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PROGRAM KINA DLABAČOV - ČERVENEC

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

kino-divadlo-kavárna

1/7/NE 15:00 PŘÍŠERKY Z VESMÍRU

 17:00 SICARIO 2: Soldado

 19:00 Láska bez bariér

3 - 7/7 NEPROMÍTÁME

10/7/ÚT 21:00 TEHRAN TABOO - English Friendly Tuesday

11/7/ST 21:00 Muž, který zabil Donna Qujita/ FILMOVÁ NOVINKA

12/7/ČT 21:00 Ant-Man a Wasp/ FILMOVÁ NOVINKA

13/7/PÁ 21:00 Studená válka/ FILMOVÁ NOVINKA

14/7/SO 21:00 Ant-Man a Wasp/ FILMOVÁ NOVINKA

17/7/ÚT 21:00 120 BPM - English Friendly Tuesday

18/7/ST 21:00 Tísňové volání/ FILMOVÁ NOVINKA

19/7/ČT 21:00 Mamma Mia: Here We Go Again/ FILMOVÁ NOVINKA

20/7/PÁ 21:00 Úsměvy smutných mužů/ FILMOVÁ NOVINKA

21/7/SO 21:00 Mamma Mia: Here We Go Again/ FILMOVÁ NOVINKA

24/7/ÚT 21:00 LOVELESS - English Friendly Tuesday

25/7/ST 21:00 Střídavá péče/ FILMOVÁ NOVINKA

26/7/ČT 21:00 Hotel Artemis/ FILMOVÁ NOVINKA

27/7/PÁ 21:00 Děsivé dědictví/ FILMOVÁ NOVINKA

28/7/SO 21:00 Hotel Artemis/ FILMOVÁ NOVINKA

31/7/ÚT 21:00 ON BODY AND SOUL - English Friendly Tuesday



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

3

Letní oddechová Plocha v 
provozu na Kulaťáku. Měst-
ská část Praha 6 koncem května 
otevřela na Kulaťáku svou odde-
chovou zónu (Letní oddechová 
plocha Dejvice neboli LOP). Ta 
je v provozu minimálně až do 
konce září, a to od pondělí do 
neděle. Omezený provoz je vždy 
v pátek a v sobotu, a to z důvo-
du konání Farmářských trhů na 
stejném místě. Velký stan však 
je k dispozici návštěvníkům trhů 
a jistě zaručí příjemné stinné 
posezení. Návštěvníci si mohou 
na místě zdarma zapůjčit řadu 
stolních her, zahrát si stolní te-
nis, petanque, badminton a z 

dalších, méně tradičních, her 
zmiňme třeba Kubb, Mölkky či 
speedminton. Ani letos neza-
pomínáme na děti, přichystány 
budou vodní atrakce, trampolí-
na a jiná skákadla nebo dětské 
pískoviště. Pro všechny nabídne 
LOP pikniky, kulturní akce, diva-
délka pro ty nejmenší, sportov-
ní lekce cvičení od báječných 
lektorů. Chybět nebudou ani 
stánky s občerstvením a nápoji, 
místa pro grilování či ohně na 
opékání buřtů. Veškeré pozván-
ky na akce a vystoupení budou 
zveřejňovány na Facebookové 
stránce www.facebook.com/
LOPdejvice.

Šest kaplí Poutní cesty do Háj-
ku hledá své donátory. Soubor 
barokních výklenkových kaplí 
Poutní cesty do Hájku patří mezi 
významné nemovité památky 
na  území Prahy 6. Původně dva-
cet výklenkových kaplí bylo po-
dél staré zemské stezky vedoucí 
od  městské brány na  pražském 
Strahově až k  loretě uprostřed 
františkánského kláštera nedale-
ko od  Červeného Újezdu posta-
veno ke stému výročí oslav zalo-
žení hájecké lorety. Výklenkové, 
téměř 9 metrů vysoké kaple stály 
v  nepravidelných rozestupech 
podél cesty dlouhé bezmála 
18 km. Bylo jich původně dva-
cet a  vznikaly postupně v  letech 
1720–1734 nákladem dobrodin-
ců – donátorů. Podle dobových 
pramenů přispěl každý dobrodi-
nec na  zřízení jedné kaple část-
kou 200 zlatých na  její stavbu 
a  částkou 20 zlatých na  její udr-
žování. Mezi donátory byli např. 
hrabě Karel Joachim Breda, hra-
bě František Josef Černín, hrabě 

Antonín Jan Nostic, kníže z  Lob-
kovic, ale také Magistrát Staré-
ho města Pražského. Na  území 
městské části Praha 6  se nachází 
šest zachovaných výklenkových 
kaplí: kaple č. 1 – Dlabačov, č. 3 
– Kocourova, č. 4 – Ladronka, č. 5 
– Vypich, č. 6 – Bolívarova a č. 11 
– Na Hůrce. Městská část Praha 6 
započala se záchranou těchto ob-
jektů již v roce 1998 a v roce 2001 
byla obnova prvních pěti kaplí 
dokončena. V  roce 2012 byl pak 
realizován přesun a obnova kap-
le č. 11. Jako každý objekt, i kaple 
však potřebují údržbu a  průběž-
né opravy. Přestože Městská část 
Praha 6 i nadále pokračuje v pra-
videlné údržbě, ráda by navázala 
na systém doktorství a hledá pro 
kaple jejich donátory. 

Přispět můžete jakoukoliv část-
kou, jak jednorázovou, tak pravi-
delnou, buď na  konkrétní Vámi 
vybranou kapli, nebo na obnovu 
kaplí obecně a  částka pak bude 
použita na  aktuálně probíhající 
opravu jedné z nich. Vaše jméno, 

jméno Vaší fi rmy či společnosti
a  logo bude pak uvedeno 
na  stránce donátorů na  webu 
sdružení Poutní cesta Hájek. Své 
fi nanční příspěvky můžete pouká-
zat na účet: 2000866399/0800 VS 
18200. V případě požadavku dárce 
a u významnějších fi nančních pří-
spěvků bude uzavřena písemná 
darovací smlouva. Případné dota-
zy směřujte, prosím, na  Kancelář 
architekta na  e-mailovou adresu 
mcecilova@praha6.cz. Podrob-
né informace o  historii Poutní 
cesty a o jednotlivých kaplích na-
leznete na webu sdružení Poutní 
cesta Hájek
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Vyplňte pocitovou mapu - klimatická 
změna a kvalita prostředí Prahy 6. Měst-

ská část Praha 6 uspořádala setkání, které 
se věnovalo tématu klimatické změny a 

strategii na zmírnění jejích dopadů v Praze 
6. Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 7. červ-
na v budově Úřadu městské části Praha 6. 
V průběhu večera zazněly příspěvky:

Zranitelnost města vůči dopadům změny 
klimatu (Eliška K. Lorencová, CzechGlobe)

Člověk a počasí ve městě – modelování 
teplotních poměrů Praha 6 - Ruzyně (Jan 
Geletič, Ústav informatiky AV ČR)

Jak se hl. m. Praha připravuje na změnu 
klimatu (Mária Kazmuková, Odbor ochra-
ny prostředí, MHMP)

Záštitu nad setkáním drží starosta MČ 
Praha 6 Ondřej Kolář a místostarostka 
pro strategický rozvoj a památkovou 
péči Eva Smutná. 

  Celé léto bude probíhat sběr podně-
tů obyvatel do tématické pocitové mapy 
Prahy 6. Více informací naleznete na 
webové stránce www.praha6.cz/strate-
gicke-dokumenty nebo www.iprpraha.
cz/adaptacnistrategie.

Omezení vstupu a výstupu metra Dej-
vická. Společnost ELTODO provádí až do 
30.  září 2018 modernizaci elektroinstalace 
stanice metra Dejvická. Z tohoto důvodu jsou 
omezeny vstupy a výstupy z nebo do metra, 
včetně dopravního opatření na komunikaci. 
Celá akce je prováděna v etapách a obsa-
huje modernizaci normálního a nouzového 
osvětlení, rozvaděčů, zásuvkových vývodů, 
informačních a reklamních panelů, řídicích 
systémů, výměnu podhledů, opravu obkladů 
stěn, rekonstrukci dlažby a výstupů z metra.

• V  období od  1.  července 2018 
do  20.  července   2018 uzavře-
ní vstupu a výstupu z podchodu 
ve směru a nástupní autobusové 
zastávky Dejvická směr Suchdol.

• V období od 21. července 2018 
do  25.  srpna 2018 uzavření 
vstupu a  výstupu z  podchodu 
ve směru ulice Šolínova a tram-
vajové zastávky Dejvická směr 
centrum.

• V  období od  26.  srpna 2018 
do 30. září 2018 dochází k dočas-
nému uzavření vstupu a  výstupu 
podchodu ve směru ulice Bansko-
bystrická a  na  tramvajovou za-
stávku Dejvická ve směru Bořislav-
ka, respektive Divoká Šárka.

