
Rozhovor s Veronikou Mackovou
a Hynkem Čermákem nejen o Hamletovi
Rozhovor s Veronikou MackovouRozhovor s Veronikou Mackovou

SHAKESPEARE
NA PRAŽSKÉM HRADĚ

7-8/2017 MĚSÍČNÍK PRO VELESLAVÍN A OKOLÍ ZDARMA



Registrace: Periodicita: Ročník: Vydavatel: Přerost a Švorc - auto s. r. o., Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6,
Redakce: Inzerce:

Grafi cká příprava: Titulní fotografi e:

rozhovor s V. Mackovou a H. Čermákem Výstava Zkušenost exilu Malá bitva ve velké válce

3 - 5

6 - 8

10 - 11

13

14 - 15

16 - 18

obsah

1/7/SO 13:30 Já, Padouch 3

 15:30 Auta 3

 18:00 Já, Padouch 3

 20:30 oncert+dokument

2/7/NE 13:30 Auta 3

 15:30 Já, Padouch 3

3/7/PO  NEHRAJEME

4/7/ÚT 21:00

5/7/ST 21:00 Mrtvý muž

 21:00 Paterson

7/7PÁ 21:00

8/7/SO 21:00

9-10/7  NEHRAJEME

11/7/ÚT 21:00

12/7/ST 21:00

13/7/ČT 21:00

  Vítem Klusákem a fi lmovým kritikem Kamilem Filou

14/7/PÁ 21:00 Válka

15/7/SO 21:00 Válka

19/7  NEHRAJEME

20/7/ČT  

21/7/PÁ 21:00 Dunkerk

22/7/SO 20:00 

řenos koncertu)

23-24/7  NEHRAJEME

25/7/ÚT 21:00 Dunkerk

 Valerian a měst

27/7/ČT 21:00 Druh

28/7/PÁ 21:00 Valerian a měst

29-30/7  NEHRAJEME

PROGRAM KINA DLABAČOV - ČERVEN

a 
a 

te

kino-divadlo-kavárna



 Na 

a že do 

i 

a nový by-

měr investora neschválila a nadále trvá na 

komfort bydlení okolních obyvatel. 

 

o u 

Pohořelci od křižovatky ulic Myslbekova 
a Dlabačov a končí u křižovatky s Patoč-

a 

a 

a 

a 
a 

a 
a vytvořit atraktivní obchodní 

chodnicích má nahradit velkoformátová 

a 

m

Kropáčkové. Městská část Praha 6 v ulici 

která v 

a 

tektora Reinharda Heydricha, 

ku. „Letos je tomu již 75 let, 
co si připomínáme represe 
nacistického Německa na 
československém obyvatel-
stvu, tzv. heydrichády, a zá-
roveň 75 let od statečného 
činu rodiny Kropáčkových, 
přesněji Boženy Kropáčkové 
a jejích dětí,“ uvedl starosta Ond-

„Paní Kropáčková ukázala 
velkou odvahu, když ukryla ve svém bytě 
celkem tři parašutisty, v čele s nadporučíkem 
Adolfem Opálkou.“ 

a 
V 

a v roce 1943 byl Lidovým soudem odsou-
k trestu smrti. „Francouz-

ský autor Laurent Binet ve své knize HHhH 
- Himmlerův mozek se jmenuje Heydrich, 

označuje atentát za největší odbojový 
čin v moderních dějinách. Já dodá-

vám, že ještě většími hrdiny než 
v Británii vyškolení vojáci pro 

mě osobně byli civilní obyva-
telé, kteří atentátníky s ob-
rovským rizikem ukrývali,“ 

Lacina. Slavnostního odha-

Jan Dvořák a Radko Šťastný, a 
.

