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1/10/PO 17:00/TOP.DOC - Spolu jsme silnější 
 18:45/REPLAY - Nit z přízraků 
 21:00/ENGLISH FRIENDLY - Toni Erdmann (with english subtitles)
2/10/ÚT 17:00/NOVINKA - Domestik 
 20:00/CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA 
 - Trabati: Cesta domů s Danem Přibáňem
3/10/ST 15:00/KINO SENIOR - Tísňové volání 
 16:45/NOVINKA - Jan Palach 
 19:00/NOVINKA - Muž, který zabil Donna Quijota 
 21:15/NOVINKA - Sestra 
4/10/ČT 20:00/NOVINKA - Toman 
5/10/PÁ 15:00/KINO SENIOR - Jan Palach 
 17:30/NOVINKA - Toman 
 20:30/NOVINKA - Venom 
6/10/SO 13:00/KINO JUNIOR - Úžasňákovi 2 
 15:00/KINO JUNIOR - Bella a Sebastian 3 
7/10/NE 15:00/DIVADLO PRO DĚTI - Vyprávění starého vlka (Divadlo Koňmo)
 17:00/NOVINKA - Zrodila se hvězda 
 19:30/NOVINKA - Venom 
8/10/PO 19:00/DIVADLO - Jiný vesmír
9/10/ÚT 17:00/TOP.DOC - King Skate 
 19:00/REPLAY - Tři billboardy kousek za Ebbingem 
 21:00/ENGLISH FRIENDLY - Hedi / Inhebbek Hedi 
 (with english subtitles)
10/10/ST 16:30/NOVINKA - Toman 
 19:00/NOVINKA - Zrodila se hvězda 
 21:15/NOVINKA - Jack staví dům 
11/10/ČT 16:30/NOVINKA - Zrodila se hvězda 
 19:00/NOVINKA - Zlý časy v El Royale 
 21:15/NOVINKA - První člověk 
12/10/PÁ 21:00/NOVINKA - Jack staví dům 
13/10/SOBOTA
3.NAROZENINY DLABAČOVA aneb NAROZENINY ZA PADE!
10:00 – 19:00/KAVÁRNA DLABAČOV – BŘEVNOVSKÝ JARMARK
10:00/KONCERT PRO DĚTI - Štístko a Poupěnka
Všechny fi lmy za PADE (50 Kč), pokud přijdete v kostýmu z fi lmu, tak zadarmo!
13:00/NAROZENINOVÉ KINO JUNIOR ZA PADE - Ať žijí duchové!
15:00/NAROZENINOVÉ KINO SENIOR ZA PADE 
- Limonádový Joe aneb Koňská opera 
17:00/NAROZENINOVÉ KINO ZA PADE - Zpívání v dešti 
19:00/NAROZENINOVÉ KINO ZA PADE - Vlasy 
21:00/NAROZENINOVÉ KINO ZA PADE - Rocky Horror Picture Show 
14/10/NE 15:00/DIVADLO PRO DĚTI - Otázky netopýra Ušíka (Divadlo Krab)
 17:00/NOVINKA - Toman 
 19:30/NOVINKA - První člověk 
15/10/ÚT 19:30/FILM A ŽIVÁ HUDBA - Jan Rybář: Upír Nosferatu 
 (fi lmová klasika s živým provedením symfonické hudby)

16/10/ÚT 15:00/KINO SENIOR - Mamma Mia! Here we go again 
 17:00/TOP.DOC - Švéd v žigulíku 
 19:00/REPLAY - The Florida Project 
 21:00/ENGLISH FRIENDLY - Things to come / L‘Avenir (with english subtitles) 
17/10/ST 18:30/PŘEDPREMIÉRA – Kamu v Mexiku 
 (předpremiéra 3 dílů nového cestopisu ČT)
18/10/ČT 17:00/NOVINKA - Zlý časy v El Royale 
 19:00/NOVINKA - Mars 
 21:00/NOVINKA - První člověk 
19/10/PÁ 15:00/KINO SENIOR - Jan Palach 
 17:00/NOVINKA - Mars 
 19:00/NOVINKA - Ticho před bouří 
20/10/SO 19:00/NOVINKA - Halloween 
 21:00/NOVINKA - Mars 
21/10/NE 15:00/DIVADLO PRO DĚTI - Větrná pohádka (Teátr Pavla Šmída)
 19:00/DIVADLO - Dámská šatna (Komedie v režii Arnošta Goldfl ama)
22/10/PO 17:00/TOP.DOC - Až přijde válka 
 19:00/REPLAY - Nikdys nebyl 
 21:00/ENGLISH FRIENDLY - Sieranevada (with english subtitles) 
23/10/ÚT 17:00/NOVINKA - Toman 
 19:30/NOVINKA - Mars 
 21:00/NOVINKA - Halloween 
24/10/ST 15:00/KINO SENIOR - Muž, který zabil Donna Quijota
 18:00/NOVINKA - Zlý časy v El Royale 
 20:30/NOVINKA - První člověk
25/10/ČT 17:00/NOVINKA - Mars
 19:30/ZÁZNAM DIVADLA - Hamlet 
 (National Theatre London - Benedict Cumberbatch)
26/10/PÁ 15:00/KINO SENIOR - Po čem muži touží 
 17:00/NOVINKA - Zlatý podraz 
 19:00/NOVINKA - Johnny English znovu zasahuje 
 21:00/NOVINKA - Nebezpečná laskavost 
27/10/SO 13:00/KINO JUNIOR - Vilík: Rychle a vesele 
 15:00/KINO JUNIOR - Když draka bolí hlava 
 17:00/NOVINKA - Nebezpečná laskavost 
 19:00/NOVINKA - Zlatý podraz 
 21:00/NOVINKA - Johnny English znovu zasahuje 
28/10/NE 13:00/KINO JUNIOR - Když draka bolí hlava 
29/10/PO 17:00/TOP.DOC - Já, Maria Callas 
 19:00/REPLAY - Ztratili jsme Stalina 
 21:00/ENGLISH FRIENDLY 
 - The Innocents / Agnus dei (with english subtitles)
30/10/ÚT 21:00/NOVINKA - Johnny English znovu zasahuje 
31/10/ST 15:00/KINO SENIOR - Kryštůfek Robin 
 17:00/NOVINKA - Johnny English znovu zasahuje 
 19:00/NOVINKA - Dogman 
 21:00/NOVINKA - Nebezpečná laskavost

PROGRAM KINA DLABAČOV - ŘÍJEN

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

kino-divadlo-kavárna

PROGRAM ŘÍJEN 2018 -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 za 60 Kč
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Praha 6 ocenila čestné občany a ob-
čanky. V Pelléově vile byli v úterý 4. září 
slavnostně oceněni čestní občané a  ob-
čanky Prahy 6, jejichž volbu radě v červnu 
usnesením posvětili zastupitelé městské 
části. Čestnou občankou se za  aktivní 
lékařskou službu a  péči o  občany v  Do-
mově sv. Karla Boromejského stala pri-
mářka MUDr. Iva Perlíková. In memoriam 
obdrželi čestné občanství loutkoherečka, 
režisérka a dabérka Helena Štáchová a re-
žisér, scenárista a  držitel Českého lva Jiří 
Krejčík. Dvě ceny městské části pak pu-
tovaly do  rukou celoživotnímu sportovci 
a  zakladateli cyklozávodu „Pražská 50“ 

PaedDr. Pavlu Landovi a československé-
mu reprezentantovi ve  skoku dalekém 
a  trojskoku a  řediteli Armádního Spor-
tovního Centra DUKLA plk.  Ing.  Jarosla-
vu Priščákovi, Ph.D.  Cenu pro zahraniční 
osobnost, která se zasloužila o šíření dob-
rého jména a věhlasu městské části Praha 
6 v zahraničí, si osobně převzal tajemník 
německého partnerského města Bayreuth 
Rainer Sack.

„Sešli jsme se, abychom ocenili lidi, kte-
ří rozdávali a  rozdávají radost, lidi, kteří 
vědí, co znamená fair play a umí tak hrát, 
lidi, kteří umí být pozitivními vzory pro 
své okolí a  umí své bližní zdravě motivo-

vat. Lidi, kteří dokazují, že s poctivou pra-
cí se dá dojít mnohem dál, než s nekalými 
úmysly. Lidi, kteří neváhají pomoct svým 
bližním a  potřebným, bez ohledu na  to, 
jestli jde o  prezidenta nebo obyčejného 
člověka, lidi, kteří přistupují k  ostatním 
s pokorou a úctou,“ říká starosta Ondřej 
Kolář. Čestná občanství a  ceny měst-
ské části byla, jako už tradičně, i  letos 
udělena u příležitosti Dne Prahy 6. Tím 
je od  roku 2002  4. září jako připomín-
ka zákona z  roku 1920, kdy se podpi-
sem prezidenta T. G. Masaryka připo-
jilo sedm z  devíti katastrálních území 
dnešní Prahy 6 k hlavnímu městu.

Projekt Aktivní město pokračuje i  ve  školním roce 
2018/2019. Projekt je realizován městskou částí Praha 6, pod 
záštitou radního pro sport a volnočasové aktivity Ing. Mgr. Li-
bora Bezděka. Po loňském úspěšném pilotním projektu Aktiv-
ní město Praha 6 s účastí takřka 5 tisíc dětí se v právě zaháje-
ném školním roce otevírá další ročník programu, který umožní 
rodičům a zákonným zástupcům dětí z Prahy 6 využít příspě-
vek MČ na úhradu pravidelné volnočasové aktivity (alespoň 
1x týdně) svých dětí. Kdo se může do on-line systému Aktivní 
město registrovat a žádat o příspěvek? Příjemcem může být 
pouze dítě narozené po 1. 9. 2000 a mladší, které má trvalý 
pobyt na území Městské části Praha 6, které se od 3. 9. 2018 
do 30. 11. 2018 prostřednictvím zákonného zástupce regist-
ruje do projektu pomocí on-line softwarové aplikace Aktivní město 
www.aktivnimesto.cz. Pokud 
má rodina 2 a více dětí, vzta-
hují se na každé dítě výše uve-
dené podmínky pro přiznání 
nároku na příspěvek individu-
álně a  je nutné, aby se každé 
dítě zaregistrovalo prostřed-
nictvím svého zákonného zá-
stupce samostatně. Celková 
alokovaná částka na  tento 
program činí 2 mil. Kč, nárok 
na příspěvek realizovaný tou-
to formou bude přiřazen dle 
pořadí registrace oprávně-
ných žadatelů, a  to až do  vy-
čerpání alokované částky. 
Na  přidělení příspěvku není 
právní nárok. Na  jaké aktivity 
může být příspěvek čerpán? 
Zaměření podporovaných ak-
tivit je, stejně jako v  loňském 
roce, nastaveno takto:

Skupina 1: výše příspěv-
ku činí 600 Kč / 1 osobu (pří-
jemce) Zaměření: sportovní, 
pohybové, kulturní a  obecně 
poznávací/vzdělávací volno-
časové aktivity.

Skupina 2: výše příspěvku 
činí 800 Kč/ 1 osobu (příjem-

ce) Zaměření: přírodovědné, technické, rukodělné a řemeslné 
volnočasové aktivity.

Po  schválení příspěvku, které proběhne zpravidla do 
5 pracovních dnů po odeslání registrace žadatele, může rodič 
svůj příspěvek uplatnit u  registrovaných poskytovatelů, kte-
rých je do  projektu zapojeno více než 150 a  rychle přibývají 
další. Mezi pořadateli aktivit jsou významné sportovní a  tě-
lovýchovné kluby působící v  Praze 6, poskytovatelé kroužků 
(Dům dětí a mládeže aj.), školky a základní školy a další orga-
nizace volnočasových aktivit (Junák, skautské oddíly aj.)  Svoje 
příspěvky mohou rodiče dětí uplatnit do 21. 12. 2018. V přípa-
dě dalších dotazů se mohou žadatelé obracet na zákaznickou 
linku operátora systému Up Česká republika, tel: 241 043 230, 
nebo na e-mailovou adresu info@aktivnimesto.cz
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Kompletní cesta po pražském okru-
hu je zase blíž.

