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1/11/ČT 18:30/NOVINKA - Bohemian Rhapsody
 21:00/NOVINKA – Climax
2/11/PÁ 16:00/KINO SENIOR - Po čem muži touží
 18:30/NOVINKA - Climax
 21:00/NOVINKA - Bohemian Rhapsody
3/11/SO 17:00/KONCERT PRO DĚTI - Spievankovo
 4/11/NE 10:00/KONCERT PRO DĚTI - Spievankovo
 14:00/KINO JUNIOR - Když draka bolí hlava
 16:00/KINO JUNIOR - Louskáček a čtyři říše
 18:30/NOVINKA - Bohemian Rhapsody
5/11/PO 15:30/KINO SENIOR - Všechno bude
 18:30/NOVÝ RUSKÝ FILM - Selfi e
 21:00/ENGLISH FRIENDLY - Nocturama (with english subtitles)
6/11/ÚT 16:00/NOVÝ RUSKÝ FILM - Nanečisto + beseda s autorem (fi lm od 18:30)
 21:00/NOVINKA - Bohemian Rhapsody
7/11/ST 15:30/KINO SENIOR - Mamma Mia! Here we go again
 18:30/NOVÝ RUSKÝ FILM - Paměť podzimu
10/11/SO 12:00/NOVÝ RUSKÝ FILM - Ivan Carevič a šedý vlk 3
 15:00/NOVÝ RUSKÝ FILM - Legenda o Kolovratovi
 18:00/NOVÝ RUSKÝ FILM - Saljut - 7
11/11/NE 12:00/NOVÝ RUSKÝ FILM - Tři bohatýři a král moří
 15:00/NOVÝ RUSKÝ FILM - Poslední bohatýr
 18:00/NOVÝ RUSKÝ FILM - Trenér
12/11/PO 19:00/DIVADLO - Jiný vesmír (divadelní spolek Nesedím, sousedím)
13/11/ÚT 19:30/ZÁZNAM DIVADLA - Frankenstein
15/11/ČT 19:00/NOVINKA - Dívka v pavoučí síti
 21:15/NOVINKA - Oni a Silvio
16/11/PÁ 15:00/KINO SENIOR - Já, Maria Callas
17/11/SO 09:00–22:00/CELODENNÍ FESTIVAL - Potterfest 2018 
 (2. ročník festivalu Harryho Pottera)
18/11/NE 16:00/KINO JUNIOR - Fantastická zvířata: 
 Grindelwaldovy zločiny (český dabing)
 18:30/NOVINKA - Fantastická zvířata: 
 Grindelwaldovy zločiny (české titulky)

19/11/PO 16:00/SENIOR - Muž, který zabil Donna Quijota
 18:30/REPLAY - Tvář vody
 21:00/ENGLISH FRIENDLY - After the Storm / Umi yori mo 
 mada fukaku (with english subtitles)
 20/11/ÚT 17:00/NOVINKA - Dívka v pavoučí síti
 19:30/CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA - Trabanti Dana 
 Přibáně: Velká cesta domů!
21/11/ST 16:00/SENIOR - Toman
 18:45/FILMOVÝ KLUB - Dívka
 21:00/NOVINKA - Dívka v pavoučí síti
22/11/ČT 19:00/DIVADLO - Vínem proti pohanství aneb staročeský 
 Dekameron (Hudební skupina Ginevra se spisovatelem 
 Vlastimilem Vondruškou)
23/11/PÁ 16:00/SENIOR - Zrodila se hvězda
 18:30/NOVINKA - Oni a Silvio
 21:00/NOVINKA - Creed II
25/11/NE 14:00/DIVADLO PRO DĚTI - Zlatovláska (Divadlo Liberta)
 16:00/KINO JUNIOR - Fantastická zvířata: Grindelwaldovy 
 zločiny (český dabing)
 18:30/NOVINKA - Creed II
 21:00/NOVINKA - Oni a Silvio
26/11/PO 16:00/SENIOR - Králové zlodějů
 21:00/ENGLISH FRIENDLY - Being 17 / Quand on a 17 ans 
 (with english subtitles)
27/11/ÚT 18:30/NOVINKA - Creed II
 21:00/NOVINKA - Na stojáka v kině
28/11/ST 16:00/SENIOR - Toman
 18:30/TOP.DOC - Svědkové Putinovi
 21:00/NOVINKA - Oni a Silvio
29/11/ČT 18:00/KINO JUNIOR - Fantastická zvířata: 
 Grindelwaldovy zločiny (český dabing)
  21:00/NOVINKA - Vdovy
Dny neuvedené v programu – kino a kavárna pro veřejnost uzavřeny

PROGRAM KINA DLABAČOV - LISTOPAD

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

kino-divadlo-kavárna

TOP.DOC - nejlepší dokumenty v kinech / REPLAY - hity, které vám možná utekly / ENGLISH FRIENDLY - festivalové fi lmy s anglickými (i českými) titulky / KINO SENIOR – novinky nejen pro seniory za zvýhodněné vstupné
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Zastupitelé jednomyslně vyzvali 
stát ke  zrušení dražby Veleslavínské-
ho zámku. Na svém posledním jednání 
před volbami přijali zastupitelé Prahy 6 
jednomyslně usnesení týkající se areálu 
Veleslavínského zámku. Shodu o  udr-
žení zámku v  majetku státu deklarova-
li všichni napříč politickými stranami, 
tedy všech 39 přítomných zastupitelů. 
V  rámci projednávání bodu vystoupila 
také generální ředitelka ÚZSVM Kateřina 
Arajmu. Text přijatého usnesení: Zastu-
pitelstvo městské části Praha 6 vyzývá 
Ministerstvo fi nancí a  ÚZSVM, aby zru-
šilo, případně odložilo, veškeré kroky 
vedoucí k  přípravě a  realizaci veřejné 
dražby areálu Veleslavínského zámku 

do  té doby, než bude možné doplnit 
dokumentaci opravňující zájem hlavní-
ho města na  převod objektu z  důvodu 
veřejného zájmu. „Stát na  jednu stranu 
navyšuje důchody a navenek deklaruje, že 
je péče o starší a potřebné obyvatele jeho 
prioritním zájmem, na  stranu druhou si 
možnost péče o své obyvatele, občany ČR, 
nechává v  případě Veleslavínského zám-
ku utéct doslova pod rukama. Rychlost 
a  okolnosti zamýšleného prodeje navíc 
nahrávají spekulacím o tom, že jde o pře-
dem připravenou operaci,“ říká starosta 
Prahy 6 Ondřej Kolář. „Bytostným zájmem 
Prahy 6 je, aby veleslavínský zámeček udr-
žel veřejnou funkci a území aby se – pokud 
možno – stalo prostupným. Je to velká pří-

ležitost, kterou bychom si v trojici stát, Pra-
ha a  Praha 6 neměli nechat protéct mezi 
prsty, jak už se to v minulosti stalo v přípa-
dě koupaliště v Tiché Šárce a do jisté míry 
i v případě Džbánu, který se hlavní město 
– zatím marně – pokouší od  soukromého 
majitele vykoupit zpět,“ říká místostarosta 
Jan Lacina. „Areál Veleslavínského zám-
ku s  parkem je jedinečnou zelenou oázou 
uprostřed prudce se rozvíjejícího Veleslaví-
na. Pokud zůstane ve veřejném vlastnictví, 
může sloužit celému svému okolí jako ško-
la, zdravotní středisko nebo kulturní cent-
rum. Pokud bude naopak prodán do  sou-
kromých rukou, obávám se, že se dříve či 
později dočkáme zániku celého areálu,“ 
říká radní Petr Píša.

Rozšíření modrých zón. Parkování 
pro rezidenty, tzv. modré zóny, budou 
za  měsíc rozšířeny do  dalších částí Prahy 
6. Na  některých místech se již díky příz-
nivému počasí malují modré pruhy. Roz-
šířené zóny ovšem vstoupí v  platnost až 
10. prosince. Do té doby je možné i na no-
vých, takto označených místech, stát bez 
omezení. Dopravní značení bude postupně 

doplněno také svislými dopravními značka-
mi, zatím ovšem přelepenými, a na někte-
rých místech také parkovacími automaty.

K rozšíření dojde v části lokalit:
Břevnov, Hanspaulka, Na Větrníku,
Ořechovka, Petynka, Podbaba
O  parkovací povolení je možné zažádat 
již teď ve výdejně ZPS na adrese 
Uralská 4, 160 00 Praha 6.

Dopravní omezení v  Podbabské/
Papírenské. Dočasné semafory jsou 
zde umístěny z  důvodu budování hra-
didlové komory u  břehu Vltavy, která 
do  budoucna zabrání zaplavování nej-
níže položené části komunikace pod 
mostem při vyšší hladině vody, která 
vrací vodu zpět kanalizací. Stavební 
práce, a tím i dopravní úprava, mají být 
ukončeny do 30. 11., z důvodu příznivé-

ho počasí ale předpokládáme dřívější 
zprůjezdnění úseku. Zájmové území je 
odvodněno prostřednictvím uličních 
vpustí do  dešťové kanalizace DN 400, 
která je zaústěna do  plavebního kaná-
lu. Vyústění kanalizace se nachází v ná-
břežní zdi na levém břehu před plaveb-
ní komorou VÚV Podbaba. Kanalizace 
není chráněna proti zpětnému vzdutí 
a od průtoku Q=1600 m3/s ve Vltavě do-

chází k jejímu zaplavování. Nejnižší mís-
to podjezdu má kótu přibližně 181,50  m 
n. m., čemuž odpovídá průtok ve Vltavě 
2300 m3/s. Od  tohoto průtoku výš do-
chází k zaplavování podjezdu, proto se 
podjezd při vyšších průtocích dopravně 
uzavírá, a tím dochází k odříznutí ústu-
pové cesty pro těžkou techniku z areálu 
ÚČOV a Podbaby.

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ Rady MČ A VYMEZENÍ KOMPETENCÍ JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ RMČ 
•  starosta Ondřej Kolář za KLID, který bude odpovědný za životní prostředí, otevřenou radnici, 
 zahraniční vztahy a projekty Šolínova, Šatovka a Poliklinika Pod Marjánkou, IT a právní vztahy;
•  statutární místostarosta Jakub Stárek za ODS, který bude odpovědný za územní rozvoj,
 veřejný prostor a smart city;
•  místostarosta Jan Lacina za STAN, který bude odpovědný za správu majetku, 
 kulturu, sport a volný čas;
•  místostarosta Jaromír Vaculík za KLID, který bude odpovědný za ekonomiku a fi nance;
•  místostarosta Jiří Lála za ODS odpovědný za oblast dopravy;
•  radní Eva Smutná za KLID, která bude odpovědná za strategický rozvoj a památkovou péči;
•  radní Marián Hošek za KLID, který bude odpovědný za sociální věci, zdravotnictví a prevenci;
•  radní Marie Kubíková za ODS odpovědná za oblast školství a čerpání ze souvisejících fondů;
•  radní Zdeněk Hořánek za STAN, který bude odpovědný za oblast investic a bezpečnosti.

