
Sdílení  PETRA  NIKLA

ZDARMA11/2014     MĚSÍČNÍK PRO VELESLAVÍN A OKOLÍ



Registrace:  MK ČR E 14105, 23.12.2002  •  Periodicita: měsíčník  •  Ročník: čtrnáctý  •  Vydavatel:  Přerost a Švorc - auto, s.r.o.,
Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6,  IČ: 63073188  •  Redakce: Miloslav Přerost,  telefon:  602 248 494, 
veleslavin39@prerost-svorc.cz  •  Inzerce:  veleslavin39@prerost-svorc.cz, Dagmar Čámská  •  Gra� cká příprava:  Petr Mazný 
•  Titulní fotogra� e: archiv Petra Nikla  •  Za věcnou správnost a obsah článků odpovídají autoři  •  Za text a obsah inzerátů odpovídají 
zadavatelé inzerce.  •   www.veleslavin39.cz  •  Uzávěrka podkladů: 24. 10. 2014

MĚSÍČNÍK PRO VELESLAVÍN A OKOLÍ   •   propagační bulletin

2

Sdílení Petra Nikla Ulice slavných Ateliér Mozaika

Ed
it

or
ia

l
Z 

ob
sa

hu

Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,
když moje máma, případně babička 
nebo teta chodily na nákup potravin, 
bylo to buď na  Dejvickou k  Meinlovi, 
nebo na roh Kafkovy a dnešní Svato-
vítské – k  Malinovi. (Případně do  Uč-
ňovské – samoobsluhy na rohu Čs. ar-
mády a  Národní, kde 
získávali praxi budou-
cí prodavači.) Psala se 
70. léta, od  převratové-
ho tzv. Vítězného února 
už bylo přes dvě desetiletí 
daleko (pro mne tehdy asi 
tak, jako pro dnešní mladé sametová 
revoluce), soukromý sektor dávno ne-
existoval, ale označení prodejen po-
dle jejich prvorepublikových majitelů 
se u nás v rodině používalo stále. Smál 
jsem se tomu a  vysvětloval, že tato 
označení už nikdo nezná, protože jsou 
hlubokou minulostí, která se nevrátí. 
Nevrátí? Ó, jak jsem se mýlil… A s ja-
kým gustem mi to máma po  návratu 
Meinla do  maloobchodní sítě prode-
jen potravin připomněla, stejně tak, 
když si kupovala boty opět u Bati.

Jenomže čas šel dál a řetězec Julius 
Meinl se za  pár let z  České republiky 
opět stáhl. Zřejmě nevydělával podle 
svých představ. Až vloni Meinl zkusil 
přijít s  jiným konceptem. Na  Můstku 
otevřel Gurmánský palác, jenž nabízel 

po vzoru stejného zařízení ve Vídni „…
více než deset tisíc potravin a lahůdek 
od vybraných dodavatelů z celého svě-
ta…“. Což o to, dobrot tam bylo k vidě-
ní dost, ale zákazníků bylo mnohdy 

méně než prodávajících. Není 
divu, někdo z  vedení si asi 
nevšiml, že nabízené zbo-

ží je běžně k mání i jinde 
a  navíc za  cenu mnohdy 

dvakrát až třikrát nižší než 
v Gurmánském paláci. Od ně-

kterých si proto získal přezdív-
ku Dům smíchu. Takže nebylo 

žádným překvapením, když už po pár 
měsících Meinl od  nás opět odešel. 
Lze jen doufat, že jeho případný třetí 
pokus o  novodobý návrat na  náš trh 
nebude vycházet z představ o naivitě 
českých spotřebitelů.  

Z  ČR se stáhly i  další obchodní 
řetězce: např. francouzský Carre-
four nebo belgická Delvita. Škoda, 
oba nabízely zboží i  z  jiných destina-
cí, než které dnes většinou známe. 
I když v  jistých ohledech nebylo o co 
stát:  Delvita v  roce 1995 při stavbě 
svého velkoskladu v  Rudné objevila 
3 000 let staré sídliště z pozdní doby 
bronzové. Přesto přes protesty z  řad 
kulturní obce pokračovala ve  stavbě 
a  naleziště tak zničila. (Něco ob-

dobného se stalo při stavbě budovy 
Olympusu na  Evropské třídě. Před 
některými obchody Lidlu  zase podiv-
ně mizely vzrostlé stromy.)

Několikrát jsem se přistihl, že ob-
choďáku na  Petřinách říkám tento-
krát já ze setrvačnosti jeho starým 
jménem, i  když pěknou řádku let už 
je to Billa. Sice nedávno nově zre-
konstruovaná, ale s  natolik nelogic-
kým uspořádáním prodejní plochy, 
že spotřebitelský rozum zůstává stát. 
Nevešly se sem vozíky, ty je třeba při-
vézt si z venku a zrovna tak je odvézt 
zpět (za deště skvělý zážitek). Rozdě-
lení pečiva na  dvě od  sebe odtržené 
a  vzdálené části mohlo napadnout 
snad jen někoho, kdo si pro nákupy 
nechává posílat. A expresní pokladny 
vtipně omotané kolem sloupu dávají 
temně antracitově laděnému interié-
ru ten správný říz. Ještě že prodavači 
dokážou poradit. Na  rozdíl od  „od-
borníka“ v  nejmenovaném obchod-
ním centru na Vypichu, který na  můj 
dotaz, zda z  nabízených druhů vaku-
ované šunky je nejvíce podílu masa 
v  biošunce, odpověděl: „Biošunka? 
Zbláznil jste se? V  té vůbec žádné 
maso není. Dělají ji z trávy, proto je to 
přece bio!“

Jiří Hruška  
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Armádní generál Tomáš Sedláček 
má v  Dejvicích pomník. V  kasár-

nách Posádkového velitelství Praha byl 
koncem září odhalen pomník čestnému 
příslušníkovi zdejšího velitelství armád-
nímu generálovi Tomáši Sedláčkovi. Cel-
kem 300 tisíc korun na  vznik pomníku 
věnovala Posádkovému velitelství Pra-
ha městská část Praha 6. V roce 2003 se 
Tomáš Sedláček stal čestným občanem 
městské části Praha 6. Tomáš Sedláček 
zemřel 27. srpna 2012. Nedlouho poté 
vznikla mezi příslušníky Posádkového 
velitelství Praha iniciativa k  vybudová-
ní pomníku, který má jeho nástupcům 
připomínat tuto jedinečnou vojenskou 

a  lidskou osobnost.  „Armádní generál 
v.v. Tomáš Sedláček patřil k  osobnostem, 
na něž se nezapomíná. Při každém našem 
setkání jsem si znovu uvědomoval jedineč-
nost jeho charakteru, osudu a také to, jak 
úzce je jeho život propojen s  historií naší 
vlasti od  vzniku samostatného Českoslo-
venska až po současnost,“ uvedl při odha-
lení pomníku náčelník generálního štábu 
Petr Pavel a pokračoval: „Na panu generá-
lovi jsem vždy obdivoval jeho obrovskou 
činorodost, nezdolný optimismus a  smysl 
pro humor, s nimiž se stavěl ke všem zkouš-
kám, které mu osud připravil. Jako dva-
cetiletý odešel bojovat za  osvobození své 
vlasti, poznal západní i  východní frontu, 

zimu ve slovenských horách a po krátkém 
svobodném nadechnutí ho komunistický 
režim poslal po vykonstruovaném procesu 
do  vězení, z  něhož už neměl nikdy vyjít.“ 
Právě armádní generál Petr Pavel převzal 
v  červenci 2013 nad projektem zhoto-
vení pomníku armádnímu generálovi 
Tomáši Sedláčkovi záštitu. Předsedovi 
Společenství přátel armádního generála 
Tomáše Sedláčka Lubomíru Adamusovi 
se poté podařilo za vydatné podpory ve-
litele posádky plukovníka gšt. Milana Vir-
ta vybrat od  známých i  méně známých 
osobností i  organizací příspěvek na  to, 
aby mohl pomník vzniknout.

Radnice půjčí komposté-
 ry zdarma. Městská část 

Praha 6 ve  spolupráci se spo-
lečností ISES připravila projekt 
na předcházení vzniku odpadů 
formou podpory domácího 
kompostovaní. Projekt je spo-
lu� nancován z fondů Evropské 
unie a  Státního fondu životní-
ho prostředí České republiky 
prostřednictvím Operačního 
programu Životni prostředí. 
Občanům městské části Pra-
ha 6 bude v  rámci projektu 
kompostér bezplatně zapůj-
čen. Podmínkou projektu je 

umístěni kompostérů na  ka-
tastrálních územích měst-
ské části Praha 6 - Bubeneč, 
Břevnov, Dejvice, Hradčany, 

Liboc, Ruzyně, Sedlec, Střešo-
vice, Veleslavín nebo Vokovice 
a po dobu udržitelnosti projek-
tu, která činí 5 let, jej využívat 
ke  kompostovaní. Vhodnou 
surovinou je běžný biologicky 
rozložitelný odpad rostlinného 
původu ze zahrad a  domác-
ností, například tráva, zbytky 
ovoce a  zeleniny, nadrcené 
drobné větvičky. Bezplatné 
zapůjčení proběhne na  zákla-
dě smlouvy o  výpůjčce.   Ná-
vrh smlouvy je k  nahlédnutí 
na  internetových stránkách 
www.odpadovecentrum.cz,

v  tištěné podobě je smlou-
va k  nahlédnutí na  ÚMČ Pra-
ha 6, odbor dopravy a životní-
ho prostředí, II. patro, kancelář 
č. 215, Ing.  Ludmila Baumová 
nebo Ing.  Blanka Svobodová).
Žádost o  kompostér můžete 
vyplnit již nyní elektronicky 
na  internetové adrese www.
odpadovecentrum.cz, nebo si 
lze vyzvednout přihlášku v tiš-
těné podobě na ÚMČ Praha 6. 
Na tento projekt získalo město 
90% dotaci z  fondu EU a SFŽP 
z  celkových nákladů, 10 % je 
hrazeno z rozpočtu města.
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Jeden z nejočekávanějších podzimních titulů Zdeňka Svě-
ráka – Tři bratři vyšel v Nakladatelství Fragment. Pohádko-
vý příběh, který vznikl na motivy minioper z dílny oblíbené 
autorské dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, dostal svou 
další podobu – knižní. Vyprávění o  osudu bratrů a  jejich 
hledání štěstí je v knize doplněno ilustracemi, které připo-
menou také děj � lmové pohádky. Ilustrátor Václav Šlajch 
připodobnil jednotlivé kresby výjevům z � lmu. V knize Tři 
bratři se autorovi podařilo propojit tři pohádky, které by 
měl dle jeho slov znát každý. Dlouho nevěděl, jak tři noto-
ricky známé příběhy spojit do jednoho: „Spojit tři pohádky 
do jednoho příběhu byl oříšek. Chtěli jsme, aby k sobě patřily, 
a tak jsme je svázali čtvrtou, jako copánek ze čtyř pramenů,“ 
říká Zdeněk Svěrák. ,,Vznikla tedy čtvrtá pohádka Tři bratři. 
Jana, Pepu a Matěje rodiče pošlou do světa na zkušenou, aby 
se zbavili svých špatných vlastností (zbrklost, nerozhodnost, 
roztržitost). Každý z bratrů vstupuje do jedné z pohádek, aby 

našel své štěstí. Přitom zůstává zachováno staré, dobře známé 
pravidlo, že v pohádce vždy zvítězí dobro nad zlem. Jsou tři po-
hádky, které by měl každý znát: O Šípkové Růžence, O Červené 
Karkulce a O dvanácti měsíčkách. Kdo viděl � lm Tři bratři, ten 
si je touto knížkou připomene, a kdo ho neviděl, ten si je užije 
v  nečekaném spojení. Na  stříbrném plátně hraju vypravěče, 
který umí psát i malovat. Ale ve skutečnosti jsem výtvarné ne-
mehlo. Všechno za mě kreslil a maloval Václav Šlajch, na jehož 
obrázcích si vaše oči v knížce určitě pochutnají,“ dodává autor.  
Slavnostní křest knihy Tři bratři se uskutečníl 13. října 2014 
v  Paláci knih Luxor za  účasti autora Zdeňka Svěráka a  re-
žiséra � lmu, který plnil po  několik týdnů česká kina, Jana 
Svěráka.  