Silniční okruh kolem Prahy, který za-
tím vzniká velmi pozvolna, je zase blíž 
svému dokončení. Výraznou úlevu nejen 
Jižní spojce a  Barrandovu, ale i  zbytku 
Prahy přineslo již dokončení propoje-
ní D1 a  D5. Úlevou by nepochybně byl 
i  tunel Blanka, kdyby již existovalo jeho 
napojení na kapacitní komunikace vněj-

šího okruhu, za jehož dostavbu vytrvale 
bojuje místostarostka Prahy 6 pro stra-
tegický rozvoj Eva Smutná. Několikrát 
interpelovala radní hlavního města Pe-
tru Kolínskou, naposledy 6. září. A  11. 
9. přišla kladná odpověď. „Rada hlavní-
ho města dnes schválila zahájení řízení 
o stavební uzávěře staveb 518, 519 a 520, 
tedy severozápadní části okruhu. Jedná se 
o důležitý krok, neboť vytyčená trasa musí 

zůstat nezastavěná. Již zmíněná D5, resp. 
Rozvadovská spojka je toho jasným příkla-
dem, protože na  jejím konci vyrostly kan-
celáře a  její pokračování teď bude velmi 
složité. Tomu je potřeba se u takto strate-
gické stavby vyhnout,“ říká Smutná.  Rada 
hlavního města zároveň uložila svému 
magistrátu realizovat všechny nezbytné 
kroky dle zákona o  územním plánování 
a stavebního zákona.  

MČ PRAHA 6 A SPOLEK PORTE VÁS ZVOU NA

FRESH SENIOR PRAHA 6
PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

PROGRAM ⟶ ŘÍJEN 2018
ÚTERÝ 2. 10. | v 16.00 Písecká brána | PÍSNĚ O RODNÉ ZEMI  
Koncert k příležitosti 100-letého výročí vzniku Československé republi-
ky v podání Pěveckého sdružení pražských učitelek. Zazní skladby Karla 
Hašlera inspirované vznikem republiky, díla Bohuslava Martinů, Otmara 
Máchy, Jaroslava Ježka a dalších. (koncert)

ÚTERÝ 9. 10. | v 16.00 před vchodem do Obecního domu, Praha 1
VYCHÁZKA K VÝROČÍ REPUBLIKY   R E Z E R V A C E
Druhý ročník festivalu – odpoledne plné pohodové hudby, společen-
ských setkání, vystoupení samotných seniorů a zástupců dalších organi-
zací, které se zaměřují na seniory. Těšit se můžete na vystoupení kapel 
Patrola Šlapeto, Yo Yo Band a dalších. (vycházka)

ÚTERÝ 16. 10. | v 15.50 sraz u kostela sv. Petra Praha 1 
ŘEMESLA – HOUSLAŘSTVÍ  R E Z E R V A C E
Přednáška houslařského mistra o tom co obnáší výroba a renovace houslí, viol, 
violoncell či kontrabasu s výjimečnou možnosti návštěvy ateliéru houslařské-
ho mistra Ivana Švýcarského. Počet míst omezen! (vycházka s přednáškou)

ÚTERÝ 23. 10. | v 16.00 Villa Pellé
PODZIMNÍ KONCERT VE VILE – PRAHA TOKYO ENSEMBLE 
 Trio Praha-Tokyo Emsemble” v obsazení Mari Endo – housle, Jan Thu-
ri – hoboj a Yusuke Ikeda – fagot. Soubor vznikl na základě přátelství 
a hudebního souznění tří výjimečných interpretů a laureátů mezinárod-
ních soutěží. Můžete se těšit na hudbu vrcholného baroka, v zastoupení 
autorů J. S. Bach a G. Ph. Telemanna a G. F. Handela. Také zazní hudba 
W.A.Mozarta, Paula Wranitzkeho. Na závěr koncertu interpreti předne-
sou několik japonských skladeb, které jistě potěší svou exotickou příchu-
tí a lahodným spojením hudebních nástrojů, bravurně ovládané mladou 
a nadějnou houslistkou ze země vycházejícího slunce Mari Endo, Janem 
Thurim na hoboj a fagotistou Yusuke Ikedou. (koncert)

ÚTERÝ 30. 10. | v 16.00 Villa Pellé | HALLOWEENSKÁ TVŮRČÍ DÍLNA  R E Z E R V A C E
Anglosaský lidový zvyk Halloween je oslava svátku Všech svatých, o kterém 
díky americkým  lmům víme i v České republice, a hlavně u mladší genera-
ce začíná být tento svátek také oblíbený. Lektorka Madla Hůlová připravila 
zábavnou a originální dílnu v halloweenském duchu, kde si vyzkoušíte vý-
robu netopýrů, dýní apod. technikou origami. Rezervace místa nutná, počet 
míst je omezen. (tvůrčí dílna)

Změna programu vyhrazena
Pořádá spolek Porte za finanční podpory MČ Praha 6.
tel. č. 224 326 180 nebo na info@porteos.cz, www.freshsenior.cz
Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6 | Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6
U pořadů s uvedením REZERVACE se můžete zúčastnit pouze po zarezervování místa, 
viz. informace. Sál je přístupný 15 minut před začátkem pořadu do vyčerpání kapacity míst, 
vstup do sálu umožněn nejpozději do začátku pořadu z důvodu ohleduplnosti k ostatním.

NABÍZENÉ KURZY FRESH SENIOR:
úterý 10.00–12.00 a 12.00–14.00 | VÝTVARNÝ KURZ 
S AK. MAL. MILADOU GABRIELOVOU

středa 10.00–11.00 | KONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ CVIČENÍ

středa 10.00–11.00, 11.05–12.05 a 12.10–13.10 | ANGLICKÁ KONVERZACE

čtvrtek 9.30–11.00 A 11.05–12.35 | FRANCOUZSKÁ KONVERZACE

čtvrtek 10.00–11.00 | TAJ-JI

čtvrtek 11.05–12.05 | PEVNÝ STŘED TĚLA

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

Další stovka míst a  nové jméno pro 
základní školu. Start nového školního 
roku byl v Praze 6 plný novinek. První je 
přejmenování základní a  mateřské ško-
ly se sportovním zaměřením Petřiny-
-jih na  Základní a  mateřskou školu Věry 
Čáslavské. „Oficiálně jsme dokončili proces 
přejmenování, který započal loni a ZŠ Petři-
ny-jih pojmenovali po čestné občance Pra-
hy 6 a legendě československé gymnastiky, 
50 let po  jejím triumfu v  Mexiku. A  záro-
veň 50 let po okupaci, proti které protesto-
vala a  režim jí to pak náležitě osladil,“ říká 
Ondřej Kolář, starosta Prahy 6, který při za-

hájení školního roku popřál jak školákům, 
tak učitelům vzájemnou fair-play hru.

Další novinkou je dokončení půdní ve-
stavby na  Základní škole Antonína Čer-
máka, která rozšířila kapacitu školy o po-
třebných 125 míst. Kolaudace úspěšně 
proběhla ke konci prázdnin tak, aby žáci 
mohli v  novém roce tyto prostory ihned 
užívat. Slavnostního zahájení se s  ředi-
telem školy Petrem Karvánkem zúčast-
nil místostarosta Jan Lacina. „Potřebnou 
kapacitu na hranici Bubenče a Dejvic nám 
v  případě projektu v  ulici Na  Kocínce už 
čtyři roky blokuje obstrukcemi spolek Pro 

Hanspaulku, tak jsme rychle hledali jinde 
a  objevili jsme možnost půdní vestavby 
v Základní a mateřské škole Antonína Čer-
máka. Zprovoznění jsme stihli jen tak tak, 
ale podařilo se,“ komentuje situaci v Praze 
6 Jan Lacina, místostarosta pro školství 
a vzdělávání.

Nový rok začal také pro nejmenší a  je-
jich rodiče. Praha 6 letos umístila všech-
ny tříleté a starší děti, kterých bylo téměř 
1000. Zbylá místa se obsazují dvouletými 
dětmi, podle data narození od  těch nej-
starších. Dvouletých tak bude přijato ko-
lem padesáti.
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Praha 6 slavnostně odhalila 
Šabachův park. V  neděli 16. září 
byl u  příležitosti 1. výročí úmrtí spi-
sovatele a  zastupitele Prahy 6 Petra 
Šabacha slavnostně odhalen Šabachův 
park. Odpolední setkání za  účasti přátel, 
rodiny a veřejnosti proběhlo na až dosud 
bezejmenném náměstíčku označovaném 
jako „U  koní“ mezi ulicemi Wuchterlova 
a Kafkova, hudebně doprovázené kytaris-
tou Norbi Kovácsem a  zpěvákem Janem 
Kalouskem. Uctít památku a  vzdát hold 
spisovateli, který víc než kdokoliv jiný 
proslavil ve svých dílech Prahu 6 a Dejvice 
zvlášť, přišly desítky lidí. „Na tuhle sluneč-
nou zářijovou neděli budu moc rád vzpomí-
nat. A jak jsem se tam rozhlížel kolem sebe, 

asi nejen já. Jméno Petra Šabacha bude 
parku velmi slušet. Jsem zvědavý, jestli se 
zavede Šabacháč, Šabachák nebo Šaba-
šák, lidé v  Dejvicích jsou v  tomhle ohledu 
velmi nápadití,“ říká Jan Lacina, místosta-
rosta pro kulturu a vzdělávání. 

Slavnostnímu odkrytí plenty kromě 
zpěváka Ivana Hlase a  scénáristy Petra 
Jarchovského asistovali starosta Ondřej 
Kolář a  místostarosta Jan Lacina. Prvotní 
impuls vzešel od režiséra a Šabachova ka-
maráda Jana Hřebejka, který s  nápadem 
na  pojmenování prostoru vystoupil vlo-
ni na  podzim na  zastupitelstvu městské 
části. Trvalo tak necelý rok, než se jeho 
myšlenka dočkala přes nutná povolení 
a schválení realizace.

Letiště Praha spustilo dva granto-
vé programy. Na  rozvoj blízkého okolí   
letiště je určen grant DOBRÉ SOUSED-
STVÍ s  rozpočtem 10  000  000 Kč. O  fi-
nanční příspěvek mohou zažádat zá-
jmová sdružení, spolky, sportovní kluby, 
charitativní organizace, školy a různoro-
dé organizace s působností v podporo-
vaných lokalitách. Podrobná pravidla 
programu a přihlašovací formulář je na 
internetu k dispozici zde www.prg.aero/
grantovy-program-dobre-sousedstvi. 

Zároveň byl vyhlášen grant na podporu 
osob se zdravotním omezením, do kte-
rého se mohou přihlásit právnické i  fy-
zické osoby, které se zaměřují na pomoc 
v dané oblasti nebo pomoc samy potře-
bují. V rámci grantu NA KŘIDLECH PO-
MOCI rozhodne o  výsledném přidělení 
podpory hlasování zaměstnanců letiš-
tě. Podrobná pravidla programu a  při-
hlašovací formulář je k  dispozici zde: 
www.prg.aero/grantovy-program-na-
kridlech-pomoci.

Skatepark Baba se otevřel 9. září. 
Součástí otevření byla pod křídly Board 
magazínu a za podpory fi rem Vans a Soc-
ket Hardware, série skate akcí s  názvem 
Board 4 Future. Ve  zkratce šlo o  eventy, 
kde si na  své přišli jak menší, tak i  větší 
skejteři ze všech možných koutů ČR, ale 
i úplní začátečníci. Během dne byla na ka-

ždé zastávce připravena bezplatná skate 
škola pro širokou veřejnost pod vedením 
jezdců ze Socket týmu, ježdění o  věcné 
ceny pro nejlepší a čtyři jezdci z katego-
rie do čtrnácti let postoupili do pražského 
fi nále, kde se s dětmi z celých Čech utkají 
o věcnou podporu od partnerů akce a po-
zornost médií.

ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Z p r á v y  Z   M ě s t s k é  č á s t i
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Starověk
Historie odkanalizování lidských sídel sahá až do starověku. Již 

v Babylonu měli vodohospodářský plán, který spolu se zavlažova-
cími kanály zahrad Semiramidiných, regulací Eufratu a  obecním 
vodovodem řešil i  odkanalizování a  následnou  likvidaci odvá-
děných odpadních vod. Splachovací záchody a  odvádění fekálií 
kanalizací byly používány i v Mezopotámii a na území dnešního 
Pákistánu a  Indie. V krétském Knóssu byla dokonce trojitá oddíl-
ná kanalizace, tamní splaškové vody však byly bez dalšího čištění 
vypouštěny do moře. Starověký Řím měl svoji Cloacu Maximu a je 
takřka neuvěřitelné, že některé její částí jsou součástí římského ka-
nalizačního systému dodnes. 

