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28.9. – 6.10.2019
Filmová přehlídka NOVÝ RUSKÝ FILM 2019
program a prodej lístků na www.novyruskyfi lm.cz

7/10/PONDĚLÍ
16:00/KINO SENIOR – Monetovy lekníny: Magie vody a 
světla (výstavy na fi lmovém plátně za 60 Kč)
18:00/NOVINKA – Parazit (vítěz letošního festivalu v 
Cannes)
20:30/NOVINKA – Joker (vítěz letošního festivalu v 
Benátkách)

8/10/ÚTERÝ
18:00/NOVINKA – Národní třída (nový český fi lm)
20:00/NOVINKA – Joker (vítěz letošního festivalu v 
Benátkách)

9/10/STŘEDA
16:00/KINO SENIOR – Yesterday (kino nejen pro seniory 
za 60 Kč)
18:00/NOVINKA – Parazit (vítěz letošního festivalu v 
Cannes)
20:30/KONCERT V KINĚ – Metallica & San Francisco 
Symphony: S&M² (jediný den v českých kinech)

11/10/PÁTEK
19:00/DIVADLO – Hledám milence, Zn.: Spěchá! (divadlo 
Artur)

13/10/NEDĚLE
14:00/DIVADLO PRO DĚTI – O zvědavém slůněti (Studio 
dell‘arte)
16:00/KINO JUNIOR – Ovečka Shaun ve fi lmu: Far-
mageddon
18:00/NOVINKA – Joker (vítěz letošního festivalu v 
Benátkách)
20:15/35MM FILM: 2x LANĎÁK – Svatba jako řemen 
(projekce z originální fi lmové kopie s úvodem)

14/10/PONDĚLÍ
16:00/KINO SENIOR – Gauguin na Tahiti – ztracený ráj 
(výstavy na fi lmovém plátně za 60 Kč)
18:00/NOVINKA – Národní třída (nový český fi lm)
20:00/NOVINKA – Pražské orgie (nový český fi lm)

15/10/ÚTERÝ
18:00/NOVINKA – Pražské orgie (nový český fi lm)
20:00/NOVINKA – Tenkrát v Hollywoodu

17/10/ČTVRTEK
18:00/NOVINKA – Národní třída (nový český fi lm)
20:00/FILMOVÝ KLUB – Takové krásné šaty

18/10/PÁTEK
16:00/KINO SENIOR – Bolest a sláva (kino nejen pro 
seniory za 60 Kč)
18:00/NOVINKA – Staříci (nový český fi lm)
20:00/NOVINKA – Pražské orgie (nový český fi lm)

19/10/SOBOTA
10:00/KONCERT PRO DĚTI – Štístko a Poupěnka: Ať žijí 
pohádky! 
14:00-23:00/DLABAČOV MÁ NAROZENINY
Celodenní program ke 4. narozeninám Dlabačova 
(sledujete náš web)

20/10/NEDĚLE
48 Hour Film Project – Premiéry natočených fi lmů a 
vyhlášení vítězů
Bližší informave na www.praha.48hfp.eu

21/10/PONDĚLÍ
16:00/KINO SENIOR – Prado: Sbírka plná divů (výstavy 
na fi lmovém plátně za 60 Kč)
18:00/NOVINKA – Staříci (nový český fi lm)
20:00/NOVINKA – Parazit (vítěz letošního festivalu v 
Cannes)

22/10/ÚTERÝ
18:00/NOVINKA – Panství Downton
20:15/NOVINKA – Tenkrát v Hollywoodu

23/10/STŘEDA
16:00/KINO SENIOR / TOP.DOC – Diego Maradona (kino 
nejen pro seniory za 60 Kč)
18:00/NOVINKA – Deštivý den v New Yorku
20:00/NOVINKA – Nabarvené ptáče (nový český fi lm)

24/10/ČTVRTEK
18:00/NOVINKA – Poslední aristokratka (nový český fi lm)
20:00/FILMOVÝ KLUB – Voda, krev, rakije a zombie 
epidemie

27/10/NEDĚLE
14:00/DIVADLO PRO DĚTI – Kuchyňská skříň (divadlo 
Pruhované panenky)
16:00/KINO JUNIOR – Zloba: Královna všeho zlého
18:00/NOVINKA – Poslední aristokratka (nový český fi lm)
20:00/35MM FILM: 2x LANĎÁK – Já, truchlivý Bůh (pro-
jekce z originální fi lmové kopie s úvodem)

28/10/PONDĚLÍ
16:00/KINO SENIOR – Klimt & Schiele: Erós a Psyché 
(výstavy na fi lmovém plátně za 60 Kč)
18:00/NOVINKA – Poslední aristokratka (nový český fi lm)
20:00/NOVINKA – Zombieland: Rána jistoty

29/10/ÚTERÝ
19:00/DIVADLO – Hodina duchů (divadlo Artur)

31/10/ČTVRTEK
17:30/CESTOVATELSKÁ BESEDA – Jiří Kolbaba – Havaj
19:30/CESTOVATELSKÁ BESEDA – Jiří Kolbaba – Aljaška

DIVADLA NA DLABAČOVĚ (již v předprodeji na 
našem webu a v pokladně)
10/11/NEDĚLE 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)

18/11/STŘEDA v 19:00 – Doktor v nesnázích – Průměr-
ný plastický chirurg čelí kuriózním situacím v ordinaci 
své soukromé kliniky. Hrají: Karel Zima, Ivana Korolová / 
Anna Stropnická, Magda Weigertová / Zuzana Mixová, 
Dana Morávková / Miluška Bittnerová, Anna Kulovaná / 
Patricie Solaříková

2/12/PONDĚLÍ v 19:00 – Zelňačka – bláznivá komedie 
s Oldřichem Víznerem a Otakarem Brouskem ml. Na 
motivy slavného francouzského fi lmu (divadelní soubor 
Famílie)

PROGRAM KINA DLABAČOV – ŘÍJEN 2019
S NOVOU KLIMATIZACÍ

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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Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář v Břevnov-
ském klášteře předal výjimečným osob-
nostem kulturního a společenského života 
Prahy 6 Čestná občanství, Ceny městské 
části a Cenu zahraniční osobnosti.  Čestné 
občanství je udělováno jako projev úcty 
a ocenění za hrdinství, osobní statečnost, 
celoživotní zásluhy a mimořádné umělec-
ké výkony. Letošní předávání cen bylo úzce 
spjato s chloubami Prahy 6. Slavnostním 
večerem provázela herečka Dejvického di-
vadla Zdeňka Žádníková Volencová, v rámci 
programu vystoupil folklórní soubor Rosén-
ka i orchestr divadla Semafor v čele s Jiřím 
Suchým a Jitkou Molavcovou. Dobročinná 
dražba loutky Hurvínka, která byla součástí 
slavnostního večera, vydělala ve prospěch 
Nadačního fondu Šestý smysl 37 tisíc korun. 
Výtěžek aukce jde na podporu znevýhod-
něných dětí vybraných ve spolupráci se so-
ciálním odborem naší městské části. Čestná 
občanství Praha 6 uděluje u příležitosti Dne 
Prahy 6, kterým je od roku 2002 určeno 4. 
září. Jde o připomínku zákona z roku 1920, 
kdy se podpisem prezidenta T. G. Masaryka 
připojilo sedm z devíti katastrálních území 
dnešní Prahy 6 k hlavnímu městu. O udělení 
Čestných občanství rozhodují každoročně 
zastupitelé městské části.

Titul Čestný občan Prahy 6 převzali:
Armádní generál Karel Pezl, jako pro-

jev úcty za přínos demokratizaci, moder-
nizaci a profesionalizaci armády po roce 
1989 a celoživotní sdílení demokratických 
hodnot. Pezl působil od 1. 5. 1991 do konce 
roku 1992 na postu náčelníka Generálního 
štábu Československé armády a do 30. 6. 
1993 jako první náčelník Generálního štábu 
Armády České republiky. V těchto letech se 
rozhodným způsobem podílel na přípravě 
a hladkém zvládnutí dělení federální armá-
dy na dva samostatné celky. Generál Pezl je 
také držitelem Řádu Bílého lva. 14. září osla-
ví 92. narozeniny. Ocenění převzala dcera 
Helena Břehovská.

Senátor Jiří Růžička, za celoživotní je-

dinečný přístup a přínos problematice 
středoškolského vzdělávání, vybudování 
prestižního gymnázia a úsilí o moderniza-
ci vzdělávacího systému. Jiří Růžička vedl 
Gymnázium Jana Keplera od roku 1990, kde 
se zaměřil především na koncepci středo-
školského vzdělávání a oblast zážitkové pe-
dagogiky. Jako jeden ze zakládajících členů 
Asociace ředitelů gymnázií a ve spolupráci 
s Prázdninovou školou Lipnice stál u zrodu 
projektu kurzů pro nastupující středoškolá-
ky „Hnutí GO!”, které dnes fungují na skoro 
všech středních školách. Jiří Růžička je za-
stupitelem MČ Praha 6, senátorem za Prahu 
6 a od loňského roku je 1. místopředsedou 
Senátu PČR.

Eva Kalhousová, ředitelka domova 
seniorů Elišky Purkyňové, za celoživotní 
úsilí, nadšení a obětavou péči o občany. Eva 
Kalhousová vede Domov seniorů od roku 
2002. Iniciovala výstavbu nového objektu 
Eliška, činnost domova se za jejího vedení 
rozšířila o spolupráci se školami i zdravotnic-
kými a sociálními zařízeními v šesté městské 
části, jak v oblasti dobrovolnické, tak kultur-

ní. Spolupořádá v Břevnovském klášteře cy-
klus koncertů Břevnovská hudební setkání.

Petr Prokop Siostrzonek, arciopat 
Břevnovského kláštera za duchovní a 
pastorační činnost a zásluhy o znovuob-
novení a povznesení břevnovského kláš-
tera. Opat Anastáz Opasek Siostrzonka 
po listopadu 1989 jmenoval převorem 
břevnovského kláštera a pověřil jedná-
ním o návrat tohoto majetku zpět do 
vlastnictví řádu sv. Benedikta. O deset 
let později se Siostrzonek stal převo-
rem-administrátorem Benediktinského 
arciopatství v Břevnově a o 18 let poz-
ději byl zvolen arciopatem.

 Cenu městské části převzali:
MUDr. Jiří Malý, dlouholetý primář 

a ředitel LDN Chittussiho, za celoži-
votní nasazení a osobní profesionální 
přístup při péči o občany. Během více 
než 30 let se mu podařilo vybudovat 
zařízení se zdravotní péčí na výborné 
úrovni.