PAMĚTNÍ DESKA ŠT. KPT. MORÁVKA JE PO 8 LETECH ZPĚT 

Na Prašném mostě v Praze 6 
byl 6. října odhalen památník 
štábního kapitána Václava 
Morávka za  účasti předsta-

vitelů Hlavního města Prahy, 
Armády ČR, Městské části 
Praha 6, Českého svazu bo-
jovníků za  svobodu, Společ-
nosti Václava Morávka v  Ko-
líně a  dalších hostů. Václavu 
Morávkovi bylo uděleno čest-
né občanství městské části 
Praha 6 in memoriam v roce 
2012.  Obnovením pietního 
místa připomínajícího hrdin-
nou smrt štábního kapitána 
Václava Morávka, který padl

21. března 1942 v  boji s  ge-
stapem, splnilo město slib 
daný při zahájení prací na tu-
nelovém komplexu Blanka 
v  prostoru Prašného mostu. 
Tedy byla pamětní deska 
přenesena do  areálu Po-
sádkového velitelství Praha 
a  nyní, po  dokončení prací, 
byla upravena část parčí-
ku pro umístění památníku 
v  nové podobě. Nově byl 
v  severní části parku Prašný 

most  vytvořen kruhový pro-
stor, do  něj byly postaveny 
tři čedičové kameny pochá-
zející z  lomu Dubičná. Před 
nimi   je usazena pamětní 
deska št. kpt. Václava Moráv-
ka a  před ní čtvrtý, plochý 
kámen určený pro ukládání 
květin či věnců při pietních 
nebo vzpomínkových akcích. 
Autorem architektonického 
ztvárnění pietního místa je 
Ing. arch. Klement Valouch.

VYŠLA NOVÁ KNIHA OD ZDEŇKA SVĚRÁKA TŘI BRATŘI

Původní pomník v roce 2004 
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Pelléova vila se opět otevřela. Novým provozovatelem Pélleovy villy se 
na základě výběrového řízení stal spolek Porte, který pro veřejnost při-

pravil širokou programovou nabídku. Vila bude nadále sloužit jako multifunkč-
ní objekt, který se ve  své programové nabídce zaměřuje především na  kulturní 
akce – výstavy, aukce moderního a současného umění, koncerty, divadelní před-
stavení, jazykové a výtvarné kurzy, přednášky, poradenství a další služby, včetně 
příjemného posezení v  nové místní kavárně. Každé podlaží novorenesančního 
domu bude sloužit jinému účelu. Výstavní prostor v prvním podlaží je určen pořá-
dání krátkodobých výstav a v obřadní síni, jež je propojena se zahradou, se kromě 
svateb a jiných ceremonií budou konat komorní koncerty, divadelní představení, 
slavnostní setkání u různých příležitostí a společenské akce. V druhém podlaží je 
situována galerie a lektorská místnost. O patro výše, v půdních prostorách vily, se 
konají workshopy a mimo jiné  je to prostor určený k odpočinku. Kavárna je situo-
vána v suterénním prostoru s přímým vstupem na zahradu. V suterénu je umístě-
na klubovna pro seniory a Fresh senior Akademie.

Starostka MČ Praha 6 Marie Kousalíková při otevření Pélleovy vily

Josef Škvorecký má v Patočkově ulici pamětní desku. V den 90. výročí narození spi-
sovatele Josefa Škvoreckého dne 27. září 2014 byla odhalena pamětní deska tomuto 

světoznámému českému spisovateli. V  domě v  Patočkově ulici (dříve ulice U  Kaštanu)
č. p. 1707/101 žil spisovatel se svou manželkou Zdenou Salivarovou  v době před exilem 
v letech 1960 až 1969. Městská část Praha 6 zaplatila za desku 160 tisíc korun. Autorem 
pamětní desky je gra� k Jan Dvořák ve  spolupráci s  Radko Šťastným. Na  desce je mo-
tiv karikatury od Ondřeje Suchého, který poskytl reprodukční právo na své dílo darem. 
V předpolí byl upraven park Josefa Škvoreckého dle návrhu doc. Ing. arch. Luboše Paty, 
včetně patníku spočinutí s iniciálami J. Š. Josef Škvorecký zemřel v lednu 2012 v  kanad-
ském Torontu ve věku 87 let. Patřil k nejvýznamnějším českým poválečným prozaikům, 
ale také nakladatelům. Mezi jeho nejznámější díla patří Zbabělci, Tankový prapor, Lvíče, 
Legenda Emöke, Mirákl, Prima sezona  či Příběh inženýra lidských duší. Poslední tři již 
vznikly v kanadském exilu.
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Výtvarník, loutkář, hudebník, spisova-
tel, básník, divadelník a  všestranný 

umělec Petr Nikl se narodil 8. listopadu 
1960 ve Zlíně v rodině akademického malí-
ře a designérky hraček. Vystudoval Střední 
uměleckoprůmyslovou školu v  Uherském 
Hradišti a  malířství na  Akademii výtvar-
ných umění v  Praze. Byl zakládajícím 
členem skupiny výtvarníků Tvrdohlaví 
(1987–1992). Je nositelem Ceny Jindřicha 
Chalupeckého za rok 1995 a trojnásobným 
nositelem Ceny ministra kultury za  nej-
krásnější knihu roku. Petr Nikl je autorem 
interaktivních výstav Hnízda her (Rudolfi -
num 2000), Krajina fantazie a hudby (čes-
ký pavilon na EXPO 2005 v japonském Ai-
chi) a mnoha expozic projektu Orbis Pictus 
– Play, putujícího od roku 2006 po českých 
i  světových městech. Spolupracuje s  Di-
vadlem Archa. 

Až do 10. ledna 2015 trvá jeho součas-
ná velká výstava „Švábení“ v Galerii Pellé, 
která je zahajovací výstavou zcela nové 
podoby koncepce Pelléovy vily v Praze 6.  

 Jaký vztah máte k Praze 6? Bydlíte zde?
Ano. Bydlím na  dohled funkcionalistic-

kých vil na  Babě, v  tom sídlišťátku z  80. let. 
A to docela dlouho, už čtyřiadvacet let. Přiže-
nil jsem se sem. Moje žena je teď ale dlouho-
době i s dětmi pracovně v New Yorku. 
 Není Vám smutno?

Je mi smutno, jsou tam už pět let. Ale 
jezdím za nimi a z každého roku tam s nimi 
trávím minimálně čtvrtinu.
 Váš umělecký rozptyl je tak veliký, až to 
bere dech. Co nejvíce ovlivnilo Vaše umě-
lecké zaměření, jaká témata? 

Témata vyplývají z  mých životních zá-
žitků a zkušeností, které se snažím převádět 

do různých forem a  jazyků. Vedle vizuálního 
vyjadřování, které je mi nejvlastnější, proto-
že jsem vystudovaný malíř, ještě třeba hraju 
divadlo nebo drobně koncertuju. Ale všech-
ny tyto pokusy jsou zase jakýmisi obrazy, je-
nomže ne na plátně. Jsou to scénické obrazy, 
nebo obrazy, které třeba zazpívám. Zásadní 
pro moji veškerou tvorbu je vizuální vnímání.      
 Vaše maminka navrhovala ve  Fatře 
úžasné nafukovací hračky, tatínek malo-
val, dědeček vyřezával a v tomto umělec-
kém prostředí jste strávil dětství. Ovlivnilo 
Vás to?

Jednoznačně. Když jsem vyrůstal v tako-
vémto prostředí, nutně to na mě muselo mít 
vliv. 

Děti umělců mívají dvě reakce. Buď zdědí 
tvořivost po  rodičích a  pokračují v  ní, nebo 
naopak mají určitý blok a  touží dělat něco 
úplně jiného. Já jsem ta první možnost. 
 Jak časově stíháte všechny své umělec-
ké aktivity? 

To jen na  první pohled vypadá, že se to 
nedá stihnout. Tvoření je moje zaměstnání, 
přebíhám z jednoho do druhého. Všechny mé 
činnosti se vzájemně prolínají a snad i vzájem-
ně inspirují. Je to takový samovolný pohyb. 

Jak se u mě všechno vyvíjí a ovlivňuje, je 
vidět i na mém experimentování s mechanic-
kými brouky. Před čtyřmi lety jsem navštívil 
jedno hračkářství, kde mě překvapila novin-
ka, která se jmenovala nanobrouk. Je to tako-
vý šváb s kno� íkovou baterií, ale nemá žádná 
kolečka, žádné pohyblivé mechanické konče-
tiny, pohání ho jenom vibrace, jako například 
u  elektrického zubního kartáčku nebo ma-

Sdílení PETRA NIKLA
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sážního strojku. Jeho nohy jsou zahnuté a tak 
ohebné a měkké, že vibrace broukovi umož-
ňuje pohybovat se dopředu. Já jsem tehdy 
švába koupil jako dárek pro dceru kamaráda 
a pak jsem zjistil, že se mi líbí natolik, že jsem 
si jich pořídil několik i pro sebe. Je to geniál-
ní věc. Robošvábi, jak jim říkám, mají velice 
živý pohyb, dělají i krásný zvuk. Je to materiál 
na hru. Použil jsem je v divadle, kde mi rozhý-
bávají různé věci, dělali pohyb po jevišťátku, 
ale i hudbu. Položil jsem jednoho na určitou 
strunu klavírního křídla, kterou jsem potře-
boval, aby mne doprovázela, a  když jsem 
zmáčkl pedál, robošváb strunu rozezněl a  já 
k tomu mohl hrát písničku. Nebo jsem ho po-
ložil na buben a on vydával pravidelný dunivý 

jsou přítomni, je partnerem 
hlavně živý čas, který s  před-
stavením plyne. Snažím se ho 
neznásilňovat.
 Takže je každé představe-
ní neopakovatelné?