Středověk
Středověk byl na tom v tomto ohledu podstatně hůře. Evropská 

města odkanalizování neznala. Fekálie se v městských domácnos-
tech shromažďovaly do nádob a vylévaly na ulici. Konání potřeby 
na veřejných místech nebylo nijak výjimečné. Ulice a žumpy čistili 
lidé na nejnižším stupni společenského žebříčku (mnohdy napří-
klad katovi pacholci). Životní prostředí ve městech bylo takovým 
zacházením s domácími odpady velice nepříznivé a nebezpečné, 
vznikaly časté epidemie vodou přenosných nakažlivých nemocí 
jako úplavice, tyfu, tyfové horečky a zejména cholery, které si vy-
žádaly velké množství obětí. Městské rady se proto snažily odvá-
dět splašky alespoň jednoduchými technickými opatřeními, jako 
vydlážděnými či dřevem vyplněnými uličními rigoly. První středo-
věké úpravy ulic k odvádění odpadních vod jsou u nás doloženy 
v době Jana Lucemburského v roce 1329. Ovšem ještě v půli 16. 
století byly odpadní vody odváděny pouze povrchově a vydláždě-
ny byly jenom hlavní ulice a náměstí. Ani v následujících desetile-
tích se stav příliš nezlepšoval.

18. a 19. století v Praze
V polovině osmdesátých let 18. století neutěšená hygienická si-

tuace přivedla pražské radní k závěru vybudovat ve městě kanali-
zaci. O vypracování podrobného plánu byl požádán profesor Fran-
tišek Antonín Leonard Herget. Spolu se svými žáky Ing. Oppeltem 
a Ing. Lutzem v roce 1789 provedli zaměření a zpracovali podrob-
ný plán kanalizace, který předpokládal vybudování 11  023 sáhů 
(19 762 m) potrubí a stok. Jejich stavba začala v roce 1791 na území 
Starého Města a později na Malé Straně a na Novém Městě. Postu-
povala však velmi pomalu a probíhala až do konce dvacátých let 
19. století. Do roku 1830 bylo nakonec vybudováno celkem 44 km 
stok s 35 výpustěmi do Vltavy. Tento stokový systém však, bohu-

žel, vykazoval vážné nedostatky jako náhodné dimenzování stok, 
špatně stanovené spády a nekvalitní stavební provedení. S rozvo-
jem průmyslové výroby rostl v Praze i počet obyvatel. Z demogra-
fi ckých údajů víme, že v roce 1850 žilo v Praze 157 233 obyvatel, 
v roce 1869 už 239 790. Nebylo tedy divu, že stávající stokový sys-
tém přestal vyhovovat. Opakující se epidemie si žádaly koncepční 
řešení odvádění a následně i čištění odpadních vod. 

V  polovině 19. století bylo v  Evropě čištění odpadních vod 
na svém počátku, ale vývoj postupoval kupředu. Nejrozvinutější 
systém nakládání s odpadními vodami byl patrně v Anglii, přede-
vším v Londýně. Intenzivní rozvoj stokování a čištění odpadních 
vod probíhal také v Německu. Praha se vydala stejným směrem. 
Nejdříve byl v roce 1871 zřízen odborný Komitét pro zásobování 
Král. hl. m. Prahy vodou. O rok později začal působit Komitét pro 
řešení kanalizačních otázek. V  roce 1875 pražská obec převzala 
čištění všech kanalizačních zařízení do své režie. Soutěž na první 
projekt generálního řešení pražské kanalizace byla vyhlášena 16. 
července 1884. Přihlásilo se pět projektů, ani jeden z nich však ne-
splnil podmínky zadání. Tento neúspěch vedl k sestavení „Progra-
mu na vypracování detailního projektu na čištění a odvodňování 
Král. hl. m. Prahy a na provedení téhož“. Jeho součástí   bylo usta-
vení Kanalizační kanceláře, která byla založena v roce 1888, tedy 
přesně před 130 lety. Jejím hlavním úkolem bylo zajistit detailní 
nivelaci území Prahy, zaměření existující kanalizace a získání údajů 
o velkých vodách a vodách podzemních. V červnu 1888 byla usta-
vena městskými orgány Dozorčí komise kanalizační. Ta určila pro 
vypracování projektu nové kanalizace následující podmínky:

Odpadní vody od starověku 
po pražskou současnost

O tom, že nedodržování hygieny s sebou nese nebezpečí infekčních chorob, vědí dnes už malé děti. Ne nadarmo 
se např. žloutence říká nemoc špinavých rukou. K základním hygienickým pravidlům však patří nejen jejich mytí, 
ale očista celého těla sprchou nebo koupelí a také udržování čistoty míst, kam prý chodil i císařpán bez doprovo-
du. Dnes je u nás standardem splachovací záchod, který nás zbavuje bezprostředních starostí se zbytky našeho 
trávicího procesu a který bezpečně odvede všechny výkaly do kanalizace.  

Lindleyovy stoky 

Stará ČOV v Bubenči
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1) jednotný splachovací systém,
2) dešťové vody odvádět stokami neb 

potrubím, 
3) vody a splašky kuchyňské a lidské vý-

kaly rovněž odvádět stokami neb potru-
bím, avšak bez vypouštění do  řeky uvnitř 
města, 

4) taktéž odpadní vody z  továren odvá-
dět stokami neb potrubím bez vypouštění 
uvnitř města, 

5) při generelním projektu brát ohled 
na obyčejnou hloubku sklepů a odvádění 
spodních vod, 

6) najít vhodný způsob čištění odpad-
ních vod. 

V říjnu roku 1889 se městská rada usnes-
la, aby projekt podle tohoto zadání vytvo-
řili dr. Hobrecht z Berlína spolu s pražským 
Ing. Kaftanem, a to jako „Generelní projekt 
pro čištění a odvodňování města“. Plán byl 
představen v březnu 1891. I když radními 
nebyl objednán žádný konkurenční pro-
jekt, městští inženýři Josef Václavek a Čeněk 
Ryvola jej přesto vypracovali a nabídli měs-
tu. Nastala tak situace, že z odborných i po-
litických důvodů musely být oba projekty 
porovnány a posouzeny. Jako neutrální od-
borník byl přizván anglický inženýr Wiliam 
Heerlein Lindley. Ten oba projekty posoudil 
a výsledkem bylo, že nedoporučil ani jeden 
z nich. U projektu Hobrecht – Kaftan kon-
statoval, že jej nelze nazvat odvodněním, 
ale „jen sváděním špinavých vod v dobách 
normálních, protože má malé profi ly stok 
a mělké jejich uložení“. U projektu Václavek 
– Ryvola uznává řešení jako smělejší, pro-
tože navrhuje odvedení odpadních vod le-
tenskou štolou do prostoru Bubenče, tedy 
v té době daleko za město, ale i tento pro-
jekt měl podle něho podstatné závady, ze-
jména malé hloubky uložení stok. V obou 
případech pak nedoporučil navržené beto-
nové stoky, které jsou sice levnější, ale mají 
nižší životnost než stoky vyzděné z cihel. 

I. etapa moderního kanalizačního sys-
tému Prahy 

Ing. Lindley nabídl vypracování vlastního 
projektu. Ten předložil v  roce 1893. Navr-
hl projekt kanalizace pro území o  rozloze 

2 588 ha, rok na to bylo rozhodnuto o zvět-
šení plochy pro odkanalizování na  4  620 
ha. Podle návrhu Ing. Lindleye byla realizo-
vaná I. etapa kanalizačního systému Prahy, 
která v podstatě určila její další vývoj a jejíž 
podstatná část funguje dodnes. Návrh byl 
pro 800 000 obyvatel, počítal se spotřebou 
150 l vody na osobu a den. Počet obyvatel 
v Praze a sousedních obcích, u kterých se 
předpokládalo v roce 1900 napojení na ka-
nalizaci, byl tehdy 482 000. Rozměry hlav-
ních stok však byly dimenzovány tak, aby 
odvedly odpadní vody od 1 300 000 oby-
vatel. Odpadní vody byly odváděny gravi-
tačně (mimo jiné díky tunelu pod Letnou) 
k čistírně odpadních vod v Bubenči. Stavba 
čistící stanice byla zahájena v  roce 1901 
a dokončena v roce 1906. Zkušební provoz 
byl zahájen 27. 6. 1906.

(O  činnosti a  zásluhách Ing.  Lindleye 
v Praze psal časopis Veleslavín39 v letošním 
březnovém čísle v rubrice Historické osob-
nosti v názvech ulic Prahy 6 – Lindleyova.) 

II. etapa kanalizačního systému v Praze
II. etapa budování kanalizačního systé-

mu představuje odkanalizování území Vel-
ké Prahy vytvořené v roce 1920. Rozšíření 
území připojením nových městských čtvrtí 
znamenalo zásah do Lindleyovy koncepce. 
V  roce 1925 byl záměr odkanalizovaného 
území rozšířen na 17 210 ha, cílový počet 
připojených obyvatel stanoven na 1,7 mil. 
při očekávané spotřebě vody 200 l na oby-

vatele a den. V  tomto období byly zvažo-
vány dvě nové čistírny odpadních vod – při 
vyústění Kunratického potoka a  v  Řeži. 
Na čistírně odpadních vod v Bubenči byla 
v tomto období nutná modernizace. V roce 
1921 zde započala elektrifi kace provozu. 
První úpravy začaly v roce 1927, cílem bylo 
zvýšit kapacitu a účinnost čistícího proce-
su. Kolaudace a  uvedení do  provozu no-
vých částí proběhlo v roce 1929. 

30. a 40. léta 20. století
V  roce 1933 město a  Kanalizační kan-

celář přistoupily k  vypsání soutěže 
na  novou čistírnu. Na  jejím konci se se-
šlo patnáct soutěžních projektů (třináct 
soutěžních a dva podané mimo soutěž), 
což celou komisi zaskočilo a prodloužilo 
její rozhodování na  celý rok. První cena 
nakonec udělena nebyla, pouze dvě dru-
hé, jedna třetí a  řada dalších projektů 
byla zakoupena. Soutěž nakonec řešení 
jak naložit s novou čistírnou nepřineslo. 
Další vývoj byl negativně ovlivněn ob-
dobím předcházejícím 2. světové válce, 
vlastní válkou a okupací a nakonec i situ-
ací v letech po ní. Jednak došlo k útlumu 
výstavby kanalizační sítě, jednak nebylo 
z  fi nančních důvodů reálné vybudovat 
novou čistírenskou kapacitu. Proto byl 
na počátku roku 1947 předložen projekt 
alespoň částečné modernizace stávající 
čistírny. V roce 1948 dosahovala celková 
délka kanalizační sítě 931 km. 

Interiér staré ČOV v Bubenči

Odstředivky
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Ústřední čistírna odpadních vod Pra-
ha (ÚČOV)

Rostl počet připojených obyvatel a čistír-
na už nebyla schopna nárůst zatížení zpra-
covat. V  roce 1954 vláda svým usnesením 
rozhodla o výstavbě nové Ústřední čistírny 
odpadních vod na Císařském ostrově. Kapa-
cita nové čistírny byla navržena na 1 milion 
obyvatel při spotřebě 350 l na osobu a den 
s tím, že v budoucnu ji bude možné rozšířit 
na kapacitu 1 250 000 obyvatel a spotřebu 
450 l na  osobu a  den. V  roce 1958 byl re-
dukovaný projekt schválen s  plánovaným 
dokončením v  roce 1964. Stavba byla sice 
v červenci 1965 slavnostně uvedena do pro-
vozu, ale pro vážné nedostatky bylo faktic-
ky mechanické čištění funkční až od  roku 
1967 a biologická část technologické linky 
dokonce ještě o  rok později. Kapacita čis-
tírny byla už od jejího uvedení do provozu 
nedostatečná, proto byla bezprostředně 
řešena její intenzifi kace a zvažována výstav-
ba čistírny nové. Z celé řady posuzovaných 
variant bylo nakonec vybráno její umístění 
u  obce Hostín nedaleko od  soutoku Labe 
a Vltavy u Mělníka, kam měly být odpadní 
vody, soustředěné v  prostoru Císařského 
ostrova, přiváděny přibližně 20 km dlou-
hým tunelem. Výstavba byla plně připra-
vena k zahájení na konci osmdesátých let. 
Její koncepce byla nadčasová. V  důsledku 
zásadních politických a  hospodářských 
změn po  roce 1989 se však realizace ne-
uskutečnila. Vznikla nejasná situace jak 
a z jakých zdrojů fi nancovat takový rozsáhlý 
projekt. K tomu postupně přibyly i výhrady 
k výstavbě zařízení na čištění pražských od-
padních vod na  relativně vzdáleném úze-
mí v blízkosti Hostína a nakonec i Mělníka. 
A třetím závažným důvodem ke změně už 
připraveného projektu byla otázka dimen-
zování. Bezprostředně po  roce 1990 bylo 
odborné veřejnosti zřejmé, že postupným 
zavedením vodného a stočného odvozené-
ho od  skutečných, nedotovaných nákladů 
dojde k výraznému poklesu spotřeby vody 
obyvatelstva. Mimo to se celková spotřeba 
pitné vody, a  tím i  produkce vod odpad-

ních, snížila výrazným omezením průmyslu 
na území hlavního města Prahy. Bylo jasné, 
že je nutné najít nové umístění budoucí 
pražské čistírny, přičemž rozšíření stávající 
ÚČOV na  území Císařského ostrova se až 
do  roku 2002 zdálo nereálné. Nepřekona-
telnou překážkou byla kolonie rekreačních 
zahrádek na  východní straně stávající čis-
tírny. Byly proto posuzovány různé pod-
zemní a polopodzemní varianty, které však 
byly vesměs nepřijatelné pro velmi vysoké 
investiční náklady. Problém v podstatě vy-
řešila katastrofální povodeň v  roce 2002. 
Zahrádky „spláchla“ a kvalitu půdy v  jejich 
prostoru znehodnotila takovým způsobem, 
že její obnova by trvala dlouhá léta. Prostor 
pro rozšíření a  modernizaci ÚČOV tak byl 
k  dispozici. Prostor stísněný, v  obydlené 
části Prahy, v relativně uzavřeném prostoru 
Trojské kotliny, ale byl. 

