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kino-divadlo-kavárna
1/6/SO 14:00/KiNO JuNiOR - Aladin
 16:00/KiNO JuNiOR - Pokémon: Detektiv Pikachu
 18:00/NOViNKA - Rocketman
 20:00/NEW iNDiAN MOViE - NgK: Nandha gopalan Kumaran 
 (premiéra v původním znění s anglickými titulky)
2/6/NE 14:00/KiNO JuNiOR - hledá se Yetti
 16:00/KiNO JuNiOR - Aladin
 19:30/35MM FiLM - Monstrum z galaxie Arkana /1981/ 
 (projekce z původní filmové kopie)
3/6/PO 16:00/KiNO SENiOR - trabantem tam a zase zpátky 
 (cestovatelský dokument)
 18:30/NOViNKA - Rocketman
 21:00/NOViNKA - tři blízcí neznámí
4/6/ÚT 18:30/NOViNKA - tři blízcí neznámí
 21:00/NOViNKA - godzilla ii Král monster
5/6/ST 18:30/NOViNKA - Zlo s lidskou tváří
 21:00/FiLMOVÝ KLub - Mirai, dívka budocnosti
6/6/ČT 16:00/KiNO SENiOR - teroristka
 18:30/NOViNKA - John Wick 3
 21:00/NOViNKA - bolest a sláva
7/6/PÁ 18:30/NOViNKA - X-Men: Dark Phoenix
 21:00/NOViNKA - John Wick 3
8/6/SO 14:00/KiNO JuNiOR - Psí poslání 2
 16:00/NOViNKA - Avengers: Endgame (dabing)
 19:30/NOViNKA - Avengers: Endgame (titulky)
9/6/NE 14:00/KiNO JuNiOR - Aladin
 16:00/KiNO JuNiOR - tvMiniuni a zloděj otázek
 18:30/NOViNKA - Rocketman
 21:00/NOViNKA - X-Men: Dark Phoenix
10/6/PO 16:00/KiNO SENiOR - Manželské etudy: Nová generace
 (původní český dokument)
 18:00/NOViNKA - Zlo s lidskou tváří
 20:30/REPLAY - Velká nádhera
11/6/ÚT 18:30/NOViNKA - tři blízcí neznámí
 21:00/NOViNKA - bolest a sláva
12/6/ST 19:30/tOP.DOC - bufo Alvarius
 21:00/NOViNKA - Rocketman
14/6/PÁ 16:00/KiNO SENiOR - Prado - sbírka plná divů 
 (fascinující výstavy na filmovém plátně)
 18:30/NOViNKA - X-Men: Dark Phoenix
 21:00/NOViNKA - Muži v černém: globální hrozba (titulky)
15/6/SO 14:00/KiNO JuNiOR - Psí poslání 2
 16:00/KiNO JuNiOR - Muži v černém: globální hrozba (dabing)
 18:00/NOViNKA - Muži v černém: globální hrozba (titulky)
 20:00/NOViNKA - Avengers: Endgame (titulky)
16/6/NE 10:00/KONCERt PRO DĚti - Štístko a Poupěnka: Jedeme na výlet
 14:00/KiNO JuNiOR - tvMiniuni a zloděj otázek
 16:00/KiNO JuNiOR - Muži v černém: globální hrozba (dabing)

 19:30/35MM FiLM - Vrah skrývá tvář /1966/ 
 (projekce z původní filmové kopie)
17/6/PO 16:00/KiNO SENiOR - trabantem tam a zase zpátky 
 (cestovatelský dokument)
 18:30/NOViNKA - Zelená kniha
 21:00/REPLAY - Mládí
18/6/ÚT 18:30/NOViNKA - Zelená kniha
 21:00/NOViNKA - Punk je hned!
19/6/ST 16:00/KiNO SENiOR - Klimt & Schiele - Erós a Psyché 
 (fascinující výstavy na filmovém plátně)
 18:30/NOViNKA - Punk je hned!
 21:00/FiLMOVÝ KLub - Poslední večery na Zemi
20/6/ČT 20:30/DiVADELNÍ ZÁZNAM - Nt Live: Audience 
 (helen Miren v roli králkovny Alžběty ii.)
21/6/PÁ 16:00/KiNO SENiOR - teroristka
 18:30/NOViNKA - Neviditelné
 21:00/NOViNKA - Podfukářky
22/6/SO 14:00/KiNO JuNiOR - tajný život mazlíčků 2
 16:00/NOViNKA - Avengers: Endgame (dabing)
 19:30/NOViNKA - Avengers: Endgame (titulky)
23/6/NE 14:00/KiNO JuNiOR - tajný život mazlíčků 2
 16:00/KiNO JuNiOR - Muži v černém: globální hrozba (dabing)
 18:30/NOViNKA - Podfukářky
 21:00/NOViNKA - Muži v černém: globální hrozba (titulky)
24/6/PO 16:00/KiNO SENiOR - Manželské etudy: Nová generace
 (původní český dokument)
 18:00/NOViNKA - bolest a sláva
 20:00/REPLAY - blade Runner 2049
25/6/ÚT 18:30/NOViNKA - Poslední večery na Zemi
 21:00/NOViNKA - bolest a sláva
26/6/ST 16:00/KiNO SENiOR - hitler versus Picasso (fascinující výstavy na fil-
movém plátně)
 18:30/tOP.DOC - Kniha obrazů
 20:15/REPLAY - blade Runner 2049
27/6/ČT 18:30/NOViNKA - Yesterday
 21:00/NOViNKA - Annabelle 3
28/6/PÁ 16:00/KiNO SENiOR - bohemian Rhapsody
 18:30/NOViNKA - Annabelle 3
 21:00/NOViNKA - Yesterday
29/6/SO 14:00/KiNO JuNiOR - tajný život mazlíčků 2
 16:00/NOViNKA - Avengers: Endgame (dabing)
 19:30/NOViNKA - Avengers: Endgame (titulky)
30/6/NE huRÁ, PRÁZDNiNY!
 14:00/KiNO JuNiOR - Spider-Man: Paralelní světy
 16:00/KiNO JuNiOR - tajný život mazlíčků 2
 18:00/KiNO JuNiOR - Muži v černém: globální hrozba (dabing)
 20:00/35MM FiLM - trhák /1980/ (projekce z původní filmové kopie)

PROGRAM KINA DLABAČOV – ČERVEN 2019
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Ohořelé sklady na Veleslavíně zmi-
zí, na místě by měla stát tržnice. Vy-
hořelé torzo drážních skladů hyzdí okolí 
terminálu Nádraží Veleslavín. Na jejich 
místě by měla letos vzniknout tržnice 
s restaurací. Plány musí posvětit Dráž-
ní úřad, protože v budoucnu se plánu-
je nová kapacitní trať. budovu obývají 
bezdomovci, hala třikrát vyhořela, přes-

to rozpadající objekty zůstávají stále 
na místě. Pozemky patří státnímu podni-
ku Správa železniční dopravní cesty, sa-
motné budovy jsou v rukou soukromého 
vlastníka, který s nikým nespolupracuje. 
Drážní úřad nařídil z bezpečnostních dů-
vodů jejich odstranění. Demolice měla 
proběhnout v dubnu, vlastník však po-
dal návrh na odklad. Vše nyní řeší soud. 

S nápadem vybudovat v místě pro-
dejní místo pro farmáře přišla nová spo-
lečnost. ta usiluje místo úplné demolice 
o přestavbu. Chce zachovat původní 
objekt a na místě by měla vzniknout trž-
nice a restaurace. SŽDC musí posoudit, 
jestli tyto plány nebudou v kolizi s plány 
na novou železniční trať, která by z Vele-
slavína do centra měla vést pod zemí.

Nádoby na tříděný odpad umístě-
né v domovním vybavení v dejvicích 
a Bubenči. V rámci pilotního projektu 
nabízí Magistrát hl. m. Prahy občanům 
Prahy 6 v Dejvicích a bubenči novou 
službu – bezplatné umístění nádob 
na separovaný odpad do vlastních obyt-
ných objektů. Pravidelný svoz bude rov-
něž hrazen Magistrátem hl. m. Prahy. Lze 
využít nádoby o objemu 120 a 240 litrů 
na papír, plast, případně sklo. Pravidel-
ný svoz bude hrazen Magistrátem hl. m. 
Prahy, náklady vlastníka či správce ob-

jektu budou spojeny pouze se zanáškou 
a vynáškou nádob v době svozu, v přípa-
dě, že nebude zajištěna svépomocí. Po-
kud se tato služba osvědčí, předpokládá-
me postupné omezení počtu venkovních 
stanovišť, eventuálně snížení četnosti 
svozu jednotlivých komodit. Doufáme, že 
toto opatření přispěje k většímu pořádku 
na veřejném prostranství. Pro další infor-
mace kontaktujte referentku odpadové-
ho hospodářství ÚMČ Praha 6 paní Janu 
Drechselovou, tel.  220 189 402, nebo 
na adrese: jdrechselova@praha6.cz.

U Vítězného náměstí vzniká plno-
hodnotný kampus. ulice technická, 
vstupní brána do dejvického areálu vy-
sokých škol, je od května pouze pro pěší. 
Nově vymezený prostor bude sloužit 
hlavně studentům, místo zde najdou i kul-
turní akce a farmářské trhy.„Technickou 
ulici uzavíráme na zkoušku na dva měsíce, 
a to od 1. května do 30. června. Mimo jiné 
chceme vyhovět studentům, kteří po tako-
vém opatření už nějakou dobu volají,“ říká 
Jakub Stárek (ODS), statutární místosta-

rosta pro územní rozvoj, a dodává: „Bě-
hem zkušební doby zjistíme, zda se klidová 
zóna osvědčila – a pokud ano, dojde i k dal-
ším úpravám, například srovnání chodníku 
a vozovky na stejnou úroveň nebo dovy-
bavení o městský mobiliář.“ podle stárka 
jde o další zklidnění tohoto prostoru, 
které zároveň místu dá určitý občanský 
ráz. „Vysoké školy chtějí v Technické vybu-
dovat opravdový vysokoškolský kampus, 
tedy místo, kde budou studenti prezento-
vat své projekty, scházet se na vzděláva-

cích i kulturních akcích nebo mít možnost 
drobného občerstvení,“ říká místostarosta 
pro kulturu Jan Lacina (StAN). „Zkušebně 
tam rozšíříme i víkendové akce, na kterých 
participuje Praha 6 – tedy červnový Festival 
ambasád, sobotní Farmářské trhy a další,“ 
uzavírá Lacina. V pěší zóně bude platit zá-
kaz parkování i vjezdu, zásobování bude 
povoleno pouze ve stanovených časech. 
K parkování bude možné využít pod-
zemní garáže v NtK, případně parkoviště 
na Vítězném náměstí.
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dopravní situace v ulici Na Krut-
ci.  Předmětem tohoto odborného vy-
hodnocení je analýza současného sta-
vu dopravy v lokalitě Starých Vokovic 
a možností případných uvažovaných 
změn v organizaci dopravy, tato je dlou-
hodobě ovlivněna průjezdní dopravou 
realizovanou prostřednictvím místních 
komunikací na krutci a vokovická v pra-
ze 6.  Dopravní situace v ulici Na Krutci 
prošla odbornou analýzou, která hodno-
tila současné dopravní zatížení lokality 
Vokovice průjezdní dopravou. Podrobná 

analýza se věnuje souvisejícím komu-
nikacím, znečištění ovzduší, hlukovým 
měřením, intenzitám průjezdu. Obsahu-
je stanoviska hlavního města, Ropidu, 
hygieniků nebo tSK. Předkládá návrhy 
a posouzení možných úprav dopravního 
režimu a finální doporučení hodnotitelů. 
hodnotící skupinu tvořili zaměstnanci 
Odboru dopravy a životního prostředí 
Úřadu městské části Praha 6 a členové 
Komise dopravní při Radě městské části 
Praha 6 ing. Jiří beneš, Ondřej Matěj hru-
beš, ing. Lukáš Novák, ing. Radek Polák, 

ing. Evžen Prediger a Vladimír Šuvarina. 
V poměru 5:1 se hodnotitelé shodli na va-
riantě ponechání obousměrného pro-
vozu. Akceptace tohoto režimu vychází 
z toho, že vyjmenované reálné možnosti 
řešení omezení tranzitní dopravy na úze-
mí Vokovic nejsou s ohledem na okolní 
komunikační síť a další rozebraný kontext 
přijatelné. Ostatně některými rezidenty 
požadované regulace nelze dosáhnout 
bez současného omezení rezidentů a je-
jich návštěvníků (ve formě zhoršení ob-
služnosti nemovitostí). 