KLID, ODS a  STAN uzavřely koaliční 
smlouvu. 23. října, přesně v  duchu uza-
vřené dohody o  spolupráci, zástupci poli-
tických stran Prahy 6 podepsali i  smlouvu 
koaliční. Ve  vládnoucí koalici je TOP 09 
a KDU-ČSL (KLID), ODS a STAN. Podle koalič-
ní smlouvy zůstává starostou Ondřej Kolář 
(TOP 09), pozici statutárního místostarosty 
získá Jakub Stárek (ODS), místostarosty bu-
dou Jan Lacina (STAN), Jaromír Vaculík (TOP 
09) a Jiří Lála (ODS). V 45členném zastupitel-
stvu mají strany koalice pohodlnou většinu 
27 zastupitelů. „V dnes uzavřené koalici vidím 
velkou perspektivu pro celou městskou část, 
protože se shodujeme v tom, že pro ni chceme to 
nejlepší. Pevně doufám, že to potvrdí i další roky, 
ve kterých bude v Praze 6 klid, bude držet slovo 
a budeme ji všichni milovat,“ říká Ondřej Kolář 
(TOP 09 – KLID), starosta Prahy 6. „Jsem rád, 

že koalice začala svou práci tím, že si stanovi-
la programové priority, protože s takovým pří-
stupem za 4 roky můžeme pro Prahu 6 udělat 
opravdu hodně,“ říká Jakub Stárek (ODS), 
lídr kandidátky a  předseda oblastního 
sdružení strany. „Koalice vznikala poměrně 
hladce a  ve  vzájemné důvěře, která je pro 

dlouhodobou spolupráci klíčová. Na  zámě-
rech pro další čtyři roky panovala až překva-
pivá shoda. TOP 09, KDU a STAN reprezentují 
v budoucí koalici kontinuitu posledních čtyř 
let, ODS se naopak po pauze vrací,“ říká mís-
tostarosta Jan Lacina, lídr STAN v letošních 
volbách v Praze 6.
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MČ PRAHA 6 A SPOLEK PORTE VÁS ZVOU NA

FRESH SENIOR PRAHA 6
PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

PROGRAM ⟶ LISTOPAD – PROSINEC 2018
ÚTERÝ 6. 11. | v 16.00 Villa Pellé | PUTOVÁNÍ DO ITÁLIE A ZPĚT  
Beseda o knize fotoilustrací k Máchově básni Máj a o putování Máchy, který 
se vydal pěšky do Itálie a zpátky. V jeho stopách o necelá dvě století později 
ho následoval fotograf a držitel dvou cen Czech Press Photo Romek Hanzlík. 
Navštívil stejná místa, která Mácha zmiňuje v Deníku do Itálie. (beseda)

ÚTERÝ 13. 11. | v 16.00 Villa Pellé | JAK NEPROHUBNOUT CELÝ ŽIVOT    
Dostat se na svou ideální hmotnost je celoživotní výzva většiny z nás. 
Rozumnou úpravou jídelníčku to však nekončí, naopak vše začíná v naší 
hlavě. Jak vše úspěšně zvládnout, včetně kontroly emocí a dalších fak-
torů, které naši snahu brzdí, nebo nás dokonce zcela odradí, představí 
specialistka a členka Obezitologické společnosti a Kognitivně behavioral-
ní společnosti, odborná garantka programu Vím co jím a zakladatelka 
společnosti STOB, PhDr. Iva Málková. (přednáška)

ÚTERÝ 20. 11. | v 14.50 sraz na autobus. zastávce bus č. 131 Hradčanská 
OSADA BABA  R E Z E R V A C E
Komentovaná vycházka legendární osadou Baba, která byla zrealizovaná 
jako jedna ze šesti evropských kolonií moderního bydlení vzniklé z iniciativy 
Werkbundu na přelomu 20. a 30. let 20. století v architektonickém stylu funk-
cionalismu. Průvodkyní po Babě bude Marie Hátleová. Kapacita omezena – re-
zervace nutná! (vycházka)

ÚTERÝ 27. 11. | v 15.50 sraz Betlémské náměstí, Praha 1
BETLÉMY V BETLÉMSKÉ KAPLI  R E Z E R V A C E
Výstava Betlémy v Betlémské kapli s podtitulem Vánoční hrátky 2018 na-
hlídne nejen tradiční betlémy, ale představí i hračky vyrobené z materiálů 
jakým bylo dřevo, tkanina či kov, a také obdivované mechanické hrací stroj-
ky. Zavzpomínat na krásné hračky, s kterými jste si hráli, nebo jste po nich 
v dětství toužili můžete právě na této výstavě. Kapacita omezena – rezerva-
ce nutná! (exkurze)

tel. č. 224 326 180 nebo na info@porteos.cz, www.freshsenior.cz
adresa místa konání: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
U pořadů s uvedením REZERVACE se můžete zúčastnit pouze 
po zarezervování místa, viz. informace.
Sál je přístupný 15 minut před začátkem pořadu do vyčerpání kapacity míst, 
vstup do sálu umožněn nejpozději do začátku pořadu z důvodu ohleduplnosti k ostatním.

NABÍZENÉ KURZY FRESH SENIOR:
VÝTVARNÝ KURZ 
úterý 10:00 – 12:00 a 12:00 – 14:00

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

JÓGA 
středa 11:05 – 12:05

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

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

TAJ-JI
čtvrtek 10:00 – 11:00

PEVNÝ STŘED TĚLA
čtvrtek 11:05 – 12:05

ADRESA MÍSTA KONÁNÍ: 
Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6
Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6 
Informace, rezervace míst a přihlášky na kurzy Fresh senior:
út–pá 10.00–14.00 na tel. č. 224 326 180 nebo na info@porteos.cz
(Rezervace místa možná pouze u pořadu uvedeného v programu) | VSTUP ZDARMA

Pořádá spolek PORTE za finanční podpory MČ Praha 6

Nové lávky, přístupnější břehy. 
V  Trojské kotlině vznikne příměstský 
park. Koncem září byla zvolena radní 
hl. m. Prahy Jana Plamínková za  člena 
Řídící rady spolku Příměstský park Troj-
ská kotlina, z. s. Jedná se o  další krok 
při správě území Trojské kotliny, k  níž 
se spojily městské části Praha 6, Praha 
7, Praha 8, Praha–Troja, hlavní město 
Praha a Koalice pro řeky.

Již v  roce 2017 byla schválena Radou 
hl. m. Prahy Koncepce Císařského os-
trova a  bylo podepsáno společné Me-
morandum o  spolupráci při místní 
správě. V  srpnu 2018 došlo k  založení 
spolku Příměstský park Trojská kotlina, 
z.s. V  roce 2019 vznikne management 
plán – konkrétní postup, jak území 
o  rozloze 800 ha společně spravovat 
a  rozvíjet. „Příměstský park má budovat 
místní identitu a  stát se platformou pro 
rozvoj kulturních vzdělávacích, sociál-
ních a  sportovních aktivit se zapojením 
a  podporou místních aktérů a  komunit,“ 
říká Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy. 
„Máme zájem na  rovnoměrném rozvoji 
obou břehů Vltavy. Plánujeme spolupráci 
s univerzitami na rozvoji parku i progra-

Příklady společných priorit, které sdílí všechny zapojené městské části: 
•  Revitalizace vltavských břehů a dohoda o zásadách, údržbě, správě 
 a úpravách včetně řešení zeleně.
•  Zkrácení vzdáleností a zlepšení propojení pravého a levého břehu 
 a Císařského ostrova systémem lávek a přívozů.
•  Zpřístupnění a revitalizace Císařského ostrova - okružní cesta se zapojením 
 severní špičky ostrova i nové vodní linky ÚČOV.
•  Rozšíření parkoviště pod Jabloňkou: etapa I. doplnění distančního 
 parkoviště pro ZOO o plochy DP u podchodu na cyklotrasu; etapa II. 
 definitivní parkoviště v zeleni.
•  Doplnění sítě PID v Trojské kotlině: nová linka bus P7 
 Nádraží Holešovice - Císařský ostrov - P6 Podbaba a zavedení vodní 
 tramvaje spojující Karlín, Holešovice, Libeň, Troju, Stromovku a Podbabu.
•  Komplexní řešení protipovodňové ochrany Trojské kotliny.
•  Koordinovaná grantová podpora dílčích projektů.

mech pro děti i  dospělé. Vltavské břehy 
mohou být lepším místem k  odpočinku 
i  sportu,“ říká Lenka Burgerová, radní 
pro rozvoj MČ Praha 7. „Lepší využitel-
nost kotliny pro rekreaci Pražanů chceme 
podpořit pomocí konkrétních projektů, 
jako je například propojení vltavských 
břehů a  Císařského ostrova lávkami 
a  snazší dostupnost kotliny z  nejbližšího 
okolí,“ podotýká Martin Polách, mís-

tostarosta MČ Praha 6. „Zlepšování stavu 
a ochrana krajiny Trojské kotliny jsou prio-
ritní. Revitalizace vltavských břehů a svahů 
s nesmírně cennými druhy jsme připraveni 
realizovat,“ dodává Vít Céza, zastupitel 
z  Prahy 8. „Shodli jsme se na  dvou desít-
kách organizačních a  rozvojových aktivit 
pro Trojskou kotlinu, které společně roz-
pracujeme,“ uzavírá Tomáš Drdácký, zá-
stupce starosty MČ Praha-Troja. 



Med z Letiště Praha získal opět zla-
tou medaili. Med od včel Letiště Praha 
obhájil letos zisk Zlaté medaile v  sou-
těži Český med 2018, vyhlašované ka-
ždoročně Českým svazem včelařů. Le-
tištní med se v hodnocení svazu umisťuje 
na  předních příčkách pravidelně, přičemž 
v letošním roce obdržel opět nejvyšší 100 %
hodnocení. Celkem se soutěže zú-
častnilo 352 medů. Získaná 
Zlatá medaile potvrzuje 
dlouhodobě nejvyšší kva-
litu medu produkované-
ho včelstvy chovanými 
v areálu Letiště Praha.

Letiště Praha se účastní 
soutěže Český med pravi-
delně, přičemž zisk Zlaté 
medaile letos obhajovalo. 
Kvalita medu se v  rámci 
soutěže hodnotí v  pěti kri-
tériích: fyzikálně chemické vlastnosti, 
povinné údaje na  etiketě, správnost 
etikety včetně doplňujících údajů, sen-
zorika a celkový estetický dojem. 

Chov včel byl na  Letišti Václava Hav-
la Praha zahájen v  listopadu 2011 jako 
jeden ze způsobů monitoringu kvality 
ovzduší. Praha se připojila k evropským 
letištím, která už biomonitoring využí-
vala dříve, jako jsou letiště v Mnichově, 
Hamburku, Drážďanech či Paříži. V sou-
časné době má Letiště Praha šest včel-
stev, která v letních měsících dohroma-
dy čítají zhruba 350 tisíc včel. Z  jejich 
produkce bylo letos získáno bezmála 
80 kg medu. Výroba medu ale není to, 
co včely na  letišti zajišťují především. 
„Díky včelám, které během své cesty 

za  potravou obletí okruh několika kilo-
metrů a získají tak vzorky z okolního pro-
středí, můžeme chemickým rozborem na-
sbíraného medu a  zejména plástvového 
pylu získat údaje o  případné přítomnosti 
nejrůznějších látek v  životním prostředí 
v okolí letiště,“ vysvětluje princip biomo-
nitoringu pomocí včel Soňa Hykyšová, 
ředitelka Ochrany životního prostředí 

Letiště Praha.
Stočený med a  vzorky 

plástvového pylu jsou za-
sílány na rozbor do akredi-
tované laboratoře Vysoké 
školy chemicko-techno-
logické v  Praze a  do  Vý-
zkumného ústavu včelař-
ského, s.r.o. na  posouzení 
kvality dle normy Český 
med č. ČSV 1/1999. „Roz-

bory uskutečněné v  uplynulých 
letech nám potvrzují dobrou kvalitu 
ovzduší v  okolí letiště. Vysoce ceněný 
med je zase výsledkem několikaleté prá-
ce celého týmů našich včelařů a  jejich 
příkladné profesionality v  péči o  naše 
včely,“ dodává Soňa Hykyšová.

Med z produkce Letiště Praha není určen 
ke komerčnímu prodeji, ale slouží pro účely 
biomonitoringu. Dále je využíván jako za-
jímavý upomínkový produkt pro partnery 
Letiště Praha. Pravidelně jej mohou ochut-
nat také návštěvníci nejrůznějších akcí pro 
veřejnost, které Letiště Praha přímo pořádá, 
nebo se jich účastní. Naposledy jej mohli 
vyzkoušet obyvatelé okolních obcí, napří-
klad během zábavního informačního od-
poledne pořádaného Letištěm Praha.

Thanksgiving 
inthe USA 

ln most parts of the United States, November 
signals the coming of winter. Suburbia is awash 
in fallen leaves, barren flower beds, and the hum 
of garden equipment. But on the fourth Thursday 
of this month most Americans will celebrate their 
favorite holiday; Thanksgivings. Rooted in old 
harvest celebrations, iťs a time when families 
come together to feast and give thanks for the 
blessings of the previous year. Decidedly non
commercial, the holiday is celebrated with the 
simple pleasure of a nice meal, maybe a football 
game, but mainly just by being together. 