Vedení městská části se snaží se společ-
ností ELTODO, a.s. dohodnout co nejkrat-
ší možný čas opravy včetně dopravního 
opatření v ulici Evropská.
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AVOIDING 
SUMMER BOREDOM
For many, summer is a time of happiness and 

relaxation. Barbecues in the park, weekend trips to 

cottages and holidays abroad are all part and parcel of 

these warmer months. However, for those of us with 

children it can sometimes be a little more stressful. 

Finding a babysitter that can look after the children 

while you’re at work is not always easy, and kids can 

even get bored without the distraction of school.

There is one fantastic solution to this, though: summer 

camps! Rather than fork out cash for a child carer who 

will only supervise the children at home or a park, why 

not use that money for something much more fun and 

educational? 

Most Czechs I meet who have an advanced or 

profi cient understanding of English did not get to 

that level because of school. Instead, they attended 

summer camps in English, made friends from other 

countries with whom they could practise, and there 

developed a love of the language that encouraged 

them to try harder and even read in English. Rather 

than with dusty old course books, English summer 

camps teach the language through activities and 

carefully-chosen materials, as well as excursions to 

interesting places. 

If you want your child to turn off  the games console 

for a few weeks and actually enjoy themselves while 

learning English, then you can’t go wrong with a 

summer camp!

To avoid – vyhnout se

Boredom - nuda

To distract – rozptýlit, odvést pozornost

To fork out – vypláznout, zacálovat (hovorově)

To supervise - dohlížet

To develop – rozvíjet se

Dusty - zaprášený

Actually – skutečně, doopravdy

Prodejem Areálu Dračky získala Pra-
ha  6 téměř půl miliardy korun. Prodej 
Areálu Dračky na Ořechovce, za který rad-
nice požadovala minimálně 250 milionů 
korun, nakonec vynesl téměř dvojnásobek. 
Prodej formou sharedealu administrovala 
dceřiná společnost SNEO, a.s. s přispěním 
advokátů Havel Holásek. „Po otevření na-
bídkových obálek jsme byli v šoku, takovou 
sumu nikdo nečekal. Musím říct, že všichni 
odvedli dobrou práci a  podmínky byly při-
praveny opravdu precizně,“ říká Ondřej 
Kolář, starosta Prahy 6. Konečná částka 
za  prodej Areálu Dračky je 436 501 000 
korun, které uhradí společnost PENTA. 

Ta získá území s  připraveným projektem 
i  stavebním povolením. Do  dvoukolové 
soutěže se přihlásilo sedm společností, 
do  druhého kola postoupily tři nejlep-
ší nabídky. „Byl to skutečně náročný rok 
a  půl, během kterého jsme prodej připra-
vovali. Děkuji jak všem kolegům, tak advo-
kátům za  profesionální přístup při přípra-
vě transparentní soutěže,“ dodává Tomáš 
Jílek, předseda představenstva SNEO, 
a.s. O tom, jak prostředky získané touto 
transakcí Praha 6 využije, rozhodnou za-
stupitelé při přípravě rozpočtu na  další 
rok. Část bude také využita na dostavbu 
bazénu na Koupališti Petynka.

Letní kino u  Keplera otevřelo své 
brány návštěvníkům. První letní sezóna 
odstartovala ve čtvrtek 14. června v pro-
storách parku u  Gymnázia Jana Keplera 
na  Praze 6. Zahajovacím snímkem byl 
film Černý Petr režiséra Miloše Formana, 
který bude promítán z  16 mm filmové-
ho pásu. Projekt Letního kina u  Keplera 
vznikl na základě výsledků veřejného hla-
sování občanů Prahy 6 v rámci participa-
tivního rozpočtu Prahy 6. V loňském roce 
uspořádala Městská část Prahy 6 první 
participativní projekt Nápad pro Šestku, 
v  němž občané Prahy 6 měli možnost 
na  základě veřejného hlasování rozhod-

nout o  jeho realizaci. Vítězným návrhem 
se stal nápad slečny Martiny Kaňákové, 
která uspěla se svým projektem letního 
kina. Rok po vyhlášení výsledku hlasová-
ní letní kino oživí dříve nevyužitý prostor 
parku u Gymnázia Jana Keplera. Projekce 
v  letním kině u  Keplera budou probíhat 
každý čtvrtek až do poloviny září. Pro-
gram, stejně jako bližší informace, budou 
zveřejněny na webových stránkách Prahy 
6 www.praha6.cz/letnikino a na faceboo-
kové stránce www.facebook.com/letniki-
nopraha6. Provoz Letního kina u Keplera 
je realizován za finanční podpory Městské 
části Prahy 6. Cena vstupného je 50 Kč.

12. 7. S čerty nejsou žerty (16mm)

19. 7. Funne: Dívky, které snily o moři

26. 7. Hastrman

2. 8. Pátrání po Sugar Manovi

9. 8. Páni kluci (16mm)

16. 8. Ztratili jsme Stalina

23. 8. Nic jako dřív

30. 8. Planeta Česko

6. 9. Sněhulák

13. 9. Všichni dobří rodáci / 

  Slavnosti sněženek (16mm)

Letní kino u Keplera: Program



I letos se v Praze Slavnosti odehrají na dvou scénách – v Královské 
zahradě Pražského hradu před Míčovnou a také v malebných prosto-
rách Lichtenštejnského paláce (HAMU) na Malostranském náměstí.  

Hlavní novinkou Letních Shakespearovských slavností 2018 je 
méně známá Shakespearova hra Dobrý konec všechno spraví, 
označovaná za  něžně melancholickou komedii plnou dobrodruž-
ství, lásky a zázraků. Klíčovou roli v ní hraje tzv. postelový trik, ale 
promyšlený svůdcovský plán dopadne úplně jinak, než byl původně 
zamýšlen. Představení láká na výborné obsazení: v hlavních rolích 
se objeví Anna Fialová, jedna z nejvýraznějších hereček nejmladší 
generace, nebo talentovaný brněnský herec Martin Siničák. Zazáří 
i zvučná jména jako Ondřej Pavelka, Martin Dejdar, Jan Vlasák nebo 
David Novotný. Komedii režíruje legenda českého divadla, Jan An-
tonín Pitínský, několikanásobný držitel ceny Alfréda Radoka. Hudbu 
k představení zkomponoval Vladimír Franz, scénu navrhl Jan Štěpá-
nek a kostýmy Jana Preková.

Program festivalu obohatí anglicky hraná komedie Measure for 
Measure v podání Prague Shakespeare Company a bratislavská in-
scenace Komédia omylov. 

Naopak naposledy mají letos diváci příležitost zhlédnout dvě hoj-
ně navštěvovaná představení. Prvním je Sen noci svatojánské – sva-
tební crazy komedie o kouzlu jedné magické letní noci, ve které září 
David Prachař a Vanda Hybnerová. Druhou derniérou je Romeo a Ju-
lie – tragédie veronských milenců plná poetických obrazů. Diváky 
zaujala především netradičním pojetím, kdy rozpustilý romantický 
sen mladých milenců ve druhé půlce představení zvážní a na konci 
se změní v napínavou noční můru. Jan Sklenář a Tereza Voříšková 
podávají v hlavních rolích Romea a Julie strhující výkon. 

Obě letos derniérové inscenace Letních Shakespearovských slav-

ností režíroval SKUTR – Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. S dru-
hým jmenovaným jsme si o Letních Shakespearovských slavnostech 
povídali.   

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ
SLAVNOSTI 2018

DOBRÝ KONEC VŠECHNO SPRAVÍ

Premiéra a dvě derniéry
Sledovat pěkné divadelní představení pod širým hvězdným nebem patří mezi nejhezčí a nejsilnější zážitky, které si mů-

žeme dopřát. Letní Shakespearovské slavnosti nám to umožňují každoročně již od roku 1998. Už dvacet let uvádějí hry 
jednoho z největších dramatiků všech dob Williama Shakespeara v původních překladech Martina Hilského a za tu dobu se 
na naší kulturní mapě staly pojmem.  

Režisér  letošní premiéry Jan Antonín Pitínský
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Pro Letní Shakespearovské slavnosti 
jste v  roce 2013 inscenovali Sen noci 
svatojánské a  o  dva roky později Ro-
mea a Julii. Letos mají obě tato úspěš-
ná představení derniéru. Jaký je to pro 
režiséra pocit, když jeho dílo, a nemys-
lím tím pouze tyto dva konkrétní tituly, 
derniérou vlastně zanikne?   

Na divadle je krásná právě ta jeho po-
míjivost. V  podstatě je každý divadelní 
večer neopakovatelný. Bude mi samo-
zřejmě líto obou inscenací hlavně kvůli 
skvělým hercům, které se podařilo dát 
dohromady. Nemyslím teď jejich indi-
viduální výkony, ale herce jako skupinu 
lidí, kteří na sebe slyší, mají se rádi a váží 
si jeden druhého.

