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4/9/ÚT 19:00 NOVINKA - Jan Palach 
 21:15 NOVINKA - Muž, který zabil Donna Quijota 
5/9/ST 17:00 SENIOR - Escobar 
 19:00 NOVINKA - Muž, který zabil Donna Quijota 
 21:15 NOVINKA - Jan Palach 
6/9/ČT 19:00 NOVINKA - McQueen 
 21:00 NOVINKA - Všechno bude 
7/9/PÁ 17:00 SENIOR - Úsměvy smutných mužů 
 19:00 NOVINKA - Všechno bude 
 21:00 NOVINKA - McQueen 
8/9/SO 11:00 -18:00 JARMARK V KAVÁRNĚ KINA DLABAČOV
 15:00 DĚTI - Úžasňákovi2 
 17:00 NOVINKA - Všechno bude 
 19:00 NOVINKA - Kryštůfek Robin 
 21:00 NOVINKA - Špión, který mi dal kopačky 
 9/9/NE 15:00 DĚTI - Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 
 17:00 NOVINKA - Kryštůfek Robin 
  9:00 NOVINKA - Špión, který mi dal kopačky 
10/9/PO 18:30 TOP/9DOC - Human Flow 
 21:00 ENGLISH FRIENDLY MONDAY - A Fantastic Woman
11/9/ÚT 19:00 NOVINKA - Důvěrný nepřítel 
 21:00 NOVINKA - McQueen 
12/9/ST 17:00 SENIOR - Mamma Mia! Here we go again 
 19:00 NOVINKA - McQueen 
 21:00 NOVINKA - Důvěrný nepřítel 
13/9/ČT  kino nepromítá
14/9/PÁ 17:00 SENIOR - Chata na prodej 
 19:00 NOVINKA - Alfa 
 21:00 NOVINKA - Predátor: Evoluce 
15/9/SO 15:00 DĚTI - Malá čarodějnice 
 17:00 NOVINKA - Alfa 
 19:00 NOVINKA - Predátor: Evoluce 
 21:00 NOVINKA - BlacKkKlansman 
16/9/NE 15:00 DĚTI - Úžasňákovi2 
 17:00 NOVINKA - Predátor: Evoluce 
 19:00 NOVINKA - BlacKkKlansman 
17/9/PO 19:30 KONCERT - Předjaří
18/9/ÚT 17:00 NOVINKA - Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni 
 19:00  NOVINKA - Důvěrný nepřítel 
 21:00 NOVINKA - Muž, který zabil Donna Quijota 
19/9/ST  kino nepromítá

20/9/ČT 17:00 NOVINKA - Po čem muži touží 
 19:00 NOVINKA - Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni 
 21:00 FILMOVÝ KLUB - King Skate 
21/9/PÁ 15:00 SENIOR - Chata na prodej 
 19:00 DIVADLO - Manželství v kostce
22/9/SO 13:00 DĚTI - Malá čarodějnice 
 15:00 DĚTI - Úžasňákovi2 
VÍKEND S PROJEKTEM100
 17:00 PROJEKT100 - Limonádový Joe aneb Koňská opera 
 19:00 PROJEKT100 - Vlasy 
 21:00 PROJEKT100 - Rocky Horror Picture Show 
23/9/NE 13:00 DĚTI - Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 
 15:00 DĚTI - Malá čarodějnice
VÍKEND S PROJEKTEM100
 17:00 PROJEKT100 - Zpívání v dešti 
 19:00 PROJEKT100 - Moulin Rouge 
24/9/PO 19:00 TOP/9DOC - King Skate 
 21:00 ENGLISH FRIENDLY MONDAY - Our Little Sister 
25/9/ÚT 14:00 KAVÁRNA KINA - Johnny Walker uvádí den plný koktejlů, 
  drinků a dobrého jídla
 19:00 PROJEKCE DOKUMENTU - Schumanns Bargespräche / Bar talks
  by Schumann za osobní účasti světové barmanské 
  legendy Chlarlese Schumanna
26/9/ST 15:00 SENIOR - Studená válka 
 17:00 NOVINKA - Všechno bude 
 19:30 DIVADELNÍ ZÁZNAM - Podivný případ se psem 
27/9/ČT 17:00 NOVINKA - Beze stop 
 19:00 NOVINKA - Domestik 
 21:00 FILMOVÝ KLUB - Léto 
28/9/PÁ 15:00 SENIOR - Miss Hanoi 
 17:00 NOVINKA - Odborný dohled nad výkladem snu 
 19:00 NOVINKA - Beze stop 
 21:00 NOVINKA - Domestik 
29/9/SO 13:00 DĚTI - Příšerky z vesmíru 
 15:00 DĚTI - Yeti: Ledové dobrodružství 
30/9/NE 13:00 DĚTI - Yeti: Ledové dobrodružství 
 15:00 DĚTI - Úžasňákovi2 
HOROROVÁ /NE NA DLABAČOVĚ
 17:00 PREMIÉRA HORORU - Slender Man 
 19:00 PREMIÉRA HORORU - Sestra 
 21:00 PREMIÉRA HORORU - Hell Fest: Park hrůzy
 

PROGRAM KINA DLABAČOV - ZÁŘÍ

Pokladna otevřena vždy půl hodinu před začátkem představení. Změny programu vyhrazeny a najdete 
je na webu kina www.dlabacov.cz . Bělohorská 24, Praha 6, tramvaje 22, 23 a 25 do zastávky Malovanka

kino-divadlo-kavárna
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Slavnostní odhalení nových de-
sek na  pomníku maršála Koněva. 
21. srpna, přesně ve  14.35., proběhlo 
na náměstí Interbrigády slavnostní od-
halení zrestaurovaného pomníku mar-
šála Koněva. Pomník pochází z  roku 
1980 a  jako takový byl poplatný době 
vzniku, tedy jako oslava českosloven-
sko-sovětského přátelství. Koněv se 
jednak podílel na  osvobození Prahy, 
jednak ale také zaštítil zpravodajský 
průzkum před invazí vojsk Varšavské 
smlouvy před přesně 50 lety. „21. srp-
na 1968 zasedlo ve 14.35 Národní shro-
máždění a prohlášením okupaci odsou-
dilo. Nová cedule připomíná obě tváře 
maršála Koněva, tak důležité pro další 
vývoj Československa. Symbolika letoš-

ních sto let české státnosti a zároveň 50 
let od  invaze je proto nebývale silná,“ 
říká Ondřej Kolář, starosta Prahy 6. „Ta 
socha pochází z roku 1980. V té době už 
měl maršál Koněv za sebou také krvavé 
rozprášení povstání v Maďarsku, stavbu 
Berlínské zdi, která symbolicky oddě-
lovala komunistické impérium od  svo-
bodného světa. A byl i tady u nás na jaře 
roku 1968 s ruskými generály připravují-
cími srpnovou invazi. Koněvova socha je 
tedy pro nás dokonalou ukázkou lokaj-
ství tehdejšího komunistického režimu 
vůči Sovětskému svazu a  pro Rusy zase 
značkou, kam až kdysi sahalo jejich im-
périum. Nedivím se tedy, že Rusové spo-
lu s  komunisty vynaložili tolik úsilí, aby 
tam ta pravda nebyla celá,“ říká Jan La-

cina, místostarosta Prahy 6 pro kulturu 
a vzdělávání. 

Přesné znění textu: 
„Maršál Ivan Stěpanovič Koněv velel 1. 

ukrajinskému frontu, jehož jednotky byly 
nasazeny k  závěrečnému útoku na  Berlín 
a  osvobodily severní, střední a  východ-
ní Čechy a  jako první vstoupily 9. května 
1945 do  Prahy. Na  podzim 1956 řídil po-
tlačení Maďarského povstání sovětskou 
armádou a jako velitel Skupiny sovětských 
vojsk v Berlíně se v roce 1961 podílel na ře-
šení tzv. druhé berlínské krize výstavbou 
Berlínské zdi. V  roce 1968 osobně zaštítil 
zpravodajský průzkum před vpádem vojsk 
Varšavské smlouvy do Československa.

Pomník byl postaven v roce 1980. 
Městská část Praha 6, 2018“

Radiochirurgický přístroj umožní 
komplexní léčbu pacientů s  nádory 
mozku podle současných standardů. 
Neurochirurgická a  neuroonkologická 
klinika 1. LF UK a  Ústřední vojenské ne-
mocnice – Vojenské fakultní nemocnice 
Praha (ÚVN) rozšíří na základě doporuče-
ní přístrojové komise Ministerstva zdra-
votnictví ČR své terapeutické portfolio 
o  radiochirurgický přístroj, který umož-
ňuje moderní komplexní péči o  pacien-
ty s  nádory centrální nervové soustavy 
(mozku, míchy a  přilehlých struktur). 
„Každý z  vážně neuroonkologicky nemoc-
ných, a  jistě i  jejich blízcí, ocení, že v  ÚVN 
podstatně rozšíříme možnosti léčby nádo-

rových onemocnění, že jim neuroradiochi-
rurgický přístroj v  rukou našich specialistů 
poskytne novou šanci na  léčbu a  návrat 
k běžnému životu. Hovořím o stovkách pa-
cientů ročně, tisících v  horizontu několika 
let. Dlouhou dobu jsme vedli náročná jed-
nání a usilovali o to, abychom tento systém 
se so� stikovaným softwarem mohli do ÚVN 
pořídit. A  až nyní, po  schválení přístro-
jovou komisí ministerstva zdravotnictví, 
můžeme k  nákupu – a  všem náležitostem 
s  tím souvisejícím – přistoupit,“ uvádí ře-
ditel ÚVN prof.  MUDr.  Miroslav Zavoral, 
Ph.D.  Nemocnice se nyní stala Regionál-
ní onkologickou skupinou Komplexní-
ho onkologického centra (KOC) Fakultní 

nemocnice v  Motole. O  nejvyšší počet 
českých pacientů s nádory centrální ner-
vové soustavy pečují právě lékaři Neuro-
chirurgické a  neuroonkologické kliniky 
1. LF UK a ÚVN. V letech 2015–2016 bylo 
v  ČR s  mozkovými nádory léčeno prů-
měrně 3115 pacientů ročně (téměř 40 % 
ve  zdravotnických zařízeních v  Praze). 
A  počet takto onkologicky nemocných 
stále roste. Zvyšují se počty pacientů, kteří 
musí po  operaci v  co nejkratší době po-
stoupit radioterapii. Přitom místní i  časo-
vá dostupnost radioterapie po  operaci je 
pro léčbu nádorů v oblasti hlavy zásadní. 
Podle odborníků by ozáření mělo nastat 
do měsíce od neurochirurgického zákroku. 