Určitě, i  když to může být 
stá repríza napsané hry. Je to 
rituál. Proto je pro mě divadlo 
tak zajímavé. Na  konci každé 
improvizace si diváci mohou 
prohlédnout vzniklý obraz, 
jakousi krajinu po  bitvě, třeba 
pokaždé jinak vyšlapané zmi-
ňované broučí cestičky.
 Vaše současná výtvarná výstava v  Pel-
léově vile je také ovlivněna brouky?

Je to vlastně jejich výstava. Proto se také 
jmenuje Švábení. Když jsem měl vloni výsta-
vu v Galerii hl. m. Prahy v Městské knihovně, 
jejíž téma byla „Hra o čas“, chtěl jsem tam mít 
nějak zastoupený přítomný čas, něco, co by 
v  průběhu tří měsíců, které výstava trvala, 
po  sobě průběžně zanechávalo stopy. Na-
padlo mě na vrstvení času použít nanobrou-
ky. Pokryl jsem podlahu asi 150 m2 velké míst-
nosti rolemi bílého papíru, nad kterým vedla 
lávka, po  níž chodili návštěvníci a  nemohli 
tak šlapat v pigmentech, které jsem na papíry 
naprášil. Pak jsem na zem vypustil robošváby 
a oni ten prášek roznášeli. Myslel jsem si, že 
podlahu jenom zašpiní, že to bude jenom ilu-
strace pohybu času a potom papíry vyhodím. 
Ale kresby, které brouci udělali, byly tak zají-
mavé, že jsem ještě v průběhu výstavy každý 
den s  nimi v  rohu vytvářel speciální novou 
kresbu velkou 3 x 4 metry, která vypadala 
vždycky podle toho, jaký pigment jsem tam 
nasypal, jak dlouho jsem nechal brouky po-
hybovat a kolik jsem jich vypustil. A vždycky 
po šesti až osmi hodinách jsem jim papír, kte-
rý pokreslili, sebral. Tyto obrazy, které kreslili 
švábi, jsou teď vystaveny v Pelléově vile, což 
bych si před rokem ani nepomyslel. 

 Mají robošvábi při svém kreslení zcela 
volnost pohybu? Nebo je nějak omezujete 
nebo umisťujete jen do určitých míst?

Volně jsem je nahodil na papír a případ-
ně jen trochu pošťouchl bidlem, když jsem 
potřeboval, aby byli někde jinde – třeba 
když se zasekli někde na krajíčku, byli v pasti 
a nemohli ani tam ani sem. Nebo když jsem 
chtěl, aby kreslili a  leželi při tom na  boku. 
Ale vlastní kreace vytvářeli sami, v  nich by 
jakékoliv násilí bylo poznat. Jak se robošvábi 
pohybují, jakým způsobem a v jakých liniích 
vybrušují kresbu, to vše jsem neměl šanci 
ovlivnit. To mě právě bavilo, ta nahodilost 
a organizace chaosu. 
 Neopakují se některé kresby, nelze 
v nich vyhledat nějaký algoritmus?

Dá se vysledovat kruhovitý, roztěkaný, 
klikatý nebo spirálovitý pohyb, ale možností 
je neomezeně. Trochu jiné kresby robošvábi 
dělají, když jim dochází baterie a  zase jiné, 
když jsou čerství. Některý má nohu nakřivo, 
tím pádem dělá kruhové kresby, když jim na-
lepím na břicho žvýkačkovou hmotu, mohou 
s  sebou vláčet více barvy. Mnohost různých 
typů kreseb, které „tetují“ na papír, je neuvě-
řitelná. Pohyb vibračních brouků je nevyzpy-
tatelný a rozmanitě reagují na různé povrchy, 
po  kterých lezou, na  nerovnosti, které jsou 
pod papírem. Kdyby kreslili třeba na  stole, 
bude výsledek jednotvárný, zatímco když 
kopírují nerovnosti a výstupky, které jim pod 
papírem různě na zemi připravím, jsou kres-
by různorodější. Ale nesnažím se tyto pod-
něty dopředu promýšlet. Mám rád věci, které 
vznikají samovolně, které jsou improvizované, 
od  kterých se příliš neočekává, a  ony pak 
nakonec překvapí. 
 Kdo je vlastně autorem obrazu – robo-
švábi, nebo Vy?

To je právě ta otázka, která je tématem 
výstavy Švábení, aby si ji mohli klást všichni, 
kteří ji navštíví.  

Robošvábi vlastně dost významně po-
škozují umělecké ego mnohých z nás, kteří se 
o něco snažíme, když vidíme, že takový stro-
jek to svým způsobem udělá zajímavěji.

zvuk, který měl určitý rytmus a posloužil jako 
podklad k nějaké melodii. 

Když lezl v divadle při jedné hře rozsypa-
nou rýží a  tvořil křivolaké cestičky, napadlo 
mě konečně použít ho i jako kreslíře. Předtím 
by mne to netrklo. 

Samotné výsledky kreseb ale nejsou tak 
důležité jako proces vzniku, ta nečekanost 
a  nekontrolovatelnost. Když hraju divadlo, 
jsem rád překvapován něčím, co absolutně 
nemůžu dopředu odhadnout a  co nemů-
žu kontrolovat. Jsou další věci, které hrají se 
mnou, jsou samostatné, jsou na mně nezávis-
lé a  já sám jsem vlastně jednou z  těch věcí, 
součástí prostoru, v němž se hraje. A nikoliv 
režisérem, který to v danou chvíli řídí. 
 Neodporuje to samotnému tvůrčímu 
procesu? 

Ne, je to otázka zvoleného principu. 
I  u  obrazů mám způsob procesu, kdy mám 
přesnou představu, kterou chci zhmotnit. 
A  jindy mám způsob procesu takový, že ne-
chci mít žádnou představu, aby mohlo vznik-
nout něco, co mne překvapí, a pak potřebuji 
improvizaci. Jenom si připravím materiály 
a čekám, co se z toho začne vyvíjet, co se za-
čne dít. Já to jenom jemně usměrňuju a v ur-
čitou chvíli to zastavím. Tak vznikne stopa 
procesu. V divadle je to totéž. Buďto hrajeme 
úplně improvizovaně, nebo máme mezi se-
bou dohodu, která vychází z nějaké předsta-
vy, nebo je to kombinace  představy a  velké 
míry improvizace uvnitř. Vždycky je to ale tak, 
že mimo všech věcí, prostoru i mimo lidí, co 
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 Kolik robošvábů vlastníte?
Asi tak dvě stovky. Musím je průběžně ob-

měňovat, když doslouží, nemám ale velkou 
úmrtnost. Teď zrovna mám zbrusu nové. 
 Co je Vám ze všech Vašich aktivit nej-
bližší?

Já v  tomto ohledu žádný žebříček ne-
dělám. Živí mě obrazy, to ano, malování 
jsem vystudoval. Ale když hraju nebo dělám 
cokoliv jiného, je to v tu chvíli právě to nejvíce 
důležité, jinak by to nemělo smysl.  
 Všechny Vaše činnosti jsou hravé. Když 
tvoříte, pracujete, nebo si hrajete a bavíte 
se?

Mně to splývá. Je to hravá práce, nebo 
pracovní hra, jak chcete. Bavím se při tom, 
ale vždycky je to práce, vždycky musím vyna-
ložit nějaké úsilí, aby něco vzniklo. V divadle 
je to kolektivní práce, více lidí přichází s  ná-
pady a  podílí se na  výsledku, je to vzájem-
ná interakce mezi hráči i  mezi věcmi. Může 
to být i  imaginární interakce s  představami. 
Při koncertě je to interakce se zvukem, s  tó-
ninami. K  divadlu jsem se dostal přes obra-
zy a přes loutky, protože mě bavilo vytvářet 
obrazy v  čase a  spolusdílet s  lidmi, kteří se 
na to dívají, ten okamžik hry. To u výtvarného 
umění člověk normálně nemá, protože je 
zavřený v  ateliéru sám se sebou a  zpětnou 
vazbu vnímá až někdy jindy, později. 
 Takže nejde říci, jestli je Vám bližší tvor-
ba o samotě v tichu atelieru, která vyvěrá 
ve Vás, nebo spíše potřebujete vzájemnou 
kolektivní inspiraci?

Tak i  tak. Proto dělám obojí, že se chci 
vyvenčit z pracovny, komunikovat s lidmi pří-
mo, a pak se zase v klidu zavřít. Všechno má 
své pro a proti, jenom se snažím udržet míru, 
aby nebylo něco na  úkor něčeho. To je sice 
samozřejmě vždycky, ale chci, aby to pro mne 
bylo přirozené. Když ve  mně nakyne nějaká 
potřeba nebo nutkání, tak v tu chvíli se dobí-
rám toho, co mě na tom tak zajímá, co z toho 
může plynout za otázky, jaké prostředky jsou 
vhodnější k odpovědím a sdělením. Je to ta-
kový ping pong. Mnohdy obsah nebo otázky 
vyplynou ze hry a já bych si je dopředu nevy-
myslel. Dotvářím je dál a přibírám si k  tomu 
další prostředky, podle toho, jak se hodí. A ty 
mi zase zpětně otevírají další dvířka. Je to ne-
ustálý proces, jinak by obrazy strnuly a stalo 
by se z nich snadno klišé.
 Jak byste obecně defi noval tvorbu umě-
leckého díla? 

Co lze nazvat uměleckým dílem? Kde 
vzniká jeho počátek? Popravdě řečeno, výraz 
„umělecké dílo“ docela nesnáším.
 Čím byste jej nahradil?

Vazbou. Interakcí. Sdílením. Jsou obrazy, 
divadla, � lmy, knížky, písně, skladby, které 
s vámi nějakým způsobem hovoří a navozují 

vám asociace. Jsou silné tím, že do nich vstou-
píte. Rozumíte jim, aniž by vám někdo k tomu 
dal předem návod nebo klíč. Vzniká určitá 
představivost a  imaginace, která s  vámi za-
čne vést dialog. Pokud tomu tak není, pokud 
nemáte vazbu, pomocí které s danou věcí ko-
munikujete, přestává pro vás být „uměleckým 
dílem“ a stane se pouhou plochou věcí, pla-
kátem, informací, do níž nemůžete vstoupit. 
Možná je chyba ve vás, jste špatně naladěný, 
předpojatě posuzujete, jindy je vina na stra-
ně umělce, že dílo je příliš přetlakované jeho 
ambicí a egem, které stojí v cestě tomu, aby 
člověk postoupil dál pod povrch. 
 Jak lze v  lidech kultivovat vkus, jejich 
vnímání, aby nebyli pouze ve vleku maso-
vé kultury?