Veřejný prostor Šesťák zahajuje 
čtvrtou sezónu. Po zimní pauze se 
v Dejvicích opět otevřel Šesťák. Na dře-
věné pódium se vrací nejprve provoz 
občerstvení a pak pravidelný program. 
Novinkou je nedělní květinový trh 
a chybět nebude oblíbená swingová 
tančírna. „Z původně experimentálního 
veřejného prostoru u Vítězného náměstí 
se stalo během tří let jedno z nejoblíbe-
nějších a nejvyhledávanějších míst pro 
setkávání a malé kulturní akce,“ říká mís-
tostarosta Prahy 6 pro kulturu a maje-

tek Jan Lacina (StAN). Provozovatelem 
Šesťáku bude na období tří let společ-
nost Café a hry, která ve výběrovém 
řízení nabídla roční nájem přes 200 ti-
síc korun. Poprvé tak šestková radnice 
na provozu začne vydělávat, ještě vloni 
provozovateli za zajištění provozu a pra-
videlného programu platila korunu mě-
síčně. Městská část se také po diskuzích 
s místními obyvateli dohodla na ome-
zení hlučných produkcí na maximálně 
dvě ozvučené nebo neozvučené akce 
týdně, které skončí nejpozději ve 21 

hodin. Kvůli zmírnění hluku bylo též po-
uliční piano přemístěno dál od domů, 
kde bydlí lidé. Pravidelný program Šes-
ťáku začal v květnu. Kromě koncertů jej 
vyplní workshopy, ať již sportovní, nebo 
kreativní, přednášky, čtení knih nebo 
oblíbené burzy oblečení a sběratel-
ských předmětů. „Koncepce kulturního 
programu na letošní rok vychází z tříle-
té zkušenosti provozování Café Šesták. 
Za tuto dobu jsme si vyzkoušeli, o co je 
mezi návštěvníky největší zájem, a sou-
časně které z aktivit budí u obyvatel blíz-

MČ PRAHA 6 A SPOLEK PORTE VÁS ZVOU NA

FRESH SENIOR PRAHA 6
PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

PROGRAM ⟶ ČERVEN 2019
ÚT 4. 6. | 16.00 | Villa Pellé | O SMYSLU LÁZEŇSKÉ PÉČE
Smyslem lázeňské péče je urychlení regenerace těla například po�úra-
zech nebo vážných operací a�nemocí. Lázeňská péče, v�minulosti hoj-
ně využívána tvz. na�pojišťovnu, se v�současné době poněkud omezila, 
přesto je o� lázně stále zájem, ač lázně nejsou o ciálně uznány jako 
standardní léčebný postup. Přednáška MUDr.�Máslové. 
 (zdravotní akademie)

ÚT 11. 6. | 16.00 | Písecká brána | SHAHAB TOLOUIE  
Strhující kombinaci mystiky Perské hudby a�žhavých rytmů španěl-
ského  amenka posluchačům přináší trio kapely zapálených muzi-
kantů z�Iránu, bývalé Jugoslávie a��eské republiky.  (koncert)

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

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

NOVÁ NABÍDKA KURZŮ FRESH SENIOR V ROCE 2019:

VÝTVARNÝ KURZ 
úterý 10:00 – 12:00 a 12:00 – 14:00

KONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ CVIČENÍ 
středa 10:00 – 11:00

JÓGA 
středa 11:05 – 12:05

ANGLICKÁ KONVERZACE 
středa 10:00 – 11:00, 11:05 – 12:05 a 12:10 – 13:10

FRANCOUZSKÁ KONVERZACE 
čtvrtek 9:30 – 11:00 a 11:05 – 12:35

TAJ-JI
čtvrtek 10:00 – 11:00

PEVNÝ STŘED TĚLA 
čtvrtek 11:05 – 12:05

ADRESA MÍSTA KONÁNÍ: 
Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6
Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6 
Informace, rezervace míst a přihlášky na kurzy Fresh senior:
út–pá 10.00–14.00 na tel. č. 224 326 180 nebo na info@porteos.cz
(Rezervace místa možná pouze u pořadu uvedeného v programu) | VSTUP ZDARMA
Pořádá spolek PORTE za finanční podpory MČ Praha 6
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Plavenky pro seniory na koupaliště 
PETYNKa na rok 2019. městská část pra-
ha 6 ve spolupráci s a.s. SNEO připravila pro 
seniory od 01. 06. 2019 volné plavenky na 
koupališti PEtYNKA.  Plavenky jsou připra-
veny k vyzvednutí v pokladně koupaliště 
a budou vydávány až do vyčerpání (cca 
3.500 ks plavenek).

Podmínky pro poskytnutí plavenek:
• Senior starší 70 ti let s trvalým bydlištěm 

na území MČ Praha 6
• poukázky budou vydány pouze osobně)

ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Z p r á v y  Z  M ě s t s k é  č á s t i

Do Šolínovy ulice se vrátí důchod-
ci. Praha 6 a hlavní město podepíšou 
memorandum o využití trojice budov 
Šolínova. Co nejdříve chtějí stavby re-
konstruovat, aby mohly sloužit senio-
rům a lidem se sníženou soběstačností. 

Domov seniorů se z místa odstěhoval 
v roce 2013. Praha 6 a magistrát budou 
jednat o majetkoprávních vztazích. 
hlavní město budovy zrekonstruuje 
a zařízení bude provozovat jako sociál-
ní službu.

Video na oslavu 80. let Letiště Praha 
vyhrálo Zlatý středník. Příběh letiště, 
video k 80. výročí založení Letiště Praha, 
získalo první místo v kategorii „Nejlepší 
firemní videoprezentace“ v rámci 17. roč-
níku profesní soutěže Zlatý středník. 
Spot režírovaný Janem Látalem, který 
se natáčel v průběhu roku 2017 a byl 
zveřejněn v březnu 2018, mapuje histo-
rii letiště prostřednictvím výpovědí vý-
znamných osobností, jako jsou například 
herec Jan tříska či modelka tereza Ma-
xová, ale i zcela neznámých cestujících. 
Ocenění převzali zástupci Letiště Praha 
na slavnostním vyhlášení soutěže Zlatý 
středník, které proběhlo v hotelu Vienna 
house Andel´s Prague. „Velice si úspěchu 
v soutěži Zlatý středník vážíme, neboť jde 
o ocenění naší práce ze strany špičkových 
profesionálů z oboru marketingu a PR,“ 
říká Jakub Puchalský, výkonný ředitel 
korporátní a marketingové komunika-
ce Letiště Praha, a k vítěznému videu 
dodává: „Pro všechny z nás byla příprava 
videa a celého projektu k oslavám 80 let 
existence Letiště Praha mimořádně sil-
ným zážitkem. Měli jsme totiž možnost 
úzce spolupracovat s významnými čes-

kými osobnostmi, které mají úspěch i v za-
hraničí. Platí to zejména v případě pana 
Jana Třísky, který bohužel před dokonče-
ním filmu zemřel. Jeho výpověď jsme tak 
do videa zařadili se souhlasem jeho rodi-
ny. Jde o jeden z posledních projektů pana 
Třísky před smrtí, což význam videa jen 
zvyšuje“.  Vedle Jana třísky se ve videu 
objevují další známé osobnosti, jako je 
fotbalový brankář Petr Čech, modelka 
tereza Maxová, výtvarnice Kateřina 
Šedá, vodní slalomář Vavřinec hradi-
lek, cestovatel Dan Přibáň či válečný 
veterán Emil boček. ti všichni se společ-
ně s „běžnými“ cestujícími podělili o své 
zážitky spojené s letištěm. Oceněné vi-
deo bylo zveřejněno na sociálních sítích 
letiště a rovněž v online médiích. Vedle 
vlastního videa, které uspělo v oboro-
vé soutěži, bylo natočeno dalších pět 
medailonků věnovaných konkrétním 
vystupujícím osobnostem. Všechna vi-
dea se pak objevila na speciální webové 
stránce www.letisteslavi80.cz, kde se 
rovněž nacházejí informace o historii, 
současnosti a budoucnosti Letiště Pra-
ha.   Na oceněné video se můžete podí-
vat zde: https://youtu.be/zeNZ6jLjwMs.
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hlavní sál kavárna Únik

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

 1/6   Divadlo Fígl: Čaroděj ze země Oz 
15.00 – pohádka o tom, že to, co zoufale  
 hledáme, máme často na dosah 
 
 1/6  Zabloudil(a), Ruinu – moravská legenda 
20.00 zvukového hledačství a experimentální trio 
 
 3/6  Každoroční výstava Atelieru Kaštan 
18.00 – letos na téma: Volnost, svoboda a naděje
 
 3/6  Letní setkání Osamělých písničkářů 
20.00  – kolektivní písničkářské rozloučení
 
 4/6  Zdeněk Lukeš: Od secese k sorele 
18.30 aneb Bohumír Kozák 
 
 4/6  213. JAZZMÁNIE – Aktuality a souvislosti
19.00 – Bill Evans 90, Branford Marsalis...
 
 5/6  Sól (US), Necrodancer (FR), Edith 
20.00  – temnější než temný večer 
 
 6/6  Eva Henychová, Slávek Klecandr 
20.00 – společné intimně-písničkářské hledání 
 
 7/6  Jiříkovo vidění, The Guilty Pleasures 
20.00 – současná jedinečnost digital-undergroun- 
 du a žižkovské písně o krizi středního věku 
 
 8/6  Divadlo v batohu:  O mlsném medvídkovi 
15.00 – loutková pohádka pro děti od 3 do 100 let 
 
 8/6  18. Dylan Days – Zimmerman Frei 
17.00  – každoroční setkání věnované tvorbě 
 a osobnosti Boba Dylana 
 
10/6  Končinna, Jana Vébrová – šansonoví  
20.00 pokračovatelé souboru Činna 
 a osobitá písničkářka z Lužických hor 
 
11/6  Turek & Turek uvádí – pravidelný audio- 
20.00 vizuální pořad Pavla Turka (Respekt)  
 a Tomáše Turka (ex-Radio Wave)
 
12/6  Swing Cheek – jazzoví drzouni se zálibou  
20.00 v gospelu, swingu, blues a vůbec krásné mu-
 zice dvacátých až čtyřicátých let 20. století 
 
13/6  Petr Hilský & Jamsessžer – večer břev- 
20.00 novského blues i zhudebněné poezie 
 
14/6  Nauzea Orchestra, Plum Dumplings 
19.30 + film „Povídky z městského parku“  
 
15/6  Kašler 2019 – studentská přehlídka  
15.00 Gymnázia Jana Keplera 
 
17/6  Jiří Černý: Ro(c)kování – tradiční 
19.00 poslechová antidiskotéka 
 
18/6  Prague Acoustic Guitar Night: 
20.00 Geordie Little (AUS), Adam Morkus (CZ) 
 
19/6  Džezvica – inspirace rytmy a melodiemi 
 z Balkánského poloostrova, ale do   
 balkánské dechovky poměrně daleko

24/6  Kaštan open air: Mucha – večer anti-
19.30 korektnosti a písní o lásce, jak je umí jen  
 Honza Nedvěd a Nikola s kapelou 
 
25/6  Kaštan open air: Hm… – koho máme rádi 
19.30 a kdo už je na závěr sezóny v Kaštanu tradice? 
 