Growing up, remember learning that 
Thanksgivings was started by the pilgrims, 
who after an exceptionally poor summer were 
facing a merciless New England winter. Aware 
of their situation, local Indian tribes brought 
them enough food to survive and since then 
we have been celebrating this act of kindness. 
While probably untrue, the narrative does serve 
to illustrate the meaning of the holiday. 

My family and I celebrate Thanksgivings every 
year here in Prague. We invite about S or 6 
families whose friendship we have enjoyed over 
the past year and cook a feast of pumpkin soup, 
turkey, ham, sweet potatoes, corn, beans and 
freshly baked pies. I spend at least two days 
cooking this meal and look forward to it every 
year. Not only does it remind me of home but 
I think it helps all of us {the expats at least) feel 
a part of a wider community. 

Vocabulary: 
suburbia = předměstí 
awash = zaplavený 
barren = pustý, prázdný 
hum = hukot, zvuk označující neustávající činnost 
rooted = zakořeněný 
harvest = sklizeň, úroda 
feast = slavit, hostit 
blessing = požehnání, dary 
decidedly = určitě, rozhodně 
pilgrims = poutník 
merciless = nemilosrdný, neúprosný 
aware = vědom si (čeho) 
kindness = laskavost, vlídnost 
while = zatímco 
narrative = příběh 
expat = emigrant 
wider = širší 

7 x v Praze 

www.jipka.cz

Národní I Butovice I I.P. Pavlova I Palmovka I Flora 
Anděl I Karlín

Lípa vysazena k 50. výročí republiky
V  minulém čísle jsme informovali 

o slavnostním odhalení stromu republiky 
ke sto letům české státnosti ve Veleslaví-
ně. Jak nás informoval náš čtenář, strom 
republiky byl také vysazen před padesáty 

lety. Lípa svobody byla zasazena 28. října 
1968 v parku na Červeném vrchu naproti 
KFC. Tento strom se podařilo uchránit při 
stavbě metra trasy A. Ve  stejný čas byla 
vysazena lípa také v zahradě před školou 
v Bílé ulici v Dejvicích.

ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Z p r á v y  Z   M ě s t s k é  č á s t i
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Ředitelem Národního divadla je od  srpna 2013 Jan Bu-
rian. Jeho jméno je spojeno zejména s divadlem J. K. Tyla 
v Plzni, v jehož čele stál v letech 1995-2013. Od roku 1990 
je pedagogem oboru režie na  Divadelní fakultě AMU, 
od roku 1992 vedoucím katedry činoherního divadla, roku 

2015 byl jmenován profesorem. Je ředitelem Mezinárodní-
ho festivalu Divadlo, nejvýznamnější divadelní přehlídky 
u nás. V srpnu letošního roku byl potvrzen jako ředitel Ná-
rodního divadla i na další funkční období až do roku 2025.

Ve  funkci ředitele Národního divadla jste od  sezony 
2013/2014. Co podle Vašeho názoru nejpodstatnějšího jste 
doposud vykonal pro konsolidaci či rozvoj Národního divadla? 

Důležité je, že jsme dali do pořádku vnitřní prostředí divadla. 
A  to včetně problémů kolem diskutované fúze Státní opery. 
Celá naše opera nyní svojí intenzivní prací začíná být viditelná 
i na mezinárodní hudební scéně. I na baletu je znát úspěšná ces-
ta k mezinárodní prestiži. A činohra se pustila divadelně vyhra-
něnějším novým směrem. To vše je možné i díky dobrému systé-
mu výběru uměleckých ředitelů jednotlivých složek Národního 
divadla, kteří jsou odpovědni za umělecký profi l souborů. 

Nedávno jste byl ministrem kultury potvrzen jako ředitel 
i na druhé funkční období až do roku 2025. Jak budete Ná-
rodní divadlo směřovat do budoucna?

Už roky prosazuji názor, že příspěvkové organizace typu di-
vadel se musí velmi významně modernizovat. Chybí jim na-
příklad kompetentní odborné správní rady schopné zabývat 
se i  strategií jejich rozvoje. Z hlediska systému správy žijeme 
v minulém století. Je potřeba přejít na systém dlouhodobého 
smluvního fi nancování, jak je to v  Evropě běžné a  rozumně 
plánovat a  hospodařit. Instituce, která je ze čtyřiceti procent 
závislá na vlastních příjmech, je z ekonomického hlediska ne-
šikovná. Máme asi čtyřikrát nižší dotaci než srovnatelné vídeň-
ské divadlo. Národní divadlo je podfi nancované zejména v or-
chestru, ve sboru a u techniky. Naší prioritou je tedy zvyšování 
mezd právě zde. Opravdu si nemyslím, že je správné fungovat 
díky nízkým mzdám a relativně vysokému vstupnému, kdy lís-
tek na operu stojí až 1 200 korun. Národní divadlo musí být do-
stupné i ekonomicky slabším sociálním vrstvám. Divadlo jako 
takové je dotované už od  renesance. Ani Shakespeare nebo 
Molière by bez dotací nepřežili.

Rozhovor s ředitelem ND Janem Burianem
Národní divadlo v Praze letos vstoupilo do 136. sezony. Je příspěvkovou organizací, jeho zřizovatelem 
je Ministerstvo kultury. V současnosti ho tvoří čtyři umělecké soubory - opera, činohra, balet a Laterna 
magika, které vystupují v historické budově ND, na Nové scéně, ve Státní opeře a Stavovském divadle. Po 
dobu rekonstrukce Státní opery, jejíž dokončení je plánováno na příští rok, uvádí opera a balet svá před-
stavení také v Hudebním divadle Karlín. 

Národní divadlo 
je živým 
uměleckým 
organismem
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Jakou má Národní divadlo návštěv-
nost a  jaký je její vývoj?  Nakolik jste 
na návštěvnosti fi nančně závislí? Může-
te přiblížit strukturu � nancování ND? 

Národní divadlo má čtyři umělec-
ké soubory a  svá představení hrajeme 
ve čtyřech divadlech. V roce 2017 před-
stavení Národního  divadla navštívilo 
celkem 543  692 diváků. Předplatného 
jsme prodali 52 598 kusů. Průměrná ná-
vštěvnost představení činila 76 procent, 
což vůbec není špatné. 

Roční rozpočet Národního divadla 
činí hodně přes miliardu korun, tvoří 
jej z  největší části státní dotace, která 
v roce 2016 činila přes 710 milionů ko-
run, loni 742 milionů a  na  letošní rok 
bylo schváleno 806 milionů korun. Sami 
si musíme vydělat takřka 40 procent 
výše rozpočtu. Jsme naštěstí úspěšní 
nejen u diváků, ale i u sponzorů.

Jak dlouho dopředu znáte výši pří-
spěvků? Je to dostatečně včas na pří-
pravu dlouhodobého dramaturgické-
ho plánu a strategie?

Ekonomická situace našeho státu je 
v  současné době dobrá, což se odráží 
i v kultuře a něco se už podařilo zlepšit. 
Nicméně do  budoucna by systém sprá-

vy kultury potřeboval zásadnější změny, 
aby prostředí bylo dostatečně stabilní 
a  mohli jsme pracovat s  rozumnou per-
spektivou. Ostatně, o tom se mluví snad 
už dvacet let. Například v sousedním Ra-
kousku je běžné, že divadlo má smlou-
vu s  městem či krajem na  fi nancování 
na  čtyři roky dopředu, takže manage-
ment ví, co ho čeká a může se podle toho 
chovat. U  nás to tak však není. Národní 
divadlo je velká instituce a my v součas-
né době plánujeme rok 2021 a dále. Ne-
smíme zapomínat ani na  to, že v  rámci 
koprodukční spolupráce se špičkovými 
zahraničními divadly musíme „umět“ 
podepisovat smlouvy tři roky předem. 
Nedělá se nám to ale snadno, protože 
pracujeme s velmi vratkými odhady a ni-
koliv s pevně daným rozpočtem. To však 
není problém pouze Národního divadla, 
které se o svou existenci asi bát nemusí, 
ale zejména menší divadla s tím mohou 
mít vážné potíže. 

Z  kolika titulů si mohou v  součas-
nosti diváci vybírat? 

Nabízíme široký repertoár, aby si každý 
divák mohl vybrat. Na  repertoáru máme 
117 vlastních titulů, které tvoří profi l Ná-
rodního divadla jako celku. Některé insce-

nace se připravují pro dlouhodobé pro-
vozování, jiné, třeba současných oper, se 
dělají záměrně třeba jenom na pět repríz. 
Spravedlivé hodnocení úrovně divadla je 
obraz celé divadelní sezony. Tedy nikoliv, 
že si někdo přečte v tisku recenzi a podle 
ní se na představení jde, nebo nejde sám 
podívat. Dobrá pověst se vytváří přede-
vším tím, že si lidé vzájemně sdělují, zda 
se jim představení líbí, nebo s ním nejsou 
spokojeni. Divák hlasuje tím, že si kupu-
je lístky. Národní divadlo odehrálo v roce 
2017 více než 1 100 představení.

Která inscenace v historii Národního 
divadla byla nejdéle na  repertoáru? 
A která je to z aktuální nabídky? 

403 repríz legendární Kočičí hry s  Da-
nou Medřickou v  hlavní roli „porazil“ 
600 reprízami neméně legendární Sluha 
dvou pánů Miroslava Donutila. Aktuálně 
je nejhranější inscenací Kouzelný cirkus 
souboru Laterny magiky. Na  repertoáru 
je nepřetržitě od roku 1977, objel 17 zemí 
světa a na kontě má už přes 6 400 repríz.

Kolik zaměstnanců pracuje v Národ-
ním divadle?  

V  současné době v  Národním diva-
dle pracuje celkem 1307 zaměstnanců. 
Z toho je 40 herců, 81 tanečníků, 158 zpě-

Jan Burian předává 
Cenu Thálie 2017

Jan Burian a Miroslav Donutil

Jan Burian a Soňa Červená

Placido Domingo 
a Jan Burian
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Národní divadlo Hynaisova opona

váků a 250 hudebníků. Pochopitelně další 
umělci hostují.

Zajímalo by mne, kde je umístěn ar-
chiv Národního divadla? Je zaměřen 
pouze na ND, nebo má i širší divadel-
ní záběr? Jaké jsou pro zájemce mož-
nosti v něm bádat?

Bohatý Archiv Národní divadla je umís-
těn v  areálu Anenského kláštera. Archiv 
obsahuje knihovnu, sbírku plakátů, scé-
nických návrhů, návrhů kostýmů, divadel-
ních textů a mnoho unikátních předmětů, 
spjatých s naším divadlem a s jeho osob-
nostmi. Všem badatelům je k  dispozici 
podle otevírací doby.

Jak Národní divadlo oslaví 100. výro-
čí republiky?

V  roce stého výročí založení Českoslo-
venské republiky jsme oslavili také 150 let 
od  položení základního kamene Národ-
ního divadla. Vidíme v  tom nejen symbol, 
ale i  hluboký obsah. Položení základního 
kamene Národního divadla bylo jednou 
z nejšťastnějších událostí české společnos-
ti, z celé země se na ni sjely desetitisíce lidí 
speciálně vypravenými vlaky. Česká společ-
nost to vnímala jako symbolickou událost, 

která vede k  uznání a  prohloubení české 
národní identity. Rakousko-Uhersko se ob-
tížně vyrovnávalo s  nároky svých jednot-
livých částí po  vlastní identitě a  toto byl 
způsob, který vzešel zevnitř české společ-
nosti a přitom byl podporován i ofi ciálními 
kruhy. Takových šťastných událostí, kdy se 
náš národ spojil s optimismem v duši, jsme 
tolik neprožili. Je potřeba zdůraznit, že to 
byla právě kultura a  investice do  ní, které 
pomohly české společnosti, aby zažila jed-
notu a aby se stávala vyspělou. Nechceme 
dělat nějaké schůze nebo projevy, chceme 
na výročí vzniku republiky odpovídat živou 
tvorbou. Už v březnu proběhla premiéra Vý-
letů páně Broučkových, což je grotesknější 
pohled na  české dějiny. V  září jsme uvedli 
novou inscenaci slavnostní opery Libuše, 
jejíž reprízu v  předvečer státního svátku 
uvedla v přímém přenosu i Česká televize. 
Smetana určil Libuši k  provádění při slav-
nostních příležitostech, týkajících se života 
české společnosti. Byla použita i  u  příleži-
tosti slavnostního otevření Národního di-
vadla v Praze, kdy zde byla poprvé uvedena 
11. června 1881, o dva roky později pak při 
jeho znovuotevření po ničivém požáru.

