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Garáže Prašný most - 6. kolo přihlášek. 
Městská část vypisuje 6. kolo přihlášek 
o  garážová stání na  Prašném mostě, 
hlásit se můžete do  15. července 2019.  
Cena za měsíční užívání je 800 korun pro 
osobní vozidlo a 400 Kč pro motocykl.

Podmínky pro získání parkovacího 
stání v  garážích jsou stejné jako pro 
získání parkovacích oprávnění v mod-
rých zónách. Stání mohou získat ob-
čané s  trvalým bydlištěm v  městské 
části Praha 6 (všechna katastrální 

území). Trvalé bydliště spolu s dalšími 
doklady (technický průkaz) prokáže 
žadatel při podpisu smlouvy. Garáže 
nejsou určeny pro vozidla na  pohon 
CNG/LPG, maximální vjezdová výška 
je 2,10m.

Memorandum o  budoucnosti troj-
domí Šolínova podepsáno! Memoran-
dum, které je výsledkem mnohaměsíčního 
vyjednávání a  hlavně usilovné práce tří 
odbornic na sociální služby – Evy Kalhou-
sové, Táni Klíčové a Martiny Zimmermano-
vé – které navrhly koncept dalšího využití 
tohoto trojdomí, podepsal starosta Ondřej 
Kolář. Mělo by zde vzniknout centrum slou-

žící seniorům a osobám se sníženou sobě-
stačností.„Díky těmto třem dámám vznikne 
v  Šolínově ulici moderní domov pro seniory 
kombinovaný s  celou řadou dalších služeb, 
od odlehčovacích po terénní, ale třeba i dět-
skou skupinou. To je obrovský úspěch a já jim 
z celého srdce děkuji,“ říká starosta Prahy 6 
Ondřej Kolář (TOP 09). Zastupitelstvem Pra-
hy 6 toto memorandum hladce prošlo už 

v  dubnu, zastupitelé hlavního města me-
morandum schválili na  květnovém jedná-
ní. Součástí memoranda je kromě budouc-
nosti trojdomí také „odsvěření“ budov 
– tedy návrat zpět hlavnímu městu, neboť 
návrh a realizace seniorského domu budou 
v kompetenci hlavního města. To následně 
– ovšem ve  spolupráci s  Prahou 6 – roz-
hodne, co přesně a v jakém rozsahu bude 
v trojdomí realizováno.„Oceňuji, že příprava 
memoranda probíhala v  pracovní skupině, 
napříč všemi stranami a  celým politickým 
spektrem, což se projevilo i na jednomyslném 
hlasování zastupitelstva,“ říká radní pro so-
ciální politiku Marián Hošek (KDU-ČSL/) 
Podle přijatého memoranda by v Šolínově 
měl vzniknout domov pro seniory se zhru-
ba padesáti lůžky v jedno- a dvojlůžkových 
pokojích s vlastním hygienickým zázemím, 
případně i kuchyňkou. Určeny by byly pro 
lidi v  nepříznivé sociální nebo zdravotní 
situaci, a  šlo by o  pobyt na  dobu časově 
neomezenou. Tato služba počítá s nezbyt-
nou podporou paliativní péče vedenou 
odborníky. Memorandum teď půjde znovu 
na magistrát, k podpisu primátora.

Podpis memoranda o  společném 
zájmu a cílech mezi Crestyl a Prahou 
6. Společnost Crestyl plánuje ve Voko-
vicích výstavbu bytového komplexu. 
V rámci zkvalitnění veřejného prostoru 
a  infrastruktury se developer zavázal 
jednak Praze 6 přispět 5 milionů korun 
na  zlepšení infrastruktury a  veřejné-
ho prostoru, jednak vybudovat záze-
mí pro děti nejen budoucích obyvatel 
projektu. „Podařilo se nám vyjednat 
skvělou věc - vybudování školky pro 48 
dětí, která po kolaudaci přejde do majet-
ku městské části,“ říká Marie Kubíková 
(ODS), radní pro školství.„Co nejdříve 
po  podpisu memoranda začneme jed-
nat o  konkrétních podobách smluv, aby 
došlo k  naplnění podmínek, které jsme 
si s  investorem vzájemně deklarovali,“ 
dodává místostarosta pro územní roz-
voj Jakub Stárek (ODS).„Naší strategií je 
maximálně podporovat prostředí v  mís-
tě, kde působíme. Jsme rádi, že jsme se 
s Prahou 6 domluvili na tom, jak můžeme 

pomoci právě zde. Věříme, že nová školka 
i  pětimilionový dar na  zlepšení dopravy 
a veřejného prostoru dále zlepší podmín-
ky pro bydlení v  tomto krásném koutě 
Prahy,“ říká Omar Koleilat, generální 
ředitel skupiny Crestyl. Cílem investo-
ra a zájmem Prahy 6 je, aby kolaudace 
školky proběhla co nejdříve po zaháje-
ní výstavby, nejpozději však ke dni, kdy 
bude zkolaudována první stavba pro-
jektu. V  rámci nového bytového pro-
jektu zde Crestyl postaví 18 viladomů 
s byty a šest rodinných domů. Na rozdíl 
od současného uzavřeného a komplet-
ně zastavěného areálu bude vše volně 
přístupné a  plně průchozí. Parkování 
aut bude svedeno pod zem a  prostor 
mezi novými domy tak bude vzdušný. 
Architektonické řešení veřejného pro-
storu bude klást důraz na propojení se 
Šáreckým lesem, vnitřní parter bude 
vizuálně „prorůstat“ z okolí a nově vy-
sázené stromy a  rostliny budou míst-
ního typu s  převahou borovic. Projekt 

nabízí bydlení v uzavřeném areálu s re-
cepcí a podzemním parkováním poblíž 
pražské přírodní rezervace Divoká Šár-
ka, zároveň však jen pár minut chůze 
od stanice metra. Projekt Šárecký dvůr 
je tvořen celkem 51 prémiovými byty, 
součástí jsou – vedle bytů s  běžnými 
dispozicemi – též třípodlažní byty s im-
pozantními klenutými stropy, dvou-
podlažní duplexy s privátními zahrada-
mi i velkoryse koncipované penthousy. 
Koncepce projektu je dílem renomo-
vaného studia Bogle Architects, inte-
riéry jsou dílem studia Chmelař archi-
tekti. Projekt byl dokončen loni v  létě. 
Ocenění HOF Awards se každoročně 
udělují nejlepším projektům, firmám 
a odborníkům z oblasti realit ve střední 
a východní Evropě. 160 nominovaných 
se rekrutuje z  řad vítězů CIJ Awards, 
série renomovaných odborných sou-
těží pořádaných v  České republice, 
Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku 
a na Slovensku.
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Pilotní projekt Prahy 6 „Sběr potravinářských tuků a olejů“ Městská část Praha 6 rozmísťuje k 1. 6. 2019 na svém území plasto-
vé nádoby o velikosti 240 l, do kterých je možné odkládat použitý tuk a olej v uzavřených plastových lahvích. Nádoba je umístěna 
ve sběrném dvoře Jednořadá 2124 a na vybraných stanovištích tříděného odpadu. 

 1) Sběrný dvůr Jednořadá 2124
  2) 161 Rooseveltova 400/25
  3) 196 Šolínova 344/1
  4) 223 Velvarská 1654/1
  5) 033 Na Pískách 2091/136
  6) 035 Sušická 856/40
  7) 039 Na Beránce 2068/17
  8) 120 Africká 628/34
  9) 247 Půlkruhová 655/29
10) 059 Střešovická 687/36
11) 056 Nám. Před Bateriemi 

381/12
12) 081 Pod Marjánkou 1664/6
13) 127 Bělohorská 1686/118
14) 226 Tomanova 2192/10
15) 210 U Silnice 358/16
16) 213 Ciolkovského 858/8
17) 072 Na Petřinách 392/72
18) 077 Heyrovského nám. 288/9
19) 097 Ledecká 85/3
20) 182 Moravanů 2224/70
21) 240 Nad Manovkou 309/67

Praha 6 vyhlásila dopravní nouzi. Praha 
6 doslova úpí pod náporem vozidel, která zde 
cestu ani nezačínají, ani nekončí. Kvůli stále 
nedokončenému okruhu, a  to jak vnějšímu, 
tak vnitřnímu, jsme se zcela nesmyslně stali 
tranzitní čtvrtí. Kvůli naprosté nečinnosti praž-
ského magistrátu v této oblasti bylo zastupi-
telstvo městské části nuceno vyhlásit Stav 
dopravní nouze.Nedokončený vnější okruh 
přivádí auta na  Patočkovu, jinou možnost, 
jak Prahu překonat ze západu na sever, řidiči 
zkrátka nemají. Nedokončený vnitřní okruh 
zase způsobuje, že auta v Holešovicích nema-
jí kam odjíždět, a proto se přeplněné tunely 
průběžně zavírají, což způsobuje nekonečné 
kolony aut a  jejich škodlivé exhalace na  Pa-
točkově ulici, v  těsné blízkosti rezidenčního 
Břevnova. „Vyzývám pana primátora za všech-
ny obyvatele Prahy 6 - začněte s tím už něco dě-
lat! Rozhýbejte dostavbu okruhu! Tři čtvrtě roku 
od voleb se nestalo vůbec nic. Držíte kurz? Zatím 
bohužel pouze kotvíte v  přístavu,“ říká Jakub 
Stárek (ODS). statutární místostarosta Prahy 6.