Současná etapa ÚČOV Praha – Nová 
vodní linka

Tak začala další etapa vývoje ÚČOV 
Praha, která díky intenzifi kacím (zásadní 
v  roce 1985 a  1997), průběžným investi-
cím do  obnovy a  dílčím modernizacím 
vybraných prvků je dosud schopna plnit 
svoji úlohu. Současná Ústřední čistírna 
odpadních vod Praha je umístěna v  zá-
padní třetině Císařského ostrova a v tom-
to roce slouží již 51 let, i  když zatím ne-
splňuje současné požadavky národní 
a  evropské legislativy na  kvalitu vypou-
štěných vyčištěných odpadních vod, ze-
jména v ukazatelích dusík a fosfor. Cílem 
modernizace její současné podoby je pro-
vést nápravu ve dvou krocích. Její celková 
modernizace se skládá z  několika etap. 
Letos byla dokončena a  do  zkušebního 
provozu uvedena jedna ze dvou nejdůle-
žitějších – Nová vodní linka (NVL), která už 
sama o sobě výrazně přispěje ke zlepšení 
kvality vyčištěných odpadních vod vy-
pouštěných do Vltavy. Ve  druhém kroku 
bude provedena modernizace Stávající 
vodní linky ÚČOV, se kterou se počítá ko-
lem roku 2021 a s níž bude zabezpečeno 
odstraňování dusíku a  fosforu na  stano-

vené hodnoty i při nejvyšším zatížení čis-
tírny odpadními vodami. 

Od prvních koncepčních prací pro NVL, 
které byly zahájeny změnou územního 
plánu v roce 2003, až po dokončení a uve-
dení do zkušebního provozu letos 19. září, 
uplynulo patnáct let. Z  toho pro vlastní 
realizaci byly třeba necelé tři roky (35,4 
měsíce). Jedná se o  největší vodohospo-
dářskou stavbu v  Čechách za  posledních 
třicet let. Byla nesmírně náročná, hlav-
ně s  ohledem na  složité místní poměry. 
Vznikla ve  stísněných podmínkách na  Cí-
sařském ostrově, a navíc z větší části pod 
úrovní hladiny Vltavy. Na  stavbě s  cenou 
díla v hodnotě 6,1 mld. Kč, u které přibližně 
polovinu představuje její složitá technolo-
gická část, denně pracovalo 800 dělníků 
a až 200 techniků. NVL se skládá ze dvou 
hlavních stavebních celků. Prvním je ob-
jekt hrubého a mechanického předčištění, 
druhou skupinu objektů tvoří biologická 
linka a  terciární stupeň čištění. Její sou-
částí je i povodňová čerpací stanice. Ta je 
uváděna do provozu v případě povodňo-
vých průtoků ve  Vltavě, které neumožní 
gravitační odtok vyčištěných odpadních 
vod. Čerpací stanice je ve funkci až do výše 
dvacetileté povodně, teprve potom se NVL 
jako celek odstavuje. V rámci zemních pra-
cí bylo vytěženo a  z  prostoru staveniště 
odvezeno cca 380 000 m3 hornin. Podstat-
nou část stavebních prací představovaly 
železobetonové konstrukce. Během dvou 
let do nich bylo uloženo přes 160 000 m3

betonu. NVL je vybudována jako plně 
zakrytá, s  chemickou nebo biologickou 
dezodorizací procesního vzduchu vypou-
štěného z  čistírny do  ovzduší. Moderní 
architektonicko-urbanistické řešení areálu 
a jeho jednotlivých technologických celků 
přispěje ke  zlepšení celkového prostředí 
v Trojské kotlině. 

Nová vodní linka nyní funguje v patnác-
timěsíčním zkušebním provozu. Věřme, že 
bude spolehlivě sloužit i dalším generacím. 

jih
foto: archiv

Pohled na NVL
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Kromě celé řady připomínkových kul-
turních a společenských akcí ke sto letům 
české státnosti se Praha 6 rozhodla také 
vysadit strom republiky. Mladá lípa proto 
zapustila kořeny ve Veleslavíně, nově vzni-
kajícím subcentru Prahy 6, kde byla 14. září 
– lemovaná obrysem českých hranic - slav-
nostně odhalena. Tento den má totiž pro 
českou státnost hned dvojí význam – je to 
přesně 81 let od  smrti prvního českoslo-
venského prezidenta T. G. Masaryka a zá-
roveň 132 let od narození jeho syna, diplo-
mata a ministra zahraničí Jana Masaryka.

Aby lípa nesla odkaz i  dalším genera-
cím, byla k  jejím kořenům uložena kovo-
vá schránka, do  které místostarostka Eva 
Smutná vložila dopisy žáků základních 
škol Prahy 6, výtisky časopisů vycházejí-
cích na Praze 6, kalendář vydaný městskou 
částí k  letošnímu výročí nebo fl ash disk 
s fotografi emi zobrazující průřez letošním 
rokem a dalšími elektronickými dokumen-
ty. Své vzkazy vložili také zástupci veterá-
nů, skautů a občanů.

„Ráda bych, aby schránka nebyla otevřena 
dřív, než za 50 let, aby byl jasně patrný ten od-

stup od dnešní uspěchané doby, na kterou my 
sami nahlížíme trošku tak, jako by se už dál 
neměla posouvat dopředu, jen drobně vylep-
šovat,“ říká Eva Smutná, místostarostka pro 
strategický rozvoj. „I  proto mě těší, že jsme 
lípu vysadili před AFI Vokovice, což je i pro tuto 
část symbolem dalšího rozvoje této oblas-
ti,“ dodává Smutná, která strom, vysazený 
ve  spolupráci se společností AFI, odhalila 
za radnici Prahy 6 spolu s Martinem Bendou 
coby zástupcem občanů. Stromu při odha-
lení požehnal svěcenou vodou otec Matúš 
Kocián, který připomněl symboliku stromu 
jako dárce života, a zástupce náčelníka Ge-
nerálního štábu Armády ČR generálmajor 

Jaroslav Kocián, který poukázal na  vojáky 
jako pilíř státnosti v dobách míru i těžkostí 
a  věnoval do  schránky lipovou ratolest ze 
své brigadýrky. „Těší mě, že děti, které měst-
skou část popisovaly v  dopisech uložených 
ke  kořenům, byly odhalení stromu republiky 
přítomny a mým přáním je, aby si i díky tomu 
uvědomily, že tato doba je hlavně o  nich 
a  jejich svobodě a že i na nich záleží, zda se 
tady budou moci v roce 2068 svobodně sejít, 
schránku vyzvednout a zavzpomínat,“ dodá-
vá Eva Smutná. Obranu svobody i v kontex-
tu minulé doby zmínila a také svými písně-
mi, kterými akci doprovodila, připomněla 
i patriotka Bára Štěpánová. 

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ 
STROMU REPUBLIKY PRAHY 6

99
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V první části rozhovoru jsme Ing. Jiřího 
Tomana představili jako strojaře, učitele 
fyziky a  technických oborů a  také lektora 
workshopů v  Národním technickém mu-
zeu. A  že jako fyzikář ví o  čase opravdu 
hodně a také že jeho akční rádius je mno-
hem širší, proto tvrdí, že z důvodů tříbení 
svých pocitů a myšlenek, jejichž hodnotu 
prověřuje právě čas, bychom je měli za-

pisovat formou sonetu. Další z mnoha zájmů Jiřího Tomana vedle 
ekologie a ochrany přírody vedou až k duchovním pastvinám - pře-
kladům sonetů Williama Shakespeara, nebo k mystické duchovní 
kultuře domorodých obyvatel Jižní Ameriky a Austrálie. „Pro indi-
ány a  Austrálce je čas nevýznamný, pro nás však zásadní.“ Skloubit 
domorodce a Shakespeara je svým způsobem zvláštní, nikoli však 
nemožné, a jak se nakonec ukazuje, úplně přirozené.

Fyzika, matematika a  strojařina zasáhly i  do  Tvé lektorské 
praxe v oboru humanitních a společenských věd. Narozeninové 
oslavy pro děti i dospělé, které vedeš v Náprstkově muzeu, mají 
kromě seznámení se s kulturněhistorickými souvislostmi časo-
vě i geografi cky vzdálených civilizačních okruhů opět praktický 
a fyzikální rozměr: účastníci si zkusí rozdělávání ohně, sekání pa-
zourkem, vrtání pazourkovým vrtákem, házení bumerangem, 
lov foukačkou, či vydělávání kůže (vše repliky) a mnoho jiného, 
ale také některé duchovní praktiky Austrálců a jihoamerických 
indiánů - šamanské bubnování, malbu, tanec a telepatii. A pro-
tože učitel musí sám umět to, co učí, ptám se - jak sám na sobě 
trénuješ telepatii Protinožců?

Při práci s dětmi zkouším první lekci telepatie podle knihy Marlo 
Morganové Poselství z věčnosti. Děje se to pomocí přenášení barev 
a výsledky jsou rozhodně mnohem příznivější, než by odpovída-
lo nahodilosti. Zabývat se způsobem života indiánů a aboriginců 
a snažit se skloubit ho s životem Evropana mi přijde velice inspira-
tivní a v zásadě zdravé. Například vztah k času - pro indiány a Aus-
trálce je čas nevýznamný, pro nás zásadní. Je výborné zapomenout 
na hodiny v rámci nějaké činnosti a určitě je žádoucí občas vypustit 
komunikační možnosti iPhonu a sám se snažit vycítit, co asi naši 
bližní dělají, na co myslí a co potřebují.

Tvrdíš na svém webu, že je překvapivé, jak u dětí i dospělých 
telepatie Protinožců funguje. Jaký byl dosud nejvýraznější 
příklad, se kterým ses na těchto oslavách setkal, a co si z toho 
všeho vzali návštěvníci těchto praktických cvičení z doby pra-
věku? Máš nějaké ohlasy?

Vybranému dítěti ve vedlejší místnosti posíláme myšlenkami jed-
nu ze čtyř barev. Stalo se párkrát, že se přenos povede třikrát za se-
bou a děti by pak místo jezení narozeninového dortu raději zkoušeli 
telepatii. Řezání provázků pazourkovými noži, vrtání do pískovce pa-
zourkovými vrtáky, křesání jiskřiček křemeny nebo křesadlem, nápo-
dobu rozdělávání ohně lukem i všechny další aktivity si děti doslova 
užívají. Nejlepší ohlasy mám tehdy, když za mnou třeba osmileté děti 
spontánně přijdou a řeknou: „Jirko, bylo to super.”

Na portále evernote.cz jsou zveřejněny Tvé básně převážně 
inspirované událostmi Tvé rodiny, jako jsou osobní či rodinná 
výročí a  narození vnučky, nebo přírodní tématikou, které se 
žádný básník úplně vyhnout nemůže. Dále je mezi nimi poéma 
Dějiny existence, strukturovaná na pravěk, starověk a začátek 
věků, a také Povánoční sonet z r. 1998. Není to právě ten, který 
jakousi oklikou, třeba jen tím slovem sonet, probudil Tvůj zá-
jem o překlady sonetů Williama Shakespeara? 

Forma sonetu je pro psaní básně opravdu 
výborná. Současný trend - volné verše s aso-
ciacemi a nahodilým rýmem - sice umožňu-
je poetičtější vyjadřování pocitů, ale taková 
forma poezie podle mně dlouho nepře-
žívá. O  takto zapsaných myšlenkách Williama 
Shakespeara by dnes nikdo nevěděl. Na jeho sonetech mě ovšem 
nejvíce zaujala jejich aktuálnost po čtyřech stoletích - např. téma prv-
ních sedmnácti sonetů je neochota zakládat rodinu a mít děti.