Od roku 1883 je Národní divadlo jedi-
ným divadlem, které má tuto slavnost-
ní operu na stálém repertoáru. V autor-
ské inscenaci Zbyhoň na Nové scéně se 
věnujeme dějinám z kritického hledis-
ka. Baletní soubor k oslavám výročí při-
pravil reprezentativní inscenaci toho 
nejlepšího z  tvorby choreografa Jiřího 
Kyliána. Na  základě hry Rudolfa Med-
ka Plukovník Švec uvádíme inscenaci, 
v  níž ožívají dějiny československých 
legií. V  neděli 28. října  jsme oslavili 
státní svátek také videomappingem 
na historickou budovu divadla. 

Kolik premiér v nové sezóně uvedete? 
Umělecké soubory Národního diva-

dla připravují pro 136. divadelní sezonu 
19 premiér. Na  repertoáru zůstane pět 
desítek inscenací. Předplatitelům nabíd-
neme 41 předplatitelských skupin. Čekají 
nás desítky dalších doprovodných akcí – 
speciální prohlídky, soutěže, mobilní ap-
likace, besedy, nebo výstavy, které usku-
tečníme zejména v  rámci doprovodných 
programů ND+. Srdečně zveme!

(red)
foto: archiv ND

Preambule statutu 
Národního divadla

Národní divadlo je reprezenta-
tivní scénou České republiky. 
Je jedním ze symbolů národní 
identity a  součástí evropského 
kulturního prostoru. Je nosite-
lem národního kulturního dě-
dictví a zároveň prostorem pro 
svobodnou uměleckou tvorbu. 
Je živým uměleckým organis-
mem, který chápe tradici jako 
úkol ke  stále novému řešení 
a  jako úsilí o  nejvyšší umělec-
kou kvalitu.
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Praha 6 se může pyšnit jedinečnou 
galerií osobností literátů, kteří se tu na-
rodili, žili, zemřeli, či jinak v Praze 6 půso-
bili, například Václav Havel, Petr Šabach, 
Ladislav Fuks, Jaroslav Durych, František 
Halas, Jan Vladislav,  Jiří Suchý, Egon Ervín 
Kisch, Jiří Stránský, Josef Svatopluk Machar, 
Anna Lauermannová-Mikschová, Anastáz 
Opasek, Josef  Škvorecký, Zdeněk  Mahler 
a  také Jaroslav  Seifert, ze všech nejslav-
nější. Má tedy skvělou literární tradici 
a  silné čtenářské zázemí; na  jejím území 
se nacházejí významná knižní vydavatel-
ství, knihovny, archivy a  instituce spjaté 
s  literaturou. Všechny zájemce o  literární 
historii zcela určitě potěší nová publikace 
Literární kronika první republiky, kterou 
právě vydal Ústav pro českou literaturu 
AV ČR, Památník národního písemnictví 
a  nakladatelství Academia za  podpory 
Ministerstva kultury ČR.

Literární kronika první republiky. 
Události – díla – souvislosti vychází k vý-
ročí vzniku Československa roku 1918. 
Reprezentativní populárně naučná obra-
zová publikace určená širší veřejnosti má 
520 stran a 1100 obrázků. Vznikla péčí 4 
editorů (Petr Šámal, Tomáš Pavlíček, Vla-
dimír Barborík, Pavel Janáček) za  autor-
ského přispění 36 literárních historiků. 
Přehledně strukturovaná kniha s  anglic-
kým resumé přibližuje v  21 kapitolách 
soustředěných vždy k jednomu roku z let 
1918–1938 spolu s interpretací vybraných 
děl klíčové události a jevy prvorepubliko-
vé literární kultury. Kniha má formu kalen-
dária, tematického výkladu o  vybraných 
jevech, např. knižní trh, pražská německá 
literatura, Podkarpatská Rus v  literatu-
ře, literární ceny, cenzura, spisovatelská 
sdružení, import a export literatury atd. 

Podle editorů kniha představuje Čes-
koslovenskou republiku jako mnohoná-
rodnostní stát, v  němž literatura vznika-
la a  byla čtena nejen v  češtině, ale také 
ve slovenštině, němčině, ruštině, ukrajin-
štině, maďarštině či polštině, kde se na li-
terárním dění podíleli nejen spisovatelé, 
ale také překladatelé, nakladatelé či čte-

náři, kde společensky nerezo-
novaly pouze umělecké výboje 
či politické provokace avantgar-
distů, ale také mezinárodní 
bestsellery typu Remarquova 
románu Na  západní frontě klid 
a rovněž produkty lokální popu-
lární kultury, jako byla Čachtická 
paní slovenského básníka a spi-
sovatele historicko-dobrodruž-
ných románů Jozefa Nižnánského. 

Toto bohaté a  rozmanité dění zná-
zorňuje Literární kronika první republiky 
formou kaleidoskopické mozaiky lite-
rárních událostí, jak se zrcadlily v  do-
bovém kulturním a  denním tisku vy-
dávaném v  různých částech republiky, 
seznamuje čtenáře se stěžejními díly 
napsanými spisovateli ČSR, a  konečně 
také přístupnou formou rozebírá vy-
brané souvislosti tehdejšího literární-
ho života a  knižní kultury, zabývá se 
například proměnami překladatelství, 
typografií a  knižní grafikou, novými 
trendy v  oblasti knih pro děti a  mlá-
dež. Mezi 21 literárními díly, kterým je 
v knize věnována samostatná kapitola, 
nalezne čtenář tituly české, německé 
a slovenské. Patří k nim Haškovy Osudy 
dobrého vojáka Švejka za  světové vál-
ky, Měsíce Karla Tomana nebo básnic-
ká sbírka Františka Halase Kohout plaší 
smrt, ale také poezie Jána Smreka či 
Ladislava Novomeského, prózy Jégého, 
Mila Urbana, Franze Kafky, Hermanna 
Ungara a Ludwiga Windera.

Obrazová složka zde má stejnou důle-
žitost jako výkladová. Sestává z  více než 
tisíce pečlivě vybraných knižních obálek, 
fotografi í, reklamních sdělení, karikatur, 
ukázek rukopisů a  dalších dokladů vizu-
álního rozměru prvorepublikové literární 
kultury. Literární kronika první republiky 
je výsledkem spolupráce bohemistů, slo-
vakistů, germanobohemistů, ukrajinistů 
a  hungaristů, literárních vědců, archivá-
řů, kulturních historiků a  historiků umění 
z Česka i ze zahraničí. 

Publikace Literární kronika první repub-

liky vznikla díky dlouhodobé spolupráci tří 
institucí, jejichž místo je z hlediska literár-
ní vědy v České republice a na Slovensku 
nezastupitelné – Památníku národního 
písemnictví, Ústavu slovenskej literatúry 
Slovenskej akadémie vied a  Ústavu pro 
českou literaturu AV ČR. Mimořádně důle-
žité dle editorů knihy bylo, že se toto pra-
coviště, donedávna takřka výlučně orien-
tované na česky psanou literární produkci, 
mohlo opřít o nově ustavený tým specia-
lizující se na  německy psanou literaturu 
z českých zemí. Díky této spolupráci bylo 
možné naplnit výchozí záměr a představit 
literární kulturu meziválečného Českoslo-
venska ve všech jejích hlavních jazykově-
-národních složkách.

Současně s  vydáním knihy byla pro 
potřebu škol, knihoven, muzeí, galerií 
a kulturních center zpřístupněna webová 
výstava Literární kronika první republi-
ky. Události a  díla literatur ČSR 1918–
1928, kterou je možné zdarma stáhnout 
na stránkách Ústavu pro českou literaturu 
AV ČR v rámci edice Literatura ke stažení. 

(red)
Literární kronika první republiky. 

Události – díla – souvislosti
 © Nakladatelství Academia, Středisko
společných činností AV ČR, v. v. i., 2018
 © Památník národního písemnictví, 2018
 © Ústav pro českou literaturu 

 AV ČR, v. v. i., 2018
Kniha je k  dostání v  Knihku-

pectvích Academia (Václavské 
náměstí 34, Národní 3, Na  Flo-
renci 3), Praha 1. Doporučená 
cena 985 Kč.

K VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
VYCHÁZÍ UNIKÁTNÍ PUBLIKACE

sovatele historicko-dobrodruž-
ných románů Jozefa Nižnánského. 

LITER ÁRNÍ KRONIK A PRVNÍ 
REPUBLIKY UDÁLOSTI – DÍLA 
– SOUVISLOSTI
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Interpretem předposledního koncertu 
letošního cyklu Břevnovská nokturna, 
jehož pořadatelem je Benediktinské arci-
opatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v praž-
ském Břevnově, bude 13. listopadu 2018 
duo Beautiful Strings hrající v  obsazení 
housle a harfa - není snad zvukově líbez-
nější a  staletími prověřenější nástrojová 
kombinace. A  do  třetice tuhle „božskou 
dvojku“ doplní další hlas z  vyšších sfér - 
sborový zpěv. Nástrojů této zvukové krá-
sy se ujmou Monika Urbanová (housle), 
Hedvika Mousa Bacha (harfa) a  smíšený 
komorní pěvecký sbor Vox nymburgensis. 

Obecně bychom mohli říci, že v Terezi-
ánském sále břevnovského kláštera tento 
večer zazní díla autorů posledních čtyř 
století – od  skladatele, varhaníka a  bás-
níka Adama Václava Michny z  Otradovic 
po  Clauda Debussyho. Zejména posled-
ně jmenovaný autor orchestrálních, pě-
veckých a  klavírních děl klade nenápad-
nou otázku, kde se vzal v repertoáru dua 
Beautiful Strings, na niž ale není tak těžké 
odpovědět. Jakmile jednou autor pus-
tí do  světa svou hudbu, ta si pak už žije 
vlastním životem. Je inspirátorem dalším 
skladatelům, má své pokračovatele, kteří 
rozvíjejí v ní objevené nové hudební ces-
ty, své epigony, anebo ty, kteří ji zacho-
vávají tak, jak ji autor napsal, byť v  lehce 
pozměněné podobě. 

Duo Beautiful Strings se vedle interpre-
tace originálních kompozic pro toto ná-
strojové obsazení také zabývá úpravami, 
a tak jsou součástí jeho repertoáru vlastní 
aranžmá známých skladeb. Je to opravdu 
tak - i vážná hudba má své hity, a je jed-
no, jestli jsou to symfonie, operní árie, 
komorní či sólová díla, nebo prosté písně; 
protože vedle schopnosti líbit se vyjadřují 
„něco“, co posluchačům pronikne do hla-
vy, ovládne jejich city, paměť a také jejich 
touhu slyšet „svůj“ oblíbený kousek zas 
a  znovu. Proto je škoda je nehrát, proto 
pokouší skladatele, dirigenty, kapelníky, 
zpěváky, instrumentalisty, profesionály 
i amatéry, aby se pokusili o „totéž, ale ji-
nak,“ podle svého, aby se s autorem váž-
ně „popasovali“ nebo si jen složité dílo 
zjednodušili, upravili, tedy zaranžovali 
ke svým potřebám, pro své nástroje a své 
posluchače, kterým budou hrát. 

V osobité verzi dua Beautiful Strings tak 
na tomto koncertě zazní například díla nej-
významnějších představitelů  hudebního 
impresionismu: Dívka s vlasy jako len, slav-
ný titul z cyklu 24 klavírních Preludií Clauda 
Debussyho, a virtuózní koncertní rapsodie 
Cikán, kterou Maurice Ravel zkompono-
val pro housle a klavír, od té doby však zní 
v  mnoha úpravách např. i  pro smyčcový 
orchestr a  harfu. Interpretky tohoto kon-
certu zahrají ve vlastní úpravě také Largo, 

2. větu ze Symfonie č. 9 op. 95 „Z  Nové-
ho světa“ od  Antonína Dvořáka, jejich 
aranžmá však maximálně ctí orchestrální 
podobu díla. Posledním autorem bude 
Tomaso Antonio Vitali, zvaný též Vitali-
no, houslista a  hudební skladatel  polo-
viny 18. století. Jeho virtuózní Chaconne 
g moll pro housle a basso continuo je ob-
líbeným kouskem houslistů světového 
renomé, hrál ho i  slavný Jascha Heifetz. 
Teď toto skvostné dílo zazní v podání dua 
Beautiful Strings.

