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Konzert v Břevnovském klášteře

1/4/PO 16:00/KINO SENIOR - Ženy v běhu (kino nejen 
pro seniory za 60 Kč)

7/9/SO 15:30/KINO JUNIOR - Spider-Man: Daleko 
od domova (dabing)

 18:00/NOVINKA - Spider-Man: Daleko od do-
mova (titulky)

 20:30/NOVINKA - Tenkrát v Hollywoodu
8/9/NE 14:00/KINO JUNIOR - Toy Story 4: Příběh hraček
 16:00/KINO JUNIOR - Hodinářův učeň (nová 

česká pohádka)
 18:00/NOVINKA - Tenkrát v Hollywoodu
 21:00/NOVINKA - Spider-Man: Daleko od do-

mova (titulky)
9/9/PO 16:00/KINO SENIOR - Hitler versus Picasso 

(výstavy na fi lmovém plátně)
 18:00/NOVINKA - Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
 20:30/NOVINKA - Tenkrát v Hollywoodu
10/9/ÚT 18:00/NOVINKA - Tenkrát v Hollywoodu
 21:00/NOVINKA - Slunovrat
11/9/ST 16:00/KINO SENIOR - Rocketman (kino nejen 

pro seniory za 60 Kč)
 18:00/NOVINKA - Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
 20:30/NOVINKA - Tenkrát v Hollywoodu
13/9/PÁ 16:00/KINO SENIOR - Bolest a sláva (kino nejen 

pro seniory za 60 Kč)
 18:00/NOVINKA - Tenkrát v Hollywoodu
 21:00/NOVINKA - Slunovrat
14/9/SO 14:00/KINO JUNIOR - Hodinářův učeň (nová 

česká pohádka)
 16:00/KINO JUNIOR - Lví král
 18:00/NOVINKA - ANNA
 20:30/NOVINKA - To Kapitola 2
15/9/NE 18:00/NOVINKA - ANNA
 20:30/NOVINKA - To Kapitola 2
6/9/PO 16:00/KINO SENIOR - Van Gogh – o obilných 

polích a oblačném nebi

(výstavy na fi lmovém plátně)
 18:00/NOVINKA - Mrtví neumírají
 20:00/NOVINKA - Nabarvené ptáče (nový český 

fi lm)
17/9/ÚT 17:30/NOVINKA - Nabarvené ptáče (nový 

český fi lm)
 21:00/REPLAY - Spalovač mrtvol (digitálně 

restaurováno ve 4K)
18/9/ST 16:00/KINO SENIOR - Trabantem tam a zase 

zpátky 
(kino nejen pro seniory za 60 Kč)
 18:00/NOVINKA - Mrtví neumírají
 20:00/NOVINKA - Nabarvené ptáče (nový český 

fi lm)
21/9/SO 14:00/KINO JUNIOR - Toy Story 4: Příběh hraček
 16:00/KINO JUNIOR - Playmobil ve fi lmu
 18:00/NOVINKA - Román pro pokročilé (nový 

český fi lm)
 20:30/NOVINKA - Ad Astra
22/9/NE 14:00/KINO JUNIOR - Hodinářův učeň (nová 

česká pohádka)
 16:00/KINO JUNIOR - Lví král
 18:00/NOVINKA - Ad Astra
 20:15/35MM FILM - Rozmarné léto 
(projekce z originální fi lmové kopie s úvodem)
23/9/PO 16:00/KINO SENIOR - Caravaggio – 

duše a krev (výstavy na fi lmovém plátně)
 18:00/NOVINKA - Román pro pokročilé (nový 

český fi lm)
 20:30/NOVINKA - Rambo: Poslední krev
24/9/ÚT 18:00/NOVINKA - Přes prsty (nový český fi lm)
 20:30/REPLAY - Spalovač mrtvol (digitálně 

restaurováno ve 4K)
25/9/ST 16:00/KINO SENIOR - Rocketman (kino nejen 

pro seniory za 60 Kč)
 18:00/NOVINKA - Román pro pokročilé (nový 

český fi lm)

26/9/ČT 18:00/NOVINKA - Přes prsty (nový český fi lm)

 20:30/TOP.DOC - Diego Maradona (nový 

dokument)

27/9/PÁ 16:00/KINO SENIOR - Všichni to vědí (kino 

nejen pro seniory za 60 Kč)

 18:00/NOVINKA - Národní třída (nový český fi lm)

 20:30/NOVINKA - Deštivý den v New Yorku

1/10/ÚT 18:00/NOVINKA - Národní třída (nový český fi lm)

 20:30/REPLAY - Oni a Silvio

2/10/ST 16:00/KINO SENIOR - Yesterday (kino nejen pro 

seniory za 60 Kč)

 18:00//NOVINKA - Deštivý den v New Yorku

 20:30/NOVINKA - Národní třída (nový český fi lm)

DIVADLA V PŘEPRODEJI:
29/10/ÚT v 19:00 Hodina duchů – Když mají 

duchové stejné problémy jako my. Nová česká 

komedie. Hrají Eva Decastelo, Bořek Slezáček, 

Pavlína Mourková, Jindra Kriegel, Michaela 

Zemánková a další. (divadlo Artur)

10/11/NE v 19:00 Zub za zub – Kriminální komedie 

podle slavného románu Ed Mcbaina. Dana 

batulková, Oldřich Vízner, Václav Rašilov, Karel 

Zima a další (divadelní soubor Famílie) 

2/12/PO v 19:00 Zelňačka – bláznivá komedie s Old-

řichem Víznerem a Otakarem Brouskem ml. 

Na motivy slavného francouzského fi lmu 

(divadelní soubor Famílie)

22/12/NE ve 14:00 Vánoční čas – Vánoční pohádka, 

kterou navštíví i oblíbení Jů a Hele (divadelní 

soubor Loudadlo)

PROGRAM KINA DLABAČOV – DUBEN 2019

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

TOP.DOC - nejlepší dokumenty v kinech / REPLAY - hity, které vám možná utekly / ENGLISH FRIENDLY - festivalové fi lmy s anglickými (i českými) titulky / KINO SENIOR - novinky nejen pro seniory za zvýhodněné vstupné 
/ 35MM - projekce kultovních fi lmů z fi lmového pásu / BALKANFILM - kolekce fi lmových novinek ze zemí bývalé Jugoslávie Dny neuvedené v programu – kino a kavárna pro veřejnost uzavřeny

kino-divadlo-kavárna
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Nádraží Bubeneč hledá nájemce na  10 
let! Budovu koupilo od  SŽDC hl.m. Praha 
a  počátkem roku ji svěřilo Praze 6. Radni-
ce v  rámci participace už přede dvěma lety 
uspořádala setkání s občany přímo v budově 
nádraží. Po  něm se lidé v  anketě mohli roz-
hodovat o tom, k čemu by měl objekt sloužit. 
Shodli se na  tom, že by se sem mělo vrátit 
občerstvení – ať už kavárna, či restaurace, do-
plněné kulturním provozem a  vzniknout by 
mělo také zázemí pro komunitní činnost. Část 
přiléhající ke  Stromovce je podle mnohých 
vhodná k podpoře sportování, tedy například 
pro půjčovnu a  servis kol, koloběžek, bruslí 
a podobně. Radnice by podmínky pro provoz 

těchto činností ráda vytvořila už při rekon-
strukci, budoucí provozovatel by se tak mohl 
svými náměty podílet na podobě těchto pro-
stor. Také proto, že vnitřní mobiliář si bude 
nájemce zařizovat sám. Budova nádraží Pra-
ha-Bubeneč je nemovitou kulturní památkou, 
odhad její rekonstrukce je s přípravou, projek-
tem i  všemi nezbytnými razítky zhruba dva 
roky. Výběrové řízení je vypsáno na tři měsíce, 
přihlášky budou uzavřeny na konci září 2019. 
Nejlepší projekt vybere komise, v níž budou 
zastoupeny všechny zastupitelské kluby včet-
ně kompletní opozice.

PODMÍNKY VYHLAŠOVATELE
a) Nájemní smlouva bude uzavřena 

na dobu určitou 10 let.
b) Nájemné bude stanoveno ve výši 100 

tis. Kč/rok bez DPH.
c) Nájemce bude povinen dodržet vy-

užití budovy, resp. celého areálu dle po-
žadavků vyhlašovatele, tj. část pro rekre-
ační sportovní aktivity, část pro kulturu 
- společenské prostory a  část pro gastro. 
Detailní podmínky výběrového řízení na-
jdete zde: https://www.praha6.cz/tabule/
vyberove-rizeni-na-pronajem-nemovi-
tych-veci-tvoricich-areal-byvaleho-nadra-
zi-bubenec--2019-07-01?archiv&fbclid=I-
wAR0wVd-3U9IxkmqfzNKUxgRCU6OLY_7m-
bmyw5_Y56p0SaEEvpCS92m2uguM

Přihlašování Nápadů pro Šestku III. je 
ukončeno, sešlo se jich celkem 54. Přihlašo-
vání Nápadů pro Šestku probíhalo od 15. dubna 
do 12. června. Sešlo se celkem 54 nápadů, kte-
ré splnily formální kritéria a postoupily do fáze 
posuzování realizovatelnosti. Z toho je celkem 
35 tzv. malých nápadů s  rozpočtem od  50 
do 400 tisíc Kč a 19 tzv. velkých nápadů s roz-
počtem od 400 tisíc do 1 milionu Kč. Nápady se 
týkají téměř všech čtvrtí Prahy 6 a zahrnují celé 

spektrum opatření, od dětských a sportovních 
hřišť přes kultivaci zapadlých zákoutí, doplně-
ní laviček a opravy pěších cest až po vytváření 
komunitních míst pro setkávání.  Prohlížet si je 
můžete na webu  www.napadprosestku.cz. Or-
ganizátoři aktuálně připravují posuzování reali-
zovatelnosti došlých nápadů pro Šestku. První 
etapa posuzování nápadů proběhla během 
prázdnin. Na začátku září budou navrhovatelé 
informováni o tom, zda jejich nápady byly Úřa-

dem MČ Praha 6 posouzeny kladně, případně 
zda je třeba v  nápadu něco upravit či změnit 
tak, aby mohl postoupit do  hlasování. Pokud 
bude nápad z  nějakého důvodu posouzen 
jako nerealizovatelný, obdrží navrhovatel 
zdůvodnění, proč se tak stalo. 15. října 2019 
bude vyhlášen seznam nápadů, které postu-
pují do hlasování.