Praha 6 přijme v rámci dopravní nouze něko-
lik opatření, například zavede světelné závory 
na hlavních přivaděčích, tedy Karlovarské a Pod-
babské ulici, které budou preferovat „šestková“ 
vozidla v  tzv. bus-pruzích.„Abychom ochránili 
obyvatele Prahy 6, jsme nuceni začít fungovat 
jako jakýsi ostrov s  omezenou propustností. 
Mnoha lidem tím nepochybně znepříjemníme 
život, jedná se ale o dokončení klíčových a stra-
tegických staveb magistrátu, který už musí začít 
konat,“ dodává Jiří Lála (ODS), místostarosta 
pro dopravu. „Vlivem nečinnosti pražského 
magistrátu v posledních letech se z Prahy 6 sta-
lo jedno velké parkoviště. Je ovšem také možné, 
že si bývalí pražští radní naše úpěnlivé volání 
po  P+R parkovištích špatně vyložili a  všechny, 
kdo hledají, kde zaparkovat, poslali na Patočko-
vu, Svatovítskou, Jugoslávské partyzány, Miladu 
Horákovou, ale i  na  Ořechovku, Hanspaulku 
a tak dále. Vyhlášení dopravní nouze je tak zcela 

přirozeným krokem, protože Praha 6 doopravdy 
v  nouzi je. Až se divím kolegům z  ODS, že ne-
navrhli rovnou stav dopravní katastrofy. Pevně 
věřím, že na  MHMP se konečně pohnou ledy 
a doprava se nejen v Praze 6 začne zlepšovat,“ 
uzavírá starosta Ondřej Kolář (TOP 09).
Seznam všech opatření, která Praha 6 po Hlav-
ním městu Praze požaduje: 
• Vyvíjet tlak na dokončení Silničního okru-

hu kolem Prahy.
• Pokračování přípravy Městského okruhu 

v navazujících částech (Balabenka).
• Okamžité zahájení přípravy realizace 

Břevnovské radiály v zahloubené variantě.
• Realizace TT Dědina a  Suchdol včetně 

navazujících P+R a TT Strahov a odbočky 
Trója - Bohnice - Kobylisy.

• Vyvíjet tlak na modernizaci železniční trati 
Praha – letiště – Kladno včetně navazující 
P+R v Praze i Středočeském kraji.

• Prověření možnosti prodloužení metra 
A Nemocnice Motol – Bílá Hora – Dědina 
– Dlouhá Míle, příp. letiště s fi nanční parti-
cipací státu.

• Realizaci rozšíření Horoměřické včetně na-
pojení na  P+R.

• Řešení návrhu na zavedení emisních zón 
v Praze, kde celá Praha 6 uvnitř Pražského 
okruhu bude zahrnuta do  nízko-emisní 
zóny.

• Realizaci zavedení mýta pro vjezd do Pra-
hy pro mimopražská vozidla.

• Realizaci obchvatu Vítězného náměstí (Ev-
ropská – Svatovítská, KES).

• Zadání studie obchvatu Vítězného ná-
městí (Evropská – Podbaba, KEP).

• Revitalizaci Vítězného náměstí.
• Zavedení expresních autobusových linek 

používajících městský okruh s preferencí 
na vjezdech do tunelu.

• Zavést ZPS na celém území Prahy 6.
Dostavba Silničního okruhu kolem Prahy se 
pro městskou část Praha 6, ale i pro celé úze-

mí hlavního města, stává existenční otázkou. 
Praha 6 je chybějící propojkou mezi dálnice-
mi D0 (resp. D7) a D8 dennodenně blokována 
na  hranici únosnosti. Dalším krokem je za-
hloubení Patočkovy do tunelu už od Vypichu 
až po  křižovatku Malovanka, tato možnost 
však bude realizovatelná až v  momentě do-
končené severozápadní části okruhu, tedy 
staveb 518, 519 a 520.

Prahu 6 do nouze dostat nechceme, vyhla-
šujeme stav klimatického ohrožení. Klima se 
mění stále rychleji, o  tom není pochyb. Pří-
mořské státy, které denně přichází o  území, 
o  tom vědí svoje. Praha 6, ač vnitrozemská, 
změny také pociťuje a vnímá nutnost je řešit 
už od  roku 2017, kdy schválila strategii přijí-
mání opatření související právě s klimatickými 
změnami. Ke zmírnění změn klimatu existuje 
celý soubor opatření, která veřejnosti prů-
běžně představujeme. Zelené střechy, vyšší 
tráva, lepší hospodaření s  dešťovou vodou. 
To jsou jen základní opatření, která již Praha 6 
uvedla do praxe. Dalším byla pocitová mapa, 
do které téměř 1000 občanů Prahy 6 vnáše-
lo své poznatky a  podněty, kterými přispěli 
ke zmapování a teplotnímu modelování. „Kli-
matické ohrožení říká ano, vnímáme problém 
a tady na něj máme řešení. Proto ohrožení, které 
je naštěstí teprve předstupněm nouze, do které 
se doufám nedostaneme,“ říká starosta Prahy 
6 Ondřej Kolář (TOP 09). Radnice dlouhodobě 
spolupracuje s vysokými školami, od kterých 
má velmi dobrou zpětnou vazbu.
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„Studenti oceňují, že je politici vnímají jako 
partnery s relevantními názory, namísto ně-
kterých vrcholných představitelů, kteří je spíš 
přehlíží, poučují a dávají jasně najevo, jak jim 
na této zemi záleží, proto mě osobně mrzí, že 
z usnesení, které přijalo zastupitelstvo napříč 
všemi stranami, vypadla pasáž o  podpoře 
studentů,“ dodává Kolář. Usnesení zastupi-
telstva zároveň ukládá jednotlivým radním 
konkrétní úkoly, od rozmístění mlhovišť a pí-
tek, přes nabíjecí stanice pro elektromobily až 
po zákaz jednorázových plastů na akcích po-
řádaných MČ Praha 6. „ODS vnímá schválené 
prohlášení jako deklaratorní a  naší zástupci 
se i  nadále budou věnovat realizaci jednot-
livých opatření stejně jako doteď. Voda je 
zlatem třetího tisíciletí a podle toho se prostě 
a jednoduše musíme chovat,“ říká předseda 
Komise dopravní Vladimír Šuvarina (ODS).
„Pokládám za  důležité vnímat potřebu rea-
govat na klimatické změny i na místní úrovni 
a  vychovávat mladou generaci pro vnímání 
těchto opatření jako samozřejmou součást 
života,“ říká radní Marián Hošek (KDU-ČSL).
„Jednotlivá opatření jako vodní prvky, rozvoj 
elektromobility, omezení energetické spotře-
by nebo omezení plastů rádi podporujeme. 
Nechceme, aby šlo o  módní hurákampaň, 

proto se zaměříme na  prakticky proveditel-
ná opatření, která ihned zlepší život občanů 
i  dlouhodobě sníží negativní vlivy činnosti 
samosprávy na životní prostředí,“ komentu-
je  usnesení zastupitelstva Oldřich Kužílek 
(STAN), předseda výboru pro participaci.
„Vítáme  schválený dokument vyhlášení sta-
vu klimatického ohrožení, zvláště také oce-
ňujeme, že je v  dokumentu obsažen i  náš 
původní návrh, že veřejné akce pořádané 
a  podporované MČ budou do  budoucna 
bez plastů a  poskytování účelových dotací 
ve  všech oblastech bude také podmíněné 
„neplastováním“,“ říká zastupitelka Eva Ti-
chá (Piráti). „Je dobře, že se Praha 6 chce cho-
vat zodpovědně. Vždyť samospráva by měla 
jít ostatním investorům příkladem. Do návr-
hu jsme prosadili rozšíření tolik potřebných 
vodních prvků i na školní hřiště Prahy „, říká 
zastupitel Martin Polách (ANO). „Praha 6 již 
dva roky pracuje na  plánu adaptace na  kli-
matickou změnu,” říká k tomu Pavel Weber, 
zastupitel za  Stranu zelených. „Jenže po-
dle nás je to málo. Jako politici zodpovědní 
za  svět budoucích generací se nemůžeme 
na  změny klimatu pouze adaptovat, mu-
síme se všemi prostředky snažit, abychom 
jim předcházeli.”

21. ročník Author Pražské padesát-
ky se pojede 21. září. Padesátikilomet-
rová trať největšího cyklistického závo-
du na  území Prahy povede opět z  Dejvic 
na  Okoř a  zpět. Skvělé zázemí akci, a  ze-
jména jejím tisíci účastníkům, vytvoří Vy-
sokoškolský kampus ČVUT. České vysoké 
učení technické v Praze, Městská část Pra-
ha 6 a  pořadatelé závodu, spolek Prague 
Games Club, podepsali smlouvu o  spolu-
práci při pořádání závodu, za společný cíl si 
dávají vytvořit prostor aktivních lidí na Pra-
ze 6. Osobním příkladem půjdou i starosta 
Prahy 6 Ondřej Kolář a rektor ČVUT Vojtěch 
Petráček, kteří přislíbili svou aktivní účast 
v  roli závodníků. Na  slavnostním setkání 
podporovatelů závodu, které se uskuteč-
nilo 18. června v Pelléově vile, si v zastou-
pení místostarosty Prahy 6 Jakuba Stárka 
a  kvestora ČVUT Jiřího Boháčka převzali 
horská kola Author, věnovaná generálním 
partnerem závodu. Společné tréninky ne-
jen pro ně, ale i pro veřejnost přislíbil am-
basador závodu, paralympijský cyklista Jiří 
Ježek. Součástí zářijové akce budou i  zá-
vody pro děti a doprovodný program pro 
celou rodinu. Více informací a  registrace 
naleznete na www.prazska50.cz
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Když jsme si domlouvali rozhovor, do te-
lefonu jste mi říkala, že právě jste s mamin-
kou a máte holčičí den. Co to ve Vašem po-
jetí obnáší?

