba klidu na vlastní zahrádce. Pro 
oba typy bez rozdílu a bez omezení profese nebo 
věku je určena každoroční muzejní sláva - Muzej-
ní noc. Obyvatelé hlavního města mají svou vlast-
ní. Pražskou muzejní noc věnovanou muzejním 
a galerijním aktivitám na území metropole. Ta 
se letos uskuteční už po patnácté a to 9. června 
2018. Nabídkou výstav, besed, koncertů, zajíma-
vých programů, pro muzeum či galerii neobvyk-
lých aktivit, happeningů, her, zábavy a špetky zá-
had a dobrodružství se snaží přilákat návštěvníky 
nejen pro tuto extrovní noc, ale vzbudit hlubší 
zájem veřejnosti o dění v  těchto mimořádných 
kulturních a paměťových institucích. 

„Muzeím a galeriím v  Praze bude patřit už 
tradičně druhá červnová sobota, tedy 9. červen,“ 
říká Mgr. Kristina Kvapilová z oddělení vnějších 
vztahů Národního muzea. „Letošní 15. Pražskou 
muzejní noc vytvoří dohromady 50 muzeí, galerií 
a dalších institucí, zajímavý program a  jedineč-
ná atmosféra čekají na své návštěvníky v celkem 
77 objektech po celém území Prahy. Protože nelze 
vyjmenovat všechny, nejlépe bude zájemce odká-
zat na webové stránky, kde zjistí veškeré informace, 
novinky a zajímavosti je možné sledovat i na face-
booku Pražské muzejní noci.  Zájemci nemusí mít 
strach, že by do některých objektů netre� li nebo 
nevěděli, který z  programů si vybrat, protože pro 
tyto situace budou připraveny informační stany: 
jeden bude v pátek od 12 do 19 a v den konání 
akce, tedy v sobotu 9. června,   od 10 do 24 hodin 
před historickou budovou Národního muzea 
a další ještě na Náměstí Jana Palacha. Pracovníci 
informačních stanů poradí s výběrem muzeí, 
doprovodného programu a dopravou k objektům. 
K dispozici budou také mapy dopravy s přehledem 
zapojených muzeí.“

Ani s dopravou není třeba si dělat starosti, mezi 
jednotlivými objekty během Pražské muzejní 
noci ji bude zajišťovat Dopravní podnik hlavního 
města Prahy prostřednictvím 10 speciálních mu-
zejních autobusových linek. Vstup do všech ob-
jektů bude zdarma, s výjimkou Národní kulturní 
památky Vyšehrad, kde se platí symbolické 
vstupné 1 Kč. Pražskou muzejní noc pořádají Ná-
rodní muzeum, Dopravní podnik hlavního města 
Prahy a Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci 
s dalšími institucemi.

Zapojí se i Praha 6. Své návštěvníky přivítají 
Muzeum městské hromadné dopravy ve Střešo-
vicích, dále letohrádek Hvězda a Malá vila PNP, 
obě patří Památníku národního písemnictví, 
a ještě Fakulta architektury ČVUT, která bude 
mít zřejmě nejbohatší nabídku programů. Zde 
jest malá návnada:

Fakulta architektury sídlí od roku 2011 v Nové 
budově ČVUT od nejznámější české architektky 
Aleny Šrámkové. Během komentované prohlíd-
ky se budou moci návštěvníci podívat do vý-
ukových ateliérů, počítačových místností, dílen 
a poslucháren. Atraktivní bude prohlídka Ma-
pové sbírky Přírodovědecké fakulty UK v tomto 
prostoru, ukázky 3D tisku jako běžné výrobní 
metody z odpadních PET lahví, nebo projekce 
nazvaná Dokumenty o architektce Aleně Šrám-
kové „První dáma české architektury“ a „Architek-
tura v betonu 1. díl - Alena Šrámková“, Na pomezí 
umění a vědy bude program „Muzikální PET(CH)
AIRS“, což bude představení interaktivního nábyt-
ku sestaveného z PET(b)rick, který svítí a reaguje 
na lidský hlas a zpěv (nízké tóny v tmavě modré, 
vysoké v růžové až červené barvě). Plastovou 
cihlu PET(b)rick patentovali výzkumníci projektu 
PETMAT z Fakulty architektury ČVUT.

Fakulta architektury ČVUT představí i další fi l-
mové dokumenty, například dle odborníků na 
architekturu jedinečné i kontroverzní, současné 
i nadčasové domy („HŠH: Život v konceptu“), vý-
jimečné architektonické realizace a rekonstrukce 
(„Ladislav Lábus: Přidaná paměť domu“) i moc 
a schopnosti virtuální reality, která má poten-
ciál změnit způsob, jak bude architektura zob-
razována, prohlížena, tvořena („Virtuální realita 
v architektuře“). 

Z  chystaných přednášek na FA ČVUT v  rám-
ci 15. Pražské muzejní noci tu budou například: 
přednáška na téma nezrealizovaných projektů 
v Praze („Praha nepostavená“) od Ing. arch. Mgr. 
Kláry Brůhové, Ph. D., autorky stejnojmenného 
knižního bestselleru. Ing. arch. Jan Jakub Tesař 
bude hovořit na téma „typologie rodinného 
domu a současná architektonická scéna v oblasti 
rodinného bydlení v Čechách“. Představí aktuální 
témata, která ovlivňují tvorbu a zdroj inspirace 
architektů. Do centra pozornosti se v řadě čes-
kých měst hledajících svou identitu dostává 
činnost městských architektů. O roli městského 
architekta a o tom, proč je dobré, aby s ním měs-
to spolupracovalo, bude hovořit Ing. arch. Ondřej 
Beneš, Ph.D., architekt města Děčín („Městský ar-
chitekt. Chtít či nechtít?“). 

Odlehčenou formou závažných otázek kolem 
architektury budou workshopy a tvůrčí dílny. 
Pokud rádi kreslíte a chcete si vyzkoušet své kres-
lířské schopnosti, můžete navštívit výtvarnou 
dílnu a nakreslit si „Zátiší“ pod vedením Ing. arch. 
Jiřího Kárníka. Papír a potřeby na kreslení budou 
k dispozici. Další dílny, např. „Město z  kostek“ 
přiblíží pod vedením Ing. arch. Martiny Buřičové 
a Ing. arch. Evy Červinkové Myslíkové, MgA., práci 
architekta a urbanisty, nebo workshop „Mode-
lování na téma poloprostor“ bude zaměřen na 
vnímání širších prostorových vztahů a pozor-
nosti na okolní prostředí jako takové. Návštěv-
níci dalšího workshopu „3D modelování“ budou 

pracovat s průběžným programem vytváření 
návrhů, fyzických 3D modelů z papíru, kartonů 
a modelovací hlíny. Workshop povede výtvarník 
MgA. Jan Fabián.