Letiště Praha spustilo práce na své nové 
podobě. Počítá se s  přestupem z  vlaků 
do  letadel. Letiště Václava Havla čeká zá-
sadní proměna, v  níž se počítá s  novým 
terminálem, ale i rychlodráhou. Společnost 
Letiště Praha udělala první krok k  jejímu 
naplnění, když vyhlásila architektonickou 
soutěž o parkovací domy a veřejný prostor 
před Terminálem 2. Zlepšit by se mělo par-
kování, vzniknout by měl také nový pojící 
prvek celého letištního komplexu. Projekt 
vzniká v úzké návaznosti na „rychlodráhu”, 

vyvrcholit by pak měl napojením na  ni. 
Na tu čekají návštěvníci letiště více než 20 
let. Součástí architektonické soutěže je také 
tzv. skywalk, což je propojující prvek v ose 
letiště, na který jsou navázány další funkce 
jako obchody. Parkovací domy a  skywalk 
by měly přímo navazovat na  rychlodráhu. 
Oba dva parkovací domy by v  sobě měly 
obsahovat dohromady minimálně 2000 
parkovacích míst. V každém z nich by pak 
měl být také terminál pro autobusovou 
dopravu. V jednom z nich pro MHD, v tom 

inzerce
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druhém pro charterové linky. Zveřejněný 
plán zpracovává jednotlivé aspekty od šir-
šího urbanistického řešení po veřejné pro-
stranství až po dořešení dopravního rozvo-
je. Návrh defi nuje základní rysy stanice a její 
návaznosti na budoucí rozšíření Terminálu 
2, úpravy ulice Aviatické a novou zástavbu 
v  okolí. Na  stanici „rychlodráhy”, jak se vžil 
ne zcela správný výraz pro železnici z Prahy 
na letiště, už je také připravena architekto-

nická studie. Ta defi nuje základní rysy sta-
nice a napojení na zbytek letiště. Podle do-
stupných vizualizací by stanice vlaku měla 
vypadat spíše jako zastávka metra. Měla 
by být podzemní. I samotné nástupiště by 
mělo být obepnuto z obou stran vlakovými 
kolejemi, tak jak jsou na to lidé zvyklí v me-
tru. Finální řešení bude zpracováno po do-
končení architektonické soutěže na  želez-
niční stanici Praha - Veleslavín.

FRESH SENIOR KLUB
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY

PROGRAM ⟶ ZÁŘÍ 2018

ÚTERÝ 18. 9. „HOVORY W“ S JIŘÍM PETRÁŠKEM  
  Setkání s moderátorem, hercem, bavičem, dabé-

rem, ale také ředitelem Evropské obchodní aka-
demie, Jiřím Werichem Petráškem, oficiálně ni-
kdy nepřiznaným synem Jana Wericha, o životě, 
o nepopiratelných genech, ale hlavně o humoru 
s písničkami Osvobozeného divadla v doprovodu 
Karla Štolby. 

STŘEDA 19. 9. FRESH SENIOR FESTIVAL  
  Druhý ročník festivalu – odpoledne plné poho-
dové hudby, společenských setkání, vystoupe-
ní samotných seniorů a zástupců dalších orga-
nizací, které se zaměřují na seniory. Těšit se 
můžete na vystoupení kapel Patrola Šlapeto, 
Yo Yo Band a dalších. 

ÚTERÝ 25. 9.  MÓDNÍ PŘEHLÍDKA SENIOR FASHION 
   Módní trendy pro zralý věk s módní stylistkou 

Elen Zajíčkovou, modely z butyků a second 
handů. Své výrobky a módní doplňky představí 
i Ateliér Šamamky. 

Villa Pellé | U pořadů s uvedením REZERVACE NUTNÁ, účast možná 
pouze po zarezervování místa na info@porteos.cz, nebo 224326180.

BABÍ LÉTO V POHYBU
PONDĚLÍ 24. 9. – ČTVRTEK 27. 9.
Villa Pellé a Písecká brána
U VYBRANÝCH AKCÍ  NUTNÁ REZERVACE.

pondělí 24. 9.  14.00 
SRAZ KONEČNÁ TRAM. ZASTÁVKA DIVOKÁ ŠÁRKA   
PROCHÁZKA DIVOKOU ŠÁRKOU   re z ervac e

úterý 25. 9.     11.00 
PÍSECKÁ BRÁNA   TANČÍRNA S PETREM VELETOU

úterý 25. 9.  16.00 
PÍSECKÁ BRÁNA   MÓDNÍ PŘEHLÍDKA SENIOR FASHION

středa 26. 9.  10.00 
VILLA PELLÉ   JÓGA OD A DO Z re z ervac e

středa 26. 9.  14.00 
PÍSECKÁ BRÁNA   DEN ZDRAVÍ S ÚVN

čtvrtek 27. 9.  10.00 
VILLA PELLÉ   CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA re z ervac e

čtvrtek 27. 9.  16.00 
VILLA PELLÉ   HIPHOP-ERACE

KONTAKTY A ADRESY KONÁNÍ AKCÍ: 
Villa Pellé – P6, Písecká brána – P6. 
Info. a rezervace: út–pá 10:00–14:00 na tel: 224 326 180 nebo na info@porteos.cz. 
Pořádá spolek PORTE za finanční podpory MČ Praha 6. 
www.freshsenior.cz | vstup zdarma

v 16.00 
Písecká brána

v 13.00–18.00
Náměstí 
Jiřího z Poděbrad

v 16.00
Písecká brána

Stanice Praha – Bubeneč patří Pra-
ze, na  nádraží by se mělo chodit 
za  kulturou. Pražský magistrát převzal 
od  Českých drah nádraží v  Bubenči, 
za  které město zaplatilo přes 14 milio-

nů korun. Ve správě ho bude mít Praha 
6 a do roku 2020 zde plánuje vybudovat 
kulturní centrum s  kavárnou. Předání 
budovy musí ještě schválit zastupitel-
stvo hlavního města na posledním jed-

nání před volbami začátkem září. Žádná 
rekonstrukce ani přípravy zatím neza-
čaly. Stavba byla postavena v roce 1850 
a jde o druhou nejstarší nádražní budo-
vu v hlavním městě. 

Pomáháme pečovat o vaše zdraví, vyu-
žijte každou příležitost! 

V  ÚVN se řadu let věnuje tým edukač-
ních specialistů preventivním programům. 
Nejznámější je Den zdravé nemocnice, 
který se s  pravidelností v  ÚVN pořádá 
na  jaře a na podzim, letos  již osmým ro-
kem. S  obdobným programem se ÚVN 
představí také na Babím létu – Dni zdraví, 
pořádaném Prahou 6. 

 „Vítáme, že můžeme být součástí progra-
mu Babí léto – Den zdraví. Jeho návštěvní-
kům umožníme v Písecké bráně 26. 9. 2018 
od  14 hodin u  celkem 10 stánků prověření 
zdravotního stavu v  podobě měření tla-
ku, hodnot cukru v  krvi. Mnozí jistě využijí 
příležitost konzultace s  odborníky, kteří 
na základě měření rozložení tuků v těle po-
radí, jak upravit jídelníček. Naši edukační 
specialisté zájemcům předvedou správnou 

dentální hygienu, poradí, jak vyzrát nad 
problémy pohybového aparátu, pomo-
hou nastartovat cestu odvykání kouření. 
Návštěvníci se také dozvědí, kdy se nechat 
očkovat, budou si moci nacvičit pod odbor-
ným vedením poskytování první pomoci, 
trénovat svou paměť, nebo si budou moci 
prověřit, zda správně provádějí hygienu ru-
kou,“ přibližuje R. Hlavičková, která vede 
tým edukačních specialistů ÚVN. 
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RETURNING TO 
LEARNING

As adults, we unfortunately think of learning as 

a bygone period of our lives, or something that 

our children do in school. The learning we do as 

adults is generally passive in nature: watching a 

documentary, visiting a museum, or reading a novel.

While these type of learning are certainly good for 

us, they lack the level of intensity and organised 

structure of more formal learning. Sure, we might 

pick up one or two interesting facts for dinner 

parties, or a new English word or two at the 

museum, but our brains remain unchallenged and 

we barely develop our knowledge at all. 

The advantages of classroom learning, however, 

are numerous. Primarily, learning in this way can 

help to fend off  the negative eff ects of ageing on the 

brain, as well as occupying our free time when we 

might otherwise be bored. Not only do they provide 

a fun social occasion, but classes also provide vital 

structure and input to maximise student progress 

and also grant the opportunity to ask questions. 

The most obvious example of a class an adult might 

join is a language class. Unless you’re prepared 

to spend a fortune on university or IT courses, 

the best way to improve yourself and your job 

opportunities is learning a language or improving 

your level. English is still the most useful, of course, 

but German, French and Spanish are also popular 

options nowadays. Whether it be for work, further 

studying, or travelling the world, learning a language 

is a surefi re way to improve yourself. Good luck!

Bygone – minulý, dávný

In nature – v podstatě

To lack - postrádat

To remain - zůstat

Barely – sotva, stěží

To fend off  - odrazit

To occupy – zabírat, obsadit

Surfi re - jistý

Praha 6 požaduje zakrytí severního 
portálu a křižovatky u Strahovského 
tunelu. Hlavní město Praha, prostřed-
nictvím Technické správy komunikací 
hl. m. Prahy (TSK), plánuje v příštím vo-
lebním období komplexní rekonstruk-
ci Strahovského tunelu. Ten se začal 
budovat již v roce 1980 a dostavěn byl 
v roce 1997, kdy byl také otevřen. Vede 
ze Smíchova pod Strahovem a vyúsťuje 
na  hranici čtvrtí Břevnov a  Střešovice 
v  Praze 6. Zde se napojuje na  pokra-
čování tunelu Blanka v mimoúrovňové 
křižovatce Malovanka. „Praha 6 dlouho-
době požaduje po  hlavním městě maxi-
mální překrytí mimoúrovňové křižovatky 
Malovanka, které by odlehčilo přetíže-
nému území a  hlavně místním obyvate-
lům. Zároveň s  tím primárně požaduje 
urychlené zakrytí dnes již nefunkčního 
protipožárního otvoru u  severního por-
tálu Strahovského tunelu. Tento náš 
požadavek musí být součástí zadávací 
dokumentace připravované rekonstruk-
ce Strahovského tunelu. Považuji za  zá-
sadní pochybení, že se tak nestalo již při 
výstavbě TKB a jeho napojování na Stra-

hovský tunel,“ uvedla místostarostka 
pro strategický rozvoj Eva Smutná, 
která se dopisem obrátila přímo na pri-
mátorku Adrianu Krnáčovu, jejího ná-
městka Petra Dolínka a ředitele TSK hl. 
m. Prahy. Na  způsob možného zakrytí 
protipožárního otvoru si nechala Praha 
6 v minulosti zpracovat analýzu, jejímž 
výsledkem je pevné pochozí zakrytí se 
zelenou plochou. Tato zelená plocha 
by v  místě nahradila slíbený park, kte-
rý však ještě před svoji realizací musel 
ustoupit výstavbě multifunkčního ope-
račního střediska při ulici Bělohorská. 
V souvislosti s požadavkem na překrytí 
mimoúrovňové křižovatky Malovanka 
městská část spolupracuje s Českým vy-
sokým učením technickým na přípravě 
workshopu, který je určen pro odbor-
nou i  laickou veřejnost. Účastníky bu-
dou zástupci hlavního města i  pracov-
níci TSK, odborníci, architekti, urbanisté 
a také projektanti. Cílem workshopu je 
připravit materiál, který využije hlavní 
město a  Technická správa komunikací 
při řešení překrytí křižovatky Malovan-
ka, bez jakékoliv náhrady.