Veřejné hlasování o nejlepších nápadech pro-
běhne v listopadu na webu Nápadu pro Šestku. 

Animace modernizované trati v  úse-
ku Praha-Výstaviště – Praha-Velesla-
vín.SŽDC připravilo přehlednou animaci 
celého nově budovaného úseku moder-
nizované trati na  Kladno v  úseku Výsta-
viště-Veleslavín. Animaci můžete zhléd-
nout online. Odkaz na  animaci: https://
www.facebook.com/cestanaletiste/vi-
deos/2334978176609813/UzpfSTExMDc-

zODYwOTIzMzoxMDE1NjczMDQxOTU4N-
DIzNA/ nebo:

https://cloud.movisio.com/s/Dmwx-
FbAkKx2eyPK

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) 
vybrala pro připravovanou trať k pražské-
mu letišti novou, takzvanou jižní varian-
tu střešovických tunelů mezi Dejvicemi 
a  Veleslavínem. Tunel povede pod ulice-

mi Svatovítská, Norbertov a  U  vojenské 
nemocnice. Vybraná varianta by měla být 
nejplynulejší ze zvažovaných tras, uvedl 
generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Stavba 
úseku mezi pražským Výstavištěm a Vele-
slavínem, jehož podstatnou částí tunel je, 
by měla vyjít na přibližně 13,3 miliardy ko-
run. Práce na stavbě by měly začít zhruba 
za šest let.
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MČ PRAHA 6 A SPOLEK PORTE VÁS ZVOU NA

FRESH SENIOR PRAHA 6
PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

PROGRAM ⟶ ZÁŘÍ 2019
ÚT 10. 9. | 16.00 | PÍSECKÁ BRÁNA 
SETKÁNÍ SE CHANTAL POULLAIN 
Francouzská divadelní,  lmová 
herečka a� šansoniérka, která za-
pustila kořeny v�Čechách, a�která 
si nejen svým půvabem, ale svou 
roztomilou češtinou získala srdce 
i�obdiv českých diváků.  (beseda)

ÚT 17. 9. | 16.00 | VILLA PELLÉ 
Z DĚJIN ČESKÝCH ZEMÍ
OD VÁCLAVA IV. PO DEFENESTRACI  
Nejen letopočty s�koncovkou čísla 
8 jsou pro Čechy významné. Jaká 
kulatá výročí se váží k�letopočtu zakončené číslem 9 před-
staví PhDr.� Jaroslava Nováková, historička a� kurátorka 
Pražské informační služby. (přednáška) 

ÚT 24. 9. | 16.00 | PÍSECKÁ BRÁNA 
FRESH FASHION – MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Tradiční módní přehlídka ve�spolupráci se stylistkou Elen 
Zajíčkovou a�redakcí i60.cz nabídne současné módní tren-
dy pro starší a�pokročilé a�představí obchůdky, kde se dají 
předváděné modely za�rozumnou cenu koupit. 
 (Babí léto v�pohybu)

NABÍDKA NOVÝCH KURZŮ FRESH SENIOR V 2. POLOLETÍ 2019:

VÝTVARNÝ KURZ – úterý 10:00 – 12:00 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – 11:00 – 12:00

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

JÓGA – středa –11:05 – 12:05 a 12:10 – 13:10

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

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

TAJ-JI – čtvrtek 10:00 – 11:00

PEVNÝ STŘED TĚLA – čtvrtek 11:05 – 12:05 a 12:10 – 13:10

ADRESA MÍSTA KONÁNÍ: 
Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6
Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6 
Informace, rezervace míst a přihlášky na kurzy Fresh senior:
út–pá 10.00–14.00 na tel. č. 224 326 180 nebo na info@porteos.cz
(Rezervace místa možná pouze u pořadu uvedeného v programu) | VSTUP ZDARMA
Pořádá spolek PORTE za finanční podpory MČ Praha 6
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Linkou 108 nově do dalších školek 
a škol v Praze 6. Od 1. září 2019 došlo 
ke  změně trasy autobusové linky 108 
a  zlepšila se tak dopravní obslužnost 
Bubenče. Cíl linky zůstane stejný (tj. 
Sídliště na  Dědině), ale v  úseku mezi 
zastávkami Zelená a  Sibiřské náměstí 
jede jinou trasou, kde lépe obslouží 
školy a  školky na  území městské části 
Praha 6. Nová trasa povede přes ulici 
Rooseveltova, kde budou zřízeny dvě 
zastávky Rooseveltova a  Českomalín-
ská.   Odklon linky 108 přes ulice Te-
rronská a  Rooseveltova může být zají-

mavou alternativou spojení k Mateřské 
škole Terronská a Mateřské škole Char-
lese De Gaulla, které leží v  blízkosti 
budoucí zastávky Rooseveltova. Další 
zastávka Českomalínská se zase nachá-
zí v  blízkosti ZŠ speciální a  Praktické 
školy Praha a  Mateřské školy Emy De-
stinnové. Midibusová linka 108 v  trase 
Sídliště Na  Dědině – Dejvická slouží 
od července 2018 k zajištění místní ob-
sluhy po celé Praze 6 a spojuje všechny 
její částí od  Dědiny, přes Liboc, Petři-
ny, Baterie, Norbertov, Střešovice až 
po Dejvice a Bubeneč. 

Bělohorská 150, 169 00 Praha 6
www.kastan.cz, kastan@kastan.cz, tel. 233 353 020
spojení: zastávka U Kaštanu, tram 22, 25, 97
Činnost Unijazzu v Kaštanu v roce 2019 podporují hl. m. Praha 
částkou 1 000 000 Kč a MČ Praha 6.

 3/9 Messiereurová / Landgrafová / Suková / 
18.30 Landgraf: Společně – vernisáž výstavy

 4/9 Martina Trchová & Prune, Declan Guckian (IRL) 
20.00 – irská melancholie i něžná poetika z Brna

 5/9  Jan Burian 
20.00 – pravidelná Kulturní ozdravovna

 6/9  Pris, Neřvi mi do ucha – introspekce, postpunk,  
20.00 dark wave, introvertní disco, terapie poezií...

 7/9 Dobře naladěné divadlo:  Princezna Čokoláda
15.00 – pohádka o tom, jak je důležité zdravě jíst

 7/9  Tabasker – world music večírek. Akordeon,  
20.00 housle, flétna či klarinet, klezmer, gypsy folk...

10/9  Ing. Arch. Zdeněk Lukeš: Ladislav Machoň 
18.30 – cyklus přednášek o architektuře

11/9  Turek & Turek uvádí… – hudba v souvislos- 
20.00 tech i nečekaných spojeních

12/9  DBKL, SEBE, Hošty, Pokoj25 – nálož alterna- 
20.00 tivního rapu a elektro-hiphopová jízda

13/9  Z davu, Kolektivní halucinace – nepopulární  
20.00 hudba z Rakovníka a kladenská alternativa

14/9  Hafan Studio: Do peklíčka? Do nebíčka?
15.00 – už jste viděli anděly strážné v akci?

14/9  TomAlex, M/Á/J (M. Kořán / Á. Kutas / J. Jindrák)
20.00 – akusticko-elektronický večer

16/9  Caine-Mi, Michal Bystrov, Zuzana Dumková
20.00 – večer Osamělých písničkářů

17/9  Living Hour (CAN) – psychedelická dreampo- 
20.00 pová kapela se zpěvačkou Sam Sarty

18/9 Swingkopa – pestrá porce swingu, spirituálů  
20.00 či latiny

19/9  Jiří Najvar, Irena Lahodná a hosté...  
19.00 – neofolkový recitál

20/9  Kaštan plný Neduhů – vystoupí Extempore,  
18.30 Trottelparade, Zpocený voko a  NeduhY

21/9 Divadlo KK: O pejskovi a kočičce
15.00 – na motivy pohádek Karla Čapka

21/9 Yuri Andropov Experience 
20.00 – břevnovské noise-country

23/9 Jiří Černý: Ro(c)kování 
19.00 – tradiční poslechová antidiskotéka

24/9 Yo Soy Indigo – originální folk-funková 
20.00 mezinárodní formace

25/9  Sváťovo dividlo: O Smolíčkovi 
16.00 – klasika na středeční odpoledne

25/9 Honza Jícha s kapelou 
20.00 – večírek současného folku

26/9 Collectors, Non Flying Mammals, Loukotě
20.00 – trojice mladých kapel

27/9 Fyah Son Bantu & De ImperfAction, Giedi Prime
20.00 – funky rapová kapela a heavy-bluesoví eklektici

28/9 Divadlo Apropo: Dvě pohádky se zvířátky
15.00 – loutkové bajky s ponaučením

28/9 Matějovo děvče, 9kg přibrala – mladí rockeři 
20.00 s početnou alternativně popovou partou

BABÍ LÉTO V POHYBU 2019
23. – 27. září
pondělí 23. 9. | od 14 hodin | Villa Pellé | Dar sluchu
Částečná i trvalá ztráta sluchu se dnes dá řešit vhodnými a nenápadnými sluchadly, nebo implantáty, 
které představí Gabriela Dänemarková, včetně toho, na co má člověk nárok.