„Výsledný návrh pamětní desky ukazuje 
symbol v podobě čistého štítu obepnutého 
kruhy symbolizujícími bezpečí a jednotu, 
kterou se vzdává hold statečnosti paní Kro-
páčkové,“ doda

Měst-

a 

 „Po úspěšném projektu 
Kluziště na Kulaťáku, který si získal velký zá-
jem u obyvatel, přicházíme s projektem Pláž 
č. 6,“ a volný čas Libor 

 „Návštěvníci budou moci na pláži 
využít beachvolejbalového hřiště, hřiště na 
pétanque, brouzdaliště, skákací hrad, zahrát 
si stolní tenis nebo si půjčit lehátko a zarela-
xovat.“ 

a to vždy od neděle do 

a 
 „Pláží č. 6 přinášíme způsob 

využití veřejného prostoru. Každý si chceme 
někde příjemně posedět nebo zasportovat.“ 
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PO 21. 8.
–PÁ 25.8.
2017
 Villa Pellé 
 10.00 — 16.00 
 rezervace nutná 

LETNÍ VÝTVARNÝ KURZ MALBA 
V PLENÉRU PELLÉOVY VILLY
KURZ Výtvarné studium přírody a prostředí 
v příjemné části města, kde se architektura 
mísí se zelení. Plenérové kreslení doprovází 

příjemné a obohacující trávení volného 
času v zeleni a také jako hezká vzpomínka 
u povedené kresby či obrazu. 
Přihlášení do kurzu Malby v plenéru do 16. 8.
Zaplacení kurzu možné nejpozději do 16. 8.
osobně a hotově.
(Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6) 
REZERVACE NUTNÁ!

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ — VSTUP ZDARMA

WWW.FRESHSENIOR.CZ 
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ÚTERÝ
10:00  Výtvarný kurz s ak. mal. Miladou Gabrielovou 
12:00  Výtvarný kurz s ak. mal. Miladou Gabrielovou 

STŘEDA
10:00  Kondiční a rehabilitační cvičení 
10:00  Anglická konverzace 
11:00  Anglická konverzace
12:00  Anglická konverzace

ČTVRTEK
10:00  Francouzská konverzace 
10:00  Taj-ji 
11:00  Francouzská konverzace 
11:00  Taj-ji

KURZY BUDOU OTEVŘENY V PŘÍPADĚ NAPLNĚNÍ KAPACITY.

INFORMACE A REZERVACE
út–pá 10.00–14.00 

tel. .: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

ADRESA MÍSTA KONÁNÍ: Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 
Praha 6 / Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6

Pravidelné kurzy Fresh Senior ve Villa Pellé 
začnou v týdnu od 19. září. 
Hlásit do kurzů je možné do 8. 9. 2017, viz kontakty níže. 
Zaplacení kurzů je možné nejpozději do 8. 9. 2017 osobně 
a hotově.PROGRAM ⟶ ČERVENEC–SRPEN 2017

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6
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5 x v Praze
Národní | Butovice | I.P.Pavlova | Palmovka | Flora

www.jipka.cz

‘HISTORICAL’ 
ARCHITECTURE

Even after several years of living in Prague, I am 

still overwhelmed by the plethora of beautiful, 

venerable buildings which fill the streets of the 

old city. It is a patrimony which is enviable and 

rare. Few cities can boast a fraction of this crafted 

treasure of aging stone, wood, and plaster – special, 

in the truest sense of the word.

Once I got past the great variety of different 

architectural styles which exist here – Romanesque, 

Gothic, Renaissance, Baroque, Neoclassical, Art 

Nouveau, Cubist, Functional, and, of course, 

Communist; I noticed something else. I realized 

that the Czechs have truly put the ‘history’ in these 

historical buildings.

The plaques on buildings scattered around the 

city, marking exactly where members of the Czech 

Resistance fell during the Prague Uprising (May 

5-8, 1945). US President Woodrow Wilson’s 

likeness in Prague’s main train station; presumably 

a ‘thank you’ to the late president for his support of 

the first independent Czechoslovak Republic. The 

avenue leading to the station also bearing his name.

The bronze cross embedded in the sidewalk in front 

of the National Museum, where Jan Palach fell. The 

‘mini’ Holocaust memorials in the form of small 

bronze cobblestones – containing the names of 

victims on them, outside the houses where they had 

lived before they were taken away to the camps.

The architecture here has been transformed 

into a memorial – the inescapable history of this 

complicated, ancient city. So next time you are 

walking around the city, look around. History is 

staring you in the face. Ahoj.