Takových dnů jsme v  poslední době měly 
s maminkou víc. Ségra je na rok v Kanadě, tak-
že s námi, bohužel, nebyla. Byly jsme na obě-
dě a potom na zkoušce šatů, které mamce šije 
má kamarádka, mladá návrhářka Petra Wag-
ner. Ta šila i moje svatební šaty. Potom jsme 
šly společně na  procházku a  byly jsme celý 
den spolu. A o den později jsem vzala mamku 
na statek ve Velkých Přílepech, kde mají jedny 
báječný holky fi rmu Kytky od potoka. Pěstují 
úplně bez chemie květiny, které jsou v české 
zemi doma. Dělají také focení na téma „máma 
a  dcera“, takže jsme si udělaly ještě takové 
krásné dopoledne u nich.  

Takové akce děláte s  maminkou pravi-
delně?

Není to v pravidelných intervalech, ale sna-
žíme se na to myslet a občas ji uspořádat.

Maminka vystudovala loutkoherectví 
na  DAMU. Umělecké sklony jste zdědila 
po ní?

Určitě velkou měrou ano. Ovlivnilo mně i to, 
že mě často brala do divadélka. Její rodiče byli 
také loutkoherci, kteří nám vyprávěli pohádky 
a  zpívali písničky. Já jsem díky tomu byla po-
řád v imaginativním světě. Ale i můj taťka, kte-
rý s  hereckým světem nic společného nemá, 
je výborný vypravěč a  showman. Myslím, že 
i od něho mám nějakou schopnost předvádění. 

Když jste vyrůstala, inklinovala jste už 
k herectví?

Snad už od první třídy jsem chodila do dra-
matického kroužku.

Kdy se to zlomilo, že jste si řekla: budu he-
rečka?

Úplně jasně si pamatuju, jak jsme na  dra-

maťáku odpovídali na otázku, čím budeme. Já 
jsem měla připravenou nějakou odpověď, ani 
nevím, čím jsem tenkrát chtěla být, aranžérka, 
nebo něco takového, abych mohla tvořit. Ale 
herectví mně vůbec nenapadlo. Kamarádka 
přede mnou řekla, že chce být herečka a  já 
jsem se jen tak zasmála, že to přece nejde. Ale 
paní učitelka Mikesková řekla: Ne, to jde, na to 
jsou herecké školy, ty se mohou vystudovat 
a člověk je pak herec z povolání. A já: Fakt? No 
tak to já to měním, já budu taky herečka. Tam 
mně poprvé trklo, že to asi opravdu je možné. 
Už to ve mně zůstalo a chtěla jsem to zkusit. 
Ale ani já, ani nikdo v mém okolí, ani rodiče, 
jsme nevěřili, že by se to mohlo stát a že bych 
se na  tu hereckou školu do  Prahy dostala. 
A pak, když se to stalo, všichni se vyděsili, včet-
ně mně, a potom už to jelo.

Sama o  sobě říkáte, že jste spontánní 
a  intuitivní, ani otázky k  našemu rozho-
voru jste nechtěla předem znát. U  Vaše-
ho muže Pavla Kheka, který je režisérem, 
předpokládám naopak jistou systematič-
nost. Takže v soukromí se nejspíše skvěle 
doplňujete, je to tak? 

Vlastně asi máte pravdu. I když v určitých vě-
cech mám systém ráda já a v určitých věcech 
je on intuitivní. Takže je to jak v čem. Ale když 
jsme společně, nějak se to prolne.  

Když jsem se ho pro rozhovor v minulém 
čísle časopisu ptal, jaké je pro něho jako 
pro režiséra mít za partnerku herečku, od-
pověděl mi krátce a vtipně, že herečka je 
taky člověk… Takže dnes se ptám naopak: 
jaké je to pro herečku mít za manžela reži-
séra?

To nebude tak stručné. Je to samozřejmě 
děsivé. Ba ne, je to skvělé! On je především 
úžasný člověk, a to, že je režisér je bonus v tom, 
že chápe moji práci a já chápu tu jeho. Nejsme 

si tak vzdálení, naše světy a stavy jsou někdy 
natolik abstraktní, že pro lidi z jiné branže jsou 
nepřenosné a nepochopitelné. Víme oba, co je 
to herečka před premiérou, nebo režisér před 
premiérou, v jakém nervovém rozpoložení se 
nacházejí. Takže máme pro sebe vzájemně po-
chopení, a to si myslím, že je dobré. Někdy má 
samozřejmě tendenci mně režírovat i v životě, 
režírovat situace a celé dny, jak by on chtěl, aby 
vypadaly. Ale v reálném životě není už režisér, 
jsme partneři na stejné úrovni, takže se musí-
me nějak domluvit.  

Setkali jste se s manželem při společné 
práci?

Setkali. Vlastně už v mém angažmá v diva-
dle v  Mladé Boleslavi. Byl jedním z  prvních 
režisérů, se kterými jsem pracovala a vždycky 
pro mě byl, a je doteď, to se nezměnilo, jeden 
z nejlepších režisérů, s jakými jsem dělala. My-
slela jsem si to už v době, kdy jsme po sobě ně-
kolik let ještě vůbec ani nekoukali a oba jsme 
měli své partnery, náš vztah byl čistě profesi-
onální. Tím pádem jsem si jistá, že můj názor 
o něm je čistě objektivní, i když jsme teď man-
želé. On je výborným režisérem na práci s her-
cem, dokáže ho přesně vést, ví, co od  něho 
chce, ale zároveň mu dává svobodu, má záro-
veň hloubku i nadhled. Má všechno to, co já 
v herecko-režijní práci mám ráda.

Jak pracujete na roli?
Já nejsem úplně zastáncem domácí pří-

pravy. Já vím, zní to hrozně a vlastně to mluví 
proti práci mého manžela. Mám ráda, když se 
člověk doma dostatečně připraví, ale tu větši-
novou práci odvádím na jevišti. Ráda chodím 
na  zkoušky soustředěná a  tam soustředěně 
pracuji. Nerada se v roli už po zkoušce pitvám, 
nerada to moc rozebírám, nerada si ji nosím 
domů, abych nad ní zbytečně přemýšlela. 
Mám ráda, když se prostě pracuje v práci. Mně 

Veronika Khek Kubařová

 Plní se mi sny
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baví nechat se rolí inspirovat a promítat do ní 
různé věci, se kterými jsem se v životě potkala 
a které ve mně jsou.

Na  Letních shakespearovských slav-
nostech hrajete na Pražském hradě Ofélii 
v  Hamletovi a  v  Bratislavě Desdemonu 
v Othellovi. To bývají pro herečky vysněné 
role. Platí to i pro Vás? 

Jsem pyšná, že je hraju, ve smyslu toho, že 
jsem vděčná za to, že ke mně přišly. Jsou obě 
ze seznamu známých rolí, když se řekne Ofélie, 
spousta lidí ví, kdo to je. Když řeknu, že v Dej-
vickém divadle hraju Katju v  Interwievu, což 
je stejně nádherná role, tak nikdo neví, o čem 
mluvím. Ale Ofélie pro mě asi nebyla úplně 
vysněná. Je to rozhodně těžká věc ve smyslu 
hloubky a  velikosti emocí, kterými si projde. 
A  to se nedá nijak ožulit, jak říkala moje ba-
bička. Takže to se prostě musí zahrát a prožít, 
ponor do takové postavy je náročný.

Jak se podle Vás liší herecká práce 
na otevřené scéně oproti kamennému di-
vadlu? 

Zkoušení venkovního představení probíhá 
zpočátku poměrně dlouhou dobu pod stře-
chou. Takže proces je to velmi podobný, jako 
když se zkouší v klasickém divadle, jenomže 
v provizorních prostorách. Teprve v poslední 
fázi přijdou na řadu noční zkoušky na Hradě. 
Zkouší se až po  skončení představení všech 
herců v  jejich divadlech, od  jedenácti hodin 
večer do  čtyř do  rána, čtrnáct dní nebo tři 
týdny v kuse. To je dost náročné. Noční zkouš-
ky venku jsou opravdu atypické. Hvězdy, 
vítr, déšť, zima, nebo naopak horko, komáři, 
chrousti, prostě všechny věci a  podmínky, 
které tam jsou dohromady. A  mně to dělá 
strašně dobře. Já se úplně rochním v tom, že 
nás může ovlivňovat ještě i  něco jiného než 
my sami. Když pak ležím jako mrtvá na zemi 
dvacet minut v  louži, tak se bojím, že budu 
nemocná, ale pokud to není takovýto extrém, 
je mi to ohromně příjemné, ten vzduch a ptáci 
a cvrčci a tak, mně to prostě baví.  

Máte zkušenosti s  hraním na  venkovní 
scéně i jinde než na Slavnostech?

S mladoboleslavským divadlem jsme venku 
hráli docela často. Fausta a Markétku jsme hrá-
li na Kosti, Romea a Julii například v Kosmono-
sech. Tam je psychiatrická léčebna a  zrovna, 
když jsme přijeli, tak hlásili, že z ní uprchl cho-
vanec. My hráli někde v  zahradách a  obíhali 
scénu takovým parkem. Já tam jako Julie bě-
žela tmou a bála se, že na mně z křoví bafne 
nějaký deviant… 

Máte raději současné role, nebo historic-
kou klasiku? 

Mám ráda, když se to střídá. Ale možná, 
možná jsem něčím spíše ta klasická herečka. 
Zjišťuji, že velké texty dramatických autorů, 
třeba Přízraky od  Ibsena, které teď v  Dejvic-
kém divadle hrajeme, mně vyhovují. Baví mně 
v nich hledat věci nově a zároveň plnit to, o co 
autorovi šlo. 

