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Rozhovor s Marikou Janouškovou Poslední z romantiků Ondřej Strnadel

Čím žije Praha 6
Letiště Václava Havla Praha - náš soused - rozhovor s Marikou Janouškovou
Od nemoci ke zdraví - záchranář Lukáš Mráček
Historické osobnosti v názvech ulic Prahy 6 - Pětipeského
Hudba stále žije - s Iljou Šmídem o nutnosti rozvíjet a bránit kulturní tradice
Poslední z romantiků - Bludičky jako malá slunce ve skle Pavla Trnky (2. část)
Karlova kolébka
Tvar se sklem nachází společnou řeč - Ondřej Strnadel vystavuje v galerii Kuzebauch

3 - 5
6 - 8

10 - 11
13

14 - 15
16
17
18

obsah

1/11/ÚT
18:00 Instalatér z Tuchlovic /fi lm
20:30 Antropoid /fi lm

2/11/ST
15:30 Teorie tygra /fi lm senior

3/11/ČT
18:00 Kamil Fila na Dlabačově - Slídil /fi lm+beseda
20:30 Hitchcock/Truff aut /fi lm

4/11/PÁ
15:30 Cafe Society /fi lm senior
18:00 Doctor Strange /fi lm
20:30 American honey /fi lm

5/11/SO
15:30 Trollové /fi lm pro děti
18:00 American honey /fi lm
20:30 Doctor Strange /fi lm

6/11/NE
15:30 Červená Karkulka /fi lm pro děti
19:30 Cymbelín
 /záznam divadelního představení Royal Shakespeare company

7/11/PO
20:00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti

8/11/ÚT
19:30 Poslední ze žhavých milenců /divadelní představení

9/11/ST
15:30 Anthropoid/ fi lm senior
18:00 Inferno/ fi lm
20:30 Devátý život Louse Draxe/ fi lm

11/11/PÁ
15:30 Dívka ve vlaku/ fi lm
18:00 Devátý život Louse Draxe/ fi lm
20:30 Snowden/ fi lm

12/11/SO
12:00 Restaurant day + bazárek
13:00 Trollové/ fi lm pro děti
15:30 Pojar dětem/ fi lm pro děti
18:00 Snowden/ fi lm
20:30 Inferno/ fi lm

13/11/NE
11:00 Drakiáda - výroba draků
14:00 Čert a Káča/ divadlo pro děti
19:30 Miss Saigon/ záznam muzikálu

14/11/PO
20:00 Egon Schiele/ fi lm

15/11/ÚT
15:30 Z deníku hraběnky M./ divadelní představení nejen pro seniory
18:00 Muž jménem OVE fi lm
20:30 Je to jen konec světa/ fi lm

16/11/ST
17:00 Pískomil se vrací/ koncert pro děti a rodiče
20:30 Muž jménem OVE/ fi lm

17/11/ČT
18:00 Zákon Helena/ fi lm
20:30 Cyklus Citrus - Menandros & Thais - úvod Kamila Fily

18/11/PÁ
15:30 Rodinné štěstí/ kino senior
18:00 Seriálový maraton - TRABANTI

PROGRAM KINA DLABAČOV - LISTOPAD

Informace k jednotlivým titulům a cenám jsou uvedeny na www.dlabacov.cz.
Změna programu vyhrazena, pokladna a kavárna otevřena půl hodiny před začátkem představení.

pokladna@dlabacov.cz, tel.: 233 102 991

kino-divadlo-kavárna



Procházení zahájilo „POCTU VÁCLAVU 
HAVLOVI V PRAZE 6 “. Ve středu 5. října 
za přítomnosti starosty Prahy 6 Ondřeje 
Koláře, místostarosty Jana Laciny, autora 
loga OF, pana Pavla Šťastného, zástupců 
Knihovny Václava Havla a organizace Post 
Bellum, byl otevřen tříměsíční multižánrový 
projekt „Pocta Václavu Havlovi“ na Praze 6. 
Slavnostní zahájení, nazvané „Procházení“, 
podpořila svým koncertem také legendár-
ní kapela Plastic People of the Universe. Ve 
středu v pravé poledne se sešlo na několik 
desítek lidí před budovou Národní technic-
ké knihovny, aby společně s organizátory 
zahájili výstavu velkoformátových fotografi í 
Oldřicha Škáchy. Příprava výstavy nebyla 
lehká věc, jak podotýká Jan Lacina, mís-
tostarosta Prahy 6: „Výjimečnou osobností 
byl i první Havlův dvorní fotograf Oldřich Šká-
cha. Jenom neměl moc velký smysl pro pořá-
dek a archivování. Největší práci tak museli 
odvést Ondřej Němec s Martinem Vidlákem 

z Knihovny Václava Havla, kteří z rozsáhlé 
Škáchovy pozůstalosti, jež vznikala skoro pa-
desát let, museli vybrat sto fotografi í a přiřadit 
k nim s citem pro věc Havlovy známé i méně 
známé citáty. Za sebe říkám, že s výsledkem 
jsem velmi spokojený.“ Na bezmála čtyřia-
dvaceti věžích si můžete prohlédnout 96 
fotografi í Václava Havla nebo lidí spojených 
s jeho osobou. Výstava se vine mezi Národní 
technickou knihovnou a metrem Hradčan-
ská a k vidění je až do 18. prosince. Na cestě 
po výstavě dostávali lidé postupně špen-
dlík, stuhu v barvách trikolóry a na závěr 
placku s logem Pocty V.H. „Osobností Havlo-
va formátu je v naší společnosti jako šafránu, 
je proto dobré si je čas od času připomínat. 
Tím spíš, že se Václav Havel těší mnohem 
většímu uznání v zahraničí než u nás doma,“ 
dodává Ondřej Kolář, starosta Prahy 6. Vše 
o projektu a jeho programu naleznete na 
webových stránkách poctavaclavuhavlovi.
cz a na facebooku. „Poctu Václavu Havlovi“ 

pořádá Praha 6 ve spolupráci s Knihovnou 
Václava Havla a organizací Post Bellum. Ve 
svém programu nabízí vedle zahájené vý-
stavy fotografi í O. Škáchy sérii divadelních 
představení, veřejných debat, undergroun-
dových koncertů v místních hudebních 
klubech, doprovodné výstavy v atraktivním 
prostředí Písecké brány nebo v rámci Far-
mářských trhů na Kulaťáku. Součástí oslav 
bude i unikátní koncert projektu Salome se 
symfonickým orchestrem Pražské konzer-
vatoře, fi lmový festival s havlovskou tema-
tikou a mnoho dalších akcí.

Vedení radnice se v součinnosti 
s hlavním městem podařilo nalézt přija-
telné řešení mimořádně komplikované 
dopravní situace v Praze 6. Obě strany 
si od něj slibují citelnou úlevu pro místní 
obyvatele. Ti doposud trpěli negativními 
dopady zprovozněného tunelu Blanka 
i dočasné uzavírky Korunovační ulice, jež 
v  přepravních špičkách pravidelně způ-
sobovaly dopravní kolaps v  oblasti Vítěz-
ného náměstí a jeho okolí. „Velmi oceňuji 
konstruktivní přístup vedení metropole při 
řešení zdejší mimořádně palčivé dopravní 
situace. Věřím, že pro obyvatele Prahy 6 bu-
dou přijatá opatření znamenat vytoužené 

světlo na konci tunelu,“ ohodnotil jednání 
starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Konkrétně 
v Roztocké ulici byl prodloužen signál svě-
telné signalizace, který způsobí tzv. svě-
telnou závoru. Výhledově by zde měl být 
instalován chytrý semafor. Dočasně bude 
navíc uzavírán výjezd z  tunelového kom-
plexu Blanka směrem na Prašný most. Tím 
se významně uleví přetížené Svatovítské 
ulici ve směru na Vítězné náměstí. Vedení 
města též přislíbilo urychleně se zabývat 
vybudováním kýžené odstavné parkova-
cí plochy na Vypichu. Ta bude sloužit do 
doby, než bude defi nitivně vyřešen systém 
záchytných parkovišť typu P+R. Ke zvýše-

ní komfortu při parkování by mělo přispět 
i urychlené zprovoznění podzemních ga-
ráží na Prašném mostě.

Ve stadiu příprav je nyní rovněž zákaz 
vjezdu kamionů na Patočkovu ulici. Po-
žadované zveřejňování výsledků měření 
dopadů tunelu Blanka (intenzita dopravy, 
hluk a imise) jsou pak již teď k  dispozi-
ci na webových stránkách www.tunel-
blanka.info. Dále se podařilo domluvit 
na zadání studie proveditelnosti mimoú-
rovňové křižovatky na Vypichu. Radnice 
v  neposlední řadě požádala o obnovení 
provozu světelné signalizace v Břevnově 
u Hotelu Pyramida. 

Sněhová pohotovost 2016/2017. 
Městská část Praha 6 přistoupila i v le-
tošním roce k  dílčím úpravám v  pro-
jektu sněhové pohotovosti.   Některé 
oblasti byly nově zařazeny do strojního 
úklidu, tzn. budou zajišťovány dodava-
telskou firmou. Došlo tak výraznému 
snížení počtu úseků, které budou uklí-
zeny brigádníky sněhové pohotovosti. 
V případě, že by dlouhodobě nesněžilo, 
budou brigádníci nově provádět i úklid 
náletového odpadu a jiných nečistot. 
Tato činnost bude hrazena stejně jako 
odpracovaný sněžný den. Stejně jako 
v loňském roce budou brigádníci vyko-
návat úklid od 1. prosince  do 31. března 
následujícího roku. Nábor brigádníků, 
tj. uzavření Dohody o provedení práce 
je nastaven takto:

1)      Dne 1. 11. 2016 od 8.00 hod. bu-
dou uzavírány Dohody o provedení 
práce s  brigádníky s  trvalým bydli-
štěm na Praze 6.

2)       Od  2. 11. 2016  od 8.00 hod. bu-
dou uzavírány Dohody o provedení 
práce s občany bez ohledu na místo tr-
valého bydliště. 

Jako vždy budou Dohody o prove-
dení práce uzavírány na recepci ve 2. 
patře.  K  zásadní změně dochází i ve fi -
nancování odvedené práce. Nově bude 
opět   brigádníkům vyplácena částka 
za tzv. dosažitelnost, a to ve výši  1000,- 
Kč. Za odpracovaný sněžný, mimořádný 
sněžný a úklidový den bude brigádní-
kům vyplácena částka ve výši  400,- Kč. 
Kontrolu a organizaci práce brigádníků 
budou opět  vykonávat inspektoři odbo-

ru dopravy a životního prostředí. Věříme, 
že touto změnou dojde k  důslednější 
kontrole práce brigádníků. K dispozici 
nebudou webové stránky sněhové po-
hotovosti, na kterých byly uveřejněny 
mapy jednotlivých uklízených úseků. Vě-
říme, že připravené změny přijmete s po-
chopením a stejně jako předchozí roky 
vypomůžete se zajištěním schůdnosti 
chodníku na naší městské části. Ostatní 
podmínky pro výkon sněhové pohoto-
vosti se nemění. Zůstává tedy v platnosti 
nástup na výkon práce vždy nejpozději 
do 6.30 hod, ukončení práce nejpozději 
do 10.00 hod. Úklid chodníků nesmí být 
prováděn za použití mechanizace. Jaké-
koliv jiné dotazy rádi  zodpoví inspektoři 
odboru dopravy a životního prostředí na 
tel. 800 105 060.

