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Sběratelé jsou šťastní lidé - rozhovor s Lubošem Čechem

Věda, svoboda, odpovědnost

ulice Štolbova

Věda pro život

Petřinská tramvajová anabáze i

Nejen pro zájemce o lidovou kulturu

1/11/PÁTEK
16:00/KiNO SENiOR - Přes prsty (kino nejen pro seniory 
za 60 Kč)
18:00/NOViNKA - Poslední aristokratka (nový český film)
20:30/NOViNKA - terminátor: temný osud

2/11/SOBOTA
20:30/NOViNKA - terminátor: temný osud

3/11/NEDĚLE
14:00/KiNO JuNiOR - Sněžný kluk
16:00/KiNO JuNiOR - Addamsova rodina
18:00/NOViNKA - terminátor: temný osud
20:15/35MM FiLM: VLAStA CHRAMOStOVÁ - bílá paní 
(projekce z originální filmové kopie)

4/11/PONDĚLÍ
16:00/KiNO SENiOR - tintoretto: Rebel z benátek (Cyklus 
umění v kině za 60 Kč)
18:00/NOViNKA - Panství Downton
20:15/NOViNKA - Nabarvené ptáče (nový český film)

5/11/ÚTERÝ
18:00/CEStOVAtELSKÁ PŘEDNÁŠKA - Ladislav Zibura: 
Pěšky mezi buddhisty a komunisty
20:45/CEStOVAtELSKÁ PŘEDNÁŠKA - Ladislav Zibura: 
už nikdy pěšky po Arménii a gruzii
19:30/PREMiÉRA DOKuMENtu - Displace (český doku-
ment o dancehallové scéně na Jamajce )

6/11/STŘEDA

7/11/ČTVRTEK 
19:30/bENEFiČNÍ KONCERt - Šansoniéra pro Kuře

10/11/NEDĚLE
14:00/DiVADLO PRO DĚti - Legenda o sv. Martinovi 
(divadlo Pruhované panenky)
19:00/DiVADLO - Zub ZA Zub (divadlo Famílie))

11/11/PONDĚLÍ
16:00/KiNO SENiOR - Caravaggio: Duše a krev (Cyklus 
umění v kině za 60 Kč)

12/11/ÚTERÝ
18:30/NOViNKA - boží láska
20:30/NOViNKA - bitva u Midway

14/11/ČTVRTEK
19:30/PREMiÉRA DOKuMENtŮ - Romance / the Colecti-
ve (dva dokumenty o extrémním lyžování)

18/11/PONDĚLÍ
19:00/DiVADLO - DOKtOR V NESNÁZÍCH (divadlo 
Famílie)

20/11/STŘEDA
16:00/KiNO SENiOR - Deštivý den v New Yorku (kino 
nejen pro seniory za 60 Kč)
18:00/NOViNKA - Doktor Spánek od Stephena Kinga
20:30/NOViNKA - Le Mans ´66

24/11/NEDĚLE
14:00/DĚtSKÉ DiVADLO - O Zlaté rybě (divadlo Pruho-
vané panenky)
16:00/KiNO JuNiOR - Ledové království ii
18:00/NOViNKA - Vlastníci (nový český film)
20:00/35MM FiLM: VLAStA CHRAMOStOVÁ - Odcházení 
(projekce z originální filmové kopie)

25/11/PONDĚLÍ
16:00/KiNO SENiOR - gauguin na tahiti: Ztracený ráj 
(Cyklus umění v kině za 60 Kč)
18:00/NOViNKA - Vlastníci (nový český film)
20:00/NOViNKA - bitva u Midway

26/11/ÚTERÝ
18:00/NOViNKA - boží láska
20:00/NOViNKA - Le Mans ´66

27/11/STŘEDA
16:00/KiNO SENiOR - Přes prsty (kino nejen pro seniory 

za 60 Kč)

18:00/NOViNKA - Amnestie (nový český film)

20:15/NOViNKA - Doktor Spánek od Stephena Kinga

29/11/PÁTEK
116:00/KiNO SENiOR - Rocketman (kino nejen pro 

seniory za 60 Kč)

18:00/NOViNKA - Amnestie (nový český film)

20:15/NOViNKA - Na nože

Další aktuální program a změny programu na na-
šem webu – www.dlabacov.cz
DIVADLA NA DLABAČOVĚ (již v předprodeji na na-
šem webu a v pokladně)

2/12/PONDĚLÍ v 19:00 – ZELŇAČKA
bláznivá komedie s Oldřichem Víznerem a Otakarem 

brouskem ml. Na motivy slavného francouzského filmu 

(divadelní soubor Famílie)

30/1/ČTVRTEK v 19:00 – HODINA DUCHŮ
Když mají duchové stejné problémy jako my. Nová čes-

ká komedie. Hrají Eva Decastelo, bořek Slezáček, Pavlína 

Mourková, Jindra Kriegel, Michaela Zemánková a další. 

(divadlo Artur)

26/2/STŘEDA  – HLEDÁM MILENCE, ZN.: SPĚCHÁ 

bláznivá komedie o mužích, ženách, manželství a nevě-

ře. V hlavních rolích Eva Decastelo, bořek Slezáček a další 

PROGRAM KINA DLABAČOV – LISTOPAD 2019

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

TOP.DOC - nejlepší dokumenty v kinech / REPLAY - hity, které vám možná utekly / ENGLISH FRIENDLY - festivalové filmy s anglickými (i českými) titulky / KINO SENIOR - novinky nejen pro seniory za zvýhodněné vstupné 
/ 35MM - projekce kultovních filmů z filmového pásu / BALKANFILM - kolekce filmových novinek ze zemí bývalé Jugoslávie Dny neuvedené v programu – kino a kavárna pro veřejnost uzavřeny

kino-divadlo-kavárna
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Rozšíření modrých zón již od  pondělí 
18. listopadu. Parkování pro rezidenty, tzv. 
modré zóny, začnou už v pondělí 18. listo-
padu 2019 platit i v dalších částech Prahy 6. 
Nová etapa rozšíření zón, přinášející zlep-
šení parkování pro rezidenty se bude týkat 
těchto oblastí:

•  Dědiny,
•  Dolní Liboce,
•  části Hanspaulky,
•  baterií,
•  části Ořechovky. 
 Městská část tak vyhověla žádostem 

místních rezidentů a po dohodě s hlavním 
městem se bude regulace parkování týkat 
většiny území Prahy 6. Do listopadového 
rozšíření není bohužel podle původních 
předpokladů zahrnuta vnitřní část Oře-
chovky, neboť někteří místní rezidenti 
podali do řízení o organizaci dopravy ná-
mitky na podjatost celého Úřadu městské 
části, což formální proces schválení úprav 
v dopravním značení prodlužuje. Lze před-
pokládat, že po vyřešení této věci dojde 
na zbylé části Ořechovky k zavedení zón 
na jaře 2020.

Praha 6 nesouhlasí s rozhodnutím sou-
du. Moderní příběh usedlosti Šatovka už 
běží téměř 10 let. Žádost o změnu územního 
plánu, která by v Šáreckém údolí umožnila 
vybudovat seniorské centrum a chátrají-
cí usedlosti dala nové využití, je datována 
do roku 2011 a po několikerém vpádu squa-
tterů byla schválena teprve loni. Radnice oka-
mžitě začala s přípravou projektu, se kterým 
seznamovala obyvatele. i přes snahu vyjít jim 
vstříc a projekt upravit dle požadavku míst-
ního spolku byla podána žaloba na změnu 
územního plánu, které bohužel soud prvo-
instančně vyhověl. „Jde o absurdní rozhodnu-
tí, které hatí stovky hodin práce strávené nad 
celou Šatovkou. Hlavně ale hatí šanci seniorů 
Prahy 6 na důstojné a klidné stáří. Spolek si patr-
ně neuvědomuje, že radnice je tu pro obyvatele 
celé Prahy 6 a  nelze ustupovat partikulárním 

zájmům několika lidí,“ říká Ondřej Kolář (tOP 
09), starosta Prahy 6. „Tímto verdiktem by 
bylo možné zpochybnit desítky, možná stovky 
změn územního plánu. V  takovém případě by 
šlo o skandální precedens, který by Prahu už na-
prosto paralyzoval. Magistrát nás informoval, že 
v zákonné lhůtě podá kasační stížnost,“ dodává 
Jakub Stárek (ODS), statutární místostarosta 
pro územní rozvoj, veřejný prostor a smart 
city. Radnice počátkem roku uspořádala pří-
mo v Šáreckém údolí tři veřejné debaty, kde 
se snažila najít kompromis s místními obyva-
teli. i přes zapracování většiny jejich připomí-
nek a zmenšení celého projektu byla žaloba 
na magistrát, který změny územního plánu 
schvaluje zastupitelstvem hlavního města, 
stejně podána. i když magistrát s kasační stíž-
ností uspěje, celý projekt seniorského centra 
žaloba odsouvá nejméně o další rok.

Šestka uctila Památný den sokolstva 
výstavou i  připomenutím Jindřicha Vaníč-
ka. Při příležitosti Památného dne sokolstva, 
který je od letoška také významným dnem, 
si Praha 6 připomněla jednu z mimořádných 
osobností sokolské historie – Jindřicha Vaníčka. 
Ve Vaníčkově ulici byla odhalena dodatková 
tabule. Před Píseckou bránou se otevřela ven-
kovní výstava, která představuje historii Sokola 

v souvislosti s Prahou 6. Výstavu slavnostně za-
hájil místostarosta Prahy 6 pro kulturu a sport 
Jan Lacina spolu se starostkou sokolské obce 
Hanou Moučkovou a Michalem burianem 
z Vojenského historického ústavu, který výsta-
vu společně s Prahou 6 připravil. Vernisáže se 
zúčastnili sestry a bratři z jednot z Hanspaulky, 
Dejvic nebo Střešovic v čele s členkami Věrné 
gardy hanspaulského sokola. „Starostka sokol-