Toužíte po nějaké konkrétní roli?
Na  to odpovídám už dlouho stejně a  za-

tím se to nezměnilo. Moc se mi líbí v Nebez-
pečných známostech markýza de Merteuil. 
Opravdu se mi ta postava líbí. Dříve mi říkali, 
že jsem na ni moc mladá. No, už jsem to dlou-
ho neříkala, od té doby jsem zestárla, myslím, 
že už bych se jí mohla trošku přiblížit.  

A naopak: co (kde, v čem) byste odmítla 
hrát? Stalo se Vám to ně-
kdy?

Nestalo. Něco takového 
říci by mně přišlo nepokorné. 
Dlouhou dobu jsem si říkala, 
že člověk musí být vděčný 
za všechno, co přichází. Uvě-
domuji si ale, že v životě jsou 
určité situace, kdy herec z ně-
jakého důvodu odmítne. Mně 
nic konkrétního teď nenapa-
dá, ale už si dokážu představit, 
že bych to řekla, kdyby něco 
se mnou nějak nesouznělo, 
nebo mi přišlo, že se mně to 
dotýká někde, kde už nechci, 
aby se to dotýkalo. Nebo že 
to je nějaké téma, které sama 
v sobě nemám vyřešené a je 

tím pádem pro mne těžké a je lepší spíše ne-
chat to být a zbytečně se neznásilňovat. I když 
někdy může být naopak dobré se do toho po-
nořit… 

Řada herců má ráda záporné postavy, 
protože bývají mnohovrstevnaté a  hrají 
se prý proto lépe než role kladné. Je to tak 
i u Vás? Máte nebo měla jste někdy zápor-
nou roli? 

Myslím, že u mě to tak není. Nikdy jsem si 
nestěžovala, že hraju kladné hrdinky, Markét-
ky, Julie, Ofélie, Desdemony, takové ty trpitel-
ky. Mně naopak baví nést takovou tu světlou 
linku a poselství dobra. Asi se to hůře hraje, je 
to hůře uvěřitelné, protože to snadno může 
vypadat naivně, ale já jsem člověk, který rád 
směřuje k dobru, takže mě baví takové posel-
ství posílat dál a snažit se o to, aby tomu diváci 
uvěřili a za chvilku to třeba chtěli také tak. Když 
mají nějaké morální dilema, aby se rozhodo-
vali pro dobro, pro to světlo.  

Kde hrajete nejraději, ve fi lmu, v televizi, 
nebo na divadle? 

Ideální je trochu od  každého. Když jedno 
dlouho nemám, tak se mi po tom stýská. Mám 
ráda, když je to vyvážené, když dlouho po ně-
čem neabstinuju. 

Míváte trému?
Trému mívám a štve mě, že se to s věkem 

spíše zhoršuje. Po škole pro mě všechno byla 
taková hra, teď mi více dochází ta odpověd-
nost. Uvědomuji si, že mně někteří lidé znají, 
že jsem v prestižním divadle, které je hodně 
na  očích a  mám pocit, že musím odvádět 
jenom dokonalé a  stoprocentní výkony. To-
hle všechno mně pak občas zablokuje, takže 
trému musím naučenou technikou rozpouš-
tět a nenechat se jí svazovat. Pracuju na tom 
a  doufám, že se to směrem ke  stáří nebude 
více a více zhoršovat.    

Jste pověrčivá?
Trošku asi jo, ale snažím se nebýt. Několikrát 

nám přeběhla přes cestu černá kočka, když 
jsme někam vyráželi a já jsem říkala: chudin-
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ka, přece ji nebudeme proklínat. A všechno je 
v pořádku, takže dobrý. V divadle jsme pověr-
čiví všichni kolektivně. V Městských divadlech 
pražských jsem hrála s  Martinem Písaříkem 
a jednou mi říkal, že z pověr má hrůzu a proto 
je záměrně porušuje, aby si dokázal, že nejsou 
potřeba. A to mně inspirovalo. Protože pak se 
stane, že nestíháte, jedete z  natáčení, nebo 
tak něco, a nějaký rituál před začátkem před-
stavení neuděláte. A dojde vám to až na jevi-
šti, úplně se z toho hroutíte, že se něco stane 
a ono se právě proto pak skutečně něco může 
stát. Takže se snažím občas pověrčivost igno-
rovat a nebrat ji tak dogmaticky, aby nebyla to 
zásadní, co mně i běh představení ovlivňuje.  

Hrála jste v Semaforu, byla jste členkou 
hereckého souboru divadla v Mladé Bole-
slavi a  poté v  Městských divadlech praž-
ských. Dnes je Vaše jméno spjato s Dejvic-
kým divadlem. Vynechal jsem něco z Vaší 
divadelní minulosti? Jsou to ty nejdůleži-
tější divadelní mezníky?

Jsou. Důležitá je pro mě ještě Viola, která 
byla moje úplně první profesionální zkuše-
nost a prvním divadlem, kam jsem po škole 
vstoupila. A také jsem hrála v Divadle v Celet-
né a v Divadle v Řeznické. 

Chtěl bych se vrátit k Semaforu. Na  in-
ternetu je stále k  dohledání záznam celé 
balady Svatební košile z Kytice, v níž jste 
v Semaforu hrála. Jak jste se ke spolupráci 
s Jiřím Suchým dostala a kdy to bylo?

Byl to pro mě splněný sen. Vždycky jsem 
milovala Jiřího Suchého i  Jitku Molavcovou. 
Ve škole jsme dělali jako představení semafor-
skou Kytici a oni se na nějakou její reprízu přišli 
podívat a na to konto mně oslovili ke spolu-
práci. To, že si mně sami vybrali, pro mne bylo 
nádherné. Strašně ráda jsem s  nimi hrála, 
dívala se, jak zkoušejí a užívala si, jací to jsou 
vřelí lidi, bez konfliktů, srdeční, kteří všechno 
řeší s úsměvem a s humorem. To je něco vzác-
ného a krásného.  

V čem jste ještě v Semaforu hrála?
Prvním představením byla Sekta. Hrála 

jsem ve zmiňované Kytici a také v Mamzelle 
Nitouche, která měla nedávno derniéru, kte-

rou jsem, bohužel, nestihla. A ještě v Dal si růži 
do polívky. 

Je spolupráce se Semaforem již uzavře-
ná kapitola?

Měli jsme s Jirkou Suchým takové „námlu-
vy“, domlouvali jsme se na nějaké spolupráci. 
Já jsem to ale svojí vinou, tedy svojí zane-
prázdněností, promeškala. Měla jsem toho 
tolik, že roli musel nakonec nabídnout ně-
komu jinému. Když jsem konečně napsala: 
„Jirko, můžu“, tak mi odepsal: „Už zkoušíme.“ 
Takže jsem to prokaučovala. Ale myslím, že 
kdyby se něco naskytlo, nebo když bych se 
sama přihlásila, cítím tak na dálku, že dveře 
tam mám otevřené. Ale abych si moc nefan-
dila… Zkrátka myslím si, že to není úplně ne-
možné. Bohužel, s mými termíny je to trochu 
komplikované a já nechci nikoho blokovat.   

Jaké máte další plány? Co Vás čeká? 
Máte roztočený nějaký film, televizi, 
nebo se něco rýsuje? 

Čeká mně spousta krásných věcí. O někte-
rých z  nich ještě nemohu hovořit, protože 
jsou v  produkční fázi, nebo ve  výrobě, ale 
jsou to všechno krásné úkoly. 

Jeden z  projektů, které momentálně do-
končuji, je film Petra Zelenky s názvem Mo-
delář. Hraju v  něm postavu vystudované 
právničky Evy. Film byl dotočen na  konci 
června a do kin vstoupí někdy v únoru příš-
tího roku. 

Od  konce července začínám trénovat 
do Star Dance. A na podzim začnou v České 
televizi přímé přenosy. Je to pro mne splně-
ný sen a velká výzva. Mám moc milého ta-
nečníka, tak doufám, že to bude taková škola 
hrou…

Jinak se těším na léto, protože pojedeme 
do Kanady za ségrou. Těším se na Hamleta 
na Pražském hradě i na představení v Brati-
slavě, kde mám spoustu kamarádů. Těším se 
na letní cestování po Čechách. Ale kvůli Star 
Dance asi volného času moc mít nebudu. 

Sportujete stejně intenzivně jako Váš 
manžel? Stačíte mu ve společných aktivi-
tách?

Strašně ráda bych někdy na  tuto otázku 

odpověděla ano. Ale bohužel to tak není. 
V  zimě jezdíme na  lyže, na  běžky i  na  sjez-
dovky, byli jsme na sněžnicích. V létě na kolo 
a chodíme dost často na pěší výlety, protože 
máme psa. 

Jakého máte pejska?
Voříška. Strašně chytrého a  sympatického. 

Dostali jsme ho jako štěňátko od  známých, 
kteří mají psa a fenku, které v kritických dnech 
od sebe vždycky oddělovali, a jednou jim to 
nevyšlo. Teď mně napadá, že venčit psa je 
vlastně také sport. S ním je třeba chodit ně-
kolikrát denně, což je s naším nepravidelným 
režimem někdy až nadlidský úkol a je až ne-
skutečné, že se nám to už dva roky daří. 

Jaký je Váš vztah k Praze 6?
Na  Šestce žijeme a  miluju to tu. Bydlela 

jsem různě po Praze a znám ji dobře, ale tady 
je nejvíc parků, parčíčků a stromů. To, že je 
tady všude zeleno, mně uklidňuje a dělá mi 
dobře. A pro pejska je to úplně ideální. Mám 
tu svoje místečka, kam chodím relaxovat, 
kde třeba není ani moc lidí. A  na  Kulaťáku 
jsou krásné trhy. A je tu bezpečno. Prostě je 
tu hezky!