Eduard Stehlík, plukovník generál-
ního štábu, za profesionální činnost 

Letošní čestní občané Prahy 6
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Cenu městské části pro zahranič-
ní osobnost převzal:

Terje Englund, za zdokumentování 
historie rezidence norského velvysla-
nectví v Praze 6 a umístění kamenů 
zmizelých na památku pohnutého 
osudu původních majitelů vily. 

Englund pracuje od roku 2015 
jako poradce pro komunikaci a ob-
chodní záležitosti na Norském vel-
vyslanectví v Praze, kde žije od roku 
1993. Je autorem anglicky psaného 
bestselleru The Czechs in a Nutshell, 
kulturně-historického průvodce pro 
cizince. V roce 2010 mu vyšla in-
vestigativní kniha Špion, který přišel 
pozdě, kde byla poprvé zmapována 
špionáž československé StB v Nor-
sku během studené války. Je edito-

rem dokumentárního díla Ráno jsme 
hráli kvartet o nástupu totalitní moci 
v Československu. Englund přeložil 
několik děl Václava Havla, Viktora 
Fischla, Pavla Kohouta a Miroslava 
Holuba do norštiny. Terje Englud 
také zmapoval pohnutý příběh sou-
časné rezidence norského velvyslan-
ce v ulici Na Zátorce 20 v Praze 6. Vilu 
si před 90 lety nechali postavit man-
želé Ema a Artur Melicharovi, kteří 
kvůli židovskému původu zahynuli 
v koncentračním táboře. Dům zabra-
li nejprve nacisté, po roce 1945 jej 
obýval předseda komunistické vlády 
Zdeněk Fierlinger. Od poloviny 60. 
let vila přešla pod Správu služeb di-
plomatického sboru, která ji prona-
jala velvyslanci Norského království. 

V roce 1991 soud rozhodl o navrácení 
majetku potomkům Melicharových. 
Od roku 2005 je vila majetkem Nor-
ského království. Jako čest a vzpo-
mínku na tragický osud majitelů vily 
nechalo v letošním roce Norské velvy-
slanectví před rezidenci umístit dva 
kameny zmizelých (Stolpersteine).

v oblasti vojenské historie a zásluhy o 
řešení otázky péče o válečné veterány. 
Stehlík v letech 2006 – 2008 spolupra-
coval s Českou televizí na publicistic-
kém pořadu Historický magazín, půso-

bil jako jeden z poradců ministra obrany 
Vlastimila Picka a roku 2014 se stal ře-
ditelem odboru pro válečné veterány 
ministerstva obrany. Je autorem nebo 
spoluautorem dvou desítek monografií, 

desítek článků a odborných studií a vý-
stav. Největší ohlas měla výstava „Aten-
tát – Operace Anthropoid 1941–1942“, 
která byla kromě Prahy představena ve-
řejnosti i v Miláně, Berlíně a Bratislavě.

Kompletní�příprava�vašeho�vozu

Praha�7-Holešovice,�Za�Elektrárnou�19
Telefon:�267�052�285,�777�208�680
po-čt:�7,30-18,00��pá:�7,30-17,00

stk@stkholesovice.cz�����������www.stkholesovice.cz
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Bělohorská 150, 169 00 Praha 6, www.kastan.cz 
www.facebook.com/kastan.scenaunijazzu
spojení: zastávka U Kaštanu, tram 22, 25, 97 Či
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 1/10  FreeQ a McPraguematic, Womacklee

 2/10 Turek & Turek uvádí… 

 3/10  Jarabáci

 4/10  Václav Müller & Petr Linhart: 
 Dvojité vidění                                      18.00

 4/10  Majerovy brzdové tabulky

 5/10  Dřevěné divadlo: Honza a drak   15.00

 5/10  Česká Disharmonie

 6/10 Calvera, NEW|OLD, Děti deště

 7/10  Houbeles Musicus – křest CD     17.30

 8/10 Ing. Arch. Zdeněk Lukeš:   
 Jindřich Freiwald                              18.30

 9/10  Hugo a já, Martin E. Kyšperský

10/10 FESTIVAL JEDNOHO NÁSTROJE: Ukulele
 Ukuberries,  Sarah & the Adams 

11/10 FESTIVAL JEDNOHO NÁSTROJE: Ukulele
 René Souček, Pierre Richard Band

12/10 Divadlo Baribal: 
 Napíšu vám pohádku                      15.00 

12/10 The Chairmen 

14/10 Dagmar Andrtová, Jana Šteflíčková 
 a Jakub König

15/10 Mrakoplaš kontra Alzheimer

16/10 Duben v Pešti, Dokruhu

17/10 Planety, Red Torch

18/10  Strigôň (SK), Nemuer, Jeden Kmen

19/10 Divadlo Tondy Novotného: 
 Pralesní pohádky                              15.00

19/10 Bast, Pilot Study

20/10  Ronin (IT), TGP

21/10 Jiří Černý: Ro(c)kování                  19.00

22/10  Pavel Svoboda: Island                    19.00

23/10 Šoulet, Zdarr

24/10 Alaverdi, Hell Paso

25/10 12 piet

26/10 Loutky v nemocnici: 
 Bleděmodrý Petr                               15.00

26/10 Forty Five

28/10 Luna Honey (US), Chatto                19.30

29/10 Jan Burian

30/10 Sváťovo dividlo: 
 O perníkové chaloupce                  16.00

30/10 Très, Stinka

31/10 Metastavy, Lotus Wash

Další nakládání s pomníkem maršála 
Ivana Stěpanoviče Koněva. Zastupitel-
stvo městské části Praha 6 rozhodlo 12. září 
o dalším nakládání s pomníkem maršála 
Koněva a přijalo usnesení poměrem hlasů 
33 pro, 1 proti (6 se zdrželo, 5 nehlasovalo). 
Podpora pro toto usnesení byla napříč po-
litickým spektrem. Ondřej Kolář (TOP 09), 
starosta Prahy 6: „Usnesením, jak je schvá-
leno, dala Praha 6 najevo, že máme zájem 
na vyřešení situace. Budeme hledat důstojné 
umístění sochy u některé paměťové instituce. 
Prosím všechny, aby se snažili situaci zklidnit 
a ne ji dále eskalovat. Sochu nehodlá nikdo 
ničit ani strhávat, bude přesunuta na důstoj-
né místo.“ Jakub Stárek (ODS), statutární 
místostarosta Prahy 6: „Po třech týdnech 

intenzivních debat jsme dospěli k závěrečné 
tečce za touto etudou. Nyní se můžeme vrátit 
k  řešení aktuálních problémů, které denno-
denně trápí naše občany. Jako je dostavba 
vnitřního a vnějšího okruhu, zvyšování kapa-
city škol či péče o seniory.“Jan Lacina (STAN), 
místostarosta Prahy 6: „Jsem poctěn tím, že 
mám za úkol připravit soutěž, která může 
mít i mezinárodní rozměr. Vedle Rudé armá-
dy může konečně dojít i na velitele Pražského 
povstání, generála Kutlvašra. Podoba pomní-
ku osvobození může ve 21. století nabývat 
různých podob. S žádostí o spolufinancování 
oslovíme hlavní město Prahu. Hlavní město 
také nedávno schválilo vznik Muzea paměti 
20. století, socha by mohla být jedním z prv-
ních příspěvků do muzea.“

Stravování seniorů ve školních jí-
delnách. Od září 2019 se mohou senioři 
přihlásit k odběrům poledních jídel ve vy-
braných základních školách. Na obědy se-
niorům přispívá městská část, cena jídla je 
pouze 50 Kč. Zájemci se mohou informo-
vat na odboru sociálních věcí v kanceláři 
č. 208 - pí. Buštová (220 189 645). Cílem 
programu je nabídnout starobním a inva-
lidním důchodcům kvalitní stravování za 
přijatelné ceny a zlepšit tak kvalitu jejich 
života. Podmínkou příspěvku na oběd je 
trvalý pobyt na Praze 6, věk nad 65 let a 
příjem nepřesahující u jednotlivce 4,5 ná-
sobek životního minima, to je 15 345 Kč. 

Dotované obědy si senioři mohou koupit 
poté, co mají potvrzení vydané Odborem 
sociálních věcí.

Školy, kde lze odebírat obědy:
• ZŠ Červený vrch, Alžírská 26/680
• ZŠ Dědina, Žukovského 6/580
• ZŠ E. Destinové , náměstí Svobody 3
• ZŠ Hanspaulka, Sušická 1000/29
• ZŠ Na Dlouhém lánu 43/555
• ZŠ Norbertov, Norbertov 1
• ZŠ Petřiny – sever, Na Okraji 43
• ZŠ Pod Marjánkou, Pod Marjánkou 

2/1900
Tento program je realizován do vyčerpání 
kapacity jednotlivých základních škol.

Praha 6 svým občanům daň z nemovi-
tosti nezvýší, vládní ponoukání odmítá. 
„Zdroje tu jsou“ je legendární hláška, okříd-
lená jako motýle. Vládě ČR ale překvapivě 
peníze na sliby opět došly. To znamená i 
méně peněz na rozvoj obcí. Proto jim a je-
jich starostům a starostkám radí, aby zvýšili 
daně z nemovitosti. To je totiž jediná daň, 
která jde přímo do obecní pokladny. Rada 
městské části je odpůrcem - v tomto přípa-
dě paradoxně plně v souladu s programo-
vým prohlášením Vlády České republiky - 
zvyšování daňové zátěže, kterou na podnět 
ministryně financí navrhuje Magistrát hlav-
ního města Prahy zvýšit obecně závaznou 
vyhláškou. „Kdyby pan premiér s jeho minis-
try potřebovali nebo jen chtěli ukázat, jak od-
povědně hospodařit a šetřit, aby pak nemuseli 
odírat lidi o jejich peníze, tak se mohou přijít 
přiučit k nám. U nás zdroje opravdu jsou, ale 
ne díky tomu, že bychom s úsměvem a nata-
ženou rukou okrádali naše vlastní občany,“ 
říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Městská 
část Praha 6 se navíc soustavně a dlouhodo-

bě snaží podporovat malé a střední podni-
katele, přičemž lze důvodně předpokládat, 
že změna výše koeficientů pro výpočet 
daně z nemovitých věcí by tuto skupinu 
významně zasáhla.„Odmítám praktiky, kte-
ré připomínají chování gamblera – peníze 
došly, tak se podívám, co bych ještě mohl 
prodat, v případě státu zdanit. Tak se řádný 
hospodář opravdu nechová, to je neakcep-
tovatelné,“ dodává Ondřej Kolář. Odhado-
vaný fiskální efekt činí dle předloženého 
návrhu v případě městské části Praha 6 cca 
20 milionů Kč, v případě celé Prahy cca 300 
mil. Kč. Praha 6 přitom na letošní rok hospo-
daří s příjmy kolem jedné miliardy a hlavní 
město s téměř 60 miliardami! Dopad navr-
žené změny na příjmovou stránku rozpo-
čtů je tedy nevýrazný, naopak výběr daně 
z nemovitých věcí je spojen s enormními 
administrativními náklady. V této souvislosti 
je třeba zmínit i další majetkové daně, a to 
nemravnou 4% daň z nabytí nemovitosti a 
připravované zdvojnásobení poplatku za 
zápis do katastru z 1000 Kč na 2000 Kč.
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Záchranná stanice hl. m. Prahy pro 
volně žijící živočichy je součástí příspěv-
kové organizace Lesy hl. m. Prahy a jejím 
posláním je pomáhat zraněným a jinak 
handicapovaným volně žijícím živoči-
chům s cílem vrátit je po zotavení zpět 
do pražské přírody.  Hlavní ošetřovatel-
kou záchranné stanice je Ing. Zuzana Po-
korná, Ph. D., s níž přinášíme rozhovor.