To jsou zásadní otázky. Vezměte si, jak 
málo peněz náš stát věnuje na kulturu, nebo 
všeobecně na  tak zvanou nadstavbu. Už 
od  toho nejvyššího politického rozhodová-
ní vidíme, že to asi není žádná sláva. Já jsem 
k  masovému vnímání umění skeptický. Člo-
věk má spíše tendenci bavit se, krátit si nějak 
čas nebo se pokusit ho vůbec nevnímat. Ne-
mít nudu. Masová zábava je návyková, možná 
i proto, že nenutí přemýšlet, nenutí utvářet si 
vlastní názory nebo je měnit, zpochybňovat 
své postoje. Je to pohodlné a nevyžaduje to 
žádnou aktivitu. Přitom každý máme nějakou 
představivost, to dokládají naše sny, které se 
nám zdají. Všichni máme schopnost napojit 
se na něco, co nás přesáhne. 

Mám rád kulturní počiny, ve kterých člo-
věk vstupuje do nějakého dialogu a chce se 
nějak účastnit toho, co vidí. To je strašně dů-
ležité, protože to kultivuje, vytrhává nás to 
ze stereotypů. Umožňuje nám to poznávat 
nové vjemy a dovádí ke katarzi, a to je něco, 
co v  běžném dennodenním rytmu chybí. 
Od toho je umění, to je jeho úloha. Kultura je 
fenomén, který kultivuje a rozvíjí společnost. 
Proto by na ní stát neměl šetřit. Kultura není 
a ze své podstaty nemůže být � nančně sobě-
stačná, protože by neměla být cílená na ko-
merční produkty.

 Jak byste charakterizoval sám sebe? 
Jste introvert, nebo se rád rozdáváte? Či to 
střídáte?

Za  mlada jsem byl dost veliký introvert, 
který se postupně přeextrovertoval. Snažím 
se být extrovert vůči introverci, co v  sobě 
mám. Ale myslím, že ta introverce je pro mě 
strašně důležitá. Brání mi, alespoň doufám, 
v  exhibicionismu – krajní extrovernosti. No, 
asi těm pojmům sám nerozumím…
 Máte svůj oblíbený materiál nebo vý-
tvarnou techniku?

Pracuji s  širokou škálou materiálů. Teď 
momentálně se mi líbí experimentovat 
s pigmenty. Taky jsem v poslední době dělal 
akvarely, kdy jsem si hrál s vodou a pak s in-
kousty. Obrazy většinou maluju olejovými 
barvami. Pracuji na  litogra� ích. Velmi často 
kreslím obyčejnou tužkou. 
 Kde mohou zájemci vidět Vaše díla? 

Až do  10. ledna trvá výstava Švábení, 
o které jsme už mluvili.

V  prosinci budu mít samostatnou výsta-
vu v Galerii 1. patro v Myslíkově ulici v Praze, 
kde budu vystavovat oleje na  plátně - por-
tréty zvláštních lidí, které jsem potkal v New 
Yorku, a také jejich kresby pastelkou. Možná 
tam budu mít i nějaké fotogra� e, ze kterých 
jsem při této v podstatě dokumentární práci 
vycházel.

Drobných akcí a  výstav po  celých Če-
chách se účastním průběžně. 
 Jaké jsou Vaše další nejbližší umělecké 
plány?

Připravuju knížku, která je věnována ima-
ginaci a nahodilým vznikům. Bude obsahovat 
kresby od robošvábů a nezávisle na nich i sa-
mostatné krátké texty, které jsou také hodně 
automatické a  nahodilé. Oboje řeší stejnou 
věc – samovolný, nijak nekorigovaný vznik. 
Rád bych, aby kniha vyšla příští rok.     
 A v oblasti hudby a divadla?

22. ledna připravujeme koncert v  diva-
dle Archa, jmenovat se bude Sváteční pop. 
Účinkují v  něm včetně mně čtyři hudební-
ci, vystoupení bude mít i  výraznou vizuální 
stránku. Slovo pop sice připomíná populární 
hudbu, ale v našem případě jej evokují kostý-
my podobné oblekům popů. 

V  únoru budeme v  Arše hrát Výchovný 
koncert. Pozvu lidi, kteří si sami vytvářejí své 
netradiční hudební nástroje.    

V  březnu v  Arše zreprízujeme vyvíjející 
se  melodram s písněmi pod názvem Já jsem 
tvůj zajíc. 

V tuto dobu až do 10. ledna každý čtvrtek 
od  půl sedmé večer hrají v  Pelléově vile 
v rámci Švábení různí hudebníci, které budu 
spolu s brouky doprovázet.

 Jiří Hruška
foto: archiv P. Nikla
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4. října – Den otevřených dveří trasy metra V.A

NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN 

foto: Miloslav Přerost



10

...od nemoci ke zdraví......od nemoci ke zdraví......od nemoci ke zdraví...

10

Pracovníci vývoje společnosti LI-
NET Group SE společně s  přední-

mi českými neurochirurgy z  Ústřed-
ní vojenské nemocnice – Vojenské 
fakultní nemocnice Praha a  Fakult-
ní nemocnice Hradec Králové mají 
na  dosah ruky významnou inova-
ci,  která může výrazně zefektivnit 
praxi na  jednotkách intenzivní péče 
a  dalších odděleních pro kritickou 
péči. Expertní tým totiž od  loňské-
ho podzimu testuje přelomovou 
neinvazivní metodu měření nitro-
lebního tlaku. 

Experimentální preklinické měření 
v  rámci výzkumu nové metody měření 
nitrolebního tlaku se provádělo ve spo-
lupráci s  1. lékařskou fakultou Univer-
zity Karlovy v  Praze na  několika živých 
vepřích. Účinnost nové neinvazivní me-
tody se srovnávala s  hodnotami získa-
nými pomocí standardního invazivního 
parenchymálního čidla. To dnes před-
stavuje jedinou spolehlivou možnost, 
jak údaje o hodnotách nitrolebního tla-
ku získat.   

Veri� kace probíhala v širokém rozsa-
hu hodnot nitrolebního (intrakraniální-
ho) tlaku. Pokusná zvířata byla ve stavu, 
který simuloval stav lidských pacientů 
na  jednotce intenzivní péče (JIP), to 
znamená v  úplné anestezii a  napojená 
na ventilační přístroj. 

„Testy ukazují, že touto neinvazivní 
metodou jsme schopni dosáhnout vý-
sledků velmi blízkých výsledkům stan-
dardní metody. Testovali jsme jak náhlé 
katetrem iniciované změny tlaku, tak 
změny dlouhodobější. Nejlepších kore-
lací se dosáhlo především tam, kde byly 
změny tlaku pomalé. Právě ty mají pro 
klinickou praxi největší význam,“ po-
pisuje RNDr.  MUDr.  Ondřej Bradáč 
z Neurochirurgické kliniky 1. lékařské fa-

ÚVN spolupracuje na přelomové metodě
MĚŘENÍ NITROLEBNÍHO TLAKU

kulty UK a Ústřední vojenské nemocnice 
v Praze.

„Samotné stanovení nitrolebního tlaku 
pak umožňuje speciální podložka vyvinu-
tá naší společností, která je s pacientským 
monitorem spojená. Ta se umístí pod hla-
vu pacienta, snímá mechanické chvění 
jeho hlavy a  s  využitím metody označo-
vané jako Windkesselův hemodynamický 
model pak stanovuje hodnoty tlaku,“ vy-
světluje hlavní princip bezkontaktního 
měření Ing. Tomáš Holkup, Ph.D., ze spo-
lečnosti LINET Group. Ta je největším ev-
ropským výrobcem nemocničních a pe-
čovatelských lůžek. Holding se sídlem 
v nizozemském Dordrechtu vznikl v roce 
2011, kdy jej po 20 letech strategického 
partnerství založili majitelé české � rmy 
LINET a  německého výrobce wissner-
-bosserho� . Ročně vyrobí přes 66 tisíc 
lůžek, kromě nich ale nabízí i  matrace 
a  další vybavení pro nemocnice, ústavy 
sociální péče a stacionární pečovatelské 
jednotky.

Holding zaměstnává přibližně 900 
lidí, z toho dvě třetiny v České republice.

Zařízení na  neinvazivní měření tlaku 
využívá pacientský monitor, který se běž-
ně používá na  odděleních JIP například 
k měření EKG či invazivního arteriálního 
tlaku.

Měření nitrolebního tlaku je stan-
dardní součástí péče o  pacienty v  bez-
vědomí s  rizikem otoku mozku, typicky 
po  těžkých úrazech hlavy. Pokud je tlak 
mozkomíšního moku příliš vysoký, sni-
žuje se prokrvení mozku a hrozí jeho po-
škození. Proto je nezbytné tlak neustále 
sledovat. Při tradiční invazivní metodě 
měření tlaku pomocí parenchymálních 
sond je potřeba do  lebky vyvrtat otvor, 
kdy kromě celkových komplikací na-
stává riziko nitrolebního krvácení nebo 
infekce. Tato metoda je také náchylnější 
k  nepřesnostem způsobeným například 
poškozením sondy nebo jejím chybným 
zavedením.

Neinvazivní měření by riziko těchto 
komplikací prakticky eliminovalo. Další 
zásadní přínos odborníci spatřují v  jed-
noduchém provedení měření, k  němuž 
v  podstatě stačí pacientovi vložit pod 

Porovnání výsledků měření získaných tradiční metodou a neinvazivní metodou
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hlavu senzorickou podložku a připojit se 
na standardní monitor. 

„S ohledem na jednoduchost použití si 
lze představit využití neinvazivní metody 
pro monitoring i u těch pacientů, u kterých 
riziko zvýšeného tlaku existuje, nicméně 
standardní invazivní čidlo by z  důvodu 
zdravotních komplikací při aplikaci nasa-
zeno nebylo. Neinvazivní metoda by měla 
také ekonomické výhody. Jednorázové 
invazivní sondy v  ceně okolo tisíce dolarů 
jsou nákladné a samotný zákrok při jejich 
aplikaci pak znamená další provozní ná-
klady,“ uvádí RNDr. MUDr. Ondřej Bradáč 
z ÚVN.

Schéma zapojení podložky

Na  základě aktuálních výsledků lze 
očekávat vznik prvního prototypu pro 
praktickou klinickou aplikaci a  zkoušení 
tohoto vynálezu v řádu měsíců. Komerč-
ní nasazení pak v případě dalších úspěš-
ných zkoušek může nastat v  horizontu 
příštího roku. 

S dosavadními výsledky pokusů byla 
seznámena odborná veřejnost v  rám-
ci mezinárodního neurochirurgického 
kongresu EANS, který se konal ve dnech 
12. – 17. října v Praze a jehož se účastnili 
přední odborníci z celého světa. 