úterý 24. 9. | v 16 hodin | Písecká brána | Fresh fashion – módní přehlídka
Tradiční módní přehlídka ve spolupráci se stylistkou Elen Zajíčkovou a redakcí i60.cz nabídne současné 
módní trendy pro starší a pokročilé a představí obchůdky, kde se dají předváděné modely za rozumnou 
cenu koupit.

středa 25. 9. | od 10 do 14 hodin | Villa Pellé | Den zdraví s ÚVN
Cílem edukačních specialistů ÚVN je vést veřejnost i pacienty k péči o své zdraví a připomínat 
důležitost preventivních vyšetření, která mohou včas odhalit zdravotní problémy. 

středa 25. 9. | ve 14 hodin | Villa Pellé | Gymnastika zraku
Zrak s věkem slábne a člověku nezbývá, než sáhnout po brýlích. Málokdo ví, že vhodnými technikami 
lze oční svaly a čočku přimět k lepšímu ostření a ke zlepšení vidění. Jak na to představí Pavel Kořán. 

čtvrtek 26. 9. | od 11 do 12 do 12 do 13 hodin | Villa Pellé | Cvičení pro zdravá záda
Cviky, které mohou pomoci od bolesti zad a každý je sám zvládne i doma, předvede zkušená lektorka 
Marta Dobrovská.  rezervace místa nutná!

pátek 27. 9. | od 10 hodin | Vycházka Suchdol – Unětice, konečná bus. 107
Trasa začne ve Starém Suchdole, pokračuje cestou pod Kozími hřbety, která klesá k Únětickému 
rybníku. Cesta skončí u Unětického pivovaru. Nenáročná trasa o délce do 4 km, vhodná pouze pro ty, 
kteří nemají problém s chůzí a zvládnou ji bez pomocných chodítek. rezervace místa nutná!

Adresa míst: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6, Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6+
rezervace na: út-pá 10-14, info@porteos.cz, tel. č. 224 326 180

VSTUP ZDARMA
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Olga Lounová je populární česká zpě-
vačka, herečka, skladatelka a  také au-
tomobilová závodnice. Hraje na  kytaru, 
klavír a  fl étnu. Vystudovala Pedagogic-
kou fakultu v rodném Liberci a hudební 
vzdělání absolvovala na Konzervatoři Ja-
roslava Ježka v Praze.

Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
Asi nejvíc jsem chtěla být, jako většina 

holčiček, princeznou, nebo zpěvačkou. Pa-
matuju si, jak jsem lítala navlečená ve starých 

záclonách a měla jsem pocit, že mám závoj 
a šaty. Ale líbila se mi i profese učitelky.

Co Vás přivedlo k hudbě? 
Babička i maminka si se mnou pořád zpí-

valy. A už ve školce jsem zpívala na vítání ob-
čánků, byla jsem na to strašně pyšná. 

Věnoval se muzice někdo v rodině?
Hudbě se u nás v rodině nikdo profesionál-

ně nevěnoval. Babička měla sice krásný hlas, 
ale bohužel jí náš žárlivý děda zakázal zpívat se 
zábavovou kapelou, která o ní měla zájem…

Co mělo podle vašeho názoru rozhodu-
jící vliv na Vaši kariéru?

Touha se zlepšovat a  zkoušet nové věci. 
A  také to, že jsem se učila hrát na  kytaru 
a chodila do pěveckého sboru už od malička.

Pamatujete se na  svoji první nahra-
nou písničku?

Na to si pamatuju moc dobře. Jmenovala 
se Lonely. 

Jaká písnička je tou nejnovější?
Je to charitativní písnička s názvem Proto-

Baví mě všechno, co život přinese
Rozhovor s Olgou Lounovou
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že to nevzdám. Bude v ní účinkovat spousta 
úžasných zpěváků, jako jsou například Mar-
ta Kubišová Bára Basiková, Katarína Knech-
tová a další. 

Jak se liší Vaše písně a jejich interpre-
tace dříve a nyní? Je v něčem rozdíl?

Myslím si, že dnes jsem více sama se-
bou a  už se nebojím zpívat tak, jak to 
cítím. Zároveň ale pravidelně chodím 
na  hodiny zpěvu k  hudební pedagožce 
Hance Peckové. 

Máte dnes na  muziku obecně jiný ná-
zor, než když jste začínala?

Pořád ji stejně miluju a možná ještě víc! 
Před jakými posluchači nejraději vy-

stupujete? 
Před kýmkoliv, kdo poslouchá a baví ho to. 

Před každým, který se nechá vtáhnout.
Kde berete inspiraci pro své skladby? 
V životě, v sobě, i v okolí. 
Mají vaše písničky nějaký reálný zá-

klad, konkrétní prožitek? Nebo je to čistě 
jen básnická vize?

Opravdu záleží na tom, jak kdy. Někdy jsou 
to emoce z fi lmu, co jsem viděla a  jindy se 
v nich odrazí prostě to, co zrovna prožívám. 
A občas mě baví vzít si na sebe nějakou roli 
a vžít se do jejích pocitů. Takhle moc autorů 
nepíše, ale mě to láká.

Píšete písničky i pro jiné interprety? 
Ano, píšu i pro jiné interprety. Baví mě to. 

Je to zajímavá zkušenost a  líbí se mi zkusit 
vypíchnout potenciál, který v nich vidím. 

Je to jiné, než když skládáte pro sebe?
Je to úplně jiné. V něčem je to lehčí a v ně-

čem zase o hodně složitější.
Lidé Vás znají z řady muzikálů. Cítíte se 

být více zpěvačkou, nebo herečkou?
Já se cítím být spíš skladatelkou a zpěvač-

kou, ale herectví mě také strašně moc baví.
V  jakých muzikálech Vás lze v  sou-

časnosti vidět? 
Muzikály už moc nestíhám, ale ještě 

stále hraju v  představení Mýdlový princ 
a v Angelice.

Co se Vám v profesním životě už splnilo? 
Mně se splnilo tolik věcí! Už jenom to, že 

můžu hrát na  těch největších našich festi-
valech v hlavních časech je pro mě zázrak. 
Nebo, že jsem vyprodala Forum Karlín. Ale 
hlavně se mi splnilo to, že můžu zpívat a lidi 
to zajímá a baví. 

A po čem ještě toužíte? Máte nějaký ne-
splněný sen?
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Pracovně? Toho je spousta. Snažím se psát 
lepší a lepší písničky, po tom asi toužím nej-
víc. Soukromě je toho taky milion. Člověk se 
musí mít pořád na co těšit. 

Co chystáte v  nejbližší době v  hudbě, 
v divadle atd.? 

V  nejbližší době mám spoustu koncertů, 
ale ten nejdůležitější je 1. prosince ve velkém 
sále Lucerny. Jedná se o  adventní koncert 
a všechny srdečně zvu, protože to bude krás-
ná show. 

Jaké máte plány a jaké projekty připra-
vujete v dlouhodobějším výhledu?

Právě dotáčíme s  F. A. Brabcem video-
klip na  onu charitativní píseň Protože to 
nevzdám, o které už byla řeč. Vychází nový 
videoklip, který mám spolu s  Elis Mraz 
na písničku Napůl v retro stylu pin up. A do-
dělávám nové CD v češtině plné spoluprací 
s  mnoha zajímavými kolegy. Dodělávám 
i anglické CD v Los Angeles.  

Kdo je to Gump? Můžete ho našim 
čtenářům představit? A vše, co se kolem 
něho děje? 

Gump je týraný pejsek, který díky nadační-
mu fondu Se psem mě baví svět našel nový 
a šťastný domov. Je to zároveň hlavní hrdina 
knihy. Úžasné knihy, která se také jmenuje 
Se psem mě baví svět a  pomáhá ostatním 
pejskům získat nový domov tím, že vý-
těžek z jejího prodeje jde na jednotlivé 
útulky v České republice. Kniha je tako-
vá česká verze Malého prince, nádherně 
laděný příběh s  úžasnou filosofií. Když 
si ji F. A. Brabec přečetl, tak o ní zatoužil 
natočit film. 

Jezdíte automobilové závody. To 
není úplně obvyklý koníček, jak jste 
se k nim dostala? 

K rallye jsem se dostala přes natáčení 
filmu Tacho s  Danem Landou a  k  drif-
tům (závody v řízeném smyku) pro změ-

nu jako fanoušek Kena Blocka. 
Musí být náročné skloubit všechny 

Vaše aktivity. Jak dlouho dopředu si 
vedete diář?

Diář si vedu nejméně na rok dopředu, 
protože i  jednotlivé koncerty se větši-
nou nasmlouvávají zhruba rok předem. 

Působíte jako silná a  sebevědomá 
žena. Opravdu jste taková?

Já jsem hlavně šťastná a  zároveň 
strašně moc vděčná za to, že jsem zdra-
vá a  že můžu dělat svoji práci, a  taky 
za to že se ke mně všichni kolem chovají 
opravdu krásně. Optimismus se šíří.

Jaký je Váš nejhorší zlozvyk?
Těch je opravdu spousta. Snažím 

se, aby jich každým rokem bylo méně 
a méně. Asi největší můj zlozvyk je..., to 
byste rád věděl, že? No dobře, je to asi 
můj dlouhý čas trávený na mobilu. 

Máte své oblíbené přísloví nebo ži-
votní moudrost?

I optimismus se dá naučit… 
Co nejraději děláte, když máte ná-

hodou volno? 
Asi to, co dělám, i když volno nemám: 

skládám, závodím, zpívám… Ale ve vol-
ném čase také jezdím za rodinou, surfu-
ju po You Tube, cestuju, griluju, chodím 
do kina a tak. Baví mě všechno, co život 
přinese. 