ČÍM ŽIJE PRAHA 6
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Praha 6 podpoří aktivity v oblasti prevence rizikového chování. MČ Praha 6 vyhlašuje dotační řízení Zdravá Šestka 2017.
Městská část Praha 6 vyhlašuje dotační programy v oblasti rizikového chování:
1. Podpora preventivních programů škol.
2. Podpora rozvojových pobytů škol.
3. Podpora organizací zaměřených na prevenci v komunitě.
Cílem je podpořit aktivity v prevenci rizikového chování. O dotace se mohou ucházet subjekty, které působí v oblasti prevence 

rizikového chování na území městské části Praha 6, a to jak fyzické, tak i právnické osoby. Žádosti musí být podány na Úřad MČ 
Praha 6 v elektronické podobě v termínu:  od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016. Informace a konzultace k předkládání projektů poskytne 
na odboru školství, kultury a sportu protidrogová koordinátorka Mgr. Michaela Zolotarová na telefonním čísle 220 189 544 nebo 
e-mailu:       mzolotarova@praha6.cz  či osobně na Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6, kancelář č. 417, 4. patro. 
Charakteristiku vyhlášených programů, pravidla pro poskytnutí dotace, harmonogram dotačního řízení a veškeré další informace 
k vyhlášení dotačního řízení Zdravá Šestka 2017 lze stáhnout na webu Prahy 6 v sekci Dotace a granty. Elektronickou formu podání 
lze nalézt na:  www.praha6.cz

Autoklub České republiky AOS klub Praha, regionální pracoviště BESIP pro Prahu a Obvodní ředitelství městské policie Prahy 6 
pořádají pro všechny řidiče v neděli 13. listopadu 8. ročník soutěže Bezpečně Prahou 6 pod záštitou starosty MČ Ondřeje Koláře. 

Program: 
9.30 – 10.00  přejímka ve vstupním atriu Stavební fakulty ČVUT
10. 00            start první posádky
12.00             vyhlášení výsledků

Zúčastnit se mohou všichni držitelé řidičského průkazu skupiny B. Přihlášky přímo na místě.
Bližší informace na www.aoscz.info.

ČÍM ŽIJE PRAHA 6
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ÚT 1. 11.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 8. 11.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 15. 11.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 22. 11.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 29. 11.
 Villa Pellé 
 16.00 

RADOST Z POHYBU VÁM ZARUČENĚ 
ZVEDNE NÁLADU 
Přednáška o prospěšnosti pravidelného pohybu 
v jakémkoliv věku s praktickými ukázkami cviků.

JIŘÍ DĚDEČEK
Koncert spisovatele a písničkáře Jiřího Dědečka, 
který je známý svým hudebním i literárním 
talentem.

AKTIVNĚ STÁRNOUT
Přednáška MUDr. Rudolfa Zemka, jak si zachovat 
tělesnou výkonnost a duševní svěžest.

MÉDIA, EXTRÉMISMUS A UPRCHLÍCI
Přednáška poukáže na zneužívání médií v souvis-
losti nejen s extremismem.

TVŮRČÍ DÍLNA S MILADOU GABRIELOVOU
Vytvoříme si vlastní nástěnný kalendář.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ
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VÝTVARNÝ KURZ
úterý 10.00–12.00
a 12.00–14.00
KONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ 
CVIČENÍ
středa 10.00―11.00
CVIČENÍ SE SMOVEY
středa 11.00—12.00

ANGLICKÁ KONVERZACE
středa 10.00―11.00
a 11.00―12.00
FRANCOUZ.  KONVERZACE
čtvrtek 10.00―11.00
a 11.00―12.00
TAJ-JI
čtvrtek 10.00–11.00 
a 11.00–12.00

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
út–pá 10.00–14.00 
tel. č.: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

Přihlásit se můžete také 
v Klubovně Fresh senior, 
Villa Pellé, Pelléova 10, 
160 00 Praha 6

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V KURZECH: 
 FRANCOUZSKÁ KONVERZACE, CVIČENÍ SE SMOVEY

NABÍDKA PRAVIDELNÝCH KURZŮPROGRAM ⟶ LISTOPAD 2016

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6



Novými provozovateli taxislužby na 
Letišti Václava Havla Praha budou Taxi 
Praha a FIX. Společnost Letiště Praha, a. s., 
uzavřela výběrové řízení na provozování ta-
xislužby v prostorách Letiště Václava Havla 
Praha od ledna příštího roku. V rámci druhé-
ho kola, které proběhlo formou elektronické 
aukce, byli vybráni dva uchazeči s nejvyšší fi-
nanční nabídkou. Vítězi jsou Taxi Praha a FIX, 
stávající poskytovatel služby. Každý nabídl 
za pronájem prvního pruhu před terminály 
částku přes čtyři milióny korun měsíčně. Do 
výběrového řízení na provozování taxislužby 
v prostorách Letiště Václava Havla Praha se 
přihlásilo celkem šest zájemců, a to společ-
nosti Halo Taxi, FIX, Taxi Praha, Modrý Anděl, 
TICK TACK a Sedop Taxi. Dvěma vybraným 
uchazečům letiště pronajme prostor vyme-
zený pro vozy taxi přímo před budovami 
Terminálů 1 a 2. Všichni ostatní provozova-
telé taxislužby budou moci i nadále využívat 
pro vyložení a naložení cestujících všechna 
ostatní parkoviště v  areálu letiště. „Cílem 
výběrového řízení Letiště Praha bylo zvýšit 
kvalitu služby koncovým zákazníkům, jako je 
dostupnost WiFi zdarma, zajištění dostupnosti 
vozů do 5 minut od projevení zájmu cestují-
cího v režimu 24 hodin denně či maximální 
stáří vozu 3 roky. Součástí je také jazyková 

vybavenost řidičů, vstřícné vystupování, udr-
žování čistoty vozu i reprezentativní oblečení 
řidičů,“ říká Jiří Petržilka, člen představenstva 
Letiště Praha, a.  s. „Klíčovou hodnotou celé 
skupiny Českého aeroholdingu je transparent-
nost. O maximální otevřenost jsme usilovali 
také v případě tohoto výběrového řízení, kte-
ré ve finále přinese pro cestující lepší službu 
za neměnnou cenu a vyšší výnos pro Letiště 
Praha, který bude moci investovat do další 
modernizace letiště a zlepšování zákaznické 
zkušenosti,“ doplňuje Václav Řehoř, předse-
da představenstva Českého Aeroholdingu, 
jediného akcionáře Letiště Praha. Finanční 
nabídka je pro oba vítězné uchazeče závaz-
ná a bude zakotvena do smlouvy. Vybraní 
uchazeči jsou povinni zahájit provoz 1. led-
na 2017, nebude-li sjednáno jinak. Smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 
prosince 2021. Dvoukolové výběrové řízení 
bylo vypsáno z důvodu končící smlouvy stá-
vajícím poskytovatelům AAA radiotaxi s.r.o. 
a FIX, spol. s r.o., a předcházela mu několika-
měsíční společná a veřejná diskuze se všemi 
potenciálními zájemci o účast v tendru tak, 
aby podmínky řízení byly zcela transpa-
rentní, účastníkům srozumitelné a zároveň 
odpovídající všem současným provozním 
náležitostem fungování trhu taxislužby.

na podporu zdravotně znevýhodněných a seniorů

Čtvrtek 8. 12. 2016 od 19 hodin
Společenský sál Da Ezio (Nebušická 75, Praha 6 Nebušice)

Malý předvánoční dárek a hodnotná tombola!
Vstupné je 200 Kč

Partneři akce:

na podporu zdravotně znevýhodněných a seniorů

 hodin

Vánoční
charitativní večer 

plný písniček a  dárků

Nadační fond PEČOVATEL 
a kapela LÍSTEK 

Vás zvou na

www.pecovatel.cz

ÚT 1. 11.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 8. 11.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 15. 11.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 22. 11.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 29. 11.
 Villa Pellé 
 16.00 

RADOST Z POHYBU VÁM ZARUČENĚ 
ZVEDNE NÁLADU 
Přednáška o prospěšnosti pravidelného pohybu 
v jakémkoliv věku s praktickými ukázkami cviků.

JIŘÍ DĚDEČEK
Koncert spisovatele a písničkáře Jiřího Dědečka, 
který je známý svým hudebním i literárním 
talentem.

AKTIVNĚ STÁRNOUT
Přednáška MUDr. Rudolfa Zemka, jak si zachovat 
tělesnou výkonnost a duševní svěžest.

MÉDIA, EXTRÉMISMUS A UPRCHLÍCI
Přednáška poukáže na zneužívání médií v souvis-
losti nejen s extremismem.

TVŮRČÍ DÍLNA S MILADOU GABRIELOVOU
Vytvoříme si vlastní nástěnný kalendář.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ
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VÝTVARNÝ KURZ
úterý 10.00–12.00
a 12.00–14.00
KONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ 
CVIČENÍ
středa 10.00―11.00
CVIČENÍ SE SMOVEY
středa 11.00—12.00

ANGLICKÁ KONVERZACE
středa 10.00―11.00
a 11.00―12.00
FRANCOUZ.  KONVERZACE
čtvrtek 10.00―11.00
a 11.00―12.00
TAJ-JI
čtvrtek 10.00–11.00 
a 11.00–12.00

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
út–pá 10.00–14.00 
tel. č.: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

Přihlásit se můžete také 
v Klubovně Fresh senior, 
Villa Pellé, Pelléova 10, 
160 00 Praha 6

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V KURZECH: 
 FRANCOUZSKÁ KONVERZACE, CVIČENÍ SE SMOVEY

NABÍDKA PRAVIDELNÝCH KURZŮPROGRAM ⟶ LISTOPAD 2016

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6



Představte, prosím, Letiště Praha 
a všechny jeho charakteristiky…

Letiště Praha, a. s., je dceřinou společ-
ností Českého Aeroholdingu a zároveň 
jeho nejvýznamnějším aktivem. Naším 
hlavním posláním je efektivně a bezpeč-
ně provozovat mezinárodní civilní Leti-
ště Václava Havla Praha, pečovat o jeho 
růst, přispívat k trvalému rozvoji civilní 
letecké dopravy v České republice, udržet 
jeho dostupnost pro širokou veřejnost 
a umožňovat klientům cestovat moder-
ním, rychlým a komfortním způsobem. 
Organizujeme a řídíme provoz na letišti 
a aktivně se podílíme na rozvoji letec-
kých spojení, přidělujeme letištní kapa-
city jednotlivým leteckým společnostem 
a zajišťujeme pronájem prostor letiště ke 
komerčnímu využití. Dále poskytujeme 
služby např. v oblasti parkování či gast-
ronomie. Nabídku služeb neustále rozvíjí-
me a modernizujeme, což dokazuje i řada 
ocenění, které pražské letiště sbírá. Podle 
výsledků mezinárodní asociace IATA je 
Letiště Václava Havla Praha jedním z nej-
více se rozvíjejících letišť světa. V roce 
2015 jsme vyhráli celosvětové prestižní 
ocenění World Route Marketing Award, 
kde kvalitu naší práce hodnotily samotné 

letecké společnosti. Zároveň jsme dosáhli 
na druhou příčku mezi evropskými letiš-
ti v  prestižním mezinárodním průzkumu 
Mezinárodní rady letišť (ACI), který hod-
notí úroveň kvality služeb. Velmi si této 
zpětné vazby vážíme a je pro nás závaz-
kem i do budoucna.

Kolik má letiště terminálů a jak 
jsou rozděleny?

V  současné době vlastníme tři termi-
nály – Terminál 1 je určen pro lety mimo 
schengenský prostor, Terminál 2 zase pro 
lety v rámci Schengenu. Terminál 3, který 
se nachází v areálu starého letiště, je vyu-
žíván primárně pro soukromé lety. 

Kolik cestujících prošlo letištěm za 
loňský rok? Jaký je výhled letos? 

V loňském roce jsme přepravili přes 12 
milionů cestujících, což bylo v  meziroč-
ním srovnání téměř o 8 % více. Přitom na 
letištích v Evropě se průměrný růst pohy-
boval kolem 5 %, takže jsme v Praze byli 
výrazně úspěšnější. Stejným tempem se 
počet odbavených cestujících zvyšuje 
i v letošním roce. Za prvních devět měsíců 
letošního roku dosáhl navýšení o dalších 
7 %. Pokud tento trend udržíme i do kon-
ce roku, stal by se pro nás rok 2016 histo-
ricky nejúspěšnějším vůbec. 