26/6  Orchestr posledního dne, Rudovous 
20.00 – večer proti panice, večer k tanci 
 
27/6  Ty syčáci, Květy – moravská červnová  
20.00 tečka. Pachatelé se vracejí na místo činu. 

kého okolí negativní ohlas,“ vysvětluje 
dramaturgii programu Martin Šrámek. 
Novinkou je také nabídka pro komunitní 
spolky i ostatní obyvatele, kteří po doho-
dě s organizátory mohou prostor Šesťáku 
jednou za 14 dní využít pro uspořádání 
vlastní akce. Občerstvení bude v souladu 
se stanoviskem památkářů opět zajištěno 

formou tzv. Foodtrucku, kterým je zreno-
vovaný Fiat Ducato z roku 1987.  Na do-
držování nočního klidu budou dohlížet 
především městští strážníci. Provozovatel 
Šesťáku se stará o úklid prostoru. 

Provozní doba Šesťáku
Pondělí - Sobota: 8 - 22 hod.
Neděle: 10 - 21 hod.



Na existenci Letních shakespearov-
ských slavností kdysi zareagoval i buc-
kinghamský palác, kdy o pokračování 
festivalu projevil zájem formou osobního 
dopisu princ Charles.

Dvorním překladatelem Slavností je 
Martin hilský, jenž do češtiny převedl 

kompletní dílo Williama Shakespeara. 
Letní shakespearovské slavnosti 2019 

letos představí 13 Shakespearových her, 
157 představení a čtyři premiéry. hraje se 
až do 6. září na všech zavedených scénách 
v Praze, brně, Ostravě a bratislavě. Z důvo-
du rekonstrukce Nejvyššího purkrabství je 

dočasným působištěm Slavností na Praž-
ském hradě Letní scéna v Královské zahra-
dě před Míčovnou. Vstupenky na všechna 
představení lze zakoupit na www.shake-
speare.cz a v síti ticketportal.

Program letošních Letních shakespea-
rovských slavností zahájí v Praze v úterý 
25. června premiéra zimní pohádky. 
Příběh zničující žárlivosti, naděje a zázra-
ků situoval William Shakespeare na Sicí-
lii a do Čech, jimž překvapivě propůjčil 
moře. Režisérem inscenace je Pavel 
Khek, který do ní obsadil Martina hof-
manna, Michala isteníka, Veroniku Arich-
tevu, Sašu Rašilova, Alenu Mihulovou, 
Petru Špalkovou, Matouše Rumla a další 
výborné herce. 

Režisérovi Pavlu Khekovi, který patří 
mezi naše nejrespektovanější divadelní 
tvůrce, jsem položil několik otázek. 

O několik dnů později jsem se sešel 
i s jeho ženou, herečkou Veronikou Khek 
Kubařovou. ta v rámci Shakespearov-
ských slavností hraje na Pražském hradě 
Ofélii v hamletovi a v bratislavě Desde-
monu v Othellovi. Požádal jsem ji, zda 

Letní shakespearovské slavnosti jsou nejstarší a největší divadelní přehlídkou pod širým nebem v Evropě za-
měřenou na uvádění děl Williama Shakespeara. Vznik festivalu inicioval prezident Václav Havel. Ten začátkem 
90. let otevřel Pražský hrad umělcům, aby na Hrad přilákali veřejnost. První shakespearovské představení tu 
proběhlo už v roce 1990 a od roku 1998 se tu slavnosti pořádají pravidelně. V letech 1999 a 2000 udělil Václav 
Havel festivalu svoji osobní záštitu. Akci svou záštitou podpořil v roce 2004 i prezident Václav Klaus. 
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Letní shakespearovské slavnosti
přinášejí Zimní pohádku

Rozhovor nejen o Shakespearovi s Pavlem Khekem
a trochu i s Veronikou Khek Kubařovou

První čtená zkouška Zimní pohádky



by některé manželovy odpovědi mohla 
glosovat a posléze jí položil stejné nebo 
podobné otázky. Úplný rozhovor s ní ale 
najdete až v příštím čísle časopisu Velesla-
vín, dnes si jako ochutnávku přečtěte její 
poznámky (označené VKK) k odpovědím 
pavla kheka.     

Váš manžel chtěl otázky poslat mai-
lem a stejným způsobem na ně i odpo-
věděl, a to velmi rychle, dá se říci takřka 
obratem. Je ve všem podobně precizní? 

VKK: Myslím, že se o to snaží. Má toho 
opravdu hodně a nechce nic prošvihávat. 
Tak se snaží dělat to, co je možné, hned, 
protože je zodpovědný. Naopak já, pokud 
nemám svůj den, tak věci většinou odklá-
dám, a pak se mi to kupí. Vždycky mi to ale 
ve správný moment docvakne. I tak toho ale 
hodně nechávám často na poslední chvíli, 
kdežto on má všechno dopředu připravené 
a naplánované. Já plánuju nerada. On po-
třebuje mít předem vymyšlený víkend, kam 
pojedeme, kdy vstáváme… Já říkám, nech 
to být, uvidíme, jak se probudíme, jaký bude 
den, vždyť nevíme, jaké bude počasí a tak. 
Mám ráda, když to podle situace vzniká, on 
má rád, když všechno běží jako podle jeho 
divadelního fermanu. 

Dal Vám manžel své odpovědi na moje 
otázky přečíst? 

VKK: Ne, ne, vůbec ne.
Takže otázky pro Pavla Kheka:
25. června zahajují Letní Shake-

spearovské slavnosti zimní pohádkou 
ve Vaší režii. V čem je režie předsta-
vení pod širým nebem jiná oproti ka-
mennému divadlu?

Odpověď je obsažena v otázce – právě 
proto, že to není v kamenném divadle. 
Veškerý povětrnostní nekomfort je vy-
vážen tou neopakovatelností počasí. My 
kdysi hráli divadlo na břehu Ohře a po-
stava ze Snu noci svatojanské říká Pukovi: 
„utíkej, a prostři na nebe mlhu tak hus-
tou jako Acheron…“ – načež se z hladiny 
Ohře zvedl chuchvalec husté mlhy a do-
putoval na jeviště. Když se za pár minut 
v Shakespearově hře „rozednívá“ – mrak 
zase odplul. to se vám v kamenném diva-
dle nepodaří narežírovat – i kdybyste měl 
techniku sebelepší.

VKK: Cítím to podobně. To vnímáme stejně.
Pro Vás to ale není úplně nová věc, 

ještě za studií na DAMU jste připravil 
v přírodním divadle v Lokti Sen noci 
svatojánské. Od té doby jste venkovní 
představení nerežíroval?

Ale ano, vlastně dost pravidelně. Když 
jsem byl šéfem divadla v Mladé boleslavi, 
tak jsme pravidelně premiérovali na ná-
dvoří hradu Kost. hrát divadlo u 700 let 
staré hradební zdi se vám taky jen tak ne-
poštěstí – takže na Kosti měly premiéru 
Zkrocení zlé ženy a třeba Cyrano z berge-
racu – který se tam opravdu vydařil.

Kdy se odehrála Vaše první setkání 
se Shakespearem? Nejprve to soukro-
mé, a pak to profesionální?

Já na filozofické fakultě měl profesora 
Milana Lukeše – a ten, když mě zkoušel 
v červnu ze Shakespeara, řekl: „Víte co, ko-
lego, vezměte si to k vodě a přijďte znovu 
v září.“ Dlužno říct, že nás ten den vyhodil 

13 ze 14 – ale neměl jsem to léto zničené, 
naopak, proniknout pod tu první vrstvu 
Shakespeara bylo zábavné a napínavé. 

Kolik jeho her jste již zinscenoval?
tuším, že sedm – nejsem tedy ještě ani 

v pětině jeho díla.
Jaký je Váš přístup k režii Shakespea-

rových her? Sluší mu klasický přístup, 
nebo jej raději adaptujete do součas-
nosti?

to závisí od mnoha dalších faktorů – 
kde to inscenujete, s kým a hlavně proč. 
Jaké téma vás v té dané hře láká a fascinu-
je. ty hry jsou natolik dobré, že je lze zasa-
dit do sci-fi i do brnění. Já osobně tvrdím, 
že ten přenos například do současnosti 
musí být velmi precizně promyšlen a do-
táhnut až do konce.

Jste pověrčivý?
Ani moc ne – i když z  hokeje mi přece 

jen zůstalo to poklepání na branku před 
prvním buly. Před premiérou obejdu de-
koraci na každou stěnu zaklepu a plivnu 
třikrát na zem pro štěstí a pak to teprve 
spustíme.

VKK: To jsem nevěděla, že takhle chodí 
a klepe na stěnu, vidíte.  

Je pro režiséra výhoda mít doma 
jako partnerku herečku?

Ale herečka je taky člověk…
VKK: Tak tohle jediný mi řekl, že napsal. 
Dříve jste se hodně věnoval hokeji. 

Jaký k němu a vůbec ke sportu a spor-
tování máte dnes vztah?  

Sport je stále nedílnou součástí každé-
ho mého dne – byť samozřejmě ne na vr-
cholové úrovni. Ale pro mne je to velice 
důležitý relax a ventil. Přece jen ta režie je 
práce, která zaměstnává hlavu a je potře-
ba to něčím vyvážit.
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VKK: Když jsem Vám dávala tip, abyste se 
Pavla zeptal na sport a sportování, nará-
žela jsem na to, že teď pořád chodí na vo-
lejbal a není skoro vůbec doma. Ale on se 
tomu tedy diplomaticky vyhnul… Říká, že 
sport je součástí každého jeho dne. Hm, 
tak to teda nelže… 

Takže volejbal?
VKK: Ano, teď momentálně hraje hlavně 

beachvolejbal, takže já se doma furt vzte-
kám, protože všude je písek, prostě úplně 
všude! V zimě hrají v halách, ale ty už sun-
dali, takže když v květnu byla zima, hrál 
v neoprenových ponožkách. On je v tom- 
hle kluk do nepohody, který se hned tak 
z něčeho nepoloží. Když dostane horečku 
a je mu blbě, tak jde na volejbal, aby to vy-
léčil. V tom je úplně opačný případ než já, 
která, když se necítím dobře, začne trošku 
vzdychat a potřebuje čajíček a pohádky. 
On si jde zaběhat, nebo si jde zahrát volej-
bal. Někdy to pomůže a někdy úplně lehne. 

Pane režisére, vystudoval jste filmo-
vou vědu a poté na DAMU divadelní režii. 
Proč jste se od filmu obrátil k divadlu? 

Já studoval obor, který v sobě zahrno-
val divadelní a filmovou vědu. Mě bavilo 
obojí, ale ten můj útěk byl spíš od teo-
rie k praxi, nikoliv od filmu k divadlu. Já 
si uvědomil, že se nechci zabývat teorií 
„o tom“ – ale proniknout dovnitř a zkusit 
to „na vlastní kůži“!

Filmová režie Vás neláká?
Láká, a moc. A věřím, že na ni ještě ně-

kdy dojde. Já jsem se u několika natáčení 
tak trochu ochomýtal a ten svět je fasci-
nující. Na druhou stranu – mně svět diva-
dla paradoxně připadá živější a rychlejší 
– u kvalitního natáčení se pořád na něco 
čeká, a je to tak v pořádku, zasvítit zá-
běr holt trvá – v divadle nás ty technické 
komplikace tolik nesvazují.

Společnost je momentálně silně roz-
hádaná a rozdělená. Jak to vnímáte? 
má v této situaci divadlo zaujímat sta-
noviska, nebo „jen“ klást otázky?