Máte nějaký vztah k Praze 6?
Obrovský. Spoustu hodin týdně strá-

vím v nahrávacím studiu Rooftop, které 
je na  Fakultě tělesné výchovy a  sportu 
v Praze 6. Jsem tam opravdu skoro jako 
doma. Na Šestce je taky letiště, bez něj 
bych nemohla cestovat tam, kam chci. 
A taky miluju Divokou Šárku (tu přírodní 
rezervaci, néé svoji spolužačku!). 

Jiří Hruška 
foto: archiv O. Lounové



Vstupné na jednotlivé  
koncerty: 120 až 280 Kč

Předprodej vstupenek:  
kavárna Písecké brány  
a prodejní síť GoOut

Projekt Jazz Gate vznikl  
za finanční podpory  
MČ Praha 6

Písecká brána,  
K Brusce 5, Praha 6 

www.piseckabrana.cz,  
info@piseckabrana.cz,  
facebook.com/ 
piseckabrana

Nerez a Lucia  
Šoralová

St 18. 12. v 19 hod

Populární kapela Nerez 
oprášila svůj repertoár 
a spolu s výbornou zpěvač-
kou Lucií Šoralovou navá-
zala na svoje slavné období  
se Zuzanou Navarovou.  
Filip Benešovský - basa, 
zpěv, Robert Fischmann - 
flétny, perkuse, zpěv,  
Vít Sázavský - kytara, 
viola, zpěv, Zdeněk Vřešťál -  
kytara, foukací harmonika.

23. 10.

6. 11.

18. 12.

Bulatkin / Yakovlev  
Organism

St 23. 10. v 19 hod

Kapela s originálními 
hudebními texturami, 
silnými rytmy a syntézou 
žánrů za použití klavíru, 
varhan, kytary, duduku, 
balalajky, bicích, perkusí 
i elektroniky, s inspirací 
world music, ameri-
canou, ambientem, 
bluesem a jazzem.  
Daniel Bulatkin – elektrický 
klavír a Hammondovy 
varhany, Kirill Yakovlev – 
multižánrový hudebník, 
Petr Nohavica – bicí.

Petra Ernyei  
Quartet

Čt 10. 10. v 19 hod

Hlas, dvě kytary 
a kontrabas – swing  
a bossanova. Zpěvačka 
s éterickým hlasem 
podmanivé barvy je 
vynikající interpretka 
swingových písní.  
Její vokály mají řadu 
poloh, tváří a nálad. 
Jaroslav Šindler,  
Marek Rejhon – kytary, 
Petr Pospíšil – kontrabas.

Milan Svoboda 
Quartet

Čt 26. 9. v 19 hod

Soubor moderního jazzu, 
který se směle pouští do 
vlastních úprav světových 
jazzových skladeb. Kromě 
koncertování po celém svě-
tě, vydal 10 gramofonových 
alb a CD Late Harvest.  
Milan Svoboda – piano, zpěv, 
Milan Krajíc – saxofon,  
Filip Spálený baskytara,  
Ivan Audes – bicí.

Peter Lipa
St 6. 11. v 19 hod

Již tradiční vystoupení  
slovenského jazzového 
barda s vášní pro bluessové 
singly a kvalitní texty ve své 
rodné řeči, které mu píše 
na tělo Milan Lasica a další. 
Legendární muzikant  
československé hudební 
scény. Peter Lipa – zpěv,  
Michal Žáček – saxofon, 
Michla Šimko – baskytara, 
Peter Lipa jr. - klávesy  
a Michal Fedor – bicí.

26.  9.

10. 10.
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Spolehněte se na Boha a udeřte. Veliká srážka a pád levého křídla. 
Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře 1620 se odehraje po patnácté

Při procházkách podzimní Hvězdou může-
te potkat všelicos, kromě zvířeny a obvyklých 
sem tam běžců a jezdců na kole také hromad-
né starty sportovců všech věkových kategorií 
v rámci nejrůznějších projektů a závodů, vzpo-
mínkových nebo charitativních běhů pro něco 
nebo za něco. Občas však potkáte muže, ženy, 
děti a celé rodiny v  renesančních dobových 
kostýmech šlechty, vojska i chudiny, lidu pod-
daného a služebného, jak si vykračují Hvězdou. 
Bývá to obvykle na jaře, když se konají Středo-
věké slavnosti v Břevnovském klášteře spojené 
s rytířskými turnaji, dobovou hudbou, zábavou 
i kuchyní. Potkáte-li je ale v září, pak to zname-
ná, že se neodvratně schyluje k bitvě na „hoře 
kleté“ – tedy k  rekonstrukci tragické a legen-
dami opředené bitvy na Bílé hoře z roku 1620. 
Letos se tak stane ve dnech 21. a 22. září 2019. 

Bitvu velkého rozsahu, prestižní akci s mezi-
národní účastí, uvidí zájemci už po patnácté. 
Pořadateli jsou občanská zájmová sdružení Bílá 
hora 1620 a Rytíři Koruny České za podpory MČ 

Praha 6. Rekonstrukce bitvy, do které jsou zapo-
jeny stovky účinkujících z celé Evropy, včetně 
mnoha koní a děl, přiblíží dramatickou epizodu 
českých dějin. Kromě bitvy, řež začne vždy úde-
rem 12. a skončí v 15 hodin, jsou oba dny konci-
povány jako zábavný, historický víkend pro ce-
lou rodinu. Bělohorskou pláň u obory Hvězda 
Na Vypichu zaplní vojenská ležení se stovkami 
vojáků, stánky s tradičními řemesly, lazebny a 
jiné atrakce. Program je celodenní.

Taková bitva vyžaduje dobrou organizaci. 
Podíváte-li se na stránky organizátora (www.
bilahora.eu) je hned jasné, kdo tomu tady velí. 
Rozkazy zní jasně: přihlášení jednotek –  zde, 
přihlášení stánkového prodeje – zde, odkaz na 
mapu – zde, fotografi e, zajímavosti a recenze k 
předchozím ročníkům -– zde, televizní reportáž 
z bitvy –  zde. Jsou to vojáci, ne žádní pisálci, 
proto je to v záplavě dnešního internetu čtení 
osvěžující a vtipné. 

Bitva na Bílé hoře roku 1620 je po vojenské 

i historické stránce po-
drobně zmapovaná, do-
dnes jsou historiky široce 
diskutovány především 
její aspekty politické - 
dopady na utváření čes-
ké státnosti, a následně 
společenské a kulturní 
– hospodářský a kulturní 
úpadek, pronásledování, 
emigrace a celkový roz-
vrat dokonaný třicetiletou 
válkou. Obraz Bitvy na 
Bílé hoře a to, co následo-

valo, líčí svými jedinečnými prostředky i umě-
ní – obrazy, sochy, hudba, poezie i literatura. 
Významné osobnosti české literatury - Miku-
láš Dačický z Heslova, Václav Beneš Třebízský, 
Alois Jirásek, Zikmund Winter, Julius Zeyer, Ja-
roslav Vrchlický, Jiří Karásek ze Lvovic a mnozí 
další, popisují tuto matku všech bitev na čes-
kém území jako tragickou událost, nejzoufalej-
ší bitvu v českých dějinách, po níž následovala 
doba temna. Tento stín navždy poznamenal i 
letohrádek Hvězdu, původně určený k  lovu, 
zábavě a kratochvíli. Historickou beletrii obro-
zeneckých buditelů popisujících bitvu a bělo-
horskou pláň jako chmurné pohřebiště všech 
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nadějí, vystřídal v pozdějších dílech romantic-
kých básníků elegický tón a tajuplný až malíř-
ský šerosvit plný melancholie.

Přečíst si dnes historické okolnosti vedoucí 
k bitvě na Bílé hoře, i samotný průběh bitvy, 
která měla řadu zvláštností, a co bylo jejím vý-
sledkem, je více než užitečné. Bez ohledu na 
hodnocení po stránce vojenské (počty mužů 
bojujících stran, strategie a taktika vedení bi-
tvy, výzbroj, vojenské zálohy a posily atd.) jsou 
hlavní příčiny porážky srozumitelné i po 399 
letech, které od bitvy uplynuly: chatrná spoje-
nectví stavovských vojsk, nedostatek fi nanční 
i politické podpory na vedení války, strach a 
zbabělost, zahálka a nespokojenost naverbo-
vaných oddílů a jejich nízká, spíše však nulová 
morálka bojovat za něco, na čem jim nezáleží, 
neshody v povstalecké armádě a nejasně vy-
mezené kompetence velení. Zároveň v  této 
souvislosti odborníci vyzdvihují vojenský a ve-
litelský talent Kristiána mladšího Anhaltského 
a jeho úspěšnou, bohužel však sólovou útoč-
nou akci. A nakonec hra evropských velmocí, 
které sledovaly své vlastní cíle a zájmy přesa-
hující horizont domácí české politiky, kterou 
sledovaly české stavy - svobodu konfesní, te-
oreticky zaručenou dekretem tzv. České kon-
fese, a zachování stavovských svobod, tzn. za-
bránění přechodu k absolutistické monarchii. 
Dnes bychom je mohli nazvat jako zachování 
svobody projevu a vlády demokraticky zvo-
leného parlamentu proti absolutistickému 
vládci. 

Varující je výsledek bitvy na Bílé hoře. Ko-
řistí pro vítěze byla všechna děla stavovských 
vojsk, několik tisíc kusů zbraní, 100 praporců, 
množství střeliva, na 5 000 koní a všechny zá-
sobovací vozy. Když po útěku Zimního krále 
Fridricha Falckého vtrhlo císařské vojsko násle-
dujícího dne 9. listopadu do Prahy, vedle velmi 
prestižní kořisti - zdobených insignií Podvazko-
vého řádu patřících králi Fridrichovi a nálezu 
velké části královského archivu na Pražském 
hradě, přijali ofi ciální kapitulaci českých stavů a 
postoupení konfederačních smluv, tj. konfede-
race Českého království s Uherskem, Rakousy, 
Lužicemi, Slezskem a Moravou. Nejcennější ko-
řistí však byly země Koruny české. Díky vítězství 
nad povstalými stavy se panovníkovi podařilo 
upevnit svou moc a značně oslabit stavovské 
pravomoci. Bílá hora znamenala setrvání v 
habsburském soustátí až do roku 1918. 