Snažíme se letecké dopravce aktivně 
motivovat k tomu, aby zaváděli nová pří-
má spojení, navyšovali počty letů a na-
sazovali větší typy letadel na stávajících 
linkách, jakož i efektivněji využívali kapa-
city letiště. K  těmto účelům slouží  nový 
pobídkový program, který funguje od 
letní sezóny 2015. Od zahájení platnos-
ti nové podoby programu slevových 
pobídek pro aerolinky již Letiště Praha 
motivovalo k příchodu na český trh 12 
nových dopravců a zahájení provozu 50 
nových pravidelných linek včetně letů do 
38 nových nebo obnovených destinací. 
To považuji za obrovský úspěch i v celo-
světovém měřítku. 

Letiště slouží také k  nákladní pře-
pravě. Kolik nákladu bylo vloni 
a letos odbaveno?

Také tato oblast zaznamenala význam-
ný meziroční nárůst. Za první pololetí le-
tošního roku bylo přepraveno přes 33 000 
tun nákladu, což je o 42,6 % více než za 
stejné období loňského roku. Do celko-
vého výsledku nákladní dopravy se pro-
jevily nejen kapacity nových dopravců 
UPS a Qatar Cargo, ale i dokládka cargem 
na nové lince do Pekingu nebo navýšení 
kapacit na lince do Soulu.  Očekáváme, 

LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA – NÁŠ SOUSED
Rozhovor s tiskovou mluvčí letiště Marikou Janouškovou

1. část

6



že díky navýšené kapacitě bude pozitiv-
ní trend i nadále pokračovat,   na konci 
2016 předpokládáme meziroční růst car-
ga o více než 35 %, což představuje při-
bližně 68 000 tun.

Kolik letadel celkem přistálo 
a kolik odletělo? 

Nejrušnějším obdobím bývá léto, jen 
za období od června do srpna bylo pro-
vedeno 40  557 vzletů a přistání. Záro-
veň se však v letecké dopravě využívají 
stále modernější a kapacitnější letadla. 
V praxi to znamená, že sice přepravuje-
me každým rokem stále více cestujících, 
ale těch tzv. pohybů (vzletů a přistání) 
je cca o 40 tisíc méně než v  roce 2008, 
kdy jsme přepravili historicky nejvíce 
cestujících. Letiště aktivně motivuje le-
tecké dopravce k  tomu, aby do Prahy 
posílali větší letadla a snažili se co nej-
efektivněji využít jejich kapacitu. Leta-
dla tak létají větší a plnější, zato méně 
často. Zároveň se snažíme pomocí řady 
opatření motivovat aerolinky k nasazo-
vání nejmodernějších, tedy nejtišších 
letadel, což podporuje přirozenou ob-
novu letadel, která u nás přistávají. To 
vše má samozřejmě pozitivní dopad na 
hlukovou situaci.

Dá se zjistit, kolik z  nich proletě-
lo nad Prahou 6? 

Letadla se nad městskou částí Prahy 6 
(konkrétně katastr Ruzyně) vyskytují v pří-
padě používání vedlejší dráhy 12/30,  a to 
v obou jejích směrech. V případě užívání 
RWY 12 letadla směrem nad Prahu 6 - Ru-
zyň vzlétají, v případě provozu na RWY 30 
přes Ruzyň zase přistávají. Směr letecké-
ho provozu řídí Řízení letového provozu 
ČR, a to vždy s ohledem na povětrnostní 
podmínky a podle přesně stanovených 
postupů. Vzhledem k  tomu, že rok 2016 
není ukončen, podívejme se na přehled 
za prvních 9 měsíců provozu a zároveň 
také na údaje za období rekonstrukce 
pojížděcí dráhy F, kdy byla vedlejší dráha 
využívána ve větší míře. 

Za první tři čtvrtletí roku 2016 byl po-
měr provozu na RWY 12/30 v denní době 
od 6:00 hod. do 22:00 hod. následující:

• vzlety z RWY 12 tvořily 4,39 % den-
ního provozu (cca 3 907 letadel), 

• přistání na RWY 30 tvořily 
3,28 %   denního provozu (cca 
2 919 letadel).

V  noční době od 22:00 hod. do 6:00 
hod. byl následující:

• vzlety z RWY 12 tvořily 0,88 % noč-
ního provozu (cca 97 letadel),

• přistání na RWY 30 tvořily 0,74 % 
nočního provozu (cca 82 letadel).

Během opravy pojezdové dráhy TWY F, 
která probíhala od 15. března do 10. červ-
na 2016, a kdy byl mimo provoz jeden 

směr hlavní dráhy (tzv. RWY 06), byl podíl 
v denní době následující:

• vzlety z RWY 12 tvořilo 2 636 leta-
del (9,32 % denního provozu),

• přistání na RWY 30 tvořilo 1 817 le-
tadel (6,43 % denního provozu).

V  noční době od 22:00 hod. do 6:00 
hod. byl následující:

• vzlety z  RWY 12 tvořilo 96 letadel 
(3,13 % nočního provozu),

• přistání na RWY 30 tvořilo 61 leta-
del (1,99 % nočního provozu).

Každoročně vyhlašujete soutěž 
o nejtiššího dopravce. Je tomu tak i le-
tos? Jakým způsobem je měřena inten-
zita hluku jednotlivých letadel? 

Záměrem akce, která je každoročně vy-
hlašována Letištěm Praha ve spolupráci 
s městskou částí Praha 6, je pozitivní mo-
tivace leteckých společností k šetrnému 
přístupu k životnímu prostředí. I v letoš-
ním roce bude oceněna letecká společ-
nost, která k nám létá nejtišeji. Tradiční 
soutěž, hodnotící kromě hladiny hluku 
i dodržování leteckých tratí a efektivní 
využití sedačkové kapacity, tzn. obsa-
zenost letadla, letos probíhala od 15. 6. 
do 31. října, tedy v období nejintenziv-
nějšího leteckého provozu. Vyhlášení 
vítězné aerolinky proběhne v druhé po-
lovině listopadu.

Monitoring leteckého hluku a letových 
tratí ale provádíme kontinuálně po celý 
rok. Díky němu můžeme kontrolovat, zda 
letecké společnosti dodržují stanovené 
protihlukové postupy a samozřejmě do-
držování hygienických limitů, které je 
dáno legislativou. Výstupy z monitorin-
gu jsou, stejně jako výsledky soutěže 
Nejtišší dopravce, veřejně dostupné na 
webu Letiště Praha.

Spolupracujete s  přilehlými obcemi 
či šestou městskou částí při ochraně 
obyvatel proti hluku? 

Z pohledu trvale udržitelného rozvoje 

letiště je velmi důležité chovat se tak, aby 
poskytovalo prostor pro kvalitní soused-
ské soužití. Letiště Praha vede se svými 
sousedy, zejména prostřednictvím zastu-
pitelů jednotlivých obcí a městských čás-
tí Prahy dotčených leteckým provozem, 
průběžný dialog. Vzájemná pravidelná 
setkávání umožňují otevřeně diskutovat 
o běžných záležitostech, plánech do bu-
doucna i palčivých otázkách a nacházet 
řešení přijatelná pro obě strany. Nemé-
ně důležitá je samozřejmě i komunikace 
přímo s občany, vedle webových a face-
bookových stránek připravujeme tištěný 
zpravodaj SPOLU, elektronický newsletter 
s přehledem provozu i hlukové situace 
a již pravidelně organizujeme na začátku 
září setkání s programem na letišti. V rám-
ci akce byl k dispozici infostan s odborníky 
na hlukovou problematiku a monitoring 
životního prostředí, kterých se návštěvní-
ci mohli přijít zeptat na vše, co je zajímá.

Zároveň se společnost Letiště Praha 
dobrovolně zavázala fi nančně přispívat 
k rozvoji okolních komunit. Kromě pro-
tihlukových opatření, která byla realizo-
vána na území vyhlášeného ochranné 
hlukového pásma, je hlavní koncept fi -
nanční podpory založen na třech pravi-
delných programech.  Aktivity v oblasti 
zlepšování životního prostředí jsou pod-
porovány v rámci programu „ŽIJEME ZDE 
SPOLEČNĚ“. Od roku 2005 bylo na ekolo-
gické projekty v lokalitě MČ Praha 6 in-
vestováno přes 91 milionů korun. Druhý 
program s názvem „DOBRÉ SOUSEDSTVÍ“ 
je určen na podporu školství, kultury a ak-
tivit souvisejících s každodenním životem 
místních občanů. Finanční příspěvek 
z celkového ročního rozpočtu 9 milionů 
korun mohou získat nejen konkrétní obce 
a městské části, ale i občanská sdružení, 
sportovní kluby, dobrovolní hasiči a jiné 
neziskové organizace působící na jejich 
území. Za třetí podporuje Letiště Praha ja-
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zykové vzdělání dětí základních škol v lo-
kalitě MČ Prahy 6, a to každoroční částkou 
4 miliony korun.

Za zmínku stojí také velmi oblíbený 
program Ekologické výchovy s  panem 
Včelkou, který letiště spustilo v roce 2012. 
Jedná se o sérii tematických předná-
šek  pro děti ze čtvrtých a pátých ročníků 
ZŠ z okolí,  které probíhají v rámci školní-
ho vyučování a jsou vedeny v informativ-
ně-zábavném duchu. 

Nedávno proběhlo internetem vi-
deo z dramatického přistání španěl-
ského letadla v  silném větru, které se 
těsně nad zemí zase zvedlo a přistálo 
až napodruhé. Podle vyjádření letiště 
to byla standardní situace, pilot prý 
ani nechtěl spolupráci věže. Co to zna-
mená, jak by mu mohla věž v tu chvíli 
pomoci? Vyhlášením nouzové situace? 
Odkloněním ostatních letadel? 

Každý pilot je během přiblížení na 
přistání v  kontaktu s  věží Řízení leto-
vého provozu. Pokud by měl jakýkoliv 
problém či jen podezření (např. svítící 
kontrolka apod.), může i z preventivních 
důvodů nahlásit situaci na věž a ta pak 
předává signál letišti, resp. dispečinku 
naší hasičské záchranné stanice. V  pří-
padě vyhlášení místní pohotovosti pak 
přistání probíhá za asistence hasičů, při 
plné pohotovosti se aktivuje celý inte-
grovaný záchranný systém. V  případě 
tohoto příletu nebyla vyžádána žádná 
součinnost, jednalo se o přistání na dru-
hý pokus, což není v letecké dopravě nic 

mimořádného. Pilot nehlásil žádné tech-
nické ani jiné problémy. Samotné video 
vypadá velmi hrůzostrašně, je ale potře-
ba si říci, že v okolí letiště je spousta míst, 
kde se dá nafi lmovat zdánlivý náraz leta-
dla nebo velmi nebezpečně vypadající 
situace i díky využití nerovnosti terénu. 
Ve skutečnosti se jednalo o jediný správ-
ný postup pilota, který se zřejmě díky 
větru rozhodl přistání opakovat, nikoliv 
o havarijní stav.

Jak je to s  některými mobilními te-
lefony, které se údajně neadekvátně 
zahřívají a dokonce se mohou i vznítit. 
Pouštíte je na palubu?

Letiště jako takové se řídí při bezpeč-
nostních kontrolách platnými naříze-
ními, ať už na národní, evropské, nebo 
světové úrovni. Žádná speciální opatření 
na žádné z  těchto úrovní přijata nebyla. 
Nicméně víme, že některé letecké společ-
nosti, které létají na Letiště Václava Havla 
Praha, žádají cestující o zvýšený dohled 
nad zařízeními Samsung Galaxy Note 7 
během cesty letadlem. Cestující by ho 
dle instrukcí měli mít u sebe neustále pod 
dohledem, zařízení by mělo být vypnuté 
a nemělo by být napojeno na jakýkoliv 
externí zdroj. 