Z toho, jak nadšeně to říkáte, vidím, že 
to nejsou žádné fráze…

Já potřebuju vyjít ven a už podle vzduchu 
poznat, co je za roční období. Jestli cítím listí, 
nebo je v něm mráz. To se mi v centru nebo 
v  jiných čtvrtích neděje. Když jsme bydle-
li ještě na  Hanspaulce, byl tam ovocný sad 
a na podzim ve vzduchu voněla spadaná na-
hnilá jablka. Já to velice intenzivně vnímala, 
sbíhaly se mi úplně sliny. Pro mě je čich straš-
ně důležitý vjem. 

Jste emocionální? 
Rozhodně.
Necháte se dojmout, rozesmát, nebo 

naštvat? 
Ano, ano, všechno z toho. Slzy tečou prou-

dem, blesky létají také.
Jiří Hruška

foto: Mikuláš Křepelka (ČT),
 Anna Hladká a archiv
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Vějíř Žofie Chotkové. U Písecké brány byla odhalena 
plastika s mlhovištěm

9

Fontána ve tvaru vějíře Žofi e Chotkové, 
hraběnky a  manželky následníka trůnu 
Františka Ferdinada d‘Este, byla odhalena 
17. června před Píseckou bránou za  pří-
tomnosti mnoha hostů a  veřejnosti. Au-
torkou plastiky je akademická sochařka 
Martina Hozová, spoluautorem Jan Pac-
lík. Vějíř, dobový symbol ženskosti, byl 
s  osobou Žofi e úzce propojen. Po  aten-
tátu v  Sarajevu byl na  hraběnčinu rakev 
položen právě vějíř s  rukavičkami, tedy 

atributy, kterými byla zdůrazněna její 
příslušnost k nižšímu stavu dvorní dámy. 
„Dílo je vyjimečné tím, že to není jen plas-
tika, ale má i  přidanou hodnotu. Vypouští 
mlhu a jsem rád, že v praze  6 takový prvek 
máme“, uvedl starosta Ondřej Kolář. „Pří-
prava vějíře se táhla přes tři volební období 
a  jsem rád, že městská část udržela konti-
nuitu a projekt se nakonec podařilo dotáh-
nout“, řekl místostarosta Jan Lacina. Z hle-
diska sochařského tvarosloví byla zvolena 

jeho technicistní poloha, která má svým 
pojetím a materiálem evokovat dobu se-
cese a staveb z období průmyslové revo-
luce. Plastika byla umístěna do prostředí 
spjatého s rodinou Chotkových. Dědeček 
Žofi e Karel Chotek nechal v první polovi-
ně 19. století vybudovat silnici z  Klárova 
k  Písecké bráně. Sousední pozemky ne-
chal parkově upravit a na jeho popud tu 
vznikla zelená plocha pro veřejnost, dneš-
ní Chotkovy sady.
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LUXSUS neznamená luxus. Lehkost, ironie, spektakulární 
abstrakce a záliba v levných materiálech na výstavě
 v Galerii NTK

František Matoušek, malby z let 1996 - 1998

Abstrakci, fi gurální malbu, zátiší, přírod-
ní a květinové motivy i výtvarný realismus 
a  také motivy z  tradiční kultury domácí 
provenience i  kultury exotické, inspiro-
vané uměním Afriky, Předního východu 
nebo Jižní Ameriky, najdou návštěvníci 
na  originální výstavě, kterou pod ná-
zvem LUXSUS připravila Galerie Národní 
technické knihovny. Do 14. července zde 
bude k vidění 116 uměleckých děl Davi-
da Adamce, Viléma Kabzana, Františka 
Matouška, Michala Novotného a  Jakuba 
Špaňhela, kteří před více než 20 lety zalo-
žili malířskou skupinu LUXSUS. 

„Retrospektivní výstava legendární umě-
lecké skupiny LUXSUS je sondou do  dru-
hé poloviny 90. let 20. století, kdy dochází 
k  proměně tohoto klasického média,“ říká 
kurátor výstavy Milan Mikuláštík. „Přestože 
se historie skupiny uzavřela před 20 lety, bý-
valí členové se zde opět sešli v plné sestavě, 
aby stovky svých dobových prací doplnili 
několika nově vytvořenými díly. Jako hosta 
si pozvali klasika českého umění performe-
ra a malíře Václava Stratila.“

Malířská skupina LUXSUS vstoupila 
na českou uměleckou scénu v roce 1995 
a během pěti let získala pozornost publika 
i odborné veřejnosti. Tvořilo ji pět tehdej-
ších studentů z  různých ročníků Ateliéru 
vizuální komunikace AVU vedeného Jiřím 
Davidem a  Stanislavem Divišem - David 
Adamec, Vilém Kabzan, František Matou-
šek, Michal Novotný a  Jakub Špaňhel. 
Na základě podobného pohledu na umě-
ní a také z osobních sympatií se rozhodli 
vystavovat spolu. Důležitým aspektem 
činnosti LUXSUSU byla tvorba společných 
obrazů, na  kterých pracovali dva či více 
členů. Po  rozpadu skupiny se jednotliví 
autoři jako výrazné individuality věnují 
sólové tvorbě. Výstava je kurátorským 
výběrem a  představuje autorské práce 
jednotlivců, od některých jen pár kousků, 
od jiných i více než 30 prací, a také nová, 
pro tuto příležitost vytvořená díla, z nichž 
některá vznikla stejně jako tehdy společ-
nou prací skupiny LUXSUS. Celkem je zde 
vystaveno 116 prací - obrazy na  plátně, 
na papíru, kartonu i na dřevě zhotovené 
kombinovanými technikami - samostat-
ná díla i cykly -, asambláže, v nichž malbu 
dotvářejí další materiály, například plasty, 
textilie, molitan, drát, lepicí páska, dře-
vo, útržky novin, krabičky od sirek, korálky, 
lepenka nebo linoleum, dále fotografi e, 
několik drobných plastik z  korálků, jedna 
fontánka – zvířecí chrlič s  patinou, jedna 

„pokovená“ staniolem a  jedna rozměrnější 
plastika ze dřeva. Výjimečná je kolekce lehce 
košilatých fotoalb od Václava Stratila umís-
těná v uzavřených vitrínách. 

Častými tématy jednotlivých děl i  autor-
ských kolekcí jsou domácí i exotická zvířata, 
věci všední, které má každá domácnost, rea-
listické výjevy z běžného života, ale i portré-

Prasátko, 1997
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ty známých osobností české i světové zábav-
ní kultury, jsou tu Beatles, Kissáci, Bohdalka, 
Karel Got, Marta Kubišová i Helena Vondráč-
ková, portréty módních ikon, modelek Na-
omi a  Claudie Schiff erové, a  také slavných 
návrhářů Karla Lagerfelda a  Versacceho. 
Můžeme také spekulovat, zda některá další 
díla mohou znamenat uchopení známého 
motivu osobitým způsobem tvůrčí individu-
ality 90. let 20. století jako odkazů na klasické 
výtvarné umění minulých epoch (Baletky, 
Dívka s labutí). 

„Jednotícím prvkem,“ říká Milan Mikuláštík, 
„je určitá ironická distance a na svou dobu ne-
bývalá lehkost ve výběru témat. Tehdy nebylo 
v českém kontextu úplně běžné, aby námětem 
seriózních obrazů byly modelky, módní návr-
háři, ikony popkultury, svět masmédií a  do-

konce i jejich pokleslá forma jako pornografi e. 
Na  výstavách LUXSUSU však byly podobné 
kontroverzní projevy změkčeny spektakulární 
abstrakcí či nostalgickou estetikou roztomi-
losti. Spojovala je záliba v levných a neušlech-
tilých materiálech a práce na společných obra-
zech, to byl typický projev skupiny, kdy na díle 
pracovali dva až tři členové. Na výstavu se po-
dařilo shromáždit více než stovku historických 
exponátů, abychom představili v co nejširším 
záběru pestrost výtvarných projevů, kterou 
se tvorba skupiny vyznačovala. Současně se 
autoři rozhodli vytvořit několik nových společ-
ných děl, aby tak oslavili zmrtvýchvstání LUX-
SUSU.“

Činnost skupiny LUXSUS zapadá do umě-
leckého snažení výtvarných skupin a  spol-
ků, které u nás vznikaly od 90. let 20. století, 

k nimž dále patří například Typodesign klub 
Praha, Pode Bal, Rubikon, Rafani, Ztohoven, 
Guma guar, Natvrdlí, Kontextual, Volné sdru-
žení M, Nezávislá umělecká skupina Posedlí, 
Sdružení bienále Brno a další.

Umělecké spolky mají na  území Čech 
a  Moravy dlouhou tradici. Jejich existence 
je doložena od konce 18. století, kdy spolky 
vznikaly na  zemském, nikoli vlasteneckém 
základě. Jejich činnost byla podporována 
mecenáši z řad české šlechty, která také na-
pomohla vzniku nejvýznamnějších a dodnes 
existujících institucí - Akademie výtvarných 
umění a  Obrazárny Společnosti vlastenec-
kých přátel umění – základu nynější Národní 
galerie. Významné spolky, například  Umě-
lecká beseda, sdružovaly kromě výtvarníků 
také literáty, hudební skladatele, teoretiky 
umění a architekty. Reprezentovaly umělec-
kou avantgardu, vydávaly vlastní časopisy 
věnované výtvarnému umění (Devětsil, Tvr-
došíjní), vydávaly hudebniny a podporovaly 
divadlo. Pro spolkové výstavy vybudovaly 
některé galerie jako například Rudolfi num, 
Besední dům s galerií a dvěma koncertními 
sály, kde mimo jiné působilo Osvobozené di-
vadlo, Mánes, nebo Galerii Nová síň.