Program KAŠTAN – scéna UNIJAZZU
listopad 2019

Bělohorská 150, 169 00 Praha 6, www.kastan.cz, 
e-mail: kastan@kastan.cz
1. 11. pátek 20:00 KONCERT / 130 Kč
Vtlakukola, Mammas & Mammas
2. 11. sobota 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / 50 Kč
bilbo Compagnie: Klaun bilbo
20:00 Eliška Sýkorová, Justin Lavash
Poetická písničkářka s klavírem i akordeonem a virtuózní hráč 
na kytaru.
4. 11. pondělí 20:00 KONCERT / 130 Kč
Fyah Son bantu & the Kissbite
Funky rapová kapela, složená z cizinců usazených v Praze.
5. 11. úterý 18:30 PŘEDNÁŠKA / 90 Kč předprodej, 100 Kč 
na místě 
ing. Arch. Zdeněk Lukeš: František Albert Libra (1891-1958) 
Autor rodinných, činžovních i administrativních domů.
6. 11. středa 18:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY / vstup volný
tomáš Zika: Najít svět Kresby, grafi ka a malby z posledního období
20:00 Choroš, byl pes
Černí koně pražských šramlbandů se svými charismatickými voka-
listy. 
7. 11. čtvrtek 20:00 DIVADLO / 120 Kč
břevnovský divadelní spolek: Strašidlo cantervillské
8. 11. pátek KONCERT / 180 Kč předprodej, 220 Kč na místě
Ned Collette (AuS) , bára Zmeková
Australský, v berlíně usazený písničkář na aktuálním turné přijíždí 
s doprovodnými muzikanty a loňským albem procítěných balad 
Old Chestnut (Starý kaštan).
9. 11. sobota 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / 50 Kč
Divadlo Matěje Kopeckého: Jak pejsek Ferda potkal sluníčko
20:00 Jiří Konvrzek, Petr Linhart, Hmlisto Pravidelný večer společ-
ného ducha písničkářství.
12. 11. úterý 20:00 POSLECHOVÝ VEČER / 89 Kč 
turek & turek uvádí: Hrdinové před i za zdí
Hudba rozděleného berlína z času, kdy se zeď pomalu drolila. Pra-
videlný audiovizuální pořad Pavla turka (Respekt) a tomáše turka 
(Marketing & Media, ex-Radio Wave). 
13. 11. středa 18:00 KONCERT / vstup zdarma
PopMuseum uvádí: Stálo to za to
Večírek jako dárek k probíhající výstavě „Devětaosmdesátej Revisi-
ted“. 
14.11. čtvrtek 20:00 KONCERT / 180 Kč předprodej, 220 Kč 
na místě
tom Holliston (CAN), Selina Martin (CAN), Aran Epochal
Kytarista i u nás známých NoMeansNo pokračuje po jejich rozcho-
du sólově.
15. 11. pátek 20:00 KONCERT / 89 Kč
Máma bubo - poslední koncert!
Legenda české nové vlny i průkopníci elektronického minimalu se 
ve své současné podobě rozhodla znovu uložit k zimnímu spánku. 
Aneb: Přijďte se rozloučit!
16. 11. sobota 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / 50 Kč
Pruhované panenky: O Sněhurce
16. 11. sobota 20:00 KONCERT / 89 Kč
StP a hosté. Současná reinkarnace Souboru tradičního popu zve 
k tanečním kreacím.
18. 11. pondělí 19:30 BESEDA / vstup zdarma
30 let: Skoro včera, a už v dějepisu
Vzpomínka na listopadové události roku 1989.
19. 11. úterý 20:00 KONCERT / 89 Kč
Svatopluk & Sváťa Karásek, Chudák paní Popelková
20. 11. středa 16:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / 50 Kč
Sváťovo dividlo: Kašpárek a Honza v pekle
20. 11. středa 20:00 KONCERT / 89 Kč
Dybbuk & Zuby nehty
Dámy, co mládnou do krásy, mouchy v bytě, jaguár, divné paní 
a písně pro mladé duchem i staré zkušenostmi, kteří už vědí, kam 
určitě vedou všechny cesty.
21. 11. čtvrtek 20:00 KONCERT / 89 Kč
Oldřich Janota. Jeden z nejoriginálnějších českých písničkářů 
v podzimním Kaštanu
22. 11. pátek 20:00 KONCERT / 89 Kč
Sylvie Krobová, Jana Vébrová. Poetické písně na pomezí šansonu 
a folku, v podání dam vládnoucích nejen akordeony
23. 11. sobota 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / 50 Kč
Divadlo Kasperle: Kašpárkova dobrodružství
20:00 Jan burian. Pravidelná Kulturní ozdravovna je tu znovu s por-
cí písniček, životních postřehů a zajímavých zážitků. 
25. 11. pondělí 19:00 POSLECHOVÝ VEČER / 30 Kč předprodej, 
89 Kč na místě
Jiří Černý: Ro(c)kování  
tradiční poslechová antidiskotéka, tentokráte ale speciálně věno-
vaná 30. výročí.
26. 11. úterý 19:00 PŘEDNÁŠKA / 89 Kč
Pavla bičíková: S batohem napříč Marokem
Vyprávění známé cestovatelky o putování do exotické země plné 
barev a vůní. 
27. 11. středa 20:00 FILMOVÝ KLUB / 89 Kč
Forman vs. Forman ( CZ/F, režie Helena třeštíková - Jakub Hejna, 
78 min.)
Dokument sumarizuje životní cestu nejslavnějšího českého fi lmo-
vého tvůrce.
28. 11. čtvrtek 20:00 KONCERT / 130 Kč
Rajtaraj. Večer v divokém víru world-music
29. 11. pátek 20:00 KONCERT / 150 Kč
Jolly Joker & P.b.u., Jo-Ann. Energetická crossoverová injekce.
30. 11. sobota 15:00 DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ / 50 Kč
Divadlo Ka2: Kašpárkova nadílka
20:00 Silvie Morasten, barbora Špádová, Zdeněk Martínek
Šanson, folklór, jazz, balady i fl amenco. 
Výstava – 1. 11. – 30. 11. 2019  tomáš Zika: Najít svět Kresby, grafi ka 
a malby z posledního období
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O  bývalé nádraží Bubeneč se utká 50 
projektů, vítěz bude znám 11. listopadu. 
Výběrové řízení na pronájem nádraží bube-
neč postupuje do další fáze. V pondělí 7. října 
se poprvé sešli členové hodnotící komise. V ní 
má vedle zástupců odboru správy majetku, 

územního rozvoje a odboru kultury, sportu 
a volného času zastoupení také všech šest 
zastupitelských klubů Prahy 6. Společně od-
souhlasili postup vyhodnocení a oficiálně ote-
vřeli 51 obálek s nabídkami. Jeden projekt byl 
na místě vyřazen pro pozdní dodání. Porota si 

pak stanovila termín na prostudování projek-
tů a jejich ohodnocení na pondělí 4. listopadu 
a za předsedu si zvolila místostarostu Jana 
Lacinu: „Každý z 9 porotců boduje v prvním kole 
každý projekt podle tří kritérií (dlouhodobá udr-
žitelnost, kvalita projektu, přínos pro okolí) a má 

Centrum duševního zdraví pro Prahu 6: 
šance pro duševně nemocné na  zařazení 
do  běžného života. Jejich rajónem je Praha 
6, jejich cílem je podpora těm, kdo čelí pro-
blémům s duševním zdravím - lidí s vážným 
duševním onemocněním i jejich blízkých. Řeč 
je o týmu profesionálů z Centra duševního 
zdraví Prahy 6, sestavený ze zdravotníků speci-
alistů z ÚVN a odborníků z Fokus Praha. týmu, 
který je připraven pomáhat v oblasti zdravotní 
i sociální. tvoří ho psychiatrické sestry, sociál-
ní pracovníci, pracovní konzultant, psychiatři, 
psychologové a v neposlední řadě peer kon-
zultant – člověk s vlastní zkušeností s dušev-
ním onemocněním. Jejich zázemí se nachází 
na poliklinice ve Stamicově ulici, ale především 
je můžete potkávat v terénu, kde se uskuteč-
ňuje více než 70 % přímé práce s klienty. Po-
hybují se  po celé Praze 6, kde se setkávají  se 
svými klienty, doprovázejí je na úřadech, jsou 
jim nápomocni při kontaktu se zaměstnavate-
li, pomáhají vyhledávat návazné služby; jsou 
k dispozici, když se klientovi přitíží zdravotně - 
prostě dělají vše pro to, aby i člověk s vážným 
duševním onemocněním mohl vést kvalitní 
běžný život. Vznik center duševního zdraví je 
součástí strategie rozsáhlé reformy péče o du-
ševní zdraví schválené MZČR a jejich vznik 
finančně podporován z Evropských struk-
turálních fondů v rámci Programu podpory 
Center duševního zdraví.  CDZ 6 je společným 
projektem Fokusu Praha a Ústřední vojenské 
nemocnice, který bude po dobu 18 měsíců 
financován z prostředků Eu, v rámci Progra-
mu podpory Center duševního zdraví ii.  „Re-
forma péče o duševní zdraví se nepodaří, pokud 
na ní nebudou intenzivně spolupracovat – vedle 
kromě Ministerstva zdravotnictví -  i ostatní rele-

vantní ministerstva. V  tomto ohledu je Centrum 
duševního zdraví na Praze 6 skutečně symbolické, 
protože zde do spolupráce vstupuje i Ministerstvo 
obrany, za co jsme na Ministerstvu zdravotnictví 
velmi rádi“, uvádí Dita Protopopová, gestorka 
projektu Deinstitucionalizace. V úterý 1. října 
se uskutečnil slavnostní akt otevření Centra 

duševního zdraví spojený se  dnem otevřených 
dveří v Centru.  Zahájení v altánu ÚVN v sobě 
neslo symboliku otevřenosti této péče. Hosté 
z Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obra-
ny, radnice Prahy 6, ředitelé ÚVN i FOKuS hod-
notili význam Centra duševního zdraví. 

„Je velmi dobře, že ÚVN dokáže dlouhodobě 
propojovat péči o vojáky a péčí o Pražany, zejmé-
na obyvatele Prahy 6. Centrum duševního zdraví 
pro Prahu 6 je toho důkazem. Přeji jménem pana 
ministra obrany i sama za sebe všem potřebným 

i jejich blízkým, aby v Centru nacházeli odbornou 
pomoc a podporu, která jim umožní lépe se vy-
rovnávat se svou chorobou, zdolávat její nástrahy 
a začleňovat se do běžného života“, popřála Ka-
teřina blažková, náměstkyně ministra obrany.  
„V  naší nemocnici stále platí, že dobro pacienta 
je nejvyšší zákon. Jsme proto rádi, že můžeme 

být přímými účastníky reformy psychiatrické 
péče a že se naši specialisté z psychiatrie obecně 
i  individuálně významně podílejí na  zkvalitnění 
péče o  duševně nemocné. Ve  zdravotní péči jde 
stále více nejen o léčbu samotnou, ale také nám 
jde o zachování co nejpříznivější kvality života pa-
cientů. A to se v případě Centra duševního zdraví 
daří,“ uvedl při zahájení ředitel ÚVN prof. Miro-
slav Zavoral. 

Akce byla doprovázena destigmatizační 
kampaní NEŠKAtuLKuJME. 

ské obce paní Moučková mě před zahájením vý-
stavy potěšila postřehem, že městská část Praha 
6 je v podpoře sokolského hnutí v Praze nejaktiv-
nější. Zrovna letos jsme totiž významně finančně 
přispěli na  přístavbu sokolovny na  Hanspaulce. 
Sokolové hráli významnou roli při vzniku našeho 
státu v  roce 1918 a  mají naši přirozenou úctu,“ 
uvedl Jan Lacina. „Jindřich Vaníček byl ve  20. 
letech minulého století jako náčelník Českoslo-
venské obce sokolské jedním z hlavních iniciátorů 
vybudování strahovského Masarykova stadionu. 
V roce 1935 byla ulice obepínající stadion pojme-
nována na jeho počest,“ připomenul při odhale-

ní dodatkové cedule místostarosta Jakub Stá-
rek. Poslední všesokolský slet se na Strahově 
uskutečnil v červenci 1948 jako největší poúno-
rová demonstrace proti nastupujícímu režimu. 
V roce 1955 slety nahradily spartakiády. Přesto 
Vaníčkova ulice „vydržela“ až do roku 1960, kdy 
byl název s ohledem na ideologickou nevhod-
nost Sokola změněn při příležitosti ii. celostátní 
spartakiády na Spartakiádní. Roku 1992 Praha 
6 vrátila ulici původní název. Jindřich Vaníček, 
jedna z nejvýznamnějších osobností celé his-
torie sokolského hnutí, se narodil v roce 1862. 
Ve stejném roce, v němž vznikl Sokol. V roce 

1879 vstoupil do smíchovského Sokola, kde se 
o pouhých devět let později stal náčelníkem 
jednoty. V roce 1891 se stal náčelníkem Soko-
la Pražského. V březnu 1892 jej delegáti sjezdu 
České obce sokolské zvolili novým náčelníkem 
celé sokolské obce. Vaníček ve funkci nejvyš-
šího cvičitele významně obohatil cvičební 
soustavu Sokola, přičemž důsledně navazoval 
na Miroslava tyrše, který mimo jiné zdůrazňo-
val branný význam Sokola a sokolstvo nazýval 
národním vojskem. Jméno Jindřicha Vaníčka, 
kterému nikdo neřekl jinak než bratr Jindra, se 
nesmazatelně zapsalo do sokolské historie. 
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Výstava Ten druhý život 2019 histo-
ricky poprvé v  ÚVN. Zástupce ředitele 
Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské 
fakultní nemocnice Praha (ÚVN) společně 
s náměstkem ministra obrany Antonínem 
Radou slavnostně zahájili vernisáž výsta-
vy ten druhý život 2019. Svůj proslov také 
připojili významní hosté, armádní generál 
Petr Pavel a spoluautorka fotografií Jarmila 
Štuková. Putovní výstava fotografií z vojen-
ských misí ukazuje druhou tvář života vojá-
ků v misích a jejich profese. V ÚVN se výstava 
fotografií z cyklu ten druhý život koná his-
toricky poprvé. Má za cíl přiblížit návštěvní-
kům činnost válečných veteránů a Armády 
ČR na misích a zejména prostředí, v němž 
na těchto misích působí. Výstavu pořádá 
Ministerstvo obrany ČR a ÚVN ve spolupráci 
s Vojenskou nemocnicí brno. „Naše nemocni-
ce má mnohá privilegia, jedním z nich je péče 
o vojáky. Nemocnice si váží všech vojáků z po-
volání, ale samozřejmě i těch, kteří svůj život už 
i  v  minulosti věnovali armádě. Musím říci, že 
se věnujeme i  těm budoucím vojákům. Není 
žádným tajemstvím, že se příští rok chystáme 
otevřít Komunitní centrum pro válečné vete-
rány v Praze, které by mělo pomoci vojákům 
a  vojákyním, kteří se vrátili z  misí se zařadit 
do normálního života,“ uvedl při zahájení vý-
stavy zástupce ředitele ÚVN, náměstek pro 
léčebnou a preventivní péči ivan Jeřábek. 
„Je mi ctí, že již podruhé v tomto roce mám 
právo zahajovat výstavu, která vyzdvihuje 
respektovanou službu našich vojenských 
specialistů ve světových válečných zónách. 
Fakt, že dnešní cyklus velmi kladně ocenili 

již návštěvníci na 10 místech v tuzemsku, 
svědčí o jediném. Nejsme lhostejní k bez-
pečnosti našeho státu,“ doplnil náměstek 

ministra obrany Antonín Rada. První část 
výstavy „tobruk-bagram“ je mostem mezi 
zahraničními operacemi tehdy a nyní. Dru-
há část zachycuje současnou službu našich 
vojáků v zahraničních operacích v Afghá-
nistánu a iráku a třetí část nabízí pohled 
do života lidí v prostoru nasazení.  „Myslím 
si, že výstava jaká je tato, může velice dobrým 
způsobem zobrazit to, o  čem ty mise vlastně 
jsou, přiblížit je realitě a ukázat spektrum čin-
ností, které naši vojáci na  misích vykonávají 

a  celou tu bídu, s  kterou se na  misích potká-
vají a vytvořit kontrast toho, co máme doma 
a co bychom si měli chránit,“ uvedl ve svém 

proslovu generál Petr Pavel.„Musím říci, že si 
práce všech lidí ve vojenských misích velmi vá-
žím a mám velkou radost, že se víc a víc mluví 
o misích, protože jak říkal pan generál, jsou to 
opravdu důležité věci a  lidé, kteří dělají důle-
žitou práci,“ uvedla válečná fotoreportérka 
Jarmila Štuková. Výstava bude otevřena pro 
veřejnost zdarma od 16. října do 7. listopadu 
2019 v prostorách pavilonu A v ÚVN a je pří-
stupná v pracovní dny od 6.00 do 18.00 hod, 
o víkendu od 7.00 do 18.00 hod.

k  dispozici celkem 30 bodů. Do  druhého kola 
postoupí 5 nejlépe hodnocených projektů, s  je-
jichž autory proběhnou individuální pohovory, 
a to v pondělí 11. listopadu. Po nich bude mít ka-

ždý porotce 1 bod pro svůj favorizovaný projekt. 
Porota pak schválí pořadí na prvních 5 místech 
podle počtu dosažených bodů. V  případě rov-
nosti dojde k doplňkovému hlasování,“ popisuje 

schválený postup místostarosta: „Kdyby vítěz 
výběrového řízení smlouvu za 100 tisíc korun roč-
ně nakonec neuzavřel, následuje další v pořadí,“ 
dodává Lacina.