Jaká je ve stručnosti historie Záchran-
né stanice hl. m. Prahy pro volně žijící 
živočichy?

V roce 2011 byla organizace Lesy hl. m.  
Prahy usnesením Zastupitelstva hl. m. Pra-
hy pověřena zajištěním provozu záchranné 
stanice pro volně žijící živočichy v areálu v 
Praze Jinonicích. Po nutných přípravách 
a po získání akreditace od Ministerstva ži-
votního prostředí jsme její provoz zahájili 

v roce 2012. Ve stejném roce byla stanice 
přijata do Národní sítě záchranných stanic 
České republiky. Postupně pod záchran-
nou stanici přešly i námi spravované lesní 
zookoutky, které se staly jejími detašova-
nými pracovišti. Po celou dobu funguje 
záchranná stanice v provizorních podmín-
kách a plánuje se její celková rekonstrukce, 
po které by měl areál a zázemí živočichů i za-
městnanců odpovídat její vytíženosti, která 
je nejvyšší v rámci Národní sítě záchranných 
stanic.

Kolik zvířat a v jakém spektru přijala 
záchranná stanice v Jinonicích za uply-
nulý rok? Je to dlouhodobě setrvalý stav, 
nebo má počet přijatých živočichů nějaký 
trend?

V roce 2018 to bylo 4 712 živočichů patří-
cích k 139 druhům.

Letošního čtyřtisícího pacienta jsme přijali 
již 21. srpna. V předchozích letech se k nám 
čtyřtisící pacienti dostali vždy až během 
podzimních měsíců. Již teď tedy můžeme 
říci, že letošní rok překoná loňský rekord v 
počtu přijatých živočichů a opět přepíše 
historické statistiky záchranné stanice. Od 
začátku působení Záchranné stanice hl. m. 
Prahy pro volně žijící živočichy se každým 
rokem počet přijímaných živočichů zvyšuje. 
Do určité míry to také ukazuje, že se zlepšuje 
informovanost občanů, kteří v případě nále-
zu zraněného živočicha nezůstávají lhostejní 
a vědí, kam se obrátit. 

Kolik lidí se o přijaté živočichy stará? 
Jsou to dobrovolníci, nebo zaměstnan-
ci?

V současnosti je v záchranné stanici 11 
stálých zaměstnanců a přibližně 15 bri-
gádníků. Dále zde pomáhají i dobrovolníci. 
Jarní období mláďat, kdy se musí ptáčata 
krmit v patnáctiminutových intervalech 
od brzkého rána až do pozdního večera, 
by bez těchto pomocníků nebylo možné 
zvládnout.

Jsou podmínky pro zvířata i pro ty, 
kteří se o ně starají, optimální?

Areál záchranné stanice jsme v roce 
2011 převzali zchátralý a v neutěšeném 
stavu. Jen s vypětím sil všech pracovníků 
se daří v provizorních podmínkách zajistit 
profesionální provoz i péči přijímaným ži-
vočichům. Hlavní město Praha podporuje 

Vizualizace nového areálu Záchranné stanice 
hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy

Péče o zraněné volně žijící živočichy 
není jednoduchá



7

činnosti záchranné stanice a odsouhlasilo 
výstavbu nového zázemí. V současné době 
fi nalizuje představební příprava projektu 
výstavby.

Které živočichy přijímáte nejčastěji?
Našimi nejčastějšími pacienty jsou ježci 

západní i východní, poštolky obecné, labu-
tě velké, kachny divoké, různé druhy neto-
pýrů, veverky obecné, zajíci polní, kosi černí 
a další. Asi 20 % pacientů patří mezi zvláště 
chráněné druhy.

Jaké handicapy nejčastěji mívají?
Jsou to různé úrazy způsobené nárazy do 

překážek (zejména do prosklených ploch), 
srážkami s dopravními prostředky, nárazem 
do tramvajových trolejí, pády do hlubokých 
prostor, zranění způsobená psy a kočkami.

Vzpomínáte si na nějaké kuriózní pří-
pady, ať už z hlediska postižení, nebo 
druhu živočicha?

Příběhů je celá řada. Například v roce 
2014 byl zajímavý složitý odchyt jelena 
evropského v areálu bývalé továrny Wal-
trovka. Žil zde spokojeně několik let, ale 
když se začal stavět komplex bytových 
a administrativních budov, s postupující 
stavbou mu ubýval životní prostor a vzhle-
dem k blízkosti rušné komunikace, k níž byl 
vytlačován, by v případě jeho vběhnutí na 
silnici mohl ohrozit sebe i řidiče. Bylo proto 
rozhodnuto o jeho odchytu a následném 
přemístění na vhodnější místo. Ukázalo se 
však, že z jelena, kterému se podle místa vý-
skytu říkalo Waltr, se díky specifi ckému pro-
středí, v němž žil, stalo mimořádně chytré 
a opatrné zvíře a běžným odchytovým 
prostředkům odolával a opakovaně se jim 
úspěšně vyhýbal. Nepomáhalo ani použití 
moderních prostředků včetně termoka-

mer. Waltr vždycky na všechny léčky vyzrál. 
Nakonec se jej podařilo odchytit díky indi-
ánskému vzoru nášlapné pasti napojené 
na uspávací střelu. Past mobilními telefony 
ihned signalizovala záchranářům, že byla 
aktivována. Během několika minut se sjelo 
na místo několik mužů, jejichž úkolem bylo 
jelena vypátrat dříve, než se předčasně pro-
budí. Podařilo se to na poslední chvíli, pro-
tože Waltr se stačil schovat na nejméně pří-
stupné místo. Několik záchranářů nakonec 
muselo 130 kg vážícího probouzejícího se 
jelena zalehnout vlastními těly a tím ho zne-
hybnit, aby mu veterinářka mohla bezpečně 
připíchnout další uspávací injekci. Pak už ná-
sledoval přesun krále lesů do Krušných hor a 
jeho vypuštění do vybrané lokality. 

Uvedete další případ?  
V roce 2016 záchranná stanice pomohla 

při záchraně bobra evropského. Mladý sa-
meček zapadl u Vltavy v Chuchli do beto-
nové nádrže s vysokými hladkými stěnami, 
odkud se vlastními silami nemohl dostat. 
Několik hodin plaval beznadějně po hladi-
ně, než ho naši ošetřovatelé s pomocí hasičů 
vysvobodili. Naštěstí nebyl zraněný, takže po 
zotavení z vyčerpávajícího zážitku mohl být 
vypuštěn zpět do svého teritoria. Byl to první 
zástupce svého druhu, kterému Záchranná 
stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy 
pomohla. Zajímavostí je, že výskyt bobrů 
evropských na Vltavě v hlavním městě po-
tvrdila Česká zemědělská univerzita teprve 
půl roku před touto událostí, a to díky tomu, 
že bobří rodinku zachytily fotopasti. Je tedy 
pravděpodobné, že mladý bobr pocházel 
právě z této průkopnické pražské populace. 

A do třetice?
Z letošního roku můžeme vybrat příběh 

zachráněného mláděte sysla obecného, kri-
ticky ohroženého druhu. Z Mladoboleslav-

ska, kde žije kolonie syslů obecných, přivezly 
nálezkyně mládě, které leželo mimo noru 
a kterému podle zavřených očí nemohlo 
být více než tři týdny. Bylo zcela vysílené a 
dehydrované, jedno oko mělo zanícené a 
plné muších vajíček. První dny byly pro ma-
lou samičku kritické, ale díky intenzivní péči 
ošetřovatelů se její stav postupně zlepšoval 
a začala nabírat na váze. Syslové jsou vel-
mi společenská zvířata žijící ve skupinách. 
Hned co naší pacientce trochu otrnulo, za-
čala výrazně postrádat společnost. Smutně 
pískala a volala své druhy. Na to, aby moh-
la být vypuštěna zpět do volné přírody ale 
nebyla ještě dostatečně silná. Zkusili jsme 
jí tedy nabídnout náhradní kamarády: ně-
kolik podobně starých veverčat, které se 
v záchranné stanici právě také zotavovaly. 
Vycházeli jsme z toho, že veverky a syslové 
jsou příbuzní a náš pokus se povedl. Mlá-
ďata si na sebe rychle zvykla a velice k sobě 
přilnula. Syslí slečna se dokonce naučila pár 
veverčích triků, například šplhání po větvích, 
i když obvykle se sysel jako zemní hloda-
vec drží raději při zemi. Po měsíci péče byla 
syslice připravená vrátit se zpátky domů ke 
svému druhu. Její zachránkyně ji odvezly na 
místo, kde ji původně našly, a ujistily se, že 
syslí kolonie svého ztraceného člena v po-
řádku přijala. Věříme, že zachráněná samička 
přispěje k rozšíření tamní syslí populace. 

Jak může laik poznat, že zvíře potře-
buje pomoc?

Je několik příznaků, podle kterých pozná-
me, zda zvíře potřebuje pomoc:

Obtížný pohyb, viditelné zranění, ptáci ne-
mohou létat. Živočich je apatický, sedají na něj 
mouchy.

Živočich je aktivní v době, kdy by přirozeně 
aktivní být neměl. Například noční živočich ve 
dne, zimní spáči (ježci, netopýři) aktivní v zimě 
apod.
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Živočich se nachází v prostoru, odkud se ne-
může dostat nebo kde mu hrozí nebezpečí.

Jedná se o málo opeřené ptačí mládě 
mimo hnízdo, či o nesamostatné mládě ve-
verky, ježka, kuny nebo lišky mimo hnízdo 
či noru. Nesamostatná mláďata poznáme 
tak, že mají často ještě zavřené oči, pomalu 
se pohybují a pískají.