LADRONKAFEST 2018. Starosta Ondřej 
Kolář vás zve na  největší festival volné-
ho času ve  střední Evropě LADRONKA-
FEST 2018, který proběhne v  sobotu 
15. 9. 2018 od 11.00 do 20.00 hodin v par-
ku Ladronka. Vstup je ZDARMA. Hvězdou 
letošního ročníku bude čerstvá vítězka 
nejznámější pěvecké soutěže  – zpěvač-
ka Tereza Mašková.  Sportovní program 

vám představí např. badminton, golf, 
rugby, fl orbal, ale vyzkoušet si bude-
te moci i  netradiční aktivity, jako lezení 
na bouldrovací kámen, lyžování na lyžař-
ském simulátoru a  chození po  provazu 
(slackline). Pro odvážnější tu budou 
ukázky bojových sportů a  sebeobrany. 
Děti čekají zajímavé workshopy, sportov-
ní a dovednostní soutěže. 
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Kyanid je jedním z nejprudších jedů, který dokáže usmrtit 
člověka v řádu minut. Proč se tak jmenuje i vaše kapela?  

Náš název je podle písničky Cyanide od skupiny Metallica. Tu jsem 
hodně poslouchal v patnácti, šestnácti letech. Říkal jsem si, že by to 
byl hezký název pro skupinu, ale že ho nikdo nebude umět správ-
ně napsat, tak jsem to použil v češtině, tedy Kyanid. Bylo to jenom 
pracovní, tehdy jsme ani nevěděli, jestli s kapelou vůbec někdy ze 
zkušebny v garáži vylezeme před lidi. Ale nějak se to ujalo a už jsme 
to nechali. Takže podle jedu to není. Ten mimo jiné prý v době 2. 
světové války odrovnal spoustu příslušníků SS, kteří ho ve  formě 
kapsle měli schovaný v dutém zubu, aby ho mohli použít k sebe-
vraždě v případě, že by padli do nepřátelských rukou. A jednak jej 
mnozí k  tomuto účelu použili, včetně Hitlera, jednak jich údajně 
řada kapsli rozkousla omylem. Takže to byl docela prospěšný jed.

Kolik Ti bylo let, když jsi Kyanid založil a kapela začínala?
Na  kytaru hraju už od  druhé třídy základky a  kapelu Kyanid 

jsem založil asi ve čtrnácti letech. Hráli jsme převzaté písničky 
vesměs právě od  Metallicy. Časem jsem ale začal psát vlastní 
hudbu, jenomže nastal problém, protože kluci, s nimiž jsem ten-
krát hrál, byli sice schopní perfektně zahrát naposlouchané pís-
ničky, ale aranže nové, autorské hudby většinou moc nezvládali. 
Takže jsme se rozešli a já dal dohromady nový Kyanid, se kterým 
jsme začali koncertovat už jenom s vlastní tvorbou. 

Zůstalo od té doby obsazení kapely stejné?
Vůbec ne. Z tehdejší sestavy jsem zůstal v kapele jediný. Je to 

ale logické. Dneska je mi pětadvacet a tehdy, v patnácti, šestnácti 
letech jsme měli pohled na život úplně jiný. Někteří z nás byli čer-
stvě na střední, další ještě na základce… Během let se u každého 
z nás měnil názor na to, kam by kapela měla směřovat, jak hrát 
a podobně. A neměnil se jenom názor na kapelu, ale na život jako 
takový. Někdo dal přednost studiu, další chtěl dělat barmana, třetí 
zase něco úplně jiného. Já jsem vždycky chtěl dělat hudbu. S ně-
kterými členy jsme si postupně vzájemně nesedli lidsky. Ale to je 
všechno vývoj a zkušenosti, které mně formovaly do fáze, ve které 
jsem teď. Cítím se vyspělejší a jsem schopen s lidmi jednat daleko 
diplomatičtěji, než jsem byl schopen třeba v osmnácti letech. 

Když jste byli takoví mladičcí cucáci, jak se k vám cho-
vali starší a renomovanější kolegové třeba na větších fes-
tivalech? Brali vás?

Na úplném začátku jsme měli to štěstí, že jsme vyhráli jednu 
talentovou hudební soutěž. Její hlavní cenou byla možnost hrát 
jako předkapela věhlasné skupině Vypsaná fi Xa. Odjezdili jsme 
s nimi pár koncertů a nikdy jsem u nich neměl pocit, že by se 
na  nás koukali jako na  nějaké smrady, nebo skrz prsty. Je ale 
pravda, že se občas našli i takoví, kteří nemohli skousnout to, že 
nějaká kapela puberťáků hned v prvních fázích svého počínání 

dělá předskokana tak renomované kapele. 
Jak vznikají Tvé písničky? Kde bereš inspiraci?
Některé ze mě vyjdou hned a jsou už takřka hotové, prostě si 

vezmu kytaru do ruky a je to tam. Jindy je musím vysedět a do-
slova vypotit. Některé vznikly i tak, že jsme si ve zkušebně jen tak 
hráli a jamovali a objevil se motiv, ze kterého později něco vzniklo.

Skupina Kyanid vydala doposud tři alba. Co o nich můžeš říct?
U prvního alba, tedy před asi devíti lety, jsme neměli dost peněz, 

takže jsme točili ve skromných podmínkách v takovém miniatur-
ním studiu jednoho rodinného známého. Shodou okolností to byl 
tatínek našeho současného baskytaristy Johanna. Tomu tenkrát 
bylo asi deset let a chodil nás očumovat, jak nahráváme. Ale nejen 
očumovat, uměl něco i zahrát a už tehdy projevoval obrovský ta-
lent, i když baskytara byla pomalu větší než on. Album bylo takové 
spontánní, jeho energie se přenesla na lidi a líbilo se jim.

A druhé album?
Okolnosti jeho vzniku byly zajímavé. V hudební soutěži Skutečná 

liga jsme skončili na druhém místě a získali jsme možnost natočit 
vlastní CD v profesionálním studiu agentury Česká muzika. V tom 
samém, ve kterém natáčelo třeba duo Eva a Vašek, které v té době 
bylo na vrcholu popularity. Zároveň jsme měli stejný management, 
jako dost známá kapela Koblížci, takže s nimi jsme často společně 
koncertovali. Bylo to divoké období, užívali jsme si a někdy to s bo-
hémským životem přeháněli, ale lidi na nás hodně chodili, zejména 
mladé holky. V tomhle pro nás divokém období jsme začali točit 
druhé album s názvem Blonďatá. A všechno, čím jsme procházeli, 
se promítlo i v nahrávání, a to nebylo dobře. Podlehl jsem tomu, že 
se přece nemusím nad ničím nijak moc zamýšlet, nějak to zahraje-
me, stačí jen nápad a můžu se na všechno vykašlat, to je přece ten 

- ROZHOVOR S FRONTMANEM SKUPINY 
KYANID FERI CIMLEM

KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ SVÉ KVALITY

Lucerna Music Bar
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pravej tvrdej rock a všechno další je jedno. 
Jenže s odstupem jsem při poslechu toho 
CD zjistil, že nápady tam sice byly, ale neby-
ly dotažené úplně tak, jak bych chtěl. 

Se třetím, zatím posledním albem jsi 
spokojený?

Ano, jsem. Je složitější, ale přitom i intui-
tivní, je dobře zaranžované i zahrané a je na-
bité energií. Je na něm znát, že mám kolem 
sebe hodně šikovné muzikanty, kteří jsou 
zapálení jako já a  jedeme na  stejné vlně. 
Album se jmenuje Dny se zdály jiné. Název 
koresponduje s  tím, že jsem ani nečekal, 
že některé věci došly tam, kde dnes jsou. 
Třeba, že s námi dneska hraje právě ten Jo-
hann, který byl jako dítě u natáčení našeho 
prvního alba, nebo že další kluci, kteří jsou 
teď v  kapele, mají na  muziku stejný názor 
jako já. Natáčení tohoto alba bylo kompli-
kované a trvalo celkem dlouho. Bicí, které se 
vždycky nahrávají jako první a které nahrál 
bubeník, který pak ze skupiny odešel, se 
musely znovu přetočit s naším současným 
bubeníkem. Jenže mezitím už byly natoče-
né kytarové party i další věci, takže skloubit 
to následně dokonale všechno dohromady 
nebyla až tak úplná legrace.

Jak se vaše písničky dostávají k poslu-
chačům? Jak je mohou získat či koupit? 

V  současnosti jsou nejčastěji využívané 
digitální podoby skladeb, takže lze použít 
nějakou streamingovou službu, například 
Spotify, kde je úplně všechno. Tuto aplikaci 
má na telefonu nebo v počítači hodně lidí 
a  mohou si v  ní stáhnout i  naše písničky. 
Stejně tak si je mohou koupit na  všech 
hudebních e-shopech. Potom je tu mož-
nost hudebních klipů na  You Tube. Ke 
každé písničce z alba Dny se zdály jiné jsme 
natočili analogové Lyric Video, jak tomu ří-
káme. K obrázkům se zobrazuje text, který 
zrovna zní a my jsme to pojali tak, že jsme 
nadepsali velké papírové čtvrtky, kde je 
část daného verše a na jeden záběr běhá-
me a ukazujeme, co se zrovna zpívá. Proto-
že každá skladba je bez střihu, museli jsme 

to naše pobíhání přesně sesynchronizovat 
a vědět, kdo s jakým veršem má kdy přijít. 
Myslím, že se to povedlo. 