Podle čeho si vybíráš, který sonet přeložíš? Rozhodne to 
téma, které je ti osobně blízké, nebo které pociťuješ jako aktu-
ální v dnešní době, jak jsi zmínil? Stalo se Ti, že jsi překlad ně-
kterého sonetu nakonec vzdal? Nebylo by divu, jen málokdo si 
na pětistopý jamb troufne… 

Můj první sonet (116) byl přeložený domácí úkol z angličtiny, dal-
ších asi třicet pět sonetů jsem si vybíral podle tématu, další překlá-
dám popořadě. Je to lepší, protože skupinky sonetů mají podobné 
téma, některé Shakespeare psal dokonce na pokračování. Nyní jsem 
asi v polovině ze 154 a doufám, že nevzdám žádný.

Pro někoho znamená četba Shakespeara čirou radost z krásy 
jazyka vyvolávající chuť popasovat se s obtížemi překladu díla 
do brilantní češtiny, pro jiného jsou dramata a básně tohoto 
stále záhadného autora bezednou studnicí vybízející ke studiu 
rozmanitých lidských charakterů, ale i politiky napříč staletími. 
Co je konkrétně pro Tebe ze Shakespeara to nejdůležitější?

Určitě jejich aktuálnost, jak už jsem řekl. S každým novým sonetem 
mě znovu a znovu překvapuje další aspekt lásky a také Shakespearo-
va fi losofi e vůbec. Při překladu si dávám záležet na tom, aby sonet šel 
„pěkně do pusy”. Kdysi na vojně jsem chodil do recitačního kroužku, 
a tak si každý mnohokrát recituji, než ho natrvalo zapíšu. V každém 
překladu ovšem existuje těžké dilema při snaze o zachování všech 
významů slov, aktuálnosti významu a slabičného a větného rytmu. 
Dodržet těch 10 - 11 slabik ve verši je dost obtížné - v angličtině je 
mnohem více jednoslabičných slov než v češtině. Měl bych ještě říci, 
že vycházím z originálů a jejich neveršovaných překladů do moderní 
angličtiny zapsaných na stránkách Sparknotes v části No fear Shake-
speare, které píší pracovníci Oxfordské univerzity.

Všichni, kteří Tě znají, ví, jak hluboký je Tvůj vztah k přírodě 
a její ochraně. Na svém webu www.jirkatoman.cz chystáš novou 
stránku s názvem Moje ekologie. Co bude obsahovat?

Ekologickou stránku chystám už dlouho. Ač strojař, k přírodě mám 
opravdu nejblíž. Kromě techniky a fyziky jsem asi deset let ekologii 
učil. Ničení pralesů v Amazonii, na Borneu, v Polsku či lesů na Šumavě 
se mě silně dotýká, ale podle pravidla „mysli globálně, jednej lokálně“ 
je pro mne tou lokalitou Divoká Šárka a Hvězda, mezi nimiž bydlím 
a jejichž plíživou devastaci sleduji. S naší Tulinou chodím na tato stá-
le ještě nádherná místa, ale trpím, když vidím: holoseče i v chráněné 
přírodní lokalitě, zbytečné kácení velkých stromů, devastaci strání 
horskými koly, nesmyslné odřezávání spodních větví stromů, masové 
lámání rozkvetlých kočiček jívy, zbytečné strhávání skal ve skalní sou-
těsce Džbán a mnoho dalšího. Z většiny věcí viním necitlivý přístup 
Lesů hl. m. Prahy a jejich zadavatele Magistrátu hlavního města Prahy, 
s nimiž vedu marné spory. Svůj rigidní přístup prosazují i přes evident-
ní změnu klimatu a nějaký člověk, byť je členem dobrovolné stráže 
přírody a člen občanského spolku Pro Hanspaulku, je z jejich zaběh-
lých způsobů myšlení nevykolejí. I proto připravuji vlastní webovou 
stránku Moje ekologie, kde chci jednotlivé případy zveřejnit, protože 
o těchto věcech se musí mluvit a zřejmě pomůže jen tlak veřejnosti.

(red)

JIŘÍ TOMAN: SVÉ MYŠLENKY A POCITY BYCHOM 
MĚLI ZAPISOVAT FORMOU SONETU (2. část)
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Prodaná nevěsta 
2. září Šárka2. září Šárka



SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
10/2018

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K . 

Víte, kdy byl vynalazen medomet? (vynalezl Franz von Hruschka)
 a) 1735, 
 b) 1835, 
 c) 1865. 

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b) Nově připravovaná hra v Divadle Spejbla a Hurvínka pro dospělé diváky se jmenuje Ve dvou se to lépe…

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

1. Božena Šturcová, Praha 7, 2. Karel Cedrych, Praha 6, 3. Jan Hošťák, Praha 6
Cenu si vyzvedněte nejpozději do 30. října 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. října 2018,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V říjnu soutěžíme o tři knižní publikace VČELAŘSTVÍ I. a II. svazek, které jsou určeny hlavně pro začínající, 
ale i zkušenější včelaře.

říjen 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

2.10. ÚT KYTICE 

3.10. ST   KYTICE 

4.10. ČT KYTICE 

5.10. PÁ  CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD 

6.10. SO 16:00  DVEŘE DOKOŘÁN PRO NAĎU URBÁN-

KOVOU A JANU FABIÁNOVOU 

10.10. ST  ŠEST ŽEN 

11.10. ČT  KDYBY TISÍC KLARINETŮ 

13.10. SO 16:00  MOŽNÁ ŽE JISTĚ ALE URČITĚ SNAD 

16.10. ÚT  ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC 

18.10. ČT  ZAČALO TO VESTPOCKETKOU 

19.10. PÁ  BESAME MUCHO 

20.10. SO 16:00  ŠEST ŽEN 

26.10. PÁ  KDYBY TISÍC KLARINETŮ 

27.10. SO 16:00  OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR 

28.10. NE  KDYBY TISÍC KLARINETŮ 

29.10. PO  MŮŽEM I S MUŽEM 

30.10. ÚT  PRSTEN PANA NIBELUNGA 

31.10. ST  MOŽNÁ ŽE JISTĚ ALE URČITĚ SNAD

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

říjen 2018

03.10. středa 19:00 S+H „Ve dvou se to lépe...“
     PREMIÉRA
04.10. čtvrtek 10:00 + 14:30 Pohádky pro Hurvínka
06.10. sobota 16:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
     Prostějov
07.10. neděle 15:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
     Olomouc
09.10. úterý 10:00 Pohádky pro Hurvínka
10.10. středa 10:00 Pohádky pro Hurvínka
13.10. sobota 14:00 Pohádky pro Hurvínka
14.10. neděle 14:00 a 16:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie
     Kyjov
17.10. středa 10:00 Pohádky pro Hurvínka
17.10. středa 19:00 S+H „Ve dvou se to lépe...“
18.10. čtvrtek 15:00 S+H „Ve dvou se to lépe...“
     Zadáno pro KMD
19.10. pátek 19:00 Spejbl a město hříchu
20.10. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkova Nebesíčka
21.10. neděle 15:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
     Písek
23.10. úterý 10:00 Hurvínkova Nebesíčka
24.10. středa 10:00 Hurvínkova Nebesíčka
25.10. čtvrtek 10:30 + 14:00 Hurvínkův popletený víkend
27.10. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkův popletený víkend
31.10. středa 19:00 Dějiny kontra Spejbl
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Název ulice Hanzelkova vznikl v  roce 
2007 na  návrh občanského sdružení 
Hanspaulka. Jiří Hanzelka dlouhá léta žil 
ve své vile v ulici Na Míčánce, do níž po-
jmenovaná ulice ústí. Dostaneme se do ní 
také z ulice Na Klimentce.

Jiří Hanzelka, cestovatel a  spisovatel, 
v roce 1977 podepsal Chartu 77.

Jiří Hanzelka se narodil 24. prosince 
1920 v  domě, který stál na  svahu kopce 
Kotouč nedaleko Štramberka a patřil sprá-
vě místních vápencových lomů. Tři roky 
poté se rodina přestěhovala do  Kopřivni-
ce, kde jeho otec pracoval v automobilce 
Tatra ve vývojovém oddělení. Později otec 

sloužil jako osobní řidič ministra Hodži, 
proto rodina přesídlila do  Bratislavy, kam 
chodil Jiří do základní školy. Od roku 1930 
bydleli v Praze. Vystudoval obchodní aka-
demii a po maturitě v roce 1938 nastoupil 
na  vysokou školu obchodní. Když Němci 
v roce 1939 uzavřeli vysoké školy, pracoval 

jako zemědělský dělník ve  Zhoři 
u Tábora, kde při úrazu na  statku 
přišel o prst. Po vyléčení se stal za-
městnancem Kooperativy. Studia 
dokončil až po válce, ale již během 
nich se seznámil se spolužákem 
Miroslavem Zikmundem a  navá-
zali celoživotní přátelství. Spolu se 
rozhodli podniknout cestu kolem 
světa, o které již přemýšleli při stu-
diích. Po dokončení studií oba na-
stoupili do  kopřivnické Tatry a  za-
čali připravovat první cestu. Na tu 
vyrazili 22. dubna 1947 a  během 
tří let procestovali s  legendárním 
vozem Tatra 87, který jim zapůjčila 
kopřivnická továrna, Afriku a  Již-
ní Ameriku. Přízeň domorodců 

si dokázali získat tím, že se k  nim chovali 
jako host k hostiteli. Proto se ze svých cest 
vraceli s množstvím přátel.  Z  jejich cesty 
odvysílal rozhlas rekordních 700 reportáží. 
Pořídili množství fotografi í, zápisků a nato-
čili mnoho metrů dokumentárního fi lmu. 
Jako komerční inženýři také připravili ob-
rovské množství obchodních smluv. 

Po návratu do vlasti se roku 1954 oženil 
a později se mu narodily dvě děti, syn Jiří 
a dcera Hana. Roku 1958 věnoval svůj dům 
v  Gottwaldově tomuto městu s  podmín-
kou, že v něm budou zřízeny dětské jesle. 

Druhou cestu, již s  doprovodem, 
podnikli ve dvou vozech Tatra 805 v le-

tech 1959 až 1964. Při této výpravě 
projeli Asii, včetně Sovětského svazu, 
a Oceánii. Také na této cestě shromáž-
dili velké množství dokumentárního 
materiálu. Krátce po  návratu zemřela 
na rakovinu jeho žena.

V  naději, že se komunistické straně 
může zdařit reforma politického systé-
mu, vstoupil do  KSČ. Jako její člen stál 
i  v  roce 1968 na  straně reformních ko-
munistů a  účastnil se aktivně protest-
ních akcí na  podporu Pražského jara 
a  postavil se proti sovětské okupaci. 
Proto mu bylo v roce 1969 znemožněno 
dále publikovat a účastnit se veřejného 
života. Když v roce 1977 podepsal Char-
tu 77, nesměl dlouho dostat oficiální 
zaměstnání. Až v roce 1983 byl zaměst-
nán jako sadař na  prořezávání stromů 
v podniku Sady, lesy, zahradnictví. 

Ze zdravotních důvodů se časem od-
stěhoval z  Prahy do  Sedla u  Jindřicho-
va Hradce a  na  veřejnosti se objevil až 
po roce 1989. V  roce 1996 byla ve Zlíně 
otevřena expozice, týkající se jeho a Zik-
mundových cest. V  roce 2013 byla tato 
expozice přestěhována do bývalého are-
álu Baťových závodů.

Jiří Havelka zemřel 15. února 2003 a je 
pohřben na hřbitově sv. Jiljí v Domaníně 
nedaleko Třeboně. 

Jeho celoživotní tvorba byla napsána 
ve  spolupráci s  Miroslavem Zikmun-
dem a  týkala se výlučně jejich cest. 
Kromě mnoha knih a  rozhlasových 
reportáží natočili i  151 filmů, z  toho 
4 celovečerní a  147 dokumentárních 
a krátkometrážních. Všechny byly zpra-
covány ve zlínských ateliérech. 