Naprosto univerzální doporučení je 
zavolat na non stop pohotovostní linku 
naší záchranné stanice, která má číslo 773 
772 771, kde poradí, situaci odborně vy-
hodnotí a zvolí nejlepší postup. Zvláště dů-
ležité je to v případě mláďat, kdy ne každé 
osamocené mládě potřebuje naši pomoc. 
Například zdánlivě opuštěná mláďata zají-
ců či srnčata.

Takže je vhodná telefonická konzulta-
ce s odborným pracovníkem, aby nedo-
šlo k nějaké komplikaci, nebo ke zbyteč-
nému odchytu?

Ano. Pod záchrannou stanicí funguje zmí-
něná non stop telefonní linka, na kterou je 
možné kdykoliv zavolat a nahlásit nález zra-
něného živočicha, nebo se poradit v oblasti 
péče o volně žijící živočichy. Ročně na této 
lince přijímáme okolo 25 000 telefonátů.

Je nutné zraněné zvíře přivézt, nebo 
máte i vlastní zásahové vozidlo?

K dispozici máme dvě speciálně uprave-
ná zásahová vozidla, která sváží živočichy 
do stanice. Denně mají mnoho výjezdů 
po celé Praze, a to je v městském provozu 
časově velmi náročné. Proto, pokud to je s 
ohledem na druh zranění vhodné, je dovoz 
živočicha pro nás vítanou pomocí. 

Záchranná stanice hl. m. Prahy pro 
volně žijící živočichy je otevřena nepře-
tržitě?

Vždy non stop funguje telefonní linka a 
také příjem živočichů. 

Podle období a složení pacientů je upra-
vována intenzita provozu péče, v některých 
obdobích (např. mláďat) je i v této oblasti 
provoz nepřetržitý.

Stanice se postará pouze o volně žijící 
zvířata, nebo i o ta domácí, např. zaběh-
lá nebo sražená autem?

Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně 
žijící živočichy je určena opravdu jen pro 
živočichy volně žijící v přírodě. Nepřijímá 
domácí zvířata, ani sražená mrtvá zvířata.

Máte podmínky na to postarat se o 
všechny druhy živočichů?

Naše záchranná stanice se umí postarat 
o všechny druhy živočichů, výjimku tvoří 
pouze vlk obecný a medvěd hnědý. 

Kolik procent přijatých a ošetřených 
živočichů zachráníte? Kolik jich vrátíte 
do přírody?

Z celkového počtu přijatých živočichů 
zachráníme okolo 60 %, a ti se vrací zpět 
do přírody.

Jaký je osud těch, která se do volné 
přírody již vrátit nemohou?

Zhruba 30 % živočichů uhyne, nebo 
musí být utraceno, protože jejich zranění 
jsou neslučitelná s dalším životem. Hodně 
zranění je, bohužel, velmi vážných, např. při 
nárazech živočichů do prosklených ploch 
nebo při srážce s autem dojde často k po-
škození páteře. Živočichové, kterým zůsta-
ne trvalý handicap a nemohou se tudíž vrá-
tit do přírody, zůstávají v záchranné stanici, 
nebo jsou umístěna do našich pražských 
lesních zookoutků.

Zookoutky jsou detašovanými pracovi-

šti záchranné stanice? 
Ano, zookoutky jsou naše detašovaná 

pracoviště. Do zookoutků jsou umisťováni 
živočichové, kterým zůstal trvalý handicap 
a nemohou se vrátit zpět do volné přírody. 

Ráda bych dodala, že úkolem záchran-
ných stanic je kromě přímé záchrany živo-
čichů také vzdělávání veřejnosti v oblasti 
péče a soužití s živočichy zejména v měst-
ském prostředí. A právě tomuto účelu slouží 
mimo jiné i zookoutky, kde máme připra-
vené různé programy pro školy i veřejnost. 
Další programy probíhají přímo na školách a 
při veřejných akcích. 

Kde můžeme v Praze zookoutky najít?
Lesy hl. m.  Prahy spravují zookoutek v 

Malé Chuchli, Divokou zahradu Hostivař, 
zookoutek v Kunratickém lese a zookoutek 
v lese Kamýk, který je nyní v rekonstrukci.

Je pro vás nějaké roční období více ex-
ponované než jiné? Proč tomu tak je?

Nejvytíženějším obdobím pro záchran-
nou stanici je období, kdy přijímáme mlá-
ďata. Ta jsou totiž ze všech pacientů nejná-
ročnější na péči a na čas ošetřovatelů. Ptačí 
mláďata vyžadují krmení v patnáctiminuto-
vých intervalech od rána do večera, ta savčí 
je zase potřeba krmit i v průběhu noci, takže 
si je jednotliví ošetřovatelé musí brát domů 
a krmit je tam. Toto nejvytíženější období za-
číná květnem a končí zářím.

Jaká budoucnost Záchrannou stani-
ci hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy 
čeká? V jakém časovém horizontu?

Záchrannou stanici čeká výstavba nového 
areálu. Dokončuje se představební příprava, 
vlastní stavba snad bude zahájena počátkem 
příštího roku. Doba trvání stavby se odhaduje 
na dva roky. Provoz záchranné stanice bude 
zachován po celou dobu výstavby.

Nový areál výrazně zlepší podmínky pro 
léčená zvířata, usnadní jejich rekonvalescenci 
i návrat do volné přírody. Projekt počítá i s vý-
stavbou veterinární ordinace s operačním sá-
lem a jednotkou intenzivní péče. Dominantou 
bude léčebné zařízení pro labutě a vodní ptá-
ky a odchovna veverek. Nový areál je dimen-
zován až na cca 800 ošetřovaných živočichů a 
svými možnostmi bude plně vyhovovat sou-
časné platné legislativě i požadavkům hlavní-
ho města Prahy na péči o volně žijící živočichy.

Další zajímavosti a informace o Záchranné 
stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy na-
jdete na internetových stránkách www.lhmp.
cz/stanice/

Jiří Hruška
foto: archiv Lesů hl. m. Praha

 a Josef Arnošt
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Navštívit letohrádek Hvězda jinak, než jako 
běžný návštěvník běžné výstavy, umožní 
festival Den architektury. Ikonickou stavbu 
Prahy 6 dobře znají její obyvatelé, ale tento 
specifi cký festival je příležitostí i pro ty, kteří 
se s ní chtějí seznámit buď detailněji, nebo 
ty, pro něž je Hvězda jednou ze zastávek bě-
hem dlouhého pochodu za bohatou archi-
tekturou Prahy a jejích městských částí. Vedle 
hlavních prostor letohrádku, kde návštěvníci 
stráví s průvodci a jejich odborným výkla-
dem cca 30 minut, bude oblastí zájmu i sa-
motná obora, v níž se nacházejí další původ-
ní stavby s neméně zajímavou historií a jako 
bonus bude procházka obohacena o výklad 
zástavby podél Libocké ulice. O historii sou-
časnosti i plánovaných záměrech budou 
hovořit Daniel Čapek a Michal Volf ze Spolku 
Pro Břevnov (sraz 6. 10. v 16 hodin, Libocká 6, 
brána obory u restaurace U Holečků). 
Festival Den architektury se koná u příleži-
tosti Světového dne architektury, který je 
ofi ciálně stanoven na první říjnové pondělí. 
Potrvá sedm dní a odehraje se ve více jak 80 
městech a obcích v ČR a na 16 místech na 
Slovensku. Jeho cílem je představit laické 
veřejnosti architekturu v širších souvislos-
tech, což neznamená pouze prolínání histo-
rické a současné architektury, ale představit 
ji také v dobovém kontextu společenském, 
uměleckohistorickém i politickém. Letos se 
koná 9. ročník, a to od 1. do 10. října 2019. 
Podle organizátora festivalu, jímž je spolek 
KRUH, nabízí mimořádnou příležitost pronik-
nout do tajů jedinečných staveb či historie ce-
lých míst, mnohdy veřejnosti nepřístupných: 
„Rok 2019 je spjatý hned s několika výročími 
a významné milníky domácí i evropské his-
torie se tak přirozeně promítají i do letošní-
ho programu festivalu. Hlavním tématem je 
tzv. Svobodná architektura – stavby vzniklé 
u nás po roce 1989. Podtématem roku 2019 

je výročí 100 let od vzniku Bauhausu, který je 
na českém a slovenském území symbolicky 
zastoupen funkcionalistickou architekturou. 
A nezapomeneme ani na refl exi socialistické 
architektury, průmyslové architektury a sou-
časné tvorby.“  
9. ročník Dne architektury nabízí řadu mož-
ností, jak architekturu poznávat - urbanis-
tické a historické procházky, prohlídky jindy 
nepřístupných staveb v rámci projektu Hurá 
dovnitř!, workshopy, představení, odborné 
přednášky či fi lmové projekce. Vybrané akce 
jsou vhodné i pro rodiče s dětmi.  
Projekt Hurá dovnitř! zpřístupní v Praze na 
dvacet staveb. Mezi nimi, tematicky k osla-
vám Bauhausu, bude i Skleněný palác na Pra-
ze 6 postavený v letech 1936–37 Richardem 
F. Podzemným, bývalý nájemní dům Zemské 
banky, který patří mezi skvosty funkciona-
listické architektury a který je od roku 1958 
zapsán na seznamu kulturních památek ČR. 
K vidění bude jeho původní schodiště, atrium 
a také střecha s výhledem na Hrad, kde se pů-
vodně nacházely sluneční lázně s barem. 
Architektura Prahy 6 je v tomto ročníku za-
stoupena šesti stavbami, oblastmi či body 
zájmu. Jsou to: 
- barokní zámek Veleslavín, 
- čtvrť Malá Šárka, která si výstavbou 144 
vil v historizujícím stylu určených diploma-
tické klientele vysloužila přezdívku České 
Beverly Hills, 
- architektonicko-urbanistický komplex sta-
veb v Praze Na Petřinách známý jako Areál 
Hvězda od architekta jugoslávského půvo-
du Vlada Miluniće, 
- Osada Baba, vzniklá mezi lety 1928 až 
1934 po vzoru bytových kolonií německé-
ho Werkbundu ve Stuttgartu,
- kampus ČVUT a jeho umělecká díla,
- oblast kolem nádraží Veleslavín, dnes ruš-
ný dopravní uzel, dříve však náměstí, které 

rozpoltila tramvaj a Evropská třída. 
Zde se podle znalců koncentrují 
snad všechny chyby okolní zástav-
by, výklad se tedy bude týkat hledis-
ka architektonického i dopravního.
Akční rádius 9. ročníku festivalu Dne 
architektury je přirozeně mnohem 
širší, jeho centrem je tradičně Praha. 
Dvacet procházek se bude zabývat 
nejrůznějšími tématy, např. výstav-
bou satelitních předměstí, obchod-
ních center a bankovních domů, ale 
i pomníků a památníků. Připraveny 
jsou výlety do historie první repub-
liky, procházky po pasážích, průcho-
dech, kinech i zaniklých hudebních 
klubech. Několik procházek se za-
měří na architekturu v okolí Národní 