Zároveň i nadále platí obecné podmín-
ky pro přepravu nebezpečného zboží, 
podle kterých by se zařízení s  lithiovými 
bateriemi nemělo přepravovat v  zapsa-
ném zavazadle, které cestující odbavuje 
do nákladního prostoru – to se týká i to-
hoto zařízení. Všechny informace najdou 

cestující v  přepravních podmínkách 
leteckých společností i na webu letiš-
tě www.prg.aero. 

Nebezpečím pro letadla mohou být 
také ptáci. Využíváte k  jejich plašení 
i cvičené dravce?

O hladký odlet a přílet letadel na Letišti 
Václava Havla Praha se kromě letištních 
dispečerů starají také draví ptáci, které 
mají na starosti naši sokolníci. Konkrétně 
na letišti máme orly skalní, sokoly stěho-
vavé, káňata Harrisova či jestřába lesní-
ho. Ti zajišťují tzv. biologickou ochranu 
letiště. Toto oddělení je na Letišti Václa-
va Havla Praha již od roku 1982 a má na 
starosti souhrn preventivních opatření 
zaměřených na snížení výskytu ptac-
tva a jiných zvířat na vzletových a příle-
tových dráhách. 

Plašení s  využitím dravců se dlouho-
době ukazuje jako nejefektivnější a navíc 
je to ekologická varianta. Naši sokolníci 
s  pomocí dravců chrání nejen bezpro-
střední okolí drah, ale hlídají i příletové 
a odletové koridory až do vzdálenosti 
dvou kilometrů od letiště. Při své práci se 
pohybují i na samotných vzletových a při-
stávacích drahách, proto jsou v  neustá-
lém kontaktu s řídící věží.   

Jiří Hruška
foto: Letiště Praha

Druhou část rozhovoru s  tiskovou 
mluvčí Letiště Praha Marikou Janouš-
kovou přineseme v  příštím čísle časopi-
su VELESLAVÍN39.
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O D   N E M O C I  K E   Z D R A V Í

Jak se to jednomu přihodí, že je vybrán 
do týmu reprezentujícího Českou repub-
liku v  soutěži zaměřené na poskytová-
ní urgentní péče?

Vše je v tom, že mám touhu jít ve svém 
oboru pořád vpřed, chci se odborně rozví-
jet, být lepší a lepší. Vystudoval jsem Fakultu 
biomedicínského inženýrství ve studijním 
programu Specializace ve zdravotnictví v ba-
kalářském oboru Zdravotnický záchranář na 
ČVUT v Praze. V touze po profesním zdoko-
nalování si stále hledám různé odborné kur-
zy. A tak bylo jen otázkou času dostat se ke 
kurzu ERC Advanced Life Support provider 
(ALS). Do kurzu jsem se přihlásil, připravoval 
se a úspěšně ho absolvoval. To mě posunulo 
dál a jako absolventovi kurzu se mi otevřela 
možnost ucházet se o členství v týmu, který 
reprezentoval Českou republiku.

Pojďme si tedy nejprve říci něco o kur-
zu, který jste absolvoval a který se stal, jak 
jste zmínil, vlastně hybným momentem 
pro cestu do Reykjaviku na European CPR 
Competition 2016. Komu je kurz určen?

Podmínkou pro účast v kurzu je vykoná-
vání klinické praxe a ukončené zdravotnické 
vzdělání, např. ukončené studium na lékař-
ské fakultě, na vysoké škole nebo vyšší od-
borné škole zdravotnického zaměření nebo 
střední zdravotnické škole. Je určen výhrad-
ně zdravotnickým profesionálům, kteří se 
mohou ve své běžné klinické praxi velmi 
často setkat s pacienty v kritických stavech, 
s pacienty, kteří jsou ohroženi selháním zá-
kladních životních funkcí, anebo ve stavech, 
při kterých k selhání základních životních 

funkcí již došlo. V takovém případě nejčas-
těji mluvíme o náhlé zástavě oběhu. Kurz 
je cílený na správné diagnostikování těchto 
stavů a také na jejich efektivní a rychlé řeše-
ní. Nejčastějšími účastníky jsou lékaři všech 
specializací, zejména lékaři oborů urgentní 
medicína, anesteziologie a intenzivní medi-
cína, dále zdravotničtí záchranáři a zdravot-
ní sestry pracující na odděleních intenzivní 
nebo resuscitační péče, operačních sálech, 
urgentních příjmech nemocnic nebo zdra-
votnických záchranných službách.

Co všechno kurz zahrnuje?
Kurz je intenzivní, náročný, předpokládá 

samostudium, nasazení. Nejprve se samo-
statně připravujete doma, což představuje 

teoretickou přípravu - nastudování postupů 
efektivní diagnostiky a léčby oběhové ne-
stability a zástavy oběhu. Všichni účastníci 
obdrží ofi ciální manuál (v anglickém jazy-
ce), který důkladně nastudují, tedy měli by 
nastudovat. Následně obdržíte vstupní, tzv. 
pre-course test, který vyplníte a odevzdává-
te při registraci. Test slouží celému instruk-
torskému týmu k posouzení vašich znalostí 
před zahájením kurzu a také k vyhodnocení 
vašeho pokroku v průběhu kurzu a k efektiv-
ní zpětné vazbě, kterou dostáváte v podsta-
tě po každém bloku. Poté následuje již zmí-
něný dvoudenní intenzivní blok přednášek 
a hlavně praktických nácviků, od hodnocení 
klinického stavu pacienta, zajištění dýcha-

CHCI BÝT VE SVÉM OBORU LEPŠÍ A LEPŠÍ,
říká záchranář Lukáš Mráček

(1. část)
Na 4. ročníku mezinárodní soutěže European CPR Competition 2016, konané v islandském Reykjaviku ve dnech 24. a 25. 

září, reprezentoval Českou republiku tým zdravotnických profesionálů. Do pětičlenného týmu byl Českou resuscitační ra-
dou (ČRR) zařazen na základě výsledků výběrového řízení také záchranář Emergency ÚVN Bc. Lukáš Mráček.  

Jak český tým uspěl v mezinárodní konkurenci? Odpověď na tuto otázku, ale také vyprávění o práci záchranáře Lukáše 
Mráčka v ÚVN i o tom, jaká byla cesta k účasti v soutěži a o soutěži samotné přináší následující rozhovor.
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cích cest, zajištění vstupů do cévního řečiště 
včetně všech jeho alternativ, hodnocení EKG 
křivky a její správná interpretace v souvislos-
ti s klinickým stavem pacienta, algoritmus 
tachykardie (zvýšená tepová frekvence) 
a bradykardie (snížená tepová frekvence) 
přes analýzu krevních plynů a rozličnou 
farmakoterapii, až po dodržování přesně 
daných doporučených postupů rozšířené 
neodkladné resuscitace pacienta.

Kolik bylo účastníků?
Kurz má celosvětový charakter; stanovené 

postupy jsou celosvětově platné. Já jsem se 
účastnil kurzu, který se konal v České repub-
lice v červnu letošního roku. Počet účastníků 
kurzu je omezen na 20 – 25 členů ve snaze 
dosáhnout poměru účastníků k instrukto-
rům maximálně 3:1. Celkově se letos v ČR 
uskuteční šest ERC ALS provider kurzů. 

Co by měl zvládat úspěšný 
absolvent kurzu?

Dá se to shrnout tak, že jsme v podstatě 
drilovali nastudované postupy používané 
k efektivní léčbě náhlé zástavy oběhu a kri-
tických stavů, které mohou srdeční zástavu 
způsobit, zautomatizovali jsme si postupy 
při poskytování správné péče nemocným 
se zástavou oběhu ve specifi ckých situacích. 
Kurz připravuje zkušené členy multidiscipli-
nárního resuscitačního týmu na poskytnutí 
komplexní péče o pacienta až do jeho pře-
dání na pracoviště zajišťující defi nitivní péči. 
Důležitý je nácvik vedení resuscitačního 
týmu a spolupráce členů týmu. Je to tak, že 
jste ,hands off  ´a sledujete, jak kdo pracuje, 
zadáváte úkoly, koordinujete procesy, urču-

jete priority a způsob léčby. Po celou dobu 
jsou průběžně sledovány znalosti a praktické 
dovednosti účastníků. Při závěrečné zkouš-
ce se absolvuje písemný test MCQ a prak-
tická zkouška CASTest (Cardiac arrest simu-
lation test), při níž musí účastníci zvládnout 
léčbu nemocného v simulovaném scénáři. 
A po úspěšném absolvování získáte meziná-
rodně uznávaný certifi kát European Resus-
citation Council Advanced life support (ALS) 
Provider platný ve všech zemích EU i v dal-
ších zemích, například v Austrálii, Kanadě, na 
ropných plošinách v mezinárodních vodách 
a podobně. Jeho platnost je 5 let.

Stal jste se úspěšným držitelem certifi -
kátu European Resuscitation Council ALS 
Provider. Co následovalo?

Asi dva měsíce nato jsem našel na interne-
tu informaci, že Česká resuscitační rada po-
řádá konkurz pro zdravotnické profesionály 
se zájmem reprezentovat ČR v mezinárodní 
soutěži, která se koná v rámci velkého ev-
ropského vědeckého kongresu pořádaného 
European resuscitation council v Reykjavíku 
na Islandu. Jednou z  hlavních podmínek 
bylo absolvování ERC ALS provider kurzu. 
To jsem splňoval. Nedalo mi to. Viděl jsem 
to jako obrovskou příležitost, kterou prostě 
musím zkusit. Podal jsem přihlášku a čekal. 
A ono to vyšlo! Velmi si vážím toho, že Česká 
resuscitační rada projevila důvěru v  mé 
schopnosti, vybrala mě do týmu. Nemé-
ně si považuji podpory ze strany  Ústřední 
vojenské nemocnice, a to jak vrchní sestry 
Emergency Petra Karmazína, kterému záleží 
na tom, aby se lidé v jeho týmu rozvíjeli a byli 
maximální profesionálové, tak vedení ne-
mocnice, které rozhodlo o fi nanční podpoře 
a umožnilo mi tak být součástí týmu České 
republiky. Věřím, že i nemocnice, a hlavně 
pacienti budou mít z mé účasti v kurzu i sou-
těži prospěch, protože všechny nové zkuše-
nosti plně zužitkuji na mém pracovišti. 

Tím je Emergency ÚVN. Jak dlou-
ho tam pracujete?

Nastoupil jsem v lednu letošního roku.
Proč jste nastoupil právě do ÚVN?
ÚVN je vyhlášené traumacentrum. Myslím 

si, že lepší základnu pro získání praktických 
dovednosti a zkušeností s různými klinický-
mi stavy bych jen stěží hledal. Míří sem zá-
chranka se závažnými případy. A právě moje 
touha rozvíjet se v oboru mě motivovala 
k tomu, abych v ÚVN pracoval. Vidím to jako 
odborné pracoviště, kde je velké množství 
příležitostí, jak se odborně rozvíjet.