Evropská asociace neurochirurgic-
kých společností (EANS) je nezávislé, 

nadnárodní sdružení evropských neuro-
chirurgických společností a jednotlivých 
členů. 

EANS byla založena v Praze osmnác-
ti národními společnostmi v  průběhu 
evropského kongresu neurochirurgie 
v  roce 1971. Od  té doby se rozrostla 
do  profesního sdružení, v  němž je 40 
národních společností, což je přibližně 
6  500 evropských neurochirurgů, na-
víc má ještě více než 800 individuálních 
členů jak v  rámci Evropy, tak i  mimo ni 
(členy jsou například také Izrael, Turecko, 
Kazachstán).

Letošnímu kongresu EANS předse-
dal prof.  MUDr.  Vladimír Beneš, DrSc., 
přednosta Neurochirurgické kliniky
1. LF UK a ÚVN a Subkatedry neurochi-
rurgie IPVZ, a  to z  pozice funkce prezi-
denta Evropské asociace neurochirur-
gických společností.

V roce 2011 v rozhovoru pro časopis 
Veleslavín39  o svém prezidenství EANS 
řekl:

„Je to velmi prestižní funkce a  jsem 
na  ni opravdu hrdý. Velice si toho pova-
žuji, takto vysokou mezinárodní pozici ni-
kdy v oboru žádný Čech neměl a pro mě je 
tato funkce nejvíce, co jsem ve svém oboru 
mohl dosáhnout. Ale představuje to také 
hodně práce a zodpovědnosti.“ 

S  profesorem Vladimírem Benešem při-
pravujeme rozhovor do  následujících 
čísel našeho časopisu.

 jih
Foto: archiv ÚVN
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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 
Dejvická 27, Praha 6,  tel: 233 901 384
Vstupenky lze zakoupit i přes internet:  www.semafor.cz

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

Váš redaktor 
O T A Z N Í K

listopad 2014

01. 11. SO KDYBY TISÍC KLARINETŮ 16:00
06. 11. ČT PRSTEN PANA NIBELUNGA
07. 11. PÁ PRSTEN PANA NIBELUNGA
08. 11. SO NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU 16:00
13. 11. ČT CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD
14. 11. PÁ OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
15. 11. SO NOC DIVADEL
21. 11. PÁ MAM'ZELLE NITOUCHE
22. 11. SO HODINY JDOU POZPÁTKU 16:00
26. 11. ST NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU
27. 11. ČT KAM SE PODĚLA VALERIE?
28. 11. PÁ LEVANDULE
29. 11. SO PRSTEN PANA NIBELUNGA 16:00

HOSTÉ :
02. 11. NE TWO VOICES
03. 11. PO VŠECHNOPÁRTY
04. 11. ÚT VŠECHNOPÁRTY
05. 11. ST KOČKOPES
09. 11. NE GOSPEL TIME PARTY
10. 11. PO VŠECHNOPÁRTY
11. 11. ÚT VŠECHNOPÁRTY
12. 11. ST RADEK TOMÁŠEK KONCERT
15. 11. SO RADIM SCHWAB – MISTERO BUFFO 16:00
16. 11. NE FACENET A PREZIDENTKA HILLARY
17. 11. PO KABARET ČERNÁ MYŠ
18. 11. ÚT NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA
19. 11. ST DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA / JE LIBO FRAK
23. 11. NE PATROLA ŠLAPETO – ADVENTNÍ KONCERT 15:00
23. 11. NE PATROLA ŠLAPETO – ADVENTNÍ KONCERT
24. 11. PO PŘÍBĚH COCO CHANEL
25. 11. ÚT KOČKOPES
30. 11. NE FOUSKŮV SVĚT

sobota 01  14:00 - 15:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
sobota 01  16:30 - 18:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
neděle 02  10:30 - 12:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
neděle 02  14:00 - 15:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
úterý 04  10:00 - 11:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
středa 05  10:00 - 11:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
středa 05  19:00 - 21:00 TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
čtvrtek 06  10:00 - 11:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
pátek 07  10:00 - 11:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
sobota 08  14:00 - 15:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
sobota 08  16:30 - 18:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
úterý 11  10:00 - 11:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
středa 12  10:00 - 11:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
středa 12  19:00 - 21:00 DĚJINY KONTRA SPEJBL
pátek 14  10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
sobota 15  14:00 - 15:30 "Noc divadel" JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
sobota 15  16:30 - 18:00 "Noc divadel" JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
neděle 16  14:00 - 15:30 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
neděle 16  16:30 - 18:00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
úterý 18  10:00 - 11:30 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
středa 19  10:00 - 11:30 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
středa 19  19:00 - 21:00 SPEJBL VERSUS DRÁKULA
čtvrtek 20  10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
sobota 22  14:00 - 15:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
sobota 22  16:30 - 18:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
středa 26  10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI - pro neslyšící
čtvrtek 27  10:00 - 11:30 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
čtvrtek 27  14:30 - 16:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
pátek 28  19:00 - 21:00 DAS BESTE VON SPEJBL UND HURVÍNEK
sobota 29  14:00 - 15:30 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
sobota 29  16:30 - 18:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
neděle 30  10:30 - 12:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
neděle 30  14:00 - 15:30 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
neděle 30  16:30 - 18:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ

,,Člověk se odlišuje od ostatních živočichů také tím, že mu byla dána do vínku tvůrčí činnost.
Ne všichni ji však v dnešní době umíme v sobě nalézt a využít.
Přitom naučit se krásně kreslit je velmi jednoduché.“

Pavla Macháčková, lektorka a výtvarnice

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ: 
b)  Český tělovýchovný funkcionář Jiří František Chaloupecký se narodil 28. února 1890 

v Dolních Počernicích u Prahy.
Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží publikaci z nakladatelství FRAGMENT Křížovky s recepty  
– Dobroty z masa.  Luštěte a pochutnejte si na výtečném masíčku. Stovka švédských křížovek vás pobaví a nápadité recepty 
inspirují k přípravě lahodných dobrot.

1. Hana Johanisová, Praha 9  2. Blanka Cedlová, Praha 6  3. Emanuel Vyhlídal, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 30. listopadu 2014 v 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. 

Které další kurzy poskytuje Ateliér Mozaika? 
a) Decoupage  b) Pastely   c) Marmoleum
Správnou odpověď naleznete také na adrese www.ateliermozaika.cz

V  říjnu soutěžíme o tři dárkové poukázky na kurzy pořádané Ateliérem Mozaika. 
Například na dvoudenním kurzu se naučíte, jak pracovat s pravou i levou mozkovou 
hemisférou a již druhý den budete umět kreslit portréty dle předlohy. Vyrovnání obou mozkových hemisfér 
nepřináší jen úspěch v kreslení, ale zároveň se otevřou dveře do jiných tvůrčích oblastí uvnitř každého z nás. 
Změní se celkový pohled na sebe samé i naše okolí, což se projeví v osobním i pracovním životě.
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

WUCHTERLOVA
DEJVICE - PRAHA 6

WUCHTERLOVA
Jedná se o  krátkou ulici v  Dejvicích, 

která vede ze Svatovítské do  Václavkovy  
kolem nového parku s fontánami s plasti-
kami koní. Sídlí v  ní Ústřední rada Církve 
československé husitské v  České repub-
lice. Název vznikl v  roce 1925 a  vydržel 
do  roku 1940, kdy se ulice přejmenovala 
na  Gneisenauova – po  německém voje-
vůdci, který bojoval proti napoleonským 
vojskům v  Německu.  V  letech 1945 až
1952 to byla opět Wuchterlova. Po sovět-
ském stranickém a státním činiteli byl její 
název do roku 1991 V. V. Kujbyševa, aby se 
po poté vrátila k původnímu  názvu. 

Josef Boris Wuchterle byl legionář-
ský důstojník, člen České družiny v  Rus-
ku od  roku 1914, který byl těžce zraněn
v bitvě u Zborova. 

Josef Boris Wuchterle se narodil 
25. května 1891 ve  Vránově, nedaleko 
Horšovského Týna. Po  základní školní 
docházce v  rodné obci a  absolvová-
ní Obchodní akademie v  Písku odjel 
po  roce 1911 na  zkušenou do  carského 
Ruska. Vybral si ukrajinský Kyjev, kde se 
stal i  díky svému obchodnímu vzdělání 
účetním v  místním závodě. Zde se dob-
rovolně přihlásil a  na  konci srpna 1914 
jako jeden z prvních vstoupil do formují-
cí se České družiny. S  nadšením vykonal 

28. září v  Kyjevě památnou slavnostní 
přísahu na  první český prapor. Tento 
den se také stal historickým mezníkem, 
od  něhož odvozujeme novodobou his-
torii čs. zahraničního vojenského odboje 
a následně vznik československé armády. 
Po příchodu do družiny vykonal příslušné 
zkoušky, přestoupil na pravoslaví a přijal 
jméno Boris. Po vykonání základního vý-
cviku nastoupil v říjnu jako řadový střelec 
svou cestu do válečné vřavy. V listopadu 
také došlo k  prvním bojovým střetům 
s rakouskými oddíly, které si již vyžádaly 
oběti. Na  přelomu ledna a  února 1915 
se rotě, ve  které byl i  Wuchterle, po-
dařilo zajmout dva vojáky z řad c. a k. pěší-
ho pluku. Za to byl po-
prvé vyznamenán a do-
sáhl hodnosti desát-
níka. Jeho rota prová-
děla průzkumnickou 
činnost a  rozvědčíkům 
se podařilo začátkem 
dubna zajmout šesti-
člennou nepřátelskou 
stráž. Při této akci se 
uplatnily jeho diplo-
matické a  psycholo-
gické schopnosti, kdy  
přesvědčil celý c. a  k. 
řadový pluk k  dezerci 
na  ruskou stranu. Byl 

vyznamenán medailí Za  chrabrost a  po-
výšen na podpraporčíka. V  létě se Česká 
družina přejmenovala na Československý 
střelecký pluk. Pokračoval příliv nových 
dobrovolníků a  pluk se 17. dubna pře-
měnil v Československou střeleckou bri-
gádu. Hlavní bitva této střelecké brigády 
se odehrála 2. července 1917 u Zborova. 
Wuchterle velel 10. rotě a v boji si počínal 
neobyčejně srdnatě. Při jednom z  ataků 
byl těžce zraněn, kulka mu prolétla páte-
ří, naštěstí bez poškození míchy. Z fronty 
ho přesunuli do zborovského polního la-
zaretu a později do nemocnice v Kyjevě, 
následně probíhala rekonvalescence, ale 
trvalé invaliditě se zabránit nepodařilo. 
Za  své hrdinství byl několikrát povýšen 
a  vyznamenán. V  letech 1919 – 20 sta-
nul v čele československé vojenské mise, 
která měla zajistit evakuaci čs. legionářů 
z Ruska do Kanady, pak do Evropy a zpět 
do vlasti. To se také podařilo a  legionáři 
se v létě 1920 vrátili.