Starší historiografi e popisuje dobu, která po 
bitvě následovala, jako třistaletou porobu zemí 
koruny Čech a Moravy pod jhem Habsburků, 
jako všeobecný úpadek, zkrátka dobu temna. 
Ale teprve konec 20. století, po osvobození 
samotné historie z povoleného marxistického 
pojetí, umožnil přehodnocení tohoto období a 
zformulování pohledu zcela nového: změny v 
Evropě po skončení třicetileté války, navzdory 
nastupující rekatolizaci, odchodu elity národa 
do emigrace, hospodářské stagnaci a úbyt-
ku poloviny obyvatelstva, které bylo z části 

vyvražděno při drancování, z části podlehlo 
nemocem a hladu či uprchlo do oblastí neza-
sažených válkou, tedy celkové nepřízni osudu, 
s sebou do Čech a Moravy přinesly baroko a 
jeho vrcholy umění stavitelského, výtvarného, 
hudebního i literárního, následované obdo-
bím neméně úchvatného a umělecky plod-
ného klasicizmu a romantizmu. Nikdo zřejmě 
nedokáže určit, jaký vývoj a prosperita by na-
staly bez těchto válečných konfl iktů, nicméně 
kultura opět prokázala svou neuvěřitelnou 
životaschopnost a nezdolnost i v těch nejob-
tížnějších podmínkách - barokní architekturu 
českých a moravských měst obdivují návštěv-
níci z celého světa, naše i zahraniční galerie se 
chlubí díly malířů a sochařů, hudba skladatelů 
baroka je stálicí koncertních síní, inspirátorkou 
dnešním skladatelům a v neposlední řadě zá-
kladním kamenem lidové hudby a tradičního 
umění vůbec. 

Rozhodující bitva na Bílé hoře, která měla 
umravnit povstání českých stavů, se roku 1620 
odehrála 8. listopadu, její každoroční rekon-
strukce koncem září tedy přichází o pár týdnů 
dřív. Po jejím skončení se návštěvníci budou 
moci pokochat pohledem na historické oděvy, 
něco ochutnat z nabídky mnoha krmí či si na 
památku koupit řemeslné výrobky, často repli-
ky renesančních artefaktů a předmětů denní 
potřeby, jež dodnes neztratily nic na své kráse 
a funkčnosti. Máme štěstí, že tato podívaná, 
probouzející naši představivost vlajícími zásta-
vami a praporci zúčastněných vévodství, pluků 
a oddílů, lomozem chladných i palných zbraní, 
bitevní vřavy, bubnů a řevu válečníků, je dnes 
už pouhou kratochvílí a víkendovou zábavou. 

Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře 1620 - 15. 
ročník pláň Na Vypichu, 21. a 22. září 2019,
12 – 15 hodin

(red)
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Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K 

Kde zemřel štábní kapitán Václav Morávek? 

 a) na mostě Barikádníků

 b) na Prašném mostě

 c) na mostě Legií

Správná odpověď z minulého čísla zní:
c) Pražská padesátka odstartuje 21. září 2019 svůj 21. ročník.

Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří obdrží sluneční brýle z kolekce ŠKODA PLUS

1. Jarka Čermáková, Praha 6, 2. Andrea Nováková, Praha 6, 3. Alena Švábová, Praha 5

Cenu si vyzvedněte nejpozději do 30. září 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. září 2019, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

září 2019

V září soutěžíme o 3 rodinné vstupenky
do Národního zemědělského muzea.

11. 9.  19:00  ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC

12. 9. 19:00  OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR

13. 9.  19:00  KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ TOHO PÍSEŇ ZPÍVEJ

16. 9.  19:00  A DNES HRAJEME JAZZ – KONCERT BLUE STAR

17. 9.  19:00  ŠEST ŽEN

18. 9.  19:00  MOŽNÁ ŽE JISTĚ ALE URČITĚ SNAD

19. 9. 19:00  ZAČALO TO VESTPOCKETKOU

21. 9.  16:00  KDYBY TISÍC KLARINETŮ

27. 9. 19:00 KYTICE

28. 9.  16:00  METOO

HOSTÉ:

9. 9. 19:00  VŠECHNOPÁRTY

10. 9.  19:00  VŠECHNOPÁRTY

15. 9.  19:00 MUŽEM I S MUŽEM

23. 9. 19:00  VŠECHNOPÁRTY 

24. 9.  19:00  VŠECHNOPÁRTY 

30. 9.  19:00 EMIL VIKLICKÝ – KONCERT

září 2019

15.09. neděle 15:00 + 17:00 Hurvínek mezi osly   

   Pardubice

16.09. pondělí 08:00 + 10:30 Hurvínek mezi osly    

  

21.09. sobota 17:00 Pohádky pro Hurvínka

   Mladá Boleslav 

22.09. neděle 14:00 + 16:30 Pohádky pro Hurvínka   

   Karlovy Vary

27.09. pátek 19:00 S+H  „Ve dvou se to lépe...“

   Mladá Boleslav 

29.09. neděle 15:00  Pohádky pro Hurvínka   

   Mariánské Lázně

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

OTÁZKA
9/2019



Ulice má název podle usedlosti 
Pernikářka, kterou měl v držení v le-
tech 1656 až 1666 Václav Doležal, 
měšťan a perníkář na Starém Městě. 
Od té doby se tak bývalé vinici zača-
lo takto říkat. Jedná se o  poměrně 
dlouhou ulici na Hanspaulce, která je 
ohraničena ulicemi Na Pískách a Nad 
Šárkou. Název vznikl v roce 1929 a je 
původní.

O majiteli Václavu Doležalovi není té-
měř nic známo, a tak se budeme zabý-
vat historií této usedlosti. Vinice bývaly 
zřizovány na celé jižní straně Dejvic již 
od 14. století. Pro jejich rozvoj měla vel-
ký význam nařízení Karla IV., která pod-
porovala jejich zakládání. 

Usedlost Pernikářka vznikla postup-
ným sloučením sedmi menších vinic. 
Václav Doležal zdědil tento pozemek 
po  ovdovělé matce v  roce 1656. Vinici 
vlastnil deset let. Po  něm střídala ne-
movitost často majitele, bývala zde jak 
vinice s lisem, tak i chov hospodářských 
zvířat a náčiní k polním pracím. Ke kon-
ci století se dočkala barokní přestavby 
a  přibyla i  nedaleká kaplička svatého 
Michala Archanděla. V  roce 1763 do-
šlo k  připojení bývalých vinic Bečvářka 

a  Zvonická. Během 18. sto-
letí došlo k dalšímu rozšíření 
usedlosti a jedním z majitelů 
byl Václav Fieder.  Podle data 
na průčelí nemovitosti došlo 
v  roce 1861 k  její přestavbě 
v  pozdně klasicistním stylu. 
V  roce 1867 přikoupil teh-
dejší majitel Friedrich Frit-
sch i  sousední usedlost Be-
ránka a obě usedlosti spojil. 

Po  první světové válce 
se plánovala na  pozem-
ku usedlosti výstavba 
vojenské nemocnice, ale 
tyto plány nebyly nakonec realizo-
vány a  objekt měl stále soukromého 
majitele. Po  druhé světové válce se 
usedlost stala sídlem Ústavu experi-
mentální botaniky ČSAV, sídlila zde 
Laboratoř interakce rostlin a patoge-
nů. V  50. a  60. letech prováděl ústav 
pro svoji potřebu úpravy, byly zbu-
dovány garáže a  skleníky v  zahradě. 
V 70. letech byly hospodářské objek-
ty přestavěny na  byty. Poslední pře-
stavba po  roce 2000 zcela překryla 
původní charakter usedlosti. V  roce 
2010 byla Pernikářka prodána sou-

kromému vlastníkovi, který podstat-
nou část usedlosti počátkem května 
2017 zboural. 

Cennost a  hodnota Pernikářky spo-
čívá v  souvislém vývoji již od  16. sto-
letí, je dokladem historického osíd-
lení. Kromě hodnoty architektonické 
byl hodnotný areál usedlosti ve svém 
celku. Smysl a  půvab usedlosti tkví 
v  jedinečném seskupení budov v  roz-
lehlejším zeleném okolí. Celá usedlost 
byla zapsána na  seznam nemovitých 
a kulturních památek v roce 1958. 

(mip)
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Technický unikát i romantika zašlých časů. Stará čistírna 
odpadních vod 1906 oslaví Dny evropského dědictví

   Jako ve slavném filmu Postřižiny si 
můžete připadat, přijmete-li výzvu vý-
stupu na komín, a to zcela legálně a bez-
pečně, s  krásnou vyhlídkou na vltavský 
meandr. Výstup na komín může pro ně-
koho být hlavním lákadlem pro návštěvu 
Staré čistírny odpadních vod sídlící na 
břehu Vltavy v Podbabě, ale těch lákadel 
je mnohem víc. Tato národní kulturní pa-
mátka, první moderní čistírna městských 
odpadních vod na území naší republiky 
a unikátní doklad historie architektury, 
techniky a technologie čištění odpad-
ních vod, je v době vydání tohoto ča-
sopisu jedinou institucí z  Prahy 6, která 
se připojila k  oslavám Dnů evropského 
dědictví. Přístupná bude 14. září 2019 od 
10 do 20 hodin.