V  rámci oslav 30 let svobody proběhne  
v KC Kaštan série pořadů věnovaná tomuto 
výročí.

Prvním večerem, který se uskuteční 12. 11., 
bude audiovizuální pořad Pavla turka (Re-
spekt) a tomáše turka (Marketing a Media, 
ex-Radio Wave). V PopMuzeu se 13. 11. jako 
dárek k probíhající výstavě „Devětaosmde-
sátej Revisited“ uskuteční večírek s názvem 
Stálo to za to. V pátek 15. 11. se před ulože-
ním k zimnímu spánku koncertem rozloučí 
legenda české nové vlny Máma bubo.

Vzpomínat na listopadové události roku 
1989, komentovat následné změny i probí-
rat současný vývoj budou v pondělí 18. 11. 
na besedě 30 let: tak trochu včera a už v dě-

jepisu organizátor kulturních akcí a někdejší 
člen Jazzové sekce Čestmír Huňát, zástupci 
Prahy 6, někdejší disidenti a kulturní osob-
nosti. besedu bude moderovat publicista 
Antonín Kocábek (Radio 1). Vstup na tuto 
besedu je zdarma.

V úterý 19. 11. Kaštan přivítá evangelického 
faráře Sváťu Karáska se skupinou Svatopluk. 
Zazní veselé písně pro všechny optimisty. 
Ve středu 20. 11. to rozbalí dámy z kapel Dy-
bbuk a Zuby nehty, co mládnou do krásy a za-
hrají skladby pro mladé duchem i staré zkuše-
nostmi, kteří už vědí, kam určitě vedou všechny 
cesty. V pátek 22. 11. bude pódium opět patřit 
ženám. Sylvie Krobová a Jana Vébrová zahrají 
poetické písně na pomezí šansonu a folku.

V oslavách 30. výročí bude pokračovat  
25. 11. hudební publicista Jiří Černý během 
poslechového večera Ro(c)kování  a celou 
sérii zakončí dokument Heleny třeštíkové 
Forman vs. Forman, sumarizující životní ces-
tu nejslavnějšího českého filmového tvůrce, 
kterému zkušenost s totalitním režimem 
dala do vínku téma konfliktu jedince s in-
stitucí. tento večer proběhne ve spolupráci 
s paltformou KineDok.
Vstupné na všechny akce (kromě besedy, 
kde je vstup zdarma) je symbolických 
89 Kč.
Všechny akce se uskuteční v KC Kaštan, bělo-
horská 150, Praha 6. 
www.kastan.cz



6

Pro titulek dnešního rozhovoru jsem si 
vypůjčil citát, jehož autorem je Johann 
Wolfgang von Goethe, sám nadšený sbě-
ratel minerálů. Je o  něm známo, že byl 
v  kontaktu i  s  dalšími sběrateli stejné-
ho zaměření, a to i v Čechách. Kdyby se 
svému koníčku mohl věnovat dnes, dost 
možná by se stal členem Klubu sběratelů 
kuriozit. Právě o tomto klubu jsem si po-
vídal s jeho předsedou Lubošem Čechem. 

Zeptal jsem se ho i na to, co sbírá on osob-
ně. Je to opravdu něco kuriózního. 

Kdy a jak vznikl Klub sběratelů kurio-
zit? Co je cílem klubu?

Klub sběratelů kuriozit byl založen v pro-
sinci roku 1965 skupinou pražských sběra-
telů. brzy se stal klubem s celostátním pů-
sobením a orientoval se také na netradiční 
sběratelské obory. Základem však byly kla-

sické sběratelské obory, jako jsou pohled-
nice, automobilové modely a fi gurky, pivní 
suvenýry a další. Klub svou činnost rozvíjel 
před rokem 1989 v několika kulturních za-
řízeních a od roku 1993 je už samostatným 
občanským sdružením. Cílem našeho klu-
bu je sdružovat sběratele méně obvyklých 
oborů, propagovat jejich sbírky a pomáhat 
jim v jejich činnosti. K tomu slouží i vydává-
ní klubového časopisu Sběratel, do kterého 
přispívají sami naši členové. Samozřejmostí 
jsou i klubové internetové stránky (www.
sberatel-ksk.cz), kde můžeme reagovat 
na aktuální věci a zvát veřejnost na sběratel-
ská setkání. Jsme k dosažení i na Facebooku.

Ctižádostí Klubu sběratelů kuriozit je 
mít mezi svými členy co nejvíce význam-
ných sběratelů z České republiky. Daří se 
tento záměr naplňovat? 

Dalo by se spíše říci, že významní sbě-
ratelé mají sami zájem vstupovat do řad 
sběratelů Klubu. Samozřejmě se snažíme 
oslovovat tvůrce zajímavých sbírek a „zlana-
řit“ je k nám. to se nám vcelku daří, a proto 
členství v Klubu sběratelů kuriozit je pro 
sběratele i prestižní záležitostí. 

Je to jediný takový klub v Česku?
Ano, jsme jediný takto zaměřený sběra-

telský klub s celostátní působností. Máme 
i členy v zahraničí, ze Slovenska je to přes 
dvacet sběratelů. Existují i malé sběratelské 
kluby s podobným zaměřením na netradič-
ní sběratelství, které mají jen několik desítek 

Z předání diplomů za sběratelství (zcela v pravo Luboš Čech)

Historický kapesní kalendářík

Sběratelé jsou šťastní lidé
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členů. Rozsah jejich činnosti a sběratelských 
oborů je úměrný počtu členů.  

Jaká je organizační struktura Klubu 
sběratelů kuriozit? 

V Klubu je dlouholetou praxí ověřené 
rozdělení hlavních sběratelských oborů 
na sekce kapesních kalendáříků, modelů 
a fi gurek, pivních suvenýrů a pohlednic. 
V čele jednotlivých sekcí jsou vedoucí, kte-
ří za svoji sekci odpovídají a zpracovávají 

např. žebříčky velikostí sbírek svých sbě-
ratelů. Menší obory, ve kterých je okolo 10 
až 20 sběratelů, mají své odborné garanty 
skupin sběratelů, kterých je celkem v Klubu 
osm. Za Klub jako celek odpovídá výbor 
s předsedou, mají na starosti administrativ-
ní činnost a zajištění Klubu, vydávání časo-
pisu a pořádání sběratelských setkání.  

Mají členové vašeho Klubu nějaké vý-
hody a bonusy? Jaké aktivity pořádáte?

Pro členy Klubu a sběratelskou veřejnost 
pořádáme sběratelská setkání, celkem 
je jich 15 ročně a naši členové na ně mají 
snížené vstupné. Pořádali jsme je v menze 
v Dejvicích, po rekonstrukci objektu jsme 
se museli přesunout do KD barikádníků 
ve Strašnicích. Každoročně se zúčastňuje-
me veletrhu Sběratel, letos to byl jeho už 
22. ročník. Jak jsem se již zmínil, vydáváme 
4x ročně časopis Sběratel, který členové 
dostávají zdarma. A jednou za tři roky vy-
hlašujeme akci Sběratelství, ve které vy-
hodnocujeme a následně oceňujeme naše 
členy ve dvou kategoriích – největší sbírky 
a pozoruhodné sbírky. Letos na jaře jsme 
v Národním technickém muzeu slavnostně 
předávali diplomy za Sběratelství 2018.

Kolik má Klub sběratelů kuriozit v sou-
časné době členů?

i když v členské základně dochází, podob-
ně jako dnes u všech sběratelských klubů, 
k určitému odlivu členů, v současné době 
jich máme přes 600. Ve sbírkovém rejstříku 
našeho členského adresáře je u nich uvede-
no přes 200 sběratelských oborů. A sběra-
telské obory se ještě dělí na podobory. tře-
ba u automobilových modelů je to přes 60 
podoborů – dělení je podle měřítka, na his-
torické nebo současné modely, vojenské, 
sanitní, hasičské, podle značek, podle pou-
žitého materiálu na model a podobně. 

Pohlednice Prahy - válečný přístav (prošlo poštou roku 1908)

Expozice muzea kočárků v Náchodě
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Jak často probíhají schůzky vašich čle-
nů?

Naši sběratelé se střetávají hlavně na jed-
notlivých sběratelských setkáních, které 
jsou otevřené i pro veřejnost. Setkání jsou 
rozdělena podle oborů na pohlednice, mo-
dely a fi gurky, či pivní suvenýry. Jednou roč-
ně je to i členská schůze Klubu, kde se mo-
hou potkávat naši sběratelé ze všech oborů. 

Jakým oborům sběratelství se členové 
Klubu sběratelů kuriozit věnují nejčastě-
ji? 

Velmi rozšířené je sběratelství automo-
delů všech velikostí, fi rem a značek, pivních 
suvenýrů od pivních etiket až po staré láhve 
s litými nápisy, nebo kartičkových kalendá-
říků. V Klubu je ale nejvíce sběratelů pohled-
nic. Je to přes 200 členů, kteří mají v rejstříku 
napsáno na 220 specializací pohlednic. Ať 
už to jsou pohlednice historické či současné, 
místopisné, nebo se zvířecími motivy, spor-
tovní, hospodské, vojenské a další jiné. Zají-
mavé jsou sbírky pohlednic, podle kterých 
poznáte profesi jejich sběratele, například 
jeden brněnský advokát sbírá pohlednice 
soudních budov. Na druhé straně vrtulníky 
na pohlednicích nesbírá pilot, jak by si člověk 
myslel, ale majitel it fi rmy. 

Hodně lidí sbírá i pohlednice z míst, 
ke kterým mají citový vztah. třeba rodné 
město, oblíbený hrad… Já sám jsem si vy-
tvořil malou sbírku pohlednic z obce Roho-
vládova bělá, vydaných před 2. světovou 
válkou mým dědou Jindřichem Čechem, 
který měl v této vesnici koloniál. 

 
A naopak – jaké nejkurióznější a nejo-

riginálnější sbírky vaši členové mají?
Pro samotné sběratele je jejich sbírkový 

obor obvykle úplně normální, tak je těžko 
vybírat tu nejoriginálnější sbírku. Kdo by si 
třeba vymyslel sbírat výrobní štítky česko-
slovenských motocyklů? A sbírá je jeden 
sběratel od Přelouče, který obdržel za svoji 
kolekci štítků ocenění Pozoruhodná sbírka. 
Zajímavé jsou sbírky zipových koncovek, 
celých žvýkaček, hrotů hromosvodů, forem 
na velikonoční beránky, nebo zdobených 
dřevěných kostek. Nesmím zapomenout 
na bakelitové předměty, kulmy, odstřediv-
ky na mléko, parní mlátičky, obaly od pre-
zervativů, balicí papír, papírové tašky, sbírka 
všeho o Vánocích, taneční pořádky a spous-
ta dalších předmětů.

Lze v oblasti sběratelství hovořit o ně-
jakých trendech, případně o módnosti?

Ano, je velký rozmach sbírání turistických 
suvenýrů. Oblíbené jsou keramické náprst-
ky nebo magnetky na lednice. V obchodech 
zaměřených na turisty jich najdete opravdu 
hodně. trendem bylo sbírat telefonní karty, 

ti starší si určitě vzpomenou na dětské sbí-
rání „céček“.