třídy, dějiště událostí v roce 1989. Jim bude 
také věnováno divadelní představení v bý-
valém Domu uměleckého průmyslu na v 
této ulici. Divadlo X10 zde uvede inscenaci 
Dům uměleckého Poltergeista, specifi cké 
imerzivní divadlo, během něhož si návštěv-
níci prohlédnou celou budovu. O festiva-
lovém víkendu se tu odehraje site specifi c 
představení The Trial inspirované známou 
prózou Franze Kafky i současnou ruskou 
realitou.
Kvalitní architekturu současnosti repre-
zentují nejen stavby pro lidské obyvatele, 
ale i pro ty zvířecí, proto bude součástí pro-
gramu také procházka po stavbách areálu 
trojské ZOO. Téměř romantická bude ta po 
vltavských nábřežích, během níž se zájemci 
seznámí s realizovanými stavbami i nereali-
zovanými vizemi, které byly pro ně určeny. 
Odborné výklady budou komentovat mno-
hé další významné oblasti architektury - síd-
liště, projekty studentského bydlení, nové 
technologie a stavební materiály. Během 
festivalu architektury se uskuteční četné dis-
kuse s architekty, teoretiky, historiky a aktivis-
ty, aby vzájemně konfrontovali své pohledy 
na vývoj architektury po roce 1989, součástí 
doprovodného programu budou projekce 
fi lmů o architektuře a jejích tvůrcích, taneční 
a pohybové performance ve vybraných ar-
chitektonických objektech, křest odborných 
publikací a fotografi cké výstavy.  
Hlavním organizátorem festivalu Dne archi-
tektury je spolek KRUH. Vznikl v roce 2001 
v reakci na nedostatek informací o součas-
né architektuře jako dobrovolný spolek 
studentů pražské Akademie výtvarných 
umění na Škole architektury. Hlavním cílem 
činnosti je propagace kvalitní a současné 
architektury, snaha ji veřejnosti představit, 
otevřít smysluplnou diskusi a umožnit dia-
log mezi autory a obyvateli měst a obcí. 
Spolek KRUH doposud uspořádal přes 250 
přednášek a diskusí o architektuře, včetně 
několika desítek mimořádných přednášek 
architektů o architektech ze zahraničí, pět 
tematických fi lmových festivalů a vydal pět 
sborníků o architektuře mapujících činnost 
spolku formou rozhovorů s autory předná-
šek. Celorepublikový festival Den Architek-
tury pořádá od roku 2010.

(více informací na www.denarchitektury.cz)

(red)

Architektuře se nevyhnete. 
Nastává nikoli Den D, ale DA - Den architektury
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Techné znamená dovednost.  
Moderní umění a vzácné knihy ze svých sbírek vystavuje Galerie NTK

Prezentace výběrové kolekce vzácných 
historických vědeckých knih po boku 
současného českého i zahraničního umě-
ní je obsahem výstavy Techné, kterou ze 
svých fondů připravila Galerie NTK k 10. 
výročí otevření moderní budovy Národní 
technické knihovny v Dejvicích. „Název 
výstavy Techné pochází ze starořečtiny a 
značilo kdysi dovednost v širokém smyslu 
- jak zručnost řemeslníka, tak schopnosti 
lékaře nebo talent umělce. Jedná se tedy 
o termín, který v přeneseném významu 
zastřešuje svět umění a svět vědy a tech-
niky. Výstava tak symbolicky realizuje to, 
co je posláním Galerie NTK již od jejího 
otevření před deseti lety. Hledat podob-
nosti a souvislosti dvou zdánlivě radikál-
ně odlišných světů.“

Výstava vzácných knih, která potrvá 
do 16. listopadu 2019, není jedinou akcí 
k výročí NTK, součástí oslav jsou i kon-
certy, výstavy fotografi í a komentované 
prohlídky knihovny, kde se návštěvníci 
mohou dozvědět, jak vznikala, kde fungo-
vala před „dobou dejvickou“ a co všechno 
dnes svým zákazníkům přináší. Výstava 
vznikla za spolupráce Akademie výtvar-
ných umění, UMPRUM, Slovenského inšti-
tútu a Ateliéru HYB4.

To, že se věda, fi lozofi e a umění ve 
svých vrcholných podobách scházejí a 
bytostně prolínají, je dnes známo a ne-
zpochybnitelně uznáváno. Věda je krásná 
svou logikou, má vlastní vizuální i zvuko-
vou estetiku, výsostné umění je dokonalé 
svou architekturou i technologiemi, které 
ke svému vzniku nutně potřebuje, zejmé-
na současné umění se bez realizovaných 

výsledků vědy neobejde. Historie zná 
mnoho vědců, kteří se se stejnou vášni-
vostí věnovali umění, a někdy i samotné 
jejich vědecké práce dnes můžeme po-
važovat za umělecká díla, za něž je oni 
sami ani nepovažovali. Naopak umělci 
při řešení složitých otázek své umělecké 
oblasti obohacovali vědu svými poznatky 
a přispívali k jejímu rozvoji. Na nejvyšším 
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stupni se obě oblasti dotýkají vrcholných 
principů fi lozofi e.

Koncepci výstavy přibližují kurátoři Mi-
lan Mikuláštík a Petr Nouza: „Renesanční a 
barokní knihy z mnoha oborů - matema-
tiky, geometrie, fyziky, mechaniky, optiky, 
hydrologie, architektury, vojenského i 
civilního stavitelství, astronomie a ast-
rologie, kartografi e, geologie, hornictví, 
prubířství nebo alchymie jsou na výstavě 
konfrontovány s uměleckými díly, která 
se nejrůznějšími způsoby vztahují k feno-
ménům souvisejícím s vědou a technikou. 
Architektura výstavy vychází z estetiky 
renesančních kabinetů kuriozit a podob-
ně živelným způsobem zaplňuje prostor 
galerie pestrou až chaotickou směsicí vý-
pravných historických svazků, map, atla-
sů, globů, někdy v kontrastu, jindy v sou-
znění s uměleckými instalacemi, objekty 
a videoprojekcemi.“ 

Zde vystavená kolekce knih představuje 
několik desítek důležitých osobností a ob-
jevy z historie vědy a techniky. Vedle sebe 
tu najdeme řecké matematiky Eukleida a 
Archiméda, římského architekta Vitruvia 
či středověkého arabského učence Alha-
zena, dále práce o geometrii a perspektivě 
slavného německého renesančního malíře 
a grafi ka Albrechta Dürera, které patří mezi 
nejstarší a nejvzácnější knihy z fondu NTK, 
a také ukázky z díla renesančního lékaře, 
alchymisty, astrologa a zakladatele lékař-
ské chemie Paracelsa. S českými zeměmi, 
konkrétně jáchymovskými stříbrnými doly, 
je spojeno jméno zakladatele vědeckého 
přístupu k hornictví Georgiuse Agricoly. 
Ze zakladatelů moderní vědy jsou zde při-
pomenuti René Descartes, Isaac Newton 
nebo Albert Einstein. 

V knihách najdeme řadu zajímavostí, 

rarit až bizarností: nákresy a kresby složi-
tých strojních mechanismů, kolorované 
až surrealisticky působící ilustrace zobra-
zující bájné tvory, unikátem je spis Bib-
lická matematika, který se soustředí na 
matematické a geometrické problémy v 
Bibli - architekturu Babylonské věže, kon-
strukci trupu Noemovy archy a podob-
ně. K výjimečným exponátům z majetku 
knihovny patří historické globy, kolekce 
mapových souborů, mezi kterými vynikají 
astronomické a astrologické atlasy Chris-
topha Kellera a Joachima Doppelmayra, 
shodně vybavené velkoformátovými ko-
lorovanými tabulemi s vyobrazením drah 
planet, pohybů slunce, měsíčního povr-
chu nebo hvězdných znamení. Celkem 
výstava představuje více než padesát 
knižních exponátů z Historického fondu 
NTK, převážně z 15.-18. století. 

Výběr jmen prezentovaných součas-
ných umělců je stejně pestrý jako výběr 
historických knih a zahrnuje řadu osob-
nosti místní umělecké scény. Vystaveny 
jsou například pseudovědecké kresby 
Jiřího Davida z poloviny osmdesátých 
let, díla Martina Zeta, Jakuba Geltnera, 
Magdaleny Kašparové, Luboše Plného, 
Alžběty Říhové, David Adamce, Stanislava 

Zámečníka, Pavla Kopřivy či Jany Kasalo-
vé. Ze zahraničí to jsou například umělci 
Bjoern Melhus (Německo), Dan Perjovschi 
(Rumunsko), Daniel Hüttler (Rakousko) a 
Marek Kvetán, Matúš Lányi, Jaro Kyša a 
Juraj Dudáš (Slovensko). 

Ze soudobé tvorby je na výstavě k vi-
dění umění všeho druhu: obrazy, kresby, 
koláže, komiks, karikatura, autorská verze 
„map“, videa, interaktivní zrcadlový objekt 
opatřený laserovými senzory, plastiky, in-
stalace a prostorové objekty vytvořené s 
využitím myslitelných i nemyslitelných 
materiálů a stavebních prvků: recyklo-
vaných elektrobaterií, vysloužilé elektro-
niky, fragmentů počítačových kompo-
nentů, mobilů, zvířecích kostí a dalších 
organických materiálů i podivných, ne-
zařaditelných až surrealistických nástrojů.

„Společným jmenovatelem umělců i 
vědců,“ říkají autoři výstavy, „se zdá být 
především fantazie - schopnost předsta-
vovat si věci. Stejně jako surrealistickému 
malíři umožňuje fantazie vytvářet nové, 
nikdy neviděné obrazy, vědci či vynález-
ci dovoluje představit si nové, nikdy ne-
použité řešení problému. Výstava nabízí 
také zamyšlení nad etickými otázkami 
souvisejícími vedle vědy a techniky také 
s ekologií, militarismem, náboženstvím. 
Motivy destrukce a rozpadu, které se opa-
kovaně objevují ve vystavených dílech 
současných umělců, vytvářejí místy až 
dystopickou atmosféru společně s plíži-
vou nejistotou - jaký bude osud civilizace, 
která dosáhla takových úspěchů na poli 
vědeckého i uměleckého poznání?“ 

(red)

Historie knižního fondu Národní technické knihovny sahá do roku 1718, kdy byla 
založena knihovna Stavovské profesury inženýrství, jedné z nejstarších technických 
škol v Evropě. Zakladatel ústavu, první a zpočátku jediný profesor Christian Joseph 
Willenberg obdržel na nákup knih 300 zlatých. Tyto knihy se staly základem fondu 
dnešní Národní technické knihovny. Budova NTK, oceňované dílo architektonického 
studia Projektil, byla zpřístupněna veřejnosti 9. 9. 2009.