Mgr. Jitka Zinke
foto: ÚVN

Druhou část rozhovoru se záchra-
nářem Lukášem Marečkem přineseme 
v příštím vydání. Soutěžní tým
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listopad 2016

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

listopad 2016

01.11. úterý 10:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti
02.11. středa 10:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti
03.11. čtvrtek 10:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti
04.11. pátek 10:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti
05.11. sobota 14:00 + 19:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti
06.11. neděle 16:00 Hurvínkův popletený víkend
    Kutná Hora
08.11. úterý 14:30 Hurvínkovo přání
09.11. středa 10:00 Hurvínkovo přání
10.11. čtvrtek 10:00 Hurvínkovo přání
11.11. pátek 10:00 Hurvínkovo přání
11.11. pátek 19:00 Dějiny kontra Spejbl
12.11. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkovo přání
13.11. neděle 16:00 Hurvínkův popletený víkend
    Hlinsko
15.11. úterý 10:00 Hurvínkovo přání
16.11. středa 10:00 Hurvínkovo přání
19.11. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínek mezi osly
    Akce NOC DIVADEL
20.11. neděle 16:00 + 16:30 Hurvínkův popletený víkend
    Písek
22.11. úterý 10:00 Hurvínek mezi osly
23.11. středa 19:00 Spejbl versus Drákula
24.11. čtvrtek 10:00 Hurvínek mezi osly
25.11. pátek 10:00 Hurvínkův Mikuláš
26.11. sobota 10:30 + 14:00 + 16:30 Hurvínkův Mikuláš
27.11. neděle 10:30 + 14:00 + 16:30 Hurvínkův Mikuláš
28.11. pondělí 19:00 Pirate Swing Band Gala 2016
    Host
29.11. úterý 14:30 Hurvínkův Mikuláš
30.11. středa 10:00 + 17:00 Hurvínkův Mikuláš

03. 11. ČT KDYBY TISÍC KLARINETŮ
04. 11. PÁ KYTICE
05. 11. SO ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY 16:00
07. 11. PO ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
08. 11. ÚT KONCERT O ČTYŘECH KAPITOLÁCH
09. 11. ST MAM‘ZELLE NITOUCHE
10. 11. ČT DVEŘE DOKOŘÁN

PRO AJRÍN ZLÁMALOVOU
11. 11. PÁ KDYBY TISÍC KLARINETŮ
16. 11. ST PRSTEN PANA NIBELUNGA
18. 11. PÁ ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
19. 11. SO ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC 16:00
24. 11. ČT OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
25. 11. PÁ KYTICE
26. 11. SO ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY 16:00
30. 11. ST CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD
HOSTÉ :
01. 11. ÚT VŠECHNOPÁRTY
06. 11. NE DIVADLO NA TAHU - ŽEBRÁCKÁ OPERA
12. 11. SO NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA 16:00
13. 11. NE KLICPEROVO DIVADLO - ASANACE
14. 11. PO VŠECHNOPÁRTY
15. 11. ÚT VŠECHNOPÁRTY
20. 11. NE KAŽDÉMU JEHO PSYCHOTERAPEUTA
21. 11. PO DEJVICKÁ LIVE! - VEČERY S PRAHOU 6
26. 11. SO DIVADÉLKO ROMANETO

- VODNICKÁ POHÁDKA
10:00

27. 11. NE JAZZOVÝ ŠTRŮDL EVY EMINGEROVÉ
28. 11. PO VŠECHNOPÁRTY
29. 11. ÚT VŠECHNOPÁRTY

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
11/2016

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

Na kterém hradě byl po bitvě na Bílé hoře vězněn Václav Šťastný Pětipeský?
 a) Zbiroh,
 b) Točník,
 c) Egerberk.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b) Čeští sportovci přivezli z LOH 2016 v Riu 7 bronzových medailí.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knížku autora Petra Čermáka: ČLOVĚK HAVEL

1. Eva Fišerová, Praha 6  2. Svatava Glosová, Praha 6  3. Jaroslav Svátek, Praha 6

Ceny si vyzvedněte do 30. listopadu 2016 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. listopadu 2016,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V listopadu soutěžíme o tři leporela geniálního ilustrátora a tvůrce prostorových knih pro děti Vojtěcha Kubašty (1914-1922), který za svůj život vy-
tvořil více než dvě stě titulů. Pro komunisty byl však persona non grata a jeho knihy z velké části putovaly na pulty zahraničních obchodů. Největší 
úspěch měly jeho dětské prostorové knihy. Přeloženy byly do sedmatřiceti jazyků a prodalo se jich přes 35 milionů výtisků.. Do soutěže věnovalo 
nakladatelství Albatros.



Je pojmenována po Václavu Pětipes-
kém a nachází se v Břevnově, mezi ulice-
mi Tomanovou a Bělohorskou. Název je 
původní od  roku 1930, je pokračováním 
Šultysovy ulice do ulice Říčanovy. Původ-
ně byly v ulici vysázeny stromy, které se 
však použily na stavby barikád v Břevno-
vě v květnu 1945.

 Václav Šťastný Pětipeský z Chýš a Eger-
berka byl rytíř, v době českého stavovského 
povstání direktor, maršálek Fridricha Falc-
kého. V  roce 1621 byl Habsburky odsou-
zen, ale o dva roky 

později omilostněn 
a později vstoupil 
do císařských služeb.

Pětipeští z  Chýš 
a Egenberka  jsou 
stará česká vladyc-
ká rodina, která 
pocházela ze tří 
míst v  severních 
Čechách. Jméno 
Pětipeští získali po-
dle vesnice Pětipsy, 
která leží mezi 
Žatcem a Kadaní. 

Předek Pěti-
peských, Odolen ze 
Střížovic, byl hrdina tažení armády Vladi-
slava II. na Milán roku 1158. Císařské vojsko 
hledalo brod přes řeku Addu, a když je ne-
mohli najít, Odolen se vrhl s přáteli do řeky 
a překročili ji. Svým činem strhli ostatní, 
císařské vojsko řeku překročilo, překvapilo 
milánské a v bitvě zvítězilo. Za tento čin si 
Odolen vysloužil nosit na štítě modrý vlnitý 
pruh, značící vodu v bílém poli. Tyto znaky 
zůstaly později i v jejich erbu. Jméno Odo-
len bylo v rodu často používáno, dědilo se 
z generace na generaci. Mnoho příslušníků 
rodu sloužilo v  armádě, ale přes staroby-
lost původu zůstali pouhými vladyky. 

V  první polovině třinácté století zakládá 
Vilém hrad Chýš a stává se jeho majitelem. 
V  roce 1322 se po hradu psal také jeho 
mladší bratr Fricek, který roku 1332 získal 
od krále Jana Lucemburského do zástavy 

Pětipsy, kde založil 
tvrz, jejíž zdivo se 
dosud částečně za-
chovalo ve zdech 
zříceniny zámku. 
Když Pětipeští zís-
kali hrad Egerberk, 
byl dán popud 
k  tomu, že se za-
čali psát Pětipeští 
z  Chýš a Egerber-
ku. Později Fricek 
doprovázel Jana 
Lucemburského 
do bitvy u Kresča-
ku, ve které také 
zahynul. Na po-
čest jeho stateč-
nosti nechal Ka-
rel IV. Vystavit erb 

Pětipeských 
u králova hrobu. Vilémovi synové založili 
před rokem 1342 městečko Vilémov. Kolem 
roku 1350 prodal Vilém mladší Egerberk pá-
nům ze Šumburku a poté egerberská větev 
rodu mizí. Frickovi potomci však dále drželi 
pětipeské panství, které roku 1360 rozšířili 
o několik vesnic. Jan Pětipeský i jeho bra-
tr Mikuláš zastávali v 15. století významné 
zemské funkce. Další potomci rodu se vě-
novali hlavně vojenskému řemeslu a kupo-
váním a prodáváním svých statků. Otcem 
Václava Štastného, který se narodil kolem 
roku 1582 byl Albrecht. Ten však roku 1596 
padl a kromě Václava a manželky Barbory 
z Hrušova po něm zůstali ještě dva synové 
Bedřich a Ladislav, kteří však brzy zemřeli. 
Václav Šťastný získal po otci několik statků, 
které ještě po svatbě s Johankou Myškovou 
ze Žlunic dále rozšiřoval. Václav díky svým 
úřednickým zkušenostem patřil během 
stavovského povstání v  letech 1618 – 20 
mezi direktory. Jeho vícekrát podaná demi-
se nebyla nikdy přijata a za svou účast byl 
v roce 1620 odsouzen k trestu smrti a pro-
padnutí majetku. Na přímluvu příbuzných 
mu byl trest změněn na doživotní žalář. 
Dva roky strávil ve vězení na hradě Zbiroh 
a poté byl propuštěn. Žil z věna manželky, 
díky svým přátelům opět získal důvěru cí-
saře Ferdinanda, stal se královským radou 
a místopísařem.

Václav Šťastný Pětipeský zemřel roku 
1637 jako místokomorník a vdova se po-
druhé vdala za Václava, knížete z Lobkovic.

Porážka na Bílé hoře i třicetiletá válka rod 
těžce zasáhly a jeho poslední mužský po-
tomek, Adam Šťastný, zemřel v roce 1661.

(mip)
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Už dva roky je součástí nabídky kul-
turního života Prahy 6 řada koncertů 
komorní hudby nazvaná Břevnovská hu-
dební setkání. Tato přehlídka interpre-
tačního umění spojuje potěšení z hudby, 
obyvatele Šestky (koncerty se odehrávají 
v místě, které je blízko prakticky odkud-
koliv z  celé šesté městské části), velké 
osobnosti českého interpretačního umě-
ní a samotný genius loci Břevnovského 
kláštera. Kdo alespoň trochu rozumí 
hudbě, musí si povšimnout špičkové dra-
maturgie této komorní řady, která může 
ve všech ohledech konkurovat progra-
mu velkých koncertních domů v  cent-
ru Prahy. Dramaturgem Břevnovských 
hudebních setkání je muzikolog PhDr. 
Ilja Šmíd, umělecký ředitel pořadatelské 
společnosti AuraMusica.

Je rozdíl mezi managementem 
pro velké koncertní domy a man-
agementem pro komorní prostředí 
na okraji města?

V  principu ne, i když se zdá, že vyšší 
umělecké ambice má hudební manažer 
u profesionálních hudebních těles, pro-
tože tam míří na světová pódia za účasti 
světových umělců a má relativně dost 
peněz. Když jsem řídil FOK, byl jsem za-
městnancem příspěvkové organizace, 
což ulehčovalo situaci: máš jistý přísun 
fi nancí od zřizovatele, které vlastně „jen“ 
musíš s péčí dobrého hospodáře spravo-
vat a rozdělovat. Není tam tedy skutečný 
ekonomický tlak, na který si stále stěžují 
téměř všechny umělecké instituce -  po-
měrně slušné peníze na nákup umělců 
máš vždycky, záleží jen, jak s nimi hospo-
daříš. Ale pokud za sebou nemáš podob-
nou instituci, pracuješ na „svoje triko“, 
první starostí je nedostat se do fi nanč-
ních potíží. A protože vstupným se na 
koncertech vážné hudby nedá špičkový 
umělec zaplatit, je třeba zase shánět do-
datečné fi nanční prostředky, místo stálé-
ho toku příspěvku musíš žádat o granty, 

hledat mecenáše, vymýšlet PR. Čili prin-
cipy uměleckého managementu jsou 
stejné, jsou jen jiné zdroje fi nancování. 
Naše agentura vytváří program pro po-
měrně malý, ale velmi specifi cký pražský 
region, ale to neznamená, že se chce-
me spokojit s  koncerty,  které by kvali-
tou a uměleckými výkony zaostávaly za 
centrem. Rozdíl je spíš v  tom, pro jaké 
publikum program tvoříme, kdo je naší 
cílovou skupinou - tomu se přizpůsobuje 
náš repertoár. 

Říká se: Dá-li ti „pámbu“ úkol, dá ti 
k  němu i sílu a časem také pomocní-
ky. Kteří to byli?

Rozjezd komorního festivalu Břevnov-
ská hudební setkání nám svou fi nanční 
podporou umožnila Městská část Praha 
6, jejíž vedení chápalo důležitost nabíd-
ky špičkové hudby, která bude na dosah 
především pro seniory - potkávají se 
v krásném prostředí, kam dojdou pěšky, 
a nemusí do centra. Naše publikum, a to 
se potvrdilo i v průzkumu, který jsme si 
dělali, tvoří spíš starší lidé, 75 % je star-
ších 60 let. Ale není to jen o mobilitě 
- kultura v centru je pro ně nedostupná 
i cenou vstupenek zahrnujících vysoké 
provozní náklady. I proto potřebujeme 
grant, abychom udrželi nízké vstupné. 
Velmi oceňuji postoj MČ Prahy 6, který 
podpořil nejen nás, ale v dlouhodobém 
horizontu i rozvoj regionální kultury. 
Protože oni chápou, že dostupnost kul-
tury je službou všem občanům, nikoliv 
jen těm, kteří si to „mohou dovolit“.

Pomáhají i vaše osobní kon-
takty mezi umělci?