Oživení a potěšení do mumraje muzejní noci 
vnese studentský hudební večer - koncert a jam 
session v podání budoucích architektů, urbanis-
tů, krajinářů a designérů v Levé dvoraně „U jele-
na“ a také grilování před Fakultou architektury, 
kde vám klobásu ugrilují a pivo natočí studenti ze 
Spolku posluchačů architektury.

Architektura je zároveň velkým tématem lite-
ratury a knižní produkce vůbec, proto ji program 
FA ČVUT nemůže opominout. Šéfredaktorka na-
kladatelství Zlatý řez a autorka mnoha knih s ar-
chitektonickou tematikou Jana Tichá promluví 
o tom, co znamenaly knihy pro vývoj architektu-
ry a jak vznikají architektonické publikace dnes 
(„Architekti a jejich knihy“). S dalšími publikacemi 
z produkce nakladatelství Zlatý řez nebo Fakulty 
architektury se budete moci seznámit, případně 
si je zakoupit v přímém prodeji během 15. P raž-
ské muzejní noci (přízemí FA ČVUT). 

Kdo nebo co je Olověný Dušan? To se dozvíte 
mezi 9. a 10. hodinou večerní v dvoraně budovy 
FA ČVUT, kde se uskuteční slavnostní odhalení 
Olověného Dušana v nadživotní velikosti. Olově-
ný Dušan tak bude pomyslným vrcholem archi-
tektonického třeštění 15. Pražské muzejní noci.

Z  nabídky pořadů dalších institucí zmiňme 
letohrádek Hvězda, který bude tuto noc pat-
řit performanci Adély Součkové, jejíž tvorba se 
pohybuje napříč médii současného umění od 
tradiční fi gurativní malby a kresby po komplex-
ní pojetí poetiky díla spojené s momentem zvi-
ditelnění výtvarného a fyzického gesta umělce. 
V dalším prostoru Památníku národního písem-
nictví, v  Malé vile PNP v  Pelléově ul. 20, bude 
připravena projekce fi lmu „Manifesto“. Snímek 
vzdává hold tradici a literární kráse uměleckých 
manifestů a zároveň zkoumá roli umělce v dneš-
ní společnosti. Čerpá z textů psaných futuristy, 
dadaisty, vyznavači hnutí Dogma 95 a dalších 
uměleckých skupin a z úvah umělců, architektů, 
tanečníků a fi lmařů. 

Noc může být dlouhá stejně jako krátká. Pokud 
se obáváte, že nestihnete vše, co byste si přáli vi-
dět, sestavte si svůj vlastní seznam objektů, do 
kterých se chcete během Pražské muzejní noci 
podívat. K tomu slouží aplikace MOJE NOC, kte-
rou najdete spolu s dalšími informacemi na strán-
kách www.prazskamuzejninoc.cz/2018. 

(red)

NOC ZAČNE V 19 HODIN
Olověný Dušan, Manifesto a 15. Pražská muzejní noc 2018
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Kanjam, rebound, crossminton, slackline, 
mölkky, kubb, raketis a další - naštěstí jen
o „zlomjazyk“, nikoli o „zlomkrk“. Jedná se 
totiž o netradiční, ale zajímavé sporty a hry, 
a ty jsou, jak tvrdí zasvěcenci, pro každého: 
„Dokonale pobaví adrenalinové nadšence 
i osmdesátiletou babičku. A navíc, na rozdíl 
od jiných kratochvílí, nebude tratit ani vaše 
peněženka.“ Pobavit, vyzkoušet si a zpopu-
larizovat netradiční sporty je smyslem akce 
„Odpoledne netradičních sportů“, kterou 
na sobotu 9. června 2018 v době od 15 do 
19 hodin v  parku Ladronka připravil SK 
Volnoběh Praha z  Prahy 6 - Bubenče. Tato 
akce je zařazena do  projektu  ČUS SPOR-
TUJ S NÁMI 2018.

Lidská fantazie očividně nezná hranic 
a stejně tak touha soutěžit, měřit si síly a vy-
hrávat. Jak jinak si vysvětlit existenci násle-
dujících sportů a disciplín, které mohou sice 
na první pohled vypadat naprosto nesmysl-
ně až trapně, ale přesto se na světě najdou 
tací, kteří jejich provozování neberou na 
lehkou váhu. Mnoho z těchto novinek pro-
niklo do české kotliny a v  jejich zkoušení 
a rozvíjení jsou Češi stejně aktivní jako v ji-
ných končinách světa. Některé z těchto no-
vých netradičních sportů vznikly obměnou, 
vylepšením, znesnadněním, nebo naopak 
ulehčením těch stávajících, jiné úplnou 
náhodou. Stejně tak i tyto sporty můžeme 

klasicky rozdělit na zimní a letní, venkovní 
a halové, kolektivní a individuální, ale po-
dle jiné defi nice je můžeme charakterizovat 
jako podivné, bláznivé, praštěné a absurd-
ní. K  nim, jen tak pro pobavení, můžeme 
přiřadit například: 

- líný tenis, box nebo kickbox spojený 
s hrou v šachy, velbloudí zápas, závody v jíz-
dě na pštrosu, nošení manželek, skákání 
placáků do vody i do bahna, zápas palců, 
kopaná v  bahně, extrémní žehlení, bažin-
né šnorchlování, profesionální šklebení, 
americký fotbal ve spodním prádle, tahání 
hlavou, nebo běhání přes duny se zvířaty. 
Čechům nejbližší by mohl být podvodní 
hokej, který se hraje tak, jak má, ale pod vo-
dou a hráči jsou v plavkách. Vznikl ve Velké 
Británii a Česko v něm reprezentuje parta 
potápěčů z Českých Budějovic. Jen diváci 
to mají nad hladinou s výhledem poněkud 
komplikovanější. 

Nic z těchto kuriozit ale na Ladronce neu-
vidíte. Možná je to škoda – takový běh přes 
duny s dogou v náručí by mohla být dobrá 
podívaná... Ladronka bude sportovním po-
lem pro vážnější typy sportovních aktivit, 
které už mají statut skutečného sportu, byť 
netradičního. Netradičních sportů je dle 
asociace sdružující tyto sporty kolem dvou 
stovek. Tradiční sporty připomínají jen okra-
jově nebo vůbec ne, ale přesto s nimi sdílejí 

podobné prvky, například pravidla, nářa-
dí a pomůcky nebo uniformy. Netradiční 
sporty, které se v posledních letech rozšířily 
až k nám, propagují a popularizují speciál-
ní semináře a sportovní dílny. Seznamují 
účastníky s přehledem a teorií netradičních 
sportů a her, které jsou typické pro 
jednotlivé země, s pravidly a sportovními 
pomůckami k těmto sportům a mohou si 
je vyzkoušet v praxi. Tyto kurzy jsou určeny 
učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ, vychovatelům 
školských zařízení, pedagogům volného 
času, trenérům sportovních škol, vedoucím 
zájmových kroužků a klubů. Teď alespoň 
stručně o některých netradičních sportech, 
které si budete moci zkusit na Ladronce:

KANJAM je nekontaktní sportovní hra 
s létajícím talířem frisbee a dvěma plastový-
mi koši, které jsou od sebe vzdáleny 15 m. 
Hrají proti sobě dva dvoučlenné týmy, cílem 
je hodit frisbee od jednoho koše a zasáhnout 
druhý koš. Hráč hází na koš, kde je připraven 
jeho spoluhráč, který může frisbee tečovat 
a tím ho umístit do koše. Vítězí dvojice, která 
první dosáhne 21 bodů. Díky úpravě vzdá-
lenosti mezi koši mohou kanjam hrát úplní 
začátečníci a děti od 12 let. Kanjam je tech-
nická hra, kde se střídá házení frisbee a jeho 
tečování. Důležitou roli zde ale hraje i taktika 
a psychická odolnost týmu. Kanjam má už 
dokonce za sebou mistrovství Evropy, které 

Vyzkoušejte netradiční sporty na Ladronce

JEDNODUCHÉ, ZÁBAVNÉ A ZDRAVÉ

Hra kubb
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se odehrálo v Praze s účastí šedesáti hráčů.
CROSSMINTON, speed badminton ne-

boli speedminton, v sobě kombinuje to 
nejlepší ze squashe, tenisu a badmintonu. 
Hraje se bez sítě do dvou čtverců, které 
vymezují hřiště. 

Děti bude zcela jistě bavit SLACKLINE, 
neboli chození po lajně/speciálním popru-
hu. Tento nedávno vzniklý sport - mláďátko 
posiluje cit pro rovnováhu a držení celého 
těla. Na rozdíl od chození po provaze není 
popruh na slackline natažený napevno, ale 
je více, nebo méně pružný. Slackline se stal 
oblíbenou doplňkovou aktivitou u mnoha 
profesionálních i rekreačních sportovců, 
protože díky balancování na slackline se 
zapojují vnitřní svaly zejména podél páteře, 
tzv. core těla, což je důležité pro správné dr-
žení těla a všechny ostatní pohyby - zpevňují 
se záda, břicho i kolena. Slackline nabývá na 
popularitě, protože ho vždy provází zábava, 
navíc se zdravotními benefi ty. 

Ze severu Evropy pocházejí následující 
dva netradiční sporty – mölkky a kubb. 
Venkovní hra MÖLKKY je kultovní viking-
ská kolíková hra vhodná pro všechny vě-
kové kategorie a lze ji hrát v libovolném 
počtu hráčů – čím více, tím lépe. Hráči 
hází házecím kolíkem mölkky na ostatní 
očíslované kolíky. Body se v průběhu hry 
zapisují a sčítají. Také KUBB  je venkovní 
společenská  hra  pro dvě družstva 
o jednom až šesti hráčích, nejčastěji se 

ale hraje v menších družstvech do tří čle-
nů. Slovo kubb má v gotlandském nářečí 
švédštiny význam dřevěná kostka a o této 
hře se tvrdí, že je předchůdkyní šachů, 
protože smyslem hry je soupeři srazit co 
nejvíce kubbů a následně samotného krá-
le. Podle zkušených hráčů je to nenáročná 
hra, pro jejíž realizaci stačí herní souprava 
a prostor cca 8x5m, a může ji hrát prakticky 
každý, družstva dokonce ani nemusí mít 
stejný počet hráčů, nicméně pravidla jsou 
poměrně komplikovaná. Nejlepší je v tako-
vém případě vlastní herní praxe, z napsa-
ných pravidel je na první čtení obtížné vše 

hned správně pochopit. Šanci se ji naučit 
budou mít zájemci, kteří se zúčastní Odpo-
ledne netradičních sportů na Ladronce.  

 Akce je volně přístupná široké veřejnosti. 
Děti se mohou navíc zúčastnit pro ně urče-
né soutěže, kdy po splnění čtyř aktivit obdr-
ží sportovní dárek. U každého netradičního 
sportu bude zkušený instruktor, který vy-
světlí pravidla a pomůže při jeho zkoušení. 
Toto veskrze netradiční sportovní odpoled-
ne završí v 16 hodin turnaj v kanjamu, kte-
rého se může zúčastnit i čerstvě zaškolený 
kanjamista - nováček.

(red)

Hra slackline

Hra kanjam
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SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
6/2018

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K . 

Jak je vysoká socha lva, stojícího na mohyle v obci Konecchlumí?
(Slavnostní odhalení se konalo 14.  července 1907.)
 a) 2 m,
 b) 2,4 m, 
 c) 5 m. 

Správná odpověď z minulého čísla zní:
c) Austrálie má rozlohu 7 692 000 km².

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží láhev australského vína (podmínkou pro vyzvednutí 
výhry je dovršení věku 18 let).

1. Simona Hrabětová, Praha 6  2. Jiří Kašpar, Praha 6  3. Hana Lamačová, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 30. června 2018 v recepci autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6
v pracovní dny od 8 do 19 hodin, nebo v sobotu od 8 do 13 hodin.

Své odpovědi zasílejte na adresu:
Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz
SMS: 602 248 494 nejpozději do 20. června 2018,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V červnu budeme mít cenou pouze pro jednoho výherce, ale zato velmi pěknou. Soutěžíme o vstupenku pro 
dvě osoby na Letní shakespearovské slavnosti v Praze. Cenu věnovala Agentura SCHOK s.r.o.

červen 2018

Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.
Pokladna - Opchod Klokočí
Po - Pá: 11:00 - 19:00,  So - Ne  2 hod. před představením 
Dejvická 27, Praha 6,  tel: 233 901 384
Vstupenky lze zakoupit i přes internet:  www.semafor.cz

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

červen 2018

01. 06. PÁ OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR

06. 06. ST ZAČALO TO VESTPOCKETKOU

07. 06. ČT ŠEST ŽEN

08. 06. PÁ PRSTEN PANA NIBELUNGA

09. 06. SO CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD 16:00

12. 06. ÚT MOŽNÁ ŽE JISTĚ ALE URČITĚ SNAD

13. 06. ST KDYBY TISÍC KLARINETŮ

14. 06. ČT ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC

17. 06. NE A DNES HRAJEME JAZZ - NEBE NA ZEMI

18. 06. PO ŠEST ŽEN

19. 06. ÚT ZAČALO TO VESTPOCKETKOU

20. 06. ST KDYBY TISÍC KLARINETŮ

HOSTÉ:

04. 06. PO VŠECHNOPÁRTY

05. 06. ÚT VŠECHNOPÁRTY

09. 06. SO MALÝ PRINC - HUDEBNÍ DIVADLO DĚ-
TEM - PREMIÉRA

10:00

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

21. 06. ČT DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED

22. 06. PÁ MŮŽEM I S MUŽEM

01.6. pátek 10:00 Pohádky pro Hurvínka

02.6. sobota 14:00 + 16:30 Pohádky pro Hurvínka

04.6. pondělí 14:00 + 16:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie

    Zájezd Velké Meziříčí

05.6. úterý 10:00 Pohádky pro Hurvínka

06.6. středa 10:00 Pohádky pro Hurvínka

07.6. čtvrtek 10:00 Pohádky pro Hurvínka

09.6. sobota 10:30 Pohádky pro Hurvínka

12.6. úterý 10:00 Pohádky pro Hurvínka

14.6. čtvrtek 10:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie

   /Hurvíneks Reise in das Land Tramtaria

    NĚMECKY

15.6. pátek 19:00 Spejbl a město hříchu

    Skupova Plzeň

16.6. sobota 14:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie

17.6. neděle 14:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie

23.6. sobota 14:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie



Název této ulice vznikl v  roce 1932. 
V letech 1940 – 45 byla přejmenována na 
Pappenheimská, podle starého němec-
kého šlechtického rodu. Vynikl zejména 
Gottfried Heinrich z Pappenheimu, který 
se podílel na porážce stavovského vojska 
na Bílé Hoře a padl v bitvě u Lutzenu. Po 
roce 1945 se jí vrátilo původní pojme-
nování. Najdeme ji v  Břevnově, vede od 
tramvajové zastávky U Kaštanu vzhůru 
k  jihu, větší část tvoří pouze schody pro 
pěší. Je kolmá na Bělohorskou, kříží ulici 
8. listopadu a končí do ulice Šultysova.

Vilém rytíř Konecchlumský 
z  Konecchlumí byl císařský dů-
stojník ve válce s Turky, za účast 
na stavovském odboji popra-
ven na Staroměstském náměstí 
21. června 1621. 

Vilém Konecchlumský se na-
rodil kolem roku 1551 na Spyti-
cích v rytířském rodě. Původiš-
těm rodu je obec Konecchlumí, 
která leží 10 kilometrů jihový-
chodně od Jičína, na rozhraní 
podhůří Krkonoš a středočes-
ké roviny při západním okraji 
Mlázovského chlumu. Rod zde 
vlastnil od počátku 16. století tvrz a zdejší 
statky. Ve svém erbu měli bělomodré pru-
hy, které zviditelňují štít.

O jeho soukromém životě se ví velmi 
málo, zato o jeho vojenských taženích 
víme více díky zachovalým dopisům, kte-
ré roku 1605 posílal z Moravy domů, když 
zde bojoval s Turky. Tam u Skalice utrpěl 
zranění nohy. Vrátil se zpět do Čech složit 
účty měšťanům z  Kutné Hory a Čáslavi, 
kteří mu pomohli vyzbrojit část českého 
vojska a zajistit přísun koní, brnění, vý-
zbroje i peněžité podpory.

Vilém Konecchlumský byl válečným 
komisařem za rytířský stav v  době sta-
vovského povstání a vyjednával o pod-
poře se slezskými stavy. Samotný Vilém 
měl mezi stavy funkci v generálním sta-
vovském poselstvu. Odsouzen k  smrti 
byl pak za to, že jako velitel zemské ho-
tovosti na Chrudimsku a v  Čáslavi vytá-
hl se svým vojskem na Vídeň. Byl zatčen 
krajským hejtmanem při pobytu mimo 
Prahu. Mimořádný tribunál jej odsoudil 
k  popravě na Staroměstském náměstí 
spolu s dalšími českými pány 21. června 

1621. Na popraviště vstoupil se slovy: 
„Půjdu, abych umřel a nevím proč. Pane 
Ježíši Kriste, který jsi nevinně pro hříchy 
naše umřel, dejž mi umříti lidí spravedli-
vých a přijmi duši mou v  tvé svaté ruce.“ 
Byl popraven jako šestý v pořadí z rytíř-
ského stavu a celkově jako devátý. Tělo 
i s hlavou předali jeho rodině, která jej se 
všemi náboženskými obřady pochovala. 

V roce 1906 vznikla v  Konecchlumí my-
šlenka zřídit v  obci mohylu na památku 
tohoto statečného rytíře a jeho rodu. Po-
stavil ji J. Kozák z Lužan, sochařskou prá-
ci provedl Oldřich Jedlička z Vojic podle 
modelu pražského sochaře Václava Anto-
še. Mohyla stojí vysoko ve stráni nad obcí 
na jehlanovém podkladu z pískovce, širo-
kém 5 metrů a 2 metry hlubokém. Na je-
jím vrcholu je 2,4 metru vysoká socha lva, 
symbolu české státnosti, který má u no-
hou položenou českou korunu. Slavnost-
ní odhalení se konalo 14. července 1907. 
Její odhalení se stalo symbolem naší slav-
né minulosti a snah po samostatnosti. 

(mip)

Vilém rytíř Konecchlumský 
z  Konecchlumí byl císařský dů-
stojník ve válce s Turky, za účast 
na stavovském odboji popra-
ven na Staroměstském náměstí 

Vilém Konecchlumský se na-
rodil kolem roku 1551 na Spyti-
cích v rytířském rodě. Původiš-
těm rodu je obec Konecchlumí, 

chodně od Jičína, na rozhraní 

vlastnil od počátku 16. století tvrz a zdejší 

Historické � obn� tiv názvech ulic Prahy 6

KONECCHLUMSKÉHO
PRAHA 6 - BŘEVNOV
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Co dělá středověký rytíř 21. století 
v  civilu, pokud tedy zrovna neztéká 
hradby a nebojuje?

Jde o to, zda rytíř je amatér a dělá šerm 
doopravdy jen jako koníčka, poloprofe-
sionál, který má k němu ještě svoji prá-
ci, nebo profesionál, který se šermem 
živí. Co se týká mé osoby, patřím do té 
druhé kategorie. K rytířství ještě podni-
kám v oboru hoteliérství - provozujeme 
se ženou penzion.

Muž, bojovník jako Vy, se rytířem 
„narodí“, nebo se jím teprve stane sho-
dou okolností? Přece jen se dnes už 
tato profese nedědí z otce na syna a ne 
každý by se rytířem chtěl stát…

Je pravda, že jako rytíř se dnes člověk 
jen tak nenarodí, ale co si budeme poví-
dat, skoro každý kluk či chlap se jím ně-
kdy aspoň na chvilku stát chce. Pak jde 
o to, jaké má dispozice a fyzičku, jakou 
má vůli a taky trochu štěstí, neboť stát 

se rytířem neznamená jen koupit si meč 
a štít, ale vyžaduje to mnoho a mnoho 
hodin tréninku a odborného dohledu, 
musí pilovat techniku, učit se kryty a vý-
pady, prostě se musí naučit hodně věcí. 
Pak se také musí naučit a pochopit, že jde 
hlavně o scénický šerm, takže nejde o to 
doopravdy zranit protivníka, ale ukázat 
divákům způsob boje středověkého rytí-
ře a zároveň předvést reálný tvrdý sou-
boj tak, aby si ho divák vychutnal a věřil 
tomu - prostě aby si z toho „sednul na za-
dek.“ Samozřejmě toto si mohou dovolit 
jen ti šermíři, kteří mají za sebou roky 
a roky tvrdého výcviku a umějí to. A v ne-
poslední řadě je důležité, aby šermíř ne-
měl trému - ta svazuje a on zapomíná, co 
má dělat, a ve zmatku, aby zachránil si-
tuaci, vás může zranit. A v takovém sou-
boji přijdete ke zranění víc než snadno 
a rychle, je to kontaktní boj a ne vždy je 
každý úder přesný a nacvičený.