Pozdější umělecká uskupení spojovala 
představitele určitých výtvarných směrů 
a  jejich teoretiky, ale vzhledem k  individu-
alistické povaze umělecké tvorby a  překot-
nému vývoji moderního umění, přetrvala 
často jen po dobu jedné nebo několika spo-
lečných výstav. V  letech 1948 – 1989 měla 
umělecká sdružení povahu utajených sou-
kromých spolků (Skupina 42,  Skupina čes-
kých a  slovenských surrealistů,  Seskupení 
12/15). Po roce 1989 vznikají umělecká sdru-
žení nejčastěji kolem společných výtvarných 
projektů. 

(red)

David Adamec a František Matoušek - Fantastic

Václav Stratil - Luxsus, 1998 David Adamec - Kakty, 1999



4.–7. července 

Festival pro židovskou čtvrť pořádá Unijazz ve spolupráci s městem 
Boskovice a rodinou Mensdorff–Pouilly boskovice -festival.cz

CESCHI (US) / KHOIBA / WWW NEUROBEAT / 
KATARZIA (SK) / LES BUBBEY MAYSE (FR) / 
KALLE WITH ACOUSTIC BAND / VENTOLIN /  
DOROTA BAROVÁ TRIO / KITTCHEN & AID KID/ 
NEVER SOL / MR STERILE ASSEMBLY (NZ) / 
ZRNÍ /  ŽEN (HR) / MECONIO (E) / PLACES / 
ZABELOV GROUP (CZ/BY) / NTS / STINKA / 
TIMBERTWIG (UK) / +–0 / BRASSHARFE (DE) /
BARDO SISA FEHÉR & VLADKO MIKLÁŠ (SK) / 
MARKET/ ETTE ENAKA / LEBANON / NOIR 
VOIR /  FOLIO (DE) / JANA KOZUBKOVÁ / DNÉ /  
JURAJ SCHWEIGERT & THE GROOVE TIME (SK) / 
BULATKIN–MATHISEN–ZIMRING (RU/NOR/
IL) / TELLEMARKK /  THE PAU (PL) / 
LUTT QUINTET (DE) / HM.../
YO SOY INDIGO (US/SWE/GB/CZ/SK) / 
TRIBE-J /  WESSELE / DIVADLO CONTINUO / 
100 OPIC /  VI.TVOR / DIVADLO NABOSO / 
TEREZA CAUSIDU a mnoho dalších 

XXVII. ROČNÍK MULTIŽÁNROVÉHO FESTIVALU

hudba / divadlo / výstavy / fi lm / workshopy / besedy / jóga / 
prohlídky / pohybové dílny /cyklovýlet  / další aktivity

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKAOTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKAOTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K 

Kolikátý ročník cyklistického závodu Pražská padesátka odstartuje 21. září 2019? 

 a) 19. ročník 

 b) 20. ročník

 c) 21. ročník

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b) celková délka vozu ŠKODA SCALA je 4 362mm

Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří obdrží opekácí vidličky TESCOMA.

1. 1. Eva Kulhánková, Praha 6, 2. Ludmila Kolaříková, Praha 6, 3. Kateřina Kočová, Praha 5

Cenu si vyzvedněte nejpozději do 3. srpna 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. srpna 2019, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

O prázdninách soutěžíme
o sluneční brýle z kolekce ŠKODA PLUS.

OTÁZKA
7-8/2019



Název ulice je od jejího vzniku v roce 1974. Nachází se 
na sídlišti Na Dědině a jde o poměrně krátkou silnici. Vede 
z křižovatky Radistů a Dědinská do ulice Navigátorů.

Zdeněk Rublič byl konstruktér úspěšných českosloven-
ských sportovních, turistických a víceúčelových letadel.

Zdeněk Rublič se narodil 22. ledna 1902 ve  Dvoře Králo-
vé, okres Trutnov. Ve dvacátých letech minulého století za-
čal pracovat v Avii v konstrukci Beneše a Hajna. Po krátkém 
zastavení v Pragovce nakonec zakotvil v Chocni. Zde se stal 
konstruktérem prvního poválečného československého le-
tounu M-1 Sokol. V Továrně letadel Ing. Mráz v Chocni se stal 
národním správcem závodu. Konstrukci M-1 Rublič, kterou 
pojal jako technologicky velmi odlehčenou a  zjednoduše-
nou pro sériovou výrobu, promýšlel již před koncem války. 

Za pohon stroje vybral nový československý invertní vzdu-
chem chlazený čtyřválec Walter Minor 4-III o výkonu 77 kW 
s  dvoulistovou dřevěnou vrtulí. Tento prototyp označený 
M-1A poprvé vzlétl 9. března 1946. Letadlo dostalo název 
Sokol. Rublič stále pracoval na zdokonalování svých proto-
typů. V té době začal být zvýšený zájem světového trhu o tři 
až čtyřmístná turistická letadla. Na tuto poptávku reagoval 
tak, že za přední dvě sedadla umístěná vedle sebe instalo-
val třetí v ose kabiny. První exemplář byl dokončen 16. úno-
ra 1948 a začal se vyrábět sériově. V tradici předválečných 
let se vydal Sokol na několik propagačních letů do zahrani-
čí. Piloti navštívili Francii, Velkou Británii, Belgii a dokonce 
se vydali až do Kapského Města. Všude letoun sklízel velké 
obdivy a úspěchy. Dalším sportovním úspěchem byla účast 
Sokola na  soutěži sportovních letadel ve  Francii. Posádka 
obsadila v  konkurenci poválečných sportovních letounů 
Evropy a  USA první místo průměrnou rychlostí 200km/h 
na trati dlouhé 11 499 kilometrů při celkové spotřebě 139 
litrů benzínu. 

Sériová výroba běžela do  konce roku 1959, kdy letoun 
s  pořadovým číslem 106 zároveň ukončil výrobu motoro-
vých letadel v Chocni. Více jak polovina vyrobených letadel 
byla exportována do šestnácti zemí světa. 

Po  přechodu do  Výzkumného a  zkušebního letecké-
ho ústavu se Rublič stal hlavním konstruktérem letadla 
L-29 Delfín. Před rozběhem jeho sériové výroby začátkem 
šedesátých let však odešel do  důchodu.  Ani po  odcho-
du do  penze nezahálel. Pustil se do  projektování lehkého 
celodřevěného akrobatického speciálu a  začal pracovat 
na  jeho konstrukci. Měl označení Rublič R-7 a  sám autor 
ho pojmenoval Racek. Zdeněk Rublič vyprojektoval zřejmě 
poprvé po  válce v  Evropě a  patrně i  ve  světě jednomístný 
akrobatický speciál, určený výhradně k  vrcholové letecké 
sportovní akrobacii. Bohužel do  jeho vývoje zasáhla náh-
lá smrt konstruktéra na  počátku roku 1963. Nepodařilo se 
vyřešit všechny problémy s motorem a letadlo vzniklo bez 
zázemí normální letecké fabriky. Mělo se tak stát alespoň 
exponátem leteckého muzea ve  Kbelích, ale bohužel při 
opravě shořelo. 
Zdeněk Rublič zemřel 27. března 1963 v Praze.

(mip)
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Barytonista Martin Bárta zazpívá Dona Giovanniho v pražské 
Šárce pro tisíce lidí

Pro letošní produkci Opery v Šárce pod širým ne-
bem zvolili pořadatelé operu, která byla pro Prahu 
kdysi stvořena geniálním Wolfgangem Amadeem 
Mozartem: 1. září zazní od  14 hodin opera oper  - 
Don Giovanni. 

Pod vedením dirigenta Jana Chalupeckého zpěvá-
ky doprovodí orchestr a  sbor opery Národního diva-
dla v  režii Jany Divišové a  Renée Nachtigallové. Akce 
proběhne za  podpory městské části Prahy 6. V  titulní 
roli se představí renomovaný barytonista, sólista praž-
ského Národního divadla Martin Bárta, který již dří-
ve v  Šárce ztvárnil roli Přemysla ve  Smetanově Libuši 
nebo Vladislava v opeře Dalibor téhož autora. „Operní 
produkce v  Šárce mají vždy zvláštní punc a  neopakova-
telnou atmosféru,“ vzpomíná na minulá představení. „Je 
to především díky své autenticitě a  naprosto výjimečné 
divácké kulise! Vždyť kdy a kde máte možnost účinkovat 
před dvanácti či čtrnácti tisíci diváky? Na  operu do  Šár-
ky chodí snad nejrozmanitější publikum vůbec. Každý 
si tu najde své, vstup je volný. Velkou roli hraje i  to, že 
tyto produkce nejsou svázány s  žádnými konvencemi. 
Každý může přijít, v  čem chce, může stát, sedět, nebo 
ležet, sleduje hudební divadlo v  přirozených světelných 
podmínkách. Diváci mají velmi často pocit, že jsou tak-
říkajíc součástí děje, neboť nástupy a  některé herecké 
akce se odehrávají přímo mezi nimi.“ V dalších rolích se 
zde představí Luděk Vele jako Leporello, František Zahradní-
ček - Komtur, Ester Pavlů - Donna Elvira, Aleš Briscein - Don 
Ottavio, Jana Sibera - Donna Anna a Pavel Švingr jako Mase-
tto. Postavu Dona Giovanniho bude Martin Bárta ve své karié-
ře zpívat již po více než dvousté. Od 14. srpna vystoupí v této 
roli několikrát i na scéně Stavovského divadla v obnovené le-
gendární inscenaci, která měla premiéru v  roce 1969 a  byla 
dílem režiséra Václava Kašlíka a  scénografa Josefa Svobody.
„Proč mě i po tolika reprízách stále oslovuje a baví, souvisí zcela 
nepochybně s výjimečností a genialitou skvostné hudby a nos-
ným příběhem. Toto dílo spojuje v sobě humor i drama a na bázi 
vzájemné symbiózy,“ říká Martin Bárta. 