Osobní kontakty a především naše 
renomé kvalitní agentury pomohly zce-
la určitě. Mezi špičkovými umělci mám 
spoustu kamarádů, kteří mi finančními 
požadavky vyšli vstříc. Jejich vystou-
pení kombinuji s  koncerty mladých ta-
lentů, které bych v rámci Břevnovských 
hudebních setkání chtěl představovat. 

HUDBA STÁLE ŽIJE
S Iljou Šmídem o nutnosti rozvíjet a bránit kulturní tradice

„Organizovat koncerty pro malý region mi nevadí, celý můj život byla hudba jeho součástí a také jsem ji vždy považoval za 
součást uměleckého a kulturního působení a tlaku na společnost. Hudba je prostředkem kultivace veřejného prostoru, roz-
víjí společnost žádoucím směrem. Říká se, že základem všeho je ekonomika a že kultura je nadstavba. Podle mě je to přesně 
naopak - základem společnosti je kultura, a pokud ta je zdravá a v dobré kondici, pak se může dobře rozvíjet ekonomika.“

PhDr. Ilja Šmíd, muzikolog a hudeb-
ní manažer, je uměleckým ředitelem 
společnosti AuraMusica. V současné 
době je spolupracovníkem Českého 
rozhlasu stanice Vltava, přednáší na 
Katedře Arts Managementu Podni-
kohospodářské fakulty VŠE v Praze. 

V letech 1994-2006 byl ředitelem 
Pražské komorní filharmonie a v  le-
tech 2006-2012 působil ve funkci 
ředitele Symfonického orchestru hl. 
m. Prahy FOK. K  portfoliu jeho pro-
fesionálního působení patří také 
funkce šéfa opery Divadla J. K. Tyla 
v Plzni (2012-2014) a dramaturga 
Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu v Praze. 

V letech 1993-2001 byl spoluma-
jitelem hudebního vydavatelství 
Clarton, deset let byl předsedou 
Asociace symfonických orchestrů 
a pěveckých sborů ČR. V letech 2004-
2007 uspořádal čtyři ročníky fes-
tivalu Pražské hudební slavnosti. 
(www.auramusica.cz)
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Například houslistku Olgu Šroubkovou, 
která teď čerstvě v  září 2016 získala 1. 
cenu a 4 zvláštní ocenění na prestižní 
mezinárodní soutěži „Rodolfo Lipizer 
Prize“, a už před tím se stala laureátkou 
dvou mezinárodních soutěží v  Číně. 
V  současné době studuje v  Němec-
ku, ale počítá se s  ní jako s  nadějnou 
budoucí členkou České filharmonie. 
Mým záměrem je kombinovat erudova-
nou uměleckou kvalitu, když to řeknu 
takhle neosobně, s nastupující umě-
leckou generací. 

S  vašimi zkušenostmi dramaturga 
a hudebního manažera špičkových 
českých orchestrů asi není zas tak 
obtížné defi novat stylové okruhy 
a repertoár pro „své“ publikum, kte-
ré z Břevnovských hudebních setkání 
znáte. Jak se takový repertoár staví?

Našeho publika si velmi vážíme a vy-
cházíme mu vstříc nejen cenou, ale i re-
pertoárem. Nechceme se ale podbízet 
jen klasikou. Například vloni jsem do 
koncertu „propašoval“ skladbu Petra 
Ebena a na sezónu 2017/2018 připravu-
jeme čtyři koncerty k poctě a k 10. výročí 
úmrtí skladatele Zdeňka Lukáše. A proto-
že jsou naše koncerty otevřeny pro mla-
dé umělce, jsou otevřeny i pro soudobou 
hudbu. Jsem přesvědčen, že nemůžeme 
jen spoléhat na tradice, ale měli bychom 
je také rozvíjet. A i když se někdy soudo-
bá hudba neposlouchá úplně snadno, 
snažit se jí porozumět má smysl, neboť 
vždy přináší emocionální zážitek a du-
chovní povýšení a rozšiřuje naše znalosti 
o hudbě. Je to radost.

Je získání špičkového sólisty nebo 
orchestru pro komorní řadu kon-
certů v  regionu spíš otázkou pe-
něz nebo termínu?

Obecně - absolutní světové umělecké 
špičky jsou neskutečné drahé. Mají ob-
rovské PR týmy, které působí v  zájmu 
„svého“ umělce a podporují jeho proslu-
lost, a tím i cenu. Je to velmi úzká vrst-
va, která ale pořadateli generuje peníze 
díky vysoko nastavenému vstupnému. 
Za nimi je ale poměrně široká vrstva kva-
litních kumštýřů, kteří jsou známí spíše 
užšímu okruhu veřejnosti, nemají takové 
PR a jsou cenově dostupní. Těm je třeba 
udělat promotion, jen vzpomeňte na 
plakáty pěvců, které visí třeba rok, než si 
Pražané vsugerují, že jde o „hvězdu“. Oni 
samozřejmě dobří jsou, jen „promo“ pro 
ně a pro své koncerty musí dělat pořa-
datel. Je třeba si ale uvědomit, že i mno-
ho českých kumštýřů je skvělých, máme 
výborné sólisty, komorní tělesa, sbory 
a orchestry. A jsou tu často fenomenál-
ní sólisté ve věkové kategorii 15 - 30 let, 
kteří se, byť vyhrávají světové soutěže, 

neuživí jen z domácích zdrojů, už jsou 
zváni do zahraničí a aspirují k  oné ab-
solutní špičce. O ty usilujeme. Pokud se 
týká termínů, je důležitý předstih, v pří-
padě nejlepších interpretů jsou nutné až 
2 roky i více. 

Mnoho organizací, které působí 
v  oblasti hudebního a výtvarného 
umění a literatury, řeší dilema, kdo 
má stát v  jejím čele. Schopný mana-
žer, většinou ekonom, nebo uznávaná 
umělecká osobnost?

Zajímavé je, že velmi úspěšnými ma-
nažery u profesionálních orchestrů jsou 
velmi často orchestrální, ba i sóloví hráči, 
například v  PKF, Plzni nebo v Teplicích, 
SOČR řídil dlouho klavírní virtuos Jan Si-
mon, ale v zásadě model má být: mana-
žer, který se stará o organizační a ekono-
mickou stránku orchestru, plus dirigent 
jako umělecký šéf, který zodpovídá za 
umělecké směřování tělesa. Tento model 
jsme měli v Pražské komorní fi lharmonii 
s  Jiřím Bělohlávkem - kumštýř, který je 
tváří orchestru. To je hlavní osoba, o ře-
diteli nikdo nemusí vědět. Ale já jsem byl 
od toho, abych dokázal realizovat jeho 
umělecké plány. Vždycky jsem říkal: „Ma-
estro, vymyslete si, co chcete, já musím 
umět sehnat peníze.“ I když ani manažer 
by neměl být jen ekonom, musí o umění 
„něco“ vědět, musí to být manažer s kul-
turním rozhledem, měl by ovládat taje 
v  uměleckém oboru, který řídí. Tvář tě-
lesa ale tvoří umělecká osobnost v čele. 
Spolupráce těchto dvou je naprosto klí-
čová. Problém nastává, když je dobrý ře-
ditel a průměrný dirigent bez vize, nebo 
naopak. A především tehdy, když se spo-
lu nedokáží domluvit. Manažer v umění 
je velmi specifi cká profese, řekl bych, že 
zcela odlišná od manažerů dejme tomu 
v bankovnictví. Pracuje totiž nejen s pe-
nězi, ale především s emocemi, s lidskou 
duší: umělců, které řídí, i konzumen-
tů - posluchačů. 

Když nemůžete v  noci spát a pře-
mýšlíte o práci, o čem především?

Jaký je její smysl. Jak to udělat, aby 
agentura a festival byly stále lepší 
a lepší. Jak umělce lépe zaplatit, pro-
tože přece jen nejsme na začátku, kdy 
nám chtěli pomoci, a tak byli ochotni 
hrát za minimální honorář, byla to od 
nich téměř charitativní činnost. Byl bych 
rád, aby u nás byli i po finanční strán-
ce spokojeni, tak jak jsou s  prostředím 
a přijetím posluchači. A pak přemýšlím 
o své roli na Vysoké škole ekonomické 
v Praze, kde učím na katedře Arts Man-
agementu budoucí hudební manažery: 
jak mladé lidi naučit něco, co se v jistém 
slova smyslu naučit nedá? Učím už tře-
tí rok a mohl bych tedy přednášky jen 

opakovat, ale snažím se stále vymýšlet, 
jak studenty zaujmout, co zdůraznit, co 
vynechat, jak je přitáhnout víc k  praxi, 
protože výuka je pořád hlavně teore-
tická. Je až k  neuvěření, že například 
klasickou a romantickou hudbu, jejíž 
znalost moje generace považovala  za 
samozřejmou, dnešní mladí praktic-
ky neznají. A jsou studenti hudebního 
managementu, kteří nebyli na jediném 
koncertu vážné hudby! Ve svých 20 – 30 
letech neznají elementární věci. Ano, 
mají zájem o obor, chtějí se jej naučit, 
jsou otevření novým věcem, ale začínat 
musíte úplně od základů. Hledám způ-
sob, jak jim to alespoň ve zkratce dát… 
– i o tom přemýšlím, když nespím….

Jak se proměnila hudba, hudeb-
ní scéna a hudební praxe v  digitál-
ní on-line době?

Proměnily se doslova nedozírně, i kul-
tura a umění směřují k  digitální k  bu-
doucnosti. Patrně nejslavnější hudeb-
ní manažer vážné hudby současnosti, 
Angličan Michael Kaiser, působící ve 
Spojených státech jako výkonný ředitel 
Kennedyho Centra for the Performing 
Arts ve Washingtonu D.C., v American 
Ballet Theatre, Royal Opera House a dal-
ších institucích, předpovídá, že v r. 2035 
budou existovat už jen největší orchest-
ry a nejsilnější divadla pro nejbohatší lidi 
a bude se hrát jen taková hudba, aby se 
líbila. Jiné, tedy menší a méně význam-
né orchestry a malé regionální festivaly 
prý zaniknou a hudba se bude sledovat 
on-line na internetu. Tak jsem si řekl, že 
už teď začnu připravovat dramaturgii 
a předběžné smlouvy s umělci na r. 2035 
a pak Kaisera pozvu na koncerty do Pra-
hy - aby viděl, že hudba, alespoň u nás 
v Břevnově, stále žije…(smích)… Kultura 
potřebuje bránit, bráníme tím sami sebe.

(red)

Koncerty z  cyklu Břevnovská hu-
dební setkání, které se uskuteční do 
konce roku 2016:

22. 11. 2016, 19.30, Tereziánský 
sál – Modlitba k  hudbě (Jana Bouško-
vá – harfa, Lukáš Klánský – klavír, Alfréd 
Strejček – umělecký přednes), program: 
hudba ve Francii v 1. polovině 19. století 
(F. A. Boieldieu. E. Parish Alvars, F. Cho-
pin), texty H. Berlioze, Napoleona Bo-
naparteho a vzpomínka na 180. výročí 
úmrtí K. H. Máchy

 14. 12. 2016, 19.30, Bazilika sv. Mar-
kéty – Hvězda Betlémská aneb Pastýřské 
koledování (Vokální soubor Q-VOX Brno, 
M. Múčková – cimbál, M. Jakubíček – var-
hany), adventní a vánoční hudba starých 
českých a moravských kantorů a nezná-
mých lidových tvůrců
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POSLEDNÍ Z ROMANTIKŮ
Bludičky jako malá slunce ve skle Pavla Trnky

2. část

Co je důležitější – tvar, barva nebo symboli-
ka, kterou dílo evokuje?