Liší se podoba představení po něko-
lika sezonách od podoby, kterou mělo 
krátce po premiéře?

Ano, liší se velmi. Aby se inscenace vyví-
jela po premiéře dobrým směrem, je dů-
ležité mít trochu štěstí a  hlavně obsadit 
lidi, kteří si představení budou užívat. S je-
jich radostí z inscenace a z jejich hravosti 
vyroste v kontaktu s diváky teprve před-
stavení, které má šanci něco sdělovat. 
Nejde jen o herce, ale i o techniky stavby, 
zvukaře, produkci, světla a tak dále.

Měli jste už předtím s představeními 
pod širým nebem nějaké zkušenosti? 
Nakolik je režijní práce jiná oproti ka-
mennému divadlu?  

Zkušenost jsme měli z  několika pro-
jektů. Ta práce se liší tím, že je člověk víc 
závislý na  počasí. Když je ošklivo a  prší, 
přijde o  zkoušku a  třeba i  o  všechny 

hlavní a  generální zkoušky, což se nám 
stalo na  Otáčivém hledišti v  Českém 
Krumlově, kde jsme inscenovali Janáčko-
vu operu Příhody lišky Bystroušky. Kon-
krétně na  Pražském hradě se zkouší, až 
když herci dohrají ve svých domovských 
divadlech. Někteří vyjíždí na  zkoušku 
po představení i třeba z Brna. Takže se díl-
čí zkoušky začínají odehrávat od osmi ve-
čer a plnohodnotné od jedenácti. Zkouší 
se tak do dvou, do tří do rána. Když při-
jdete v  červnu v  osm večer na  Pražský 
hrad, je pořádné horko, ale ve tři v noci 
už může být jen kolem osmi stupňů. 
Takže se každý den postupně oblékáte 
do podvlíkaček a zimní bundy.

Co se týká samotné režijní práce, musí-
me počítat s tím, že první půlka představe-
ní se odehrává za denního světla, nemůže-
te pak pomáhat atmosféře světelným light 
designem. Také stačí, aby kolem proletěl 
pták, nebo si sedl na  jeviště a  okamžitě 
na  sebe strhne pozornost. Herci s  něčím 
takovým musí počítat a v těchto situacích 
improvizovat, pokud se jim to stane. 

Proč režírujete ve dvojici? Nenese to 
s sebou zárodek konfl iktů? 

Naopak, my se doplňujeme. A navzájem 
si „cenzurujeme“ své nápady. Máme celou 
dobu vzájemnou korekturu. To je něco, co 
nám jiní režiséři závidí. Taky zvládneme více 
divadelních profesí. Martin Kukučka ještě 
choreografi ckou, já hudební a scénáristicko 
- dramaturgickou, dohromady pak i světel-
ný design.

Jaké máte zkušenosti se Shake-
spearem? Kolik jeho titulů jste již 

ve své kariéře připravili? 
Kromě Romea a Julie a Snu noci svato-

jánské jsme ještě v rámci studia režírovali 
pohostinsky na  bratislavské VŠMU, in-
scenovali jsme tenkrát Macbetha. A  pro 
jedno autorské představení jsme se in-
spirovali Bouří. Inscenace se jmenuje také 
Bouře, hrají v něm dva herci z Varšavy, je-
den srbský herec a slovenský herec Cson-
gor Kassai. Inscenaci dodnes uvádíme.

Vzpomínáte si na  svoje úplně první 
setkání se Shakespearem?

Myslím, že to byl fi lm Romeo a  Julie 
Franca Zeffi  relliho.

Jaký máte názor na  aktualizace 
Shakespearových her? Dáváte před-
nost klasickým inscenačním postu-
pům, nebo Shakespeara nějakým 

způsobem moderni-
zujete? Co je v tom pří-
padě přínosné a  co je 
už za hranu?

Osobně moc nerozu-
mím, co se obecně míní 
pod termíny „klasické 
inscenační postupy“ 
a  „modernizace“ Shake-
speara. V  Čechách není 
nijak dlouhá tradice 
uvádění Shakespearo-
vých her. Také sám pře-
klad nepřevádí, naštěstí, 
Shakespearův jazyk na-
příklad do  veleslavínské 
češtiny, ale vždy do  ja-
zyka své doby. Obecně 
asi existuje představa 
romantických inscenač-
ních postupů, kdy herec 
je navlečen do  pseudo-

NA DIVADLE JE KRÁSNÁ JEHO POMÍJIVOST
Rozhovor s polovinou režijního tandemu SKUTR Lukášem Trpišovským

Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka

Lukáš Trpišovský
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renezančního kostýmu, stojí a recituje. To je 
ale divadelní tradice 19. století a není ničím 
věrná originálnímu Shakespearovi. V době 
Shakespeara byli herci oblečeni podle sou-
časné módy haute couture, takže bychom 
dnes asi museli hrát v modelech například 
od Vivienne Westwood. Myslím, že je jedno, 
jaké prostředky použijeme pro to, abychom 
odvyprávěli Shakespearův příběh. Důležité 
je, aby divák odcházel zasažen, měl o čem 
přemýšlet, aby s  ním inscenace nějak po-
hnula. Nejlépe pozitivně, ale i negativně je 
možná lepší, než aby jen seděl, poslouchal 
obecnou recitaci a nudil se.

Pracovali jste na malých scénách, ale 
i  v  Národním divadle. Vedle činohry 
jste inscenovali i operu nebo balet, ale 
také nový cirkus. Co je vám nejbližší?

Právě ta pestrost, možnost se pořád 
něco nového učit, neustrnout a přecházet 
ze žánru do žánru.

Se  kterými divadly aktuálně spolu-
pracujete a  na  jaké vaše inscenace se 
mohou jít diváci podívat?

Od této sezóny jsme se stali součástí umě-
leckého vedení Divadla v Dlouhé. Takže kro-
mě jedné inscenace v sezóně připravujeme 
také tituly pro příští dvě sezóny. Vybíráme 
spolupracovníky. Navrhujeme nové herce 
a hostující režiséry. V současnosti tu připra-
vujeme autorskou inscenaci Sen v  červe-
ném domě, která se volně inspiruje Čtyřmi 
kvartety T. S. Eliota a  také vzpomínkami 
účinkujících herců. Formou to bude nej-

blíže jevištní básni mezi slovem, pohybem 
a živou hudbou. V červnu byly předpremié-
ry a premiéra bude v září. Jinak mohou divá-
ci zajít do Divadla v Dlouhé na našeho Rac-
ka, ale i  ostatní nové tituly režisérky Hany 
Burešové – Élektru, nebo Lucernu, která se 
mimochodem stala inscenací roku 2016.

Dále na nás mohou zajet diváci do ně-
meckého Essenu, kde jsme inscenova-
li Smetanovu Prodanou nevěstu, nebo 
do bratislavského kultovního divadla As-
torka Korzo`90 na Lásky jednej plavovlás-
ky. Účinkuje v nich skoro celý soubor – na-
příklad Zuzana Krónerová, Anna Šišková 
a  v  hlavních rolích Dominika Morávková 
a Pavol Šimun.

V Hradci Králové jsme v dubnu premié-
rovali naši adaptaci Dostojevského romá-
nu Bratři Karamazovi. Skvělí jsou všichni 
herci, ale především Jirka Zapletal, který 
v roli starého Karamazova podle mne po-
dává jeden ze svých životních výkonů. 

Závěr letošní sezóny bude hodně 
ve  znamení derniér. Kromě Snu noci 
svatojánské a  Romea a  Julie na  Letních 
Shakespearovských slavnostech to bude 
ještě derniéra opery Maurice Ravela Dítě 
a kouzla na  festivalu Smetanova Litomy-
šl a  Janáčkových Příhod lišky Bystroušky 
na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově.

Jaké plány máte do budoucna? 
Chceme dělat divadlo. Do  roku 2021 

máme naplánováno vše skoro den po dni. 
Budeme se především věnovat Divadlu 

v  Dlouhé. Budeme i  docela hodně ces-
tovat. Kromě spolupráce s  Národním di-
vadlem Praha, pro které chystáme Erbe-
novu Kytici, budeme v  Ostravě pracovat 
na  Juliettě Bohuslava Martinů a  operu 
také vytvoříme pro Národní divadlo Brno. 
Pak máme rozjednanou spolupráci se Slo-
venským národním divadlem. A budeme 
velmi pravděpodobně režírovat i v Polsku 
a snad znovu i v Německu.

Časopis Veleslavín39 vychází v Praze 
6. Máte k  této městské části nějakou 
vazbu?