Vnímám to jako velice důležitou mož-
nost, kterou dnes divadlo má. tedy vést 
dialog mezi těmi „znepřátelenými rody 
Monteků a Kapuletů“ – ať zůstaneme 
u Shakespeara. to, že si lidé, kteří napří-
klad neuznávají současného prezidenta, 
společně zanadávají a utvrdí se v tom, 
jaký je to …, to opravdu nikomu nic ne-
přinese. to akorát namasíruje ego, vybu-
dí intoleranci proti té druhé skupině. Ale 
vést slušný dialog o hodnotách se Zema-
novými odpůrci i příznivci – to divadlo 
umí, může a má dělat. 

Jak vidíte snahy o genderovou vy-
váženost, nebo hnutí Me Too? Nejdou 
tyto aktivity někdy až ad absurdum 
a neškodí tím vlastním zájmům? 

V Shakespearově díle je odhadem 75 % 
mužských postav. Dalo by se říct, že ženy 
jsou tedy utlačovány. Ale ono to tak není. 
Například Zkrocení zlé ženy končí veršem 
„zkrocené“ Kateřiny, která Petruchiovi slí-
bí manželství se slovy: „…zde je má ruka, 
jen ať po ní chodí.“ A Petruchio má pocit, 
že zvítězil, vyplenil a je alfasamec, ale Ka-
teřina ví, že jej má na dlani, či ještě lépe 
v hrsti. to je takový alžbětinský příspěvek 
ke „gender studies“: kluci si mají myslet, 
že jsou hlavou rodiny a holky mají vědět, 
že pokud použijí opravdovou ženskost, 
tak jsou krkem, který hlavou otáčí.

V Hollywoodu a obecně v USA teď 
například bojkotují i Woodyho Allena. 
Dovedete si představit, že byste jako 
nový umělecký šéf Klicperova divadla 
v Hradci Králové z podobných důvodů 
zrušil tamní připravované nastudová-
ní Allenovy hry v nové sezoně?

On je spíš problém, že Woody Allen ně-
které hry nepovoluje, protože mu je diva-
delníci kazí, ničí a přepisují. Ale v hradci si 
můžeme dovolit být i nekorektní.

Máte nějakou vazbu k Praze 6?
Čím dál větší. S manželkou Veronikou už 

asi navěky budeme mít Prahu 6 zapsanou 
v srdci. Když jsme spolu začali žít, měli jsme 
malinkatý podnájem nahoře Na hanspaul-
ce. už tehdy jsme se rozhodli, že tu chceme 
žít natrvalo. teď jsme sice trochu níž, ale 
nemine den, abychom si neřekli, že jsme si 
vybrali tu nejlepší pražskou čtvrť. Neustá-
le ji objevujeme a vždy nás něco příjemně 
překvapí. Moc si přejeme, aby se dál rozví-
jela a přitom si zachovala svůj „genius loci“.

VKK: Žijeme v Praze 6 už nějakou dobu 
a miluju to tady. A mám tady divadlo, 
ve kterém mám hlavní pracovní poměr. Dej-
vické divadlo je také srdeční záležitost. 

Jiří Hruška
foto: AgENtuRA SChOK, spol. s r.o.  

a archiv
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Pavel Khek s Martinem Hilským



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

letní 
shakespearoVské 
slaVnosti 2019 
 25. 6. – 6. 9.

hlavní partneři spolupořadateléhlavní mediální partneři

předprodejpořadatel

 

Specifikace loga příkazníka 
 

 

 

 

 

 

 

 

partneři mediální partneři

Glanc

generální partner

  Pražský hrad
královská zahrada

haMU
Lichtenštejnský palác

01. 8. čt OTHELLO anglicky s CZ titulky

02. 8. pá OTHELLO anglicky s CZ titulky

03. 8. so ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

04. 8. ne ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

05. 8. po ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

06. 8. út

07. 8. st KOMÉDIA OMYLOV

08. 8. čt KOMÉDIA OMYLOV MNOHO POVYKU PRO NIC

09. 8. pá MNOHO POVYKU PRO NIC

10. 8. so DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ MNOHO POVYKU PRO NIC

11. 8. ne DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ MNOHO POVYKU PRO NIC

12. 8. po DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ MNOHO POVYKU PRO NIC

13. 8. út DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ MNOHO POVYKU PRO NIC

14. 8. st DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ MNOHO POVYKU PRO NIC

15. 8. čt DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ MNOHO POVYKU PRO NIC

16. 8. pá DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

17. 8. so DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

18. 8. ne DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

19. 8. po DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

20. 8. út DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

21. 8. st DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

22. 8. čt VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

23. 8. pá VEČER TŘÍKRÁLOVÝ VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

24. 8. so VEČER TŘÍKRÁLOVÝ VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

25. 8. ne VEČER TŘÍKRÁLOVÝ VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

26. 8. po VEČER TŘÍKRÁLOVÝ SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

27. 8. út VEČER TŘÍKRÁLOVÝ SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

28. 8. st VEČER TŘÍKRÁLOVÝ SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

29. 8. čt VEČER TŘÍKRÁLOVÝ SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

30. 8. pá SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

31. 8. so ZIMNÍ POHÁDKA

01. 9. ne ZIMNÍ POHÁDKA

02. 9. po ZIMNÍ POHÁDKA

03. 9. út ZIMNÍ POHÁDKA

04. 9. st ZIMNÍ POHÁDKA zadáno

05. 9. čt ZIMNÍ POHÁDKA zadáno

06. 9. pá ZIMNÍ POHÁDKA

Pražský hrad
královská zahrada

25. 6. út ZIMNÍ POHÁDKA zadáno

26. 6. st

27. 6. čt ZIMNÍ POHÁDKA zadáno

28. 6. pá ZIMNÍ POHÁDKA

29. 6. so ZIMNÍ POHÁDKA

30. 6. ne ZIMNÍ POHÁDKA

01. 7. po ZIMNÍ POHÁDKA

02. 7. út ZIMNÍ POHÁDKA

03. 7. st ZIMNÍ POHÁDKA

04. 7. čt ZIMNÍ POHÁDKA

05. 7. pá ZIMNÍ POHÁDKA

06. 7. so ZIMNÍ POHÁDKA

07. 7. ne

08. 7. po ZIMNÍ POHÁDKA

09. 7. út ZIMNÍ POHÁDKA

10. 7. st ZIMNÍ POHÁDKA

11. 7. čt ZIMNÍ POHÁDKA zadáno

12. 7. pá ZIMNÍ POHÁDKA

13. 7. so ZIMNÍ POHÁDKA

14. 7. ne ZIMNÍ POHÁDKA

15. 7. po ZIMNÍ POHÁDKA

16. 7. út ZIMNÍ POHÁDKA

17. 7. st ZIMNÍ POHÁDKA

18. 7. čt ZIMNÍ POHÁDKA

19. 7. pá ZIMNÍ POHÁDKA

20. 7. so

21. 7. ne HAMLET

22. 7. po HAMLET

23. 7. út HAMLET

24. 7. st HAMLET

25. 7. čt HAMLET

26. 7. pá HAMLET

27. 7. so HAMLET

28. 7. ne HAMLET

29. 7. po HAMLET

30. 7. út HAMLET

31. 7. st



Sem umisťuji své příběhy
Galerie Kuzebauch  hostí výstavu 
Jan Frydrych - Optikalita
Podívanou na zázraky, které dokáže do-

konale zpracované optické sklo ve služ-
bě uměleckého záměru svého stvořitele, 
připravila galerie Kuzebauch v břevnově. 
Od 31. května zde vystavuje brusič a sklář-
ský výtvarník Jan Frydrych, jehož díla už 
35 let obdivuje umělecký svět a mnohé 
z nich vlastní celebrity jako Elton John, 
princ Albert Monacký nebo bill a hilla-
ry Clintonovi. Najdeme je v prestižních 
muzejních sbírkách, mezi něž patří the 
Corning Museum 
of glass, guggen-
heim museum či 
Victoria and Albert 
museum v londý-
ně. Výstava nazva-
ná Optikalita potr-
vá do 12. července 
2019.

Jan Frydrych 
(*1953) nepochází 
z umělecké rodiny, 
on sám si pro sebe 
představoval karié-
ru profesionálního 
fotografa, nicmé-
ně návštěva sklář-
ské školy v Novém 
boru, kde studo-
vala jeho sestra 
obor malování skla 
a jako jediná z rodi-
ny se začala věnovat umění, napomohla 
správnému nasměrování jeho budouc-
nosti. tam tedy získal sklářské vzdělání, 
na něž navázal dalším studiem na gymná-
ziu v Liberci a Pedagogické fakultě v Ústí 
nad Labem. byl prominentním brusičem 
a realizátorem prací prof. Václava Ciglera, 
který s optickým sklem experimentoval 
od 70. let 20. století, a dalších klíčových 
tvůrců generace, která dobyla slávu čes-
kému sklu po celém světě: Františka Víz-
nera, Reného Roubíčka, iva Rosypala, 
bořka Šípka a mnoha dalších. Podílel se 
na četných realizacích do architektury 
a působil též jako lektor na zahraničních 
školách v Japonsku, Francii a ve Spoje-
ných státech. Své objekty od 80. let vysta-
vuje v Evropě, Severní Americe a na blíz-
kém východě. 

„Jan Frydrych si dokázal nalézt vlastní 
uměleckou cestu – rafinovanou, efektní, 
překvapivou, snadno rozpoznatelnou, přes-

to prostou, přirozenou a účelnou. Frydrych-
ovy sofistikované broušené a lepené objekty 
nemají rub a líc, jsou zvláštními organismy 
živenými reflexí světla, optickými divy světa, 
v nichž hraje zásadní roli často minimalis-
tická kombinace čirého a indigově modré-
ho – výjimečně červeného – skla. Preciznost 
provedení bere dech, jde o oslavu lidského 
umu, nemyslitelnou bez řemeslnické trpěli-
vosti i umělecké sebekázně. Právě toto pev-
né sepětí manuální zručnosti s kreativní vizí 

činí z optických plastik šumperského rodá-
ka žijícího ve Šluknově výjimečné příklady 
uměleckého řemesla povýšeného na umě-
ní. A to je hranice, kterou se daří překračovat 
jen nemnohým,“ říká kurátor břevnovské 
výstavy Petr Nový.

Frydrychovy broušené a lepené plasti-
ky z optického skla v kombinaci s mod-
rým kobaltem a platinou vyžadují chi-
rurgicky přesnou práci navzdory tomu, 
že pracuje s bloky skla o váze 20-30 
kilogramů, k čemuž potřebuje kromě 
času a trpělivosti také fyzičku na zvlád-
nutí samotného broušení a zachování 
nadvlády nad materiálem. Optické sklo 
Jan Frydrych miluje pro jeho zvláštní 
vlastnosti a výtvarné možnosti, které na-
bízí, a také pro nejvyšší nároky, které si 
vyžaduje jeho zpracování, neboť jedině 
tak vynikne preciznost a čistota tohoto 
neobyčejného materiálu. Podle něj má 
sklo před sebou obrovskou budoucnost 

a naše doba dosud neumí, ke své vlastní 
škodě, plně využít jeho potenciál. 

Své skleněné plastiky považuje za mo-
dely, příklady toho, jak přemýšlí a uvažuje 
o umění. „Do obecných základních geo-
metrických tvarů, jako jsou trojúhelník, 
čtverec nebo koule, umisťuji příběhy,“ říká 
Jan Frydrych, „malé architektury, kte-
ré se tvoří pomocí optického skla, barvy 
a světla, což je neobvyklé, protože běžné 
materiály jako kámen, dřevo nebo bronz 

umožňují pracovat 
jen s tvarem, ale ni-
kdo se nemůže po-
dívat dovnitř. Ale já 
tam vložím něco, co 
by tam nikdy nebylo. 
To je celé. Po utavení 
základního tvaru jen 
v detailech dobrou-
sím tvar za použití 
jemnějšího a jem-
nějšího brusiva, až 
získám nejjemnější 
strukturu. Teprve 
broušením a leště-
ním se optika otevře 
a vidíme to, co já 
ve skle hledám, to, 
co je uvnitř“. Vypadá 
to tak jednoduše... 
Ve zvoleném místě 
budoucí architektu-

ry autor provede řez diamantovou pilou 
a do něj vlepí modrou vrstvičku, která 
spolu s odlesky vnějšího prostředí vyvo-
lává proces optických her a iluzí vycháze-
jících zevnitř ven a zase zpátky. Pak celý 
tvar pak znovu (pokolikáté už?) vybrousí 
a vyleští po celém povrchu. 