Důležité je všechno - barva, tvar i symbolika. Ja-
kýsi kritik mi jednou řekl: „Vy jste poslední z roman-
tiků. Co vás k tomuto dílu motivovalo?“ Přiznám se, 
že mám rád tzv. „kýč v přírodě.“ Řeknu vám, takové 
zapadající krvavé Slunce nebo vycházející červán-
ky - to je ono! Samozřejmě to kýč není, jen se to 
říká, příroda kýč nedělá. Malá slunce jsou pro mě 
i kytky – žluté, modré, fi alové - , vždycky si říkám: 
„Takovou barvu, kdybych dokázal namíchat ve 
skle!“, ale tomu se dá jen přiblížit, je to technicky 
náročné a drahé vyrobit. Obdivuji barvy například 
léčivé pupalky, to je svítící žluť, kvete jen v noci, 
svítí jako zmenšená slunce ve Vesmíru, v noci ji 
navštěvují a opylují můry a zrána čmeláci a včely, 
je to nádhera. A ten jejich kinetizmus… k večeru 
se otvírají před očima, během pár minut, a voní 
nebeskou vůní! Je to až neuvěřitelné, co krásného 
a voňavého příroda stvořila. 

Jak by mělo umělecké dílo na 
člověka působit?

Mělo by na člověka působit blahodárně, jako 
jarní slunce po zimě, a aby o něm člověk musel 
aspoň trochu přemýšlet, nemělo by jen bavit. 
Pak má umělecké dílo smysl. Autora nejvíc potěší, 
když se někdo na výstavě přijde podívat na jeho 
výtvory několikrát, i když nemá peníze na zakou-
pení. A představte si, že na výstavě v  Madridu 
ARCO 95, kde jsem vystavoval sklo, poznal nevi-
domý mladý muž jen hmatem, kde je ve skleněné 
plastice pulzující střed žlutého světla ve žlutočer-
vené polokouli; viděl své slunce, cítil tam energii 
žlutého světla. To, jak byl spokojený, bylo pro mě 
nejvyšší ocenění. 

Vaše obrazy lze spojovat a komponovat do 
větších celků, mohou tak vznikat řady velmi 
osobních variací. Ale i tak musí obrazy-prvky 
podléhat zákonitostem výtvarné kompozice. 
Určuje výslednou kompozici výrazný prvek, 
nebo je sám defi nován či modifi kován kompo-
zicí? Existuje univerzální typ kompozice? Něco 
jako Zlatý řez, třeba…

Zde Zlatý řez nelze použít, je to něco jiného. 
Musel jsem vymyslet svůj princip, a u soch vlast-
ní modul, něco podobného jako u Le Corbusiera, 
který stanovil své vlastní proporční zákony, míry, 
odvozené od lidí a jejich proporcí - rozměr nohy, 
ruky, výška fi gury a tak dál. V jeho době, kdy sta-
novil univerzální rozměr, vypočítal průměr z mno-
ha měření a modul pak používal a promítal do 

své architektury. Mám rád geometrické tvary, je 
to absolutně čistá forma. Vše je dokonalé a v har-
monii, kruh prostor omezuje, čtverec je stranami 
otevřený k prostoru. Disharmonie v  hudbě zna-
mená „špatně“ znějící, tahající za uši, u malířů a so-
chařů „špatné“ proporce tahají a zavírají oči a křiví 
pusu. Pokud se s disharmonií dobře pracuje, oživí 
umění, stejně jako řízená destrukce. I s tou se dá 
pracovat, ale musí být pod kontrolou, nesmí to 
být jen výbuch a ničení. Co se týče detailu, i ten je 
podřízen ideji díla. Důležité je vidět celek, detaily 
přijdou potom. Ale detail je velmi důležitý, i tady 
jsem velmi přesný a na sebe přísný. Jsou ale přípa-
dy, kdy při tvorbě, například rekonstrukci, se musí 
začít obráceně, od detailu k celku.

Jaká je podle vás „vizualita“ současné doby? 
Odvíjí se od nějakého zásadního díla mimo-
řádné tvůrčí osobnosti, jako byl například 
Andy Warhol, které určilo směr a postupně se 
zmocnilo všeho kolem sebe?

Doba je naprosto jiná a pro uměleckou tvorbu 
tak svobodná až bezmezná, že přispívá k degra-
daci umění. Přispívá k  tomu, bohužel, i obchod 
s uměním a špatná práce galeristů, kunsthistori-
ků, kteří ji chápou jen jako skvělý kšeft pro sebe 
a v podstatě legalizují nekvalitní díla. Dnešní vi-
zualita je podivná, především virtuální, videoart 
je přeceněný. Když Slunce vyfoukne sluneční 
vítr a vypne elektrárny, zhasnou obrazovky a tím 
i představení pro diváka. To je obrovská, nepopi-
ratelná nevýhoda. I já jsem byl zpočátku nadšen 

neony, unesen a fascinován miniaturizací techno-
logií a hnalo mě to kupředu, ale pak jsem si uvě-
domil, jak je to choulostivé a jak to lze lehce zničit - 
vypnou vám proud a dílo neexistuje. Vrátil jsem se 
ke kresbám, malbě, k materiálům a ke sklu. Kresby 
v  jeskyních nakreslené ohořelým klackem, díla 
vytesaná do kamene, ale i kresby na papíře vydrží 
stovky, možná tisíce let, dokud se nerozpadnou, 
ale ta jednoduchost, nekomplikovanost a trvalost 
jsou lepší než  „vteřinové“ virtuální umění. 

Umění by se tedy mělo vrátit k přírodě?
Člověk by se měl vrátit k přírodě a výtvarnou 

práci dokázat udělat třeba klackem nebo obyčej-
nou tužkou, měl by vládnout vlastní rukou, která 
by poslouchala mozek a srdce a sdělila něco hez-
kého, důležitého. Měl by se vrátit od robotů zase 
zpátky k člověku, protože robot nemůže člověka 
nikdy nahradit, může mu jen pomoct. Člověk by 
si měl uvědomit, že existují prostory, které může 
překonat jinak, než tímhle způsobem. Měl by 
rozumět přírodě a vesmíru a uvědomit si, že zde 
máme vyměřený jen kratinký čas. Vesmír - tvůr-
ce to má úplně jinak, je nekonečný. Ale my lidé 
máme zde na Zemi život konečný a jednou bu-
deme třeba kamínkem v poušti nebo v řece nebo 
krásným UFOnem v jiné galaxii, dokonce novým 
člověkem se stejnou tváří. Ale abychom se stali 
super tvůrci, na to nemáme. Hrát si na stvořitele je 
ubohé, prostě to nejde. Můžeme se jen snažit po-
chopit a obdivovat, ale Vesmír je ten, kdo to tu řídí.

(red)

„Mícháním dvou barev, teplé a studené, vzniká nová hodnota, nová barva, podobná principu Jin a Jang. Je to nepřeko-
natelné kouzlo. Je to univerzální princip přírody, Vesmíru. Je to velmi jednoduché…,“ říká malíř a sklářský výtvarník Pavel 
Trnka, jehož díla (a také díla jeho synů Lukáše a Ondřeje) jsme mohli obdivovat na výstavě v Galerii Makráč na přelomu 
září a října letošního roku. Díla Pavla Trnky a témata, jimiž se zabývá, vyjadřují vztahy utvářené přírodou a kosmickou geo-
metrií. V dokonalé jednoduchosti a za pomoci snových barev skleněných objektů dosahuje autor nebývalého duchovního 
účinku, diváka zasáhnou svou harmonickou krásou a souladem, který přesahuje horizont lidské civilizace.

Pavel Trnka - z cyklu Barvy
foto: Gabriel Urbánek
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Jak „vyslovit o Karlu IV. to, co ještě vysloveno, 
napsáno či vystaveno nebylo“ a nabídnout jiný, 
proměnlivý obraz „otce vlasti“ prostřednictvím 
zajímavých souvislostí historie a literatury, literár-
ní faktografi e, umělecké fi kce a dezinterpretace. 
To je záměrem výstavy Památníku národního 
písemnictví nazvané „Karlova kolébka/Karlovská 
výstava stá a čtvrtá aneb Osobnost Karla IV. v čes-
ké novověké literatuře,“ která v Malé výstavní síni 
sálu Boženy Němcové potrvá do 20. listopadu 
2016. Touto výstavou se Památník národního 
písemnictví připojuje k  stěžejnímu kulturnímu 
projektu letošního roku Karel*700.

Výstava sleduje tradiční obraz Karla IV. a jeho 
proměny v  literatuře období baroka, počátků 
národního obrození, romantismu, 2. poloviny 19. 
století a především ve 20. století. Podle kurátorů 
výstavy byly panovníkovi přisuzovány nejrůzněj-
ší zájmy, vlastnosti a schopnosti, které mnohdy 

vůbec nesouvisely se skutečnou osobností Karla 
IV., ale daleko spíš odrážely dobově proměnli-
vé představy ideálního vladaře.

„Patos v souvislosti s postavou Karla IV.,“ vy-
světluje Miloš Sládek, jeden z kurátorů výstavy 
„byl zejména v 19. a na počátku 20. století tak 
všeprostupující a zároveň pochopitelně zcela 
nereálný,  že se Karlovi většina českých prozaiků 
tohoto období snažila buď úplně vyhnout, nebo 
se v jejich díle objevuje jen okrajově. Zásadní změ-
nu přinesly až Karlštejnské vigilie Františka Kubky 
z roku 1944. Přes některé ahistorické rysy tu autor 
vytvořil nový karlovský typ, člověka s mnoha sla-
bostmi, který se přirozeně těší ze života, o který už 
málem přišel. S jistou mírou provokace postavu 
Karla IV. představil i Jiří Šotola v dramatu Cesta 
Karla IV. do Francie a zpět (1978) a to jako staré-
ho muže, který postrádá smysl života a který je 
vlečen společenskými konvencemi, povinnostmi 

a odlidštěnými mocenskými praktikami tam, kam 
vlastně nechce.“

Většinu exponátů výstavy tvoří knihy, rukopisy, 
vzácné tisky a grafi ky ze sbírky Památníku národ-
ního písemnictví, k vidění je i zápůjčka výjimeč-
ných starých tisků ze sbírek Strahovské knihovny 
Královské kanonie premonstrátů na Strahově. 

Projektem Karel*700 se Česká republika hlásí 
k odkazu jednoho z nejvýznamnějších panovní-
ků českých i evropských dějin Karla IV., od jehož 
narození letos uplynulo 700 let. Velký reformátor 
a státník zcela ojedinělého rozhledu a schopnos-
tí patřil k  nejvýznamnějším osobnostem světa 
14. století, jeho kulturní vliv však přetrvává až 
do dnešní doby. Období jeho vlády bylo dobou 
kulturního rozkvětu, hospodářské prosperity 
a politické stability. Smyslem projektu Karel*700 
je oslavit panovníkovo jubileum prostřednictvím 
řady kulturních, společenských, vzdělávacích 
i sociálních akcí a připomenout Karla IV. jako 
vzdělance, politika, diplomata, stavitele, křesťana, 
mecenáše, hospodáře a vizionáře a přiblížit jeho 
zakladatelské, kulturní a státnické dílo, které Čes-
ko spojuje s dějinami dalších evropských zemí. 

Dosud se na území celé České republiky usku-
tečnilo několik desítek výstav, koncertů, kultur-
ních akcí, tematických výletů, lidových slavností, 
odborných seminářů, vědeckých projektů a kon-
ferencí, které všestranně mapovaly dobu, v níž se 
rozvíjela umění, řemesla, architektura ale třeba 
i gastronomie, a také ofi ciální i soukromý život 
panovníka. Císař Karel IV. a jeho odkaz žije i v 21. 
století ve virtuálním prostoru digitálních médií, 
sociálních sítí, zpravodajských a cestovatelských 
serverů. Koordinátory příprav a realizace hlav-
ních výročních akcí projektu Karel*700 jsou Mi-
nisterstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj 
a Ministerstvo zahraničních věcí ČR a řada dalších 
významných institucí a partnerů.