Martin Bárta od roku 1997 hostuje pravidelně na scé-
nách ND v Praze, ND v Brně, SND v Bratislavě, NDM 
v Ostravě a DJKT v Plzni v nejnáročnějších rolích bary-
tonového repertoáru celého spektra operní literatury 
(Macbeth, Nabucco, Rigoletto, Jago, Scarpia, Revírník, 
Hrabě Kapulet, Don Giovanni, Almaviva, Fotis, Kalina, 
Přemysl, Prus, Ďábel, Robert Cecil, Ruprecht, Cardillac, 
Absalon, Telramund). V  zahraničí účinkoval kromě 
mnoha dalších příležitostí v  roce 1999 v  Palermu jako 
Harašta a  na  Festivalu ve Verbier jako Schaunard v  re-
žii Giancarla del Monaca. V roce 2007 zpíval ve  Vídni, 
v  Amsterdamu a  Aix-en-Provence v  Janáčkově opeře 
Z mrtvého domu v režii Patrice Chéreaua a pod taktov-
kou Pierra Bouleze. V Japonsku v  letech 2000-2007 vy-
stoupil jako Papageno, Amonasro a  Germont. V  Opéra 
national du Rhin ve  Štrasburku vystoupil v  režiích Ro-
berta Carsena v roce 2011 a 2015 jako Baron Prus (Věc 
Makropulos), v roce 2013 a 2016 jako Harašta a Šiškov. 
V  roce 2009 zpíval Amonasra na  salzburských letních 
slavnostech, v  roce 2013 Barona Pruse v Teatro La Fe-
nice v Benátkách.  V roce 2014 účinkoval ve Státní ope-
ře v  Budapešti jako Marcello v  Bohémě. V  roce 2017 
debutoval v  Opéra Bastille v  Paříži v  Janáčkově opeře 
Z mrtvého domu a v roce 2018 vystoupil jako Klingsor 
ve Wagnerově Parsifalovi v Chemnitz. Na podzim 2018 
se představil v  rámci festivalu Janáček Brno v  roli Ba-
rona Pruse s  ansámblem Vlámské opery Antverpy pod 
taktovkou Tomáše Netopila. V Opeře Chemnitz ho v pří-
ští sezoně čeká role Telramunda v nové produkci Lohen-
grina. Od roku 2006 vyučuje zpěv na AMU v Praze.

Foto: Archiv Národní divadlo a M. Bárty



„ Questo e il fin, di chi fa mal! 
E de´ perfidi la morte.   
Alla vita è sempre ugual!“

„ Trestán jest, kdo lotrem byl. 
Strašně zemře každý zrádce, 
stejně, jako strašně žil!“

Městská část Praha 6 a starosta Ondřej Kolář  
srdečně zvou na představení opery v Šárce. Uvidíte Dona Giovanniho, 

dílo, které W. A. Mozart složil právě pro Prahu.  

Na místě původního přírodního divadla v produkci Originálního hudebního divadla Praha 
vystoupí sólisté, orchestr, sbor a balet opery Národního divadla v Praze.  

Opera bude uvedena v italském originále, k dispozici budou česká libreta.

Neděle 1. září 2019 14 hod.

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

W. A .  MOZART

Don Giovanni – Martin Bárta, Komtur – František Zahradníček, 
Donna Anna – Jana Sibera, Don Ottavio – Aleš Briscein, 
Donna Elvira – Ester Pavlů, Leporello – Luděk Vele, 
Masetto – Pavel Švingr, Zerlina – Lenka Máčiková, 
Komorná – Lenka Šmídová

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

OPERA V ŠÁRCE 2019
Slavnostní představení, pořádané ke dni Prahy 6 a 15. výročí „Opery v Šárce“

Don GiovanniDon Giovanni



16

Příběh opeřeného míčku
Někde je „opeření“ předmětu ved-

le prosté dekorace vlasů, oděvu nebo 
šperků především součástí rituálních 
obřadů, například pověstné dýmky 
míru nebo i  v  Evropě populární lapače 
snů a  především slavné, peřím bohatě 
zdobené náčelnické čelenky indián-
ských etnik Severní Ameriky. Ale nejen 
tam, objevuje se dodnes téměř u všech 
domorodých kmenů světa, kteří ješ-
tě stále udržují svou tradiční kulturu. 
Opeřená jsou dokonce i  zvířata, nejen 
ptáci, jak nám vyprávějí staré příběhy 
a  dávné mýty, z  nichž nejznámější je 
asi Quetzalcoatl, Opeřený had bájných 
Aztéků. Avšak v našem případě je důvo-
dem opeření předmětu sport. Opeřený 
míček, nebo také košíček, je podstatnou 
součástí hry zvané badminton, kterým 
se sází do  pole protivníka body jako 
trumfy v  mariáši, pokud ovšem soupeř 
úder nestačí vybrat. Nebo je naopak 
chybou, pokud se ten, kdo opeřený mí-
ček odpaluje, netrefí do  herního pole 
a je „out“. 

Zatímco vynález lakrosu nebo podob-
ných typů her, v  němž se míček chytá 
do „koše“ ze síťky, jako se chytají motýli, 
mají na  svědomí indiánská etnika Se-
verní, Střední a Jižní Ameriky před 2 000 
lety, existence „proto-badmintonu“, od-
palování opeřeného míčku do vyznače-
ného herního pole soupeře, je záležitos-
tí Orientu.

Čína už v  7. století znala hru zvanou 
Di-Dšen-Dsi, kdy je míček odbíjen rukou 
nebo nohou, v Japonsku se ve 14. století 
hrála cibane a na korejském poloostro-
vě se badmintonový předchůdce jme-
noval Tije-Kiča-Ki. Dokonce se tvrdí, ale 
bez záruky, že podobnou hru znala také 
středověká Evropa. Ve Francii 16. století 
znali hru zvanou „Jeu Volant“. Skutečné 
dějiny moderního badmintonu v  Evro-
pě se oficiálně odvíjejí od  kratochvíle 
britských vojáků koloniální éry, kteří hru 
nazývanou jako „poona“ přivezli v polo-
vině 19. století z Indie do Anglie. 

Sport pěstovaný nejprve v  „lep-
ší společnosti“ byl stále oblíbeněj-
ší a  dostupnější i  pro nejširší vrstvy 
obyvatelstva a  přes značnou kon-
kurenci tenisu a  dalších podobných 
sportů se udržel až do  současnosti 
a nic nenaznačuje, že by byl na ústu-
pu. Pořád jsou ale ještě ti, kteří s nos-
talgií vzpomínají na  badminton jako 
zábavu ze starých dobrých časů, 

kdy sport byl výrazem modernosti 
a emancipace žen. Tak například naše 
babička, ze které ani socík nedokázal 
dostat eleganci 1. republiky, nemoh-
la pochopit, proč se její vnučky chodí 
mořit do  fitka nebo kurzů bojových 
umění, když můžou hrát badmin-
ton… A jak je vidět z přiložených fo-
tografií, je to vskutku estetický sport, 
který pronikl i do umění a  inspiroval 
mnohá výtvarná díla napříč kultura-
mi. Navíc je pro mnohé amatérské 
sportovce jako méně silový sport 
oproti tenisu vhodnější variantou ra-
ketových sportů.

Badminton je z nich vůbec nejrych-
lejší, vyžaduje především postřeh 
oka, dobrou techniku podání, hbitost 
a celkově výbornou kondici - během 
jediného zápasu se totiž naběhá i ně-
kolik kilometrů. Tvrdí se také, že rych-
lost smeče u špičkových hráčů dosa-
huje běžně 300 km/h; světový rekord 
drží malajský deblista Tan Boon 
Heong, který zasmečoval rychlostí 
493 km/h. Ovšem úplně jiná věc je 
taktika, strategie, kombinace a vůbec 
herní zkušenosti, kterých hráč nabý-
vá až léty tréninku. Navíc se pozitivní 
vztah k badmintonu pěstuje odmala, 
protože lehká badmintonová pálka je 
zpravidla ta první, která se dítěti do-
stane do rukou, a od té doby „plácá-
me“ badminton během dovolených 
snad všichni. U  vytrvalců, kteří v  od-
palování míčku/košíčku nalezli hlubší 
zalíbení a v sobě soutěživost a závod-
ní ambice, může později opravdu do-
jít ke zběhnutí k tenisu, lakrosu, sqau-
shi nebo jinému podobnému sportu. 
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Badminton se hraje na  kurtu o  dvou 
velikostech, pro dvouhru/singl je kurt 
široký 5,18 m, pro čtyřhru/debl je ši-
roký 6,10 m, délka kurtu je vždy stej-
ná 13,40 m. Hraje se přes napnutou síť 
a  na  rozdíl od  tenisu  se míček neodráží 
od  země. Sloupky po  stranách jsou vy-
soké 1,55 m, mezi konci sítě a  sloupky 
nesmí být žádné mezery. Přesné roz-
měry a barevnost má také badmintono-
vá síť včetně velikosti ok i  umístění sítě 
po celé délce sloupku.

Bod získává ten, jehož odpálený míček 
soupeř nezasáhne, nebo když se dotkne 
jeho oděvu. Hráč chybuje, pokud míč 
spadne mimo pole soupeře nebo do sítě. 
Lehkost míčku má tedy i své zápory, po-
kud pomineme vítr, neb má tendenci se 
do  sítě občas zamotat. Pravidla povolu-
jí tzv. „prase“, kdy se míček dotkne sítě 
a skončí na straně soupeře. 