Klasicky na  CD jsou vaše alba také 
k dispozici?

I  když doba je dneska už trochu jinde, 
máme samozřejmě i  cédéčka. Tomu, kdo 
nechce nebo nemůže stahovat, pošleme CD 
na dobírku poštou, stačí, když se nám ozve, 
nebo si je může koupit na našich koncertech. 

Která vaše písnička je nejúspěšnější, 
nebo jinak, která je nejstahovanější? 

Většinou to nebývá ta, kterou mě nejvíc 
baví hrát. Ono to jde předem těžko odhad-
nout, ale takhle to má asi každý muzikant, 
ať je to nějaká malá kapela, nebo světová 
hvězda, tak to prostě je. Úspěch měla třeba 
písnička Blonďatá z našeho druhého alba. 
Natočili jsme k  ní i  pěkně udělaný video-
klip. A  zrovna u  ní jsem úspěch nečekal, 
je to relativně jednoduchý text s pár akor-
dy. Ale má svoji náladu, je to dobrá pecka 
na fesťák, nebo jen tak pro pobavení a lidi ji 
chtějí slyšet. Asi funguje i její spontánnost: 
když jsem ji skládal, byl jsem zabouchlý 
do blondýny a tak jsem o tom napsal pís-
ničku a nijak složitě to neřešil. 

A která je nejžádanější písnička z po-
sledního alba?

Podle dosavadních reakcí lidí je to pí-
snička Skrývání. 

Jak se Tvoje hudba vyvinula během let?
Pořád jsem to já, rukopis tam zůstává. Ale 

přibyly zkušenosti. Trochu jiné jsou přede-
vším texty. Jako kapela jsme hodně vylepšili 
techniku hraní, všichni s  přibývajícími lety 
ovládáme své nástroje lépe a lépe, a to při-
náší nové možnosti i v autorské tvorbě. A ta 
je zase následně lépe zahraná. Takový přiro-
zený vývoj je asi u každé kapely. Na druhou 
stranu ty první, starší skladby se mi zdají 
z hlediska tvorby spontánnější. Létalo to ze 
mě rychleji. Když jsem si sednul, za chvíli bylo 
hotovo a moc jsem se nad tím nezamýšlel. 
Spoustu věcí jsem dělal intuitivně, přitom 
nešlo o  žádné prvoplánovitosti, některé 
skladby hrajeme doteď, i  když třeba v  no-
vém, vyspělejším aranžmá. Dneska nad no-
vými písničkami sedím déle, mám pocit, že 
někdy je to až ke škodě, když nad nimi zdlou-
havě přemýšlím. Rozhodně jsem méně pro-
duktivní, mám prostě víc normálních běž-
ných starostí, než dříve. Musím si hledat čas 
a klid na skládání, to v šestnácti tak nebylo.

Autorsky se v  Kyanidu uplatňuješ 
pouze Ty?

Zatím ano. Je ale otázka, jak to bude 
dál, protože v současné sestavě, ve které 
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hrajeme už přes dva roky a ukázala se být 
stálá, si vzájemně hodně sedneme. Když 
někdo z kluků přijde s nosným nápadem, 
nemám vůbec nic proti tomu, abych pře-
stal být jediným autorem já.

Když se jmenujete po písničce od Me-
tallicy, tak je asi zbytečné ptát se, kdo 
je Tvůj vzor a oblíbená skupina?

Metallica je jedna z mnoha. Hrál jsem si 
ji hlavně tenkrát v patnácti. Nicméně ješ-
tě před tím to bylo živé album Aerosmith, 
které jsem kradl své sestře, také třeba Bon 
Jovi, nebo Kiss. Nikdy jsem nebyl přís-
ně žánrově vyhraněný, takže si poslech-
nu od  Hot Chili Peppers, přes Katy Perry, 
Ennio Moririconeho, až po  tu Metallicu. 
Můj hudební vkus je hodně široký a jsem 
otevřený všemu dobrému v muzice.

Letošní letní festivalová sezóna mu-
sela být kvůli rekordním horkům nároč-
ná pro účinkující i pro publikum. Jak se 
vám v takových podmínkách hrálo? 

Je dobré se podle toho obléknout. Já se 
navíc, když je vedro, před koncertem polé-
vám vodou a pak to jde. Když člověk vyleze 
na pódium, tak už nějaké horko nebo zimu 
moc neřeší. Prostě hraje a  je v  takovém 
tranzu. Také záleží na tom, v kolik hodin vy-
stupujeme. Třeba na Sázavafestu jsme hráli 
jeden den na  hlavním pódiu v  pravé pole-
dne, takže publikum bylo trochu lenivější, 
navíc mělo za sebou náročný předchozí ve-
čer. Následující den jsme hráli na akustickém 
pódiu hudebního časopisu Muzikus, to bylo 
v půl desáté večer a bylo to úplně perfektní 
a mnohem živější. 

Festivalová sezona pro vás letos 
byla dobrá? 

Letní festivaly jsou naše nejsilnější ob-
dobí. Hráli jsme na festivalu v Přeštěnicích, 
což je kousek od Písku. Rádi máme Open 
Air Festival v  Černé v  Pošumaví, přímo 
u  Lipenského jezera, které, když hrajeme, 
máme bezprostředně za  zády. Na  něm je 
vždycky skvělá atmosféra a hrají tam i ka-

pely ze  soutěže Šance Muzikus. Dvakrát 
jsme letos hráli na  Sázavafestu. A  pak je 
tu řada dalších menších a příjemných akcí. 
Jednou z nich byla například hasičská ex-
traliga ČR, na kterou se do Chlumu u Křem-
že sjeli hasiči z celé republiky a vyžádali si 
jmenovitě naši kapelu, což nás potěšilo.

Co byla vaše dosud největší akce 
a největší úspěch nebo zážitek?

Každý koncert má svoje. Je rozdíl hrát 
na hlavním pódiu velkého festivalu, který je 
pro hodně lidí a  účinkuje na  něm spousta 
kapel, nebo v malém klubu, kam ale přijdou 
lidi cíleně jenom na nás. Obojí je zážitek, ale 
každý úplně jiného charakteru. Jeden z nej-
silnějších zážitků asi mám z festivalu Okoř se 
šťávou před několika lety. Před pódiem tam 
bylo asi 5 000 lidí. My tam přijeli rozesmátý 
a samá sranda, ale když jsem viděl ty spousty 
lidí, tak mě sranda rychle přešla a docela se 
mi rozklepala kolena. Vylezl jsem na  pódi-
um a celé dvě písničky mi trvalo, než jsem 
se doklepal. Pak už to bylo jen skvělý. Líbilo 
se nám taky hrát v kultovním Lucerna Music 
Baru, což je sen řady muzikantů. Bylo fajn 
už jenom postavit se na stejné pódium jako 
řada světových hvězd a  mých idolů, která 
tam hrála. Silné zážitky mám taky z festivalu 
v rumunském Banátu, kde jsme vloni jenom 
s Johannem měli akustická vystoupení. Fes-
tival je to perfektní a s úžasnou atmosférou, 
hodně jsme si to užili. Uvažovali jsme, že při-
jmeme pozvání i letos, ale nakonec to nějak 
neklaplo. 

Kromě toho, že hraješ s  Kyanidem, 
koncertuješ na kytaru i samostatně. To 
hraješ stejné písničky jako s kapelou?

Můžu hrát i vlastní, ale když hraju sám, 
tak je to většinou takový pelmel mých 
nejoblíbenějších písní a idolů zaranžova-
ných podle mých představ. 

Jaké máš hudební vzdělání, nebo jsi 
samouk?

Mám za sebou čtyři roky konzervatoře, 
konkrétně Mezinárodní konzervatoř Pra-

ha. Učili mně například Richard Tesařík 
nebo Marcela Březinová. 

Co Tě přivedlo k hudbě?
Rodiče. Tím, že dali moji starší sestru 

na  klavír a  já později na  něj automatic-
ky začal chodit taky. Učarovala mně ale 
kytara, tak jsem místo klavíru chodil 
na kytaru a měl jsem velké štěstí na uči-
tele, který mně vedle akordů a  cvičení 
učil i hrát i to, co jsem si přál. Byl to také 
on, kdo mě naučil chápat hudbu vše-
stranně a ve všech souvislostech a dal mi 
tak předpoklad k tomu mít svoji kapelu. 
Dneska hru na  kytaru učím soukromě 
i v hudební škole já sám a snažím se dě-
lat to podle jeho vzoru. 

Co čeká Kyanid v blízké budoucnosti?
Děláme na nových písničkách a bude-

me natáčet další album, ale jiným způso-
bem než dosud. Celé album totiž chceme 
nahrát v  klidu doma a  nejít do  žádného 
studia. Jsem totiž přesvědčený, že i když 
třeba nebudeme mít tak kvalitní zvu-
kovou kartu nebo nahrávací mikrofony 
jako profi studio, projeví se v nahrávkách 
domácí pohoda a energie, zkrátka ten lid-
ský faktor, který můžeme vytvořit jenom 
v  domácím prostředí, kdy nic nemusíme 
lámat přes koleno. Doma na všechno bu-
deme mít dostatek času, mezi písničkami 
si klidně skočíme do bazénu, dáme si piv-
ko, víno, nebo když mi nepůjde zazpívat 
nějaký obtížnější vokál, nechám to v klidu 
být a zkusím to až druhý den.  

Máš nějaké životní krédo?
Chtěl bych, abychom k sobě všichni byli 

tolerantnější a  pořád si uvědomovali, že 
v našich končinách se máme oproti mnoha 
jiným zemím hodně dobře. Abychom uměli 
naslouchat i lidem s jinými názory, protože 
každý člověk má své kvality. A to je možná 
to krédo: každý člověk má své kvality. 

Jiří Hruška
foto: archiv Kyanid, Jakub Hruška (LMB)
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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–ne 13.00–18.00

 29. 8. – 14. 9. 
 MALÁ GALERIE VILLA PELLÉ, 
 DVA ŽIVOTY – VĚROSLAV BERGR         
Výstava k významnému životnímu jubileu malíře a sochaře, jehož tvor-
ba bývá nejčastěji řazena k informelu. Introvertní umělec, který vytvořil 
vlastní techniku, je autorem stovek abstraktních obrazů, jež inspiruje ze-
jména hudba. Na výstavě budou představena díla z posledních deseti let, 
 v rámci vernisáže bude možné shlédnout dokument věnovaný autorovi.