Ačkoliv vychází z jednoduchých ge-
ometrických tvarů, jako jsou jehlany, 
disky, koule a polokoule, kostky, věže, 
pyramidy a více či méně pravidelné 
mnohoúhelníky, některé autorovy vý-
sledné plastiky jsou vizuálně rafinova-
né a sofistikované. Jejich tvar i plochu 
dále dělí pravidelnými a nepravidelný-
mi zásahy, řezy, konkávními a konvexní-
mi polokoulemi, do ostrých tvarů vklá-
dá oblé a opačně a „kubisticky“ mění 
vzájemnou perspektivu jednotlivých 
částí tak, až se z jeho plastik stávají a) 
samostatné bytosti s vlastním jazykem 
a poselstvím, b) energetické vodiče na-
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Jan Frydrych, KOSTKA, 23 x 23 x 23 cm



vazující spojení s jinými světy - a to díky 
neodbytnému pocitu, který vyvolává 
jejich technická preciznost, jiskřivost 
a chlad, jež si spojujeme především 
s kosmickými plavidly, chodítky a ko-
munikátory. Korunou některých Frydry-
chových děl se také stávají do nich 
vložené/vsazené hodiny, což na něj 
prozrazuje, že je od svých 15 let sběra-
telem historických hodin; jeho kolekce 
čítá několik desítek tikajících miláčků.

Nelze si nevšimnout, že vedle nejčirej-
ší průzračné jiskřivosti je dalším prvkem, 
povyšujícím jeho díla do nebeských výšin, 
modrá barva. „Prošel jsem všechny barvy 
a experimentoval jsem s nimi. Modrou jsem si 
oblíbil proto, že v sobě skrývá všechny ostatní 
z barevného spektra, umožňuje rozklad duhy, 
‚dobarvuje’ se a nabízí tak nepřeberné množ-
ství odstínů. Divákovi tím nechává prostor pro 
vlastní fantazii.“ Výjimečnou pozici v jeho 
tvorbě zaujímá barva červená, jíž připadá 
čestná ceremoniální funkce označující za-
vršení každého desetiletí jeho tvorby a pří-
chod nového.

teprve uvidíme, zda se na zmíněné 
výstavě Optikalita v galerii Kuzebauch 

červená barva objeví či nikoli. V každém 
případě se návštěvníci této zářivé expozi-
ce mohou těšit na kolekci Frydrychových 
plastik, jichž bude maximálně osm, nejen 
proto, že galerie je to opravdu komorní, 
ale hlavně - expanzivní rozpínavá jiskři-

vost každé z vystavených prací vyžaduje 
neutrální prázdno kolem sebe. A jak se 
také říká - méně je více. Oslňující vytří-
benost a uměřenost sklářské tvorby Jana 
Frydrycha je toho nejlepším příkladem.  

(red)
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Jan Frydrych, PYRAMIDA V TROJúHelníKu, 45 x 34 x 45 cm

Jan Frydrych, PlACHTA, 60 x 16 x 58 cm



SOUTĚŽ! Otázky redaktOra Otazníka

Otázka
6/2019

Vá š  r e d a k t o r  OTa z N Í K 

Jaká je celková délka vozu 

ŠKODA SCALA?

 a) 4577 mm,

 b) 4362 mm, 

 c) 3642 mm. 

Správná odpověď z minulého čísla zní:
a) První veřejný úspěšný let balónu bez posádky se uskutečnil 5. 6. 1783

Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří obdrží opékací vidličky tESCOMA..

aleš dvořák, Praha 17, Jiří Kašpar, Praha 6, martin Netuka, Praha 6

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

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

červen 2019

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

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

červen 2019

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

1.6. SOBOTA 14:00 JAK S MÁNiČKOU ŠiLi VŠiCHNi ČERTi

2.6. NEDěLE 14:00 JAK S MÁNiČKOU ŠiLi VŠiCHNi ČERTi

4.6. ÚTERý 10:00 JAK S MÁNiČKOU ŠiLi VŠiCHNi ČERTi

5.6. STřEDA 19:00 SPEJBL VERSUS DRÁKULA

6.6. ČTVRTEK 10:00 JAK S MÁNiČKOU ŠiLi VŠiCHNi ČERTi

8.6. SOBOTA 14:00 JAK S MÁNiČKOU ŠiLi VŠiCHNi ČERTi

9.6. NEDěLE 10:30 JAK S MÁNiČKOU ŠiLi VŠiCHNi ČERTi

11.6. ÚTERý 10:00 JAK S MÁNiČKOU ŠiLi VŠiCHNi ČERTi

12.6. STřEDA 10:00 JAK S MÁNiČKOU ŠiLi VŠiCHNi ČERTi

15.6. SOBOTA 14:00 POHÁDKY PRO HURVíNKA

16.6. NEDěLE 10:30 POHÁDKY PRO HURVíNKA

18.6. ÚTERý 10:00 POHÁDKY PRO HURVíNKA

23.6. NEDěLE 14:00 HURVíNKůV POPLETENý VíKEND

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

4. 6.  19:00 KYTICE

5. 6.  19:00 KDYBY TiSíC KLARiNETů

6. 6.  19:00 ŠEST žEN

7. 6.  19:00 MOžNÁ žE JiSTě ALE URČiTě SNAD

12. 6.  19:00 ČOCHTANůV DiVOTVORNý HRNEC

14. 6.  19:00 CO NA SVěTě MÁM RÁD

18. 6.  19:00 KDO JiNÉMU JÁMU KOPÁ, TOHO PíSEň ZPíVEJ

19. 6.  19:00 KYTICE

20. 6.  19:00 ČOCHTANůV DiVOTVORNý HRNEC

21. 6.  19:00 PRSTEN PANA NiBELUNGA

22. 6.  16:30 KDYBY TiSíC KLARiNETů

HOSTÉ:

8. 6.  10:00 MALý PRiNC – UVÁDí HUDEBNí DiVADLO DěTEM

10. 6.  19:00 VŠECHNOPÁRTY

11. 6.  19:00 VŠECHNOPÁRTY

17. 6.   DOMÁCí@ŠTěSTí.HNED



1.6. SOBOTA 14:00 JAK S MÁNiČKOU ŠiLi VŠiCHNi ČERTi

2.6. NEDěLE 14:00 JAK S MÁNiČKOU ŠiLi VŠiCHNi ČERTi

4.6. ÚTERý 10:00 JAK S MÁNiČKOU ŠiLi VŠiCHNi ČERTi

5.6. STřEDA 19:00 SPEJBL VERSUS DRÁKULA

6.6. ČTVRTEK 10:00 JAK S MÁNiČKOU ŠiLi VŠiCHNi ČERTi

8.6. SOBOTA 14:00 JAK S MÁNiČKOU ŠiLi VŠiCHNi ČERTi

9.6. NEDěLE 10:30 JAK S MÁNiČKOU ŠiLi VŠiCHNi ČERTi

11.6. ÚTERý 10:00 JAK S MÁNiČKOU ŠiLi VŠiCHNi ČERTi

12.6. STřEDA 10:00 JAK S MÁNiČKOU ŠiLi VŠiCHNi ČERTi

15.6. SOBOTA 14:00 POHÁDKY PRO HURVíNKA

16.6. NEDěLE 10:30 POHÁDKY PRO HURVíNKA

18.6. ÚTERý 10:00 POHÁDKY PRO HURVíNKA

23.6. NEDěLE 14:00 HURVíNKůV POPLETENý VíKEND
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Historické osobnostiv názvech ulic Prahy 6
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Od roku 1931 se takto jmenuje ulice 
v břevnově. tvoří krátkou spojnici z Kut-
nauerova náměstí do hošťálkovy ulice.

Natanael Vodňanský z uračova byl čes-
ký humanistický vzdělanec, purkmistr 
Starého Města pražského, překladatel 
z francouzštiny, za stavovského povstání 
v letech 1618-20 člen direktorské vlády, 
popraven habsburky.

Natanael Vodňanský se narodil 3. 
července 1563 v Domažlicích. Pocházel 

z rodiny bohatého domažlického měš-
ťana Daniela Vodňanského, primátora 
Domažlic z let 1550-1573. Po smrti mat-
ky roku 1579 opustil město. Vystudoval 
na pražské univerzitě, hodně cestoval, 
v roce 1582 navštívil mimo jiné i Řím. 
Vrátil se do vlasti a vstoupil do služeb 
Komory české, kde se stal registrátorem. 
27. dubna 1604 obdržel od císaře Rudol-
fa ii. erbovní list s predikátem „z uračo-
va“. Účastnil se jednání o majestát, byl 
zvolen mezi direktory městského stavu 
a podílel se na porovnání strany pod jed-
nou i pod obojí. V roce 1605 vydal vol-
ně přeložené, chmurné a skeptické dílo 
francouzského humanisty Pierra boais-

tuaua z roku 1558 theatrum mundi mi-
norit s českým názvem Široký plac neb 
zrcadlo světa.  V rozsáhlém úvodu píše 
Vodňanský pod vlivem dramatického 
vývoje v Čechách na počátku 17. století 
i v souvislosti s dobovými představami 
o světě jako velkém divadle, lidský život 
popisuje jako tragédii, kde každé dějství 
je článkem řetězu neštěstí uzavřeného 
až do smrti. Příznačné je, že si sám z ori-
ginálu vybral pouze část, která se zabývá 

lidskou nedostatečností, a díl druhý, vě-
novaný lidské velikosti, úmyslně pomi-
nul. Dílo tak významně posunul k tvorbě 
reprezentující odvrácenou stranu rene-
sance a její pesimismus, vlastní pozdní-
mu evropskému humanismu. toto dílo 
bylo předzvěstí Komenského díla Laby-
rint světa a ráj srdce. 

Vodňanský byl zřejmě povahy nevyrov-
nané a dostával se často do sporů se svý-
mi sousedy, přestože soudní pře nebyly 
v jeho době nic výjimečného. Nejnebez-
pečnější z nich byl soud s budějovickými 
a samotným císařem. Roku 1615 prý v hos-
podě před svědky vzpomínal na nešťastné 
události kolem vpádu pasovských vojsk 

roku 1611 do Prahy 
a ostře hodnotil císaře Rudolfa ii. a dvor-
skou politiku. Následoval vleklý spor, jehož 
výsledek byl pro obžalovaného málem 
tragický. Při tichém a rychlém pohřbu Ru-
dolfa ii., kdy bratrovu rakev pomáhal nést 
i Matyáš habsburský, pan z urančova po-
znamenal: „Mizerný pohřeb na tak velké-
ho potentátka“.  Za urážku císaře Matyáše 
mu bylo vyhrožováno trestem smrti. Roz-
sudek byl teprve po usilovných prosbách 
obrácen v pardon. 

Posléze, jako jeden z direktorů, stál v po-
předí bouře proti Ferdinandovi ii. Po bělo-
horské porážce byl jedním z dvaceti sedmi 
českých pánů a měšťanů popravených 
21. června 1621 na Staroměstském náměs-
tí. byl společně s Janem Kutnaurem a Si-
meonem Sušickým oběšen. 

tento rod dosud žije, například PhDr. Jan 
Vodňanský je známým spisovatelem, hercem, 
zpěvákem, autorem textů písní a filosofem.