Bojová umění od středověku velmi 
pokročila, přesto – jak obtížné je dnes 
naučit se středověký způsob boje? 
Není to jen efektní šermování a řinče-
ní zbraněmi, je to také otázka stylu, 
taktiky, strategie a dalších věcí. Jinými 
slovy, co středověký voják - rytíř musí 
umět a znát a naskočí rytířské myšlení 
a způsob boje samy, jakmile na sebe 
vezmete zbroj? Lze se boj naučit z knih, 
případně ve spolupráci a po konzulta-
cích s historiky?

Z knih se toho moc nenaučíte. Měli jsme 
na konkurzech kluky, kteří mi po 10 mi-
nutách jejich ukázky šermu a našem ná-
sledném odmítnutí prozradili, že se učili 
pouze z televize a internetu. To dooprav-
dy nestačí. V případě, že se někdo rozhod-
ne dělat šerm vážně, musí počítat s tím, 
že to je běh na dlouhou trať a že výcvik 
znamená mnoho odříkání. Určitě by měl 
mít dobrou fyzickou kondici, já například 

O skupině scénického a historického šermu Allgor
a rytířství vůbec

Je to jen pár dní, co skončily 5. Středověké slavnosti v Břevnově v  kulisách velebného Břevnovského kláštera. Utichl 
mumraj tržiště, lomoz královského turnaje i ryk bojujících rytířů v plné zbroji. Vojevůdcem „železných pánů“ v Břevnově, 
jak zněl název těchto středověkých slavností, je zkušený bojovník Daniel Buben, šéfrytíř skupiny scénického a historického 
šermu Allgor. Jak vyplynulo z následujícího rozhovoru, dějiny a smysl rytířství tehdy a dnes jsou ukázkou zákrutů historie 
s jejími temnými i nejlepšími stránkami. Étos a bojové umění středověkých železných pánů jsou přítomné i dnes, byť, jak 
jinak, v pozměněné podobě. Jaké to je být středověkým rytířem v 21. století?

DANIEL BUBEN: ČEST A POKORA
JSOU TU NA PRVNÍM MÍSTĚ
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už 27 let cvičím 4 krát týdně v posilovně 
a boxuji. V prvé řadě by měl začít chodit 
do školy šermu, kterých je zde několik 
a studium je různě dlouhé a náročné. Tam 
dostane základy a první poznatky. Dál po-
třebuje zaběhnutou skupinu historického 
šermu, ve které je aspoň pár zkušených 
šermířů, od nichž se naučí to ostatní. Není 
ani od věci docházet na soukromé hodi-
ny přímo k některému Mistru meče. Ano 
- je pravda, že jakmile vás začnou oblékat 
do zbroje a celá skupina se připravuje na 
vystoupení, zmocní se vás neuvěřitelný 
pocit a jste najednou někde jinde, někým 
jiným. Začínáte být středověkým rytířem 
a myslíte už jen na jedno - boj a na vaše 
vystoupení... Ano, přiznám se, že jsem na-
jednou v úplně jiném světě. Je to nesku-
tečný adrenalin!  

Rytířství pomohlo formovat velkole-
pou kulturu středověku – hudbu, po-
ezii, divadlo, výtvarné umění, rytířské 
eposy a jejich hrdinové jsou jedním ze 
základů evropského písemnictví. Jaké 
je podle Vás klíčové slovo pro charak-
teristiku středověkého rytíře – udat-
nost nebo ctnost?

Charakteristika středověkého rytíře, 
jak jej vykreslují rytířské eposy či báje, 
byla zcela odlišná od reálného obrazu té 
doby i holé pravdy. Kdo se zabývá histo-
rickým šermem vážně, nejenom šermuje 
a učí se různé techniky, ale také hodně 
čte o historii šermu, protože v  něm leží 
jeho šermířské srdce, a studuje ho v sou-
vislostech. A co si budeme povídat, rytíř 
Bajaja nebo jiný hrdina existuje jen v bá-
jích a pohádkách. Rytíři středověku sice 
měli rytířský kodex cti, ale ve válkách 
byla krutost a snaha přežít větší a lidský 
život velkou hodnotu neměl. Ale co mělo 
hodnotu, byl zajatý rytíř a jeho zbroj. 

Tehdy byla cesta od pážete přes panoše 
až k hotovému rytíři, přibližně od 8 let 
do asi 21 let, a jeho celkový výcvik velmi, 
velmi nákladná a rytíř potom opravdu 
něco znamenal! Přirovnání - třeba jako 
dnes vrcholový sportovec. Měl vybra-
nou stravu, byl hodiny a hodiny cvičen 
v zacházení s různými zbraněmi, ve stra-
tegii boje, jízdě na koni, ve střelbě lukem 
a kuší a měl nemalá privilegia, takže kaž-
dý vévoda či král si zajaté rytíře od svého 
protivníka raději zpět vykoupil, mnohdy 
i za veliké sumy, jelikož věděl, kolik už do 
nich investoval. Také jeho zbroj byla vel-
mi drahá. Za krásnou zbroj se dalo koupit 
i několik vesnic a chudší šlechtic, když na 
ni neměl dost peněz, zbroj kolikrát dědil 
po svém dědovi.

Jestli je možné to říci – kolik dnes stojí 
zbroj a kompletní bojová výbava rytíře 
středověku? Zřejmě to bude nákladný 
koníček, protože brnění a zbraně se vy-
rábějí ručně a na zakázku. Kolik tako-
vých zbrojířských dílen u nás existuje?

Zbroje a zbraně se vyrábějí na zakázku 
a platnéřských fi rem je u nás několik, ra-
ději nebudu jmenovat, aby se někdo ne-
rozzlobil, že zrovna jeho jsem vynechal. 
V prvé řadě jde o cenu a kvalitu. Zbroj 
můžete v základu sehnat cca od 15  000 
Kč, anebo můžete mít zbroj kompletní, 
kterou si můžete nechat dle vašich po-
žadavků různě vyzdobit - a tam se dosta-
neme na částku klidně 80 000 – 100 000 
Kč. Nejde ale jen o zbroj. Potřebujete také 
zbraně, štíty, rukavice, drátěné košile, 
opasky, boty a další věci. Dále nesmíte za-

pomenout na dobové odívání, což je také 
ruční práce na zakázku, např. varkoče, 
suknice, pláště, prošívanice a další a další. 
Takže když to shrneme, koníček je to po-
měrně drahý, hlavně v začátcích, jelikož 
potřebujete vše skoro najednou. Někdo 
si ji pořizuje postupně, ale záhy zjistí, že 
chybí to a tamto, takže stejně si to pořídí 
dle možností raději najednou nebo v  co 
nejkratší době.