Mezi členy vašeho Klubu jsou i  sbě-
ratelé, kteří vybudovali největší světo-
vé sbírky ve svém oboru. Které to jsou 
a jak jsou rozsáhlé?

Několik sbírek členů Klubu sběratelů 
kuriozit je zapsáno i v guinnessově knize 
rekordů. 

Největší světovou sbírkou, která nemá 
ve světě konkurenci, je sbírka sýrových eti-
ket Laktos Collection. Sbírku založil bývalý 
legendární dlouholetý předseda Klubu 

Ladislav Likler, který se později stal kurá-
torem sbírky. Jeho sbírka měla v roce 2017 
na 240 000 kusů a byla největší na světě. 
Ve stejném roce zemřel třetí největší sbě-
ratel sýrových etiket a svoji sbírku věnoval 
právě Ladislavu Liklerovi. Soubor těchto 
dvou sbírek, tedy první a třetí největší 
ve světě, se stále zpracovává a po vyřazo-
vání duplicitních exponátů má sbírka přes 
350 000 kusů etiket. 

Další světovou jedničkou je sbírka oba-
lů od čokolád a čokoládových cukrovinek, 
kterých má náš sběratel přes 180 000 kusů. 
Ve sbírce jsou i plné bonboniéry z období 
1. republiky. 

Světovou sbírkou je také kolekce vozidel 
Praga, která byla dříve známa pod názvem 
Automuzeum Praga. Ve sbírce má majitel 
přes 80 těchto vozidel. 

Nesmím zapomenout ani na sbírku svě-
telných zdrojů, která je zřejmě druhá nej-
větší na světě. 

Naši sběratelé patří ke světové špičce 
rovněž ve sbírání cigaretových obalů, vin-
ných a likérových etiket a kartičkových ka-
lendáříků.

Mnozí naši členové vytvářejí ze svých 
sbírek muzea. K těm patří Ski muzeum 
v Harrachově, kde se můžete v budově 
na autobusovém nádraží seznámit s histo-
rií lyžování se zaměřením na skoky na ly-
žích. A pokud vás to zaujalo, můžete si rov-
nou dojít na skokanské můstky, které jsou 
v dohledu. V Náchodě je pro změnu Mu-
zeum kočárků, v Ostravě Muzeum Mlejn 
s ručními mlýnky skoro na všechno. Mnozí 
rádi navštíví minimuzeum v brandýse nad 
Labem s vystavenými papírovými ubrous-
ky a papírovým prostíráním.

Vánoční pohlednice okolo roku 1915
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Reklama Fab Bohemia z roku 1937

V řadách Klubu sběratelů kuriozit je 
i  mnoho známých osobností. Může-
te jmenovat některé z  nich, a  jakému 
oboru sběratelství se věnují?

Máte pravdu, i známé osobnosti se vě-
nují sběratelství. Špičkou ve svém oboru je 
profesor Milan Knížák. tou špičkou myslím 
jeho sbírku historických divadelních loutek 
a kulis, které také často vystavuje a zařizuje 
muzeum loutek. Členem Klubu je také Jiří 
Suchý, sbírá vojenské, policejní a hasičské 
přilby, svaté obrázky a pohlednice. Naším 
členem byl i jeho bratr Ondřej, který sbírá 
staré desky, fi lmy, věci o cirkusových klau-
nech a je stále sympatizantem našeho klubu.  

Řada sběratelů je organizována 
ve  spolcích specializovaných úzce pou-
ze na  jejich obor, např. fi latelisté, nebo 
numismatici. Přesto jsou zároveň i  členy 
Klubu sběratelů kuriozit. Proč myslíte, že 
to tak je?

Hodně sběratelů má více sběratelských 
zájmů a některé obory spolu souvisejí. Pro-
to se sběratelé snaží rozšiřovat svoje sbírky, 
znalosti či kontakty a k tomu jim slouží i člen-
ství v našem Klubu. Sběratelé si dokážou 
vzájemně pomáhat. Občas narazí na sběra-
telské předměty nebo poznatky, které jsou 
důležité pro jiné sběratele. A pokud se osob-
ně znají ze sběratelského klubu, tak pro ně 
není problém o zjištěné věci se podělit. 

Existují ve  světě podobné kluby sbě-
ratelů, jako je ten váš? Spolupracujete 
s nimi?

Ve světě jsou většinou jednooborové sbě-
ratelské kluby, s nimi spolupracují naši jed-

notliví členové. to platí například o sběrate-
lích čokoládových obalů z itálie a Španělska, 
nebo sýrových etiket z Francie.

Jak jsme na  tom ve  sběratelství v  po-
rovnání se světem? Mají jinde třeba něja-
ké zvláštnosti oproti nám? 

V porovnání se světem jsme na tom 
ve sběratelství velmi dobře. Je sice pravda, 
že po roce 1989 u nás sběratelství částeč-
ně ustupuje, věnuje se mu méně lidí. Ale 
s novými možnostmi se podařilo zvýšit 
kvalitu sbírek a navázat nové kontakty se 
zahraničím. Při tom jsme zjistili, že i u nás 
byly vytvořeny mnohé špičkové sbírky 
světového formátu. 

 
Od  kdy se Vy sám zabýváte sběratel-

stvím, a co sbíráte? Jak jste se ke své spe-
cializaci dostal? 

už přes 35 let pracuji u policie, kde mojí 
„specializací“ je místo činu. S kolegy z vý-
jezdové skupiny ohledáváme místa, kde 
došlo ke spáchání trestné činnosti. to je 
i vloupání do objektů nebo bytů, kde do-
šlo k překonání zámků či cylindrických 
vložek v zámcích dveří. Zaujalo mne, 
že cylindrických vložek je několik typů 
od různých výrobců a začal jsem k nim 
shromažďovat informace. Pak jsem ná-
hodně narazil na několik prvorepubliko-
vých cylindrických vložek, a to rozhodlo. 
Stal jsem se sběratelem profi lových cylin-
drických vložek. 

Můžete nám Vaši sbírku popsat?
Nejdříve začnu tím, co vlastně sbírám. 

Pro znalého člověka to jsou profi lové cy-
lindrické vložky, pro poučeného laika fab-
ky, a pro úplně neznalého zámky. Proto 
nemám rád výraz „vyměnil jsem ve dve-
řích zámek“, když ve skutečnosti člověk 
mění v zámku dveří cylindrickou vložku. 

Cylindrické vložky se začaly vyrábět 
po roce 1864 v uSA a po 1. světové vál-
ce v Německu. Ovšem tvar současné, tzv. 
profi lové cylindrické vložky, byl vyvinut až 
v roce 1924 v německé fi rmě Hahn. A jed-
nu z prvních cylindrických vložek této 
značky mám ve své sbírce. Zámkové vlož-
ky jsem začal sbírat v roce 1993. Zpočátku 
jsem si myslel, že to bude jednoduché. Ale 
není. Vždyť při současných přibližně 2 200 
kusech ve sbírce jsem zjistil, že se mi nepo-
dařilo zkompletovat ani všechny tuzemské 
výrobce od začátku jejich produkce v roce 
1931. První českou fi rmou na cylindrické 
vložky byla továrna tišnovského podnika-
tele Karla Mudrocha, jejich první vyrobené 
vložky také vlastním.  

Moje sbírka byla zapsaná do České knihy 
rekordů a obdržela ocenění našeho klubu 
jako Pozoruhodná sbírka. Zatím jsem nezjis-

til, že by někdo ve světě vytvořil podobnou 
sbírku zaměřenou pouze na profi lové cylin-
drické vložky.

Kde hledáte nové přírůstky do Vaší ko-
lekce? 

Sehnat do sbírky současné výrobky není 
takový problém, daří se mně oslovovat vý-
robce, nebo dovozce cylindrických vložek, 
a ti mně většinou vycházejí vstříc. Je docela 
zajímavé, že se ve starší zástavbě dá nara-
zit na funkční cylindrické vložky ve dveřích, 
které lidé ještě normálně používají. Narazit 
však na zámečnickou starožitnost je slo-
žitější. Obcházím tedy bazary, vetešnictví 
nebo bleší trhy, na kterých se dá ještě něco 
koupit. Rád vzpomínám na železářství bra-
tří Čapků, odkud jsem si přinesl pár oprav-
du krásných zámečnických věcí. Cenným 
zdrojem jsou také staří zámečníci, bohužel 
už taky nejsou. Podařilo se mi zkontaktovat 
několik zahraničních zámečníků a měním 
s nimi. S jedním berlínským zámečníkem, 
sběratelem zámků zn. Zeiss-ikon, jsme se 
spřátelili a několikrát jsme se i navštívili. Rád 
jezdím i na bleší trhy do Německa nebo Ra-
kouska, už ale ani tam často na nic zajíma-
vého nenarazím. Vynahradím si to však pro-
hlídkou města, tak třeba Vídeň mám docela 
dobře prošlápnutou. 

Co pro Vás osobně sběratelství zname-
ná? Co Vám přináší a neomezuje Vás ně-
kdy?

Sběratelství je i životní styl. Ovšem musí-
te dát pozor na to, aby vás nepohltilo. to se 
některým sběratelům stalo, že sbírka pro 
ně byla všechno. Snad se mně to netýká, 
protože sběratelství je nejenom sbíráním 
věcí a hledáním informací k nim, ale i o po-
znávání lidí, cestování. Musíte se neustále 
učit, mne to donutilo zopakovat si cizí ja-
zyky, naučit se více zacházet s počítačem, 
či orientovat se v archivech.

Sběratelství samozřejmě přináší i určitá 
omezení. Pokud máte sbírku a chcete ji vy-
tvořit na kvalitní úrovni, či dokonce na svě-
tové úrovni, tak musíte svému koníčku vě-
novat čas a peníze. to se nedá nijak obejít.  

Co připravuje vedení Klubu sběratelů 
kuriozit do budoucna?

Jako každý rok to bude vydat 4x časopis 
Sběratel, v příštím roce přibude ještě klubo-
vý Adresář na období 2020–2022, tradičně 
se účastníme veletrhu Sběratel. to je kaž-
doroční koloběh klubového sběratelského 
života. A každý sběratel individuálně do bu-
doucna plánuje vylepšit svoji sbírku a navý-
šit počet exemplářů.

Jiří Hruška
foto: archiv Klubu sběratelů kuriozit
foto na titulní straně: Lukáš Pernica
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Věda, svoboda, odpovědnost. 
Začíná Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

Zatímco v předchozích staletích se svět 
vědy omezoval na prostory laboratoří a ti-
chých studoven a nezasvěcenec neměl moc 
možností, jak jej blíže poznat, dnešní doba 
je jiná. Věda zareagovala na zvyšující se nut-
nost propagace svých výsledků a popula-
rizace své činnosti, a to z mnoha důvodů: 
vzbuzení zájmu o vědu u mladé generace, 
hledání nových talentů a poukázání na nut-
nost a výhodnost společného postupu vědy 
s organizacemi z mnoha odvětví průmyslu, 
zemědělství, zdravotnictví, dopravy, staveb-
nictví nebo nejrůznějších společenskověd-
ních oborů při řešení současných problémů, 
kterým svět čelí. Věda má svůj festival se vším, 
co k tomu patří – mediální pozornost, atrak-
tivní vizuální podobu včetně efektních show 
plných barev a zvuků, obrovský zájem veřej-
nosti. Začíná největší vědecký festival v České 
republice týden vědy a techniky Akademie 
věd ČR. Jeho 19. ročník se uskuteční od 11. 
do 17. listopadu 2019. Plánováno je více než 
500 akcí po celé republice. Vstup na všechny 
akce bude tradičně zdarma.

Někdy je škoda, že se člověk nemůže roz-
krájet na 500 kousků a každý z nich poslat 
na jednu z oněch 500 akcí, nezbývá než si 
vybrat. Někdo dá dle svého naturelu před-
nost návštěvě vědeckých pracovišť nebo 
praktickým pokusům a pak zajde na někte-
rý z workshopů, kdo má sklony spíše k te-
oretickým oborům, vybere si přednášky, 
projekce dokumentárních fi lmů, oblíbené 
diskusní vědecké kavárny nebo výstavy – to 
vše a mnohem víc festival nabízí: „Festival je 
určen jak studentům středních škol, pro které 
připravujeme především přednášky a exkur-
ze v dopoledních hodinách, tak široké veřej-
nosti, na kterou cílí program v odpoledních 
a večerních časech.“ Vybere si každý, v tomto 
týdnu se věda otevře všem, projde napříč ce-
lou republikou a všemi vědeckými obory. 