(mip)

VODňANSKÉHO
BřEVNOV - PRAHA 6
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Literárně kulturní retrospektivou hledá-
ní „společné řeči“ dvou sobě nejbližších 
středoevropských národů, Čechů a Slo-
váků, a zároveň reflexí dlouholeté zku-
šenosti česko-slovenských vzájemných 
vztahů v rámci jednoho státního celku je 
výstava „Z rodinného alba. Příběhy čes-
ko-slovenského kulturního sbližování“, 
kterou do letohrádku hvězda připravil Pa-
mátník národního písemnictví. Společný 
česko-slovenský, dnes už mezinárodní vý-
stavní projekt se uskuteční od 13. června 
do 8. září 2019.

Ze společné historie Československa se 
autoři výstavy Monika Kapráliková a Karel 
Kolařík zaměřují na období mezi lety 1918 
– 1939, i když kořeny vzájemných vztahů 
jsou mnohem starší a zasahují až k roku 
1800. Ale především začátek 20. století, 
kdy odstartovalo budování společného 
státu, byl iniciátorem a skutečným inspi-
rátorem intenzivního česko-slovenského 
kulturního sbližování. Jeho výsledky ma-
pují archiválie, knihy i umělecké před-
měty. Vedle vlastních sbírkových fondů 
Památníku národního písemnictví zde bu-
dou vystaveny také cenné zápůjčky z řady 
českých muzeí a badatelských institucí, 
například Masarykova ústavu a Archivu 
AV ČR, historického muzea a Archivu Ná-
rodního muzea nebo z Oddělení knižní 
kultury Knihovny Národního muzea.

Významným zdrojem vzájemného 
poznávání byla literatura. Autor a spo-
lukurátor výstavy PhDr. Karel Kolařík, 
Ph.D., k tomu říká: „Výstava se podrobně-
ji rovněž zaměřuje na to, jak čeští čtená-
ři objevovali slovenské písemnictví a jak 
slovenská literatura pronikala do českých 
nakladatelství. Uvádí do dobové knižní 
produkce, která měla přispět k lepšímu po-
rozumění slovenštině, odhaluje významné 
projevy slovakofilie před rokem 1918 a dis-
kuse o povaze slovenštiny po vzniku Česko-
slovenska a schválení jazykového zákona. 
Vedle toho, že monograficky představuje 
nakladatelské i jiné „slovenské“ aktivity 
Leopolda Mazáče, uvádí i předcházející 
ediční projekty a mapuje následný rozvoj 
zájmu o moderní slovenskou literaturu.“ 
Obraz Leopolda Mazáče a jeho význam 
pro vydávání moderní slovenské litera-
tury v Čechách ozřejmí ve výstavě na-
kladatelské smlouvy a prospekty, jakož 
i pamětní kniha nakladatelství. 

Zvláštní pozornost věnuje expozice 

také cestám Čechů na Slovensko a Slová-
ků do Čech. Seznamuje například s tím, jak 
návštěvy Slovenska české umělce inspiro-
valy v jejich tvorbě a co přinášely české 
pobyty Slovákům, především slovenským 
studentům. Významný byl přínos českých 
vědců k vědeckému poznání nejrozmani-
tějších oblastí slovenské kultury, historie 
a přírody i při budování a rozvoji samo-
statných vědeckých institucí na sloven-
sku, dokumentuje jejich počátky, odbor-
né zaměření a rozvoj (učená společnost 
Šafaříkova, Sbor pro výzkum Slovenska 
a Podkarpatské Rusi).

badatelské činnosti samotných čes-
kých vědců na Slovensku věnuje vý-
stava významný prostor. Jejich obdi-
vuhodné dílo přiblíží vědecké knižně 
vydané monografie i přímé doklady 
jejich výzkumu přímo z konkrétního 
místa: terénní zápisníky z vědeckých 
pozorování a výzkumů z oblasti bo-
taniky, astronomie, speleologie, geo-
grafie, zoologie nebo archeologic-
kých výzkumů a vykopávek, k vidění 
budou také například tehdejší sou-
pisy přírodních památek, mapky, ná-
črtky a fotografie, ke slovu se dostane 

Letohrádek Hvězda hostí výstavu 
z rodinného alba. 
Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování.

z rodinného alba.
Příběhy česko-slovenského 

kulturního sbližování
• 13. 6. – 8. 9. 2019, letohrádek hvězda, Praha 6 – Liboc

• autor a hlavní kurátor výstavy Mgr. Monika Kapráliková, Ph.D. 

• autor a spolukurátor výstavy PhDr. Karel Kolařík, Ph.D.

• Výstava se uskutečňuje pod záštitou ministra kultury.

Do českého nakladatelského podnikání 
vstoupil obchodně talentovaný nedostu-
dovaný technik Leopold Mazáč (1900 – 1948) 
roku 1924. O rok později převzal do distri-
buce Sborník mladej slovenskej literatúry, 
vydaný Sväzom slovenského študenstva 
v bratislavě. Členy této organizace byli vy-
sokoškolští studenti, mladí slovenští spiso-
vatelé, umělci a kulturní pracovníci. V témže 
roce (1925) mu byla udělena nakladatelská 
koncese a L. Mazáč se stal prvním, kdo sys-
tematicky vydával díla začínajících mladých 
slovenských spisovatelů v originále a po-
mohl tak k formování moderní slovenské 
elity. Od roku 1925 rozběhl edici EMSA (Edí-
cia mladých slovenských autorov). 
Pro velký úspěch následovala Mazáčova 
slovenská knižnica a literárně umělecký 
slovenský časopis Elán, redigovaný básní-
kem Jánem Smrekem. Jejich vydavatelem 
byl vlastně Sväz slovenského študenstva, 
Sväzu odváděl L. Mazáč polovinu zisku 
a z peněz byli podporováni nemajetní 
studenti a literáti. Mazáčovo nakladatel-
ství bylo označováno za „konzulát slo-

venské kultury“ a Ján Smrek po letech, už 
jako národní umělec, zavzpomínal v Pla-
meni: „Jaká šťastná okolnost, že jsme měli 
tehdy na literární šachovnici proti strnulým 
baštám rychlého běžce Leopolda Mazáče.“ 
Vzestup nakladatelství, založený na ko-
merčně úspěšném edičním programu 
spojeném s prodejem knih sítí vlastních 
obchodních zástupců, umožnil Mazáčovi 
na podzim 1934 otevřít v Praze ve Spálené 
ulici reprezentační Slovenské knihkupec-
tvo spojené s výstavní síní a přednáško-
vým sálem. Ve výstavní síni si návštěvníci 
mohli zdarma prohlédnout práce někte-
rého ze současných slovenských výtvarní-
ků, pravidelně se tu konaly přednášky slo-
venských spisovatelů. Slovenský kulturní 
život v Praze se tedy soustředil právě zde.
Písemná pozůstalost Leopolda Mazáče 
uložená v literárním archivu památníku 
národního písemnictví v Praze je malým 
torzem nakladatelského archivu, předsta-
vuje ji především přijatá korespondence. 
byla získávána postupně a zahrnuje ob-
dobí 1930 – 1948.
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Další významný kulturní počin se po-
dařilo získat Praze 6. Dne 8. června od 9 
do 19 hodin se po ulicích této městské 
části, přilehlém okolí, dvorcích, atelierech 
a vůbec všude, kde to jen půjde, budou 
pohybovat fotografové vybaveni přísluš-
nou technikou a budou lovit ty správné 
záběry. V tento den totiž vypukne 7. Praž-
ský FotoMaraton, který měl v předchozích 
ročnících své původní sídlo v KC Zahrada 
na pražském Chodově, případně ve Fo-
toŠkoda na Praze 1. Že se přesunul sem, 
na tom má bezesporu zásluhu renomova-
ný Fotoinstitut, jeden z hlavních organizá-
torů letošního ročníku, sídlící právě v této 
městské části (Na Čihadle 33, Praha 6), 
dalším je časopis FotoAparát.cz. FotoMa-
raton je celosvětově oblíbená fotografic-
ká soutěž pro širokou veřejnost a v Praze 
se koná od roku 2013. 

Jako se v reklamě na kosmetické vý-
robky tvrdí, že třeba ten a ten šampon je 
„3 v 1“, tak o pražském FotoMaratonu by-
chom mohli říct, že je „6 v 5“. A to proto, že 
během 5 hodin mají fotografičtí maraton-
ci nafotit 6 fotografií na zadané téma. Zdá 
se to snadné, ale opak je pravdou. Sou-
těžní zadání, protože každý maraton, tedy 
i ten fotografický, soutěží je, si účastníci 
vyzvednou na stanovišti ráno během re-
gistrace a pak začne ten pravý adrenalin. 
Fotografie se musí nafotit kreativně a kva-
litně ve stanoveném pořadí a bez úprav 
je na paměťové kartě odevzdat hodnotící 
komisi spolu s vyfotografovaným soutěž-
ním číslem, které obdrží na startu. Čas 
5 hodin se počítá každému individuálně, 
odevzdávání soutěžních fotografií končí 
v 16 hodin.  

Odborná porota ten samý den vybere 
výherce, který převezme cenu od patrona 
soutěže, jímž letos je Robert Vano. Kaž-
dou fotografii od každého autora hodnotí 

porota individuálně a zvítězí ti soutěžící, 
kteří v součtu dosáhnou nejvyššího počtu 
bodů. Čekání na konečné vyhodnocení 
a slavnostní vyhlášení výsledků si můžou 
fotografičtí závodníci zkrátit účastí na bo-
hatém programu. V cíli je čekají například 
dárkové tašky s výtisky časopisů Koktejl 
a Digitální foto, prohlídka fototechniky 
renomovaných světových značek a pře-
devším zajímavé přednášky profesionál-
ních fotografů. Ceny jsou rozděleny mezi 
10 nejlepších účastníků, jejichž díla vznik-
lá během maratonu budou publikována 
na webových stránkách soutěže. Místem 
konání je Masarykova kolej, thákurova 1, 
Praha 6. Soutěž se v České republice koná 
posedmé a je určena pro všechny, kteří 

rádi fotí bez ohledu na věk, každoročně se 
jí zúčastní několik desítek fotografů, čas-
to celé rodiny. V letošním ročníku je navíc 
vyhlášena nová kategorie pro fotografii 
mobilním telefonem. 

hotovou kolekci soutěžních snímků 
vždy provází velká variabilita. Každý se 
zadaných úkolů zhostí po svém. Obje-
vují se zde žánry od reportážní a street 
fotografie po ateliérové snímky, portré-
ty, dokonce akty, makro či stylizované 
fotografie, s nejrůznějšími motivy od zá-
tiší přes snímky přírody nebo památek, 
fotky černobílé i provedené v barvě. Pro 
představu, o jak nesnadný úkol se jed-
ná, připomeňme některé šestice témat, 
které se objevily v minulých ročnících: 
a) Léta plynou, barevné protiklady, hra, 

Silueta, Láska, Dva v jednom, b) tvář 
města, Křivky, Štěstí, Pouliční život, 
Úlet, V pohybu, c) Konec, Miláček, Svo-
boda, Málo času, Odpočinek, Drama, d) 
Minulost, Dvojice, Dobrou chuť, Rychle 
a zběsile, …a pak se to stalo, Schody… 
Pustit se do takového úkolu vyžaduje 
od fotomaratonce pořádnou dávku od-
vahy, představivosti, schopnosti rychlé 
reakce, být ve správný čas na správném 
místě a nezaváhat ani vteřinu zmáčk-
nout spoušť, dále dobré světlo, které ale 
někdy je a někdy není, dobré oko a úsu-
dek a jak jinak, i hodně štěstí. troufli 
byste si?

K cenám, které mohli fotomaratonci 
za svou námahu získat, patřily v minulých 
ročnících například fotoaparáty a tiskár-
na Canon, monitor EiZO, knihy od Zoner 
Press, software pro správu fotografií Zo-
ner Photo Studio 18, předplatné časopi-
sů už víš proč a Digitální foto, nebo foto-
grafický kurz od Fotoinstitut.cz. i to může 
být velká motivace se FotoMaratonu zú-
častnit, i když tou největší bezpochyby je 
popasovat se s tématy a užít si inspirující 
fotografický frmol. 