Overwhelmed - ohromený

Plethora - přemíra

Venerable - uznávaný

Patrimony - dědictví

Enviable - závděníhodný

To boast – chlubit se

Plaque – pamětní deska

To scatter around – rozházet všude kolem

Inescapable – nevyhnutelný, neodvratný

v rámci 
„Mám nápad pro Šestku“. Městská část 

a i 

„Potvrdilo 
se, že participace a aktivní zapojování veřej-
nosti do rozhodovacích procesů samosprá-
vy má smysl a že je to správná myšlenka,“ 

 „První ročník 
nám ukázal směr, kterým má Praha 6 jít, a já 
doufám, že se nám ho podaří v  budoucnu 
společně udržet.“  

a 

a 

a 
, 

a 

„Zavádění participace 
přirovnávám v nadsázce k zavádění elek-
třiny. Bez vtažení veřejnosti do rozhodování 
o rozvoji veřejného prostoru nebude komu-
nální politika v blízké budoucnosti vůbec 
možná,“  

v 
a 

vřenou radnici.

 V těch-

v 
ní čtvrti Ořechovka. V 

s 

a 
a 

s 

v 
dě a 

ce Slunná ve směru do centra v 

a s 
k a 
debaty s míst

Seznam výhe
kino v 

Komunitní 

a 
a městsk

a to na Ladronce.
m na Petřinách.

u stanice vlaku.
Kuličkový areál.
Stromy do ulic

u 
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v roce 1990 a 

i kvality uvá-
děných inscenací.

O 
o 

i 
a 

etablovala na událost, kterou si kulturní 

a 

vil inscenace Antonius a 

v 

a hudbu složil Michal Novinski. 
Jedna 

i 
s 

otcova smrt a 
A 

rovnat se s ní a 

Khek Kubařová  v  alternaci s  Veroni-
kou Mackovou,  Pavel Šimčík,  Petr Vr-

adimír Polívka.
Časopis Veleslavín připravil otáz-

představení – Veroniku Mackovou 
a Hynka Čermáka 

šíme 

ní. Platí to stále? Jak to vnímáte vy?
Myslím, že jsou i náročnější autoři, nic-

méně Hamlet patří k inscenacím, ve kterých 
je rozhodně dobré si zahrát.

Myslím, že Shakespeare je celkově 
pro herce základ.
Pro M: Je pro herečku role Ofélie 

Pro mnoho hereček je zrovna Ofélie tou 
vysněnou rolí. Co se týče mne, je mi velkou 

SHAKESPEARE NA PRAŽSKÉM HRADĚ

s 
a 

i a a Brati

Hynek Čermák, Ladislav Hampl, Veronika Khek Kubařová, Lenka Vlasáková

Jaroslav Plesl, Lenka Vlasáková, Hynek Čermák
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ctí zahrát si tak významnou roli. Hamleta 
bych si ale možná zahrála raději.
Pro M: 

sdemona, nebo Ofélie, a proč?  
Role Desdemony je mi hodně blízká, 

mám ji velmi ráda, doufám, že v  průběhu 
zkoušení si získám stejný přístup i k Ofélii.    
Pro Č: 
a 

př  
 Jako ke každé záporné roli, u které je důle-

žité zjistit pozitivní motivace, protože každá 
záporná fi gura si myslí, že dělá to nejlepší.
Pro Č: Nezahrál byste si 

Ani ne.
Jaroslav Plesl, Lenka Vlasáková, Hynek Čermák

Hynek Čermák

Jaroslav Plesl a Veronika Macková

i Claudia urči-
tý stereotyp v

 Myslím si, že jiný režisér a jiný herec rov-
ná se jiný výklad.  Hamlet/Ofélie každého 
herce bude úplně jiný/á, každý jinak zají-
mavý/á, ve spojení s  režisérským koncep-
tem k tomu snad ani nemůže dojít.

Každý herec pracuje na základě svých 
zkušeností, a ty bývají často rozdílné.

ských slavnostech? 
Ano, hrál jsem tři roky ve Veselých panič-

kách windsorských.
Taktéž, já hrála v  inscenaci 

Marná lásky snaha.

se Shakespearem? 
Ano, měl jsem možnost hrát v: Zkrocení 

zlé ženy, dále pak Richard III., Romeo a Julie, 
Večer tříkrálový, Sen noci svatojánské.