Jejich jednotícím prvkem bude v případě 
19. ročníku společné téma „Věda, svoboda, 
odpovědnost“. Ve všední dny festivalu bu-
dou jednotlivé vědecké obory poukazovat 
na globální hrozby, diskutovat o nich či na-
vrhovat možná řešení: klimatické změny, 
přírodní katastrofy, omezené zdroje energie, 
nedostatek vody, vymírající živočišné druhy, 
znečištění moří a další. O víkendu program 
doplní téma 30. výročí sametové revoluce. 
týden vědy a techniky AV ČR koordinuje Di-
vize vnějších vztahů Střediska společných 
činností AV ČR a Sdružení moravských praco-
višť AV ČR. Na organizaci festivalu se podílejí 
všechna pracoviště Akademie věd ČR. 

Program vědeckého týdne, který se ode-
hraje přímo v Praze 6, bude opravdu impo-

zantní a to díky ohromné kapacitě vědec-
kých pracovišť zajištěné silnou koncentrací 
vysokých technických škol a samostatných 
vědeckých institucí přírodovědných i spole-
čenskovědních oborů v této městské části.  

Připravený program specializovaných 
i obecnějších témat bude zajímavý pro kaž-
dého.  „Co se musí stát, abychom se mohli na-
pít pitné vody?“ „Sucho a povodně – extrémy 
současnosti.“ Přednášky o výzkumu, modelo-
vání, monitoringu srážko-odtokového pro-
cesu a lokálním varovném systému připravil 
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR. Jiné, spo-
jené s diskusemi, exkurzemi a praktickými 
cvičeními, se budou týkat například náhrad 
fosilních paliv, umělé inteligence a mnoha 
dalších témat z oborů chemického a fyzikál-
ního inženýrství. 

Za pozornost stojí návštěva vědeckých in-
stitucí a jejich odborných pracovišť. K tomu 
slouží exkurze, komentované prohlídky a dny 
otevřených dveří, které jsou důležitou polož-
kou festivalu. instituce otevírají své archivy, 
depozitáře, badatelny, knihovny a laboratoře, 
kde si můžete vyzkoušet špičkové vědecké 
přístroje, dozvíte se informace o zajímavých 
osobnostech z dějin vědy i provozu konkrét-
ního pracoviště. Dny otevřených dveří pořá-
dají například Archiv ČVut, Ústav experimen-
tální botaniky a Ústav chemických procesů 
AV ČR.

tématu 17. listopadu roku 1939 a roku 
1989 se budou věnovat dvě přednášky: 
„České vysoké učení technické a 17. listopad 
1939“, přednáška spojená s výstavou v pro-
storách Masarykovy koleje nazvanou „Ponu-
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rý podzim 1939. Osudy ČVut a jeho osob-
ností po uzavření vysokých škol“, a „Katolická 
církev a sametová revoluce 1989,“ přednáška 
Katolické teologické fakulty univerzity Karlo-
vy zabývající se proměnami katolické církve 
v Československu na přelomu 80. a 90. let 
20. století. Další výstavou v Praze 6, která si 
zaslouží plnou diváckou pozornost, bude 
v mnoha ohledech mimořádná expozice 
„Čtyři generace vegetace.“ Pro Ústav makro-
molekulární chemie, tzv. Makráč, ji připravila 
sochařka Veronika Richterová.

Z nabídky vysoce specializovaných před-
nášek můžeme dále zmínit třeba ty zamě-
řené na výzkum 3D materiálů, polymerních 
materiálů využitelných v biomedicíně, jako 
například polymerní gely, vývoj polymerních 
léčiv a diagnostik, radionuklidovou diagnos-
tiku a radioanalytické metody. Polymery mají 
význam pro vývoj nových materiálů a tech-
nologií jejich zpracování a ohromující využití 
v praxi s mnoha aplikacemi pro elektroniku 
nebo fotoniku. Zvláštní pozornost bude vě-
nována biodegradabilním materiálům, tj. ze-
jména recyklaci plastů a jiného odpadu.

Katedra fyziky elektrotechnické fakulty 
ČVut pozve studenty, jejich učitele a odbor-
né pracovníky i širší veřejnost na volný cyk-
lus přednášek a seminářů nazvaný „Fyzikální 
čtvrtek“. Den otevřených dveří pak chystá 
FEL ČVut na pátek 15. 11. Zájemcům před-
vede audiovizuální techniku a studio, letecké 

a kosmické systémy, navigační přístroje, labo-
ratoř světelné techniky, fotovoltaiku, elektric-
ké stroje, světelný design, virtuální realitu, op-
tické systémy, datové sítě, lékařské aplikace, 
senzory, zabezpečovací techniku, centrum 
strojového vnímání, technologie inspirované 
přírodou, inteligentní robotiku, řídicí systémy 
a mnoho jiného. 

V záplavě přednášek a workshopů ze svě-
ta techniky a přírodních věd bude v Praze 6 
i jedna týkající se hudby. Kabinet hudební 
historie Etnologického ústavu AV ČR na Puški-
nově nám. 9 vás zavede do světa hudebních 
katalogů. „Nejrozšířenější z řady různých dru-
hů katalogů pracujících s hudebními tématy 
či notovými incipity jsou katalogy hudebních 
sbírek a katalogy děl skladatelů. K čemu slouží, 
jak vzniká tematický katalog skladeb a kde se 
s takovými katalogy můžete setkat?“ Na tyto 
i další otázky odpoví zmíněný workshop.

Věda už dávno nemá tvář zahloubaného 
kmeta, její současná podoba je vedle vážné 
práce také zábavná a hravá. Návštěvníky 
o tom přesvědčí i další projekt festivalu na-
zvaný Věda hrou. tak například: Noční tah - 
nikoli tah po barech, ale „tah“ optických vlá-
ken, technologie přípravy a výroby vláken 
tenkých jako lidský vlas s ukázkami, jak se 
světlo vláknem šíří a jak v něm vzniká. Kouz-
lo optických vláken a vláknových laserů si 
budou moci účastníci Nočního tahu na Ústa-
vu fotoniky a elektroniky AV ČR vyzkoušet. 

Dalším hrám patří workshopy nazvané Viry, 
bakterie a věda, Mezi povodněmi a suchem 
nebo Molekulární obři - obříky jsou v tomto 
případě polymery a makromolekuly.

Odvážné čeká úniková hra globální hroz-
by: „Svět je v ohrožení. globální oteplování, 
omezené zdroje energie, nedostatek vody, 
vymírající živočišné druhy, znečištění moří... 
Jedinou šancí na záchranu je lidská vyna-
lézavost! Vyzkoušejte tedy svoji kreativitu 
a inteligenci na třech stanovištích s úniko-
vou hrou. Pokud navštívíte všechna a vyře-
šíte všechny úkoly, získáte kódy od pokladu 
a odměna vás nemine.“ Délka hry je 30 mi-
nut, na každé stanoviště je nutné si vytvořit 
zvlášť online rezervaci v rezervačním sys-
tému festivalu. Pro nejmenší návštěvníky 
je připravena chemická laboratoř Chemie 
hrou - nejprve budou oblečeni do chemic-
kých plášťů, navlečeny jim budou laborator-
ní rukavice, nasazeny ochranné brýle a che-
mické pokusy mohou začít.

Návštěvníci festivalu týdne vědy a tech-
niky AV ČR mohou sami na sobě zakusit, 
jak funguje nevyčerpatelné „osobní“ palivo 
motoru vědeckého bádání - touha po dob-
rodružství, radost z objevování a zakouše-
ní vrcholné krásy čistého rozumu. „Radost 
z uvažování a z chápání je nejkrásnějším da-
rem přírody.“ (Albert Einstein) 

(více na www.tydenvedy.cz)
(red)



SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K 

Galerie Villa Pellé připravuje výstavu ke třem významným výročím, spojeným s Jiřím Šlitrem 
a divadlem Semafor, která to jsou?

 a) 60 let od vzniku Divadla Semafor, 95 let od narození Jiřího Šlitra a 50 let od jeho úmrtí

 b) 90 let od vzniku Divadla Semafor, 95 let od narození Jiřího Šlitra a 50 let od jeho úmrtí

 c) 50 let od vzniku Divadla Semafor, 90 let od narození Jiřího Šlitra a 55 let od jeho úmrtí

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

1. Jaroslav Svátek, Praha 6, 2. Martin Netuka, Praha 6, 3. Věra Husáková, Praha 6

Cenu si vyzvedněte nejpozději do 30. listopadu 2019 v recepci autosalonu PŘEROSt A ŠVORC AutO, Veleslavínská 39, Praha 6 
v pracovní dny od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin.

Své odpovědi zasílejte na adresu: Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00  Praha 6, e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz
SMS: 602 248 494 nejpozději do 20. listopadu 2019, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

listopad 2019

V listopadu soutěžíme o tři čestné vstupenky na výstavu v Galerii Villa Pellé.

PÁ 1. SEMAFOR MÁ NAROZENINY 19 

SO 2. SEMAFOR MÁ NAROZENINY 16 

NE 3. SEMAFOR MÁ NAROZENINY 19 

PO 4. VŠECHNOPÁRTY 19 

ÚT 5. VŠECHNOPÁRTY 19 

ST 6. PETR VONDRÁČEK A LOKOMOTIVA-25.LET SPOLU 19 

ČT 7. SEMAFOR MÁ NAROZENINY 19 

PÁ 8. SEMAFOR MÁ NAROZENINY19

SO 9. NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA 16 

NE 10. RADECKÉHO POCHOD ŽIVOTEM 19        + 16

PO 11. SEMAFOR MÁ NAROZENINY 19 

ÚT 12. SEMAFOR MÁ NAROZENINY 19 

ST 13. SEMAFOR MÁ NAROZENINY  19 

PÁ 15. RADEK TOMÁŠEK - KONCERT 19 

SO 16. SEMAFOR MÁ NAROZENINY 16 

NE 17. SEMAFOR MÁ NAROZENINY 19 

PO 18. VŠECHNOPÁRTY 19 

ÚT 19. VŠECHNOPÁRTY 19 

ST 20. ZAJÍC V PYTLI 19 

ČT 21. 

PÁ 22.

SO 23. KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ, TOHO PÍSEŇ ZPÍVEJ 16 

NE 24. JAZZOVÝ ŠTRÚDL EVY EMINGEROVÁ 19 

PO 25. VŠECHNOPÁRTY 19 

ÚT 26. VŠECHNOPÁRTY 19 

ST 27. OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR 19 

ČT 28. METOO 19 

PÁ 29. ŠEST ŽEN  19 

SO 30. KYTICE 16

listopad 2019

2.11. sobota 14:00 a 16:30 Hurvínek mezi osly 

3.11. neděle 10:30 Hurvínek mezi osly  + zážitkový workshop pro veřejnost

  14:00 Hurvínek mezi osly 

5.11. úterý 10:00 Hurvínek mezi osly + zážitkový workshop pro školy

6.11. středa 10:00 Hurvínek mezi osly + zážitkový workshop pro školy

  14:30 Hurvínek mezi osly 

7.11. čtvrtek 10:00 Hurvínkova Nebesíčka 

8.11. pátek 10:00 Hurvínkova Nebesíčka 

9.11. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkova Nebesíčka 

10.11. neděle 10:30 a 14:00 Hurvínkova Nebesíčka 

12.11. úterý 10:00 +14:30 Hurvínkova Nebesíčka 

13.11. středa 10:00 Hurvínkův popletený víkend 

14.11. čtvrtek 10:00 Hurvínkův popletený víkend 

15.11. pátek 10:00 Hurvínkův popletený víkend 

15.11. pátek 19:00 Dějiny kontra Spejbl 

16.11. sobota 15:00 Dějiny kontra Spejbl Představení pro seniory

  19:00 Dějiny kontra Spejbl NOC DIVADEL

19.11. úterý 10:00 Past na Hurvínka 

20.11. středa 10:00 Past na Hurvínka 

21.11. čtvrtek 10:00 Past na Hurvínka 

22.11. pátek 10:00 Past na Hurvínka 

23.11. sobota 14:00 Past na Hurvínka + zážitkový workshop pro veřejnost

  16:30 Past na Hurvínka 

24.11. neděle 10:30 a 14:00 Past na Hurvínka 

26.11. úterý 10:00 Past na Hurvínka + zážitkový workshop pro školy

28.11. čtvrtek 10:00 Hurvínkův Mikuláš 

29.11. pátek 10:00 Hurvínkův Mikuláš 

30.11. sobota 10:30 a 14:00 a 16:30 Hurvínkův Mikuláš 

OTÁZKA
11/2019



Štolbova. 
Ulice vede z Heyrovského náměstí do ulice Na Okraji. Od roku 

1930 až do roku 1972 byla tato malá ulička součástí ulice Na Pe-
třinách. Po roce 1972, kdy vzniklo Heyrovského náměstí, byla 
z původního úseku vydělena a pojmenována Štolbova.

František Štolba byl anorganický a analytický chemik, jeden z prv-
ních představitelů české moderní chemické vědy a profesor na praž-
ské technice.