Jsem z  rodiny, která je již po generace 
pražská. Pocházíme z  Malé Strany, Kav-
čích hor a  Košíř. Sám jsem bydlel celé 
dětství na  Skalce, pak jsem se přestěho-
val na  Flóru a  v  současnosti jsem zakot-
vil na Janáčkově nábřeží, odkud to mám 
blízko do  práce. Takže jak je vidět, nikdy 
jsem v Praze 6 nebydlel. Často ale jezdím 
venčit s přítelem pejsky do Divoké Šárky, 
kde je i  skvělé a překrásné letní koupali-
ště. Pak je za  Kulaťákem kultovní Dejvic-
ké divadlo, jedno z  mála divadel, kam 
chodím rád jako divák. Mám rád uličky 
mezi Hradčanskou a Kulaťákem, kde jsou 
skvělé kavárny a restaurace. A rád zajedu 
i ke kostelu svatého Matěje. Často projíž-
dím Prahou 6 na  letiště. Takže se loučím 
a vítám s Prahou právě pohledem na Pra-
hu 6, kde bydlí i spousta mých kamarádů.   

Jiří Hruška
foto: AGENTURA SCHOK

L. Trpišovský, M. Kukučka a M. Hilský
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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-pá 13.00-19.00, so-ne 11.00-19.00

 SEMPÉ – MALÝ MIKULÁŠ A JINÉ ...
 PRODLOUŽENO DO 19. 8.!        
První výstavu světoznámého francouzského kreslíře a  ilustrátora 
v Česku máte možnost navštívit až do konce srpna! Přijďte si užít 
léto s malým Mikulášem, zastavit se a  zasmát nad  Sempého jedi-
nečným novinovým humorem nebo se pokochat titulními stranami 
světoznámého magazínu New Yorker – to vše ve třech patrech uni
 kátní expozice ve Villa Pellé.

 STÁLÁ SOUČÁST VÝSTAVY  
 PŮDA VILLY PELLÉ    
Redakce občasníku Patálie v Pellé | Jak složit dohromady obrázky a slo-
va a  vytvořit tak novinovou maketu? Vyzkoušejte si práci redaktora, 
sestavte si vlastní novinovou stránku. Prodlužujeme i SOUTĚŽ O NEJLÉ-
PE POPSANÝ PRŮŠVIH! Přijďte si do Villa Pellé pro formulář a inspiraci 
a popiště svůj největší průšvih. Vybrané přispěvky oceníme! Uzávěrka 
 do 31. 7. Více na www.villapelle.cz

TVŮRČÍ DÍLNY 
A KOMETOVANÉ PROHLÍDKY 
PRO MALÉ I VELKÉ
Více na www.malymikulas.cz nebo www.villapelle.cz. 
Všichni malí Mikulášové mají vstup zdarma.

ČERVENEC 2018
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

100. LET VÝROČÍ REPUBLIKY VE VILLA PELLÉ

VÝSTAVA

V  září chystáme výstavu věnovanou prvnímu náčelníkovi československého 
armádního štábu, Maurici Césarovi Josephu Pellému, a  to ke  stoletému výročí 
založení Československé republiky. Pellé bude představen nejen jako armádní 
generál, ale i  kreslíř a  neopominutelná kulturní postava dvacátých let v  nově 
se rodícím státě. V  doprovodu osobností jako Max Švabinský, Karel Stretti, 
 Otto Gutfreund, Vojtěch Preissig, Josef Váchal atd.
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O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

Počátky ÚVN nebyly nikterak jednodu-
ché. O  výstavbě nové pražské vojenské 
nemocnice se sice rozhodlo už v  roce 
1925, ale nastupující krize, nedostatek 
fi nancí i  politické neshody posunuly po-
čátek výstavby o jedenáct let později. Prv-
ní pacienty tu začali léčit v září 1938. Jen 
několik měsíců po  otevření nemocnice, 
na jaře 1939, obsadila nemocnici němec-
ká okupační armáda. Stovky vojenských 

lékařů a zdravotníků působily v domácím 
odboji, vstoupily do  zahraničních jedno-
tek, mnozí byli vězněni v koncentračních 
táborech. Po osvobození v roce 1945 při-
šla rychlá poválečná obnova. V roce 1947 
tu vzniká první anesteziologické odděle-
ní v Československu, o dva roky později, 
jako jedno z prvních v zemi, také transfuz-
ní oddělení. Nemocnice se stává školicím 
zdravotnickým střediskem Školy důstoj-

níků zdravotnictva a lékárnictva v záloze, 
své místo tu má také Vojenská škola lékař-
ská a dodatečné vzdělávání zdravotnic. 

V  roce 1950 je Masarykova nemocni-
ce přejmenována na  Ústřední vojenskou 
nemocnici. Její prestiž roste, vznikají 
postupně další odborná oddělení. Stá-
vá se centrem  postpromoční přípravy 
absolventů Vojenské lékařské akademie 
v  Hradci Králové. V  roce 1955 tu vzniká 

ÚVN V PROMĚNÁCH ČASU, 
80 LET PRO DOBRO SVÝCH PACIENTŮ

80 let. Tak dlouho procházejí branami Ústřední vojenské nemocnice pacienti, aby si sem přišli pro uzdravení. Její historie je 
dlouhá jeden lidský život, za který se tu léčily milióny pacientů.

Asi málokterý z pacientů, kteří sem přicházejí, tuší, že vznikla za první republiky a že ve svých počátcích nesla jméno 
prvního Československého prezidenta T.G. Masaryka. Až později, v roce 1950 byla přejmenována na Ústřední vojenskou 
nemocnici. Historie nemocnice, spojované dnes s vysokou prestiží, kvalitní péčí, diskrétností a bezpečím, prožila vzestupy, 
ale i smutná období těsně spjatá s dějinnými událostmi naší země.

Vjezd - šedesátá léta
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Vědecká rada a  permanentní součástí 
práce mnoha lékařů se stává výzkumná 
a badatelská činnost. Nemocnice se stále 
více zaměřuje na výzkumné projekty, má 
řadu skvělých a  zkušených odborníků, 
nejmodernější vybavení té doby. Provází 
ji řada úspěchů v  rentgenologii, neuro-
logii, rozvíjí se kardiochirurgie a  mnohé 
další obory. Jako první v Československu 
zde na neurochirurgickém oddělení pro-
vádějí operační stereotaktické výkony 
na  centrálním nervovém systému. Dů-
ležitým mezníkem je vznik první kliniky 
v ÚVN  - Neurochirurgické kliniky Fakulty 
všeobecného lékařství Univerzity Karlovy 
v říjnu 1959. Kliniku již tehdy vyhledáva-
li pacienti nejen z celé naší země, ale i ze 
zahraničí, a  to především zásluhou její-
ho prvního přednosty profesora Zdeňka 
Kunce. Žádný z  pamětníků nezapomene 
ve  svých vzpomínkách zmínit generál-
poručíka MUDr.  Františka Engela, který 
stál počátkem 60. let v čele ÚVN.  Všichni 
oceňují, že dovedl ÚVN na  vysokou od-
bornou úroveň a zároveň že zde vytvořil 
příjemné přátelské pracovní prostředí. 

Ke zlomu bohužel došlo po okupaci so-
větskými vojsky v srpnu 1968. Nemocnice 
byla tehdy považována za  jedno z proti-
stranických center v armádě, musela čelit 
byrokratickým konvenčním přístupům, 
mnohé její zaměstnance čekalo exem-
plární potrestání a  čistka. Opustily ji de-
sítky lékařů, mnozí nedobrovolně, včetně 
Dr. Engela. Změnilo se vedení, nastalo ob-
dobí stagnace a snížení odborné úrovně. 
Slaví tu první máj, dny osvobození, vše je 
protknuto obdobím normalizace.

Po  roce 1989 se tvář vojenské nemoc-

nice zcela mění: do té doby zde pečovali 
především o  vojáky základní služby, vo-
jáky z  povolání a  jejich rodiny. Nově se 
nemocnice otevírá veřejnosti a  od  roku 
1994 sem přicházejí ročně tisíce, a  po-
sléze statisíce civilních pacientů. Vznikají 
další kliniky první lékařské fakulty Univer-
zity Karlovy - Interní klinika a oční klinika, 
v  roce 2005 také Chirurgická klinika 2. 
LF UK a  od  počátku ledna 2007 se stává 
ORL oddělení klinikou 3. LF. Nemocnice 
se rychlým tempem modernizuje, usiluje 
o zvyšování kvality, zavádí nové medicín-
ské postupy. Jako první nemocnice v Čes-
ké republice i  střední a východní Evropě 
úspěšně naplňuje náročné podmínky 
akreditace kvality poskytované péče JCI.  
Tempo rozvoje ÚVN nabírá na obrátkách. 
V  únoru 2012 získává ÚVN statut fakult-
ní nemocnice, postupně tu vzniká dal-

ších pět klinik, z nichž čtyři náleží k 1. LF 
UK – klinika infekčních nemocí, klinika 
anestezie, resuscitace a  intenzivní péče, 
ortopedická klinika a  onkologická. Zatím 
poslední, ustanovenou v roce 2015, je Gy-
nekologická klinika 3. LF UK. 