 31. 8. – 14. 9. 
 PETROGLYFY FRANTIŠKA POSTLA     
Kamenné, geometricky standardizované kvádry, patníky své doby, které 
jsou doplněny současnými piktogramy. Nejčistší forma poškození kamene 
stará několik tisíc let. Po realizacích v exteriéru, kterým se František Postl 
věnuje zejména, bylo sochařskou nutností, znovuobjevit komorní prostor. 
Pro interiér vytvořil kamenné záznamové archy, materiálem jsou mramo-
 ry, pískovce a žuly. 

21. 9. – 11. 11. 
GENERÁL PELLÉ 
A ČEŠTÍ UMĚLCI VE VELKÉ VÁLCE 
Výstava připomínající sté výročí založení ČSR  ve  spojení s  osobností  
Maurice Pellého, francouzského generála, který na  žádost prezidenta 
Masaryka pomáhal budovat armádu nového státu. Pellé bude předsta-
ven jako bravurní kreslíř i jako člověk kulturního rozhledu navazující 
v Čechách kontakty s umělci, jako byl A. Mucha, F. Kupka nebo J. Mařat-
ka. Výstava zároveň připomíná první světovou válku, která byla umělec-
ky zachycena mnoha českými malíři a sochaři, např. F. Kupka, J. Váchal, 
O. Nejedlý, E. Filla, O. Gutfreund, atd., jejichž díla nejdete ve výstavě. 

 25. 9. – 11. 11. 
 ŽENY A JINÁ DOBRODRUŽSTVÍ 
 BOHUMILA KONEČNÉHO  
Výjimečný, znovu objevovaný malíř a ilustrátor  2. pol. 20. století, mistr 
dynamických dobrodružných ilustrací a kreseb krásných žen. Je známý 
jako ilustrátor knih Jaroslava Foglara a  Otakara Batličky, vytvořil ale 
i množství reklamních plakátů. Výstava představí řadu unikátních, do-
sud nikdy nevystavených originálů, promítat se bude dokumentární film 
 o autorovi. 
 
 Více o pozdně letním programu ve Villa Pellé 
 na www.villapelle.cz

ZÁŘÍ 2018
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

VÝSTAVY
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Mít pedagogickou výuku jako Ty – 
pouhé 2 hodiny pro maximálně 15 za-
interesovaných a  motivovaných žáků, 
jinak by na  dobrovolný workshop ne-
přišli - je snem každého pedagoga. Ale 
čím jsou ve skutečnosti tyto workshopy, 
které vedeš v  Národním technickém 
muzeu v Praze? Jsou dílnami ve smyslu 
praktických cvičení z  fyziky, laborato-
řemi k  pochopení fyzikálních zákonů 
nebo - i  když to zní nadneseně a  žáci 
a  studenti to určitě takhle nevníma-
jí - pokládáním základů pro duchovní 
disciplíny? Vždyť zákony viditelných 
i neviditelných jevů světa a vesmíru, jak 
je vyjadřují matematika, fyzika či geo-
metrie, jsou nejčistší � lozo� í a matkou 
všech ostatních věd a umění…

Čím jsou mé workshopy? Výborná otázka 
nutící k zamyšlení. Ve skutečnosti opravdu 
záleží na tom, proč studenti přijdou a kolik 
jich je. Nejlepší jsou workshopy tehdy, při-
vede-li motivovaný učitel skupinu studen-
tů, kteří se již tématem zabývali a vědí, že je 
to součást jejich oboru. Tehdy se workshop 
stává hrou, při níž se suchá teorie stává 
praktickou zkušeností a součástí dovednos-
tí, byť třeba jen některých prvků worksho-
pu. Tak například po  workshopu Optika 
člověk vezme do ruky brýle na čtení a bez 
problému zjistí, kolik mají dioptrií. Nejhorší 
workshopy jsou ty, když žáci přijdou jenom 
proto, že se jich ve škole potřebovali třeba 
kvůli probíhajícím maturitním zkouškám 
zbavit; přijde jich osmnáct, nechtějí se roz-
dělit, aby nemuseli čekat, a učitel mě požá-
dá, abych workshop trochu zkrátil, že jako 
mají málo času. Ale i v tomto případě si ně-
kteří žáci mohou dost odnést.

Kdo především jsou účastníci těch-
to workshopů – ti, kteří fyziku chápou 
přirozeně, jde jim to „samo“ a  těší se 
na  praktická cvičení, nebo naopak ti, 
kterým fyzika nejde a workshop je pro 
ně poutavější způsob, jak alespoň stíhat 
nebo dohnat učivo ve škole?

Jsou to většinou žáci středních škol - 

původně jsem workshopy plánoval pro 
technické odborné školy, učil jsem 31 let 
fyziku a odborné předměty na Střední prů-
myslové škole strojní v Betlémské, ale stále 
více se jich zúčastňují gymnazisti. Tam je 
více motivovaných učitelů. Pro ně je např. 
ideální workshop Motory v  kombinaci 
s  workshopem Mechanismy. Tam nejčas-
těji cítím studentské „a-hááá…” - a to jsem 
pak šťastný. Na  některé workshopy se mi 
hlásí i  učitelé základních škol, například 
na workshopy Čas, nebo Létání.

Workshopy jsou neformální setkání 
pro výuku „těžkých věcí“ pomocí hry 
a vlastní praxe. Je to podle Tebe účinněj-
ší metoda výuky než ve standardní ško-
le, standardními metodami se školní dis-
ciplínou? Zdá se, že odpověď je nasnadě, 
ale nemusí to tak být – vždyť například 
lékaři říkají, že: „… experiment někdy 
sice dobrý, ale pouze standardní metody 
léčení přinášejí standardní výsledky…“ 
Řád, disciplína a tvrdá práce, tedy studi-
um, bez ohledu na  individuální nadání 
žáka, jsou základem 90 procent úspěchu 
- tak praví zkušenost světa.

Po  workshopech nenásleduje zkou-
šení, a  tudíž se moje výuka více blíží hře. 
Poznám dobře žáky, kteří nejsou zkaže-
ní strachem z „těžkých věcí“, jak zaznělo 
v  otázce, jsou spontánní, často se ptají 
a experimentují, a naopak ty, kteří se bojí, 
nebo problematiku neberou vážně, proto-
že písemku z  fyziky právě teď psát nebu-
dou. Ale těch prvních je výrazně více. Občas 
mám workshopy v angličtině pro cizince ze 
Západu. Díky workshopu Motory trvale pů-
sobím v Prague British School.

Stalo se Ti, že jsi žáka, který se v Tvé 
třídě objevil náhodou či omylem, lek-
torským vedením těchto workshopů 
obrátil na „pravou víru“, tj. na lásku k fy-
zice, nebo aspoň zaměřil jeho pozor-
nost tímto směrem?

Nevím, tiše v  to doufám, ale jen vý-
jimečně mi někdo přijde pod ruku víc-
krát než dvakrát. To, co brání učitelům 

chodit do  Národního technického mu-
zea na  workshopy, je organizace výu-
ky na  škole a  možná i  vybírání peněz – 
workshop stojí 60 Kč na žáka - , ale mnoho 
fyzikářů a  učitelů odborných předmětů 
o  nich ani neví. Přitom např. workshopy 
Pružiny aneb Harmonický pohyb jsou uži-
tečné pro každého žáka. A mám radost, že 
poučenější odcházejí i někteří učitelé.

V  době před 11 lety, kdy jsi působil 
na  SPŠS Betlémská, vznikly technické 
soutěže pro středoškoláky, které se už 
od 2. ročníku etablovaly jako celostátní 
a poté dokonce se zahraniční účastí: Vy-
rob si svůj Stirlingův motor, Auto na gu-
mičku a Vyrob si svůj parní motor. Stále 
ještě tyto soutěže existují a  přinášejí 
výsledky, nebo jsou dnes už jen inspi-
rací pro novou, na  výpočetní techniku 
zaměřenou soutěž Vytiskni si své per-
petuum mobile, jejímž pořadatelem je 
Národní technické muzeum (2017)? 

Soutěž se Stirlingovým motorem (www.
betlemska-stirling.blog.cz) je populární 
a  vzkvétá dál, vždyť - vyrobte si rukama 
motorek z  plechovky a  naučte toho ži-
vého tvora běhat co nejrychleji! Každým 
rokem probíhá i soutěž Auto na gumičku 
(www.autonagumicku.estranky.cz) a  po-
dle toho, jak se hovoří o snaze vrátit výu-
ku praktické výchovy na základní školy, by 
klidně mohla být i několikrát ročně a pro 
učitele by to mohla být další smysluplná 
a zajímavá náplň. Ale zdá se, že problém 
je s  nedostatkem tvořivých učitelů, kteří 
by s žáky pracovali. Osobně obě soutěže 
považuji za vynikající pro rozvoj technic-
kého myšlení. A samozřejmě i soutěž Par-
ní motor, která je ale poněkud náročnější. 
Posledně jmenovaná soutěž Vytiskni si 
své perpetuum mobile je doufám bu-
doucností, v  níž chci využít přirozenou 
tvořivost žáků spolu s  rozšířením 3D tis-
káren na školách.

 (red) 
2. část rozhovoru uveřejníme 

v příštím vydání.

JSEM ŠŤASTNÝ, KDYŽ CÍTÍM STUDENTSKÉ „AHÁÁÁ…,“ 
ŘÍKÁ JIŘÍ TOMAN, UČITEL DO MORKU KOSTÍ (1. část)

Pružiny, Motory, Ložiska, Teplo, Optika, Létání, Čas… Fyzikální veličiny, s nimiž se sezna-
mujeme už na základní škole, pro někoho intelektuální zábava a vzrušení, pro jiného chvění 
útrob před zkouškou nebo písemkou, když nic z toho nechápe, i když se snaží. Učení fyziky 
ale nemusí probíhat v napětí a obavách, může probíhat i jinak - třeba formou dílny, moderně 
řečeno workshopu, pod vedením lektora, který se stane víc než učitelem spíše průvodcem po 
dobrodružném a zábavném světě vědy. „Práce učitele mi vždy byla koníčkem, a čím dále tím 
více se to děje i naopak - mé koníčky se staly mou prací.“ Šťastlivec, který tohle říká, je Ing. Jiří 
Toman, libocký starousedlík a především fyzikář, strojař a lektor výše zmíněných workshopů, 
které už několik let vede v Národním technickém muzeu. I průběh následujícího rozhovoru 
by se dal popsat dalším názvem jeho workshopu - Harmonický pohyb.
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Den zdravé nemocnice
Téma:

Již         let
o vás rádi 
pečujeme

ve  středu 

 
na

Health 
P
Hospitals & Health Services

www.uvn.cz     

Přijďte do ÚVN

26. 9.      9 - 13 hod. 