František Štolba se narodil 24. března 1939 v Hradci Králové. Stu-
doval na zemském polytechnickém ústavě v Praze, kde byl v letech 
1860–64 stipendistou. Mezi lety 1864–68 byl asistentem u profe-
sora  ballinga pro všeobecnou a technickou chemii. V témže roce 
byl zástupcem profesora pro vyučování všeobecné chemie v čes-
kém jazyce. Po rozdělení techniky na českou a německou část byl 
jmenován profesorem technické a encyklopedie chemie. Když byl 
zemský polytechnický ústav převzat do státní správy, stal se v roce 
1875 řádným profesorem. 

František Štolba se věnoval chemicko-technologickým předmě-
tům, především kvasné technologii, pivovarnictví a cukrovarnictví. 
Vedle toho působil i na sladovnické škole a pořádal též přednášky 
pro laickou veřejnost. Publikoval v celé řadě českých a cizojazyčných 
časopisech, kde uveřejnil přes 200 vědeckých pojednání z různých 
oborů chemie. Pozoruhodné jsou jeho práce, týkající se vzácných ze-
min, fl uorokřemičitanů a mnoha nových analytických metod. Jeho 
výzkumné práce jsou základem pro pozdější krystalografi cké úpravy 
a mikrochemii. 

V roce 1882 převzal obor encyklopedie chemie na ČVut profesor 

Antonín bělohoubek a Štolba se věnoval hutnictví a metalurgii. Spo-
lu v roce 1891 založili „Časopis pro průmysl chemický“. Jeho práce vy-
nikají bystrým úsudkem i experimentálními obsahy.  

František Štolba byl ve dvou funkčních obdobích 1876–78 
a 1882–83 rektorem ČVut. byl také členem mnoha vědeckých spolků 
včetně Královské české společnosti nauk. Obdržel řadu ocenění a vy-
znamenání. V roce 1906 je jmenován dvorním radou. V roce 1909 mu 
byl udělen čestný doktorát technických věd za celoživotní pedago-
gickou i vědeckou činnost. téhož roku mu byl udělen komturský kříž 
Řádu Františka Josefa a čestný titul doktora technických věd Českého 
vysokého učení technického v Praze. během mnoha let výuky vycho-
val celé generace chemiků a kladl důraz na kombinaci teorie a praxe. 

František Štolba zemřel 4. dubna 1910 v Praze.
(mip)

13

ŠTOLBOVA
BŘEVNOV - PRAHA 6

Historické � obn� tiv názvech ulic Prahy 6



14

Věda pro život. 
Česká zemědělská univerzita připravila 
přehlídku fi lmů s vědeckou tématikou

Zcela ojedinělý svým zaměřením je 
Mezinárodní festival dokumentárních 
filmů s tématikou věd o životě Life 
Sciences Film Festival, jehož 9. roč-
ník se uskuteční od 4. do 8. listopadu 
v prostorách Auly České zemědělské 
univerzity (ČZu). Ve dvou kategoriích 
nabídne 29 soutěžních snímků; v sek-
ci Soutěž 26 filmů, v sekci informativ-
ní projekce 3 snímky. Festival svými 
díly obeslali tvůrci ze Spojených stá-
tů, Francie, Kanady, Austrálie, České 
republiky, Velké británie, Německa, 
Holandska, irska a itálie. Diváci je 
uvidí v české a anglické verzi. Vstup 
na všechny projekce je zdarma.

K vidění budou filmy od šesti minu-
tových po celovečerní, a to především 
snímky dokumentární, z nichž některé 
svým ztvárněním přesahují do světa 
filmového umění a filozoficko-etické-
ho podobenství. uvedení některých 
snímků doprovodí komentáře a mo-
derované diskuse.

Cílem mezinárodního soutěžního 
festivalu dokumentárních filmů Life 
Sciences Film Festival (LSFF) je před-
stavit nejnovější snímky z oblasti věd 
a prezentovat možnosti jejich využití 
ve vzdělávání. Náplň festivalu tvoří 
vedle samotné soutěže další projek-
ce, diskuse s tvůrci filmů a odborníky 
z oblastí, na jejichž témata se filmy 
koncentrují. 

Od mikrosvěta po makrosvět – ane-
bo obráceně. Od neviditelného světa 
mikroorganismů po globální změny, 
kterými procházejí velcí i malí hráči 
živočišné i rostlinné říše, člověk i prů-
mysl jím vytvořený. to vše v neuvěři-
telných souvislostech a vzájemné pro-
vázanosti.

Pro festival, jehož pořadatelem je 
ČZu, jsou nejpřirozenějšími tématy 
rostliny, zvířata, zemědělství, příro-
da a místo, jaké v ní člověk zaujímá. 
tak například: 100 bilionů bakterií, 
které jsou prospěšné našemu zdraví 
a mohly by přinést revoluci v medicí-
ně, vitamíny, jejich historie a tolik dis-
kutované vitaminové doplňky, mýty 
a skutečnosti o tzv. superpotravinách 
a jaký dopad má jejich pěstování 
na rodiny zemědělců a rybářů po ce-
lém světě, nutnost udržitelných po-

travinových systémů – a ano – hmyz 
jako jídlo budoucnosti. Dále ekologic-
ké zemědělství, které proměňuje i tak 
prastaré postupy jako ty při pěstová-
ní vína, jeho dopad na půdu a boj se 
suchem, nebo likvidace malých ze-
mědělců a ničení životního prostředí, 
které má na svědomí vedle asijské vel-
moci Číny také západní agrobyznys – 
italský snímek Sojalismus asi nebude 
úplně pěkným pohledem do reality…

Svět potravin a éterický svět vůní 
spojuje film věnovaný sladké vanilce. 
Cena této nepostradatelné ingredi-
ence přidávané do jídla i jedné z nej-
podstatnějších substancí pro výrobu 
parfémů, několikanásobně stoupla 
a rozpoutala tak cenovou válku coby 
nejdražší koření světa. Speciální po-

ložkou festivalu je pak snímek na-
zvaný Jazyk vůní, který umožní vhled 
do světa čichu. Podle něj lidé dokáží 
rozlišit zhruba bilión vůní a zápachů, 
ale nedokáží je popsat slovy. Film za-
angažoval na dvě desítky předních 
odborníků a výrobců ikonických zna-
ček parfémů s cílem vytvořit nový, ob-
jektivní jazyk vůní. 

Velkým tématem prezentovaných 
snímků jsou stromy, stromy, stromy, 
les, les a zase les  – byla vždy nebo te-
prve nastane „doba lesová“? Film pod 
tímto názvem představuje průmyslo-
vé lesnictví a jeho alternativy: živý les 
nebo zelenou poušť - takové je roz-
hodnutí dneška, které ovlivní krajinu 
zítřka. Může naše krajina přežít dalších 
sto let? O tom bude český snímek Pro-

Z fi lmu Albatros

Z fi lmu Vanilka - Honba za hnědým zlatem
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měny krajiny v posledních 100 letech. 
Dokumentem bude provázet geolog, 
klimatolog a spisovatel Václav Cílek. 
Zatímco česká romantická literatura 
má díky Šrámkovi Stříbrný vítr, irové 
mají svou Stříbrnou větev – dokumen-
tárně poetický snímek oslavující kraji-
nu, zemědělství a přírodu.

Dalším velkým tématem festivalu 
jsou zvířata – jejich záchrana, napří-
klad antilop v Senegalu, zde je vý-
razná česká stopa, nebo návrat vel-
kých kopytníků, volně žijících zubrů, 

do české krajiny nedaleko benátek 
nad Jizerou. Schopnosti zvířat, jejich 
biologické a fyziologické ustrojení 
stále obestřené tajemstvím zkouma-
jí filmy o volně žijících medvědech, 
předmětem obdivu jsou také sociální 
dovednosti a soudržnost vlčích spo-
lečenství. Dalším světově významným 
ekologickým experimentem, kterému 
věnuje pozornost festivalová nabídka, 
je záchrana korálových útesů, nejcen-
nějších ekosystémů oceánů, a jejich 
obnova pomocí nejnovějších vědec-
kých postupů a metod. 

V centru zájmu je samozřejmě i sám 
člověk a jeho případná proměna 
ve světle nových vědeckých objevů. 
Zkratka CRiSPR znamená nástroj, který 
dokáže měnit lidské geny a který bude 
během několika let používat každá la-
boratoř. Patří k vědeckým objevům, 
který umožňuje měnit naše lidství. Jak 
daleko zajdeme? Na to se ptá a hledá 
odpovědi americký snímek Lidská při-

rozenost. Zdánlivě nejprostší prastará 
forma fyzické i duševní lásky a stav 
zamilovanosti dvou lidí jsou už dlou-
ho předmětem vědeckého zkoumání. 
Film Slast a bolest: Láska očima vědy 
zavede diváka do světa lásky od naro-
zení do smrti. Proč milencům buší srd-
ce? Proč mají menší hlad a proč méně 
spí? Vychází láska z mozku, nebo ze 
srdce? A proč zlomené srdce tak bolí?

Posledním tematickým okruhem 
Life Sciences Film Festivalu je průmy-
sl. Nabídne například pohledy na zero 

waste a cirkulární ekonomiku, jejímž 
cílem je udržitelný rozvoj; film Za ze-
leným horizontem nabízí možnosti, 
jak by mohl vypadat průmysl budouc-
nosti, udržitelná a cenově dostupná 
energetika, ekologické stavebnictví, 
mobilita. Významné jsou také predik-
ce vývoje nejpopulárnějšího doprav-
ního prostředku – auta. Ale autonom-
ního auta! Obří průmyslové odvětví 
v hodnotě 2 bilionů dolarů ročně če-
kají obrovské změny – nové fúze, nové 
investice, noví hráči. O tom a mnohém 
jiném je francouzský dokument Auto-
mobilové války. Další technologií, kte-
rá stále více zasahuje do našich životů, 
jsou algoritmy. Ošemetné a aktuál-
ní téma: „Převládají v čím dál větším 
množství důležitých rozhodovacích 
procesů, třeba zda dostanete práci 
nebo hypotéku nebo kdo bude pro-
puštěn z vězení. Ale rozhodují vždy 
lépe? Jak vypadá společnost, v níž vše, 
a hlavně nás, stále více ovládají velká 

data a počítačové kódy?“ Kdysi Or-
wellovské fantazie, dnes realita? i tom 
bude holandský snímek Otrokem al-
goritmů.

Organizátory festivalu jsou Česká 
zemědělská univerzita v Praze a spo-
lek Harvest Films. Všechny filmy z pro-
gramu LSFF si mohou diváci pustit 
také individuálně v otevírací době 
Studijního a informačního centra 
(PO–Čt 9:00–19:00), což umožní festi-
valová mediatéka (místnost 140, ČZu, 
Kamýcká 129, Praha 6). Součástí festi-

valu bude prezentace další programo-
vé sekce nazvané Food Film Fest (FFF) 
a to 16. listopadu 2019 v Kampusu 
Dejvice.

Po skončení festivalu budou rozdá-
ny ceny: Velká cena LSFF 2019 od fes-
tivalové poroty a Cena diváků, o které 
rozhodne hlasování návštěvníků. Ve-
dle toho udělí své ceny také jednotli-
vé fakulty ČZu: Fakulta agrobiologie, 
potravinových a přírodních zdrojů, 
Provozně ekonomická fakulta, tech-
nická fakulta, Fakulta lesnická a dře-
vařská, Fakulta životního prostředí 
a Fakulta tropického zemědělství. 
Zvláštní cenou poroty bude Cena 
za nejlepší Food Film. Vyhlášení vý-
herců festivalových cen proběhne 8. 
listopadu 2019 a výsledek bude zve-
řejněn na webových stránkách LSFF.

(red)
(text vznikl s využitím webových 
stránek www.lsff.cz)

Z fi lmu Za zeleným horizontem
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Petřinská tramvajová anabáze I
Milan Mikeš - vzpomínky bývalého zaměstnance 
Dopravního podniku a petřinského patriota.