Do jaké míry je bojový výstup 
vaší šermířské skupiny secvičen 
a je v  něm místo i pro improvizaci 
a nečekané situace?

Souboje se samozřejmě secvičují a pak 
se to celé sestavuje do nějakého příběhu 
či zápletky. Každý souboj sice secvičen je, 
ale nikdy není stejný, stačí menší krok či 
menší vzdálenost od protivníka a stane 
se, že dohráváte souboj jinak, než byl na-
cvičen, a to už vyžaduje právě ony zkuše-
nosti, o kterých jsem mluvil. Jinak u nás ve 
skupině se jednak musí nacvičit perfekt-
ně souboje, pak se herci - nešermíři - musí 
pod zkušeným dohledem, nejlépe diva-
delníka, naučit své divadelní role. A nako-
nec přijde na řadu supervisor a choreo-
graf v jedné osobě a vše postaví na podiu 
tak, aby to bylo přehledné a z pohledu 
diváka srozumitelné. Tím to ale nekončí, 
dialogy nám ve studiu musí nadabovat 
zkušení herci z  pražských divadel, které 
oslovíme, a vše se musí sestříhat a pod-
malovat krásnou scénickou hudbou. Je-
likož máte na sobě zbroj a přilbu, těžko 
budete zadýchaný ještě mluvit k divákům 
- jste rád, že to vůbec udýcháte. Pak tepr-

Daniel Buben s rodinou, komtesa Bohdanka a dcera Johanka

Daniel Buben se svou komtesou Bohdankou
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ve máte namířeno k úspěchu. A ještě - při-
pravit jedno vystoupení trvá celý rok.

Co je pro Vás vyšší odměnou – pěk-
ně si zabojovat, muž proti muži, nebo 
uspokojení publika živým efekt-
ním vystoupením?

Ono to je propojené. Samozřejmě, je 
to nádherný pocit jít na souboj, ale asi 
ten nejpříjemnější je, když vidíte, že se 
obecenstvo baví, tleská, reaguje na vás 
a nechce vás pustit z podia. To je nád-
herný a nepopsatelný pocit a vždy jsem 
pak hrdý na celou skupinu, jelikož to 
je týmová práce.

Podle několika publikovaných člán-
ků bylo na základě lékařských měření 
zjištěno, že dnešním mužům ubývá tes-
tosteron, a to dokonce i aktivním spor-
tovcům, nejen těm, kteří slabomyslně 
preferují facebook. Co znamenalo být 
mužem z pohledu středověkého rytíře?

Určitě musel být statečný a nebát se 
zranění či smrti. Středověk, jak se někdy 
říká, byl krutý, ale určitě v něm bylo více 
čestnosti a upřímnosti, než je dnes. Panoš, 
který byl pasován na rytíře a slíbil věrnost 
svému panovníkovi, to totiž myslel vážně 
a věrný mu zůstal až do smrti. Samozřej-
mě byli i loupeživí rytíři nebo žoldnéři, 
kteří, když nedostali žold, obrátili se proti 
svému pánovi, ale to už je jiná kapitola.

Pokud byste se rozhodl, že budete 
středověkým bojovníkem na plný úva-
zek a bude to Vaše jediné zaměstnání, 
uživilo by Vás to, aniž byste se musel 
stát loupeživým rytířem a přepadávat 
pocestné? Mají takoví bojovníci v 21. 
století svou dobrou sezónu a pak zase 
plonkové období, kdy nemají do čeho 
píchnout, tedy do zbroje protivníka?

V případě, že se dnes člověk živí šer-
mem na plný úvazek, a je to dooprav-
dy dobrý šermíř, samozřejmě že se 
uživí, jelikož jeho „práce šermíře“ není 
jen o vystupování před obecenstvem, 
ale i o natáčení historických fi lmů. Naši 
šermíři jsou totiž velmi žádaní u cizích 
produkcí ať amerických, francouzských, 
nebo z dalších zemí. Říká se dokonce, že 
máme nejlepší scénický historický šerm 
na světě, takže aniž si to lidi uvědomu-
jí, skoro ve všech zahraničních historic-
kých velkofi lmech dablují a šermují rytíři 
z Čech a Moravy. Samozřejmě, plonkové 
období může na čas přijít, ale v jakém 
oboru sem tam nepřijde…

Co je podle Vás na rytířství to nejdů-
ležitější, čemu nás učí a co jste od něj 
získal Vy osobně?

Když se člověk v 21. století stane rytí-
řem, stane se to jeho životním posláním 
a už z toho nejde vystoupit. Čest a poko-
ra, což jsou věci, které se dnes opomíjejí, 
jsou tady na prvním místě. Prostě začnete 

přemýšlet a uvažovat trochu jinak. A pro-
tože to je týmová práce, musíte mít kolem 
sebe i výborné kamarády, na které se mů-
žete spolehnout. Tak je to asi všude, když 

je dobrá parta a super atmosféra, těšíte 
se tam a pozná to i divák, který se na vás 
přišel podívat. A to je asi to nejdůležitější.

(red)

ALLGOR, skupina scénického a his-
torického šermu z Prahy, se speciali-
zuje na vrcholný středověk. Vznikla 
v roce 2010 z profesionálních či po-
loprofesionálních šermířů z několika 
předešlých skupin, ale její členové se 
historickému šermu věnují déle než 
20 let. Šermíři Allgoru si jako zkušení 
bojovníci zakládají na realistických 
a tvrdých soubojích. Zbraněmi rytí-
řů Allgor jsou meče, štíty, jednoruč-
ní i obouruční sekyry, bijáky, bojová 
kladiva, palcáty, halapartny, tesáky 
a dýky. K  rekvizitám patří vojenský 
dobový stan, mučírna a popraviště. 
Diváci znají Allgor z mnoha rytířských 
turnajů, středověkých slavností a his-
torických průvodů. Vedle boje a turna-

jů na koních Allgor dokáže díky spolu-
práci s dalšími uměleckými skupinami 
i jednotlivci bavit své diváky také oh-
nivou show, vystoupením bubeníků, 
kejklířů, šašků, chůdařů i kouzelníků, 
problémem nejsou ani fakíři, dobo-
vé tance a exotické břišní tanečnice, 
pro děti dokáží připravit naučný pro-
gram střelby z kuší a luků. Skupina je 
úspěšná i v zahraničí. Pro zahraniční 
publikum jsou vystoupení nadabová-
na v několika světových jazycích. Vy-
stoupení skupiny Allgor jsou ukázkou 
mužné síly, bojových dovedností, zna-
lostí historických souvislostí středově-
kého vojenství a kultury a vždy svým 
divákům nabízejí silný příběh, který je 
srozumitelný lidem napříč Evropou.