Dny evropského dědictví jsou orga-
nizovány vždy 2. týden v  září po celém 
kontinentu a probíhají formou nej-
různějších akcí -  přednášek, koncertů, 
městských slavností, soutěží a  dalších 
kulturních projektů. V České republice se 
konají od roku 1991, letos se tedy usku-
teční už 22. ročník, a to v  termínu od 7. 
do 15. září, kdy desítky měst a obcí po 
celé České republice připravují atraktivní 
komponované programy pro své občany 

i turisty. Pořadatelem za ČR je Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slez-
ska, pořadatelem a hostitelem Národ-
ního zahájení Dnů evropského dědictví 
bude od 6. do 8. září město Litomyšl. Dny 
evropského dědictví se konají pod zášti-
tou Ministerstva kultury a Ministerstva 
pro místní rozvoj .

Plánovaná akce pro veřejnost ve Staré 
čistírně odpadních vod zahrnuje pro-
hlídky původních prostor areálu s po-
zůstatky technologických zařízení pro 
vlastní čištění odpadních vod a souvi-
sející provoz, např. kalové hospodářství, 

včetně prohlídky zázemí pro zajištění 
pohonu strojů, například kotelny a par-
ní strojovny, kde uvidí skutečný provoz 
původního parního stroje z roku 1903. 
Dalšími atrakcemi budou plavby v pod-
zemní usazovací nádrži a prohlídky stok 
z konce 19. století. Prohlídky areálu jsou 
možné pouze s průvodcem. K vidění bu-
dou i projekce filmových dokumentů.

Zaměřením letošního ročníku Dnů ev-
ropského dědictví je téma Památky a zá-
bava, v případě Staré čistírny odpadních 
vod bude zábava pro zájemce poněkud 
adrenalinová, protože v  nabídce celého 
dne budou už zmíněné jištěné výstupy 
na 30 m vysoký komín s možností slaně-
ní se do ventilační šachty. Rezervace na 
výstupy se nedělají. Vše se organizuje až 
na místě. Výstup i sestup po vnější stra-
ně komína stojí 200 Kč na osobu, výstup 
se slaněním do ventilační šachty je za 
300 korun. Lezcům, ale i všem ostatním 
návštěvníkům Staré čistírny odpadních 
vod, se doporučuje pevná obuv, ostatní 
vybavení je zajištěno. Jako doprovodný 
program, nejen pro děti, budou připra-
veny například sportovní aktivity, hry, 
dílny a výuková hra - Obnova soužití s 
řekou. K  dispozici po případném nároč-



15

ném výstupu na komín, procházkách 
stokami či plavbě na prámu bude občer-
stvení v Café TOVÁRNA s nabídkou čer-
stvé kávy, dezertů, domácích limonád 
a belgických pralinek, alternativu ke 
sladkostem nabízí Stokabar, kde se točí 
pivo, míchají nejrůznější drinky a kde 
voní jídla připravovaná na grilu.

Cílem Dnů evropského dědictví  (Eu-
ropean Heritage Days) je zpřístupnit 
nejširší  veřejnosti nejzajímavější pa-
mátky architektonické, archeologické, 
sakrální i technické, dále muzea, galerie 
a knihovny i další prostory, v nichž jsou 
uchovávány sbírkové fondy movitého 
kulturního dědictví. Nesoustřeďují se 
pouze na objekty prohlášené za histo-
rické památky, jako jsou hrady, paláce či 
katedrály, ale snaží se obsáhnout i jiné 
objekty – národní parky, uhelné doly, 
vykopávky či rekonstrukce původních 
staveb, protiletadlové kryty, zříceni-
ny, parníky atd. Nejvíc akcí a dnů ote-
vřených dveří probíhá o víkendu, ale i 
během všedních dnů mají návštěvníci 
možnost nahlédnout do míst, která bý-
vají právě o víkendech zavřená, a sezná-
mit se třeba s procesem jejich záchrany 
a obnovy. V  tento den jsou zpřístup-
něny i ty památky, které  nebývají pro 
veřejnost otevřené  vůbec, nebo pouze 
příležitostně, například  neveřejné inte-
riéry radnic, soudů, církevních institucí, 
škol, obytných domů atd.

Původně jednotlivé akce připomína-
jící kulturní dědictví tohoto pestrého 

kontinentu organizované 
od roku 1985 Radou Evro-
py společně s Evropskou 
komisí, se v  roce 1991 
spojily pod značkou  Dny 
evropského dědictví. K 
jejich myšlenkám se dnes 
hlásí 49 zemí Evropy včet-
ně Ruska. Slavnosti ev-
ropských památek mají 
pro každý ročník jednotící 
celoevropské téma, účast-
nické země si však volí i 
svá národní témata, je-
jichž prostřednictvím ob-
racejí pozornost organizátorů i návštěv-
níků na různorodé fenomény přírodního 
a kulturního dědictví daného státu. Z mi-
nulých témat to byly například: Památky 
– živý obraz minulosti, Evropa – společné 
dědictví – 1. Krásy baroka – 2. Hasičské 
památky a historické tradice, Technic-
ké památky, Hudba probouzí památky, 
Otisk slavných jmen – historické objekty, 
v nichž žili slavní lidé, Památky, řemesla a 
lidová kultura, Památky v krajině, krajina 
jako památka, Duše památek, Památky v 
novém světle - Den památek techniky a 
průmyslového dědictví, Památky – tvůrci 
panoramatu našich měst a městeček, Pa-
mátky a příroda a další.

(red)
Dny evropského dědictví: Stará čistír-

na odpadních vod 1906
Papírenská 6/199, Praha 6 – Bubeneč
další informace na www.staracistirna.cz
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Cykly komorní hudby v Břevnovském klášteře 
nabídnou významná výročí i slavná jména
českého koncertního umění 

Na podzim obvykle začínají kurzy – jazy-
kové, pohybové, hudební i výtvarné, zkrátka 
všelijaké, které tak vymezí předěl mezi dobou 
letního volnějšího režimu či rovnou lenošení, 
a dobou, kdy opětovně dotírají povinnosti, 
práce, škola a termíny, jež nelze odsunout, 
nebo dělat, že nejsou. Na podzim se ale k ži-
votu znovu křísí i podstatně příjemnější věci, 
jako například fi lmové projekce, kdy se do kin 
dostávají novinky a premiéry domácí i světo-
vé kinematografi e, a také nová divadelní či 
koncertní sezóna, která od podzimu odvíjí 
svůj počátek, aby se překulila přes nový rok a 
protáhla se do konce června roku následující-
ho, kdy zase skončí. Pro Prahu 6 jsou pro toto 
období milou stálicí řady komorních koncer-
tů, které svou slavnostní pouť, protože sláva 
je to vždycky, zahajují právě teď v září. 

Koncerty v Tereziánském sále Břevnov-
ského kláštera si v  tuto dobu odbývají dvě 
koncertní řady: Břevnovská hudební se-
tkání a Břevnovská nokturna. Organizáto-
rem Břevnovských hudebních setkání je hu-
dební agentura a vydavatelství AuraMusica, 
s.r.o., která v úterý 17. 9. 2019 zahajuje už 5. 
koncertní sezónu 2019/20. Zahájení bude 
skutečně mimořádné, protože se ho ujme 

už dnes legenda a stálice světových pódií 
- houslový virtuóz Václav Hudeček. Vypsat 
cestu k uměleckému vrcholu zázračného dí-
těte, úspěchy, které provázejí celou jeho ka-
riéru, mimořádně bohatou diskografi i nebo 
seznam nejprestižnějších světových pódií, 
kde koncertoval a výčet spolupráce s umě-
leckými tělesy a osobnostmi, by vydalo na 
celý svazek. A jak čas plyne, stále více se 
umělci jako Václav Hudeček snaží svým po-
sluchačům předat vše krásné a povzbuzo-
vat k umění mladou generaci vlastní peda-
gogickou činností na uměleckých školách či 
pořádáním mistrovských kurzů. 

Prostředí Tereziánského sálu Břevnovské-
ho kláštera sluší komorní hudba; eleganci, 
vytříbenou preciznost a radost z  hudby 
nabízí i zvolený program tohoto koncertu. 
Václav Hudeček přednese za doprovodu 
klavíristy Lukáše Klánského malé poklady 
komorní hudby: Sonátu pro housle a klavír 
č. 18 G dur, KV 301, Wolfganga Amadea Mo-
zarta, Beethovenovu Sonátu č. 1 D dur pro 
klavír a housle, op. 12/č. 1, Fantasii C dur, op. 
12 Jana Václava Hugo Voříška a rozkošnou 
Sonatinu G-dur pro housle a klavír, op. 100 
Antonína Dvořáka. 

AuraMusica připravila na září ještě dal-
ší významný dramaturgický počin - dva 
mimořádné koncerty k 80. narozeninám 
Jaroslava Krčka, skladatele, dirigenta, hu-
debního režiséra a publicisty, zakladatele 
a uměleckého vedoucího souboru MUSI-
CA BOHEMICA (zal. 1975). Oba koncerty se 
uskuteční v jeden den, a to v pondělí 23. 9. 
2019 v 17.00 a 19.30 hod., opět v Terezián-
ském sále Břevnovského kláštera. Mezi kon-
certujícími hosty oslavujícími spolu s  ním 
bude například Jiří Pavlica. 