Narodil jsem se na Petřinách a přilnul 
k této nad Prahou, poli, lesíkem a oborou, 
oddělené části Prahy. Až do roku 1950 se 
zde nic mimořádného neudálo. Ke zmí-
něnému datu se ale váže něco zcela vý-
jimečného v historii Prahy 6. Chci využít 
nadcházející výročí a z mála dochovaných 
artefaktů připomenout, co se na Petřinách 
před 70 lety událo.  Jednalo se o něco, co 
dnešní generace těžko pochopí – obyva-
telé si svépomocí vybudovali tramvajo-
vou trať.

teprve roku 1922 byla Horní Liboc připo-
jena k velké Praze a s ní i území, kde se dnes 
nachází Petřiny. Název podle historiků vzni-
kl patrně od nedalekého Petřína. Po připo-
jení k velké Praze se místní pole a louky za-
čaly přeměňovat na rodinné domky. Došlo 
k dopravnímu napojení k cestě do Liboce 
a ke konečné tramvaje u Vojenské nemoc-
nice. Původní trať z roku v 1932 končila 
na Ořechovce. K nemocnici byla prodlouže-
na roku 1938. S nástupem nacismu se zde 

omezila výstavba domů. Poslední realizo-
vané domy se nacházely v bloku, které byly 
po staviteli beranovi nazývány „beraňáky“. 
O ukončení výstavby svědčilo ještě po vál-
ce několik nedostavěných domů u fotbalo-
vého hřiště a stavební ohrada s míchačkami 
v místě domu č. p. 311 v ulici Na Petřinách. 
Ještě před válkou rostlo přání obyvatel 
o lepší dopravní spojení. byl to zájem jak 
starousedlíků z Liboce, tak majitelů nových 
domů na Petřinách. to vedlo k tomu, že 
od roku 1937 byla Dopravním podnikem 
zavedena autobusová linka „t“ na Vypich 
a na bílou horu, ale pouze do začátku války. 
tak se dostáváme k tomu, že skupina ma-
jitelů domů a nájemníků z Petřin a Horní 
Liboce sepsala dne 28. října 1940 žádost 
adresovanou na Městskou radu hlavního 
města Prahy. V této žádosti žádají a zdů-
vodňují prodloužení trati č. 20 od Vojenské 
nemocnice před fotbalové hřiště Hvězda 
Liboc. V dopise s při-
loženými podpisy se 

mimi jiné uvádí, že ve zmíněné lokalitě je 
200 domů a počet obyvatel činí 3 000. 

Pokračování v dalším čísle.
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Do odívání dob minulých nahlíží výstava Krá-
sa pro ženu stvořená, kterou připravilo Muzeum 
hlavního města Prahy. Obyvatelé Prahy 6 se za ní 
nemusí vydávat daleko, tedy do hlavní budovy 
muzea v Praze 8, protože k vidění je v prostorách 
Studijního a dokumentačního centra Norbertov 
ve Střešovicích, a to od 12. října 2019 do 29. 
března příštího roku. Autoři výstavy věnují po-
zornost pouze jedné, a to neobyčejně důležité 
části ženského tradičního oděvu – čepci. Zde 
představená kolekce prezentuje unikátní sbírku 
lidových čepců ze Slovenského národního mu-
zea v Martině, která ve své úplnosti čítá několik 
tisíc kusů. Výstava představí kromě čepců z kon-
krétních lokalit také čepce různých sociálních 
vrstev obyvatelstva.

„Čepec v minulosti tvořil velmi důležitou 
část slovenského tradičního ženského oděvu. 
Podoba čepce kromě ochrany a ozdoby hlavy 
nositelky jednoznačně dávala najevo postavení 
ženy ve společnosti. Symbolizoval změnu stavu 
– z dívky na ženu. Doprovázel ženu od svatby 
až po hrob. Účes a celková úprava ženské hlavy 
během celého vývoje představovaly nejarchaič-
tější a nejkonzervativnější prvky lidového odě-
vu. Na Slovensku se zachovaly až do poloviny 
20. století,“ říkají autoři výstavy. 

V případě lidového oděvu, ať už ženského či 
mužského, slovo „móda“ v podstatě nenajde-
me. Estetické vnímání konzervativních lidových 
vrstev se měnilo pomalu a proměnlivou módu 
vyšších společenských vrstev přejímalo lidové 
umění do svého estetického kánonu, vyjád-
řeného například právě lidovým oděvem jako 
esteticky a sociálně provázaným celkem, jen vel-
mi pozvolna. Dle historiků umění například „se-
stup“ voluty, dekorativního prvku barokní archi-
tektury, do lidového umění trvalo cca 150 - 200 
let, na štítových stěnách domů jihočeských 
vesniček se voluta, typická pro selské baroko, 
objevuje nejdříve až v první třetině, ale spíše až 
v polovině 19. století, stejně jako například tuli-
pán v ornamentice lidového výtvarného umění 
i odívání. 

Lidový oděv, nesprávně zobecňovaný jako 
„kroj“, je charakteristický oděv určité skupiny 
buď podle konkrétního spolku nebo profese, 
například podle cechů, nebo podle regionální 
příslušnosti, kde je uměleckým a sociálním vý-
razem materiální, tedy hmotné kultury, kterou 
zkoumá a dokumentuje vědní obor postaru na-
zývaný etnografi e. Lidový oděv zahrnoval i šaty 
všední, pracovní, sváteční, obřadní a jiné včetně 
odívání chudinských městských vrstev, kdežto 
kroj, nejnákladnější a nejreprezentativnější oděv 
tradiční vesnice, jehož vývoj dosáhl vrcholu prá-
vě v 19. století, býval zpravidla určen a také no-
šen jen pro slavnostní příležitosti. Vyznačoval se 
charakteristickými prvky, například druhem vý-
šivky, krajky, typickými barvami, použitým ma-

teriálem, střihem a celkovou kompozicí. Dědil se 
z generace na generaci a představoval čitelnou 
vizitku osobního a sociálního statusu a zámož-
nosti svého nositele; jiný kroj nosili svobodní, 
ženatí muži či vdané ženy a i podle sebemen-
ších detailů bylo poznat, z jakého kraje či přímo 
z jaké konkrétní vesnice jeho nositel pochází. 
Oděv selských vrstev byl vyroben z dražších lá-
tek a s větší zdobností (barevné korálky, bohatší 
výšivky a krajky, dražší materiály jako brokát, sa-
tén či samet), oděv chudších vrstev byl zhotoven 
z archaičtějšího a levného materiálu (režné plát-
no) a k výzdobě používal dostupné dekorativní 
postupy – batiku, modrotisk a geometrickou 
výšivku.

Hlava korunuje člověka, a proto i v lidovém 
oděvu byla její pokrývce, ať už šátku či čepci, 
věnována mimořádná pozornost; důležitá byla 
použitá látka, střih, barva, dekor či aplikace 
k jeho ozdobě – krajky, korálky, výšivky. Neméně 
důležitý byl také úvaz, který neměl jen praktic-
kou funkci, jak čepec na hlavě udržet, ale i deko-
rativní a sociální. Úvazů existovala celá řada a li-
šily se dle tradice a regionálních zvyklostí, někde 
byl zcela nenápadný a schovaný pod samotným 
čepcem, jinde byl vyveden vně do týlu a zdůraz-
něn holubičkou, nebo nad čelo a korunoval tak 
celek oděvu a dodával mu konečnou podobu 
a jistou sošnost. Výstava je připravena z kolekce 
slovenských lidových čepců, ale jejich funkce 
užitná, sociální i výtvarná byla platná bez výjim-
ky nejen pro Čechy, Moravu a celou Evropu, ale 
i pro tradiční kultury všech kontinentů. 

Výstava Krása pro ženu stvořená nabízí pěk-
nou podívanou a inspiraci nejen pro běžné 
návštěvníky, kteří milují módu, boty, kabelky, 
módní doplňky a všeliké nositelné hadříky vše-
ho druhu. Na své si mohou přijít i profesionální 
módní návrháři, designéři, fotografové a vý-
tvarníci z dalších výtvarných oblastí, kteří vědí, 
že i když kompletní návraty nejsou možné, mi-
nulost může přinést nové nápady inspirované 
stylem, estetikou, dekorem, jednotlivými prvky 
a funkčností i skrze takto specifi ckou položku, 
jakou je kolekce lidových čepců ze Slovenska. 

Expozice volně navazuje na předcházející vý-

stavu „božena Rothmayerová Horneková a Alice 
Masaryková. Svěřenkyně a mentor 1926–1939, 
neboť Alice Masaryková nacházela zálibu ve sbí-
rání tradičních textilií a dlouhodobě působila 
v bystričce u Martina na Slovensku. Výstava byla 
součástí oslav k 100. výročí vzniku Českosloven-
ska a dokumentovala vzájemné vztahy mezi 
dvěma významnými osobnostmi české ženské 
kultury 20. a 30. let 20. století, textilní výtvarnicí 
boženou Rothmayerovou rozenou Hornekovou 
a dcerou prezidenta republiky Alicí Masaryko-
vou. 

Součástí výstavy Krása pro ženu stvořená 
bude i doprovodná přednáška Mgr. Evy Dudko-
vé, která představí tradiční ženské pokrývky hla-
vy v širších souvislostech – vývoj čepce, účesu 
a úpravy hlavy, výzdobných technik, barevnosti, 
ornamentů a regionálních typů. Přednáška se 
uskuteční 6. 11. 2019 od 17 hodin. Rezervace 
z důvodu omezené kapacity sálu nutná, vstup-
né 60 Kč.

Studijní a dokumentační centrum Norbertov 
se nachází v památkové zóně Staré Střešovice 
v ulici Nad Hradním vodojemem 53. Hlavním 
cílem a posláním jeho činnosti je v úzké ná-
vaznosti na dvě významné vily, Rothmayerovu 
a Müllerovu, v jejíchž blízkosti stojí, propago-
vat moderní pražskou meziválečnou a pová-
lečnou architekturu, bytovou kulturu, užité 
umění a životní styl, představované v obou 
objektech rozdílným způsobem. Přízemí je 
vyhrazeno jednak výstavám, jednak před-
náškám věnovaným osobnostem a tématům 
spjatým s oběma vilami.

„Zatímco Müllerova vila patří, především svý-
mi interiéry a osobou architekta Adolfa Loose, 
ke zlatému fondu evropské moderní architek-
tury, Rothmayerova vila, mnohem skromnější 
v architektonickém výrazu, ale bohatá kultur-
ním životem, který se ve vile a v Sudkově ,za-
hradě pana kouzelníka´ odehrával, na vstup 
do obecného povědomí teprve čeká,“ vysvět-
luje na svých webových stránkách Muzeum 
hlavního města Prahy, které v současné době 
spravuje čtrnáct objektů různého charakteru, 
v nichž se nacházejí jak stálé expozice, tak ča-
sově omezené výstavy.  „Součástí centra Nor-
bertov je také depozitář sloužící pro uložení 
předmětů z obou vil, které nebyly vystaveny, 
archiv s dokumentací rekonstrukce obou 
staveb, výsledky výzkumu díla Adolfa Loose 
v českých zemích a odborná, tematicky zamě-
řená knihovna.“

Dále má sloužit široké a odborné veřejnosti 
pro setkávání a diskuse, přednášky, dílny a další 
akce, zaměřené na kultivaci vnímání moderní ar-
chitektury i kultury. Pro zájemce z řad badatelů 
je v prvním patře umístěna badatelna s možnos-
tí studia archiválií a odborné literatury.

(red)

Nejen pro zájemce o lidovou kulturu.
Norbertov hostí výstavu Krása pro ženu stvořená

Pohled do výstavy Krása pro ženu stvořená, Stu-
dijní a dokumentační centrum Norbertov
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PORTE – GALERIE VILLA PELLÉ Pelléova 10, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 326 180, e-mail: info@villapelle.cz, www.villapelle.cz

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

 LUKÁŠ MUSIL – AZAJTÓKZÁRÓDNAK! | 25. 9. – 24. 11. 2019
Celkově  výstavu “JEN/NEJ” – Lukáše Musila, koncepč ně  i prostorově , chápeme jako výstavu “s př esahem” a to ať  už z po-
hledu samotného diváka / návště vníka, který je s dílem konfrontován, tak i pro osobnost autora, který speciálně  pro tuto 
výstavu a zcela poprvé vytvář í takto monumentální a trojrozmě rné objekty. Jednotícím prvkem projektu je linie, která je 
nejen charakteristická pro Musilovu práci, zároveň  je i jakýmsi základním pojítkem mezi jím a galerií, která se zabývá ilu-
strací, tedy kresbou – linií, tak divákem – č lově kem, který ji jako archetyp chápe, jakožto bazální př edpoklad kresby, nebo 
výrazového prostř edku vů bec. A právě  ony př esahy mezi uvnitř  a ven, galerií a č lově kem, autorem a divákem, veř ejným 
a soukromým, obrazem a objektem č i umě ním a vandalstvím, dále si dosaď te vlastní, chce výstava otevř eně  zpracovat, 
diskutovat a př iblížit. Linie prostupující celou galerií, stává se její souč ástí. K ně kterým sálů m se jen př iblíží, jiné zcela 
ovládne. V ně kterých př ípadech se až zcela fyzicky odpoutá od plochy a opanuje ně která z temně jších velkoformátových 
pláten, nebo se zhmotní v podobě  prostorového objektu ať  už uvnitř , č i mimo galerii. Ona linie neposlušně  vystupující 
mimo svů j prostor a mantinely doprovodí svého citlivého diváka už cestou z metra, př ímo do útrob Villy Pellé. Krom tě chto 
zř etelných tematických prvků  výstavy jako jsou svoboda, podstata, identita, nebo symbol a intimita, budou také význam-
nou č ást výstavy tvoř it Musilovy práce z př edešlých let, ve kterých se podobně  zabývá hledáním výrazových prostř edků  
za pomoci kvě tin, oblič ejů , zvíř at i lidí, nebudou chybě t ani zcela nová díla, která vznikají v jeho budapešť ském ateliéru. 