FotoMaraton se koná každoročně 
v Praze, brně a na Šumavě. Pro ty, kteří se 
nemohou osobně zúčastnit klasického 
FotoMaratonu například v brně, vyhlásí 
pořadatelé e-FotoMaraton. ten proběhne 
ve stejný den a bude mít stejná fotogra-
fická témata a pravidla. Partnery soutěže 
jsou významné firmy působící v oblasti 
fototechniky a fotografie - FotoŠkoda, 
EiZO, Zoner, Zoner Photo Studio, FOMEi, 
Nikon, Sony, Zoner Press, magazín Digi-
tální foto, Koktejl, Fotoo.sk, FotoAparát.cz, 
NiCM (Národní informační centrum pro 
mládež), informační server ŠumavaNet.cz 
a kudyznudy.cz.

(red)

Stihnete šest v pěti? 
Dejvice budou hostit 7. Pražský FotoMaraton

i kritické pojednání o odborné ter-
minologii („Kritické poznámky o ze-
měpisném názvosloví tater“) a také 
rukopis „Projektu přírodního parku 
tatranského“ od profesora univerzity 
Karlovy Karla Domina, nejvýznam-
nějšího českého botanika 1. poloviny 
20. století a nejhorlivějšího propagá-
tora myšlenky na zákonnou ochranu 
tatranské přírody.

Na další rozvoj vzájemných vztahů 
po 2. světové válce, jaký měly obsah, 

kvalitu a v jakém kontextu probíha-
ly, dala odpověď sama odžitá historie 
následných 48 let, po které společný 
stát ještě trval do vzniku dvou samo-
statných republik v roce 1993, ale to 
už přesahuje autorský koncept tohoto 
projektu. Výstavu uzavírá pasáž doklá-
dající projevy česko-slovenské vzájem-
nosti i po vzniku Slovenského štátu. 

V celkem stoleté historii, kterou pře-
čkal tento ve své době velmi ambici-
ózní a úspěšný státní projekt, byl přes 

všechny potíže a nedorozumění, jejichž 
pojmenování se výstava nevyhýbá, pří-
kladem dobré spolupráce, vzájemné 
inspirace, mezi-národního i mezi-lid-
ského poznávání. K téměř rodinné di-
menzi takto pojatého tématu odkazuje 
i první část názvu výstavy Z rodinného 
alba, byť společný stát Čechů a Slová-
ků svým působením od prvopočátku 
zasahuje do mezinárodních souvislostí 
a historie střední Evropy. 

(red)



Claudio Monteverdi - svými součas-
níky nazýván jako „hudební orákulum“ 
nebo „nový Orfeus“, v historiografických 
pracích o pár století později poctěn při-
rovnáním „Mozart své doby“. hudba Clau-
dia Monteverdiho, oscilující mezi ‚starou’ 
renesancí a ‚novým’ barokem, neztratila 
nic ze své invenční síly a dodnes okouzlu-
je svou hloubkou a duchovní silou; hudba, 
za kterou se vyplatí vydat a naslouchat jí. 
Příležitost k tomu bude 19. června, kdy 
této osobnosti hudebních dějin bude 
věnován celý koncert z cyklu břevnovská 
hudební setkání nazvaný „Claudio Monte-
verdi – zrod hudebního baroka“. uskuteční 
se v kostele Církve československé husit-
ské (Wuchterlova 5, Praha 6) od 19:30 hod. 
interpretem koncertu bude soubor Victo-
ria Ensemble.

bývá poučné začíst se do životopisu slav-
ných velikánů minulosti. tak například zjis-
tíme, že dnešní ‚optimalizace’ pracovních 
sil, jinými slovy propouštění z práce, není 
nic nového pod sluncem. V případě Claudia 
Monteverdiho to znamenalo propuštění 
v rámci úsporných opatření ze služeb man-
tovského vévodského dvora, v nichž byl 
22 let. Roku 1613 ale získal prestižní místo 
kapelníka baziliky svatého Marka v benát-
kách, kde zůstal až do své smrti a podstatně 
přispěl k rozvoji hudebního života tohoto 
ve své době nejbohatšího a nejmocnějšího 
městského státu Evropy.

Claudio Zuan Antonio Monteverdi (1567 - 
1643), autor několika set opusů duchovní, 
světské vokální a jevištní tvorby, je dnes 
nejznámější hudební skladatel z období 
před bachem. během velmi plodného ži-
vota zakusil mnoha hořkých plodů osudu. 
Věděl, co to je být chudý a nezaměstnaný, 
co znamená exekuce těžce nabytého ma-
jetku, z rodinné tragédie smrti manžel-
ky a dětí se nikdy úplně nevzpamatoval. 
Jeho hudba byla na výsluní, poté přesto 
na několik století zapomenuta a pak zno-
vu objevena. Navíc se rozvíjela na sklonku 
renesance, jejíž ideály humanizmu těžce 
poškodila třicetiletá válka, vleklý válečný 
konflikt v Evropě. Možná právě proto jsou 
kompozice Claudia Monteverdiho naplně-
ny hlubokou láskou k životu, prodchnuty 
pokorou k vyššímu řádu a synonymem 
hledání krásy, která se nám stává oporou 
v dobách, kdy se nedaří. Slovy „pravdivost“ 
také obhajoval své novátorské dílo, jsa ob-
viňován z přílišné ‚modernosti’ a přílišné-

ho používání disonancí: „Moderní skladatel 
pracuje na základě pravdy“.

Claudio Monteverdi už v dětství pro-
jevoval velké hudební nadání, první dílo 
zkomponoval ve věku patnácti let (1582) 
a o pět let později uveřejnil první z de-
víti knih svých madrigalů. Jeho učitelem 
hudby byl Marc‘Antonio ingenieri, kapel-
ník katedrály v Cremoně. Vynikající pod-
mínky pro svůj hudební a skladatelský 
rozvoj nalezl na dvoře mantovského vé-
vody Vincenza i. gonzagy, kam byl Mon-
teverdi v r. 1590 povolán jako zpěvák 
a violista. Své smělé kompozice tak mohl 
opřít o vynikající hudebníky a zázemí 
velkého orchestru. 

takové výsady, kdy si bohaté šlechtické 

rody vydržovaly na svém dvoře skladate-
le, aby jim k jejich poctě, slávě a kratochví-
li komponoval instrumentální nebo vo-
kální světská či duchovní díla, se dostalo 
jen nemnohým. Moderní doba, kdy svět 
je nejbohatší v celých svých dějinách, si 
něco takového netroufne, skladatelé sou-
peří o jednotlivé granty vypsané operní-
mi domy nebo velkými orchestry na pre-
miérová díla, ale trvalá podpora „svého“ 
skladatele mecenášem už neexistuje. 

Po 10 letech služby Monteverdi povýšil, 
byl jmenován kapelníkem a odpovídal 
za hudební aktivity mantovského dvo-
ra. během let 1590 a 1605 zkomponoval 
další čtyři knihy madrigalů a od páté for-
muluje i po teoretické stránce svůj nová-
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Nový Orfeus. 
Cyklus Břevnovská hudební setkání zve na koncert 
Claudio monteverdi - zrod hudebního baroka



torský styl, který nazval „seconda pratica“, 
druhá praxe, na rozdíl od starší „prima 
pratica“, první praxe. Roku 1607 zkompo-
noval Monteverdi jednu z prvních oper 
vůbec, nazvanou Orfeus. O rok později 
následovala druhá opera Ariadna, z níž se 
dochovalo pouze slavné Lamento – Ari-
adnin nářek. Roku 1610 pak vytvořil své 
mistrovské duchovní dílo - Mariánské 
nešpory. Přes hudební úspěchy dostával 
Monteverdi malý plat a následkem toho 
měl neustálé finanční obtíže. Po smrti 
vévody Vincenza roku 1612 byl propuš-
těn jeho nástupcem Francescem, jenž se 
snažil řešit špatnou hospodářskou situa-
ci vévodství drastickými škrty a měl pro 
hudbu méně pochopení.

Na chudého a nezaměstnaného Mon-
teverdiho se ale roku 1613 usmálo štěs-
tí, když byl jmenován kapelníkem Dómu 
sv. Marka v benátkách, což bylo v té době 
jedno z nejvýznamnějších míst, na jaké 
mohl hudebník dosáhnout. Monteverdi 
zde obnovil místní chrámový sbor a dopl-
nil jeho repertoár svými novými skladba-
mi. Pro první veřejné operní divadlo, které 
v benátkách zahájilo provoz v roce 1637, 
Monteverdi zkomponoval další jevištní 
díla, mimo jiné opery Odysseův návrat 
do vlasti a Korunovace Poppey. Celkem 
složil osmnáct oper, dochovaly se však 
pouze tři. Roku 1643 Monteverdi v be-
nátkách umírá na zhoubnou horečku a je 
s poctami pochován v bazilice Santa Ma-
ria gloriosa dei Frari. Posmrtně (1651) vy-
šla ještě devátá kniha madrigalů z Monte-
verdiho pozůstalosti.

Po jeho smrti upadalo Monteverdiho 
skladatelské dílo postupně do zapomně-
ní. Znovuobjevení a plné rehabilitace se 
dočkalo až v letech 1926 až 1942, kdy 
poprvé vyšlo v šestnácti svazcích péčí 
italského skladatele a muzikologa giana 
Francesca Malipiera. V předmluvě Ma-
lipiero napsal, že jeho cílem není křísit 
mrtvého, ale náležitě docenit skladatelo-
va génia a ukázat, že zásadní díla staré-
ho umění mají stále co říci modernímu 
světu. Od té doby zájem o Monteverdiho 
roste. V současné době je právem považo-
ván za jednu z významných postav dějin 
evropského umění.

Monteverdimu patří v dosud dosaže-
ném vývoji hudby mnohá prvenství: ino-
vačními přístupy přispěl k vývoji nových 
hudebních forem, zejména opery, je auto-
rem prvního scénického oratoria, prosazo-
val kompoziční styl jednoho (nebo něko-
lika) hlasů s doprovodem bassa continua 
a využití disonance spolu s netradičním 
vedením hlasů a rytmickými postupy. Dal-
šími jeho významnými inovacemi v oblasti 
techniky hry na strunné nástroje byly pou-
žívání tremola a zavedení pizzicata.

Mimořádný význam má Monteverdi-
ho písňová tvorba. Jeho knihy madriga-
lů jsou ukázkou postupného přechodu 
od polyfonního stylu renesance k barok-
ní monodii. Jeho osmá kniha madrigalů, 
poslední, kterou sám připravil k vydání, 
se jmenuje Madrigaly válečné a milost-
né. tato mimořádná sbírka je považo-
vána za jedno z vrcholných děl raného 
baroka. Monteverdi komponoval madri-
galy po celý život. Lze v nich proto sle-
dovat vývoj hudebního stylu přelomu 
16. a 17. století.

Z Monteverdiho hudby čerpali skla-
datelé po celé 20. století. Muzikologie 
na jeho tvorbě nejvíce oceňuje skuteč-
nost, že Claudio Monteverdi dosáhl tak 
dokonalého mistrovství v době, kdy on 
sám utvářel nový hudební styl, který 
z velké části znamenal úplný rozchod 
s minulostí. Existuje jen velmi málo skla-
datelů, kteří by „tolik předznamenali to, 
co přichází, a přitom žili dost dlouho na to, 

aby uskutečnili své vlastní proroctví“. Dnes 
bychom ji snad mohli nazvat jako „cross-
-over“ vážné hudby, tedy hudby pohybu-
jící se na pomezí dvou světů, překračující 
hranice stylů a napomáhající zrodu nové-
ho, i když v tu chvíli není úplně jasné, co 
z toho bude. Na to dává odpověď jedině 
budoucnost. A ta v tomto případě ukáza-
la, že Claudio Monteverdi je stále živým 
a přítomným prvkem evropské kultury.