TECHNÉ
1. 9. - 16. 11. 2019, Galerie NTK
kurátoři Milan Mikuláštík,

Petr Nouza
AVU, UMPRUM, Slovenský inštitút, 
Ateliér HYB4
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Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K 

Kdy se narodil český automobilový závodník, jezdec týmu ŠKODA Motorsport Jan Kopecký?

 a) 28. ledna 1980

 b) 21. ledna 1981

 c) 28. ledna 1982

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b) Štábní kapitán Václav Morávek zemřel na Prašném mostě.
Z došlých správných odpovědí jsme vybrali tři výherce, kteří obdrží rodinou vstupenku do Národního zeměděleckého muzea

1. Zdeněk Tvrdý, Praha 6, 2. Alena Pávková, Praha 6, 3. Míla Hladíková, Praha 6

Cenu si vyzvedněte nejpozději do 31. října 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. října 2019, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

říjen 2019

V září soutěžíme o 3 knižní publikace Petra Dufka, POZLACENÁ FABIA. Au-
tomobilový závodník Jan Kopecký dosáhl v letošním roce výjimečného 
úspěchu – stal se mistrem světa v rallye. Při této příležitosti byla vydána 
kniha z pera zkušeného motoristického publicisty Petra Dufka. Podrobně 
mapuje dvacetiletou kariéru v současnosti nejlepšího českého automobi-
lového jezdce, úzce spjatého se značkou ŠKODA.

2. 10.  19:00 ČOCHTANŮV DIVOTVORNY HRNEC

3. 10.   19:00  METOO

5. 10.   19:00  CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD

6. 10.   19:00  MŮŽEM I S MUŽEM

9. 10.   19:00  ŠEST ŽEN

10. 10. 19:00 KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ,TOHO PÍSEN ZPÍVEJ

11. 10. 19:00  KYTICE

12. 10. 16:00 KDYBY TISÍC KLARINETŮ

15. 10. 19:00 PRSTEN PANA NIBELUNGA 

16. 10. 19:00 OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR 

17. 10. 19:00 METOO 

18. 10. 19:00 MOŽNÁ ŽE JISTĚ ALE URČITĚ SNAD

23. 10. 19:00  KYTICE 

24. 10. 19:00  KDYBY TISÍC KLARINETŮ 

25. 10. 19:00 ČOCHTANŮV DIVOTVORNY HRNEC

26. 10. 16:00 ZAČALO TO VESPOCKETKOU

říjen 2019

12.10. sobota 14:00 a 16:30 Past na Hurvínka  
13.10. neděle 10:30 a 14:00 Past na Hurvínka  
15.10. úterý 10:00 Past na Hurvínka    
   PREMIÉRA
15.10. úterý 18:00 Past na Hurvínka
16.10. středa 10:00 Past na Hurvínka
17.10. čtvrtek 10:00 a 14:30  Past na Hurvínka
18.10. pátek 10:00  Past na Hurvínka 
19.10 sobota 14:00 a 16:30 Past na Hurvínka 
20.10. neděle 10:30 a 14:00 Past na Hurvínka
22.10. úterý 10:00 Past na Hurvínka
23.10. středa 19:00 Spejbl a město hříchu 
24.10. čtvrtek 10:00  Past na Hurvínka
    + zážitkový workshop pro školy
25.10. pátek 10:00   Past na Hurvínka 
26.10. sobota 14:00 a 16:30  Past na Hurvínka
27.10. neděle 10:30  Past na Hurvínka
   + 12:00 Zážitkový workshop pro veřejnost
27.10. neděle 14:00  Past na Hurvínka
30.10. středa 19:00  Spejbl versus Drákula 

PAST NA HURVÍNKA
15. 10. 2019 premiéra představení na motivy legendární hry D S+H
Jana Kubíčková, Štěpán Gajdoš

Vydejte se s Hurvínkem hledat jeho ztracenou koloběžku!
V příběhu s detektivní zápletkou, který je určený i pro ty nejmenší diváky, se 
Hurvínek vydá pátrat po své koloběžce.
Není však sám, kdo ve městě něco hledá a podezřelý je Hurvínkovi už úplně 
každý - pošťáci, školník i policajt.
Nebo že by za ztrátu koloběžky mohl taťulda, bábinka nebo dokonce Žeryk 
s Máničkou?
Na půdě školy nakonec sklapne past a Vy se přijďte podívat, kdo se do té 
pasti nakonec chytí.

HOSTÉ

1. 10.   19:00  DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ

7. 10.   19:00  VŠECHNOPÁRTY

8. 10.  19:00  VŠECHNOPÁRTY

13. 10. 16:00  KLÁRA KOLOMAZNÍKOVÁ

19. 10. 19:00  VŠECHNY BÁJEČNÉ VĚCI

20. 10. 16:00 ZAJÍC V PYTLI

21. 10. 19:00  VŠECHNOPÁRTY

22. 10. 19:00 VŠECHNOPÁRTY

OTÁZKA
10/2019



U Vojtěšky. 
Je z  jedné strany pokračováním uli-

ce Zvoníčkovy z Vypichu, vede kolem 
břevnovského hřbitova a končí před 
klášterem, kde navazuje na Markét-
skou ulici. Vojtěška, opatský letohrá-
dek s kaplí nad studánkou nacházející 
se v  zahradě břevnovského kláštera. 
Je výsledkem stavební činnosti od 13. 
do poloviny 18. století. Ulice byla tak-
to pojmenována v roce 1972, předtím 
byla bezejmenná.

Letohrádek, ukrývající pramen Brusni-
ce v klášterní zahradě, byl postaven Kiliá-
nem Ignácem Dientzenhoferem na místě 
setkání Boleslava II. z vládnoucího rodu 
Přemyslovců a druhého pražského bis-
kupa Vojtěcha z rodu Slavníkovců. Podle 
pověsti se roku 993 na tomto místě oba 
dva sešli a nalezli zde jelena. Ten se ne-
mohl napít, bránila mu břevna přes tůni. 
Oba muži břevna odstranili a vytryskl 
pramen, který pojmenovali a s ním i celé 
místo Břevnov a založili zde klášter.   

Vojtěška je legendární studánka, bývá 
dokonce označována jako první pražská 
studánka. Jádrem barokního letohrádku 
je stará osmiboká jímka z kamenných 
kvádrů, zaklenutá ranně gotickou žebro-
vou klenbou. K jímce vedou dvě krátká 

schodiště, předpolí jímky má podobu 
okrouhlého bazénku s oblázkovou pod-
lahou. Odtok ze studánky vede do bu-
dovy kláštera, kde vtéká do velkého ba-
zénu ve sklepích a je využíván pro jeho 
potřeby. Voda dále odtéká do zahrady 
pod klášterem, kde napájí dvojici ryb-
níků Markéta I. a II. a pokračuje směrem 
k Pražskému hradu. 

Vojtěška dostala jméno po jednom 
z mužů, kteří se u pramene sešli, svatém 
Vojtěchovi. Byl synem Slavníka, jehož rod 
sídlil na Libici nad Cidlinou. Přesné datum 
jeho narození není známé, pravděpo-
dobně ale mezi léty 955 – 957. Měl pět 
sourozenců. Základní vzdělání mu zpro-
středkovali kněží z Libice. Jako malý chla-
pec těžce onemocněl, a když z nebezpe-
čí vyvázl, otec přislíbil, že z něj vychová 
kněze. Studoval devět let v Magdeburku, 
kde v 16 letech při biřmování přijal jmé-
no Adalbert. Roku 981 se vrátil do Čech 
a získal první stupeň vyššího kněžského 
svěcení – podjáhenství. Koncem roku 
mu zemřel otec a knížecí vládu převzal 
Soběslav. Brzy na to, začátkem roku 982 
byl na Levém Hradci za účasti Boleslava 
II. zvolen biskupem. Nejprve musel do 
Itálie, kde měl získat souhlas římského cí-
saře. Téhož roku byl ve Veroně vysvěcen a 

svůj úřad přijal. Nový biskup byl odhodla-
ným šiřitelem křesťanské víry. Jeho pokusy 
o očistu věřících v diecézi narazily na velký 
odpor. Po pěti letech v úřadu opustil Voj-
těch znechuceně Prahu a odcestoval do Itá-
lie. Odchod biskupa nebyl dobrou vizitkou 
pro české knížectví. Kníže Boleslav II. vyslal 
poselstvo, které Vojtěcha mělo přesvědčit 
k návratu. Ten žádosti v roce 992 vyhověl 
a do Prahy s sebou přivedl skupinu ital-
ských mnichů a pro ně založil Břevnovský 
klášter. Poměry v českém knížectví se vů-
bec nezměnily, a tak se v roce 994 rozho-
dl opustit svůj úřad podruhé. Vyvraždění 
slavníkovského rodu, ke kterému došlo o 
rok později, bylo hlavním důvodem defi -
nitivního rozhodnutí se nevrátit. Vojtěch 
odešel šířit evangelium do pohanských 
krajů severního Polska a Pruska. Tam, po-
blíž Královce, vstoupil na místa, která byla 
pro pohany posvátná. 23. dubna 997 byl 
pohany zajat a rituálně zabit. Díky této 
smrti je římskokatolickou církví považo-
ván za mučedníka. V roce 999 byl Vojtěch 
papežem Silvestrem II. prohlášen za sva-
tého.

Od 11. století se svatý Vojtěch pokládá 
za druhého patrona české země po sva-
tém Václavovi.

(mip)
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Velká cesta. 
Skandinávský dům pořádá festival Dny Severu 2019

Cesta na Sever, cesta vedoucí do středu země 
- nebo člověka. Mystické podobenství putová-
ní, které jej transformuje skrze veliké zkoušky 
- neznámo, nejistotu a nebezpečí, jež musí pře-
konávat. Přitahuje objevitelské i dobrodružné 
výpravy, stává se námětem pro tvůrce všech 
uměleckých žánrů. Magický motiv cesty „na Se-
ver“ a její různé podoby se staly tématem také 
jubilejního 10. ročníku festivalu severské kultu-
ry Dny Severu 2019, který se uskuteční od 29. 
října do 6. listopadu. Organizátorem je Skan-
dinávský dům, sídlící v nenápadné budově na 
Dejvické ulici. Avšak tato exkluzivní a minoritní 
enkláva evropského Severu v české kotlině vy-
zařuje silné charisma vzdělanosti a jednu z při-
tažlivých podob kulturní identity Evropy. 