Rytíř Daniel Buben
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letní shakespearovské 
slavnosti 2018 26. 6. – 7. 9.

Představení se v případě nepříznivého počasí předem neruší. 
Jednotlivé postavy mohou být alternovány i více herci. 
Změna programu vyhrazena.

Představení začínají ve 20:30. 
vstupenky koupíte na www.shakespeare.cz. 

Pražský hrad
Královská zahrada

26. 6. út DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ zadáno

27. 6. st DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ zadáno

28. 6. čt DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

29. 6. pá DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

30. 6. so DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

01. 7. ne DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

02. 7. po DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

03. 7. út DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

04. 7. st DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

05. 7. čt DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

06. 7. pá DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

07. 7. so DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

08. 7. ne DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

09. 7. po DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

10. 7. út DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

11. 7. st DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

12. 7. čt DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ zadánoáno 

13. 7. pá DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

14. 7. so DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

15. 7. ne DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

16. 7. po

17. 7. út MNOHO POVYKU PRO NIC

18. 7. st MNOHO POVYKU PRO NIC

19. 7. čt MNOHO POVYKU PRO NIC

20. 7. pá MNOHO POVYKU PRO NIC

21. 7. so MNOHO POVYKU PRO NICC

22. 7. ne MNOHO POVYKU PRO NIC

23. 7. po MNOHO POVYKU PRO NIC

24. 7. út MNOHO POVYKU PRO NIC

25. 7. st HAMLET

26. 7. čt HAMLET

27. 7. pá HAMLET

28. 7. so HAMLET

29. 7. ne HAMLET

30. 7. po HAMLET

31. 7. út HAMLET

  Pražský hrad
  Královská zahrada

HAMU
Lichtenštejnský palác

01. 8. st HAMLET

02. 8. čt HAMLET

03. 8. pá HAMLET

04. 8. so HAMLET

05. 8. ne HAMLET

06. 8. po HAMLET

07. 8. út HAMLET

08. 8. st SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

09. 8. čt VEČER TŘÍKRÁLOVÝ SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

10. 8. pá VEČER TŘÍKRÁLOVÝ SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

11. 8. so VEČER TŘÍKRÁLOVÝ SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

12. 8. ne

13. 8. po VEČER TŘÍKRÁLOVÝ SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

14. 8. út VEČER TŘÍKRÁLOVÝ SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

15. 8. st VEČER TŘÍKRÁLOVÝ SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

16. 8. čt VEČER TŘÍKRÁLOVÝ SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ derniéra

17. 8. pá VEČER TŘÍKRÁLOVÝ

18. 8. so VEČER TŘÍKRÁLOVÝ VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

19. 8. ne VEČER TŘÍKRÁLOVÝ VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

20. 8. po VEČER TŘÍKRÁLOVÝ VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

21. 8. út VEČER TŘÍKRÁLOVÝ VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

22. 8. st MEASURE FOR MEASURE VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

23. 8. čt VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

24. 8. pá ROMEO A JULIE VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

25. 8. so ROMEO A JULIE VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

26. 8. ne ROMEO A JULIE VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

27. 8. po ROMEO A JULIE VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

28. 8. út ROMEO A JULIE

29. 8. st ROMEO A JULIE derniéra KOMÉDIA OMYLOV

30. 8. čt DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ zadáno KOMÉDIA OMYLOV

31. 8. pá DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

01. 9. so DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

02. 9. ne DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

03. 9. po DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

04. 9. út DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

05. 9. st DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ zadáno

06. 9. čt DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

07. 9. pá DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

hlavní partneři spolupořadateléhlavní mediální partneři
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Vážení čtenáři,

mé myšlenky a vzpomínky se vracejí do 
roku 1938. Ten rok je zapsán v mém životě 
jakoby tučným písmem. V té době byly roz-
šířeny infekční nemoci záškrt a spála. Moje 
mladší sestra Evička bohužel onemocněla 
záškrtem, byla přijatá do Všeobecné nemoc-
nice na Karlové náměstí. Po čtrnáctidenní 
léčbě zemřela a já ji pořad vidím před sebou, 
vidím ten její kukuč. Já jsem taky onemocněl, 
záškrt si vybral i mě. Měl jsem velké teplo-
ty, čtyřicítky. Maminka mě taky odvezla do 
Všeobecné nemocnice na Karlové náměstí, 
kde po ní chtěli zaplatit na tři týdny léčbu 
dopředu, ale maminka tehdy tolik u sebe 
neměla, tak mně poslali zpátky domů. Mat-
ka plakala a měla o můj život obavu. Nešla se 
mnou domů, ale zastavila se Na Karlově ná-
městí v domě č. 1, kde byla tenkrát německá 
dětská nemocnice, tam mě přijali a ihned 
nasadili léčbu. Přežil jsem a dodnes děkuji 
sestrám z tehdejší německé nemocnice za 
vynikající péči o mě. Sestry si tam zpívaly 
písničku „i bez křídel dostaneš se do nebe“ 
a já tu píseň mám od té doby moc rád. Rok 
1938 ovšem byl zlomovým rokem nejenom 
v mém životě, ale i životě naší republiky. 
V kasárnách Ruzyně probíhaly odvody koní 
pro naší československou armádu, odvede-
ní koně dostávali trikoloru na ohlávku. Byla 
vyhlášená mobilizace. Můj strýc byl také 
odveden do pohraničí v okolí Chebu. Přiči-
něním vzniku Sudetodeuchepartei  a jejím 

působení v pohraničí se pohraničí slangově 
začalo říkat Sudety. 

V roce 2015 jsem dostal pozvání do Senátu 
Parlamentu České republiky na historickou 
konferenci zabývající se tématem Českoslo-
vensko v roce 1938. Před mým vystoupením 
řečnil historik z  USA, který legalizoval ve 
svém referátu název Sudety a občany tohoto 
území nazýval sudetští Němci, bez ohledu 
na to, že tam bezesporu žili i Češi a i jiné ná-
rodnosti. Musel jsem oponovat, pro zvelebe-
ní českého průmyslu byli do pohraničí zváni 
odborníci i z německých krajin, jednalo se 
především o odborníky sklářské a textilní. Po 
mém vystoupení vystoupil historik německé 
národnosti a k mému údivu potvrdil mojí 
verzi přednášky. 