Ta nevýraznější proměna soudobé ÚVN 
je patrna viditelná v péči o pacienty, v za-
měření na jejich spokojenost.

ÚVN si letos připomíná osmdesátiny. 
Možná si s sebou nese pár vrásek z doby 
německé okupace či normalizace, ale urči-
tě je stále mladá, perspektivní, dynamicky 
se rozvíjející. A dělá maximum pro napl-
nění svého motta Bonum aegroti supre-
ma lex – Dobro pacienta nejvyšší zákon.

Čerpáno zejména z historie ÚVN zveřej-
něné na www.uvn.cz, kronik ÚVN a knihy 
Příběh nemocnice.

Historický operační sál



SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
7 A 8/2018 

K r á s n é  l é t o  v á m  p ř e j e  r e d a k t o r  OTA Z N Í K .

Kdy zahájila činnost nejstarší součást Národního zemědělského muzea na loveckém zámku 
Ohrada? 
 a) v roce 1842,
 b) v roce 1908,
 c) v roce 1915.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b) Socha lva, stojícího na mohyle v obci Konecchlumí je vysoká 2,4 metru.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce, který obdrží vstupenku pro dvě osoby na Letní Shakespearovské 
slavnosti v Praze na představení SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ konané dne 14. 8. 2018. Cenu věnovala Agentura  SCHOK s.r.o

Ludmila Kolaříková, Praha 6
Cenu si vyzvedněte do 10. srpna 2018 v recepci autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6
v pracovní dny od 8 do 19 hodin, nebo v sobotu od 8 do 13 hodin.

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

Během prázdnin soutěžíme o tři rodinné vstupenky platné do všech objektů Národního zemědělského 
muzea (Praha, Čáslav, Kačina, Ohrada, Valtice, Znojmo).

Srdečně Vás zveme na tradiční cyklistický  
závod Karlštejn Tour – Kolo pro život,  
který se koná v sobotu 21. 7. 2018. Start a cíl  
v Letech u Dobřichovic. 

Vezměte své drahé polovičky, děti nebo kamarády  
a pojďte spolu s námi pro jednou vyměnit
4 kola za 2 a šlápnout do pedálů!

Kromě závodu samotného na vás čeká spousta 
aktivit a dárků, můžete vyzkoušet simulátor 
závodního vozu ŠKODA FABIA R5 a možná porazit 
čas Jana Kopeckého. Ten, kdo to dokáže, vyhraje 
zapůjčení vozu FABIA R5 Edition na 1 rok.

Více informací najdete na www.prerost-svorc.cz.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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Ulice nese název podle kláštera sv. Marké-
ty, který se do současné podoby začal pře-
stavovat  roku 1708 podle projektu Kryštofa 
Dienzenhofera a  na  dokončení stavby se 
podílel i  jeho syn Kilián Ignác. Pojmenová-
na byla roku 1906, ale existovala již dříve. 
Původně začínala na Malém náměstí, které 
bylo součástí Starého Břevnova a  končila 
u  rybníka. Sídlily zde hlavně obchůdky se 
zeleninou a s květinami a drobní řemeslní-
ci. Ulice se proslavila poutí konanou vždy 
na  svátek sv. Markéty 13. července. Dnes 
vede od vstupní brány areálu kláštera a kon-
čí v Santoriově ulici.

Svatá Markéta Antiochijská (ve východní 
církvi Marina) byla mučednicí z řad prvních 

křesťanů a  stala se jed-
nou z  nejoblíbenějších 
světic. 

Pocházela z  pisidské 
Antiochie, která leží 
na  území dnešního 
Turecka. Byla dcerou 
pohanského kněze. Její 
výchovu svěřil chůvě, 
která byla tajnou křes-
ťankou. Ta jí postupně 
odhalovala pravdy víry 
slovy i  příkladem a  při-
vedla Markétu na křes-
ťanství.  Kvůli vyznání 
ji otec zavrhl a  ona byla nucena odejít 
do  hor, kde se živila pasením dobytka. 
Markétčina krása zaujala panovníka Pisidie 
Olibria, který ji spatřil při projížďce pastvi-
nami. Vyhlédl si ji a  z  jeho rozhodnutí se 
musela další den dostavit k němu do sídla. 
Dostala nabídku stát se jeho manželkou, 
ale to odmítla. Olibrius ji za  to udal jako 
křesťanku a nechal mučit. Nařídil kruté zbi-
čování a natáhnutí na skřipec. Rány se vždy 
jako zázrakem zhojily, a proto bylo naříze-
no další mučení. Ani pálení ohněm nebo 
pokus o  utopení nepomáhaly. Ve  vězení 
se jí zjevil satan v podobě draka a pozřel ji, 
ona však držela kříž, drak pukl a ona z něho 
vyšla. Olibrius, aby udělal konec neporazi-
telné mučednici, nařídil někdy kolem roku 
275 našeho letopočtu její stětí. Těsně před 
smrtí slíbila, že těhotným ženám, které se 
k  ní budou modlit, zajistí, aby jejich děti 
přišly na svět v pořádku.

Úcta ke krásné mučednici Markétě je zalo-
žena od 7. století, roku 908 byly její ostatky 
přeneseny do  Itálie k  Bolzanskému jezeru 
a v roce 1145 do katedrály v Montefi ascone.

Svatá Markéta se zobrazuje nejčastěji 
s drakem, na hlavě má korunu, v ruce knihu, 

palmu, nebo hůl s křížem. V levé ruce někdy 
drží na řetěze uvázaného draka.

Markéta se díky šťastnému vyjití z draka 
uctívala jako patronka těhotných žen, koj-
ných, neplodnosti a pomocnici v nouzi. 

Král Přemysl Otakar II. dostal na památku 
svého velkého vítězství nad Uhry 12. čer-
vence 1260 v bitvě u Kressenbrunnu od pa-
peže Alexandra IV. rameno, zub a dvě částky 
z  lebky této svaté mučednice a  rozdělil je 
mezi různé svatyně v Čechách. V roce 1262 
bylo v Čechách veliké sucho. Pražský biskup 
Jan III. z Dražic nařídil na vyprošení Boží po-
moci kající průvod z  Prahy do  benediktín-
ského kláštera v Břevnově, v průvodu bylo 
neseno rameno sv. Markéty. Jakmile průvod 
přišel ke klášteru, spustil se déšť. Na vděč-
nou památku tohoto dobrodiní bylo pone-
cháno rameno klášteru. Břevnovský klášter 
si na toto rámě roku 1406 dal zhotovit Ple-
nář svaté Markéty a tato světice se stala pat-
ronkou zdejšího kostela. Císař Karel IV. pro ni 
dal zřídit oltář ve Svatovítské katedrále. 

Nejznámější pranostika, která se k ní vzta-
huje: Svatá Markéta, hodila srp do žita. 

(mip)

Historické � obn� tiv názvech ulic Prahy 6

MARKÉTSKÁ
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Vyjádřením vzájemného respektu 
k  uměleckým kvalitám toho druhého, ale 
především vyznáním láskyplného vztahu 
k české krajině byla výstava „Křivky ztich-
lé krajiny,“ kterou do  prostoru Písecké 
brány od  5. do  24. 6. 2018 připravili řez-
bář a malíř Zdeněk Hajduch a fotograf Jan 
Vermouzek. „Výstava dřevěných obrazů, 
autorského nábytku a  fotografi í byla in-

spirována jedním krajem,“ píší organizátoři 
výstavy. „Krajem se smutnou minulostí, ti-
chou přítomností, daleko od rušného svě-
ta. Inspirace dvou autorů, dvou generací 
a dvou způsobů vyjádření…“

Kontrapunktem k  barevnému, hravému 
a  lyrickému světu dřevěných objektů, ob-
razů a autorského nábytku Zdeňka Hajdu-
cha je devět velkoformátových černobílých 
fotografi í Jana Vermouzka. Zatímco v jeho 
případě je krajina zachycena explicitně ob-
jektivem fotoaparátu, krajinu ve zde vysta-
vených Hajduchových pracích musíte nej-
prve tak trochu objevit. Když se dostatečně 
potěšíte optimistickou veselostí vyřezáva-
ného malovaného nábytku, nejen do  dět-

ského pokoje, důmyslností jeho velkých 
dřevěných labyrintů, zavěšených na  zdi 
nebo uložených pod skleněnou deskou sto-
lu, všimnete si, že šaty dívenky se stydlivě 
sklopenýma očima namalované na dveřích 
skříně vlastně zobrazují krajinu – zvlněné 
kopce oživují malované stromy, zářivé jako 
podzimní jablíčka, a  nad nimi modrá ob-
loha; jako další stromy plasticky vystupují 
úchyty šuplíků. Jinde slouží tyto dřevěné 
koule, tedy spíše rozvolněné elipsy, jako 
vrcholky dvou cimbuří opěradla židle pro 
malého krále nebo princeznu, počítadlo či 
stromořadí mezi nimi, nebo věžičky samo-
statných svislých schránek – jsou to malé 
hrady? medonosné úly? nebo jen bedýnky 

Mocnější než virtuální realita

KŘIVKY ZTICHLÉ KRAJINY
A NEPŘIKRÁŠLENÝ PŮVAB

ZAPOMENUTÝCH CEST 
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na  šperky? To ví jen ten, kdo si je zabydlí. 
Ale i po nich šplhá krajina, drápe se zubatě 
vzhůru po teplém dřevě nebo se vlní jako 
tmavé pásy ornice s bílými hvězdicemi le-
tek stěhovavých ptáků, tak by asi byly vidět 
z letadla, kdybychom v něm seděli. A navíc 
je možné tyto malé úložné skvosty s několi-
kanásobnou perspektivou stěhovat na ko-
lečkách sem a tam. 