Hraje se na  dva vítězné sety do  21 
bodů a  strana, která vyhrála výměnu, 
vždy získává bod. Za stavu 20:20 se po-
kračuje ve hře, dokud jedna strana nedo-
sáhne dvoubodového vedení, za  stavu 
29:29 vítězí strana, která dosáhne 30. 
bodu. Strana, jež vyhrála set, začíná po-
dáním v  následujícím setu. V  okamžiku, 
kdy jedna strana docílí 11 bodů, mají 
hráči minutovou přestávku. Mezi prvním 
a druhým i mezi druhým a třetím setem 
je dvouminutová přestávka. Ve čtyřhrách 
přestává platit systém dvou podání, kaž-
dá strana má pouze jedno.

A protože snad veškerá lidská činnost, 
sporty nevyjímaje, má tendenci se dřív 
či později institucionalizovat, i  badmin-
ton ustavuje své organizace. Meziná-
rodní badmintonová federace (WBF) 
vznikla v roce 1934 a dnes sdružuje 156 

národních svazů. Evropská badmintono-
vá unie (EBU) vznikla ve  Frankfurtu nad 
Mohanem v roce 1967 a jedním ze zaklá-
dajících členů bylo také Československo. 
Největším impulsem v novodobé historii 
bylo zařazení badmintonu do programu 
LOH. Svou premiéru zažil badminton 
na  OH v  Barceloně v  roce 1992. Nelze 
nezmínit úspěchy české badmintonové 
olympijské reprezentace: českými olym-
pijskými účastníky na  OH  v  Barceloně 
1992  byli Tomasz Mendrek  a  Eva Laci-
nová a v Pekingu v  roce 2008 Petr Kou-
kal a Kristína Gavnholt, rozená Ludíková; 
tito dva si svoji účast zopakovali i na OH 
v Londýně 2012. 

Historie badmintonu v našich zemích 
se začala psát v  roce 1957, kdy v  Pra-
ze vznikly první oddíly: TJ  Spoje Praha 
a klub na Vysoké škole železniční. V led-

nu 1958 se konal v tělocvičně Spojů Pra-
ha na  Žižkově první turnaj. Popularitě 
a  rozvoji badmintonu u  nás pomohla 
i  náhoda  – v  Praze začali studovat dva 
skvělí reprezentanti Indonésie, Chan-
dra a Ismail Laurin. Díky jejich trenérské 
i  hráčské činnosti se hráči u  nás mohli 
rychle seznamovat s  badmintonem 
ve špičkovém provedení. Nelze opome-
nout ani jméno „otce československého 
badmintonu“ Josefa R. Beneše, který 
jako první přeložil pravidla, byl dlou-
holetým trenérem, skvělým metodikem 
a  obrovským propagátorem tohoto 
sportu jak u nás, tak i v zahraničí.

Badminton  v  České republice  je or-
ganizován  Českým badmintonovým 
svazem založeným v  roce 1960, který 
dnes sídlí v Zátopkově ulici na Strahově. 
Mezi nejvýznamnější soutěže každoroč-
ně patří  Mezinárodní Mistrovství České 
republiky, Mistrovství České republiky 
jednotlivců a Mistrovství České republi-
ky smíšených družstev. 

Amatérští badmintonisté z  Prahy 6 
mohou navštěvovat badmintonový 
klub Bk Arion Praha (ZŠ Na  Dlouhém 
lánu 43/555), který patří mezi 5 největ-
ších pražských badmintonových klubů 
věnujících se výchově mládeže. Hraje 
nejvyšší soutěže v kategoriích do 11, 13 
a 15 let, individuálně i juniorskou kate-
gorii od 15 do 19 let, hráčům mladším 9 
let je určena přípravka. Veškeré tréninky 
jsou vedeny licencovanými trenéry Čes-
kého badmintonového svazu. V součas-
né době má klub 60 členů. S badminto-
nem je možné prožít i kousek prázdnin, 
kdy Bk Arion Praha pořádá týdenní kon-
diční soustředění (Ostružno u  Jičína) 
a týdenní herní soustředění v Liberci.

(red) 
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Počasí se umoudřilo, dokonce ubylo 
mraků a sluníčko nás začalo pálit. Co nás 
čeká v  následující den 9. května 1945 
nikdo nemohl říci. V  nočních hodinách 
byla slyšet střelba i  na  naší ulici, na  Kla-
denské, nyní  Evropské. Noc jsme strávili 
na barikádě a střelbu slyšeli docela blízko. 
Po  čtvrté hodině ranní se k  nám z  dálky 
nesl zvuk, dunění motorů, tankové voj-
sko se přibližovalo. Otec a mnozí s ním se 
domnívali, že jedou Němci. Většina z nás 
měla za úkol probudit občany z Osamoce-
né ulice a zaujmout pozice na barikádě. Já 
sám jsem měl pušku a  pouze 10 nábojů. 
Po Kladenské přijížděla 4. tanková armáda  
pod velením generál plukovníka Dmitrije 
Daniloviče Leljušenka, která byla součás-
ti 1. ukrajinského frontu  maršála Koně-
va. Dunění tanků nepřestávalo, ale již se 
nám objevili u  první barikády postavené 
z  tramvají vojáci Rudé armády. Barikádu 
začali rozebírat a  tramvaje tlačili do  vo-
zovny. Otec se skupinou mužů šel k  nim 
a tam se dozvěděl, že je potřeba barikády 
rychle rozebrat, aby vojáci Rudé armády 
mohli dál do města. Naší barikádu na Kla-
denské jsme rozebírali již společně. Nasta-
lo uvolnění a  velká radost. Mezi vokovic-
kým hřbitovem a naším barákem, domem 
č. 425, byla na poli postavena dělostřelec-
ká baterie. Jinak kolony tanků a  vozidel 
pokračovaly celý den i  následující den 
směrem do města, takže nebylo možné jít 
druhým směrem z města ven. Městská do-
prava nejezdila. V  dopoledních hodinách 
posádka dělostřelecké baterie byla napa-
dená střelbou ze Šárky. V boji padlo 35 vo-
jáků a 20 našich občanů z barikád. Jejich 
ostatky jsou uloženy na vokovickém hřbi-
tově. V  poledních hodinách jsem s  brat-
rem odevzdal pušku ve  vokovické škole, 
kde jsem dostal potvrzení o  odevzdání 
zbraně a naší činnosti. Ze školy jsme se šli 
podívat na Bořislavku, jaká tam je situace, 
zda jsou tam rozbité domy a tak. Lidé ni-
kde na ulici nebyli, takové to tradiční víta-
ní s  harmonikou, jak se často ukazovalo, 
nikde prozatím nebylo, až pozdější dny 
byly radostnější a lidé vyšli do ulic. U Čer-
veného vrchu před Bořislavkou jsme vidě-
li, jak dva vojáci wehrmachtu kopou hrob, 
bez blůz a košil, jenom čepice na hlavách 
a kalhoty. Na krajnici chodníku ležel mrtvý 
civilista, zastřelený a  další čtyři, kteří utí-
kali od  vozovky směrem do  kopce k  Čer-
venému vrchu. Byli jsme samozřejmě zvě-
daví, tak jsme šli směrem k  tomu hrobu, 
který kopali. Než jsme tam došli, utíkající 

lidé k Červenému vrchu byli již zastřelení. 
Byli tam dva strážní a  naši občané  nám 
sdělili, že se jedná o  gestapáky  v  civilu, 
kteří utíkali před Rudou armádou ze zá-
mečku na Jenerálce a snažili se prostřílet, 
ale vojáci Rudé armády je zastřelili. Ukazo-
vali mně na mrtvých tělech tetování pod 
paží, kde měli vytetovanou krevní skupi-
nu. Nebylo žádných pochyb o tom, že jsou 
to  vojáci.

Někdy kolem druhé hodiny odpolední 
jsem uslyšel zvuk letadla  Focke-Wulf 189. 
Jak jsem se již zmiňoval, dokázal jsem po-
dle zvuku motoru rozeznat typ letounů. 

Letoun se přibližoval nad Červený vrch 
a byl sledovaný stíhačkou JAK 9. Stíhačka 
zahájila střelbu krátkou dávkou. Okamžitě 
se pod letadlem objevily dva padáky. Oba 
padáky se ztratily za horizontem Červené-
ho vrchu. Letoun i stíhačka letěli dál k leti-
šti. Druhý den jsem se po návštěvě letiště 
dověděl, že JAK 9 donutil letoun FW189 
k přistání.

V roce 2010 někdy v květnu vyšla kniha 
a  následně i  televizní zpracování Vraždě-
ní po česku na Bořislavce. Byl jsem hodně 
překvapený s obsahem tohoto zpracování 
květnových události.

Moje vzpomínky na Vokovice a Veleslavín (XV. část)
EMIL ŠNEBERG
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     ORIGINÁLNÍ E-SHOP
ŠKODA ODMĚŇUJE

Nakupte nad 1 000 Kč a vyhrajte vůz ŠKODA SCALA*
nebo další skvělé ceny

eshop.skoda-auto.com

Nakupte na ŠKODA E-shopu a vyhrajte
zbrusu nový model ŠKODA SCALA
Chystáte se vybavit svůj vůz na letní dovolenou? Spojte příjemné s užitečným. 
Navštivte od 19. 6. do 17. 9. ŠKODA E-shop a nakupte alespoň za 1 000 Kč.
Získáte možnost vyhrát bezplatné zapůjčení automobilu ŠKODA SCALA na jeden rok
a mnoho dalších hodnotných cen.

*Bezplatné zapůjčení vozu na jeden rok

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39
162 00 Praha 6
Tel.: 800 10 12 12
www.prerost-svorc.cz
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