Sen noci svatojánské, Romeo a Julie, Ve-
čer tříkrálový, Othello, Marná lásky snaha.

Nejpřitažlivější asi obsazením
a atmosférou.

Mám ráda slunce a teplo, takže je pro 
mne obohacující občas vypadnout z  diva-
delní budovy, kde je prakticky celý den tma, 
a užít si místo umělých světel, která na vás 
pálí, to opravdové na čerstvém vzduchu.

i o di-
vadelních prázdninách?
Č Nevadí mi to.

Mimo představení budu mít relativně 
dost času relaxovat a užívat si volna, takže 
mi to až tak nevadí.

é zkušenosti?  

7



Mám, právě díky představením na 
shakespearovských slavnostech, které 
jsem již zmiňoval.

Když pominu účinkování na Letních 
shakespearovských slavnostech, naše di-
vadlo v  Pardubicích každoročně hraje pod 
širým nebem na Kunětické hoře, takže jisté 
zkušenosti již mám.

nebo na divadle? 
Je to jedno, všechno patří k mojí práci.

Nemohu to takhle přesně určit, každá 
věc má své kouzlo.

Rád bych si zahrál Cyrana z Bergeracu.
Puka v inscenaci Sen noci svatojánské 

nebo čerta v nějaké pohádce.
Jakou roli byste naopak odmítl/a?

Špatně napsanou.
Záleželo by na inscenaci, po-

tažmo režisérovi.
Kde a 

Nejčastěji v Dejvickém divadle.
V  pardubickém divadle 

a na Letních shakespearovských slavnos-
tech, samozřejmě.
Jaké máte další plány? Co nového při-

 nebo ve fi lmu?
V  Dejvickém divadle připravujeme nové 

premiéry, nyní dotáčím seriál Dabing 
street Petra Zelenky a připravuji se na po-
kračování Rapla.

 Chystáme inscenaci v divadle Palace, 
a co bude dál, to se uvidí.
Pro Č: 

táčení seriálu České televize Rapl, řekl 

 Vašeho názoru?
Jedná se o novinářskou lež. Nikdy jsem 

nic takového neřekl, nicméně novináři si 
upravují mé slovosledy, jak se jim to hodí. 
Řekl jsem: Rapla ZA TAKOVÝCH PODMÍ-
NEK už nikdy!!!!

mu takovému
Do toho nikomu nic není.

i 
rečtí partneři? 

Ano, mnohokrát.
Souhlasím.

Vleže. V přírodě.
Na pláži u moře.

onální fotograf?
Určitě ne, konkurence je skvělá a velká.

Pro M:

naopak zcela odlišného?
Zajímám se o teraristiku, doma mám 

hada a agamu, dále pak miluji cestování 
a občas si ráda zahraju na klavír.

M a Bydlíme tady a je nám tu dobře (až 
na to parkování ) :D

v 

a i 

ní, i 
a taneční 

v 
na Malostra

o 

iktor Kronbauer

Veronika Macková

Veronika Macková, Eva Suková, Veronika Khek Kubařová
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GALERIE VILLA PELLÉ PELLÉOVA 10, PRAHA 6 – BUBENEČ tel. 224 326 180, e-mail: info@villapelle.cz, www.villapelle.cz
Spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská. Galerie otevřena: út-ne 13.00-18.00

 24. 4. – 7. 7. | M. Šašek: let č. 59/74 
Výstava představuje tvorbu světoznámého ilustrátora, autora sedmnácti fenomenálních obrázkových knih o  světových metropo-
lích a zemích To je... Od To je Paříž, Londýn a Řím, přes New York, Mnichov a Benátky až po Hongkong a Austrálii. Emigrant a světoběž-

ník Miroslav Šašek v nich zachytil jejich historický obraz i dynamiku moderní doby let šedesátých 
a počátku let sedmdesátých. Jedinečný koncept knih, pečlivost při sbírání a  zpracování námětů, 
a především humor tvoří z díla Miroslava Šaška moderní klasiku a z jejich autora jednoho z našich nej-
proslavenějších světových ilustrátorů. Výstavu rozehrají animované, kreslířské i rozhlasové vstupy.