ILUSTRÁTORSKÁ DÍLNA S JULIANOU CHOMOVOU | NEDĚLE, 10. LISTOPADU 15:00–16:00
Kdo je ilustrátor a jak se jím může člověk stát? Jak vypadá autorská kniha? Jakými technikami ilustrátoři pracují? 

Ateliér Pellé představuje nový formát tvůrčích dílen pro děti. Zveme mladé návštěvníky galerie k setkání s progresivními tvářemi současné ilustrace a k společ-
nému tvoření. Umělci se ve spolupráci s Ateliérem Pellé chopí konceptu tvůrčí dílny i samotného lektorování a přivedou tak k životu jedinečný dialog mezi jejich 
tvorbou a návštěvníky galerie. Děti si tak budou moci v průběhu školního roku vyrobit autorskou knihu pod taktovkou osloveného umělce a objevit v sobě skrytý 
talent! Vhodné pro děti od 7 do 15 let, trvání 120 minut. Cena 160 Kč / účastník dílny 

DERNISÁŽ A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY S AUTOREM | NE 24. 11. V 18 HODIN
Přijměte pozvání Galerie Villa Pellé a nechte se provést výstavou Azajtókzáródnak! výrazné osobnosti současného umění Lukáše Musila. Zjistíte, co se skrývá za ta-
jemným názvem výstavy. Sám autor vás provede posledními čtyřmi lety svého života a tvorby mezi Budapeští a Prahou. Nechte se okouzlit minimalisticky čistou 
sérií pláten zvířat, v níž uzavírá prvopočátky umění a v jednoduchých liniích hledá tenké hranice mezi kresbou, písmem, znakem a symbolem. Objevte jeho nejnovější 
brilantní konvolut expresivních “Tváří” na plátně, která ještě nedávno vznikala v Budapešti. Uchvátí vás symbolikou velkoformátových  děl s dominujícím průnikem 
horizontál a vertikál, tvořících kříž, jeden z nejstarších archetypů vůbec. Uvidíte také jak využil příležitost osadit zahradu galerie dvěmi monumentálními objekty, které 
speciálně pro ni navrhl. Komentovaná prohlídka s autorem vám na jednom místě odhalí výstavu plnou kontrastů, monochromatických i celobarevných děl, která ote-
vřou dveře k další poloze Musilovy práce a odhalí vývoj vlastních tvůrčích postupů posledních čtyř let i výhled do let budoucích. Vstupné — 120 Kč plné / 60 Kč snížené.

ŠLITR ŠLITR ŠLITR | 30. 11. 2019 – 15. 2. 2020
Tři významná výročí – 60 let od vzniku divadla Semafor, 50 let od náhlé smrti Jiřího Šlitra a 95 let od jeho 
úmrtí připomene Galerie Vila Pellé rozsáhlou výstavou jeho výtvarného díla. Základní členění výstavy opíše 
několik tematických okruhů. Cestování patřilo k vášním Jiřího Šlitra. Nejen díky pracovním cestám s Laternou 
magikou, divadlem Semafor, se Šlitrovi podařilo uskutečnit mnoho zahraničních cest a pobytů během nichž 
neustále kreslil. Vystavíme ojedinělé kresby krajin, ale především osobité a zábavné studie městského živo-
ta, rozsáhlou sérii výjevů z barů a kaváren. Přímá linka povede k momentkám z koncertů a divadel. Setkáme 
se i s karikaturními studiemi hudebníků a zpěváků. Karikaturní zkratka vedla v některých momentech až 
k tvorbě poetických kreslených vtipů. Zvláštní a rozsáhlou kapitolu představují Šlitrovy portrétní i figurální 
ženské kresby v rozpětí od reálné studie, přes karikaturní momentky po vtipné i živočišné erotické variace. 
Šlitra Šlitrovým perem a štětcem představí kolekce autoportrétních kreseb a maleb vzniklých v rozpětí ne-
mnoha let autorova předčasně ukončeného života.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY ŠLITR ŠLITR ŠLITR | 12. PROSINCE, 18 H.

ILUSTRÁTORSKÁ DÍLNA SE SAKI MATSUMOTO | NEDĚLE, 8. PROSINCE 15:00–16:00
Kdo je ilustrátor a jak se jím může člověk stát? Jak vypadá autorská kniha? Jakými technikami ilustrá-
toři pracují? Ateliér Pellé představuje nový formát tvůrčích dílen pro děti. Zveme mladé návštěvníky galerie k setkání s progresivními tvářemi současné 
ilustrace a k společnému tvoření. Umělci se ve spolupráci s Ateliérem Pellé chopí konceptu tvůrčí dílny i samotného lektorování a přivedou tak k životu 
jedinečný dialog mezi jejich tvorbou a návštěvníky galerie. Děti si tak budou moci v průběhu školního roku vyrobit autorskou knihu pod taktovkou oslove-
ného umělce a objevit v sobě skrytý talent! Vhodné pro děti od 7 do 15 let, trvání 120 minut. Cena 160 Kč/účastník dílny 
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tel.: +420 224 326 180, e-mail: info@villapelle.cz, www.villapelle.cz

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

 LUKÁŠ MUSIL – AZAJTÓKZÁRÓDNAK! | 25. 9. – 24. 11. 2019
Celkově  výstavu “JEN/NEJ” – Lukáše Musila, koncepč ně  i prostorově , chápeme jako výstavu “s př esahem” a to ať  už z po-
hledu samotného diváka / návště vníka, který je s dílem konfrontován, tak i pro osobnost autora, který speciálně  pro tuto 
výstavu a zcela poprvé vytvář í takto monumentální a trojrozmě rné objekty. Jednotícím prvkem projektu je linie, která je 
nejen charakteristická pro Musilovu práci, zároveň  je i jakýmsi základním pojítkem mezi jím a galerií, která se zabývá ilu-
strací, tedy kresbou – linií, tak divákem – č lově kem, který ji jako archetyp chápe, jakožto bazální př edpoklad kresby, nebo 
výrazového prostř edku vů bec. A právě  ony př esahy mezi uvnitř  a ven, galerií a č lově kem, autorem a divákem, veř ejným 
a soukromým, obrazem a objektem č i umě ním a vandalstvím, dále si dosaď te vlastní, chce výstava otevř eně  zpracovat, 
diskutovat a př iblížit. Linie prostupující celou galerií, stává se její souč ástí. K ně kterým sálů m se jen př iblíží, jiné zcela 
ovládne. V ně kterých př ípadech se až zcela fyzicky odpoutá od plochy a opanuje ně která z temně jších velkoformátových 
pláten, nebo se zhmotní v podobě  prostorového objektu ať  už uvnitř , č i mimo galerii. Ona linie neposlušně  vystupující 
mimo svů j prostor a mantinely doprovodí svého citlivého diváka už cestou z metra, př ímo do útrob Villy Pellé. Krom tě chto 
zř etelných tematických prvků  výstavy jako jsou svoboda, podstata, identita, nebo symbol a intimita, budou také význam-
nou č ást výstavy tvoř it Musilovy práce z př edešlých let, ve kterých se podobně  zabývá hledáním výrazových prostř edků  
za pomoci kvě tin, oblič ejů , zvíř at i lidí, nebudou chybě t ani zcela nová díla, která vznikají v jeho budapešť ském ateliéru. 

ILUSTRÁTORSKÁ DÍLNA S JULIANOU CHOMOVOU | NEDĚLE, 10. LISTOPADU 15:00–16:00
Kdo je ilustrátor a jak se jím může člověk stát? Jak vypadá autorská kniha? Jakými technikami ilustrátoři pracují? 

Ateliér Pellé představuje nový formát tvůrčích dílen pro děti. Zveme mladé návštěvníky galerie k setkání s progresivními tvářemi současné ilustrace a k společ-
nému tvoření. Umělci se ve spolupráci s Ateliérem Pellé chopí konceptu tvůrčí dílny i samotného lektorování a přivedou tak k životu jedinečný dialog mezi jejich 
tvorbou a návštěvníky galerie. Děti si tak budou moci v průběhu školního roku vyrobit autorskou knihu pod taktovkou osloveného umělce a objevit v sobě skrytý 
talent! Vhodné pro děti od 7 do 15 let, trvání 120 minut. Cena 160 Kč / účastník dílny 

DERNISÁŽ A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY S AUTOREM | NE 24. 11. V 18 HODIN
Přijměte pozvání Galerie Villa Pellé a nechte se provést výstavou Azajtókzáródnak! výrazné osobnosti současného umění Lukáše Musila. Zjistíte, co se skrývá za ta-
jemným názvem výstavy. Sám autor vás provede posledními čtyřmi lety svého života a tvorby mezi Budapeští a Prahou. Nechte se okouzlit minimalisticky čistou 
sérií pláten zvířat, v níž uzavírá prvopočátky umění a v jednoduchých liniích hledá tenké hranice mezi kresbou, písmem, znakem a symbolem. Objevte jeho nejnovější 
brilantní konvolut expresivních “Tváří” na plátně, která ještě nedávno vznikala v Budapešti. Uchvátí vás symbolikou velkoformátových  děl s dominujícím průnikem 
horizontál a vertikál, tvořících kříž, jeden z nejstarších archetypů vůbec. Uvidíte také jak využil příležitost osadit zahradu galerie dvěmi monumentálními objekty, které 
speciálně pro ni navrhl. Komentovaná prohlídka s autorem vám na jednom místě odhalí výstavu plnou kontrastů, monochromatických i celobarevných děl, která ote-
vřou dveře k další poloze Musilovy práce a odhalí vývoj vlastních tvůrčích postupů posledních čtyř let i výhled do let budoucích. Vstupné — 120 Kč plné / 60 Kč snížené.

ŠLITR ŠLITR ŠLITR | 30. 11. 2019 – 15. 2. 2020
Tři významná výročí – 60 let od vzniku divadla Semafor, 50 let od náhlé smrti Jiřího Šlitra a 95 let od jeho 
úmrtí připomene Galerie Vila Pellé rozsáhlou výstavou jeho výtvarného díla. Základní členění výstavy opíše 
několik tematických okruhů. Cestování patřilo k vášním Jiřího Šlitra. Nejen díky pracovním cestám s Laternou 
magikou, divadlem Semafor, se Šlitrovi podařilo uskutečnit mnoho zahraničních cest a pobytů během nichž 
neustále kreslil. Vystavíme ojedinělé kresby krajin, ale především osobité a zábavné studie městského živo-
ta, rozsáhlou sérii výjevů z barů a kaváren. Přímá linka povede k momentkám z koncertů a divadel. Setkáme 
se i s karikaturními studiemi hudebníků a zpěváků. Karikaturní zkratka vedla v některých momentech až 
k tvorbě poetických kreslených vtipů. Zvláštní a rozsáhlou kapitolu představují Šlitrovy portrétní i figurální 
ženské kresby v rozpětí od reálné studie, přes karikaturní momentky po vtipné i živočišné erotické variace. 
Šlitra Šlitrovým perem a štětcem představí kolekce autoportrétních kreseb a maleb vzniklých v rozpětí ne-
mnoha let autorova předčasně ukončeného života.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY ŠLITR ŠLITR ŠLITR | 12. PROSINCE, 18 H.

ILUSTRÁTORSKÁ DÍLNA SE SAKI MATSUMOTO | NEDĚLE, 8. PROSINCE 15:00–16:00
Kdo je ilustrátor a jak se jím může člověk stát? Jak vypadá autorská kniha? Jakými technikami ilustrá-
toři pracují? Ateliér Pellé představuje nový formát tvůrčích dílen pro děti. Zveme mladé návštěvníky galerie k setkání s progresivními tvářemi současné 
ilustrace a k společnému tvoření. Umělci se ve spolupráci s Ateliérem Pellé chopí konceptu tvůrčí dílny i samotného lektorování a přivedou tak k životu 
jedinečný dialog mezi jejich tvorbou a návštěvníky galerie. Děti si tak budou moci v průběhu školního roku vyrobit autorskou knihu pod taktovkou oslove-
ného umělce a objevit v sobě skrytý talent! Vhodné pro děti od 7 do 15 let, trvání 120 minut. Cena 160 Kč/účastník dílny 
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Zimní servis Volkswagen.

Přezuj, nalož,
nastartuj.

Váš servisní partner Volkswagen PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39, Praha 6, 162 00
tel.: 800 101 212, e-mail: info@prerost-svorc.cz, www.prerost-svorc.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service. Volkswagen

Přezout, naložit, nastartovat a bez starostí vyrazit? To nebude žádný problém, pokud využijete naši aktuální nabídku zimních 
pneumatik s bezplatnou PneuGarancí, výhodné servisní úkony s Originálními díly Volkswagen®, širokou nabídku Originálního 
příslušenství Volkswagen® a zimní servisní prohlídku vozu v našem autorizovaném servisu. Naše nabídka platí do 31. 12. 2019.

299 Kč
Servisní prohlídka
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