Pokud by někomu patřilo označení „re-
nesanční osobnosti“, pak by to byl v oblas-
ti hudby právě Jaroslav Krček (*1939), a to 
nejen proto, že renesance jako hudební styl 
je základem, ze  kterého vyrůstá vše ostat-
ní – kromě intepretace dobových skladeb, 
především nástrojové obsazení a vokálně-
-instrumentální interpretační styl skupiny 
Musica Bohemica s  přesahem do lidové 
hudby Čech a Moravy. Byl to právě Jaro-
slav Krček, který re-interpretoval lidovou 
hudbu a dal jí jiný „štych“, jak se odborně 
říká. Nástrojové obsazení a styl pozdního 
19. a počátku 20. století, který si s  lidovou 
hudbou spojujeme především, „přesadil“ 
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do doby mnohem starší a zalil její kořeny 
živou vodou, z nichž poté vyrašily mnohé 
pozdější pokusy podobných skupin staré 
nebo lidové hudby. Jaroslav Krček kromě 
toho, že rozvířil stojaté vody interpretační 
tradice, opřel své další projekty o vlastní 
badatelskou činnost v oboru historiogra-
fi e lidové hudby. Koncipoval její scénické 
pojetí v souladu s taneční choreografi í a 
„rok na vsi“, celek i jednotlivá témata ze ži-
vota tradičního vesnického společenství, 
uvedl do často nečekaných souvztažností, 
čímž inspiroval zcela nový pohled na pod-
statnou část vývoje hudebního umění li-
dových vrstev. 

Na co bychom ale rozhodně neměli 
zapomínat, je vlastní skladatelská tvorba 
Jaroslava Krčka, který skladbu studoval u 
proslulého skladatele a pedagoga Milo-
slava Kabeláče. Jaroslav Krček je autorem 
řady symfonií, mší, oratorií a kantát, baletů, 
oper, nástrojových koncertů, písňových a 
vokálně-instrumentálních cyklů. Pro Čes-
ký rozhlas nahrál na 400 úprav českých a 
moravských lidových písní a tanců, zkom-
ponoval hudbu k rozhlasovým hrám a po-
hádkám a k televizním večerníčkům pro 
děti, je také autorem fi lmové hudby. Jeho 
publikační činnost zahrnuje několik sbírek 
lidových písní a zpěvníků, jeho diskografi e 
několik desítek položek. 

Na programu koncertu k 80. narozeni-
nám Jaroslava Krčka zazní výběr z jeho skla-
datelské tvorby (Podzimní nálada, výběr z 
Žákovských vigilií, Intermezzo, výběr ze scé-
nické kantáty Český rok v lidových písních a 
také české a moravské lidové písně v úpra-
vě Jaroslava Krčka. Musica Bohemica hraje 
v obsazení M. Šandera, J. Marek – housle, J. 
Žádník – viola, J. Krček – violoncello, J. Ru-
beš – kontrabas, J. Hrdlička – klarinet, K. Jan-
sová – fl étna, G. Krčková – hoboj.

Dalším organizátorem komorních kon-
certů v Břevnově je Benediktinské arciopat-
ství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, pod jehož 
dramaturgii spadají Břevnovská nokturna. 
Nová sezóna bude zahájena s plnou pará-
dou 24. 9. 2019. Před samotným koncertem, 
který začne v 19 hodin, přivítají návštěvníky 
na nádvoří kláštera v 18:30 slavnostní fan-
fáry žesťového kvarteta COLLEGIUM PRAŽ-
SKÝCH TRUBAČŮ, v  jejichž podání dále 
zazní skladby renesance a baroka. Na zvu-
kový lesk a parádu žesťů naváže plánovaný 
zahajovací koncert, který, jak napovídá jeho 
název „Dobrý den, paní opereto“, se ponese 
v odlehčeném tónu. Populární árie operet 
Richarda Strausse, Franze Lehára a Oskara 
Nedbala přednesou sopranistka Štěpánka 
Heřmánková a tenorista Milan Vlček za do-
provodu Klárova kvarteta.

Žesťový soubor COLLEGIUM PRAŽSKÝCH 
TRUBAČŮ vznikl roku 2005 jako těleso ur-
čené především pro interpretaci fanfár, 

hudební oblasti s významnou interpre-
tační tradicí a bohatou literaturou. Časem, 
jak se začaly objevovat další příležitosti, se 
soubor rozšířil o tympány a varhany, a tak 
bylo možné rozšířit repertoár a vystupovat 
koncertně. Dnes jsou základem souboru 
renomovaní členové orchestru Státní opery 
Praha: trumpetisté František Bílek a Miro-
slav Laštovka, trombonista Lukáš Čermák a 
bastrombonista Karel Kučera z České fi lhar-
monie. Repertoár Collegia je velmi široký a 
rozmanitý a obsahuje skladby fanfárové i 
skladby koncertní z období renesance, ba-
roka, klasicismu a romantismu.

Sopranistka Štěpánka Heřmánková se 
od dětství věnovala zpěvu v Kühnově dět-
ském sboru a hře na klavír. Konzervatoř 
v Praze absolvovala v roce 1999. Je stálým 
hostem divadla J. K. Tyla v Plzni, hostovala 
také v  Jihočeském divadle v  Českých Bu-
dějovicích či v  Národním divadle v  Praze. 
V současné době se věnuje převážně kon-
certní činnosti, pravidelně spolupracuje 
se symfonickými orchestry i komorními 
soubory (Severočeská fi lharmonie Tep-
lice, Filharmonie Hradec Králové, Zápa-
dočeský symfonický orchestr Mariánské 
Lázně, Karlovarský symfonický orchestr, 
Ústřední hudba Armády ČR). Je vyhledá-
vanou interpretkou staré hudby; spolu-
pracuje např. se soubory Thuri ensem-
ble, s komorním orchestrem Consortium 
Pragense, a také s mnohými významnými 
umělci, jako jsou Lubomír Brabec, Václav 
Hudeček či Alfréd Strejček, s nímž pra-
videlně účinkuje v pořadech Scarlatti a 
Shakespeare či Modlitby básníků. V sezó-
nách 2017 a 2018 vystoupila v představe-
ní Pocta Shakespearovi v rámci Letních 
shakespearovských slavností. Významná 
je její činnost v  dabingu; podílela se na 
zpívaných rolích ve fi lmech Shrek, Popel-
ka, Lví král a mnoha dalších. V roce 2003 
založila komorní smíšený sbor Gaudium 
Cantorum, jehož je stálou sbormistryní 
a sólistkou. Pravidelně se účastní akcí na 

podporu charitativní činnosti, např. pro 
Výbor Dobré vůle Olgy Havlové, Nadaci 
pro transplantaci kostní dřeně, Advent-
ních koncertů pro Českou televizi. V roce 
2014 dokončila studia Popularizace hud-
by a organizace hudebního života na Uni-
verzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Tenorista Milan Vlček se po ukončení 
studia na Janáčkově akademii múzických 
umění v Brně v roce 1994 stal sólistou ope-
ry Městského divadla v Ústí nad Labem a 
o dva roky později nastoupil do stálého 
angažmá v Janáčkově opeře Národního 
divadla v Brně, kde kromě operních rolí v 
českém i světovém repertoáru zpíval i role 
operetní. V roce 1995 poprvé vystoupil ve 
Státní opeře v Praze jako Tamino v Kouzel-
né fl étně a od té doby jako host i v mnoha 
dalších inscenacích v Národním divadle 
v Praze, Slovenském národním divadle 
v Bratislavě a dalších českých divadlech 
např. v Českých Budějovicích, Olomouci, 
Ostravě, Plzni. Pravidelně vystupuje také 
na zahraničních scénách např. v Němec-
ku, Rakousku, Belgii, Francii, Holandsku, 
Švýcarsku a také v Izraeli, Japonsku nebo 
Jižní Koreji. Kromě operních představení 
se věnuje písňovému a koncertantnímu 
repertoáru interpretací velkých opusů – 
kantát, mší a stěžejních děl české i světo-
vé koncertantní literatury.

Klárovo kvarteto, komorní soubor čle-
nů orchestru Národního divadla v Praze, 
vzniklo v roce 1988. Vedle skladeb autorů 
baroka, klasicismu a romantismu, ovládá 
neobyčejně pestrý repertoár mnoha dal-
ších hudebních žánrů. V  jejich podání si 
tak posluchači mohou poslechnout hud-
bu operetní, fi lmové melodie, muzikály, 
evergreeny, swing, jazz a pop včetně skla-
deb legendárních Beatles.

Břevnovská nokturna budou znít v Te-
reziánském sále Břevnovského kláštera 
každý měsíc – vždy v úterý od 19 hodin 
(24. 9., 22. 10. 19. 11. a 10. 12.).

(red)
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Jelení příkop
Řádění nacistů dosáhlo vrcholů na mno-

ha místech, bestiálním způsobem pro-
bíhalo vraždění civilního obyvatelstva. 
Na nádraží v Dejvicích shromáždili civilisty 
a vybrali 16 osob, žen i mužů, které SS od-
vedlo do prostor Jeleního příkopu. Na jeho 
okraji bylo všech 16 osob zavražděno za-
střelením. Měli v týlu střelné rány, ale i roz-
páraná břicha, probodaná ústa, vypíchané 
oči a vyřezaná masa z těla. Svědčí to o tom, 
jak krutě a  nelidsky byli před zastřelením 
mučeni.

Zámeček na Jenerálce
Byl součásti ústředního úřadů gestapa 

Pečkova paláce. I tam, na Jenerálce, se pro-
váděly výslechy spojené s mučením. V jed-
né budově byly drženy děti zatčených a po-
pravených rodičů po heidrychiáde, celkem 
asi 50, ve  věku od  2 do  16 let. V  další bu-
dově zámečku byli zadrženi výsadkáři, ra-
diotelegrafi sti, které přinutili ke spolupráci. 
Na území Protektorátu na různých místech 
museli tito radiotelegrafi sté odesílat klam-
né zprávy do Londýna. 

Kasárna 17. listopadu Ruzyně
Razie gestapa proti vysokoškolákům 17. 

listopadu 1939 skončila jejich odvlečením 
v  noci na  otevřených nákladných vozech 
do kasáren Ruzyně, jen v tom, v čem spa-
li. Zde byl dislokován 2. záložní prapor SS. 
Od brány kasáren ke kryté jízdárně si stu-
denti prošli strašlivým utrpením, museli 
projít uličkou, kde byli mláceni a  kopáni. 
Před jízdárnou byl natažený drát, o  kte-
rý zmlácení studenti zakopávali a  padali 
do  bláta. Devět studentů bylo popraveno 
ještě tu samou noc, ostatní v  počtu 1200 
osob byli druhý den odvezeni do koncen-
tračního tábora. Vysoké školy byly zavřené 
až do konce války.