Zmíněný festival Dny Severu 2019 proběh-
ne na dvou místech – v Českém centru Praha 
a v komorním Kině Evald v Praze 1, neboť obě 
zmíněné instituce patří k dalším spolupořa-
datelům festivalu. Skandinávský dům ale i tak 
pořádá většinu svých akcí mimo Prahu 6, což 
je škoda, možná je to proto, že patří k menším 
čtvrtím hlavního města a pořadatel tak hledá 
publikum pro své programy v centru, které je 
příslibem větší návštěvnosti. 

Festival zahájí debata „Cesty severské a české 
diplomacie“, na níž přijali pozvání Robert Kvile, 
současný norský velvyslanec v ČR, a Zdeněk 
Lyčka, bývalý český velvyslanec v Dánsku a ně-
kdejší ředitel Českého centra ve Stockholmu a v 
Praze. Řeč bude o dobrodružstvích kulturní di-
plomacie, českých stopách na Severu či nepro-
bádaných grónských stezkách. Inspirativním 
večerem bude další debata islandské spisova-
telky a držitelky Ceny Severské rady za literatu-
ru Auður Avy Ólafsdóttir, jíž v češtiny vyšly již 
tři romány (Nad propastí byla tma, Listopadoví 
motýli, Výhonek osmilisté růže), a Andrey Hejls-
kov, dánské autorky knihy Náš velký útěk a také 
blogerky, která píše a přednáší o životě mimo 
civilizaci.

Řeč diplomatická se v dalších dnech festivalu 
transformuje v řeč fi lmovou, řeč uměleckého 
obrazu a akce. Festivalový program nabízí tři fi l-
my – tři cesty: komediálně laděnou roadmovie 
„Cesta na sever“ fi nského režiséra Miky Kauris-
mäkiho, švédský komediální thriller „Iluze – fi lm 
o vlaku“ a norsko-sámský dobrodružný snímek 
„Stopař“ o odvaze a touze po pomstě inspiro-
vaný sámskými pověstmi, který se odehrává v 
dávných dobách na zmrzlých pláních severní 
Skandinávie. „Stopař“ se zapsal do dějin kine-
matografi e jako vůbec první fi lm v sámském 
znění.

Cesta a řeč jako běžný a nejdůležitější pro-
středek mezilidské komunikace se propojí v 
komentované procházce po stopách drobné 
deníkové prózy „Čas v Praze“ fi nského básní-

ka, prozaika, překladatele a také komunisty a 
řádného opilce Penttiho Saarikoskiho. Bohém 
fi nské literární scény strávil v Praze dva měsíce 
na přelomu let 1966 a 1967. Pobýval v malém 
vypůjčeném bytě na Újezdě, kde nešla elektři-
na a společný záchod byl venku na pavlači, čas 
trávil po hospodách, kde se dával do řeči s míst-
ními i s cizinci, bloumal po neznámém městě a 
pozoroval jeho obyvatele. Knihu vydalo nakla-
datelství Dybbuk v roce 2017. Po jejích stopách 
se můžete vydat 1. 11. v 18 hodin společně se 
Saarikoskiho českými překladateli Lenkou Fáro-
vou a Michalem Švecem (sraz nám. Kinských).

Populární festival je viditelnou třešničkou 
na dortu, avšak šíře činnosti, kterou Skandi-
návský dům vyvíjí, je ohromující. Protože jejím 
smyslem je napomáhat a rozvíjet kontakty 
s tímto pro většinu z nás stále ještě poněkud 
odlehlým světem na severu kontinentu, je i 
podpora Skandinávského domu tomuto cíli 
mnohostranná a velmi invenční. Vezme-li se 
v úvahu, že do této specifi cké kulturní oblasti 
patří jazyky dánština, estonština, faerština, fi n-
ština, grónština, islandština, litevština, lotyština, 
norština, sámština a švédština a vše, co jejich 
pomocí lidé vytvořili, zásoba oborů a témat, 
kterým je dobré věnovat pozornost, je téměř 
nevyčerpatelná: divadelní a fi lmová představe-
ní severských dramatiků a režisérů (Severské fi l-
mové čtvrtky v komorním kině Evald), besedy 
a autogramiády se spisovateli a překladateli se-
verské literatury, účast Skandinávského domu 
na jazykových a literárních veletrzích (Evropský 
den jazyků, Svět knihy), publikace rozhovorů a 
reportáží z kulturních akcí, recenze knih a fi lmo-
vých premiér snímků skandinávské kinemato-
grafi e, pomoc při propagaci klubových kon-
certů skandinávských kapel rozmanitých žánrů 
od rocku, blackmetalu nebo punku přes cross-
-over po folk v rámci širší propagace severských 
kulturních akcí v ČR. K nejpopulárnějším patří 
přednášky, reportáže a postřehy cestovatelů a 
fotografů z cest po Skandinávii. 

Skandinávský dům je prostorem, kde se 
dozvíte mnoho informací o připravovaných 
titulech severské literatury a hudebních novin-
kách a kde také můžete zdárně vyřešit obtíže či 
neporozumění významovým a gramatickým 
fi nesám těchto velmi obtížných jazyků buď 
přímými konzultacemi s odborníky, které má 
Skandinávský dům k dispozici, nebo pomocí 
webového jazykového koutku. Na webu se 
můžete nechat inspirovat řadou užitečných 
odkazů nebo poučit severským kalendářem 

o historii a současnosti Skandinávie v souvis-
lostech s lidovou kulturou, mytologií a nábo-
ženstvím, samozřejmostí jsou profi lová data 
spojená s osobnostmi skandinávského umění 
a literatury. Ke kulturním tradicím patří i tradice 
gastronomická, proto zde nechybějí informa-
ce o gastronomických festivalech evropského 
severu, vydaných kuchařkách ani recepty na 
typická jídla.

Pro někoho Skandinávie znamená putování 
na sever za fj ordy a fotovýpravy za magickou 
polární září, pro někoho originální nízkoroz-
počtové fi lmy s lehce drastickým humorem, 
pro jiného je to třeba severská detektivka nebo 
krimi žánr obecně. Literatura patří mezi vysoká 
aktiva Skandinávského domu. Jeho veřejně 
přístupná odborná knihovna působí od roku 
2007, elektronický katalog s on-line vyhledá-
váním a přístupem ke čtenářským kontům je 
v provozu od roku 2012.

„Knihovna,“ přibližují její provozovatelé, „se 
specializuje zejména na beletrii – originály v 
severských jazycích i překlady do češtiny, na-
leznete zde také odbornou literaturu např. z 
oblasti historie, kultury a literární vědy či tře-
ba průvodce po severských státech. Nabízíme i 
nejnovější tituly včetně mnoha detektivních ro-
mánů a knih pro děti, a to bez zdlouhavého če-
kání ve frontě rezervací jako v běžných knihov-
nách.“ Překlady beletrie si zájemci mohou 
vypůjčit nejen v češtině a slovenštině. Odborná 
literatura je v severských jazycích a v angličtině.

Už zmíněný jazykový koutek představuje 
pouze první pomoc při řešení lingvistického 
problému. Fundamentem je ale Skandináv-
ská jazyková škola, s níž Skandinávský dům 
úzce spolupracuje; můžete studovat dánštinu, 
fi nštinu, islandštinu, norštinu nebo švédštinu. 
Profesionální překlady a tlumočení, které je 
zde možné také objednat, rozšiřují vedle nich 
ještě estonština, litevština a lotyština.

Festival, který se kromě Prahy ve stejném 
termínu uskuteční také v Brně, pořádá Skandi-
návský dům ve spolupráci s Komorním kinem 
Evald, Českým centrem Praha, Norským fi lmo-
vým institutem, severskými velvyslanectvími 
v ČR, nakladatelstvími Portál, Kniha Zlín a Dy-
bbuk a za fi nanční podpory Ministerstva kul-
tury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a Islandského 
literárního centra.

(text vznikl s využitím webových stránek 
Skandinávského domu)

(red)

Skandinávský dům je česká nezisková organizace, jež funguje zcela na dobrovolné 
bázi. Činnost stojí na nadšených absolventech severských jazyků na FF UK v Praze 
a FF MU v Brně, kteří si vzali za cíl propagovat inspirativní severskou kulturu v ČR.



 

 

Tel. 773 237 237 
www.wcservis.cz 

Pronájem mobilních toaletních kabin včetně kompletního 
servisu, mycích stání, urinálních stojanů, žlabů, oplocení a 

bariér, odpadkových košů, skladových a kancelářských 
kontejnerů v různých verzích vybavení. 

Naše služby lze využít kdekoliv a při jakékoliv příležitosti od 
použití ve stavebním průmyslu, na společenských a kulturních 

akcích, koupalištích až po soukromé využití a to formou 
dlouhodobých i krátkodobých pronájmů. 

 

pořadatel partneři mediální partneři

hlavní partner

Akce se koná pod záštitou starosty Městské části Praha 6 pana Ondřeje Koláře.
Akce se koná za finanční podpory Prahy 6.

Pořadatel upozorňuje, že v rámci akce není dovolena propagace jiných subjektů kromě účastníků a sponzorů posvícení.
Lunapark provozují Bohumil Wertheim a Karel Helfer.

www.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz
pořadatel partneři mediální partneři

hlavní partner

Akce se koná pod záštitou starosty Městské části Praha 6 pana Ondřeje Koláře.Akce se koná pod záštitou starosty Městské části Praha 6 pana Ondřeje Koláře.
Akce se koná za finanční podpory Prahy 6.Akce se koná za finanční podpory Prahy 6.

Pořadatel upozorňuje, že v rámci akce není dovolena propagace jiných subjektů kromě účastníků a sponzorů posvícení.
Lunapark provozují Bohumil Wertheim a Karel Helfer.

www.spolekbrevnovskychzivnostniku.czwww.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz

4. – 6    . října 2019 od 10 do 22 hod.
před břevnovským klášterem.

Fanygo s.r.o. • Harry band • Bolesti
Bílá nemoc • MŠ Jílkova • ZŠ Marjánka

Vladimír Walda Nerušil a Malevil Band 
Strahov • Veget • Crazy  Dogs

Ohňová show kejklíře Štěpána

Workshopy pro děti,
vystoupení ZŠ a MŠ z Prahy 6,

kejklíř Štěpán ve vesničce.
Staročeská vesnička s vlastním programem,

v sobotu i v neděli ohňostroj od 19.05.

Změna programu vyhrazena!