(mip)
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SLYŠ HUDBU HUB: Každý den jednu dvě 
houby. V kostele sv. Matěje zazní vzpomínkový 
koncert na skladatele Václava Hálka

Od 10. září, 253. dne roku podle gregorián-
ského kalendáře, zbývá do konce roku 112 
dní. Za celou dobu dějin si k sobě toto datum 
přibralo mnoho událostí, které se ve  světě 
i v prostoru Čech ten den staly, a k tomu pěk-
nou řádku osobností z nejrůznějších oborů 
a oblastí. Jedno jméno ale mezi těmi umě-
leckými opravdu chybí – jméno hudebního 
skladatele Václava Hálka. Pro komunistický 
režim byl nežádoucí osobou a těžkosti se mu 
nevyhýbaly, jeho hudba nesměla svobod-
ně znít, přesto si k posluchačům vždy našla 
cestu jako skryté prameny bohaté na čistou 
vodu, a navzdory všemu byl, podle jeho přá-
tel, jedním z nejšťastnějších lidí, které jste kdy 
v  životě mohli potkat. Václav Hálek zemřel 
právě 10. září v roce 2014 ve věku 77 let.  

Připomínkou této zcela výjimečné by-
tosti, známé především jako tvůrce skla-
deb inspirovaných houbami, bude koncert 
z  Hálkovy skladatelské tvorby, který se 
uskuteční 13. října 2018 od 15 hodin v kos-
tele sv. Matěje. Pořadatelem setkání s hud-
bou a  vzpomínkami na  Václava Hálka je 
Římskokatolická farnost u kostela sv. Matěje 
za podpory MÚ Prahy 6. Účinkují Eva Horká 
a Pavla Kšicová - zpěv, Josef Kšica - varha-
ny, Jan Kvapil - housle, Viktorie Sůva – viola 
a Vladimír Sůva - violoncello. Pořadem bude 
provázet P. Matúš Kocian a další hosté.

Václav Hálek (1937-2014) vystudoval kla-
vírní hru a kompozici na Konzervatoři v Praze 
(prof.  František Pícha, prof.  František Brož) 
a poté skladbu na Akademii múzických umě-
ní u prof. Emila Hlobila. Vyrůstal v Suchdole, 
ale často jezdil k babičce do Spařenců u So-
botky, kde se naučil poznávat a sbírat hou-
by; v té době zcela jistě ještě netušil, že tato 
jeho právě probuzená vášeň v  pozdějších 
letech výrazně ovlivní i jeho tvorbu. Předko-
vé z otcovy strany byli Italové žijící v Trentu, 
babička jménem Vaia účinkovala u kočovné 
společnosti. Byl vzdáleně spřízněn s  hereč-
kou Janou Štěpánkovou a hercem Luďkem 
Sobotou, protože mezi jeho předky patřil 
básník Vítězslav Hálek. Hudba Václava Hálka 
je projevem umělcova nejniternějšího lyris-
mu. Má zvláštní charakter i proto, že mnoho 
jeho skladeb je opatřeno poznámkou „kom-
ponováno na interní hlas.“

Pro své náboženské názory byl v období 
totality nežádoucím skladatelem a jeho díla 
byla interpretována téměř výhradně v  za-
hraničí. Často ale spolupracoval s  divadly, 
kde našel zázemí a sobě blízké osobnosti. 
Začínal v  pražském Disku, kde v  té době 
studovali jeho vrstevníci, především Jiří 
Paďour, později celoživotní Hálkův přítel, 
dnes emeritní biskup, Naďa Šormová, Klá-

ra Jerneková a další. Spolupracoval s řadou 
režisérů, jako byli například Luboš Pistorius, 
Miroslav Krobot, Jiří Fréhar, Ladislav Vymět-
al, Karel Kříž, Gerik Císař a další. Kompono-
vaný pořad v pražské Viole „Odpusť mi mou 
lásku“ s Janem Hartlem a Martou Vančuro-
vou v režii Luboše Pistoria, kde Václav Há-
lek improvizoval na klavír, se udržel na re-
pertoáru více než třicet let (1972-2008). Je 
autorem úvodní skladby k  fi lmu Dušana 
Hanáka „Obrazy starého světa“ (1972) oce-
něného na  MFF v  Cannes. Celkem napsal 
přes 250 opusů scénické hudby.

Hudbu Václava Hálka by bylo možné roz-
dělit do  tří velkých oblastí. Hudba světská 
zahrnuje, kromě už zmíněných 250 opusů 
scénické hudby, 3 klavírní koncerty, kon-
cert pro varhany a smyčcový orchestr, dvě 
opery (Strašák a  hvězdy, Pouť) a  hudbu 
na  třídílnou Danteho Božskou komedii. Je 
dále autorem dvou smyčcových kvartetů, 
klavírního tria a  řady skladeb pro sólový 
klavír, sólové housle a další nástroje a lidský 
hlas. Hudbu duchovní obohatil o  několik 
desítek opusů pro nejrůznější obsazení, pro 
něž čerpal náměty ze svého duchovního ži-
vota, mariánských zjevení, liturgických tex-
tů, lidových písní, či latinské poezie. Česká 
biskupská konference mu udělila děkovné 
uznání za duchovní přínos v oblasti hudeb-
ní kompoziční tvorby a  za  svědectví křes-
ťanské věrnosti v tvorbě i životě.

Třetí oblastí je hudba „přírodní“. V  jeho 
případě se však nejedná o pouhou inspiraci 
přírodou nebo prosté „zhudebňování“ pří-
rodních objektů. Byl jedním z mála extrém-
ně vnímavých jedinců, kteří dokáží zachytit 
neslyšné vibrace, energetické pole daného 
objektu, které někdo vnímá jako obraz, 
auru, tedy světelnou záři, nebo zvuk. Autor-
ské ego v tomto případě pokorně ustupuje 
do  pozadí, protože  důležité je cosi mimo 
autorovu osobu. Václav Hálek vždy zdůraz-
ňoval, že jen zaznamenává, co k němu ob-
jekt vysílá. Stal se médiem pro zápis zvuků 
z jiného světa, který dosud neznáme, a jen 
někteří jsou schopni do něj nahlédnout. Dě-
lení Hálkovy tvorby podle tradičních oblastí 
na světskou nebo duchovní hudbu je pou-
ze orientační, protože zejména v jeho přípa-
dě platí teze, že vše souvisí se vším. Ke své 
práci přistupoval s nejvyšší vážností: „Proto-
že je Pán Ježíš všudypřítomný, je možné ho 
hledat v čemkoli. I v té houbě. To všechno je 
projev krásy a ohromné rozmanitosti příro-
dy, v ní není nic horšího ani lepšího, všech-
no je pravdivé, ať to vypadá, jak to vypadá.“ 

Zkušenost z  mykologické procházky 
v roce 1980 se stala jedním ze základů pro 

jeho Mykokosmickou symfonii. „A  to jsem 
uviděl pod tím hledáčkem. Houbu a  vesmír 
zároveň. Co to bylo, nevím. A hrálo to. Připojily 
se další nástroje, nastupovaly fl étna nebo kla-
rinet a další dechové nástroje, a já psal, dokud 
jsem něco slyšel. Když jsem potom přijel domů 
a přehrál si to na klavír, najednou jsem věděl, že 
mám nádherné téma na symfonii.“ Postupně 
vznikaly další skladby věnované tomuto té-
matu. Václav Hálek, člen České mykologické 
společnosti a  inspirátor vzniku komorního 
sdružení Mykolegium, měl k  lednu 2014 
na více než 2 000 druhů hub zkomponováno 
6 080 skladeb pro sólové housle a  několik 
set skladeb pro violu, violoncello nebo smyč-
cová dua. V roce 2002 vydal první díl svého 
legendárního Hudebního atlasu hub. O du-
chovním spříznění tohoto výjimečného skla-
datele se světem hub svědčí i to, že od nich 
nejen čerpal, ale sám jim projevoval svou 
úctu a náklonost, což dokládají existující fo-
tografi e a videozáznam Koncertu pro houby, 
který pro své mykologické lásky uspořádal 
na lesní mýtině na přinesené klávesy.  

Hudební atlas hub, jediné dílo tohoto 
druhu na světě, vydalo nakladatelství Fon-
tana v roce 2002. První díl plánované série 
byl věnován pouze hřibům. Je v něm vyfo-
tografováno, popsáno a notovým zápisem 
opatřeno 42 druhů hřibů. Nejdůležitější 
součástí knihy je ale CD s nahrávkami všech 
skladeb. Většina hub je charakterizována 
jednohlasou skladbou, nejčastěji v  podání 
houslí, ale například hřib kovář je duet pro 
housle a violoncello, hřib Romagnesiho se 
vyjadřuje kontrabasem, kriticky ohrožený 
hřib moravský fagotem. Hudba se nese 
ve  volných tempech a  pastorálně roman-
tických náladách. Podle poznámky v knize 
je patrné, že skladatel Hálek chtěl další díly 
věnovat pavučincům, holubinkám, žampi-
onům, pýchavkám, dřevním houbám a dal-
ším druhům. Zmínky o  Hudebním atlase 
hub  prolétly médii, jeho autor se objevil 
v nejedné tuzemské talk show a článek vyšel 
dokonce v britském Guardianu. Znalci alter-
nativních forem vážné hudby ví, že u Hálků 
se v 60. letech zastavil na smaženici průkop-
ník aleatorické experimentální hudby John 
Cage, sám vynikající znalec hub, mykolog 
a spoluzakladatel Newyorské mykologické 
společnosti. Nejrůznějších atlasů hub jsou 
na světě tisíce, ale tenhle je unikát. I kdyby 
ničím jiným, tak tímto dílem se Václav Há-
lek zapsal do dějin světové hudby. Koncert 
věnovaný této mimořádné osobnosti české 
hudby je to nejmenší, čím bychom si jeho 
dílo měli připomenout.

(red)
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Znám jednu dívku, ta má dukáty, má 
dukáty. Dukátů má ona dívčina vel-
mi  skromné množství, čeho má však 
hodně, je láska ke  sportu a  pohybu vů-
bec. Její školení v oboru klasického bale-
tu a  tance obecně prozrazuje například 
to, že když v  písku skočí k  síti a  tečuje 
míč, vždycky k  pobavení všech přihlíže-
jících propíná špičky, a  když padá, tak 
esteticky, ladně a s grácií. K beach, tedy 
plážovému volejbalu se dostala náho-
dou a hraje ho jako většina z nás amatér-
sky a s potěšením. Pokud jste aktivnější 
typ a mření na slunci vás ani o dovolené 
neláká a chcete něco víc, beach volejbal 
je dobrou volbou. Ať jste dáma, či muž, 
plážový volejbal vám vždy zaručí 3 v  1: 
pohyb, aktivní opalování a  příjemný 
peeling chodidel spojený s posilováním 
klenby právě díky písku. 

Plážový volejbal je poměrně mladý 
sport. Jeho autory byli údajně američtí 
vojáci, kteří na  plážích trávili svůj vol-
ný čas pod vysokou sítí, alespoň tak 
to zmiňují prameny z  doby po  1. svě-
tové válce. V  Evropě se beach volejbal 
nejprve uchytil ve  Francii. Se zvyšují-
cí se oblibou tohoto sportu to pak šlo 
už poměrně rychle. První turnaj STATE 
BEACH se konal v Santa Monice ve Spo-
jených státech roku  1954. Mezinárodní 
volejbalová federace (FIVB)  se sídlem 
ve švýcarském Lausanne, sdružující 220 
národních volejbalových svazů na  ce-
lém světě, zakládá v roce 1986 Světovou 
radu beach volejbalu. Jako olympij-
ský sport byl uznán v r. 1993.

Je nabíledni, že plážový volejbal se vy-
vinul z klasického volejbalu, ale protože 
pohyb nohou váže písek, způsob a rych-
lost pohybu jsou proto jiné, adaptoval 
a  přizpůsobil si pravidla ke  svým mož-
nostem a  účelu, i  když většinu pravidel 
klasického volejbalu zachovává. Nejdů-
ležitější a  nejviditelnější změnou je, že 
družstvo tvoří pouze dva hráči, kteří hrají 

naboso, případně v  chladném počasí 
ve speciálních ponožkách. Hraje se mír-
ně odlišným míčem a pískové hřiště má 
menší velikost 8×16 m. Protože na kurtu 
není vyznačena střední čára, hřiště vy-
mezují pásky napnuté na zemi; přešlapy 
do soupeřova hřiště jsou povoleny.