Vokálně instrumentální soubor Victoria 
Ensemble specializující se na historicky po-
učenou interpretaci staré hudby založila 
v roce v září 2009 zpěvačka Viktorie Dugra-
npere, která vystudovala sbormistrovství 
a zpěv na týnské škole a zdokonalovala 
svůj zájem o barokní hudbu v mistrov-
ských kurzech, mj. v Paříži. Původně vokál-
ní soubor se rozšířil o instrumentální sekci 
a jeho umělecká vedoucí začala stavět re-
pertoár tělesa nejen na ikonách barokní 
hudby, ale i na méně známých autorech. 

red
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břevnovská hudební setkání: 
Claudio monteverdi – zrod hudebního baroka

19. 6. 2019, 19:30 hod

kostel Církve československé husitské (Wuchterlova 5, Praha 6)

Pořadatelem koncertu je hudební agentura AuraMusica, s.r.o. 

Vstupenky lze zakoupit v informační kanceláři Praha 6, bělohorská 110, 

a v CENtRu ZDRAVÍ SLuNÍČKO, Wuchterlova 14, Praha 6. 

Cena: 250,- Kč, studenti a senioři 150,- Kč.

náhrobek Claudia Monteverdiho, bazilika Santa Maria Gloriosa dei Frari, Benátky, 
Itálie
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Celý den toho 6. května lidé z Prahy 
i okolí stavěli barikády z toho, co měli 
po ruce. Pražané převraceli tramvajové 
vozy, vytrhávali dlažební kostky, praž-
ské ulice přehradilo přes 1 650 barikád, 
které bránily pohybu nacistických vojsk 
a do jisté míry oslabily jejich technic-
kou převahu. Překonání barikád zna-
menalo pro nepřítele několikahodino-
vé zpoždění. tam, kde byli barikádnici 
ozbrojeni, tam barikádu německé jed-
notky nepřekonaly. Nacistické jednotky 
z tábora a Milovic 
měly zahájit útok 
na prahu. praž-
ská operace Rudé 
armády byla za-
hájena 6. května. 
V dalších dnech se 
k 1. ukrajinskému 
frontu  připojily 
také 4. a 2. front 
z Moravy. Nacis-
té se snažili vy-
vést své jednotky 
na území obsaze-
né americkou ar-
mádou. v českých 
zemích se tvrdě 
bojovalo. Celý svět 
oslavoval konec války 8. května, u nás 
se ale bojovalo. Na nádraží v Dejvicích 
nacisté nahnali lidi z ulice a vybrali 
16 osob, kterým vypíchali oči a postří-
leli u hradu v Jelením příkopě. i na naší 
barikádě před domem č. 425 v Kla-
denské ulici jsme byli v průběhu dne 
7. května několikrát napadeni střelbou. 
Střelba byla vedena i na obytné domy, 
jak do bytů, tak i po osobách pohybují-
cích se okolo barikády. Padli další a dal-
ší naši obránci. Můj otec se domluvil 
s plk.gšt. Josefem Fetkom, že pojedou 
na průzkum letiště. Ve 12:30 hod. mě 
vzal s sebou a na motorce jsme objeli 
barikádu po chodníku a dorazili po Kla-
denské k letišti. Cestou jsme nepotkali 
nikoho, žádné osoby, ani auta. u dneš-
ní stanice autobusů Nová Šárka jsme 
byli napadeni střelbou z temene kop-
ce Džbán. Přerušili jsme jízdu a zalehli 
do tehdejší cihelny, která byla v prosto-
ru dnešní teplárny. Deutsche Lufhansa, 
opravárenský závod Praha - Ruzyně 
měl v cihelně uskladněny náhradní 
díly k leteckým motorům. Na zemi le-
žel muž v kaluži krve, byl mrtev. Otec 
říkal, že dokud slyšíme zpívat kulky nad 

hlavou, je to dobré, jsme živí. Asi po 20 
minutách, když střelba přestala, jsme 
se zvedli a pokračovali v jízdě kolem 
Akcízu k letišti. Minuli jsme vrakoviště 
letadel na dnešním místě obchodního 
centra Šestka, kam opravárenský závod 
ukládal části letadel, které již nebylo 
možné použít a byly jednou měsíč-
ně odváženy do hutí na Kladno. Vjezd 
na letiště první bránou byl uzamčen 
a před ním stála drátěná překážka. Le-
tiště bylo oploceno kovovým plotem, 

rovněž tak vjezd do hlavní budovy byl 
uzavřen drátěnou překážkou. Otec byl 
nucen rozstřihnout dráty tak, abychom 
mohli projeti. Ještě hledal, zda tam 
není nášlapná mina. Vozovka a objekty 
byly maskovány sytě zelenou barvou. 
Po dobu povstání pršelo, ale 8. května  
v poledne, již pražilo sluníčko. Voda se 
odpařovala a byl cítit hrozný zápach 
z té zelené barvy. Vstoupili jsme do bu-
dovy a překvapilo nás skladiště odlože-
ných zimních leteckých obleků na vel-
ké kožené sedačce uprostřed haly. 
Letištní budovy včetně hangáru nebyly 
poškozené. Naše prodejna i francouz-
ská restaurace, která měla 11 m pro-
sklenou stěnu, byly také nepoškozeny. 
Stoly byly pokryty ubrusy a bylo pro-
střeno, jako by měl být podáván oběd. 
Já jsem se šel podívat do šatny restau-
race a nalezl jsem tam černé hodiny, ta-
kový černý tubus s nastaveným časem 
na 15:00 hod. byly na ně napojeny ka-
bely. Zavolal jsem otce, ten mě zděšeně 
upozornil, že se jedná o připravenou 
nálož k vyhození budovy. Opatrně vzal 
tubus do ruky, koukal na něj pár minut 
a pak se dal do díla, začal odpojovat je-

den drát a pak druhý. Podle kabelů, co 
vedly z hodin, jsme našli nálož. byl to 
ekrazit ve třech bednách a byly u zdi. 
bedny jsme vynesli ven k vyhlídkové-
mu prostoru, kde byla velká plecho-
vá garáž, červeně natřená, otevřená, 
uvnitř byly náboje do palubních zbraní  
a venku na dřevěných paletách složené 
bomby. u některých byly žluté prapor-
ky ve tvaru trojúhelníku s černou leb-
kou. Na ploše stál průzkumný letoun 
Fieseler Storch 156, nepoškozen. Před 

hangárem e stál 
letoun Siebel 204, 
zaplachtován, ji-
nak zde nebyl žád-
ný letoun, letištní 
plocha nebyla po-
škozená a rovněž 
tady nebyly žádné 
osoby, působilo to 
na mne jako mrtvé 
město. V prohlíd-
ce budovy jsme 
pokračovali dál, 
až jsme se dostali 
do lidové restau-
race, u vchodu 
z ulice byla malá 
místnost, plná le-

teckých stejnokrojů. V suterénu jsme 
se dostali do kuchyně, kde stála oddě-
leně od kuchyně velká lednice a bylo 
tam po kotníky vody. Otec vodu zasta-
vil a uzavřel kohouty u dřezů.

V současné době někteří historici píší 
o tom, že se na letišti bojovalo a že le-
toun Fieseler Storch 156 byl rozstřílen 
bojem. Ve skutečností tento letoun byl 
rozebrán občany (rozkraden) v srpnu 
1945, kdy byl zahájen civilní letecký 
provoz, zelené natřené maskování leti-
ště bylo zlikvidováno a v pozadí vraku 
letounu se pyšní bílá budova.

moje vzpomínky na Vokovice a Veleslavín (XIV. část)
EMiL ŠNEBERG



 

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

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

 UMĚLEC V HLADOVĚNÍ
 8. 6. 2019 (SO) V 19:00 HOD. V RÁMCI MUZEJNÍ NOCI
Zveme na speciální program připravený pro návštěvníky Muzejní noci, program na pomezí performance, workshopu a ko-
mentované prohlídky s Renátou Fučíkovou! Známe dobře naše dějiny nebo nám zůstávají v hlavách jenom střípky historie? 
Mají všechny příběhy dějin dobrý konec? Dovedeme si o dějinách povídat? Během tvůrčí dílny se inspirujeme tvorbou autorky 
a vytvoříme komiks. Nasedneme do stroje času, přeneseme se do  jiných staletí a setkáme se s významnými osobnostmi 
uplynulých dob. O čem by si mohl povídat například Jan Amos Komenský a Karel IV.? Jaká byla naše domovina jejich očima? 
Co by dnes obdivovali? Autorka nás provede výstavou a nechá  nahlédnout pod pokličku své tvorby. ZDARMA v rámci Muzejní 
noci od 19.00 – 01.00 hod.

KAFKŮV KOLOTOČ
9. 6. 2019 (NE) V 16:00 HOD.
Druhé a poslední setkání s literárním velikánem Franzem Kafkou! Objevte, co se ukrývá na lůžku Řehoře Samsy! Lidská bytost, 
brouk nebo jablka? Průvodcem se nám stanou ilustrace Renáty Fučíkové a seznámíme se s hlavním hrdinou románu Proměna. 
Děti najdou ve výstavních prostorách notýsky, které využijí k výrobě flipbooku. Nedělní tvůrčí dílna vhodná pro děti od 6 do 15 
let a jejich rodiče. Povedou lektorky z Ateliéru Pellé.
Vstupné 120,– Kč dítě / 60,– Kč doprovod

OBRAZY Z DĚJIN – 16. 6. 2019 (NE) V 16:00 HOD.
Tentokrát se vydáme po stopách naší historie naposled! Obraz jako odraz událostí. Uskutečníme smyšlené setkání význam-
ných osobností naší historie. O čem by si mohl povídat například Jan Amos Komenský a Karel IV.? Jaká byla naše domovina 
jejich očima? Co by dnes obdivovali? V rámci tvůrčí dílny se inspirujeme tvorbou autorky a vytvoříme komiks. Vhodné pro děti 
od 6 do 15 let a jejich rodiče. Povedou lektorky z Ateliéru Pellé. Vstupné 120,– Kč dítě / 60,– Kč doprovod

STŘÍPKY HISTORIE
Známe dobře naše dějiny nebo nám zůstávají v hlavách jenom střípky historie? Mají všechny příběhy dějin dobrý konec? Do-
vedeme si o dějinách povídat? V rámci  tvůrčí  dílny se inspirujeme tvorbou Renáty Fučíkové a vytvoříme komiks. Nasedneme 
do stroje času, přeneseme se do jiných staletí a setkáme se s významnými osobnostmi uplynulých dob. O čem by si mohl 
povídat například Jan Amos Komenský a Karel IV.? Jaká byla naše domovina jejich očima? Co by dnes obdivovali?

 KAFKŮV KOLOTOČ
Objevte, co se ukrývá na lůžku Řehoře Samsy! Lidské bytosti, brouci nebo jablka? Jednoduchou technikou se dostaneme pod 
kůži literárnímu velikánovi Franzi Kafkovi a nahlédneme do pokoje hlavního hrdiny románu Proměna. Studenti najdou v insta-
laci notýsky, které využijí k výrobě flipbooku a bude jim přiblížen Kafkův odkaz.

HVĚZDY NAD NAŠÍ HLAVOU (PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY)
Po krátké prohlídce výstavních prostor se na půdě galerie podíváme na hvězdné nebe. Černá plocha papíru se promění v noční 
oblohu a ožije pastelkami! Děti v rámci společné tvorby vytvoří noční oblohu plnou souhvězdí, smyšlených bytostí a příběhů! 

Změna programu vyhrazena! 

ČERVEN 2019
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

KOMENTOVKA A WORKSHOP

NEDĚLNÍ TVŮRČÍ DÍLNA 

DOPROVODNÝ PROGRAM PRO ŠKOLY 



Váš servisní partner Volkswagen PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39, Praha 6  162 00
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