Duo založily Monika Urbanová a  Hed-
vika Mousa Bacha už během svých studií 
na Hudební fakultě Akademie múzických 
umění v Praze v roce 2010. V té době měly 
již bohaté koncertní zkušenosti jako só-
listky i komorní hráčky. Houslistka Moni-
ka Růžková Urbanová  studovala ve  třídě 
prof. Ivana Štrause a prof. Leoše Čepické-
ho. V  roce 2009-2010 absolvovala roční 
stáž na  Hochschule für Musik und dars-
tellende Kunst Wien, pravidelně se účast-
nila mnoha mezinárodních mistrovských 
letních kurzů a  je laureátkou řady mezi-
národních soutěží. Intenzivně se věnuje 
komorní hře (Phantasy Quartet, Trio con 
brio, Eve Quartet, Komorní orchestr Pav-
la Haase). Od  r. 2010 je členkou skupiny 
prvních houslí Symfonického orchestru 
hlavního města Prahy FOK.

Hedvika Mousa Bacha  absolvovala 

Krásné 
struny rozezní 
břevnovský 
klášter

Duo Beautiful Strings
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AMU u  doc.  Jany Bouškové, navštěvo-
vala mistrovské kurzy renomovaných 
francouzských harfistek, účastnila se 
mezinárodních harfových kongresů 
a  zahraniční stáže ve  švýcarském Lau-
sanne na Haute École de Musique. Vě-
nuje se komorní i sólové dráze, často je 
zvána ke spolupráci s pěveckými sbory 
(Pueri Gaudentes, Radost-Praha, Sal-
vátorská schola, Kühnův smíšený sbor 
aj.). Je spoluzakladatelkou a  členkou 
PRAH-A-HARP KVARTET. Pravidelně vy-
stupuje se Symfonickým orchestrem hl. 
města Prahy FOK, s  Komorní filharmo-
nií Pardubice, Filharmonií Hradec Krá-
lové, s  Talichovým komorním orches-
trem, s  Komorním orchestrem Pavla 
Haase a se Státní operou Praha. Věnuje 
se též pedagogické činnosti (ZUŠ Loun-
ských v  Praze, International School of 
Music and Fine Arts Prague).

Dalším významným interpretem toho-
to večera bude smíšený komorní sbor 
Vox nymburgensis, který byl založen 
v roce 1988 a který působí při Městském 
kulturním středisku Nymburk. V  reper-
toáru má celou škálu hudebních směrů 
a  stylů: zpěvy od  jednohlasého gregori-
ánského chorálu přes polyfonní skladby 
renesanční i barokní, klasicistní a roman-
tická díla, až po kompozice 20. a 21. stole-
tí, při koncertech tohoto sboru zní i české 

lidové písně a  písně dalších evropských 
národů. Sbor se podílel na  provedení 
řady velkých děl oratorního nebo kantá-
tového charakteru (kompletní oratorní 
dílo Antonína Dvořáka, dále G. B. Pergo-
lesiho, J. Haydna, W. A. Mozarta, F. Schu-
berta, Ch. Gounoda, C. Francka, G. Pucci-
niho a dalších). Neodmyslitelnou součást 
uměleckého profi lu tohoto tělesa tvoří 
interpretace jazzu, swingu, spirituálů, go-
spelů i populárních melodií. V roce 2006 
vstoupil Vox nymburensis do světa opery 
provedením neobarokně-minimalistické 
opery Tomáše Hanzlíka Endymio, kterou 
také natočil pro Český rozhlas. Ze soutě-
ží a  hodnocených přehlídek a  festivalů 
u nás i v zahraničí získal řadu cen.

Za 30 let své existence sbor koncertoval 
v  mnoha evropských zemích a  v  zámo-
ří. Je inspirátorem skladeb, jež mu autoři 
přímo věnují, a mnohá díla uvádí ve svě-
tové premiéře. Vox nymburgensis byl ini-
ciátorem vzniku mezinárodního festivalu 
duchovní hudby v Nymburce „Nymburské 
dny Bohuslava Matěje Černohorského“. 

V čele sboru stáli sbormistři Jaroslava 
Modrochová (1988-1993) a  Jan Krejčík 
(1993-2000) a od roku 2000 do součas-
nosti jej vede Jan Mikušek (*1970). Šíře 
jeho hudebních talentů, zájmů a  lásek 
je ohromující. Na  brněnské konzerva-
toři vystudoval hru na  cimbál a  dirigo-

vání. Ve  studiu dirigování pokračoval 
na  pražské AMU u  dirigenta Františka 
Vajnara. Dirigoval muzikály Hair a Rusal-
ka, pro divadlo J. K. Tyla v Plzni aranžo-
val a  nastudoval rockovou operu Juno 
a  Avos. Během studia se začal věnovat 
také zpěvu, pravidelně se účastnil mis-
trovských kurzů. Jako pěvec se zaměřu-
je na interpretaci staré hudby (soubory 
Capella Regia, Musica Florea, Ritornello, 
Societas Incognitorum) a  v  mužském 
kvartetu Affetto také hudbě soudobé 
a  experimentální (Miloš Štědroň, Mi-
chal Košut, Jan Meisl, Arvo Pärt). S  Ná-
rodním divadlem v Praze spolupracoval 
mj. na  inscenaci opery Martina Smolky 
Nagano (role Dominika Haška, 2004), 
opery Tomáše Hanzlíka Slzy Alexan-
dra Velikého (2007), opery Aleše Bře-
ziny o  osudech  Milady Horákové  s  ná-
zvem Zítra se bude aneb Hra na proces 
(2008) a  v  titulní roli i  v  opeře Toufar 
od téhož autora (2014). 

(red)
Břevnovská nokturna 
Beautiful Strings, Vox nymburgensis
13. 11. 2018, 19.00
Tereziánský sál břevnovského
kláštera, Praha 6 
vstupné 150 Kč;  vstupenky lze zakoupit 
na fortně kláštera 

Vox nymburensis
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OTÁZKA
11/2018

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K 

Jaké bylo vlastní jméno herce Jindřicha Plachty?
 a) Jindřich Šolle
 b) Jindřich Šefr 
 c) Jindřich Šabata 

Správná odpověď z minulého čísla zní:
c) Medomet byl vynalezen Franzem von Hruschkou v roce 1865. 

Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří obdrží knižní publikace VČELAŘSTVÍ I. a II. svazek, které jsou určeny 
hlavně pro začínající, ale i zkušenější včelaře.

1. Jaroslav Dlouhý Praha 6, 2. Andrea Nováková Praha 6, 3. Jaroslav Svátek Praha 6

Cenu si vyzvedněte nejpozději do 30. listopadu 2018 v  recepci autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, 
Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin.

Své odpovědi zasílejte na adresu: 
Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz
SMS: 602 248 494, nejpozději do 20. listopadu 2018, 
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V listopadu soutěžíme o tři knižní publikace autora Pavla Taussiga: JINDŘICH PLACHTA – CESTA DO HLUBIN HERCOVY DUŠE. Knížky 
do soutěže věnovalo nakladatelství ALBATROS MEDIA. Jindřich Plachta patřil k nejobsazovanějším hercům své doby. Známe ho hlav-
ně z komedií, jeho vytáhlé tělo bylo samo o sobě gagem. Jaká však byla komikova skrytá tvář? Pavel Taussig přináší hercův životní 
příběh, včetně nových či opomíjených skutečností. 

listopad 2018

Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.
Pokladna - Opchod Klokočí
Po - Pá:11:00 -19:00, So - Ne 2 hod. před představením 
Dejvická 27, Praha 6, tel.: 233 901 384
Vstupenky lze zakoupit i přes internet: www.semafor.cz

3.11. SO 16:00  CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD 
7.11.  ST   KYTICE 
8.11.  ČT   NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA 
9.11.  PÁ   KDYBY TISÍC KLARINETŮ 
10.11.  SO 16:00  MOŽNÁ ŽE JISTĚ ALE URČITĚ SNAD 
12.11. PO   OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR 
13.11.  ÚT   ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC 
15.11. ČT   DVEŘE DOKOŘÁN 
  PRO RADKA TOMÁŠKA - KONCERT
16.11. PÁ   MOŽNÁ ŽE JISTĚ ALE URČITĚ SNAD 
21.11. ST   ZAČALO TO VESTPOCKETKOU 
23.11. PÁ   METOO - PREMIÉRA 
24.11. SO 16:00 METOO 
25.11. NE   A DNES HRAJEME JAZZ - EVA EMINGEROVÁ 
28.11. ST   ŠEST ŽEN 
30.11. PÁ   KYTICE 

NAŠI HOSTÉ
1.11. ČT   ALICE, ALENKA A VODA ŽIVÁ 
4.11. NE 18:00 GLOBÁLNÍ SLAVNOST – UVÁDÍ 

DIVADLO COMICA ECONOMICA
5.11. PO   VŠECHNOPÁRTY 
6.11. ÚT   VŠECHNOPÁRTY 
18.11. NE   MŮŽEM I S MUŽEM – POŘÁDÁ VIP ART 

COMPANY 
19.11. PO   VŠECHNOPÁRTY 
20.11. ÚT VŠECHNOPÁRTY 
26.11. PO   VŠECHNOPÁRTY 
27.11. ÚT   VŠECHNOPÁRTY 
29.11. ČT   NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA 

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 2018

01.11. čtvrtek 10:00  Hurvínek mezi osly 
07.11. středa 10:00  Hurvínek mezi osly 
07.11. středa 19:00  S+H - „Ve dvou se to lépe...“ 
08.11. čtvrtek 10:00  Hurvínek mezi osly 
10.11. sobota 14:00 + 16:30  Pohádky pro Hurvínka 
11.11. neděle 10:30 + 14:00  Pohádky pro Hurvínka 
13.11. úterý 10:00 Pohádky pro Hurvínka 
14.11. středa 10:00 Pohádky pro Hurvínka 
15.11. čtvrtek 10:00 Hurvínkovo přání 
16.11. pátek 19:00  Spejbl a město hříchu 
17.11. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkovo Přání NOC DIVADEL

18.11. neděle 15:00  Hurvínkova cesta do Tramtárie KUTNÁ HORA
  19:00  To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem 

20.11. úterý 10:00 Hurvínkovo přání 
21.11. středa 10:00  Hurvínkovo přání 
22.11. čtvrtek 10:00 Hurvínkovo přání 
23.11. pátek 10:00  Hurvínkův Mikuláš 
24.11. sobota 10:30 + 14:00 + 16:30   Hurvínkův Mikuláš
25.11. neděle 10:30 + 14:00  Hurvínkův Mikuláš 
27.11. úterý 10:00   Hurvínkův Mikuláš 
28.11. středa 10:00   Hurvínkův Mikuláš 
29.11. čtvrtek 10:00 + 14:30  Hurvínkův Mikuláš 
30.11. pátek 10:00 Hurvínkův Mikuláš 
30.11. pátek 10:00 Das Beste mit Spejbl und Hurvinek
   Německy pro Wolff  Reisen 

FOTO: TITULKA
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Původní název od  vzniku ulice z   roku 
1930 byl Setniny Nazdar. Rota Nazdar 
byla první československá dobrovolnická 
jednotka ve Francii, která vznikla v srpnu 
1914 a tvořilo ji přes 300 vojáků. Po  bo-
jích v  květnu 1915 v  důsledku velkých 
ztrát přestala existovat. V letech 1940–45 
se ulice přejmenovala na  Lutzowských 
podle příslušníků nejznámější dobro-
volnické jednotky osvobozenecké války 
v letech 1813–14. V roce 1945 se vrátil pů-
vodní název a  současné pojmenování je 
od roku 1952. Je rovnoběžná s ulicemi Ju-
goslávských partyzánů a Teronská v Dej-
vicích. Ústí do ulic Maďarská a Lotyšská. 