OBEZITOLOGIE, NUTRICE
Měření rozložení  
tuků a svaloviny v těle, určení 
BMI. Ukázka potravinové 
pyramidy, možnosti léčby 
obezity. 

PREVENCE 
INFEKČNÍCH 
NEMOCÍ                  
Možnost 
konzultace 
vhodného 
očkování, 
prevence chřipky, 
encefalitidy, 
meningokokových 
onemocnění, 
hepatitid, černého 
kašle aj. i vše, co 
potřebujete vědět 
o HIV.

PREVENCE DIABETICKÉ 
NOHY
Možnost vyšetření citlivosti 
nohou diabetiků. odborné 
poradenství - vhodná obuv, 
zásady samostatné péče 
o nohy.  

ŽIVOT 90
Představí komplexní služby 
pro seniory a jejich blízké, 
například projekt tísňové 
tlačítko pro seniory. 

HYGIENA RUKOU
Ukázka správné 
hygieny rukou, 
která je významnou 
prevencí infekcí. 
Možnost praktického 
nácviku.

CENTRUM PRO ZÁVISLÉ  
NA TABÁKU
Měření CO ve výdechu;  Jak 
se zbavit závislosti na tabáku? 
Poradí specialisté z Centra pro 
závislé na tabáku.

DENTÁLNÍ 
HYGIENA 
Ověřte si, zda 
dodržujete 
správnou 
dentální hygienu 
a zda věnujete 
své ústní dutině 
dostatečnou 
péči.

MĚŘENÍ TLAKU 
A GLYKÉMIE  
Měření hladiny cukru v krvi 
a krevního tlaku, na místě 
sdělení naměřených hodnot.  

TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI  
Doporučení 
a praktické 
vyzkoušení 
způsobů cvičení 
a tréninku 
paměti pod 
odborným 
vedením. 

FYZIOTERAPIE
Bolí Vás záda? 
Máte i jiné obtíže 
s pohybovým 
aparátem?  
Rádi Vám poradíme 
jak na ně.  

VYŠETŘENÍ ČICHU
Jak vám funguje čich? 
Zjistěte to absolvováním 
jednoduchého testu pod 
vedením našich odborníků.  

VYŠETŘENÍ 
KOŽNÍCH 
ZNAMÉNEK
Specialisté Vám 
vyšetří podezřelá 
kožní znaménka. 

PRVNÍ POMOC
Prověříte si, zda umíte správně 
zareagovat a poskytnout první 
pomoc při náhlé zástavě srdce. 

2018

OČNÍ 
VYŠETŘENÍ
Přístrojové 
vyšetření zraku, 
orientační 
měření dioptrií. 
Konzultace 
zrakových 
problémů.

DERMO- 
PORADENSTVÍ 
(Veřejná lékárna)
Odborná diagnostika 
pleti, prodej 
kosmetických 
přípravků za  
zvýhodněných  
podmínek.

Již         let



SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
9/2018

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K . 

Jak se jmenuje nově připravovaná hra v Divadle Spejbla a Hurvínka pro dospělé diváky?  
 a) Lepší něco nežli nic…, 
 b) Ve dvou se to lépe…, 
 c) Pozdě, ale přece…. 

Správná odpověď z minulého čísla zní:
a) Nejstarší součást Národního zemědělského muzea na loveckém zámku Ohrada zahájila činnost v roce 1842.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří obdrží rodinné vstupenky platné do objektů 
Národního zemědělského muzea (Praha, Čáslav, Kačina, Ohrada, Valtice, Znojmo).

1. Andrea Nováková, Praha 6, 2. Jan Benda, Praha 6, 3. Milan Jíra, 3. Hodkovice nad Mohelkou 
Cenu si vyzvedněte nejpozději do 30. září 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. září 2018,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V září soutěžíme pro velký úspěch o další tři rodinné vstupenky platné do objektů Národního zemědělského 
muzea (Praha, Čáslav, Kačina, Ohrada, Valtice, Znojmo).

září 2018

Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.
Pokladna - Opchod Klokočí
Po - Pá:11:00 -19:00, So - Ne 2 hod. před představením 
Dejvická27, Praha 6, tel:233 901 384
Vstupenky lze zakoupit i přes internet: www.semafor.cz

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

září 2018

16.09. neděle 14:00 + 16:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie  

    Karlovy Vary

23.09. neděle 15:00 + 17:00 Hurvínkoo přání    

    Jablonec

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

30.09. neděle 14:00 + 16:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie  

    Mariánské lázně

6. 9.  ČT ALICE, ALENKA A VODA ŽIVÁ

10. 9.  PO VŠECHNOPÁRTY

11. 9.  ÚT VŠECHNOPÁRTY

14. 9.  PÁ OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR

16. 9.  NE MŮŽEM I S MUŽEM

17. 9.  PO ZAČALO TO VESTPOCKETKOU

18. 9.  ÚT ZAČALO TO VESTPOCKETKOU

19. 9.  ST CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD

20. 9.  ČT MOŽNÁ ŽE JISTĚ ALE URČITĚ SNAD

24. 9.  ČT VŠECHNOPÁRTY

25. 9.  PÁ VŠECHNOPÁRTY

26. 9.  ST ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC

27. 9.  ČT KDYBY TISÍC KLARINETŮ

28. 9.  PÁ PRSTEN PANA NIBELUNGA

Divadlo Spejbla a Hurvínka během prázdnin nezahálelo a připravilo novou 
hru pro dospěláky, která bude mít premiéru na začátku října. Mimochodem, 
jmenuje se: S+H - „Ve dvou se to lépe...“. V duchu slavné československé 
tradice hovorů mezi V+W, H+W, S+Š, Š+G, L+S i S+H s nadhledem jim 
vlastním, glosují zásadní otázky: Kdo mě vede? Kam mě vede? Co ho k tomu 
vede?  Kdo je, šmankote, navedl!!! Během zcela originálních, myšlenkových 
ekvilibristik Spejbla a Hurvínka divák zjistí, že ani život této dvojice nejde 
jako po drátkách, resp. po nitkách. Martin Klásek pokračuje v autorském 
dialogu S+H v duchu Miloše Kirschnera, Heleny Štáchové a rozvíjí tak dál tuto 
tradici. Hra má premiéru 3.10. v 19:00 hodin.



Samotné názvy ulic na  Hanspaulce 
vypovídají o  minulosti spjaté s  viničním 
hospodářstvím. Usedlosti a  hospodářská 
zařízení, která na  vinicích vznikala, pře-
vzala názvy podle majitelů. Jednou z nich 
je i  usedlost Beránka. Stojí u  křižovatky 
ulic Na Beránce a U Beránky, asi 200 met-
rů od křižovatky Evropská – Horoměřická. 
Název ulice je původní od roku 1929. Ulice 
U Beránky je kratší a získala pojmenování 
až v roce 1966. Jméno Beránka upomíná 
na  držitele Pavla Beránka, měšťana Malé 
Strany, který byl majitelem vinice a used-
losti v letech 1645 – 1663. V 19. století se 
usedlost jmenovala Sofi enhof.

Vinice byly zřizovány na jižním úbočí ná-
vrší Hanspaulky již od  poloviny 14. století 
na  základě privilegia císaře Karla IV. První 
vinici v místě dnešní usedlosti chtěl založit 
Bartoloměj Kočvara, který zde koupil po-
zemek v  roce 1559 od  Jana Víta Rzavého. 
Založení vinice se mu nepodařilo, úspěšný 
byl teprve jeho následovník Jiří Šlyslperger, 
malostranský krejčí, který odkoupil pozem-
ky o tři roky později. Vinice byla obehnána 
zdí a nebylo zde zatím žádné stavení. Dal-
ším majitelem se stal Petr Vandereis z  Ei-
senberka. Nebyl to příliš dobrý vlastník, 
vinici zanedbával a nesplácel půjčku na její 
nákup. V  roce 1600 ji koupil malostranský 
radní Matěj Velvarský a přikoupil k ní i další 
pozemky. Roku 1645 koupil všechny po-
zemky od vdovy předchozího majitele Pa-
vel Beránek. Ten přikoupil další pole a vedle 

lisu na vinnou révu dal postavit dům o dvou 
světnicích a ovčín. Usedlost byla v té době 
spíše hospodářská než viniční. V roce 1708 
zakoupil usedlost i s pozemky Linhart Fer-
dinand Meisner, univerzitní profesor a zem-
ský fyzik, který ji opravil a výrazně přestavěl. 
Pozemky rozšířil o další vinice. Za jeho pře-
stavby získala nemovitost raně klasicistní 
vzhled a dodnes se zachoval vzhled jižního 
průčelí. V té době byly přistaveny přízemní 
hospodářské budovy. Roku 1754 vydražil 
usedlost Eliáš Melichar Kašpar a  byl jejím 
vlastníkem devět let. Poté ji zakoupila Ma-
rie Magdaléna Zintlová, která přikoupila 
o pár let později další vinice. V letech 1802 
- 1815 byl majitelem Ignác Stoger. V tomto 
roce koupil Beránku Tomáš Chýle a se svou 
rodinou na ní hospodařil až do roku 1867. 
V té době už zde vinice nebyly. Pak ji koupil 
Fridrich Fritsch, majitel usedlosti Pernikář-
ka. Podle své ženy dal usedlosti nové jméno 
Sofi enhof, ale toto jméno se neujalo a stále 

se statku říkalo Beránka. Vznikly zde nové 
hospodářské stavby a stodoly. 

Na  začátku 20. století přestala být 
Beránka hospodářským dvorem. Po roce 
1920 provedl majitel a  stavitel Antonín 
Zeman rozsáhlé stavební úpravy. V  le-
vém křídle zřídil krám, byt pro domov-
níka, stáje, kanceláře a  pekařský krám. 
Pravé křídlo bylo přestavěno na  restau-
raci a  pokoje. Část dvora sloužila jako 
zahradní restaurace. Dalším majitelem 
byl E. Hrůša, který zde zřídil výrobnu hoř-
čice a octa. Posledním soukromým maji-
telem Beránky byl stavitel Alois Zima. 

Po  válce usedlost získaly OPBH a  Ob-
nova středočeských památek. Od  roku 
1958 je památkově chráněna. V 80. letech 
minulého století prošla rozsáhlou rekon-
strukcí, získala moderní přístavbu a vznik-
la nová patrová budova. V 90. letech byla 
v rámci restitucí vrácena rodině Zimově.