19. 7. – 29. 9. | Veronika Holcová – Wild Game / Divočina 
Předobrazy divoké kanadské krajiny se v díle Veroniky Holcové objevily dříve, nežli vůbec tušila, že 
se do Kanady někdy skutečně přestěhuje. Výstava nabídne nejen srovnání doby „pre-kanadské“ a ka-
nadské, ale i nové velkoformátové kresby s figurálními motivy. Vliv kanadského prostředí proniká do 
malířčiny tvorby přes nekonečný prostor, jiskřivě čisté světlo a ostré barvy, inspiraci nachází i v inuit-
ských duších. Jejich sochy, objekty a kresby mají ve své lapidárnosti (avšak s velkým citem pro detail) 
neskutečnou sílu. Do instalace budou zařazeny i objekty, které jako by se postupně odlouply z obra-
zu, nacházejí si v prostoru své místo, reagují na světlo. Při každé instalaci mohou měnit svůj objem. 

ČERVENEC – SRPEN 2017
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

ATELIÉR PELLÉ 

VÝSTAVY

NABÍDKA KROUŽKŮ ZÁŘÍ – PROSINEC 2017
Galerie Villa Pellé nabízí volnočasové aktivity pro děti formou tvůrčích dílen, animačních pásem a pravidelných nedělních kurzů dějin umění hrou. 
Zveme děti do světa umění prostřednictvím zábavných lektorských programů, které doplňují to, co ve škole nelze stihnout - pojďme se učit koukat!
NEDĚ LNÍ ŠKOLA UMĚNÍ HROU | otevřený kurz s lektorkou KATEŘINOU ŠVEJDOVOU
Pro děti od 6 do 10 let / max. 15 dětí; délka programu: 120 min/ 7 lekcí.
V otevřeném kurzu nabízíme kreativní a zároveň teoretický exkurz světem umění. Děti se skrze vybraná témata seznámí s vývojovými etapami 
dějin umění a v praktické činnosti si osahají výtvarné techniky. Kromě výtvarné tvů rčí dílny nám jde zejména o souvislost s dějinami umění 20. a 21. 
století a estetikou, oblastmi, které se dotýkají společ ného tvoř ení a povídání. Lekce pojímáme jako zážitkové vzdělávání, při kterém jde o rozvíjení 
tvůrčích postupů  a aktivní jednání dítěte samotného. 
UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA! V neděli 10.9. 2017 od 15:00 hod. Registrace: dilny@villapelle.cz 
Kurz Nedělní škola umění hrou bude probíhat pravidelně jednou za  14 dní o  nedělích vždy 
od 15.00 hod. Začínáme v neděli 24.9. 2017 od 15.00 hod. Cena za kurz ( 7 lekcí) je 840 Kč.
OD FLIPBOOKU K FILMU aneb filmová animace pro děti | s lektorkami Ultrafun
od 6 do 9 let / děti od 10 do 12 let / max. 7 dětí; délka programu: 90 min/ 10 lekcí, 
Pravidelný středeční program filmové animace se zkušenými lektorkami ze spolku animátorů 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové – Ultrafun. Půdní prostor vily se proměňuje v animační dílnu, 
která zpracovává nejrůznější témata. Programy zahrnují všechny postupy a principy tvorby 
animovaného filmu, od napsání scénáře, výrobu výtvarných návrhů přes samotnou animaci 
až po finální postprodukci obrazovou a zvukovou. Současně s workshopy probíhá i osvěta o tvůrcích a výtvarnících českého animovaného 
filmu, o dějinách, technikách, teorii a jeho současném postavení v celosvětovém kontextu. Obsahová nabídka zohledňuje i probíhající výstavy 
a pracuje s jejich vizuální složkou. 
UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA!  Ve středu 13.9. 2017 od 15:30 hod. Registrace: dilny@villapelle.cz 
Kurz filmové animace bude probíhat každou středu vždy od 15.30 hod. Termín konání kurzu: 4.10. – 6.12. 2017. Cena za kurz ( 10 lekcí) je 3.500 Kč.  
Zápis dětí na oba kurzy v 1. pololetí školního roku 2017/2018 probíhá i průběžně, děti lze registrovat na dilny@villapelle.cz  nebo na tel. 775 577 114. 
Ateliér Naše město | s lektory Mgr. Kateřinou Švejdovou, MgA. Martinem Hrubým
pro děti 1.supně ZŠ / max. 15 dětí; délka programu: 90 min / 12 lekcí
Volnočasový ateliér zaměřený na architekturu a krajinářskou tvorbu podněcující zájem dětí o prostředí města. Program ateliéru děti motivuje 
k přemýšlení o tom, co ony samy mohou udělat, abychom se cítili lépe v prostředí města. Programová náplň ateliéru má tvůrčí charakter, pracujeme 
s principy zážitkové pedagogiky – děti se učí rozpoznat strukturu města, seznamují se se základy perspektivy, kreslí a modelují vlastní plány budov, 
veřejného prostoru a městských celků. Ateliér je součástí vzdělávacího programu Nadace Proměny Karla Komárka a je realizován s nadační podporou.
Kurz Ateliér Naše město bude probíhat každé pondělí od 14:00 do 15:30 hod. Termín konání kurzu: 16. 10. 2017 – 15. 1. 2018. Cena za kurz 
(12 lekcí) je 1.500 Kč.  
Zápis dětí na 1. pololetí školního roku 2017/2018 probíhá i průběžně, děti lze registrovat na vzdelavani@nadace-promeny.cz nebo na tel. 778 737 711. 
www.villapelle.cz