(red)
Karlova kolébka/Karlovská výstava stá 
a čtvrtá aneb Osobnost Karla IV. v  české novo-
věké literatuře.
21. 10. – 20. 11. 2016,  Malá výstavní síň, Pa-
mátník národního písemnictví, Strahovské ná-
dvoří 1, Praha 1
Kurátoři: Daniel Rejman, Miloš Sládek
Gra� cká úprava a design: Filip Heyduk, Martin 
Strnad (studio Heyduk, Musil & Strnad)
Architektonické řešení: Miroslav Vavřina
Realizace: Atelier Design MM
Produkce a propagace: Romana Štorková Mali-
ti, Vladimír Uhlík
(otevřeno denně 10–17 h, vstupné: plné 40 Kč/
snížené 30 Kč/rodinné 100 Kč)

KARLOVA KOLÉBKA
Proměnlivý obraz otce vlasti v literatuře pěti století
přibližuje výstava Památníku národního písemnictví
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Sklo, které na výstavě Klid Neklidu v Galerii 
Kuzebauch vystavuje Ondřej Strnadel od 12. 
října do 8. prosince 2016, může mít mnoho 
významů a také mnoho příčin vzniku. Možná 
tou nejdůležitější je výtvarníkova cesta proti 
proudu času: „Strávil jsem dětství na rožnovské 
Bečvě, kde jsem jako kluk nacházel ohlazené 
sklo v  různých barvách a tvarech zanesené do 
řeky ze staré huti a občas i kusy a přelisky gumy, 
protože nad Valašským Meziříčím jsou gumár-
ny. I ty si řeka ohladila, dala jim tvary a změnila 
strukturu. Takže se vracím proti proudu času, po-
řád si hraju a to co vytvářím, jsou věci nalezené, 
které si příroda bere zpět. Dnes se tam s oblibou 
vracím, se svým synem.“

Na rozdíl od umělců, kteří se nejprve pohy-
bovali ve výšinách vlastní imaginace a teprve 
později sestupovali dolů do reality, u Ondře-
je Strnadela tomu bylo právě naopak. Jeho 
umělecké tvorba vyrůstala zdola, ze sklář-
ského řemesla v tom nejlepším slova smyslu, 
z bezprostřední manuální zkušenosti se sklář-
ským řemeslem a materiálem, mimo ofi ciální 
umělecká centra, bez ohledu na současné 
proudy nebo moderní či módní trendy ve 
výtvarném umění. 

Ondřej Strnadel (*1979) vystudoval Střed-
ní uměleckoprůmyslovou školu sklářskou ve 
Valašském Meziříčí a léta působil jako mistr ve 
školní huti, kde dennodenně trénoval studen-
ty a učně ve sklářském řemesle. Jeho zručnost, 
pohotovost a technologická zdatnost zachra-
ňovaly vznikající díla nejen jeho studentů, ale 
pomáhaly na svět také dílům světových sklář-
ských výtvarníků. Teprve později pokračoval 
ve studiích, nejprve na Pedagogické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci a poté je za-
vršil studiem v Ateliéru průmyslového designu 
prof. Pavla Škarky na Univerzitě Tomáše Bati 
ve Zlíně. Od roku 2000 působí jako pedagog 
jak na své SUPŠS ve Valašském Meziříčí, tak na 
Univerzitě Tomáše Bati na Fakultě multimedi-
álních komunikací. 

Výstava Ondřeje Strnadela Klid Nekli-
du představuje 21 exponátů, mísy, nádoby 
a talíře, které vznikly v posledních dvou letech. 
Kromě výše zmíněné inspirace nálezy sklíček 
v řece jeho dětství, vyjadřují a prozrazují další 
pilíře a motory autorovy tvorby – zaujetí sklář-
skými technologiemi a tvůrčí práce s  defor-
macemi organických tvarů. Etapa deformací 
a preference organických tvarů začala před 
dvěma lety zcela nenápadně zkoumáním 
kukuřičného zrnka, které našlo svůj pozdější 
umělecký protějšek v  sérii nádob nazvaných 
Corn: „Původně jsem si myslel, že udělám jedno 
„zrnko“ a tím ho vyčerpám, teď ale vím, že určitě 
ne. Nové je skloubení s  technologií opracování 

povrchu pomocí trysky, dílo pak vypadá jako 
omletý kámen u řeky.“ 

Nádoby, mísy a dokonce i talíře jsou fou-
kané a tvarované z  volné ruky, kromě dvou 
pokovených nádob, které jsou částečně před-
fouknuté do formy. „Mám rád a přirozeně tíhnu 
k tomu, aby fungovaly jako socha, ale zrovna tak 
mám rád i představu, že by je někdo mohl použít 
a pak odložit jen jako obyčejnou nádobu. U řady 
tvarů nejprve přemýšlím o tom, jaká bude jeho 
architektura, ale pro mě je určitě nejzajímavější, 
jak zkombinovat vnější tvar a vnitřní obsah, tedy 
příběh, aby to fungovalo. Tím příběhem pro mě 
je inspirace a její kompoziční umístění v tvaru.“

Během přemýšlení a popisu Strnadelových 
objektů můžeme vyjmenovat mnoho NEJ: do-
konalá architektura a sošnost objektů, vyváže-
nost vnější a vnitřní stavby s detailem, který je 
nezastupitelnou součástí defi nující „druhovou 
charakteristiku“ díla, řemeslné mistrovství 
kombinující exaktní přesnost pravidelného 
tvaru s  uvolněností „přirozené“ deformace 
jeho části, ať už ve stěně nádoby, uvnitř nebo 
shora, a v  neposlední řadě rehabilitace žluté, 
jako barvy životní síly skryté v kukuřičném zrn-
ku, a tyrkysové, jejíž neuvěřitelný odstín povy-
šuje architekturu nádoby do sfér, kam bílá ani 
černá nemohou. 

Tvary mís, omletých říčních kamenů, 
s  povrchem opracovaným tryskou a abrazi-
vem, jsou vskutku „nalezené“, vyjadřují cosi 
pravěkého, co existovalo od věků bez zásahu 
lidské ruky. „Nálezy“ se ale neomezují jen na 
pozemskou, říční provenienci – proč bychom 
si nemohli představovat, že pokovené a ze-
jména ony uzavřené nádoby, zpola matova-
né, zpola leštěné, pocházejí z mimozemských 

světů? Odpovídá tomu tvar jakýchsi aerody-
namických oválných disků zformovaných při 
průletu atmosférou a provedených ve všepo-
hlcující kosmické černi.

Přesto to tak není, autor sám takhle neuva-
žuje. Prozaicky říká: „Díla vycházejí z  organic-
kých tvarů, z věcí, které mě obklopují, a z  běž-
ných procesů, které se dějí a kterých si většinou 
ani nevšímáme – sesychání zrnka, zaschnutí 
obsahu barvy v plechovce - , mým záměrem ale 
není je přetvářet. Tvarosloví -d esign u mě vychá-
zí prvořadě z  technologických možností skla. 
Řekl bych to asi tak, že tvar se sklem nachází 
společnou řeč.“ 

Věci z  dílny Ondřeje Strnadela jsou tedy 
výsledkem rozhovoru se sklářskou píšťalou, 
která se stala prodloužením vlastních rukou, 
jeho druhým dechem a důvodem existence. 
„Sklo je pro mě prostředkem koncentrace, která 
je nezbytná, protože nápad, inspirace a intuitivní 
souhra rukou a dechu probíhají najednou 
a velmi rychle. Vím, kdy sklo teče a je v pohybu, 
a já ho v určitém okamžiku zastavím. A dál je to 
o intenzitě dechu a teplotě skloviny, kdy ji v ur-
čitých místech zchladím nebo naopak přihřeju 
a roztočím, a najednou vím, že je to hotové.“

Velké věci často začínají nenápadně. Potvr-
zuje to i výstava 21 skvělých objektů Ondřeje 
Strnadela Klid Neklidu, která je výsledkem 
výše popsaného frmolu během pracovního 
a tvůrčího procesu inspirovaného kukuřičným 
zrnkem a jeho nepatrným důlečkem.

(red)

Ondřej Strnadel: Klid Neklidu
12. 10. - 8. 12. 2016
Galerie Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6

TVAR SE SKLEM NACHÁZÍ SPOLEČNOU ŘEČ
Ondřej Strnadel vystavuje v Galerii Kuzebauch

Ondřej Strnadel - Nádoby, foukané sklo (2016)
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GALERIE VILLA PELLÉ PELLÉOVA 10, PRAHA 6 – BUBENEČ 
www.villapelle.cz | info@villapelle.cz | tel.: 224 326 180, 724 737 352 
Spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská. Otevřeno: út-ne 13-18 h.

VÝSTAVY JAN HÍSEK: ZEPTEJ SE SPÁNKU   
Jan Hísek ilustroval více než dvě desítky knih, 
mezi nimiž jsou knihy básní a  próz, pohádek 
a  legend. Výstava se soustředí zejména 
na  ilustraci, odkazuje ale i  k  jeho volné tvorbě, 
ke grafice či k malbě. Malbu Hísek využívá i pro 
ilustraci, jako je tomu např. v případě Šťastného 
prince Oscara Wildea, či v  knize islandských 
pověstí a  pohádek Mrtvému nože netřeba. 
Chybět nebudou originály ilustrací k  Tolkienovu 
Hobitovi, které představují určitý kontrast 
k  pojetí Jiřího Šalamouna, a  k  biblickému 
Zjevení Janovu. Výstavu doprovázejí tvůrčí dílny 
a komentované prohlídky. | od 22. 11. do 22. 1. 2017 
 

 Tomáš Lampar / 
 Josefa Štěpánková: Bytosti  

Solitérní tvůrce Tomáš Lampar má schopnost vnímat mimosmyslové jevy a  děje, které zaznamenává 
v sériích unikátních kreseb a maleb. DNA Lamparovy tvůrčí hypersensitivity lze nalézt u jeho prababičky 
 Josefy Štěpánkové, která prostřednictvím medijních kreseb komunikovala se zásvětím. | do 13. 11.

Yongjun Ku – I am a Painter 
Yongjun Ku je korejský malíř, pro kterého se stala 
Česká republika nejen druhým domovem, ale hlavně 
múzou. V  jeho obrazech se prolínají sny s  láskou 
k  české zemi, což na  plátně vytváří jedinečný 
vizuální zážitek. | od 5. 11. do 18. 11.

TOTO! v Česku   
Skupinová výstava patnácti známých slovenských 
ilustrátorů ukáže, nakolik je ilustrace stále součástí 
česko-slovenského kontextu. Silný vzájemný vliv 
slovenských a  českých ilustrátorů přetrvává, jsou 
stále známí a přítomní ve vizuální paměti čtenářů. | 
od 2. 12. do 7. 1. 2017

LISTOPAD 2016
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTIVÝSTAVY – MALÁ GALERIE

KNIHOVNA OLGY HAVLOVÉ ČILI HROBKA

středa 30. 11. 2016, v 19 hodin
KC Vozovna, Za žižkovskou vozovnou 18, Praha 3 

Komponovaný vzpomínkový večer
 HOSTÉ: 

hudebník a spisovatel VRATISLAV BRABENEC
malíř a spisovatel ZBYNĚK BENÝŠEK

publicistka PETRUŠKA ŠUSTROVÁ
žena, které neřekne nikdo jinak než SNĚHURKA                                                                          

moderuje PETR VIZINA
www.literatiznasictvrti.cz. | info@literatiznasictvrti.cz. 

Foto Bohdan Holomíček



Váš servisní partner PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
tel.: 800 10 12 12, e-mail: info@prerost-svorc.cz, www.prerost-svorc.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service.

Zimní servis Volkswagen.
Využijte výhodnou aktuální nabídku Originálních dílů Volkswagen®, 

Originálního příslušenství Volkswagen®, zimních pneumatik s bezplatnou zárukou  

PneuGarance, výhodných servisních úkonů a sezonní servisní prohlídky v našem  

autorizovaném servisu Volkswagen a na zimní nástrahy budete dokonale připraveni. 

Naše výhodná nabídka platí do 30. 12. 2016.

Volkswagen

PŘIPRAVENI NA  
ZIMNÍ NÁSTRAHY.

 
 