(mip)

Historické � obn� tiv názvech ulic Prahy 6

NA BERÁNCE
 DEJVICE - PRAHA 6

13

usedlost Beránka
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Datum 1. září není proslavené jen 
nástupem dětí do  školy, kdy je pozor-
nost upřena zejména na prvňáčky, kteří 
v tento den procházejí rituálem přecho-
du z  bezstarostných předškoláků mezi 
školáky s  vlastními studijními starostmi. 
Ale 1. září je na  území Prahy 6 už 3. ro-
kem ve  znamení zářivé parády, v  níž se 
promění noční Obora Hvězda, kdy zde 
probíhá NEON RUN, neonový běh. „Neon 
Run je divoký a šílený neonový zážitek!“, 
píší o své akci organizátoři. A bylo to sku-
tečně tak - byl to 5 km neonový bizár. 

NEON RUN není o  rychlosti ani extra 
fyzické zdatnosti, ale spíše o  zážitko-
vém běhu skrz efektní neonové zóny; 
třeba světloplachý člověk by si tak mohl 
představovat peklíčko, barevný armage-
don, protože barvy útočí ze všech stran 
a běžci jimi musí proběhnout. Poprvé se 
uskutečnil v  roce 2016 a  setkal se s  ob-
rovským zájmem veřejnosti, 1. ročníku se 
účastnilo 2350 jednotlivců a rodin s dět-

mi z celé ČR, ti všichni si přijeli užít nový 
koncept běhu v  záři neonů. A  že zájem 
veřejnosti o tento specifi cký zážitek stá-
le stoupá, potvrzuje statistika letošního 
ročníku s  3500 běžci všech věkových 
kategorií. Na  podporu této nevšední 
akce zněla hudba, přítomné ke sportov-
nímu a  společenskému výkonu motivo-
val a  také bavil moderátor Jakub Kotek 
a  před startem se činili i  cvičitelé, kteří 
závodníky nabudili rozcvičkou. Zázemí 
zážitkového běhu bylo na  louce na  Vy-
pichu. Sportovní městečko účastníkům 
nabízelo malování na  obličej neonový-

mi barvami, prodej neonových svítících 
brýlí, čepic, tyček a dalších věcí, byly tam 
i  nezbytné skákací hrady pro děti, stán-
ky s  občerstvením a  úschovna oblečení 
a také expozice partnerů závodu. 

Letošní ročník nesl podtitul „Neonový 
sen jednorožce“ a  věřte, že jednorožců 
bylo na Vypichu hodně. Po registraci za-
čal ve 20.30 „vběh do lesa“, samotný 5 km 
závod, jehož cílem a korunou byl barev-
ně nasvícený letohrádek Hvězda. Závod-
níci odstartovali ve  velkém, neonově 
nasvíceném zářivém koridoru směrem 
k  oboře, kde už na  ně čekaly neonové 

3. ročník NEON 
RUN PRAHA 2018

OBOROU 
HVĚZDA PROBĚHL 
NEONOVÝ JEDNOROŽEC
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zóny se svítícími oblouky, osvícené stro-
my, laserový tunel, mlha a také zóna AV 
media, osvětlená dráha s  nafukovacími 
dekoracemi,  inteligentními pohyblivými 
světly a laserem prosvícená brána. Běžci 
probíhali nasvícenými instalacemi obo-
rou až k letohrádku Hvězda, na jehož stě-
nách malovala barvami světelná show 
v  režii fi rmy AV media. Každý účastník 
v cíli získal pamětní medaili. 

Neonové zóny jsou průběžnými cíli 
a orientačními mantinely trasy, nicméně 
jsou efekty statickými. Avšak tu pravou 
parádu a  atmosféru celého sportovní-
ho zážitku vždy tvoří sami běžci. Jsou-
ce vybaveni svítícími tyčemi, bizarními 
barevnými okuláry, náramky a  dalšími 
zářivými proprietami, utvořili ve  tmě 
stále ještě letního lesoparku rozevláté-
ho barevného hada s dlouhým, zářivým 
tělem; počet nohou nesoucích tohoto 
výskajícího měňavého tvora by záviděl 
celý regiment stonožek (cca 7000 no-
hou). Mnozí běžci zkrášlili svá těla a ob-
ličeje barvami na tělo, které se rozzářily 
v  noční tmě promíchané s  UV světlem. 
Barvy si běžci mohli buď koupit v  zá-
zemí akce na Vypichu, častěji však byly 
součástí Super startovního balíčku 
NEON RUN 2018, v  kterém byly ještě 
další zářící věci: NEON RUN tričko, neo-
nové zářící tyčky do ruky (schopné svítit 
ještě dalších 12 hodin), čelenka, zmí-
něné svítící brýle, silikonový náramek, 

startovní závodní číslo, cílová kovová 
barevná NEON RUN medaile a vstupen-
ka na  NEON RUN after party. Z  toho je 
jasné, že za a) doběhnutím všech běžců 
akce NEON RUN PRAHA 2018 zdaleka 
neskončila, a  za  b) že závod opravdu 
nebyl náročný; od startu do zahájení af-
ter párty s  DJ Mixou ve  20.45 uplynula 
sotva čtvrthodinka a běžci byli schopni 
ještě tančit.

Byla to after party, jak má být, s  tan-
cem, hudbou, jídlem, blýskáním foťáků 
a  mobilů, zábavou a  lidskou pospoli-
tostí, k  níž patří i  schopnost pomáhat 
a  obdarovávat, což je důležité zmínit. 
Obdarovaným bude Nadační fond Kapka 
Naděje pomáhající pracovištím dětské 
onkologie po celé České republice. A tak 
bychom mohli říct, že cílů závodu NEON 
RUN 2018 bylo víc, nikoli jen letohrádek 
Hvězda: aktivní odpočinek zúčastně-
ných, zábava, ukázka umu světelných de-

signérů v  podobě efektních světelných 
statických i  kinetických instalací, vrchol 
závodu ve formě světelné show na fasá-
dě letohrádku Hvězda následované lido-
vou taneční zábavou. Tím zdaleka nejdů-
ležitějším však byla pomoc těm, kteří se 
této poněkud divoké a  potrhlé běžecké 
neonové „jízdy“ zúčastnit nemohli.

NEON RUN PRAHA 2018 ve  Hvězdě 
není jediným neonovým během skrze 
městské parky a památky v ČR, podob-
né akce se pod různými názvy (Zombie, 
Night, Winter, Christmas) uskutečňují 
už několikátým rokem také v Plzni, Čes-
kých Budějovicích, Olomouci, Brně, Os-
travě, Liberci, Hradci Králové a v Mostě. 
Běžecká sezóna v záři neonů každoroč-
ně začíná v únoru a průběžně pokračuje 
do vánoc. Takže pokud jste nestihli tuh-
le veselou záležitost 1. září ve  Hvězdě, 
máte do konce roku ještě další šance.

(red)
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„Střílny míří do krajiny a z krajiny teče krev. Ať už se na namíře-
nou zbraň díváme z kteréhokoliv úhlu a časového horizontu, ať 
už její spoušť svírá panovník při lovu nebo zbrojnoš při obraně 
pevnosti, ať už její hlaveň míří na zvěř nebo na člověka, vždycky 
teče krev.“ Tato úvaha odkazující k  historii stejně jako k  sou-
časnosti se stala základem uměleckého projektu malíře Patri-
ka Hábla. Jedinečný prostor pro jeho realizaci umělec nalezl 
v obvodové zdi bezprostředně obklopující letohrádek Hvěz-
da, výstavní prostor Památníku národního písemnictví. Insta-
lace nazvaná „Střílny“ využívá skutečných původních střílen 
ve  zdi, určených k  pozorování okolního prostoru a  obraně 
sídla. Instalaci je možné vidět do 30. září 2018.

Kurátor výstavy Zdeněk Freisleben k  tomu říká: „Ve  svém 
projektu Střílny Patrik Hábl vychází především z  funkce stříl-
ny určené pro boj – střílna směřuje do  krajiny a  tudíž dává 
příležitost zraňovat své okolí. Může být spojována s  červenou 
barvou krve - nadčasovým symbolem útoku i obrany. Kónická 
architektura střílny má i  svůj nezamýšlený estetický, filozofic-
ký a  symbolický rozměr průhledu do  jiného prostoru. Projekt 
Střílny má tak mnoho dalších přesahů a  konotací, které sou-
visejí s historickými událostmi širšího významu, ať již se jedná 
o války, nebo další souvislosti spojené s veřejným násilím, které 
neodmyslitelně provázejí dějiny lidstva do současnosti.“ 

S určitostí to tvrdit nemůžu, ale lze předpokládat, že projekt 
Střílny od 26. června, kdy byla instalace otevřena veřejnosti, 
jen nemnozí skutečně viděli, byť procházeli kolem. Jsou to 
poměrně malé deskové obrazy téměř se ztrácející v  hloubi 
silné zdi nad úrovní očí a člověk se musí trochu snažit, aby se 
natáhl a dohlédl až k nim. Že se tu něco děje, upozorní mix 
barev, které ho nejprve trochu zarazí, protože do  původní 
zdi evidentně nepatří. Obrazy jsou individuálně přizpůsobe-
ny velikosti ústí každé jednotlivé střílny nebo jsou umístěny 
tak, že hrany střílny zakrývají. Nebýt tohoto projektu Patrika 
Hábla, zřejmě nic by mě - ani jako starousedlíka - nepřimělo 
spočítat, že ochranná zeď Hvězdy má 33 střílen. 

33 střílen = 33 obrazů. Patrik Hábl je popisuje takto: 
„Promalované vrstvy červené, černé a  bílé barvy upozorňu-
jí na  drobné obrazy krajin vložené do  nejužšího místa střílen, 
které by byly jinak bez povšimnutí míjeny. Barva slouží jako 
lupa, která návštěvníkům zvětšuje detaily. Obraz ve  veřejném 
prostoru bude vždycky detailem. Výstava je aktuální z několika 
rovin. Zbraň má svou moc v rukou kohokoliv, ať už těch, kteří 
ji chtějí vlastnit, zneužít nebo, zastrašovat. Zbraní se však mů-
žeme bránit. Historie nese svědectví všech uvedených situací 

33 STŘÍLEN = 33 OBRAZŮ. STŘÍLNY 
ZDI LETOHRÁDKU HVĚZDA JSOU 

SOUČÁSTÍ OBRAZŮ UMĚLECKÉHO 
PROJEKTU PATRIKA HÁBLA
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od školních nebo veřejných masakrů, přes separatistické mise 
až k Mnichovské dohodě.“

Obraz jako detail, barva jako lupa detaily zvětšující. Jaké 
jsou tyto obrazy, kterými umělec vyjadřuje drama krve 
a  zabíjení? Jako každá abstrakce se nepoddávají divákovi 
snadno. Nenajdete v nich nic konkrétního, ani obrys pově-
domého tvaru člověka, zvířete nebo věci, ani nástin reálné 
nebo smyšlené situace bitvy nebo lovu. Jsou to snad útržky 
paměti dávných generací vyvstávající z  hlubin nevědomí 
jako barevné echo, předzvěst toho, co může nastat nebo 
co neodvratně přijde? Historie učí, že hrozba je vždy reálná 
a dřív či později se uskuteční, jen my jsme naivně ukolébá-
ni poklidnou bezstarostností chvíle našich životů… Tím, že 
obrazy vizuálně neříkají nic konkrétního, mohou znamenat 
cokoli, což připomíná jednu z vyšetřujících metod psycholo-
ga, který vám dá sadu tabulek s naprosto neurčitými obrazy, 
či spíše šmouhami, a nutí vás, abyste řekl, co na nich vidíte. 
A  to vyžaduje duševní práci a představivost; není to úplně 
snadné, ale nakonec přece jen zjistíte, že vidíte dost věcí. 