Prašný most - škpt.Morávek
Památník štábního kapitána Václava 

Morávka se nachází na  Prašném mostě 
v  Praze 6. Na  tomto místě legendární po-
stava československého odboje zemře-
la v  roce 1942 při přestřelce s  gestapem. 
Pracoval ve  známe trojce s  pplk. Josefem 
Mašínem a  plk. Josefem Balabánem. Veli-
telem dělostřeleckého pluku v  kasárnach 
Ruzyni, kde byl Mašín před okupací jako 
zástupce velitele pluku, byl známý mého 
otce, plk. Holubek. Balabán pracoval na mi-
nisterstvu obrany. Podplukovník Josef Ma-
šín před příchodem okupantů ukryl zbraně 
a střelivo v Liboci. Později celá trojice v do-

mácím odboji úspěšně bojovala proti oku-
pantům. Poslední schůzka byla 21. 3. 1942. 
Spolupracoval s  důstojníkem Abwehru, 
Paulem Thůmmelem. Domluvená schůz-
ka u  střešovické vozovny byla připravená 
jako past na Václava Morávka. Došlo k boji, 
Morávek byl zasažen deseti ranami. Přesto 
se dostal na  Prašný most a  před přesilou 
nacistů se zastřelil. Na památku jeho boje a  
třech statečných bojovníků známých jako 
Tři králové, je na tomto místě památník.

Pečkárna
Z  mnoha pamětních míst nejenom 

na Praze 6, nejde nevzpomenout zejména 
Památník domácího odboje v  ulici Poli-
tických vězňů, za  protektorátu ulice Bre-
dovská. Po 15. březnu 1939 původní sídlo 
gestapa a  Sicherheitsdienst  (SD, Bezpeč-
nostní služba), co byla zpravodajská služba 
SS a NSDAP pro české území, bylo v Praze. 
Sídlilo v hotelu Palace a v budově pražské 
policie. V  květnu 1939 se gestapo přestě-
hovalo do paláce bankéře Peschka, v dneš-
ní ulici Politických vězňů. Polohou a vyba-
vením paláce tato budova plně odpovídala 
potřebám gestapa. V suterénu byly doda-
tečně zřízené vazební cely. V jejich blízkos-
ti byla čekárna, kde zatčení čekali na  vý-
slech. V  těchto prostorách byl tvrdý režim 
- sedět zpříma, nemluvit, dívat se na bílou 
stěnu před sebou, ruce na kolenou s dlaní 
vzhůru. Čekatele na  výslech museli sedět 
nejméně jeden metr od sebe. Čekací doba 
trvala hodinu, ale úmyslně i 12 hodin. Kdo 
porušil tento režim, tři dny nedostal jíd-
lo a tři dny musel stát u zdi čekárny, která 
byla mezi vězni známa jako biograf. Tento 
název proto, že si zde vězen promítal v my-
šlenkách svůj život, jelikož nesměl s nikým 
mluvit a nevěděl, co ho čeká. Neomezením 
vládcem biografu byl gestapák Paul Soppa, 
bezcitný, nadřazený…

V  průběhu výslechu, kte-
ré probíhaly v  patrech, byli 
vězni mučeni, doslova i  sa-
disticky. V prvním patře byla 
speciální místnost, mučírna. 
Používala se například meto-
da, kde vyslýchaný byl leptán 
kyselinou, natažený na želez-
nou hrazdu a  svázán řetězy 
a  okovy a  mlácen. Častým 
mučením bylo taky mučení 
pomocí vody a  polním vo-
jenským telefonem, kdy za-
pojili oba póly vodičů na tělo 

a  induktorem dávali elektrické šoky. Vy-
slýchané v  hrozném stavu, naříkající a  za-
krvavené položili do  místnost - biografu. 
Spousta vězňů toto mučení nepřežila. Vý-
slechem v Peschkově paláci a tímto krutým 
mučením přešlo přes 100 000 osob, mužů 
i  žen. Odsud byli posíláni do  koncentrač-
ních táborů, nebo rovnou na  popraviště. 
Dnes je na tomto místě muzeum Domácí-
ho odboje, je možnost navštívit toto místo 
i s průvodcem, který návštěvníkům přiblíží, 
co se tam odehrávalo.

Pankrácká věznice
Brzo po příchodů gestapa do Prahy si pře-

vzalo Pankráckou věznici. Věznicí za  války 
prošlo 35  721 osob. Odsud vězně převáželi 
většinou do  již zmíněné pečkárny k  výsle-
chům. V  dubnu roku 1943 byla zřízená se-
kyrárna-gilotina, kde kat Alois Weiss z  Mni-
chova sťal hlavy 1700 osob, mezi nimi byli 
i občané z Prahy XIX. Sekera byla gestapem 
demontovaná v  dubnu 1945 a  vhozena 
u  Karlova mostu do  Vltavy. Po  konci války 
výslechem gestapačky bylo označeno místo 
vhození, sekera byla vytažena z  Vltavy a  je 
umístěná v  pietní místnosti pankrácké věz-
nice.  

Milí čtenáři, jak jsem již psal, je spousta 
těchto památek, pietních míst po  Praze. Při 
svých procházkách si všímám těchto památ-
níků a desek na domech. Napadá mě spousta 
otázek, na které neznám odpověď. Například 
to, jak se opraví dům a památná deska se již 
nevrátí. Jako bychom  chtěli zapomenout…
Zapomenout na lidi, hrdiny, kteří nasazovali 
životy za  nás. Praha je plná pospíchajících 
lidí, mladých lidí, ale nikdo se nezastaví, ne-
vzpomene. Školou povinné děti nevědí, co se 
stalo vedle v ulici, ačkoliv denně chodí kolem. 
Jsem z  toho smutný, protože pomalu, ale 
jistě se naše historie zapomíná.

Moje vzpomínky na Vokovice a Veleslavín (XVI. část)
EMIL ŠNEBERG
Nejznámější památná místa v Praze XIX, nyní Praha 6
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 ULUKÁŠ MUSIL – AZAJTÓKZÁRÓDNAK!
 25. září – 24. listopadu 2019
Celkově  výstavu “JEN/NEJ” - Lukáše Musila, koncepč ně  i prostorově , chápeme 
jako výstavu “s př esahem” a to ať  už z pohledu samotného diváka / návště v-
níka, který je s dílem konfrontován, tak i pro osobnost autora, který speciálně  
pro tuto výstavu a zcela poprvé vytvář í takto monumentální a  trojrozmě rné 
objekty. Jednotícím prvkem projektu je linie, která je nejen charakteristická 
pro Musilovu práci, zároveň  je i jakýmsi základním pojítkem mezi jím a galerií, 
která se zabývá ilustrací, tedy kresbou - linií, tak divákem - č lově kem, který 
ji jako archetyp chápe, jakožto bazální př edpoklad kresby, nebo výrazového 
prostř edku vů bec. A právě  ony př esahy mezi uvnitř  a ven, galerií a č lově kem, 
autorem a divákem, veř ejným a soukromým, obrazem a objektem č i umě ním 
a vandalstvím, dále si dosaď te vlastní, chce výstava otevř eně  zpracovat, dis-
kutovat a př iblížit. Linie prostupující celou galerií, stává se její souč ástí. K ně k-
terým sálů m se jen př iblíží, jiné zcela ovládne. V ně kterých př ípadech se až 
zcela fyzicky odpoutá od plochy a opanuje ně která z temně jších velkoformá-
tových pláten, nebo se zhmotní v podobě  prostorového objektu ať  už uvnitř , č i 
mimo galerii. Ona linie neposlušně  vystupující mimo svů j prostor a mantinely 
doprovodí svého citlivého diváka už cestou z metra, př ímo do útrob Villy Pellé. 
Krom tě chto zř etelných tematických prvků  výstavy jako jsou svoboda, pod-
stata, identita, nebo symbol a  intimita, budou také významnou č ást výstavy 
tvoř it Musilovy práce z př edešlých let, ve kterých se podobně  zabývá hledáním 
výrazových prostř edků  za pomoci kvě tin, oblič ejů , zvíř at i lidí, nebudou chybě t 
ani zcela nová díla, která vznikají v jeho budapešť ském ateliéru. 

TVŮRČÍ VÍKEND – S LUKÁŠEM MUSILEM
12. října 2019 v 15 h.
tvůrčí dílna 

13. října 2019 v 15 h.
tvůrčí dílna

16. října 2019 v 18 h. 
komentovaná prohlídka výstavy s autorem

30. října 2019 v 18 h. 
komentovaná prohlídka výstavy s autorem

24. listopadu 2019 v 18 h
dernisáž + komentovaná prohlídka

Změna programu vyhrazena! 

ZÁŘÍ 2019
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

VÝSTAVA



Škoda Plus
MěníMe Minusy
    ojetých vozů
         na plusy

Díky programu ŠKoDa plus se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, které mají najeto maximálně 30 000 km, 
a navíc prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo sáhněte po široké nabídce vyzkoušených 
ojetých vozů s garancí prověřené historie a technického stavu.

Nejlepší nabídka financování 
se ŠKODA Financial Services

Se značkovým financováním 
povinné ručení za 1 000 Kč/rok

Prodejci certifikováni 
ŠKODA AUTO

Roční vozy Bonus při výkupu
Vašeho stávajícího vozu

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

skodaplus.cz

pŘeRost a ŠvoRc auto
Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
Tel.: 800 10 12 12 
www.prerost-svorc.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
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