Nikolaj Alexejevič Někrasov byl ruský 
básník a novinář, organizátor kruhu pokro-
kových spisovatelů kolem svých časopisů. 

Nikolaj Alexejevič Někrasov se narodil 
10. prosince 1821 do  šlechtické rodiny 
v  rodovém sídle Němirovo v  Podolské 
gubernii – dnešní Ukrajina. Mládí strávil 
na  rodinném statku v  Grešněvě v  Jaro-
slavské gubernii, kde jeho otec sloužil 
v  armádě. Mladý Nikolaj těžce nesl kon-
trast mezi málo vzdělaným despotickým 
otcem a ztrápenou jemnou matkou. Viděl 
utrpení nevolníků i vlastní matky a bídu 
nižších vrstev. V roce 1832 vstoupil do ja-
roslavského gymnázia, ale pro neshody 
s představenými v páté třídě odešel a po-
dle přání otce odjel do  Petrohradu, aby 

vstoupil na vojenskou školu. Zde 
se seznámil se studenty, kteří stu-
dovali jiné obory a  on se zapsal 
jako mimořádný posluchač na fi -
losofi ckou fakultu, kterou navště-
voval v  letech 1839–41. Otec ho 
odmítl na  univerzitních studiích 
podporovat, trpěl velkou bídou 
a tak se musel začít živit sám. Ne-
dostatek peněz a  bída nezůstaly 
bez vlivu na jeho povahu a cítění. 
Začal psát různé žádosti na  úřa-
dy, články do  novin, skládal ver-
šované pohádky a  také doučo-
val. Již roku 1840 vydal svým 
nákladem sbírku veršů. Začal 
vydávat časopis Sovremennik 
a Otěčestvennyje zápisky. 

V  polovině 50. let vážně one-
mocněl a  odjel na  léčení do  Itá-
lie. Jeho návrat do  vlasti se udál 
současně s  počátkem nové doby 
ruské společnosti a  v  tomto čase 
nastává nejšťastnější období jeho básnic-
ké činnosti. Od roku 1875 byl jeho život 
zdlouhavou agonií, již nezabránila ani 
bolestivá operace. Jeho popularita tou 
dobou dostoupila vrcholu.

Někrasov ve své básnické tvorbě navá-
zal na nejlepší tradice děkabristů, na po-
ezii Puškinovu a  Lermontovu. Jeho dílo 
znamená počátek nové éry ve vývoji rus-
ké poezie. Námětově je velmi různorodé. 
Zastoupena je v něm městská a občanská 
lyrika, kde jsou vyobrazeny žánrové scén-
ky na dělnických předměstí, ale i  intimní 
básně. Psal také básně s  venkovskou te-
matikou, ve kterých zobrazuje těžký úděl 
rolníků, ruských žen a opěvuje krásy rus-
ké přírody. Z revolučních námětů zaujala 

Nekrasová historie děkabristů. V dějinách 
ruské vzdělanosti má význam jako zob-
razitel nejzajímavějšího období ruského 
života, který se snaží pesimismem a  trp-
kostí povzbudit společnost k aktivitě. 

Nikolaj Alexejevič Někrasov zemřel 
8. ledna 1878 v Petrohradu. Jeho pohřeb 
se stal lidovou manifestací, jež dokazovala, 
s jakou láskou a úctou se veřejnost chovala 
ke svému vpravdě národnímu básníkovi. 

Někrasov byl největší ruský básník 50. – 
70. let 19. století, významný představitel 
revolučně demokratického směru, který 
věřil podobně jako romantikové v sílu bás-
nického slova a v jeho schopnost ovlivňo-
vat vývoj společnosti.

(mip)

Historické � obn� tiv názvech ulic Prahy 6

N A NĚKRASOVA
 BUBENEČ - PRAHA 6
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Minifestival 505
se nejvíc věnuje lidským příběhům

Zkušení historici vědí, jak je důležité zabývat se nejen tím, o čem 
prameny vypovídají, ale zkoumat i to, o čem prameny mlčí. To mi 
vytanulo na  mysli při četbě programu minifestivalu neobvykle 
nazvaného Padesát na pátou, který patří k letošním významným 
„osmičkovým“ výročím, v tomto případě 50. výročí Pražského jara 68. 
Pořadatelem (od 5. do  9. listopadu 2018) je Památník národního 
písemnictví. Bližší informace k minifestivalu poskytla Mgr. Tereza 
Arndt, dramaturgyně a lektorka Oddělení prezentace sbírky PNP: 
„Zajímavým a spojující tématem je ,zapomínání’ v historii a snaha po-
rozumět onomu rozhodování - na co, a koho, je důležité vzpomínat, 
a  co je z  dějinného příběhu tzv. vynecháno a  proč? Nevybírali jsme 
prvoplánově ,velké a odvážné’ činy, ale především lidské příběhy těch, 
kteří byli nuceni přehodnotit svůj život vlivem vnějších okolností.“ 

Pražské jaro 68, ve  smyslu větší především politické 
a  kulturní emancipace ČSSR na  Sovětském svazu a  jeho 
komunistické ideologii, mělo delší předcházející období 
uvolňování, které vygradovalo na  jaře 68 a  skončilo pří-
jezdem armád Varšavské smlouvy. Vy jste toto hektické 
období dokázali shrnout do pouhých pěti dnů. Proč zrov-
na pětidenní formát a ne třeba týdenní?

Motto akce Padesát na  pátou je „pražské jaro po  padesáti 
letech v pěti dnech“. Už samotné označení „minifestival“, kte-
ré používáme, naznačuje, že nám nejde o to, vyřešit vše, a ani 
o  celkové shrnutí veškerých událostí. Naší motivací bylo při-
pojit se k oslavám, ale nevzpomínat jen na velká jména nebo 
zásadní dějinné události. Rádi bychom pojali rok 1968 kom-
plexněji a  přitom se vyhnuli hodnocení. Komornější formát 
minifestivalu by nám v tom měl pomoci.

Redukce, v níž přesto zůstane zachována nejvyšší zna-
lost a emocionalita původní matérie, je jednou z nejob-
tížnějších metod práce, kterou řeší tvůrci napříč umě-
leckými obory: skladatelé, filmaři, scénáristi, výtvarníci 
i autoři a kurátoři muzejních výstav; zajímavého materiá-
lu je moc, času na prezentaci hotového díla málo - od pár 
minut, po které zní skladba, přes filmovou hodinu a půl, 
po několik dní či týdnů trvání výstavy či muzejní expozi-
ce. Čeho se týkalo nejtěžší rozhodnutí při výběru témat 
a materiálu, co zůstane, a co naopak vynechat, nebo jen 
zmínit a dál nerozvíjet, neb je zcela jisté, že každé z nich 
by vydalo na samostatný večer…?

TÁNÍ NETRVALO DLOUHO
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Nejtěžší rozhodování se týkalo celkové dramaturgie, tedy 
jakým způsobem téma pojmout a  kam jej směřovat. Para-
doxně jsme museli vybírat, které momenty naopak zařadí-
me do programu a které necháme stranou, ačkoli jsme chtěli 
primárně pracovat s  těmi tématy, které byly mnohdy odsu-
nuty z  kolektivního povědomí. Během dalších redukcí jsme 
využívali názory a příspěvky historiků, muzeologů, politolo-
gů, pamětníků, kurátorů Památníku národního písemnictví 
a dalších odborníků, kteří v následujících fázích spolupraco-
vali na programu. Naší snahou pak také bylo věnovat každý 
večer jednomu uzavřenému tématu.

Jakým událostem se váš multižánrový projekt věnuje nej-
víc – širším souvislostem a celospolečenském kontextu před 
a  po  Pražském jaru 68, nebo výhradně „velkému třesku“, 
tedy krizi prvních dní, kterou odstartoval příjezd tanků? 

Minifestival se nejvíce věnuje lidským příběhům, které udá-
losti pražského jara ovlivnily. Naši hosté se nebudou věnovat 
jenom konkrétním mezníkům, ale souvislostem; pamětníci po-
píší své životy před, během i po roce 1968. Zajímavý bude stře-
deční večer, který se pokusí obsáhnout široké, složité a mnoh-
dy opomíjené téma: muzejnictví po  roce 1948. Ve  výsledku 
bude minifestival mozaikou, která se bude věnovat různým 
dobovým událostem (nejen) 60. let.

Minifestival 505 zahajuje projekt COURAGE, odvaha. Co je 
cílem tohoto projektu? A když už jsme u toho názvu - s jakou 
situací nebo postojem se podle všech materiálů, z  kterých 
jste vybírali, odvaha spojovala v tehdejší době? 

Projekt COURAGE je ve  skutečnosti mezinárodní komu-
nitou, která se zaměřuje na  studium soudobých dějin. Jen 
v rámci tohoto projektu se najde celá řada vyprávění, které 
by se daly takto označit. Je ale důležité říci, že jsme nevybí-
rali prvoplánově „velké a odvážné“ činy. Mnohdy nejde jen 
o  politické aktivisty, ale o  obyvatele Československa, kteří 
byli nuceni přehodnotit svůj život vlivem vnějších okolností. 
Jejich statečnost podle mě symbolizuje a propojuje přede-
vším to, že se nebáli žít dál svůj život.

Vedle klíčových autorů Pražského jara 68 bude festi-
val, cituji: „zaměřen i na ty, kteří následkem historických 
událostí zmizeli.“ Které zmizelé osobnosti to budou a co 
jejich osobní statečnost nebo aktivity symbolizovaly – 
morální osobnostní kvality, ohrožení stávajícího režimu, 
překážku úspěchu následné normalizace?

Jeden z  večerů bude věnován fi lmaři Peterovi Scheinero-
vi, jehož záběry příjezdu sovětských tanků budou promítány 
vůbec poprvé. Další debata bude s  disidentkami Silvestrou 
Chnápkovou, Jarmilou Johnovou a  Kamilou Bendovou, které 
„připomněl“ až projekt Ženy v  disentu. Velmi zajímavá bude 
i panelová debata o obrazu Pražského jara v normalizační ki-
nematografi i a „zapomínání“ v oblasti historie. Důležitý je pro 
nás proces vyprávění jako takový a snaha porozumět onomu 
rozhodování - na co - a koho - je důležité vzpomínat, a co je 
z dějinného příběhu tzv. vynecháno a proč? 

505 bude projektem jak debatním (přednášky, worksho-
py, diskuse s historiky, sociology a muzeology), tak vizu-
álním, protože nabídne výstavy a  projekce trezorových 
filmů – těch pravdivých, tedy dokumentů a případně hra-
ných filmů z té doby, tak těch vylhaných normalizačních, 
jejichž hlavním cílem bylo zmanipulovat veřejné mínění 
a zfalšovat historickou paměť. Ale i ony samy se nakonec 
staly součástí historie a  tedy předmětem zkoumání od-
borníků, a i je posuzuje čas, kritik nejvyšší a neúprosný. 
Jak si vlastně stojí pravda z této doby dvou tváří? Může-
me dnes s  odstupem půl století pozorovat a  možná ur-
čit, který narativ v hodnocení Pražského jara 68 nakonec 

ve  společnosti převážil, zda étos občanské statečnosti 
nebo podvolení se normalizačnímu režimu?

Nerada bych o tomto rozhodovala. Myslím, že bychom se 
měli snažit o  komplexní čtení minulosti a  nestát před vol-
bou buď - anebo. Objektivní pravda, myslím, ani neexistuje. 
Pravdou však je to, že se snažíme události Pražského jara 
pojmenovat, zařadit, vyjasnit. Ráda bych, aby minifestival 
Padesát na pátou dokázal, že narativů je mnohem více, a že 
i  otázek je více než odpovědí, a  tak je to podle mě dobře. 
Ptát se, je občas důležitější, než odpovídat. Zda je toto názor 
i našich hostů a zda by odpověděli jinak, to se dozvíte, jen 
když se přijdete podívat.

Památník národního písemnictví je menším, o to však 
exkluzivnějším muzeem specializovaným na  českou 
literaturu. Minifestival 505 slibuje výstavu materiálů 
z  podnikového archivu. Budou se týkat samotné insti-
tuce, protože zcela jistě ani ona nezůstala ušetřena pro-
měn, nebo budou spíše dokládat náladu a  stav společ-
nosti v turbulentní době?