Po  návratu do  vlasti byl nejprve 
jmenován zástupcem náčelníka Likvi-
dačního úřadu při MNO v Praze a poslé-
ze se stal přednostou Kanceláře čs. legií. 
Slibně se rozvíjející kariéra mladého dů-
stojníka, povýšeného do  hodnosti plu-
kovníka se díky válečným útrapám blížila 
ke konci. 

Josef Boris Wuchterle, hrdina od Zbo-
rova a nositel šestnácti válečných vyzna-
menání zemřel 21. prosince 1923 v Praze.
 

(mip)
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Práci fotografa Jaroslava Kvíze sleduji 
z  povzdálí už řadu let a  shledávám ji 

po všech stránkách mimořádnou. K port-
foliu jeho prací patří především produk-
tová fotografi e, sklo, design, architektura 
a interiéry, ale i specifi cké obory této pro-
fese jako je focení jídla nebo módy, i když 
u dvou posledně jmenovaných oblastí tvr-
dí, že je to relikt minulosti - „jídlo“ bylo jen 
pár zakázek od klientů a módu fotil „kdy-
si“ a  jen do té doby, než zjistil, že módní 
fotograf vlastně vůbec není. Ale to, „co je“, 
úplně stačí k tomu, aby byl vyhledávaným 
fotografem, svá díla si u  něj nechávají 
fotit do  reprezentativních katalogů k  vý-
stavám a mezinárodním soutěžím umělci 
slavných jmen z Čech i jiných koutů světa.

Ke  cti Jaroslavu Kvízovi slouží to, že 
do  popředí každé věty, každé odpovědi 
na otázku a každé úvahy o své profesi „strká“ 
fotogra� cké řemeslo jako alfu a omegu toho, 
co dělá a  co sám je, což je v  dnešní době, 
kdy se za umělce považují všichni, kdo sotva 
umí zmáčknout spoušť nebo tahat čáry myší 
v gra� ckých programech na počítači, vzácné 
a výjimečné. Avšak mýlil by se ten, kdo by ho 
považoval jen za  „řemeslníka“ fotogra� cké 
profese. Osobní setkání s Jaroslavem Kvízem 
přineslo mnohá překvapení.

Vzali jsme to pěkně po  pořádku, žánr 
po žánru. Jeho odpovědi byly úsečné a jed-
noznačné, žádné váhání nebo pochyby, vždy 
konečný verdikt. Takové odpovědi je dobré 
nikoli upravovat, jen zaznamenat. Tak pro 
zajímavost: 

„Nezajímá mě, jestli mám fotit jídlo, sklo, 
jakýkoliv produkt, interiér nebo módu, pro 
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mě je to předmět jako předmět, na  materiálu 
nezáleží. Nemám žádná preference, dobré ře-
meslo musíte prokázat i  u  fotogra� e kelímku 
od jogurtu. U všech je nejdůležitější atmosféra 
a  světlo, světlo mě fascinuje. A  jestli předmět 
má duši, se ptáte? Nepochybuji o  tom, že ji 
předměty mají a  nevím, jestli je to dáno tva-
rem, proporcemi, účelem, ale já mluvím o práci 
– tam nerozlišuji, to je moje řemeslo.“ 

„Ne, lidi nefotografuji, ti mě nebaví, ne-
zajímají mě ani tváře ani těla, zajímají mě jen 
jejich abstraktní příběhy. Vyhýbám se jim a nej-
sem s nimi rád v kontaktu, protože jsem pavouk 
a  musím mít při práci své vlastní tempo, oka-
mžik a  náladu a  u  lidí je tohle všechno často 
vynuceno.“ 

„Zátiší? To je umělecká disciplína, na  mě 
moc umělá a  akademická. Experimentální fo-
togra� e? To samé, akademický surrealismus, 
Drtikol a spol. mi nic neříkají.“

Zkouším se lísat – co třeba krajinářská 
fotogra� e? „Na to jsem moc líný, nemůžu vstá-
vat brzy ráno. I na noční fotografování krajiny, 
nebe, hvězd nebo města jsem moc líný, i když 
jsem probuzený.“

„Jak fotí mladí profesionální fotografové? 
Nevím, nesleduji to, ale z hlediska komerční fo-
togra� e se zdá, že jich je nějak moc.“

„Neberte si to tak, o sobě a o své práci mlu-
vím ironicky, neberu se moc vážně, ale to všich-
ni moji známí o mě vědí… Umělecký patos je 
směšný, jsou to jen velké řeči.“

Až po  chvíli si člověk uvědomí, že jeho 
úsečnost a de� nitivnost neznamenají odmí-
tání nebo negativizmus, spíš jsou výsledkem 
dlouhodobého přemýšlení a  zkoušení věcí 
v praxi, co jeho naturelu a povaze sedí nebo 

nesedí, poznání hranic svých možností a také 
vlastního chtění, protože každý nemusí mít 
rád všechno, ale jen něco. K osobním prefe-
rencím Jaroslava Kvíze patří architektura. „Ar-
chitekturu mám moc rád, ta mě baví, protože 
dům je velký předmět, do kterého můžu vlézt, 
a  ve  světle vypadá pokaždé jinak. Jediné, co 
nemůžu, je nasvítit dům zvenku, zevnitř ano.“

Oborem, kterému vzdává nejvyšší poctu, 
je válečná fotogra� e a  její dramata – utrpe-
ní, hladomory, přírodní katastrofy, uprchlíci 
z  válečných kon� iktů. „Válečná fotogra� e, 
i když to je obor, který lze zneužít v propagan-
dě a  politických hrách, je pro mě velevážený 
vrchol fotogra� ckých schopností a  nadání. 
Mým životním vzorem je brazilský fotograf Se-
bastião Salgado a  jeho černobílá humanistic-
ká fotogra� e, mladší sestra válečné fotogra� e. 
Pokorně přiznávám, že to, co dělám já, je ko-
merce pro obživu. Úplně jiná disciplína je doku-
mentární fotogra� e. Na to musíte mít povahu, 
stejně jako na módu nebo focení divokých zví-
řat. Já mám zřejmě kolem sebe nějakou auru 
nebo co, protože se vždycky začnou dít věci, 
až když odejdu. Tohle mi opravdu není dáno. 
Někteří fotografové události naopak přitahu-
jí, mají čuch na  to, že se něco semele, já jsem 
pravý opak. Dokumentární fotogra� e je také 
o komunikativnosti tváře, a to já nemám. Není 
to tak snadné.“ 

Jaroslav Kvíz je fotograf, který pracuje 
takřka v  ilegalitě, a  jen od známých vím, že 
sídlí na Praze 6. Ať hledáte, jak hledáte, nikde 
nenajdete ani jeho portrét, ani žádné jiné in-
formace o vzdělání nebo profesní kariéře, jen 
velmi, velmi stručné webové stránky. „Mně je 

Anna Torfs – DJINI, foto J. Kviz

Esprit men J. Kviz, foto Lucie Robinson



15

Jaroslav Kvíz:  Fotografi e je pro        mě přemýšlení o světě a o životě

to proti srsti, moje práce mluví za mě, vždyť já 
ani neumím říct kamarádovi, že mu nafotím 
kavárnu.“ Vystudoval tehdy prestižní střední 
� lmovou školu v  Písku, kam bylo nesmírně 
těžké se dostat, ale kterou podle jeho názo-
ru těžce poznamenala nesvoboda komuni-
smu. „Zjistil jsem, že mě na škole nic nenaučí 
a  v  tomto smyslu pro mě byla škola velkým 
zklamáním. Ve fotogra� i jsem naprostý samo-
uk. Film mě nezajímá - a to jsem bydlel přímo 
nad kinem U  hradeb a  chodil jsem do  bijáku 
v  bačkorách a  zadarmo, za  těch 35 let jsem 
viděl snad všechny � lmy, které se v  té době
hrály, ale proč mi � lm vadí, nedokáži přes-
ně říct, na mě je to moc týmová práce a vadí 
mi i  jeho prostředí. Učil jsem se sám u  sebe, 
a kde to šlo, fotogra� cké i jiné časopisy, knihy, 
a  dodnes nevím, co jsem se naučil, jestli vů-
bec něco.“

„Něco“ se určitě naučil, protože jeho fo-
togra� e nejrůznějších artefaktů často bývají 
lepší, než ve skutečnosti předmět sám. „Ano, 
to je možné, a za to jsem také placený, aby to 
vypadalo lépe, proto lidi za mnou chodí,“ směje 
se, „to je moje řemeslo, ale možná je to i tím, že 
na výstavě dílo nikdy neuvidíte ve světle, v  ja-
kém ho já nasvítím v ateliéru, což jsou opravdu 
laboratorní podmínky, takové světlo ve skuteč-
nosti neexistuje. Víc o  tom nepřemýšlím. To je 
věčný rozpor mezi efektem a pravdou. Americ-
ké � lmy to vyřešily jednoduše, pravda je nezají-
má. Já tohle vyřešené nemám, ale kdybych se 
měl držet pravdy například ve skle, moc si ne-
vydělám. A že na základě mé fotogra� e vybrali 
jejich dílo do mezinárodní soutěže? Kvůli tomu 
mě lidé hledají, protože fotogra� e je první síto. 
Rozpor mezi fotogra� í a  skutečností ale není 
můj problém, já dělám jen své řemeslo.“

Od  pravdivosti fotogra� e je jen krůček 
k otázkám a problémům, které s sebou nese 
manipulace s  fotogra� í. „Manipulace jak kde,“ 
odpovídá, „ v žurnalistice je eticky naprosto ne-
přípustná, v umělecké fotogra� i je vše dovoleno, 
jen se to pak nesmí tvářit jako pravda. Nejsem 
příznivcem úplně tzv. čisté fotogra� e, že realita 
musí být absolutně zachovaná vždy a za všech 
okolností - to je jen sentiment těch, kteří neumějí 
zacházet s počítačem. Etická čistota v žurnalisti-
ce být musí, v umělecké fotogra� i čím víc zběsi-
losti a rozoraných mezí, tím lépe.“

Vtipné je, jak profese stejně nakonec ka-
ždého poznamená: „Nikdy si nic podle fotky 
neobjednávám. Dříve jsem si podle fotek vy-
bíral třeba modelky, na fotce vypadala dobře, 
ale ve skutečnosti pak přišla jedna velká hrůza. 
Od té doby bych si podle fotky neobjednal ani 

šroubek na kolo, jedině na základě skutečnosti. 
Vím, jaké jsou � nty fotografů – my prodáváme 
sny…“