O D   N E M O C I  K E   Z D R A V Í

Každoročně onemocní v Česku stov-
i malých dětí, chorobami 

nebo imunity... 

a návrat ke kva-

se s v mimořádně 

v u 
v rodině 

a 

a 

t a 
V 

a krevní 

S a krev-

o 

a o tom, co lidi k 

r

rodiny, kde se 

ní dřeně 
A inter-
netu o 
maminku malých dětí a 

a 

sonalistka a 

a 
fi rmy možnost 

centrum v 
Do registru dár

 k zaevidování?

v minulosti či 
A 

a 
darování dřeně. 

Je to citlivé, přesto se zeptám,
díl mezi dárcem

a 

u 

10



vetvorných buněk se totiž musí nasbírat 

se u a žen 

v
Vraťme se ke zdravotnímu stavu.

V 
o vstup do databáze

zaregistrovat?
a 

O 

a tkání, s nemocemi srdce, 
a 

s 
či antidiabetik. 

vyloučený? 

Pro vstup do registru
omezení. Znamená to

vstupovat?

v 

u nich 

dou k 

dých a k celosvětově. 

Jak probíhá v ÚVN vyšetření při
vstupu do registru?

u 
k nám 

s odborníkem, který 

s 
v 

a 

a 
k od-

k 
níc

Žádné další vyšetření se v 
registrace dárce

a 

s v 
a 

i 

významn

a 
k v regist-

kud by bylo třeba.

volník vstupem do registru stává
potenciálním dárcem. Znamená to,

v registru vedený,
nemusí nikdy dřeň darovat?

k darování dřeně vy-

a to 
i 

chranu života. 
text a foto: ÚVN

V Českém národním registru dárců dřeně bylo ke konci května 2017 registrováno 71 971 členů. V celém světě je v regist-
rech zapsáno 30 021 578 potenciálních dárců. Úspěšnost nalezení dárce je v současné době asi pro 80% pacientů, pořád tedy 
20% svého dárce nenajde. 

Vše o dárcovství kostní dřeně naleznete na www.kostnidren.cz
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SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA

7-8/2017

 18 - 25 let,
 18 - 35 let,
 .