 8. listopadu r. 1620 došlo k porážce čes-
kých stavů v bitvě na Bíle Hoře. Rázem jsme 
se stali Rakušané, tedy i usazení odborníci 
z německých krajin, žijící v našem pohrani-
čí. Češi se stali Rakušany české národnosti, 
Němci byli Rakušané německé národnosti. 
Po rozpadu Rakousko-Uherska vznikla Čes-
koslovenská republika a všichni byli občané 
Československé republiky, ať již národností 
české, německé, či jiné. Nikde a nikdy nevzni-
kl národ sudetští Němci, byli to českosloven-
ští občané německé národnosti. Sudety bylo 
a je pohoří Jesenicko-krkonošské. 

 Někdy v srpnu nebo v záři roce 1938 přile-
těl na letiště do Ruzyně Chamberlain s deštní-
kem v ruce a šel v doprovodu ředitele letiště 
do salonku. Viděl jsem ho z prodejny, kterou 
rodiče měli na letišti. Poslouchal jsem rozho-
vory dospělých a věděl jsem, že je zle, všude 

bylo cítit napětí a takové dusno. Na určených 
místech se pro občany vydávaly plynové 
masky a připravovalo se zatemnění oken.

A pak přišla ta hrozná zpráva o postoupení 
pohraničí Německu. Tím okamžikem nastalo 
vyhánění občanů jiné, než německé národ-
nosti z pohraničí do vnitrozemí. Pohraniční 
pevnosti se tak dostaly na německé území 
a my jsme de facto byli odzbrojeni jedi-
ným škrtem pera. 

Každý den jsem viděl přicházet nešťastné 
lidi. Měli s sebou většinou z látky svázaný ra-
nec a v něm jenom to, co si mohli ze svých 
domovů z pohraničí odnést. Ani nevěděli, 
kam jít. K nám taky přijel policejní komisař 
pan Havlíček s rodinou a dvěma dětmi. Vzali 
jsme je do podnájmu a poskytli jim tu nej-
důležitější péči, než se jim podařilo sehnat 
lepší bydlení. To nabídla rodina pana Meli-
chara, majitele domu ve Vokovicích, ulice 
Kladenská 425. U pana Melichara skončila 
i rodina Kleinova, matka se synem. Ona byla 
Němka a manžela lékaře měla v Berlíně. On 
byl žid, tak ho zavřeli a zabili, a ona se i se 
synem Fredym stala vyhnancem. V dubnu 
v roce 1945 najednou zmizeli a nikdo neví 
kam, vše zůstalo v bytě. Pravděpodobně je 
gestapo zatklo.

Dalším mně známým vyhnancem z po-
hraničí byl pan Kožíšek, který našel přístře-
ší na Dejvické 65 a takovými  nešťastníky  
se v té době plnila nádraží. Všude byl cítit 
všeobecný rozkol a strach z neznáma. Při 
mojí cestě ze školy jsem potkával sousedy 
před domem, diskutovali o tomto stavu 
a scházeli se i doma.

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

Sestra Evička
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GALERIE VILLA PELLÉ Pelléova 10, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 326 180, www.villapelle.cz

spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská, otevřeno: út – pá 13.00 – 19.00 / so – ne 11.00 – 19.00

PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ
ČERVEN 2018

VÝSTAVA

SEMPÉ – MALÝ MIKULÁŠ A JINÉ...
První výstava světoznámého francouzského kreslíře 
a ilustrátora v Česku. Ve třech podlažích galerie si můžete 
zblízka prohlédnout a  zasmát se nejen s  ilustracemi 
malého Mikuláše, ale i  nad Sempého svébytným 
novinovým humorem. Nechybí ani titulní strany magazínu 
The New Yorker. 
od 4. 5. do 15. 7.

 DOPROVODNÝ PROGRAM

pátek, 1. 6., 15:00  Den dětí: Jak to chodí na plácku  – Odpoledne se spontánním fotbalovým zápasem, kejklířem a žonglérem, s cukrovou vatou, zmrzlinou 
a ochutnávkou dobrého vína. Od 15:00 projekce filmu Mikulášovy patálie v půdním kině. Vstupenky možné zakoupit přes GoOut nebo přímo ve Villa Pellé.

neděle, 10. 6., 13:30  Divadlo: Mikulášovy prázdniny – Speciální adaptace představení Mikulášovy prázdniny spolku Kašpar pro výstavu Sempé - Malý 
Mikuláš a jiné... Přijďte se podívat, jak si Mikuláš a jeho parta užívají léto! Vstupenky možné zakoupit přes GoOut nebo přímo ve Villa Pellé.
 
 
neděle, 17. 6., 15:00 Den otců: Malý Mikuláš v komiksu 
Věděli jste, že příběhy malého Mikuláše původně vycházely jako komiks? Nakladatelství Albatros ho vydává v  češtině poprvé. Přijďte zjistit, jaká 
dobrodružství malý Mikuláš prožíval, než se z něho stal celosvětově známý rošťák, a zkuste si vytvořit vlastní komiks. Rezervace: dilny@villapelle.cz

sobota, 23. 6. 15:00  Animátorská dílna s Ultrafun: Mikuláš s přáteli v kině  – Baví vás kino? Tak si jedno malé společně vytvoříme. Na workshopu si 
představíme techniku ploškové animace a sehrajeme animovanou dramatickou scénu. Rezervace: dilny@villapelle.cz

29. 6. a 15. 7. 15:00 Film: Mikuláš na prázdninách– Jak vypadá Mikuláš, jeho přátelé, maminka a tatínek, Polívka a paní učitelka ve filmu? Povedlo se 
filmařům obsadit ty správné herce? Přijďte porovnat kreslený originál s hraným filmem.
 
Stálá součást výstavy / půda Villa Pellé 
Redakce občasníku Patálie v Pellé

NABÍDKA PRO ŠKOLY A ŠKOLKY  - Mikulášovi přátelé a jejich průšvihy

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

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

| s lektorkami Magdalénou Rokosovou a s Annou Rejchrtovou | 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PRO ZŠ 
Prohlídka výstavy bez tvůrčí dílny na 45 min, možno v dopoledních hodinách. Více informací: dilny@villapelle.cz / www.villapelle.cz
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: 

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

Oslavte společně s námi Olympijský den – založení Mezinárodního olympijského výboru. Přijďte si zaběhat  
nebo zafandit běžcům do Stromovky v rámci letošního T-Mobile olympijského běhu, vezměte celou rodinu 
a kamarády a vyzkoušejte naší smečku vozů ŠKODA.

Těšíme se na vás na Výstavišti v Holešovicích ve středu 20. června 2018 od 14:00 hodin.
 
Náš stánek PŘEROST A ŠVORC AUTO s připravenými testovacími vozy ŠKODA naleznete na  
Výstavišti Holešovice, Praha 7, před hlavním vchodem do Průmyslového paláce v blízkosti startu a cíle.
 
Více informací naleznete také na: www.prerost-svorc.cz a www.olympijskybeh.cz
A na našem Facebookovém profilu.
 
Těšíme se na vás.

ZKROŤTE SMEČKU.
 TESTOVACÍ JÍZDY  
 S PŘEROST A ŠVORC AUTO.
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