„Celá moje tvorba již od dávného angažmá 
v  loutkovém divadle je úzce spjatá s  českou 
a moravskou lidovou písní a poezií,“ říká pů-
vodně aranžér, později scénograf, sochař, 
řezbář a malíř Zdeněk Hajduch. „Sušil, Bar-
toš, Erben – to jsou témata, za  kterými jsem 
v  roce 1992 nadobro odešel z  Prahy. Kraj, 
ve kterém Honza Vermouzek fotí, mě inspiruje 
nejen ve volné tvorbě, ale ve všem, co dělám, 
tedy i v návrzích a realizacích solitérního ná-
bytku a celých interiérů.“ Několik ukázek vý-
kresů a  návrhů na  realizace nábytku bylo 
součástí i této výstavy.

Zdeněk Hajduch (*1955, Praha) po-
chází z  Břevnova; působil jako techno-
log a  výtvarník ve  Středočeském lout-
kovém divadle v  Kladně, od  r. 1986 má 
jako sochař, řezbář a malíř vlastní ateliér, 
v  oboru interiérového výtvarnictví se 
specializuje na originální dětské pokoje. 
„Nebojte se barev,“ povzbuzuje Zdeněk 
Hajduch, „ani vysoce dekorativních detai-
lů, které jsou v kontrastu k betonu a oceli, 
ale přesto jim sluší. Dopřejte si krásu pro-
stých témat, na něž jste možná dávno za-
pomněli, a  postavte je vedle virtuální re-
ality…“ Vidíte-li Hajduchova díla, jejichž 
promyšlenou eleganci, estetiku ovlivně-
nou lidovým uměním a zejména vybrou-
šenou architekturu každého detailu by 
mohli závidět návrháři královských za-
hrad francouzského klasicismu, musíte 
podepsat každé jeho slovo. 

Brněnský rodák fotograf Jan Vermouzek 
(*1979) je absolventem Institutu tvůrčí foto-
grafi e v  Opavě (2007-2017). Jeho předsta-
vivost od dětství obohacovala krajina pod 
hradem Landštejn, kde rodiče měli chalupu. 
Krajina na pomezí Čech, Moravy a Rakous-
ka se stala natolik přirozenou součástí jeho 
mysli, že, jak sám tvrdí, si ani neuvědomo-
val, že vlastně „… již dlouhá léta si jen čistě 
pro svou radost tuto krajinu fotografuji.“ Toto 
uvědomění přišlo až po  nabídce Zdeňka 
Hajducha na  společnou výstavu. Můžeme 
si zafi lozofovat a  říct, že zkrátka co k sobě 
patří, to se k sobě také dostane. 

I Jan Vermouzek patří k tomu, co má rád. 
Jako fotograf, bytostný dokumentarista, 
putuje prázdnou krajinou, avšak plnou 
nostalgie, lidský element v ní připomínají 
jen opuštěné cesty, venkovský kostelík, 
polorozpadlé lávky, telegrafní sloupy. 
Své fotografi cké dokumenty, jak jim říká, 
přibližuje následovně: „Prostřednictvím 

svého přístroje hledám přirozený řád a lad-
nost přírody poznamenané působením 
člověka, jenž tu žil kdysi a  jiný tu žije dnes. 
Linie nespočtu horizontů jsou tu a tam na-
rušeny zapomenutou cestou. Mám chuť se 
rozběhnout a zjistit, co je za kopcem, ne jen 
geografi cky, ale i v čase… A zase mi z toho 
vlastně vyšel dokument. Jen lidé se mi ně-
kam schovali…“

Mohu dosvědčit, že návštěvníci výstavy 
aktivně oscilovali mezi oběma 
póly této výstavy - krajinou ba-
revnou a  hravou, kdy s  potěše-
ním otvírali šuplíčky a  koumali 
nad dřevěnými labyrinty, a kraji-
nou černobílou; krajinou fyzicky 
dotýkanou a krajinou spatřenou 
v  jejím ztišeném, ničím nepři-
krášleném půvabu. Škoda jen, že 
výstava Zdeňka Hajducha a Jana 

Vermouzka Křivky ztichlé krajiny trvala tak 
krátce.

(red)

*  *  *
Křivky ztichlé krajiny. Zdeněk Haj-

duch/výtvarná tvorba, Honza Vermou-
zek/fotografi e

5. – 24. 6. 2018
Písecká brána, Praha 6
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Stejně jako Libočtí odvozují svou sounále-
žitost k místu, kde žijí, především od Liboc-
kého rybníka a kostela Sv. Štěpána, dalším 
takovým místem, s kterým se bezvýhradně 
identifi kují a na které jsou opravdu pyšní, že 
se nachází v jejich části Prahy, je koupaliště 
U Veselíka v přírodní rezervaci Divoká Šár-
ka. Netřeba popisovat, že se k němu dojde 
podél toku Šáreckého potoka mezi soutěs-
kou Džbán a Čertovým mlýnem, protože to 
z místních každý ví. Ale sjíždějí se sem lidé 
z celé Prahy, neb je toto nádherné koupa-
liště vyhlášené krásou svých exteriérů; je 
zasazeno do mírného svahu, areálem pro-
bublává Šárecký potok a  za  koupalištěm 
leží nejvyšší vrchol Divoké Šárky – Dívčí 
skok, jemuž dominuje Koruna Šárky. Podle 
legendy to bylo právě zde, kde výčitkami 
soužená Šárka ukončila svůj život skokem 
ze skály po smrti jí zrazeného Ctirada. 

V  údolí Divoké Šárky fungovaly na  Šá-
reckém potoce dva mlýny. Hořejší z nich se 
nacházel nedaleko od  místa, kde je dnes 
těsně pod koupalištěm hospoda Dívčí skok. 
Na mapě Josefského katastru z roku 1840 je 
nazván jako Tučkův mlýn podle tehdejšího 
vlastníka mlynáře Jana Tučka, narozeného 
v r. 1790. V místě dnešního koupaliště tehdy 
bývala vyrovnávací nádrž, z které byl napá-
jen mlýnský náhon. Mlýn a  hostinec měly 
pro vznik koupaliště klíčový význam, protože 
tato přirozená a přírodní symbióza položila 
základy vzniku pozdějšího koupaliště, když 
se dostaly do držení rodiny Veselíků.

Veselíkovi pocházeli z  vesničky Oboz ne-
daleko slapské přehradní nádrže. Patrně zde 
se narodil kolem roku 1856  mlynáři Františ-

ku Veselíkovi syn Jan, budoucí otec Aloise 
Veselíka, který se již narodil v Praze Nuslích 
r. 1876. Jan Veselík byl c. k. strážník v Nuslích, 
ale na záznamech o narození dětí je uváděn 
i  jako mlynář v Dolní Liboci č. 41, takže lze 
předpokládat, že Jan Veselík dále provozo-
val mlynářskou živnost a syn Alois se později 
soustředil na rozvoj hostince. Manželka Jana 
Veselíka, Marie Weidenthalerová, byla dce-
rou  Jana Weidenthalera staršího, bývalého 
mlynáře právě v č. p. 41. 

V rodině Veselíků se v mužské linii střídala 
převážně dvě jména, Alois a Jan, a pro toho, 
kdo není zvyklý číst matriky a  pamatovat 
si motanice všech jmen, letopočtů, sňatků 
a bočních větví rodinného stromu, je těžké 
rozlišit, který Alois je „ten“ Alois, a který Jan 
je „ten“ Jan, který nás zajímá. Nejdůležitější 
ale je, že tito dva položili základy ke koupali-
šti, kterému se dodnes říká U Veselíka, stejně 
jako se hostinci dodnes říká Dívčí skok. V r. 
1907 se konal sňatek hostinského a rolníka 
Aloise Veselíka s  Veronikou Novákovou ze 
Šeberova, podle matrik měli dva potomky - 
prvorozeného syna Viléma (nar. 1908) a dce-
ru Jaroslavu (nar. 1910).