1. Daniela Stickelová,  2. Jaroslav Svátek,  3. Karel Cedrych,

Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
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V průběhu 20. let směřovaly cesty ruské emigrace zejména do Bulharska (20 000), Jugoslávie (30 000) a Československa 
(25 000) či dále na západ do Německa (100 000) a Francie (150 000). Vlny emigrantů mířily také do Polska (50 000), Estonska 
(16 000), Finska (14 000), Lotyšska (9 000), Belgie (7 000) a Británie včetně kolonií, (4 000). Během první vlny emigrace z Rus-
ka (20. léta 20. století) vycestoval jeden až tři miliony obyvatel. Od roku 1921 tak v Evropě začala vznikat početná centra, 
v nichž se rozvíjel kulturní a politický život emigrace. Kromě umělců, herců, fi lmařů, básníků, hudebníků, malířů a spisova-
telů, představitelů ruské náboženské fi lozofi e a značného množství vědeckých pracovníků, např. z oborů astronomie, egyp-
tologie, geologie, biologie či chemie a také z průmyslové a strojírenské sféry, emigrovali i představitelé politického života 
(monarchisté, generálové bílé armády, ministři bývalé prozatímní vlády, eseři) a značné množství řadových vojáků. S nimi se 
přesouvalo i civilní obyvatelstvo a zemědělci a právě ti tvořili nejširší proud emigrace. 

Valentin Bulgakov se Lvem Tolstým v Jasné Poljaně v roce 1910

Sochař Alexandr Golovin 
a básníci Anatolij Stieger a Vladimír 
Mansvětov - 1935
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MALÁ BITVA VE VELKÉ VÁLCE
K 100. výročí bitvy u Zborova
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ků, velitele I. praporu 1. pluku poručíka Čečka 
a velitele II. praporu téhož pluku poručíka Hu-
sáka, kteří za součinnosti ostatních důstojní-
ků vypracovali pro své prapory detailní plány 

útoku a promyslili, každý po svém, i celkový 
útočný plán československé brigády. V průbě-
hu boje se skvěle osvědčila zejména myšlenka 
poručíka Husáka, nejlépe obeznámeného 
se zborovským bojištěm: nespoléhat na sou-
sední ruské jednotky, nýbrž prorazit nejdříve 
středem brigády, zabezpečeným z obou boků 
účinnou pomocí sousedních českosloven-
ských útvarů, a dílčími obchvatnými manév-
ry v rakouské pozici pomáhat pak hlavnímu 
útoku frontálnímu. Jen tím bylo také umož-
něno, že brigáda pronikla mnohem dále, než 
bylo původně zamýšleno.“
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„U Zborova se znovu objevil na jevišti 

dějin československý voják mravně odhodla-
ný k největší osobní oběti ve prospěch celku. 
Důstojníci pak byli v útoku nejen veliteli svých 
útvarů, nýbrž namnoze i živými příklady 
osobní statečnosti a hrdinství. Je pak jistě pří-
značné, že tohoto vítězství nebylo dosaženo 
drtivou převahou výborně ozbrojené masy, 
nýbrž bezpříkladnou odvahou a obratným 
manévrováním drobných hloučků a skupin 

našich vojáků, vycvičených předchozí činnos-
tí v předzvědných hlídkách. Československý 
voják zde stál jako rovnoprávný spolubojov-
ník dohodových států,  jako živý protest proti 
válečné politice rakousko-uherské i jako první 
představitel nového státního života českoslo-
venského. První a vítězná bitva našich legií 
obnovila po třistaleté přestávce válečnou 
slávu československých zbraní. Odkaz Zbo-
rova se stal součástí ideových zdrojů, jimiž 
je živena také soudobá obrana a nezbytné 
vojenské zabezpečování našeho národního 
a státního bytí.“
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Váš servisní partner Volkswagen PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
tel.: 800 10 12 12, e-mail: info@prerost-svorc.cz, www.prerost-svorc.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Volkswagen STK Service
Prevence je vždy lepší než později řešit nepříjemné následky. To platí u auta stejně jako u Vašeho zdraví. 
A nejlepší preventivní prohlídka je samozřejmě u skutečných odborníků. Náš servis je navíc spojen se 
zajištěním známky z technické kontroly a emisí zdarma. (*Prohlídka vozidla a odstranění případných 
závad před technickou kontrolou jsou zpoplatněny dle platného ceníku.) Zbavíme Vás tak nepříjemných 
formalit a ušetříme Vám čas, který můžete věnovat například svému zdraví. 
Proto jsme se stali partnerem Nadačního fondu Petra Koukala a jeho projektu „STK pro chlapy“. 

Více informací o projektu najdete na www.stkprochlapy.cz.

* V případě splnění podmínek uvedených na www.volkswagen.cz.

Svěřte se do péče
odborníků!

Možnost STK 

a emisí zdarma.