Tedy i  v  Háblových obrazech ve  střílnách obvodové zdi 
Hvězdy posléze k vlastnímu překvapení najdete víc, než bys-
te sami čekali. Nedá se to zaručit stopro, ale najednou v nich 
vidíte (třeba): bledé zimní slunce na sněhu, mračna věštící ne-
štěstí na hranici přicházející noci, skloněné hlavy zvířat frkají-
cích v ranní mlze, helmice nepřátel, obrysy drobných ptáčků 
na kmenech stromů v modři úsvitu, hradby skal, vášeň rudé 
záplavy zrcadlící se ve  vodě v  uzounkém proužku zorného 
pole střílny, postavičky dětí vzhlížejících vzhůru, pásma hor 
navršených nad sebou hřmících v  celém spektru divokých 
barev, nebo hory, hory, hory, rozdělené políčky skrze hledí 
vojáka, který tu není. V kolekci Háblových obrazů jsou i pře-

kvapivě optimistické tóny jásavě žluté a modré, jakou má vy-
soké nebe za krásného dne, vnášející klid a naději. Nejen kvůli 
nim stojí za  to obejít zeď kolem dokola, nahlížet do  úzkých 
střílen a  přemýšlet nad tím, co vlastně tyto barevné detaily 
znamenají. Lovecký zámeček Hvězda, architektonický skvost 
Prahy 6, se projektem Střílny stal dalším z řady významných 
vizuálních intervencí Patrika Hábla do  historických staveb, 
pomocí nichž autor realizoval své umělecké vize.

(red)

Patrik Hábl (*1975) byl nominován na  Osobnost roku 
za  nejvýznamnější umělecký počin r. 2013. Vytvořil řadu 
prostorových vstupů současného umění do  významných 
historických staveb, například v akademickém kostele Nej-
světějšího Salvátora, ve stálé expozici středověkého umění 
v Anežském klášteře nebo v expozici Umění Asie a staro-
věkého Středomoří v  Národní galerii v  Praze. Vystavoval 
také v Kyotu a tradičním japonském domě Takeda House 
v Takaoce v Japonsku. 

Velké ohlasy vzbudila jeho samostatná výstava v  Cent-
ru současného umění Dox „Transformace krajiny“, kde věž 
Doxu proměnil v kapli. V roce 2016 vytvořil 15 metrovou in-
stalaci v klášteře ve Speinshartu s názvem „Screen Tearing“. 
Ke  znovuotevření stálé expozice Alšovy jihočeské galerie 
v Hluboké nad Vltavou vytvořil instalaci „Boží hrob“, o rok 
později táž galerie hostila jeho výstavu nazvanou  „V archi-
tektuře malby“, jejíž součástí byl i obraz o velikosti 100 m2 
ve  Schwarzenberské jízdárně. V  r. 2017 vytvořil dvě další 
velká díla - desetimetrové postní plátno pro nejstarší kos-
tel v Grazu Leechkirche a v Terezínském ghetu Malé pev-
nosti obepnul obvod cely č. 41 malbou s 600 postavami. 

Patrik Hábl je členem sdružení Umělecká beseda a Hollar, 
pedagogicky působí na UMPRUM, Vysoké škole umělecko-
průmyslové v Praze.
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V  Praze v  Dejvicích byla obsazená Ka-
detka praporem SS a hradní stráže a strá-
že Černínského paláce. Velitelem tohoto 
útvaru byl obersturmbamführer SS Mi-
chal Kneissl. Zemřel přirozenou smrtí 29. 
3. 1947. Obsazeny byly i  další vojenské 
objekty, kasárna pod Prašným mostem 
a  budova generálního štábu, kde bylo 
velitelství wehrmachtu. Za budovou byla 
jízdárna a  konečná tramvaje č. 23. Dále 
byla obsazena kasárna v Ruzyni 2. zálož-
ním praporem SS. Veleslavínský zámeček 
č. p.  1/30 před válkou vlastněný brat-
ranci MUDr.  Leo Kosákem a  profesorem 
Oskarem Fischerem byl rovněž obsazený 
Němci. Bratranci Leo a  Oskar byli Židé, 
byli deportováni do  Terezína, kde byl 
Leo zavražděn, Oskar v Auschwitzu. Tyto 
události vzbudily velký odpor vůči Něm-
cům a  začaly vznikat odbojové skupiny. 
Na  Praze 6 jich taky bylo hodně, např. 
na  Ořechovce v  ulici Klidná 5 byla velká 
skupina odbojářů petičního výboru Věr-
ni zůstaneme. V  Liboci pracovala velká 
skupina pod názvem Tři králové, která 
měla kontakty s  Londýnem prostřednic-
tvím radiostanice. Členová se scházeli se 
v kostele Judy a Šebestiána a na faře. Spo-
lupracovali s  učitelem Zelenkou-Hajský. 
V  tomto kostele jsem dělal ministranta. 
Potkával jsem tam tak řadu lidí, kteří byli 
zapojeni do odbojové činnosti, například 
děkana Václava Holuba, kněze Bareše, Še-
bora a další. Kdo si vzpomíná na pana uči-
tele Zelenku-Hajského, určitě ví, že skončil 
i se svým synem v koncentračním táboru 
Mauthansen, kde byli popraveni.

Od  5 let jsem navštěvoval tělocviční 
jednotu Sokol ve  Vokovicích, v  místě, 
kde je dnešní Aritma. Byla to úžasná léta 
mého života. Osvojil jsem si fyzickou 
zdatnost, kázeň, družnou spolupraci, 
vytrvalost a  lásku k  vlasti. Místo, kam 
jsem chodíval tak rád, rázem skončilo. 
Majetek Sokola byl zabaven, naši vedou-
cí bratři byli zatčeni a vyslýcháni. Mnozí 
to nepřežili, byli mučení a nakonec po-
praveni. Byla to například sestra Herta 
Brožová, JUDr. Alice Komová, MUDr. Leo 
Kosák, Anežka Kosáková, Antonín Linek 
a Stanislav Macák. Nikdy na tyto hrdiny 
této doby nezapomenu. Situace byla 
vážná, ale my jsme se nechtěli vzdát 
činností, co jsme dělali v Sokolu. Založil 
jsem klub Vítězná křídla, kde nás bylo asi 
12, chlapců i děvčat. V létě jsme chodili 
na koupaliště, závodili, běhali po Šárce, 
v zimě lyžovali a bruslili.

Žili jsme svým mladým sportovním 
životem, zatím co doma rodiče řeši-
li, jak nás nakrmit. Po  vzoru Německa 
byli i u nás zavedeny potravinové lístky, 
prakticky všechno bylo na  příděl, i  ten 
benzín a ne každý ho dostal. Autobusy 
a  nákladní auta jezdily na  dřevoplyn, 
v  praxi to vypadalo tak, že na  autobu-
su byl kotel a  řidič vozil dříví na  střeše 
v pytli a během jízdy musel topit v kot-
li. Byla bída. Na  osobu na  jeden měsíc 
jsme měli kilo masa a kilo cukru. Napří-
klad si pamatuji, že ráno u snídaní jsme 
měli meltu neslazenou, kostku cukru 
jsme dostali každý jednu, tu jsme si dali 
do úst a přes ní pili kafe. 

Příděly nebyly pro všechny stejné. Zá-
leželo na  tom, jaké kdo byl národnosti. 
Němci dostávali o  100 % více než Češi, 
Židé o  50 % méně než Češi. Ten, kdo 
pracoval ve zbrojním průmyslu, měl ješ-
tě příděly a výhody navíc. Oděvy a boty 
jsme dostávali dvakrát do roka. Čokoláda 
vůbec nebyla. Zrnková káva se dala se-
hnat na černém trhu, my jsme si ji pražili 
doma. V  ulici Osamocená byla proluka 
mezi domy a v této proluce jsme měli za-
hradu s garáží, kde jsme pěstovali králíky 
a slepice. O toto minihospodářství jsem 
se staral já, denně jsem zaléval i  zeleni-
nu co tam rostla a chodil jsem pro vodu 
k  panu Krupičkovi. V  Lidicích jsme měli 
známé, se kterými jsme si vyměňovali 
samce od  králíků, rodinu Formánkovu 
a Pelichovských. Tam jsem se osobně se-
tkal i s lidickým panem farářem. 

Protože byl malý příděl i  na  mouku, 
chodíval jsem jednou měsíčně pro pár 
kilo mouky do  Buštěhradu. S  panem 
mlynářem jsem ji měnil za  cigarety. 
Jednou se mi stalo, že jsem přišel v po-
ledne a  mlynář mně řekl, ať přijdu až 
ve čtyři odpoledne, tak jsem si tam lehl 
na  louku a  usnul. Okolo čtvrté jsem byl 
probuzen vojákem wehrmachtu a  chtěl 
na mně, abych mu přinesl chleba výmě-
nou za pistoli. Chleba jsem u sebe ještě 
neměl a musel jsem čekat další hodinu, 
než voják odešel. Byl jsem si vědom, že 
za takovýto směnný nákup gestapo od-
vedlo do  koncentráku spoustu lidí, dle 
tehdejších zákonů to bylo narušování 
hospodářství. Taky mi vrtalo hlavou, jest-
li to není nějaký zběh, vypadal opravdu 
hladově a chviličku mi ho bylo i líto. 

Moje vzpomínky na Vokovice a Veleslavín (V. část)

učitel Zelenka-Hajský

libocká fara, děkan Václav Holub,
autor článku druhý zprava
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