Podle Jaroslava Kvíze je dobrá fotogra-
� e ta, která budí emoce a účast, a špatná ta, 
o které za 3 minuty už neví a hned ji zapo-
mene. „S  fotogra� í je to složité, lidé mají za-
� xováno, že fotogra� e je něco, co umí každý, 
stačí jen koupit si foťák, jenže když se fotogra� e 
vytiskne, zapaspartuje a  zarámuje a  vhodně 
adjustuje, stojí i 5 000 a víc, a to za tak zvanou 
,obyčejnou fotku´ nikdo nedá. Neumím to, 
čemu se říká manažerský přístup, jako foto-
graf nevstupuji mezi dílo a zákazníka, udělám 
svou práci a stáhnu se. V galeriích nevystavuji 
a mít galeristu mě nikdy ani nenapadlo. V urči-
tém smyslu jsem fatalista, věci, které mají být, 
se stanou, které být nemají, ty se nestanou. 
Ani nevím, jestli jsem umělec nebo ne, umělec 
není nadčlověk! Víte, kolik havárií hard disku 
už jsem přežil? O kolik fotogra� í už jsem přišel? 
K žádné se citově nevážu, a když se mi oprav-
du něco povede, spíš se divím, kde se to ve mně 
vzalo…“

Existují tři věci, které by si Jaroslav Kvíz 
rád vyfotil: tornádo, výbuch sopky a polární 
záři. Pokud dokáže brzičko zrána vstát nebo 
naopak zůstat dlouho vzhůru, jistě se mu to 
podaří, protože cestuje rád. Cestování je také 
jediné období, kdy nechce být sám a kde ho 
dokonce zajímají i lidé; sám neví, proč to tak 
je. Říká o sobě, že jeho výraznou vlastností je 
zvědavost, která ho pohání kupředu. Všeo-
becně ji doporučuje, protože vůbec nejhorší 
je, když už člověk není ani zvědavý, ani scho-
pen žasnout. 

(red)

Esprit men J. Kviz, foto Lucie Robinson

Foto J. Kviz

Foto J. Kviz



16

„Ještě do  1. poloviny 20. století měla 
ve  slušné anglické rodině každá dívka vý-
tvarné vychování, byl to společenský stan-
dard a  dovednosti kreslení a  malby patřily 
k  běžné součásti vzdělání stejně jako třeba 
hra na klavír anebo vyšívání. U nás tomu tak, 
bohužel, nebylo,“ říká Pavla Macháčková, 
výtvarnice, lektorka kreslení a  majitelka 
výtvarného Ateliéru Mozaika. „Všeobecná 
výtvarná výchova, která byla u nás zavede-
ná na středních a základních školách, nikdy 
neměla u  žáků takovou prestiž a  vážnost 
a hodně záviselo na štěstí, na jakého učitele 
žák natre� l, a to já poznám. O tom, jak je vý-
tvarná výchova u nás vedena, hodně vypo-
vídají obavy a malá nebo žádná sebedůvěra 
těch, kteří se ke mně do ateliéru přihlásí. Tím 
nejdůležitějším, co v  určité chvíli musí pro-
kázat, je především odvaha. Přijít a začít, to 
je nejdůležitější krok.“ 

Podle Pavly Macháčkové je jedno, kdy 
se člověk rozhodne učit se kreslit, proto-
že každý má vlastní tempo, a jsou období, 
kdy je kreslení aktivní součástí jeho života 
a kdy je zálohou duševní útěchy na horší 
časy. Dobré je být připraven. V tomto smy-
slu je Ateliér Mozaika dobrou volbou. Jak 
tedy začít?

„První, na čem začneme s žáky pracovat, 
než dojde na  samotnou výuku kreslení, je 
zbavování se zaběhnutých předsudků, jak 
věci vidíme, například jsme zvyklí, že rost-
liny rostou nahoru, nicméně jsou takové, 

Jen touha nestačí.  Kreslete lépe     s výtvarným Ateliérem Mozaika

které rostou dolů. Málokterá řasa například 
roste nahoru. Stejné předsudky pak máme 
u  mnohých jiných věcí. S  žáky zkoušíme 
i  takové věci, jako je malování bez zraku, 
což je pro ně zcela nová a velmi cenná zku-
šenost, protože probouzí jiné, vnitřní vidění 
věcí. Vynikající díla nevidomých výtvarníků, 
kteří dosáhli mezinárodního věhlasu, nás 
přesvědčují o  tom, že je to možné. Pro mé 
žáky je to ale spíš forma hry a zábavy s cílem 
odpoutat se od toho, jak si myslíme, že věci 
vypadají.“

Hrátky s  perspektivou, s  obrácením 
pohledu dovnitř a zase ven a zpochybně-

ním či dokonce popřením reality vedou 
žáky paradoxně k  tomu, aby se naučili 
realitu „vidět, když se dívají“, protože to je 
alfa a omega kreslení. „Výuka vidění je zá-
kladním pilířem výtvarné práce, aby žák byl 
schopen přenést na papír to, co vidí. Kreslení 
samo a zacházení s pomůckami je řemeslo, 
které se dá naučit.“ Hra a cvičení malířského 
vidění tedy zlepší a zpřesní pozorování re-
ality a my můžeme začít doopravdy kreslit. 

Jedním z  cílů, který je nasnadě, je 
uchopení reálného světa. Reálná kresba 
a malba jsou dominujícím oborem, na kte-
rý je Ateliér Mozaika především zaměřen. 
A  jako každý tvůrčí obor lidské činnosti 
vede dál a dál, protože pořád je co se učit. 
Práce je opravdu dost: kresba tužkou, pas-
telkou, pastely a  křídou, uhlem a  rudkou, 
dále techniky kresby jako jsou stínování, 
skicování, kresebné studie, vyjádření po-
hybu, obrysů, kresba tvarů, těles, zátiší, 
portrétů, květin, zvířat, přírody a  lidské 
� gury. V  oboru malby se žáci seznamují 
s technikami akvarelu, akrylu, tempery, vo-
dovek nebo oleje, ale i s malbou na kera-
miku; žáci Pavly Macháčkové dokáží ručně 
malovat kachle, hrnky, vázy i džbány a na-
učí se skládat keramické střepy do mozai-
kových obrázků či dokonce mozaikových 
stolů. Keramika je dalším perspektivním 
oborem, který chce v  ateliéru rozvíjet, 
protože na  příští sezónu chystá otevření 
keramické dílny. „Hodně pracujeme s papí-

Ukázky z práce ateliéru

Atelier Mosaika: kresba rudkou
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rem a papírovými modely, které jsou důleži-
tým předstupněm pro přechod z  abstrakce 
do konkrétní podoby díla. Bohužel se musím 
přiznat, že k  mým favoritům nepatří textil. 
Jak by mohl,“ směje se paní Pavla, „když 
doma nemám ani jehlu…“ 

Jejími žáky jsou nadšenci všech 
věkových kategorií, ale nejnižší hranicí je 
9 let, protože předpokladem reálné kres-
by a malby je už vyvinutá jemná motorika 
rukou. Cena kurzů v ateliéru je 320 Kč pro 
děti od 9 do 14 let a 350 Kč za dvouhodi-
novou lekci (120 minut) pro děti od 14 let 
a dospělé, tj. 1400 Kč měsíčně; v ceně jsou 
zahrnuty i výtvarné pomůcky. Systematic-
ká výuka, která probíhá ve skupinách 6 - 8 
osob, je koncipována na 1-3 roky a probí-
há 1x týdně ve  všední dny od  16 do  18 
a od 18 do 20 hodin. Začíná se od 1. září 
do poloviny prosince a od 2. ledna do léta. 
Na  jaře začíná malba krajiny v  plenéru, 
na což se všichni obzvlášť těší. Přihlásit se 
však můžete kdykoliv, protože v  ateliéru 
se nepracuje kolektivně jako skupina, ale 
každý sám dle svého tempa a dle toho, kdy 
s  výukou začal. Velké oblibě se těší také 
intenzivní víkendové kurzy kreslení, které 
pořádá lektorka po celé České republice.

Ateliér Mozaika existuje šestým rokem, 
z  nichž ten poslední zahajuje v  Praze 6 
(Na  Babě, Krohova 32). Dlouhodobou 
výukou v  ateliéru prošlo na  40 žáků, ko-
lem stovky bylo těch, kteří chodili třeba jen 

Zakuste trojí potěšení s Ateliérem Mozaika!
Potěšení první: v době vánoční vyzdobte okna, vlastní i cizí, vítány tradice i ino-
vace.
Potěšení druhé: okna vyfoťte, zašlete na adresu Ateliéru Mozaika a získejte cenu.
Potěšení třetí: kreslete a tvořte celý víkend na víkendovém kurzu kreslení.
Ateliér Mozaika vyhlašuje veřejnou soutěž pro obyvatele Prahy 6, a to o nejmilejší 
vánoční výzdobu oken. Informace o soutěži budou od 20. listopadu na webo-
vých stránkách ateliéru. Fotogra� e vánočních oken zasílejte na  adresu ateliéru 
do 20. 12. 2014. Mezi svátky budou za hezkou vánoční výzdobu vybráni tři výherci, 
kteří získají neméně pěkné ceny – dárkový poukaz v hodnotě 2 000 Kč na víkendo-
vý kurz kreslení a jiné ceny.
Více informací od listopadu na www.ateliermozaika.cz

1 rok, a to už jsou v tak exkluzivním oboru 
slušné pedagogické zkušenosti. „Zpočátku 
se zabýváme i  teorií kreslení, ale jsem spíš 
praktik. Snažím se zájemcům nabídnout to, 
co jim chybí, a spolu najdeme rychlejší cestu, 
jak odstranit chyby, u někoho je to technika, 
u  jiného třeba styl. Jejich kresba se rychle 
zlepší, a to je pro ně velmi motivující.“ 

„Přijímací řízení“ vypadá tak, že adept 
může a  nemusí přinést k  posouzení své 
kresby a navíc ho lektorka Pavla nechá 1 až 
2 hodiny samostatně kreslit. Po  té se po-
staví výukový program. Pozornosti se těší 
dvoudenní víkendové veřejné dny kresle-
ní, kdy si zájemci mohou zkusit, jaké by to 
bylo, kdyby je někdo vedl. „Lidé sem chodí 
s různými předchozími zkušenostmi. Snažím 

se o individuální přístup a své žáky povzbu-
zuji, aby se neostýchali ani přede mnou ani 
před sebou navzájem, proto 1x ročně uspo-
řádáme kolektivní kreslení. Učíme se přede-
vším dívat, jak už jsem zmínila, a to je velmi 
individuální dovednost. Někteří dokáží jen 
mechanicky pozorovat realitu, další mají 
schopnost vidět i ostatní prostor kolem. Ale 
postupně se to naučí každý a sám začne ob-
jevovat vlastní způsob kresby a  osobní po-
hled na věc, zajímá se víc o to, co kreslí, než 
kam kreslí; pak je schopen dělat změny. A to 
je také moment, kdy už může jít dál sám.“

Je malování a  kresba více věcí vůle, 
talentu nebo technických dovedností? 
„Všechno dohromady,“ odpovídá paní Pav-
la, „plus vidění a něco navíc, co je jen v něm. 
U těch, co vlastní vidění nemají, se dají kres-
ba a její technika naučit, ale může chybět ná-
pad. Pokud ale bude cílevědomě pracovat, 
časem se dokáže inspirovat u  jiného.“ Vnáší 
malování do duše klid nebo vášeň? „Obojí,“ 
tvrdí rozhodně. „Přichází ke mně hodně lidí, 
ale jen málo z nich kvůli talentu. Rádi kreslí 
a chtějí se to jen lépe naučit. Malování přiná-
ší klid, ale zároveň je to silný transformační 
proces, kterým bez vášně už nelze projít.“ 

Zápas o  výtvarné sebevyjádření vždy 
provází silná dávka emocí, poněvadž tou-
ha tvořit je zejména v  začátcích silnější 
než obratnost, která se získává až léty tr-
pělivým cvikem. Ale jen touha nestačí, je 
třeba přijít a  především začít. Odměnou 
je osobnostní rozvoj, využití volného času 
krásným způsobem, potěšení, zábava 
a  v  neposlední řadě podpora lidí sdílejí-
cích stejnou zálibu v „tahání čáry po papí-
ře“. To jsou největší a trvalé bene� ty, které 
si žáci Ateliéru Mozaika z lekcí odnášejí. 