Myslím, že i na dokumentech dokládajících aktivity a fun-
gování Památníku národního písemnictví bude možné najít 
dobovou náladu a okolnosti. Víme, že především v první po-
lovině roku 1968 i zde, jakožto stranickém muzeu, docháze-
lo k  tzv. tání, ale zároveň programové a  personální změny 
následujících let dokazují, že netrvalo dlouho. Tuto výsta-
vu doplní debata s  muzeology a  kurátory, kteří se zaměří 
na  muzejnictví po  roce 1948, a  proto doufáme, že se tyto 
oblasti instituce a společenských nálad protnou. 

(red)
minifestival: Padesát na pátou (505)
5. – 9. 11. 2018
Malá vila PNP, Pelléova 20/70, Praha 6
Minifestival je součástí projektu Společné století 
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„Nejzazší mez“, přeneseně „vesmír“, v  širším smyslu „velký 
předěl“ nebo také „pěst nejzazší konečnosti“. Dnes ho známe, 
v české transkripci, jako tai-či. Patří mezi bojová umění zvaná 
Kung Fu, což je označení nejen pro dokonalost v boji, ale i pro 
mistrovství obecně. Pro Evropany představuje nejen nezvyklý 
způsob pohybu, ale celého myšlení, ze kterého vychází a který je 
v souladu s principy taoistické fi lozofi e. Tai-či (Tchaj-Ti Čchüan) 
bylo kultivováno mistry po celá staletí až tisíciletí, rozkošatělo 
se do  mnoha škol, z  nichž některé nepřesáhly význam regio-
nu, jiné však překročily hranice země, dosáhly mezinárodního 
věhlasu a svůj čas si nárokují i v moderní době. V české kotlině 
je tai-či velmi oblíbené, existují zde desítky kurzů a škol, ba ce-
lých akademií tai-či, jejichž učitelé jsou mistři vlastnící certifi -
kát o absolvování studia v některé z uznávaných škol v Číně.

S cvičením Tchaj-Ti Čchüan jsou nerozlučně spjata dvě jmé-
na patřící legendám taoistické tradice:  mistrem Lao-c’ (6.  st. 
př. n. l.) jako duchovním otcem, zakladatelem taoismu a auto-
rem základního a nejznámějšího taoistického díla Tao te ťing, 
a  Čang San-fengem  (12.  stol. n.  l.) jako tvůrcem taoistického 
cvičebního systému Tchaj-Ti Čchüan a  autorem spisů přiřa-
zených k  hlavní sbírce taoistického kánonu. Další osobností, 
která o  šest století později měla asi největší vliv na  rozšíření 
tohoto umění do celé Číny a poté do světa, byl Jang Lu-čchan 
(1799–1872), instruktor bojových umění císařské armády dy-
nastie Čching vládnoucí v Číně až do r. 1911. 

Od mnoha dalších a známějších způsobů boje jedině Hwa-
rangdo, tradiční korejské bojové umění staré 2000 let, bez 
obalu přiznává, že je určeno výhradně k boji na život a na smrt 

a  jeho hlavním cílem tedy je zabít protivníka, že jeho účelem 
není vychovávat a že nepovažuje sebe samo za sport a formu se-
bezdokonalování, i když může k těmto účelům sloužit. Ostatní 
bojové sporty vzniklé ve staré Asii, z nichž u nás asi nejznáměj-
ší jsou vedle tai-či ještě kendó, karate, aikido, kung-fu a další, 
chodí kolem tohoto původního účelu po špičkách, a zejména 
o tai-či jeho mistři tvrdí, že bylo-li použito v boji, pak výhrad-
ně k obraně před protivníkem, protože hlavním cílem cvičení 
Tchaj-Ti Čchüan v prvé řadě bylo přeměnit tělo a mysl tak, aby 
bylo možné dosáhnout duchovního osvícení. 

Kultivace těchto způsobů boje dosáhla takového stupně, až 
se zdá, že jakoby popřely svůj původní účel a staly se míru-
milovnými, neškodnými a relaxačními technikami, považova-
nými především za součást sebezdokonalování, sebeovládání 
a celkového rozvoje osobnosti, což ale byly odedávna, nebo 
v tom nejpraktičtějším slova smyslu jako účinná rehabilitace 
mnoha tělesných i duševních potíží. Pozice a sestavy se pro-
vádějí pomaličku a v maximálním soustředění za plné kont-
roly mysli, dechu a pohybu řízeného do nejmenších detailů. 
Avšak mistři těchto umění vědí, že ani toto zjemnění a prefe-
rovaná duchovní trajektorie nic neubrala z jejich smrtící účin-
nosti, neboť v případě potřeby dosáhnou tyto sestavy cviků 
při několikanásobném zrychlení takové razance, že protivník, 
nepřipravený a neznalý, v zásadě nemá šanci se ubránit. 

My z  jógy, co se radši zkroutíme v  pozici jako hadi a  bez 
hnutí v  ní setrváme, což nebývá vždycky úplně snadné, 
víme, že v  tai-či je to opačně, neb pozice a sestavy plynou 
jako vánek v neustálém pohybu – a to je pro nezasvěcence 

Proti síle
 ducha 
nelze 

zvítězit
 zbraněmi 

(Lao-c‘)
Několik poznámek 

o tai-či, velkém předělu
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právě ta potíž... Ovšemže sestavy mají svůj řád, logiku pohy-
bu a cíl, k němuž mají přirozeně dojít, ale na rozdíl od jógo-
vé pozice, přímé a nehybné, jakmile do ní člověk vstoupí, se 
tai-či sestava co vteřinu proměňuje, a než začátečník doká-
že zkoordinovat vše, co má a musí, je to taková motanice, že 
neví, kudy, kam, co a jak. Je to na koncentraci a koordinaci 
opravdu těžké a není divu, že někteří, ač by rádi, nemají dost 
odvahy vydat se této šmodrchanici všanc.

Tai-či pracuje s vnitřními energetickými drahami v těle. Pravi-
delností a zdokonalováním stylu si cvičenci vypěstují přesnou 
koordinaci pohybů, vnímavost rozpoznat své těžiště a schop-
nost bleskurychlé reakce. Cvičení, jak je známe v dnešní podo-
bě, vychází z původních fyzicky velmi náročných sestav, které 
obsahovaly mnoho obtížných prvků, jako výskok do vzduchu 
s  dopadem do  roznožky, stojky, nebo vysoký nůžkový kop. 
I dnes jsou kopy a údery jako prvky bojových stylů zachovány, 
byť byste je ve zpomalené podobě možná ani nepostřehli. 

Jestliže chcete dosáhnout vyšší úrovně tai-či, musíte znát 
jeho kompletní systém a učit se pomocí pěti základních metod, 
které se navzájem prolínají a podporují. Jsou to: 1. čchi-kung - 
základní uvolňovací cvičení, 2. tchao-lu - sólové sestavy, 3. san-
-šou - aplikace pohybů ze sestavy, 4. tchuej-šou - vnímavé ruce 
neboli přetlačování s partnerem, a 5. wu-čchi - cvičení se zbra-
němi. Pátá úroveň patří k velmi pokročilým sestavám. Zbraně 
se používají spíš jako pomůcka pro zdokonalení stylu a získání 
dalších dovedností. Výběr z  čínských zbraní tradičně zahrno-
val klasický rovný dvousečný meč ťien, zakřivený jednosečný 
meč tao, hůl kun, kopí čchiang a ojediněle i další zbraně. Mo-
derní je například vějíř šan. Dnes se z bezpečnostních důvodů 
místo skutečných zbraní používá tyč.

Zatímco dříve se předávala bojová umění v  uzavřených 
školách a klášterech z mistra na  jeho žáky, z nichž se mnozí 
posléze sami stali mistry a  měli zase další žáky a  tak pořád 
dokola, a někdy také bývala součástí učení tajných společen-
ství nejrůznějšího druhu, dnes je všude všeho plno - nesčet-
né množství knih a internetových článků o historii, struktuře, 
významu a  především o  zdravotních benefitech těchto cvi-
čebních systémů koexistujících na pomezí boje, sportu 
a  relaxačních technik, stejně jako mnoho ná-
vodů, videí a  tutoriálů, jak tai-či cvičit. 
A  máte-li opravdovou chuť to 

zkusit, internetové vyhledávače během minuty najdou v blíz-
kém okolí řadu kurzů všech stupňů pokročilosti, do nichž je 
možné se přihlásit a cvičit a cvičit. 

Přestože kdysi měli mistři, žáci a bojovníci v Asii víc prak-
tických příležitostí ozkoušet, jak tai-či funguje v  přímém 
střetu, smysl pro krásu a  poezii jim rozhodně nechyběl. 
Tak například základní sestava 37 pohybů má poetické ná-
zvy jako třeba: navíjení hedvábného vlákna, vystoupání 
na koně, vystoupání k sedmi hvězdám Velkého vozu, chytá-
ní ptačího ocasu, bílý had vystrkuje jazyk, rozčesávání hřívy 
divokého koně, udeřit tygra, tlačení jehly k mořskému dnu, 
ruce jako oblaka, bílý jeřáb rozpíná křídla… 

Tai-či je propracovaný, dokonalý systém a vyvolává otázku - 
může se dokonalost dále zdokonalovat? Podle analogie třeba 
s antickým sochařstvím, jehož dokonalost rozhodně nezasta-
vila další vývoj umění plastiky, bychom ani tai-či neměli upírat 
pravděpodobnost dalšího vývoje, který si půjde svou cestou. 
Zřejmě asi nejdůležitějším principem rozvoje a největší per-
spektivou tai-či je právě jeho duchovní dimenze, protože boj 
jako takový, jeho účinnost a podoby, jsou neustále překoná-
vány vývojem moderních zbraní, další sféra bojů se přesouvá 
do kyberprostoru a vesmírné války už nemusí být v horizontu 
X let úplnou fikcí. S nimi se starodávné tai-či nemůže měřit, 
avšak nepřekonatelné je v boji proti vnitřnímu nepříteli - na-
šim strachům, nesoustředěnosti, fyzické i  psychické rozladě 
a nedostatku životní energie. Neocenitelným pomocníkem je 
tai-či při prohloubení vztahu a empatie k přírodě, svým bliž-
ním a k získání radostného náhledu na svět. 

V každém případě je tai-či lákavý, dokonalý vesmír a může 
se stát skutečným „velkým předělem“ v osobnostním rozvoji. 
Je to svět sám pro sebe vybízející k  úvahám a  psaní, i  když 
o  tai-či už asi nikdo nic úplně nového nenapíše. Nejlepší 
cestou, jak dokonalost popsat, je vyjádřit ji poezií, nejlepší 
cestou, jak dokonalost pochopit, je meditovat, protože „tiché 
mysli se poddá celý Vesmír“ (Lao-c´). 

(red)
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27. května 1942 byl československý-
mi vojáky, výsadkáři, proveden útok 
na  Heydricha, který 4. června zemřel. 
Rozběhlo se velké zatýkání, pronásledo-
vání lidí, popravy. Bylo vyhlášeno stanné 
právo, to znamená, že osoby se kromě ji-
ného nesměly po 20. té hodině zdržovat 
mimo bydliště. K nám zrovna přijel strýc 
Karel z  Prahy 1 a  zdržel se tak, že se již 
nemohl vrátit do  svého bydliště, takže 
u nás přespal, což v té době bylo na za-
vření, případně i  zabití. Na  tehdejší Kla-
denské ulici směrem ke hřbitovu začaly 
parkovat nákladní vozy, celkem 5, rozhr-
nuli plachty a vyskakovali z nich vojenští 
němečtí policisté a jednotky SS. Seřadili 
se do zástupu a ponos zbraň pochodo-
vali do  ulice Osamocená. Díval jsem se 
s  otcem z  okna, říkal, že teď nás vyže-
nou na ulici a každého desátého zastře-
lí. Strýc nic neříkal, jenom koukal. Bylo 
slyšet po domě dupot a německé pove-
ly, bouchání na dveře. Šel jsem s otcem 
ke dveřím, strach jsem necítil, jenom na-
pětí. Otec otevřel, vojáci chtěli ausweis. 
Otec uměl velmi dobře německy a  měl 
průkaz, který ho opravňoval ke  vstupu 
na  letiště, předložil svůj osobní doklad 
a  dva SS vojáci prošli bytem, otec jim 
řekl, že děti spí a oni odešli. Mě vůbec při 
počítaní osob v bytě asi nepočítali, strý-
ce ukrytého v posteli v mém pyžamu po-
čítali jako dítě. Prošli všechny byty v ulici. 
Byty, které neotevřely, rozkopali nebo 
pažbami pušek rozbili dveře a  všechno 

v bytě rozházeli. Po dvou hodinách odje-
li a v ulici nastalo ticho. 