Také v  pravidlech hry existují rozdíly.
„Teče na bloku se počítají jako dotek, smí 
proto následovat jen dva další doteky,“ 
praví Wikipedie. „Při prvním odbití druž-
stva není při použití vrchního odbití prsty 
dovolen vícenásobný dotek míče, proto se 
toto odbití pro první úder zpravidla vůbec 
nepoužívá (neboť je typicky hodnoceno 
jako dvojdotek); výjimkou je příjem tvrdě 
udeřeného míče, při kterém je dovoleno 
míč na  okamžik přidržet prsty. Je zaká-
záno ulívání míče: útočný úder nesmí být 
hrán konečky prstů s otevřenou dlaní, pří-
padně míč usměrňovat uvolněnými prs-
ty; obouručné čisté odbití prsty je sice při 
útočném úderu povoleno, avšak míč musí 
být odehrán jen kolmo na  rovinu ramen, 
takže se takový útočný úder zpravidla ne-
používá.“ Běžný smrtelník, pokud tedy 
nehraje závodně třeba amatérskou ligu, 
si takové správné počítání správně pro-
vedených tečů bez předchozí praxe ani 
nedovede představit. Ale letní prázd-
ninové hry s  míčem v  písku u  sítě si to 
přeberou po svém.

Pokud si nemáte kde zahrát, když se 
nedostanete k moři nebo do prázdnino-
vého rezortu, kde je potřebné vybavení, 
přece jen plocha 8x16m opatřená pís-
kem není úplná maličkost, můžete zajít 
do  některého beach clubu, kterých je 
v Praze několik. Hnízdem plážového vo-
lejbalu v Praze 6 je BEACHPRAHA ARENA 
ve sportovním areálu Strahov. K dispozi-
ci má tamní BEACH CLUB STRAHOV čtyři 
nové venkovní kurty a tři další prostoro-
vě variabilní hřiště, která lze přestavět 
na  volný prostor pro havajskou beach 
party. Plážové volejbalisty ze Strahova 

nezaskočí ani zima, protože pro zimní 
období je klub vybaven třemi indoor 
beach volejbalovými vytápěnými kurty. 

Poslední možností, jak být v  kontak-
tu s  plážovým volejbalem, aniž zabo-
říte nohy do  písku a  dotknete se míče, 
je sledovat zápasy v  televizi. Je s  podi-
vem, že i  když Česko nemá moře, ani 
dravé řeky hřmící dolů z  velehor, přes-
to čeští sportovci v plážovém volejbalu 
nebo vodním slalomu na „divoké vodě“ 
v porovnání se světem netahají za krat-
ší konec. K posledním prestižním akcím 
tohoto druhu patřil Světový pohár v plá-
žovém volejbale 2018, který se uskuteč-
nil od 20. do 24. června 2018 v Ostravě, 
na  němž se představily české i  světové 
beachvolejbalové hvězdy. Vždycky je 
ale lepší to alespoň zkusit a hrát aktivně 
sám, a kdo ví, třeba se tato letní inspira-
ce u  někoho změní v  trvalého koníčka 
a sportovní vášeň.

(red)

Nohy v písku, na síti tanec rukou 
a o havajské beach party s květem za uchem
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Chcete-li vidět zajímavou galerii novodobých malířských 
ozvěn směrů, stylů a technik vybraných modernistů 20. století, 
avšak podaných zcela autorským rukopisem tvůrce současnos-
ti, pak navštivte Entrance Gallery, kde do  14. října 2018 pro-
bíhá výstava Vasila Artamonova. Po názvem Studium je zde 
vystavena kolekce 61 obrazů na  téma portrétu, autoportrétu 
a zátiší. Portréty vznikaly během společných setkání a diskusí 
s přáteli, kteří pravidelně přicházejí do umělcova ateliéru, takže 
výstavu bychom mohli brát jako výtvarnou dokumentaci a ga-
lerii osobností, které se kolem autora pohybují. 

Přestože výstava nese název Studium, nejedná se ani tak o stu-
die portrétovaných osob jako spíše o studium vlastních malířských 
a tvůrčích dovedností autora, jehož úkolem, který si sám zadal, je 
volnou stylizací ztvárnit hlavu, tvář konkrétní osoby, charakter por-
trétu jako zobrazení určitého typu člověka a atmosféru ateliéru bě-
hem malování, kterou spoluvytvářejí četné předměty, což výstava 
pěkně ukazuje. Malířská zátiší jsou důležitým tématem této výsta-
vy, což může být pro milovníky tohoto žánru velké potěšení. A jaké 
předměty to jsou? V uměleckém ateliéru nic neobvyklého – sklen-
ky a lahve, kávovar, lampa, malířská paleta, ale i vysoce dekorativní 
lebka, části lidské kostry, kytara, nezbytná dýmka a další. Ve výstavě 
se ale jedná o víc, než jen o autorovo studium. Jde také o nové mož-
nosti čtení uměleckých děl, které je zde nabídnuto pomocí insta-
lace pěti kusů speciální kari sítě, vyrobené přímo pro prostor této 
galerie, rozpjatých od stropu k podlaze. A i když se díváme na je-
den obraz, kovová konstrukce „stěn“ s velkými oky zároveň umož-
ňuje pohled a průhled na všechny další. Malby tak pronikají jedna 
do druhé a stávají se součástí většího celku. 

Vedle portrétovaných osob zobrazuje část obrazů též jeho 
uměleckého kolegu Alexeye Klyuykova a  dokonce i  kurátora 
výstavy Marka Tischlera, dalšího malíře. Setkání se samotným 
autorem pak nabídne vystavená kolekce Artamonovových 
autoportrétů, a  to v  mnoha variacích: autoportrét v  brýlích, 
v  okenním odraze, s  červeným uchem, s  depozitem v  poza-
dí, s  lesklou paletou, v protisvětle, se zeleným světlem, s kní-
rem…, a  i  ony vypovídají o  inspiraci a  refl exi světa autora 
a jeho ateliéru. 61 maleb doplňuje instalace ve výklenku, lahve 
a hlava muže, tedy reálné trojrozměrné předměty, které do ex-
pozice přenášejí kousek atmosféry ateliéru. K nahlédnutí jsou 
zde také knihy s  inspiračními zdroji, které měl autor k  dispo-
zici, když obrazy vytvářel. Vystavená díla pocházejí z  let 2015 
– 2018, z toho polovina je z letošního roku. Artamonov je tedy 
neobyčejně plodný autor.

V  kontextu současného umění je tato výstava návštěvníko-
vi srozumitelná a přístupná co se tématu, stylu a pojetí malby 
týče, protože se jedná o tradice malby 20. století, které jsou do-
statečně „nakoukané“ a  esteticky zažité, přesto cítíme, že pod 
povrchem doutná cosi víc - bouře, kterou v tomto případě drží 
na  uzdě bohulibý účel celoročního projektu Entrance Gallery, 
jehož je výstava Studium součástí - oslavovat výtvarné umělce/
pedagogy. Skoro se až chce říct, že by nemusela být tak krot-
ká. Výstava, výsledek spolupráce pedagoga Fakulty výtvarných 
umění v Brně Vasila Artamonova a jeho bývalého studenta Mar-
ka Tischlera, nabízí pohled do světa bravurní malby, jejíž rodnou 
sestrou je divokost a  stravující vášeň, která pro jednou zapo-
mněla na své konfl ikty se světem (viz níže) a oddala se jen sobě 

Studium (malby portrétu), nové možnosti 
čtení uměleckých děl a mnohem víc 

nabízí VÝSTAVA VASILA 
ARTAMONOVOVA 

v Entrance Gallery

Autoportrét s knírkem 2018 pohled do expozice

Alexey s čistou paletou 2016



17

samé a potěšení z přátelství a tvůrčí atmosféry, která provázela 
vznik každého zde vystaveného díla.

Kurátor Marek Tischler k  tomu říká: „Desítky pomalovaných 
desek s ambicí namalovat lepší obraz než ten předešlý, dalo vznik-
nout kvalitní malířské práci. Vasil Artamonov pracuje převážně 
v ateliéru, který sdílí se svým dlouholetým kolegou Alexeyem Kly-
uykovem. V ateliéru probíhají pravidelné schůzky, scházejí se zde 
jejich přátelé a  společně diskutují. Právě tato setkávání se stala 
pro Artamonova impulsem k portrétování svých přátel. Jeho sna-
hou však není malovat portrétní studie, nýbrž uvolněné obrazy 
plné formálních experimentů a odkazů na malířskou tradici, pře-
devším tvorbu vybraných modernistů 20. století. Vasil Artamonov 
tak čelí minulosti zvoleného média a skrze své bravurní malířské 
dovednosti vytváří nové obrazové kvality.“ 

Ačkoliv Vasil Artamonov (1980) žije již téměř dvacet let v čes-
kém prostředí, jeho tvorba obvykle vychází z ruského klimatu. 
Artamonovův expresivní rukopis je dobře čitelný – reálné tvary 
převádí na přesné linky a plochy určené barvou; vedle plátna 
maluje také na  sololitové desky, sklo, či překližku.  Myšlenko-
vé a ideové zázemí už tak jednoduché není. V osobní rovině je 
častým tématem a vnitřním pojítkem jeho prací rekonstruová-
ní minulosti a opětovné vyvolávání obrazů prožité zkušenosti. 
V rovině kolektivní lidské a umělecké zkušenosti jeho díla od-
kazují na  tvarosloví suprematismu, ruského konstruktivismu, 
futurismu, socialistického realismu a k undergroundové scéně 
konceptuálního umění poválečného SSSR. 

I když díla samotného Klyuykova na výstavě Studium nejsou 
přímo vystavena, je zde Artamonovovo umělecké dvojče la-
tentně přítomno nejen jeho portrétem, proto je dobré si i jeho 
krátce představit. Spolupráce s Alexejem Klyuykovem (*1983), 
s  nímž Vasil Artamonov tvoří uměleckou dvojici od  roku 

2005, v  mnohém ur-
čuje a  vysvětluje 
Artamonovovo směřo-
vání. Přestože oba auto-
ři pocházejí z  Ruska, žijí 
od  svého mládí trvale 
v  Čechách. Spojuje je 
obava z  kulturního i  spo-
lečenského vývoje, re-
volta proti stávajícím ká-
nonům v  umění, politice 
i veřejném životě, který je 
naplněn deziluzí a  diktá-
tem tržního systému. Je-
jich umění se pak v mno-
ha dokumentovaných 

případech projevilo skutečnou akcí – občas pěknou divočinou 
na  hranici diverze a  ilegality. Podstatně krotším, ale neméně 
výmluvným gestem a protikulturním manifestem se například 
stala jejich budapešťská instalace z  r. 2008 Estu do  Silento, 
v níž proklamovali nutnost ticha, kterého je podle nich možné 
dosáhnout pouze zastavením produkce a trhu s uměním.   

Artamonov a  Klyuykov sice často umělecky pracují s  politickým 
podtextem, přesto nejsou jejich díla angažovaná v pravém slova smy-
slu; nemají za cíl provokovat, měnit, útočit, ale vyslovovat svůj názor 
na prostředí, v němž se pohybují, destrukce se střídá s nostalgií, před-
měty mají až mytický charakter. Primárním médiem jejich tvorby, ges-
tem a proklamací záměru postavit se mimo hlavní proud ofi ciálního 
umění, včetně jeho kritiky, je malba, avšak defi nitivní podobu společ-
ných výstav určuje kombinace obrazů, soch, plakátů, bizarních objektů, 
videoinstalací a jiných vizuálních forem. 

Vasil Artamonov uspořádal desítky samostatných a skupino-
vých výstav (Praha, Liberec, Blansko, Jihlava, Brno, Šternberk, 
New York, Turín, Poznaň, Budapešť, Jakarta, Bonn, Moskva, 
Bratislava, Bukurešť, Zagreb, Petrohrad, Vídeň). Je velké štěs-
tí, že tak výrazná umělecká individualita patří do  kulturního 
prostředí České republiky. Zařazuje se tak po bok významných 
ruských tvůrčích osobností z dob meziválečné ruské emigrace, 
s jejichž pomocí se formovalo moderní umění českého a stře-
doevropského prostoru 20. století. 

(red)

Vasil Artamonov (*1980, Moskva, SSSR) vystudo-
val Ateliér intermediální konfrontace u  prof.  Jiří Davida 
na  Vysoké škole umělecko-průmyslové v  Praze. Během 
svých vysokoškolských studií (1999–2006) byl stážistou 
také v  ateliérech malířství II u  Vladimíra Skrepla (AVU) 
a malby u Pavla Nešlehy a Stanislava Diviše. Je zakláda-
jícím členem výtvarné skupiny P.O.L.E. Je (společně s  A. 
Klyuykovem) nositelem Ceny Jindřicha Chalupeckého z r. 
2010. Jeho umělecký růst ovlivnila i další stipendijní rezi-
denční tvůrčí pobyty: MuseumsQuartier (ErsteBank/Tran-
zit, Vídeň, 2007), galerie Impex (Visegrad Fund, Budapešť, 
2008), ISCP (Trust for Mutual Understanding, New York, 
2011) a České centrum (Moskva, 2012). Kariéru pedagoga 
zahájil na AVU jako asistent (2007–2008). Pokračoval jako 
učitel počítačové grafi ky na Střední odborné škole multi-
médií a počítačové grafi ky v Praze (2008–2012), v r. 2012 
nastoupil na pozici vedoucího ateliéru malířství 1 na Fa-
kultu výtvarných umění VUT v Brně, kde působí dodnes. 