Plavecký areál zahájil provoz v  r. 1930 
a od té doby se o něj stará jediná rodina, kdy-
si to bylo běžné, dnes je to velká vzácnost. 
V rodinné tradici i ve druhé dekádě 21. sto-
letí pokračuje Petr Veselík, pravnuk zaklada-
tele. Současnou podobu koupaliště získalo 
přestavbou ve  40. letech 20. století a  něco 
z  prvorepublikové atmosféry přetrvává 
do dnešních časů. I když ho zabavili komu-
nisté, nechali  rodinu zařízení dál spravovat, 
ale bez jakýchkoliv investic do  revitalizace, 

zlepšení hygienických podmínek, moderni-
zace či výstavby vodních atrakcí. Poté, co se 
areál koupaliště vrátil původním majitelům, 
se neustále modernizuje, ale s  ohledem 
na to, aby byl co možná nejvíc zachován pů-
vodní vzhled.

Koupaliště dnes existuje pod názvem 
Koupaliště Divoká Šárka, ale místní mu 
neřeknou jinak než U  Veselíka. Má kapa-
citu sedm set lidí, o jejichž bezpečnost se 
stará plavčík. Voda koupaliště je napájena 
z místního pramene, proto většinou nemá 
vyšší teplotu než 18 stupňů, slunné dny ji 
však vyhřejí na 25°C. Kvalita vody je kont-
rolována pravidelně, mění se podle potře-
by v závislosti na počasí a její průhlednosti. 
Provozovatelé se snaží vyhýbat používání 
chemie k  udržování kvality vody, proto-
že zdrojem je přírodní pramen, takže se 
zde  mohou koupat i  alergici. K  dispozici 
jsou návštěvníkům dva bazény pro plav-
ce, dětské brouzdaliště, menší  tobogán, 
houpačky, skluzavky, trampolína a pro děti 
pískoviště a prolézačky. Je možné si tu za-
hrát stolní tenis, nohejbal a na uzavřeném 
hřišti také volejbal. Vedle hřiště je posta-
ven altán pro relaxační masáže. Vizí do bu-
doucna je rozšíření sportovního zázemí 
například o tenisový kurt. K atmosféře let-
ního koupání v přírodě patří také občerst-
vení, čehož návštěvníci koupaliště, ale i ti, 
co jen procházejí kolem, hojně využívají. 

Koupaliště Divoká Šárka/U Veselíka je bě-
hem letní sezóny od června do září otevřeno 
denně od 9 do 19 hodin. Vstupné je 100 Kč, 
studenti, důchodci a ZTP platí 70, děti od 5 
do 10 let to mají za 50 Kč; uzamykatelné ka-
binky je možné si půjčit na den či celou sezó-
nu, pronájem lehátka a slunečníku je po 40 
korunách.

(red)

U Veselíka je letním magnetem návštěvníků Šárky už 90 let

ZNOVU OBNOVENÁ SLÁVA
KOUPALIŠTĚ DIVOKÁ ŠÁRKA
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Díváte-li se na  skleněné objekty Anny 
Polanské, máte pocit, že tyto obrazy mo-
delované sklem lze nalézt pouze v  dáv-
ných zapomenutých krajinách. V  kraji-
nách pravěkých, opuštěných, které se 
mohou stát útočištěm před světem lidí 
a také zřídlem síly a pochopení. Mladobo-
leslavská rodačka Anna Polanská (*1973) 
prošla v  době svých studií všemi výtvar-
nými obory sklářského vzdělávání – rytí 
i  design skla, sochařství, sklo v  architek-
tuře. V posledních 18 letech k němu při-
byl další obor teorie a  dějiny výtvarné 
kultury, které spolu s  vedením oddělení 
broušení a tavené plastiky v ateliéru De-
sign skla přednášela 5 let svým studen-
tům na SUPŠ sklářské v Železném Brodě. 
Výběrovou přehlídku její nejnovější tvor-
by, doplněnou několika „starými“ kousky, 
připravila břevnovská Galerie Kuzebauch 
pod názvem Tektonika. Výstava potrvá 
do 22. 7. 2018.

Na dvě desítky vystavených prací Anny 
Polanské představují osobité skloubení 
mistrovského řemesla, sochařského pojetí 
výtvarného konceptu a malířského vidění 
přírody a okolního světa. Starší autorčinu 
tvorbu zde zastupují dvě vázy z opracova-
né masy skla (Útes I, Útes II, 2008), brusné 

kotouče zanechávají na plášti nádoby vý-
razné stopy a modelují hlavní motiv, kte-
rý plasticky vystupuje na povrch. Novější 
práce z transparentní skloviny jsou křehčí, 
lehce rozdýchnuté nádoby  s  povrchem 
rozrušeným krakelováním a  s  jemnějším 
brusem změkčeným matováním. Metodu 
vzniku svých uměleckých děl přibližuje 
autorka následovně: „Modeluji ve  vosku, 
což má své postupy a  výtvarné možnosti, 
ale ve  skle pak hmota působí jinak. Tam 
začínám jakoby od začátku, podoba díla se 
často proměňuje, někdy i  docela zásadně. 
Rozhodně nespoléhám na  náhodu, mož-
nosti řešení mi dává spíše samotná práce 
a já se pak rozhoduji, většinou instinktivně, 
které řešení zvolím. Někdy není správné, tak 
se vrátím a zvolím jiné.“

V  její tvorbě hraje důležitou úlohu de-
tail, který nakonec určuje výraz a fi lozofi i 
díla - otisk větvičky, květ, prameny deště, 
oblak. Detail je buď zahloubený v  silné 
stěně nádoby, nebo jako jednoduchý ob-
rys lepený na povrchu. Novým vizuálním 
a výrazovým prvkem jejích prací jsou pak 
detaily ze skleněných trubiček, perlí a ko-
rálků spojených drátkem, které se posléze 
stanou dominantní technikou „zasíťo-
vání“ celé nádoby těmito droboučkými 

skleněnými elemen-
ty – jimi nádoba září, 
chycená v  síti mnoha 
významů.

Alfou a  omegou 
tvorby Anny Polanské 
je vyjádření vztahu 
krajiny a  člověka po-
mocí tvarů a  struktur 
modelovaných silami 
přírody (pukliny země, 
skalní převisy, stružky 
vyhloubené deštěm), 
ale nejdůležitější je 
zachycení přírodních 
dějů v jejich uvolněné 
kráse, proměnlivosti, 

pomíjivosti. „Motivy přírody, krajiny a jejích 
fenoménů jsem si nezvolila nějak cíleně, ne-
rozhodla jsem se jednoho dne, že se budu 
zabývat přírodou, prostě to tak vyplynulo,“ 
říká Anna Polanská. „Přirozená potřeba 
vyjádření si našla přirozené motivy. Moc ne-
věřím v  nějaké rozumové rozhodování při 
výběru námětů či výtvarných forem, forma 
se prostě vyvine sama. Samozřejmě, není to 
tak jednoduché, jak to říkám, je to výsledek 
mnoha malých i velkých zkušeností, a to ne-
jen sochařských.“ 

Říká se, že příroda je nelítostná, pro 
Annu Polanskou je však monumentální, 
úchvatná a plná emocí: „Považuji se spíše 
za  pozorovatele, mentální refl exní plochu 
přírody, která na  mně vždycky působila 
svými expresivními podobami - mohutné 
skalní útvary, neklidné moře, bouře, krajina 
před ní, louky a  nad nimi oblaka. Vždy šlo 
spíš o  krajinu osamocenou, totální až pra-
věkou, bez člověka, ale to neznamená bez 
duchovní síly. Člověk ji pozoruje a je s ní pro-
pojen.“ Příroda je, existuje, sama sebe ale 
nedokáže vidět ani rozpoznat a  pocho-
pit svou vizuální krásu, nálady a  emoce, 
to dokáže jen vnímavý pozorovatel. Díla 
Anny Polanské nám toto vše zprostředko-
vávají výsostným způsobem.