VSTUP ZDARMA!!!
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Atlantida pohřbená v hlíně.
Entrance Gallery vystavila fotogramy Jana Tichého 

Název Modrá oranžerie, kde sídlí Entrance 
Gallery, jedna z břevnovských výstavních 
síní, předznamenal barvu a ladění výstavy, 
která v tomto světlem nasyceném prosto-
ru probíhala po celé léto až do 29. září. Vý-
stava byla realizována v rámci celoročního 
projektu zaměřeného na propojení české 
umělecké scény se zahraničím. Představila 
dva autory tvořící v symbióze uměleckého 
i osobního přátelství – fotografa Jana Tiché-
ho a jeho amerického hosta Faheema Maje-
eda, autora prostorové instalace.

Po otevření dveří galerie návštěvník neče-
kaně vstoupil do modrého vysokého „lesa“ 
plachet zahušťujících celý prostor galerie, 
a teprve když se prodral jejich povlávající 
hradbou, pak mohl nalézt ke zdi upnuté 
velkoformátové obrazy – stopy rostlin im-
plantované speciální technikou do papírové 
„tkaniny“. To, co vypadalo jako látky/plachty, 
nebyly textilie, ale papírové role spuštěné 
od stropu a zakončené smotanou kudrlin-
kou zbývajícího papíru u podlahy: první 
linie, zastiňující práce na papíře - obrazové 
fotogramy Jana Tichého, byla bílá, prostřed-
ní řada závěsů byla z hnědého papíru, třetí, 
k prosklené stěně galerie nejblíže, kombino-
vala v pravidelných intervalech bílý a hnědý 
papír. Všechny nesly v různé výši modrý ob-
raz; někdy negativ listů rostlin a kresby koře-
nů či větví (snad), jiné zobrazovaly abstraktní 
shluk odstínů modré, ve dvou případech 
lidskou tvář na pozadí fasády domu a také 
text psaný na psacím stroji, který mladá ge-
nerace asi už ani nezná. Tato prostorová in-
stalace Faheema Majeeda s názvem Tracing 
Respect pracovala se záznamem otisku ob-
jektu pomocí frotáže, výtvarné techniky pře-

nášení reliéfní struktury na papír. 
Motivy rostlin v Majeedově instalaci ko-

respondovaly s na první pohled poněkud 
skrytou kolekcí obrazových fotogramů Jana 
Tichého. I ty byly otiskem rostlin, kdysi při-
rozeně bytujících v zahradě Břevnovského 
kláštera, i exotických druhů, které se tehdy 
pěstovaly právě v této oranžérii, kde dnes En-
trance Gallery sídlí. Vše bylo zničeno a zahu-
beno v roce 1951, kdy byl řád břevnovských 
řeholníků komunistickou státní mocí rozpuš-
těn a areál využívala pro své účely STB. Tiché-
ho obrazy byly nejen připomínkou, ale i další, 
teď už uměleckou formou duchovní existen-
ce těchto zmizelých a zahubených rostlin, 
které přežily v undergroundu vzpomínek ře-
holníků a v archivních záznamech o botanic-
kém bohatství klášterní zahrady a oranžerie.  

V komentáři k výstavě kurátorka Tereza 
Severová napsala:  „Tichý využívá techniku 
kyanotypie, nazývanou také modrotisk, ne-
boli železitý tisk. Autor pořizuje kyanotypické 
fotogramy rostlin, ale nejde mu o botanickou 
studii, spíše o jakýsi seznam rostlin implanto-
vaných do klášterní zahrady a rostlin poško-
zených s různými druhy onemocnění. Obje-
vují se tu i fotografi e a texty z archivů STB a 
dotvářejí tak tuto prazvláštní sbírku kuriozit, 
seznam nevítaných a nechtěných elementů. 
Tato původní historická fotografi cká techni-
ka umožňuje pořízení fotogramů či kontakt-
ních kopií na materiál, který byl pro tento 
účel opatřen speciální citlivou vrstvou. Tichý 
záměrně zcitlivil papíry různé kvality, jejichž 
světlostálost je proměnlivá, takže v průběhu 
výstavy vyblednou, podobně jako blednou 
vzpomínky na minulost.“

V kolekci osmi Tichého abstraktních obra-

zů, kyanotypických fotogramů, bylo možné 
vidět ledasco – stopy zetlelých rostlin zvlně-
ných půdou, tečky - otisky dávných semen, 
základy architektury zahrady – čtverce a 
obdélníky připomínající kořenáče, půdorysy 
záhonů a řádků, rastr pletiva, geometrii cest 
a zákoutí dávné zahrady, Atlantidy pohřbe-
né do hlíny. 

Poselství zde vystavených prací bylo silné 
a společensky angažované. Lidský a umě-
lecký zájem pražského rodáka Jana Tichého 
(*1974) patří vedle umění i společenskopo-
litickým otázkám a problémům dneška. V 
polovině devadesátých let se přestěhoval 
do Izraele, kde vystudoval tři vysoké školy: 
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politické vědy na Hebrejské univerzitě, fo-
tografi i na Vysoké škole umění Musrara v Je-
ruzalémě a Akademii umění a designu Bez-
alel v Tel Avivu. Od roku 2007 žije a pracuje 
v Chicagu. V současné době zde působí jako 
pedagog na katedře fotografi e a katedře 
umění a technologie. Tichý je umělcem 
mezinárodního významu. Jeho tvorba byla 
prezentována v New Yorku, Chicagu, Tel 
Avivu, Berlíně a na mnoha dalších místech. 
Jeho práce jsou součástí sbírek předních 
muzeí a galerií jako jsou Museum of Mo-
dern Art v New Yorku, The Israel Museum v 
Jerusalémě, Magasin 3 Konsthall ve Stock-
holmu, Museum of Contemporary Art v 
Chicagu a dalších. 

I kdybychom nevěděli nic o politickém 
pozadí devastace klášterní zahrady a oran-
žérie v 60. letech minulého století, která 
se po tolika desetiletích stala inspiračním 
zdrojem jejich znovuvzkříšení tímto origi-
nálním způsobem, zde vystavené obrazy 
působily samy za sebe - politického ko-
mentáře a vysvětlivek nebylo třeba. Avšak 
z hlediska vyššího principu je správné 

připomínat život rostlin vystavených tak 
brutálnímu násilí, jež se provinily jen tím, 
že byly vysazeny a rostly péčí tehdejších 
řeholníků Břevnovského kláštera. Pomocí 

Tichého obrazů a instalace Tracing Respect 
Faheema Majeeda se sem tyto tiché bytosti 
znovu vrátily.

(red)
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PORTE – GALERIE VILLA PELLÉ Pelléova 10, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 326 180, e-mail: info@villapelle.cz, www.villapelle.cz

spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská, otevřeno: út–ne 13.00–18.00

 LUKÁŠ 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! 

ŘÍJEN 2019
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

VÝSTAVA

Má sestra Anička IL-18

Fiesler Storch

SIEBL 204

Milí a vážení čtenáři, dnes se s vámi rozlou-
čím se svým psaním, kde jsem vzpomínal na 
časy mého mládí, na válku, na život tak, jak 
mi zůstal v paměti, kde jsem se zamýšlel a 
sděloval vám své vzpomínky.

Tak jak jsem již psal, mým druhým domo-
vem bylo letiště Ruzyně. A nejenom mým, i 
moji sourozenci zde strávili velkou část svého 
života. Hned po osvobození letiště ožilo čilým 
ruchem. V hangáru A byla založena tělocvič-
ná jednota, kam jsme chodili pravidelně cvi-
čit. Rovněž tam působil Aeroklub. V Aeroklu-
bu se můj bratr Pepa s manželkou naučil létat 
na sportovních letadlech a oba obdrželi prů-
kaz pilota turistických letadel. Já, abych nezů-
stal pozadu, naučil jsem se létat na kluzáku 
Gleiter. Moje sestra Anička taky zůstala věrná 
letišti a nastoupila do práce v ČSA, kde praco-
vala celý život až do důchodu, byla služebně 
dlouhá léta v zahraničí, pracovala pro ČSA 
v New Yorku, Burgas... Přesto, že jsem nebyl 
plnoletý, podal jsem si po válce přihlášku 
do vojenské letecké akademie. Otec mi to 
za žádnou cenu nechtěl podepsat, protože 
chtěl mít ze mě zubaře, ale byl jsem vytrvalý 
a podařilo se mi ho zlomit, až  mi to nakonec 
k mé velké radosti podepsal. Po náročných 
zkouškách, kde asi ze 400 žadatelů prošlo 
50 vybraných, jsem tedy byl přijat, výtečně 
ukončil studium. Jsem dodnes hrdý na to, že 
jsem byl na tabuli cti a samozřejmě tenkrát 
i fi nanční odměna za umístění mi byla milá. 
V pozdějších letech jsem se zúčastnil velké 
letecké soutěže, kde jsem se z celé republiky 
umístil na 2. místě, tenkrát jsem působil na 
letišti Piešťany. 1. místo obsadil pilot z letiště 

Čáslav, 3. místo pilot z letiště Bratislava. 
Letišti jsem zůstal věrný i ve svých mimo-

pracovních aktivitách. Domluvil jsem se s ve-
dením ČSA, aby umožnili prohlídky letiště 
dětem ze škol. Před budovou ředitelství ČSA 
bylo postaveno letadlo IL-18, čtyřmotorový 
letoun. Sám jsem tam přivedl množství tříd 
školní mládeže. Vždy nás tam čekali dva pra-
covníci, kteří prováděli odborný výklad, jak 
v pilotní kabině, tak i v prostoru pro cestují-
cí. Když jsem viděl velký zájem dětí i učitelů, 
rozšířil jsem prohlídky i na letiště Kbely, kde 
působil můj nejmladší bratr Arnošt. Měl jsem 
radost z  toho, že mojí vášeň i lásku k letišti 

můžu předávat mladé generaci. Párkrát jsem 
náhodou potkal tyto mladé žáčky v dospě-
lém věku a vždy mi říkali, jak moc na to vzpo-
mínají. 

Po vydání tohoto měsíčníku se na mě obra-
cejí i čtenáři s dotazem na letiště. Jedna z otá-
zek byla, kolik vraků zůstalo na letištní ploše. S 
plnou odpovědností můžu říct, že tam žádný 
vrak zničený válkou nebyl, protože se tam ne-
válčilo.

Vážení čtenáři, s hlubokou úctou k vám a 
ke všem, kteří si v mých vzpomínkách našli i 
kousek sebe, se s vámi loučím. 

Emil Šneberg

EMIL ŠNEBERG
Moje vzpomínky na Vokovice a Veleslavín (XVII. část)
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   NOVÁ 
ŠKODA KAMIQ

Budete si rozumět

Pohodlí na cestách zažijete vždy s novým vozem 
ŠKODA KAMIQ 
Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu a využijte jedinečnou příležitost přesvědčit se
o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 112–116 g/km

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ
5. DVEŘE

VYHŘÍVANÝ VOLANTPARKOVACÍ ASISTENT

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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