Jak jsem se pak dověděl, jeli do Lidic, 
kde měli nařízeno uzavřít okruh kolem 
Lidic a  nikoho nepustit ven. RAD z  ka-
sáren Veleslavín se podílela na  fyzické 
likvidaci Lidic. Hrůzu, co postihla Lidice, 
všichni známe. Vypálili domy, ale napřed 
je vyrabovali, postavili si koleje pro ple-
chové vyklápěcí vozíky, kterýma zplaný-
rovali celou obec. Ze hřbitova vypálené 
obce posbírali hřbitovní náhrobní kame-
ny a odváželi je do kasáren ve Veleslaví-
ně, kde je dávali do základu skladových 
domů a psinců. Ještě několik let po válce 
tyhle náhrobní kameny stály u levé stra-
ny před vjezdem do vokovické vozovny.

Čas běžel a mezi námi se začínalo říkat 
o  prohraných bitvách wehrmachtu. Ná-
lety spojeneckého letectva se stupňova-
ly jak na  území říše, tak i  nad Protekto-
rátem Čechy a  Morava. V  místě našeho 
bydliště jsme pozorovali velmi často bez 
jakéhokoliv vyhlášení poplachu přelety 
amerických letounů, stíhaček Mustang 
P51. Jednou jsme pozorovali dvojici 
těchto letounů, přilétávajících ze seve-
ru od Středokluk. Nad námi se rozdělily, 
jeden letěl na vozovnu Vokovice a druhý 
nabral kurz k letišti Praha - Ruzyně. Jeho 
let jsme sledovali. Nad Buzkovou škol-
kou, dnes stanici autobusu 119 Na  Dě-
dině, letoun sklopil příď přímo k  zemi. 
Viděli jsme výbuch a plameny, jak hořely 
pohonné hmoty. Vzal jsem si kolo a  jel 

k dopadu letounu. Na místě již byly tros-
ky letadla a z pilota zůstala jenom oho-
řelá noha. Byl to hrozný pohled a šílený 
zápach. Motor byl zavrtán v zemi. Okolo 
17. té hodiny přiletělo 11 stíhacích le-
tounů typu Mustang P51 a  přízemním 
letem provedly dva útoky na  letouny 
stojící před hangáry A  a  B ruzyňského 
letiště. Na  letiště byl provedený útok 
pouze z palubních zbraní letounů. V prů-
běhu války byl toto jediný útok na letiště 
Ruzyně. Nikdy nebylo bombardováno. 
Po  tomto útoku došlo okamžitě k  jeho 
zamaskování. Do toho času bílé budo-
vy (kachličky) svítily jak maják do  kraje. 
Všechny budovy na  letišti byly natřeny 
tmavě zelenou barvou, stojánky, po-
jížděcí dráhy a  vzletová plocha včetně 
všech dalších komunikací.

2. záložní prapor SS z ruzyňských kasá-
ren v Šárce cvičil své záložáky. Cvičili roj-
nice, ale také ostré střelby v západní části 
pod letištěm. V pískové skále byly vyko-
pány dva tunely o šířce 2,5 m a do hloub-
ky asi 5 metrů. Po  válce byly oba dva 
tunely zazděny. Nám se několikrát stalo, 
když jsme byli u potoka, kde byly i vrby, 
že náhle od nás ve vzdálenosti asi 100 m 
začaly vybuchovat ostré miny z  mino-
metů, jak záložáci cvičili. Před střelbou 
jsme vždycky utekli, ale později nám 
to nedalo a  vždycky jsme se tam vrátili 
a několik roztrhaných trupů min a prázd-
né nábojnice jsme si vzali domů. Otec 
nás s tím vyhodil. 

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

letoun Nort American P – 51D Mustang
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 GENERÁL PELLÉ A ČEŠTÍ UMĚLCI VE VELKÉ VÁLCE
 22. ZÁŘÍ. – 11. LISTOPADU 2018 | ÚT – NE – 13:00 – 18:00 HOD.
Ojedinělá výstava k výročí založení ČSR vznikla ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem. Výstava představuje generála Maurice 
Pellého jako kulturní osobnost v kontaktu s avantgardou, jako bravurního kreslíře krajin, obyvatel, památek i dojmů z cest, stejně jako 
manžela Jarmily Braunerové. To vše v souvislosti a na pozadí Velké války, zachycené mnoha českými umělci jako byli František Kupka, 
 Josef Váchal, Emil Filla Otto Gutfreund, Vojtěch Preissig či Jan Štursa, jejichž díla ve výstavě najdete. Vstup: 90 / 60 Kč – zákl. / snížené.

 ŽENY A JINÁ DOBRODRUŽSTVÍ BOHUMILA KONEČNÉHO
 25. ZÁŘÍ. – 11. LISTOPADU. 2018 | ÚT – NE – 13:00 – 18:00 HOD.
Výjimečný ilustrátor a mistr dynamických dobrodružných, autor kreseb krásných žen, knih Jaroslava Foglara a Otakara Batličky, ale i tvůrce řady re-
klamních plakátů ve stylu 50. let. Výstava vznikla k oslavě výročí narození autora a představuje osudově silný životní příběh jednoho z nejvýrazněj-
ších umělců své doby a svého žánru. Řadu unikátních děl a dokumentární film doprovází stejnojmenná publikace. Vstup: 90 / 60 Kč – zákl. / snížené.

 BABYLON – MICHAL ŠKAPA
 21. LISTOPADU – 3. ÚNORA 2019 | ÚT – NE – 13:00 – 18:00 HOD.
Malby Michala Škapa v galerii doplní instalace nejen uvnitř budovy, tak v přilehlé zahradě a okolí. Doposud nejrozsáhlejší autorova přehlídka úspěšně na-
vazuje na předchozí řadu samostatných výstav. Jazyk, písmo, kód, mapa – složky vzájemně tématicky protínající výstavu vytříbeným výtvarným jazykem, 
kdy až prorocky odkazují k Babylonské věži, jakožto hrozbě dekonstrukce vrcholných struktur městské civilizace dneška. Vstup: 90 / 60 Kč – zákl. / snížené.

LISTOPAD 2018 – LEDEN 2019
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

VÝSTAVY

DOPROVODNÉ PROGRAMY   Kurátorská prohlídka výstavy – Ženy a jiná dobrodružství 
Bohumila Konečného | 4. října 2018 v 18:00 hod.
Výstavou s dobrodružným výkladem a spoustou zábavných 
zákulisních historek provede její kurátor Jan Hosnedl.
Vstup: 90 / 60 Kč – zákl. / snížené

  Odpoledne a večer s Rychlými šípy – zážitková hra
20. října 2018 ve 14:00 hod. 
V rámci doprovodného programu se uskuteční městská zážitková 
hra pod taktovkou Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Skautská 
nadace Jaroslava Foglara provede účastníky po Praze světem 
dobrodružství Rychlých Šípů se zakončením ve Villa Pellé.

  Povídání o Rychlých šípech – přednáška/diskuse
20 října 2018 v 16:00 hod. 
O Rychlých šípech s Václavem Marhoulem, ilustrátory Marko 
Čermákem a Jiřím Filípkem a dalšími. Možná přijde i Rychlonož-
ka… Večer volně navazující na předchozí program s besedou 
ve Villa Pellé. Vstup: 90 / 60 Kč – zákl. / snížené

  Kytara naříč žánry – závěrečný koncert festivalu
24. listopadu v 19:00 hod.
Představí se a závěrečném koncertě festivalu zahrají: Cyprien N‘TSAÏ 
(FRA) – vítěz kytarové soutěže v Kutné Hoře 2017 a Dominika Šven-
dová (CZ) – vítězka kytarové soutěže Svazu autorů a interpretů 2017.

  Kurátorská prohlídka výstavy Generál Pellé a čeští umělci 
ve Velké válce s Janem Rousem | 25. října v 18:00 hod.
Komentovaná prohlídka s kurátorem v rámci doprovodných 
programů Galerie Villa Pellé výstavy Generál Pellé a čeští umělci 
ve Velké válce provede skvělý vypravěč, kurátor a emeritní profe-
sor VŠUP, Jan Rous. Jak děsivá zkušenost je válka, obzvlášť pro 
ty, kteří nikdy neprošli žádným výcvikem. Stručné válečné příběhy 
umělců, kteří ji s nepopsatelnou silou zachytili na svých kresbách, 
dřevorytech, obrazech. Vstup: 90 / 60 Kč – zákl. / snížené.

  Žena v komiksu a v tvorbě Bohumila Konečného – beseda 
a křest knihy | 31. října 2018 v 17:30 hod. 
Podvečerní beseda spojená  s křtem knihy Zuzanka a její svět, která čers-
tvě vychází v nakladatelství Plus na téma: žena v komiksu 

a v tvorbě Bohumila Konečného. Povede odborník na komiks a spolu-
autor knihy Tomáš Prokůpek, společně s historikem umění Tomášem 
Pospiszylem a redaktorem Ondřejem Műllerem z nakladatelství Albatros. 
Moderuje kurátor výstavy Jan Hosnedl. Vstup: 90 / 60 Kč – zákl. / snížené.

  Kurátorská prohlídka výstavy Generál Pellé a čeští umělci 
ve Velké válce s Janem Rousem | 8. listopadu v 18:00 hod.
Komentovaná prohlídka s kurátorem v rámci doprovodných 
programů Galerie Villa Pellé výstavy Generál Pellé a čeští umělci 
ve Velké válce provede skvělý vypravěč, kurátor a emeritní profe-
sor VŠUP, Jan Rous. Jak děsivá zkušenost je válka, obzvlášť pro 
ty, kteří nikdy neprošli žádným výcvikem. Stručné válečné příběhy 
umělců, kteří ji s nepopsatelnou silou zachytili na svých kresbách, 
dřevorytech, obrazech.Vstup: 90 / 60 Kč – zákl. / snížené.

  Airbrush Party s Michalem Škapou | 1. prosince v 15:00 hod.  
Ojedině lá tvů rč í dílna pod taktovkou autora, spojená s komentova-
nou prohlídkou, kde bude mít návště vník neopakovatelnou př íleži-
tost vyzkoušet si techniku americké retuše. Možná se i dozví, co 
je to Venturiho efekt! Omezená kapacita 15 lidí – Rezervace nutná!

  Kř est knihy BABYLON | 12. prosince v 18:00 hod.  
Př edstavení nové originální monografie – vizuálně  sugestivní pub-
likace mapující projekt BABYLON a nejnově jší práce Michla Škapy. 

  Komentovaná prohlídka výstavy BABYLON s kurátorem 
a umělcem | 10. ledna 2019. a 26. ledna 2019 v 18:00 hod. 
Jedineč ný formát komentované prohlídky, kde postř ehy a in-
terpretace kurátora výstavy Radka Wohlmutha doplní i umělec 
Michal Škapa. Setkání, které lze chápat jako svého druhu konfron-
taci nad formami umě lecké tvorby, výrazových prostř edků  i jako 
platformu pro nové souvislosti a interpretace autorova díla, kul-
tury a umě leckých tradic vů bec. Vstup: 90 / 60 Kč – zákl. / snížené.



S NÁMI ZIMU 
HRAVĚ ZVLÁDNETE.
ZIMNÍ SERVIS VOLKSWAGEN
PRO VOZY STARŠÍ 5 LET

Váš servisní partner Volkswagen 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.

Využijte naši aktuální nabídku servisních úkonů pro vozy starší 5 let s využitím Economy 

dílů Volkswagen®, zimních pneumatik s bezplatnou zárukou PneuGarance a možnost 

sezonní servisní prohlídky v našem autorizovaném servisu Volkswagen. 

S naší zvýhodněnou nabídkou, která platí do 31. 12. 2018, zimu hravě zvládnete.

Volkswagen