(red)

Pavla Macháčková (vlevo)
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I. Cyklojízda Stromovkou s pohádkovým koncem (vhodná pro rodiny s dětmi)
Sraz: 13.45 - Dejvické divadlo
1/ Dejvické divadlo (14.00 -15.00) – komentované prohlídky divadla (pouze pro účastníky cyklojízdy)
2/ Studio hrdinů (15.30 – 16.45) – komentované prohlídky divadla (otevřeno i pro veřejnost)
3/ Studio Alta (17.00 – 18.00) – pohádka - Lenka Tretiagová a TS Light „Krabat“ (otevřeno i pro veřejnost)
II. Intenzivní cyklojízda (vhodná pro zájemce o speciální program pro cyklisty)
Sraz: 15.00 – Jiřího z Poděbrad (u kostela)
1/ Divadlo D21 (15.30 -16.00) – bojovka „Po stopách ztraceného cyklisty“ (pouze pro účastníky cyklojízdy)
2/ Divadlo Járy Cimrmana (16.30 – 17.00) – komentovaná prohlídka divadla (pouze pro účastníky cyklojízdy)
3/ Ponec (17.15 – 18.00) – pohybový workshop (otevřeno i pro veřejnost)
4/  Archa (18.30 – 19.00) - Prohlídka divadelního zákulisí a video prezentace z archivu Divadla Archa (pouze pro 

účastníky cyklojízdy)
5/  Divadlo Kámen (19.30 – 20.00) – jemně strukturovaná improvizace na téma „Cyklistika ve městě“ (pouze pro 

účastníky cyklojízdy)
III. Cyklojízda plná hvězd (vhodná pro kola, koloběžky, tříkolky…)
Sraz: 19.00 - náměstí Curieových
1/ Stavovské divadlo (19.30 – 20.00) – komentovaná prohlídka zákulisí (pouze pro účastníky cyklojízdy)
2/ Knihovna Václava Havla (20.30 – 21.15) – scénické čtení V. Havel „Audience“ (otevřeno i pro veřejnost)
3/ Rock café (22.00 – 23.30) – Arte della Tlampač: „Představení zrušeno“ (otevřeno i pro veřejnost)
IV. Cyklojízda pro čtenáře dramatických textů
Sraz: 16.30 - Náměstí míru (u kostela)
1/ Divadlo v Emauzích (17.00 – 18.30) – scénické čtení A. Strindberg „Slečna Julie“ (otevřeno i pro veřejnost)
2/ Divadlo na Fidlovačce (19.30 – 20.30) – seminář „První čtení“ – ukázky z dosud neuvedených textů z Divadla 
na Fidlovačce (otevřeno i pro veřejnost)
V. Cyklojízda pro zdatné cyklisty
Sraz: 15.45 - u divadla Mlejn
1/  Divadlo Mlejn (16.00 – 16.30) – ukázka z  představení „Sittam” a  cirkusový workshop  (pouze pro účastníky 

cyklojízdy
2/ Meetfactory  (17.45 – 20.00) – komentovaná prohlídka zákulisí a galerie (pouze pro účastníky cyklojízdy)

STANE SE JEDNÉ NOCI
Night Theatre Story aneb všechny cesty vedou do divadla 

Přijet do divadla na kole? I to je možné, 
ba žádoucí, zejména pokud se zúčastníte 
divadelní a zároveň cyklistické krasojízdy 
městem, která vypukne odpoledne 15. lis-
topadu, kdy se Prahou prožene Divadelní 
cyklojízda. Ta je jen jednou z mnoha akcí, 
které pro své diváky a  všechny zájemce 
připravila pražská divadla v  rámci Noci 
divadel. Účastní se jí také umělecké scény 
na území Prahy 6 – Dejvické divadlo, Diva-
dlo Semafor a Divadlo Spejbla a Hurvínka.

Noc divadel je divadelní paralelou k  po-
dobným kulturním projektům, např. Noc li-
teratury nebo Muzejní noc. Cílem projektu je 
zviditelnit nejen jak jednotlivé divadelní scé-
ny vzájemnou propagací napříč republikou, 
tak i  samotné divadlo jako významný feno-
mén české kultury s tisíciletou tradicí drama-
tické tvorby a skvělým uměním herectví. 

K účasti ve 2. ročníku Noci divadel (15. 11. 
2014) se přihlásilo na  120 profesionálních 
i  amatérských scén a  souborů z  29 českých 
a moravských měst. Tématem letošního roč-
níku je Rok české hudby. Organizátorem 
a  koordinátorem této časově, místně i  pro-
gramově rozvětvené akce je Institut umění 
– Divadelní ústav (IDU). Česká Noc divadel 
patří svým rozsahem mezi tři největší akce 
European Theatre Night, která se koná každo-
ročně třetí listopadovou sobotu ve  více než 
desítce evropských zemí. Loňského 1. roč-
níku se v  ČR zúčastnilo přes 80 souborů
z  25 českých a  moravských měst. O  zájmu 
veřejnosti svědčí i účast 40 000 návštěvníků, 
letos se očekává ještě o třetinu vyšší. Českou 
Noc divadel zahajuje stejně jako v  dalších 
zemích i  v  ČR společný potlesk, který se 
v 19.00 rozlehne všemi scénami. 

Noc divadel bude plná zážitků. Vedle 
všech divadelních druhů a  žánrů, od  tance, 
přes pantomimu, až po  činohru, loutkové 
a  hudební divadlo, ji budou provázet autor-
ská čtení, workshopy a  semináře, koncerty, 

mi parky, například přes Stromovku, takže 
jsou vhodné i pro rodiny s dětmi. Regulérním 
přibližovadlem mohou být vedle kol také ko-
loběžky a  tříkolky. Časový harmonogram je 
provázaný a  zvolený tak, aby doba příjezdu 
k dalšímu divadlu na trase navazovala na pro-
gram divadla, cyklisté-diváci tak stihnou pro-
hlídku divadla, koncert, představení, scénické 
čtení, workshop nebo hru a  mohou pokra-
čovat dál. V  případě nepříznivého počasí se 
cyklojízdy nekonají, je nutné sledovat aktuali-
ty na webu www.nocdivadel.cz nebo FB pro� l 
Noci divadel.

Dejvické divadlo vyhradilo pro účastní-
ky Pražské divadelní cyklojízdy odpolední 
program (14.00–16.00). Po  příjezdu peloto-
nu bude pro cyklisty uspořádána  prohlídka 
divadla a  jeho zákulisí s  odborným výkla-
dem.  K  prohlídkám se půjde po  skupinách. 
Hlídání kol je zajištěno. Od  16.00 do  20.00 
budou komentované prohlídky DD pro indi-
viduální návštěvníky. Z důvodu omezené ka-
pacity divadla je nutná předchozí rezervace, 
ale tuto nepatrnou povinnost bohatě vyna-
hradí šance získat losováním dvě vstupenky 
na večerní představení zdarma. A pak už doo-
pravdy začne skutečná Noc divadel: ve 21.30 
uvedou herci DD koncertní verzi představení 
Ucpanej systém. Vstupenky na večerní před-
stavení budou v  prodeji pouze v  pokladně 
DD, a to od 2.  do 15. listopadu 2014.

(red)

Z představení Ucpanej system  Foto Hynek Glos

projekce � lmů a  inscenací, interaktivní pro-
gramy, hry a soutěže, výstavy plakátů a foto-
gra� í z  inscenací spřátelených scén, komen-
tované prohlídky zákulisí a setkání a diskuse 
s umělci. Téma Divadelní noci (Rok české hud-
by) připomenou koncerty, muzikálová před-
stavení, opery či hudební dílny s  lektorem. 
Novinkou 2. ročníku je Divadelní cyklojízda, 
díky níž budou moci za kulturou vyjet zdatní 
cyklisté, ale i  senioři a  rodiny s  dětmi. Praž-
skou divadelní cyklojízdu připravuje IDU 
s   iniciativou Auto*Mat, která si klade za  cíl 
podporovat veřejnou, pěší a  cyklistickou 
dopravu a zasadit se o zvýšení kvality života 
a  pohybu ve  městě. Pro pěší návštěvníky se 
v  Praze připravuje několik tematizovaných 
okruhů různého zaměření.

Pražská divadelní cyklojízda bude mít pět 
tras, které by měly cyklisty vést k jednotlivým 
divadelním scénám. Trasy v  délce 3 – 9 km 
bezpečně vedou městem, některé i městský-

Divadelní cyklojízdy v rámci Noci divadel
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zcela Nová ŠKoDa Fabia

HNeD víte,  
že přijížDí NĚKDo

Svatý Martin letos přesedlal! Právě teď vám představujeme zcela nový vůz ŠKODA Fabia, který je nepřehlédnutelný ve všech 
směrech. Strhne vaši pozornost atraktivním vzhledem v designovém jazyku značky ŠKODA VisionC, ale tím to teprve začíná: 
125 barevných kombinací, bezkonkurenční prostor, až o 17 % úspornější motory, nekompromisní bezpečnost a moderní 
technologie, které z nové Fabie dělají smartphone na kolech.

Přijďte se podívat na opravdu výjimečný vůz, jakým je ŠKODA Fabia nové generace.

Navštivte svého autorizovaného prodejce ŠKODA a přesvědčíte se sami.

skoda-auto.cz /skodacz /skodacz /skodacr/skodacz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Fabia: 3,4–4,8 l/100km, 88–110 g/km

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Praha 6, Veleslavínská 39
Praha 5, Nušlova 4/2515
Tel.: 800 101 212
www.prerost-svorc.cz
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