Ateliérové zátiší s botou 2017

Zátiší s lahví
pod oknem 2018

Ladislava Galžiová 2018
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Vrátím se ke vzpomínce okolní krajiny, 
naproti vokovickému hřbitovu byla ko-
nečná stanice tramvaje číslo 11 - Dolní 
Liboc. Naproti stanice byly obchůdky: 
mlékárna, potraviny, trafi ka a toalety pro 
dopraváky. Okolo vokovické vozovny 
byla prašná cesta, pod ní dole byla vybí-
raná zemina pro cihelnu. Stála asi 600 m 
na  pozemku ve  Veleslavíně.  Pokračuji 
směrem ke  Kladenské, dneska je to Ev-
ropská, kde byla nouzová stavba s  vel-
kým oplocením rodiny Hanzlíkových, 
kteří tam měli úschovnu kol. Jednoho 
dne nás překvapila stavba na  pozemku 
cihelny ve Veleslavíně, v  údolí, kterému 
jsme říkali hliník. RAD, říšská pracovní 
služba, zahájila budování kasáren. Sta-
věli dřevěné montované baráky o délce 
20 metrů a  šířky 7 metrů. Jeden takový 
barák postavili pod vokovickou vozov-
nou pro psy a  v  části toho baráku měli 
uložené zbraně. Od  tohoto baráku bylo 
postaveno hřiště s překážkovou dráhou, 
kam jsem si pravidelně chodil zaběhat. 
Nikdo si mě nevšímal. V  Šárce se pravi-
delně cvičili vojáci SS 2. záložního prapo-
ru z ruzyňských kasáren, přískoky, cvičné 
střelby i  s  ostrou munici.  Dokonce se 
jednou stalo, že jsme byli u potoka, kde 
asi 300 m od  nás začali bez jakéhokoliv 
varování dopadat granáty z minometu.  

Celkem bylo postaveno deset baráků, 
které stály na  20 cm kůlech. Uprostřed 
každého z nich byla postavena protipo-
žární stěna z cihel s vývodem pro komí-
ny. A tak nám tam vznikla kasárna RAD, 
co byla předvojenská výchova. V  kasár-
nách bylo ubytováno přes 300 mužů. 
Asi 20 metrů od  domku  Hanzlíkových 
byl vykopán kruhový okop o  průměru 

2,5 m a hloubky 120 cm, který sloužil pro 
fl ak (protiletecký kanon). Byl obsazován 
posádkou při vyhlášení leteckého po-
plachu.  V  kasárnách měli taky vlastní 
hudbu, cvičili se zahradními rýči k poctě 
zbraň, ale měli také pušky.

Celý objekt kasáren nebyl oplocen. 
Vjezd do  kasáren z  Kladenské ulice, je 
totožný se současným vjezdem z Evrop-
ské ulice (areál ministerstva vnitra). Byli 
jsme svědky jedné tragické události, kdy 
po  veřejné cestě na  jižní straně areálu 
kasáren po  dvacáté hodině procházel 
chlapec s  děvčetem. Pravděpodobně 
noční strážný na ně volal „halt!“, jenomže 
dvojice na veřejné cestě si neuvědomila 
následky a  pokračovala dál. Dvojici za-
střelili. Na posledním rozloučení s těmito 
mladými lidmi jsem byl na  vokovickém 
hřbitově jako ministrant, jsou tam ulože-
ny v rodinném hrobě. 

V sobotu 27. záři 1941 do Prahy přijel SS 
obergruppenführer generál policie Rei-
hard Heydrich. Okamžitě vyhlásil civilní 
stanné právo. Zahájil razie podle předem 
připravených seznamů a zahájil popravy. 
Za  jeho éry bylo popraveno 
na střelnici v Kobylisích na pět 
set osob a tisíce jich bylo po-
sláno do koncentračních tábo-
rů. Proti nacistům v domácím 
odboji byl zapojen i František 
Fridrich, předseda Červeného 
kříže. Zachránil několik desí-
tek lidí, bydlel v  ulici Na  Oře-
chovce č. 256. Podle výpově-
di protektorátního policisty 
pana Laštovičky byl František 
Fridrich povolán na  gestapo 
do kanceláře, kde měl být vy-

slýchán, na  nic nečekal a  vhrnul se z  1. 
patra z okna na chodník. Byl ihned mrtvý. 
Na radiopřijímačích jsme museli mít ští-
tek oznamující, že poslech zahraničního 
rozhlasu je zakázán pod hrozbou trestu 
smrti. Přesto jsme ho poslouchali a my-
slím, že většina z  nás tenkrát riskovala 
smrt a ten rozhlas poslouchala taky, ze-
jména vysílání z Londýna nebo z Moskvy. 
K nám domů několikrát přišel na poslech 
rozhlasu i zubař, který bydlel u nás v ulici 
a já jsem mu občas, když byl u nás, hlídal 
jeho dvě děti. Rovněž k nám chodil i ně-
mecký letec, který bydlel v baráku v su-
terénu, pocházel z Hamburku, jeho otec 
byl za  protinacistickou činnost zavřený 
v koncentračním táboře Dachau, kde byl 
popraven. Jmenoval se Plinke, měl dcer-
ku Ozi. Jednou jsem si koupil knížku „Vá-
lečné letectvo“ pro protiletadlovou služ-
bu a podle ní jsem se naučil rozeznávat 
letadla. Časem jsem je dokázal rozeznat 
již podle zvuku motoru. Jednoho dne 
v poledne při obědě jsem zaslechl zvuk 
motoru stíhacího letounu Me 109 Bf jak 
přelétl nízko nad naším domem. Vyběhl 
jsem před dům a viděl jeho přelet v malé 
výšce na severní stranu Šárky. Rozeběhl 
jsem se k potoku, dnes koupaliště Džbán, 
podél zahradnictví pana Sovy a  do  du-
bového lesa, kde jsem se sešel s  naším 
zubařem, který tam také běžel a na od-
vraceném svahu na louce ležel letoun, pi-
lot ležel vedle trupu letadla a jen jsme se 
k němu přiblížili, za našimi zády již hrčely 
motorky se sajdkárou a kulomety a hned 
uzavíraly cestu k  letounu. Doktor chtěl 
fotografovat, tak jsem se s  ním dohodl, 
aby foto provedl potajmu tak, že jsem si 
dal ruku v bok a on mi do vzniklého pro-
storu pod paží dal fotoaparát a udělal pár 
snímků. Za chvíli jsme museli odejít, pro-
tože nás vyhnali pryč. 

EMIL ŠNEBERG
Moje vzpomínky na Vokovice a Veleslavín (VI. část)

Veleslavínská kasárna RAD

Letadlo Messerschmit Bf 109, 
které nouzově přistálo v Šárce



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

 GENERÁL PELLÉ A ČEŠTÍ UMĚLCI VE VELKÉ VÁLCE
 22. září. – 11. listopadu 2018
Ojedinělá výstava k výročí založení ČSR vznikla ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a Památníkem národního písemnictví. 
Výstava představí generála Pellého, jako kulturní osobnost v kontaktu s avantgardou, jako bravurního kreslíře, krajiny, obyvatel, památek, 
i dojmů z cest, stejně jakožto manžela Jarmily Braunerové a otce. To vše v souvislosti a na pozadí Velké války, zachycené mnoha českými 
 umělci jako jsou Kupka, Váchal, Filla, Mařatka či Gutfreund, jejichž díla ve výstavě najdete. Vstup: 90/60 Kč – zákl. / snížené.

 ŽENY A JINÁ DOBRODRUŽSTVÍ BOHUMILA KONEČNÉHO
 25. září. – 11. listopadu 2018
Výjimečný, ilustrátor a mistr dynamických dobrodružných autor kreseb krásných žen, knih Jaroslava Foglara a Otakara Batličky, ale i tvůr-
ce řady reklamních plakátů ve  stylu 50. let. Výstava vznikla k  oslavě výročí narození autora a  představí osudově silný životní příběh 
jednoho z nejvýraznějších tvůrců své doby. Řadu unikátních děl a dokumentární film doprovází obsáhlá publikace: Ženy a dobrodružství 
 Bohumila Konečného. Vstup: 90/60 Kč – zákl./snížené. 

 BABYLON – MICHAL ŠKAPA | 21. listopadu – 3. února 2019
Malby Michala Škapa ve dvou patrech výstavní plochy doplní instalace objektů jak unitř budovy tak v přilehlé zahradě s okolí. Doposud nej-
rozsáhlejší autorova přehlídka. Úspěšně navazující na předchozí řadu samostatných výstav. Jazyk, písmo, kód, mapa – složky vzájemně 
tématicky protínající výstavu vytříbeným výtvarným jazykem, kdy až prorocky odkazují k Babylonské věži, jakožto hrozby dekonstrukce 
 vrcholných struktur městské civilizace dneška. Vstup: 90/60 Kč – zákl./snížené. 

KURÁTORSKÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY 
ŽENY A JINÁ DOBRODRUŽSTVÍ 
BOHUMILA KONEČNÉHO – 4. října 2018 v 18:00 hod.
Komentovaná prohlídka s kurátorem v rámci doprovodných programů Galerie Villa Pellé výstavy Bohumil „Bimba“ Konečný – ženy a jiná 
dobrodružství. Komentovanou prohlídkou s  dobrodružným výkladem a  spoustou zábavných zákulisních historek provede kurátor Jan 
Hosnedl. Vstup: 90/60 Kč – zákl./snížené

ODPOLEDNE A VEČER S RYCHLÝMI ŠÍPY – ZÁŽITKOVÁ HRA
20. října 2018 ve 14:00 hod. 
V rámci doprovodného programu se uskuteční venkovní zážitková hra pod taktovkou Sdružení přátel Jaroslava Foglara a Skautská nadace 
Jaroslava Foglara, provede účastníky po Praze světem dobrodružství Rychlých Šípů se zakončením ve Ville Pellé.

POVÍDÁNÍ O RYCHLÝCH ŠÍPECH – PŘEDNÁŠKA / DISKUSE
20 října 2018 v 16:00 hod. 
O Rychlých šípech s Václavem Marhoulem, ilustrátory Marko Čermákem a Jiřím Filípkem a dalšími. Možná přijde i Jindra Hojer… Volně 
navazující večer na předchozí program s besedou ve Ville Pellé. Vstup: 90/60 Kč – zákl./snížené

ŽENA V KOMIKSU A V TVORBĚ BOHUMILA KONEČNÉHO – BESEDA A KŘEST KNIHY 
31. října 2018 v 17:30 hod. 
Podvečerní beseda spojená s křestem knihy Zuzanka a její svět, která čerstvě vychází v nakladatelství Albatros, na téma: žena v komiksu 
a  v  tvorbě Bohumila Konečného. Povede odborník na  komiks Tomáš Prokůpek, společně s  historikem umění Tomášem Pospiszylem 
a Ondřejem Műllerem z nakladatelství Albatros. Vstup: 90/60 Kč – zákl./snížené.

PODZIM 2018
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

VÝSTAVY

DOPROVODNÉ PROGRAMY 



    POŘIĎTE SI ZIMNÍ
      PŘÍSLUŠENSTVÍ
            VÝHODNĚ

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

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

Rozšiřte možnosti svého vozu a vyberte si ze stovek inovativních a praktických produktů ŠKODA 
Originálního příslušenství. Získáte bezpečné a kvalitní doplňky, které jsou plně kompatibilní s modely 
ŠKODA a podléhají náročnému testování. Do konce listopadu můžete navíc využít až 20% zvýhodnění 
na vybraný sortiment ŠKODA Originálního příslušenství zahrnující například gumové koberce či vany
do zavazadlového prostoru. Pokud potřebujete zimní kola, můžete vybírat ze široké a výhodné
nabídky zimních kompletních kol ŠKODA, která přesně pasují na váš vůz a jsou kombinovány pouze
s kvalitními pneumatikami renomovaných výrobců. Na zimní kompletní kola a samostatné zimní 
pneumatiky navíc poskytujeme ŠKODA Pneugaranci.

Více informací získáte na Infoline 800 10 12 12 nebo na www.prerost-svorc.cz

Originální příslušenství

Kvalitní. Bezpečné. Certifi kované. Dostupné. 

Sleva až 20 %
Do 30. 11. 2018
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