(red)

*  *  *

Anna Polanská: Tektonika
31. 5. – 22. 7. 2018
Galerie Kuzebauch. Říčanova 19, Praha 6

Příroda JE
Galerie Kuzebauch vystavuje 
díla Anny Polanské

Sklářská výtvarnice, sochařka a pedagožka MgA. Anna Polanská vystudovala rytí skla na Střední uměleckoprůmyslové ško-
le sklářské v Kamenickém Šenově (1987–1991), dále ateliér skla uznávané autority Pavla Mizery na  Institutu výtvarné kultury 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (1992–1996) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1996–2001): ateliér So-
chařství I u prof. Kurta Gebauera (1996–1997) a pak také ateliér Sklo v architektuře u prof. Mariana Karla (1997–2001). Od r. 2000 
působí na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě (vedoucí oddělení broušení a tavené plastiky v ateliéru 
Design skla).
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Po dešti; foukané, broušené sklo, 2018

Hory, 2018 Terra Romana; 
foukané sklo, korálky, 2018



EMIL ŠNEBERG
Začátkem roku 1939 se 

stále hovořilo o válce. Řada 
lidí si vyřizovala dokumen-
ty k  výjezdu z  republiky 
do Ameriky, zejména movi-
tější Židé. Okolo nás se mě-
nil svět, lidé plakali a mluvili 
o  zradě Francie a  Anglie. 
V  březnu Adolf Hitler po-
zval našeho tehdejšího pre-
zidenta JUDr.  Emila Háchu 
do Berlína, kde na něj dělal 
nátlak k dohodě vzít území 
České republiky pod ochra-
nu Německa. Prezident 
Emil Hácha byl pod velkým 
tlakem, odmítal, zhroutil se 
a  byl pod lékařskou péčí 
a  nakonec byl donucen 
smlouvu podepsat. Nikdy 
jsem neslyšel tolik disku-
tujících starších osob v  mé 
blízkosti, jako v téhle době. 
Mluvilo se o tom všude. 15. 
března 1939 v  6: 00 ráno 
hordy wehrmachtu začaly 
obsazovat naši českou zemi, 6. armáda 
postupovala na  Žatec a  Prahu, 10. ar-
máda z  Rakouska na  Prahu, 2. armáda 
ve směru na Olomouc, 12. a 14. armáda 
z Rakouska na jih Moravy. Počasí jim ne-
přálo, padal sníh a  déšť. Lidé postávali 
na  chodnících, někteří svírali pěsti, ně-
kteří plakali a někteří hajlovali. Všeobec-
ně národ měl smutek. S  wehrmachtem 
k  nám přišlo gestapo. Gestapo byla ně-
mecká státní policie, která hned po svém 
příchodu na  naše území zahájila akci 
Albert a  zatkla přes 1200 osob, zejmé-
na ty, které již měli vytypované a  kteří 
nějakým způsobem projevili nesouhlas 
s příchodem německých okupantů. Mezi 
zatčenými byl i  Alfons Mucha. Vězněn 
byl na Pankráci a vyšetřován v ústředním 
úřadě gestapa pro Čechy v Pečkově palá-
ci. Po dvou měsících krutého vyšetřování 
byl propuštěn a následkem vazby krátce 
nato doma zemřel.

16. března Emil Hácha přijel do Prahy, 
kde ho přijal na  hradě Adolf Hitler, kte-
rý ihned vyhlásil Protektorát Böhmen 
und Mähren. V  tento den byl vyhlášen 
samostatný Slovenský stát. Byla vydá-
na jako památka na tento den poštovní 
známka s  portrétem Hitlera, jak se dívá 
z  okna hradu na  Prahu. Lidé v  té době 
komunikovali mezi sebou prostřednic-
tvím pošty, dopisy se psaly mezi rodi-

nami i  kamarády. Museli jsme používat 
s nevolí tuto známku s podobiznou Hit-
lera. Došlo ke změně provozu na komu-
nikacích, jezdilo se do  příchodu Němců 
po  levé straně a  do  rána bylo nařízeno 
jezdit po pravé straně, tak jako v Němec-
ku a to nám zůstalo dodnes. Další změna, 
k níž došlo, bylo znehodnocení naší ko-
runy. Jedna marka měla hodnotu deseti 
korun. V Německu se připravovali na vál-
ku a  měli lístkový systém na  potraviny 
a ostatní zboží. Tím Němci získali obrov-
skou kupní sílu. Skupovali u nás v obcho-
dech všechno. Viděl jsem po ulici Němce 
ověšené vuřty kolem krku. Přišel 28. ří-
jen, den vzniku Československého státu 
a naši občané vyšli do ulic jednak k pro-
testu vůči obsazení naší země, jednak 
k oslavě vzniku republiky. Velký průvod, 
který prošel Prahou, jsme potkali s mat-
kou na Karlově náměstí. Davy lidí zpívaly 
sokolské pochody a  píseň Hej Slované. 
Mezi krásou těchto písní bylo slyšet střel-
bu z pistolí. Bylo tam zastřeleno několik 
lidí, mezi nimi dělník Václav Sedláček. 
Průvod odvážných zpívajících lidí pokra-
čoval i  přes německou střelbu směrem 
do Žitné ulice, kde byl postřelen student 
Jan Opletal, na následky zranění zemřel. 
Na  rozloučení s  Janem Opletalem byla 
opětovně velká manifestace. Hitler nato 
reagoval tím, že vydal prohlášení, ve kte-

rém nařídil v případě opakování podob-
ných shromáždění do každé ulice umístit 
kulomet, kanon a srovnat Prahu se zemí. 
Následkem manifestací bylo v  nočních 
hodinách někdy kolem třetí nad ránem 
přepadeno devět studentských kolejí 
v  Praze, studenti byli v  nočním prádle 
naloženi do  nákladních vozů a  svezeni 
do  kasáren v  Ruzyni. Vojáci SS 2. zálož-
ního praporu udělali uličku od  vstupní 
brány kasáren až ke stájím. Touto vytvo-
řenou uličkou hnali studenty v  nočním 
prádle do stájí, kopali je, fackovali, mlátili 
pažbou pušek a  před vstupem do  stáje 
natáhli drát a studenti padali do bahna. 
Vysíleni a zbiti museli dělat kliky a dřepy, 
9 studentů bylo ještě té noci popraveno. 
Další den byli ostatní odvezeni do  kon-
centračního tábora Saxenhausen. Mno-
ho rodičů takhle přišlo o  své děti, které 
již nikdy neviděli. Celkový počet studen-
tů převyšoval tisícovku. Tehdejší prezi-
dent Hácha se přimlouval za propuštění 
z  koncentračního tábora neplnoletých 
studentů, což se mu po dvou letech po-
dařilo. Jenom poznamenávám, že tehdy 
byla plnoletost až od 21 let.

Další velkou ránou pro nás bylo vy-
hlášení o  uzavření českých vysokých 
škol na  dobu 3 let. Ve  skutečnosti 
ovšem byly vysoké školy zavřené až 
do konce války.

Moje vzpomínky na Vokovice a Veleslavín (IV. část)
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Dejvická třída, ateliér FOTO-ALMA, kde se scházel domácí odboj



„Proč bychom se netěšili,   
když nám Pán Bůh zdraví dá...“

Městská část Praha 6 a starosta Ondřej Kolář  
Vás zvou na operu do Šárky, pořádanou v rámci  
oslav Dne Prahy 6 a 100. výročí české státnosti. 

Na místě původního přírodního divadla  
v produkci Originálního hudebního divadla Praha  

vystoupí sólisté, orchestr, sbor a balet opery Národního divadla v Praze.

Neděle, 2. září 2018 ve 14:00 hod.

OPERA V ŠÁRCE 2018

Prodaná nevěsta

VSTUP  
zdarma

Nezapomeňte deky na sezení, případně pláštěnky.  
Prosíme o ohleduplnost k přírodnímu parku. V celém areálu je zákaz kouření.

Návštěvníci akce souhlasí s fotografickým a audiovizuálním záznamem.

www.praha6.cz



www.operavsarce.cz
www.musictheatre.cz

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ K VÝROČÍ ČESKÉ STÁTNOSTI

BEDŘICH SMETANA

Krušina – Roman Janál, Ludmila – Ivana Šaková,  
Mařenka – Dana Burešová, Mícha – Pavel Horáček,  
Háta – Lenka Šmídová, Vašek – Josef Moravec,  
Jeník – Aleš Briscein, Kecal – Luděk Vele,  
Principál – Jan Ježek, Esmeralda - Jana Sibera,  
Indián – Zdeněk Harvánek

Dirigent – Jan Chalupecký, Režie – Jana Divišová, Renée Nachtigallová,  
Kostýmy – Josef Jelínek, Sbormistr – Pavel Vaněk,  
Choreografie – Kateřina Dedková, Hudební příprava - Jitka Nešverová
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ŠKODA
HANDY

Naplno bez bariér s programem ŠKODA Handy

Objevte svět ŠKODA Handy a užívejte si naplno benefity pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Nejen, že si u nás pořídíte vůz 
za zvýhodněnou cenu, ale také si ho můžete nechat upravit na míru prostřednictvím partnerských firem API CZ a HURT. 
Pomůžeme Vám s žádostí o státní příspěvek, se zajištěním výhodného financování i pojištění. Samozřejmostí je přednostní 
servis, zvýhodněné náhradní díly a příslušenství. Objednejte si předváděcí jízdu, dojedeme za Vámi až domů. Pro více 
informací kontaktujte naše autorizované centrum ŠKODA Handy.

www.skoda-handy.cz

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39
162 00  Praha 6 
Tel.: 800 101 212, 602 277 333
www.prerost-svorc.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

MRO_A4_SkodaHandy_Park_210x297_edit.indd   1 11/06/2018   21:03


