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Rozhovor s Martinem Kláskem Ve znamení růže Letiště Praha má prvního robota
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I loutkoherec musí být uvěřitelný - rozhovor s Martinem Kláskem

Oslavy 100. výročí založení Československa, které proběhly na Dejvické ulici dne 28. října 

Tereza Riedlbauchová: Vydávání poezie znamená vytrvat v nadšení 

Historické osobnosti v názvech ulic Prahy 6 - Rybova

Ve znamení růže. Rozeta – síla pramenící ze středu

Nakynuté štěstí - legenda zvaná vánočka

Emil Šneberg - Moje vzpomínky na Vokovice a Veleslavín (VIII. část)
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1/12/SO 14:00/KINO JUNIOR - Čertí brko
 16:00/KINO JUNIOR - Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
 18:30/NOVINKA - Creed II
 21:00/NOVINKA - Bohemian Rhapsody
2/12/NE  14:00/DIVADLO PRO DĚTI
 16:00/KINO JUNIOR - Čertí brko
 18:30/NOVINKA - Bohemian Rhapsody
3/12/PO 16:00/KINO SENIOR - Tajuplný vlak
 19:30/CESTOVATELSKÝ VEČER - Trabanti: Velká cesta domů – setkání 
 s cestovatelem Danem Pribáňem
4/12/ÚT 18:30/NOVINKA - Bohemian Rhapsody
 21:00/NOVINKA - Climax
5/12/ST  18:00/KONCERT PRO DĚTI - Miro Jaroš: Vánoční turné 
 „Těšíme se na Ježíška“
 19:30/MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - Mikuláš, čert a anděl na Dlabačově!
6/12/ČT 16:00/KINO SENIOR - Noc na Zemi
 18:30/NOVINKA - Climax
 21:00/NOVINKA - Smrtelné stroje – TITULKY
7/12/PÁ - 8/12/SO
 Vánoční bazááár – 6. ročník
 Tradiční charitativně - kulturní Vánoční Bazááár pořádá Nadační fond
  Šestý smysl. Kulturní program za dobrovolné vstupné:
7/12/PÁ 15:00/START - Otevření bazáááru
 17:00/FILM PRO DĚTI - Paddington2
 19:30/DIVADLO - Divadlo Verze: Ladislav Hampl: Ukázka z divadelní hry Sudí
 20:30/FILM - Kafe a cigára – Povídkový fi lm Jima Jarmusche
8/12/SO 11:00/START - Otevření bazáááru
 16:00/DIVADLO PRO DĚTI - Divadlo Vocaď Pocaď 
 (pohádka o dobrém jídle aneb když dobře baštíš)
 19:00/KONCERT - Jelení Loje

 20:30/KONCERT - April
 22:00/AFTER PARTY - Dj Mardoša
 Letos z výtěžku zakoupíme vánoční dárky dětem z Prahy 6 vybraným
 ve spolupráci se sociálním odborem MČ Prahy 6, kteří mají Downův 
 syndrom, poruchy autistického spektra či epilepsii.
10/12/PO 19:00/REPLAY - Psí ostrov
 21:00/ENGLISH FRIENDLY – Mug / Twarz / Tvář
12/12/ST 16:00/KINO SENIOR - Mrtvý muž
 18:30/TOP.DOC - Svědkové Putinovi
 21:00/ZÁZNAM KONCERTU - Black Sabbath - The End of The End
14/12/PÁ 19:30/NOVINKA - Aquaman
15/12/SO 21:00/NOVINKA - Aquaman
16/12/NE 14:00/KINO JUNIOR - Čertí brko
 16:00/KINO JUNIOR - Spider-Man: Paralelní světy
 18:30/NOVINKA - Smrtelné stroje - DABING
17/12/PO 18:30/REPLAY - Velká nádhera
 21:00/ENGLISH FRIENDLY - On the Milky road / Na Mlecnom putu 
 / Na Mléčné dráze
18/12/ÚT 19:30/NOVINKA - Oni a Silvio
21/12/PÁ 16:00/KINO SENIOR - Paterson
 18:30/NOVINKA - Aquaman
 21:00/NOVINKA - Smrtelné stroje - TITULKY
22/12/SO 14:00/KINO JUNIOR - Spider-Man: Paralelní světy
 16:00/KINO JUNIOR - Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
 18:30/NOVINKA - Mary Poppins se vrací - DABING
 21:00/NOVINKA - Bumblebee – DABING
PŘIJĎTE DO DIVADLA, VSTUPENKY JIŽ V PŘEDPRODEJI!
13/1/2019/NE  19:00/Filumena Marturano – herecký koncert Simony Stašové 
            a Svatopluka Skopala

PROGRAM KINA DLABAČOV - PROSINEC

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
Dny neuvedené v programu – kino a kavárna pro veřejnost uzavřeny

Vánoční a novoroční prázdniny – kino nepromítá – 23.12.2018 – 1.1.2019
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Ustavující zastupitelstvo zvolilo 
nové vedení Prahy 6. Ustavující zastu-
pitelstvo městské části zvolilo 19. lis-
topadu 2018 nové vedení. Tři politické 
subjekty (KLID, ODS a  STAN) podepsaly 
už téměř před měsícem koaliční smlou-
vu, která jasně popisuje rozdělení kom-
petencí a zároveň disponují v zastupitel-
stvu většinou 27 hlasů. Úvodní jednání 
tedy překvapení nepřineslo a zvolilo zá-
stupce dle podepsané smlouvy. „Nastu-
pující koalice tvořená TOP 09, KDU-ČSL, 
ODS a STAN dává velmi silnou naději, že se 
věci v Praze 6 začnou hýbat tím správným 
směrem – směrem k realizaci rozpracova-
ných projektů zejména v  oblasti školství, 
sociální a  zdravotní politiky a  dopravy. 
Naštěstí již skončilo ono povolební ’vzdu-
choprázdno’ a  můžeme se dát do  práce. 
Velmi se těším, a to ze dvou důvodů. Zapr-
vé nové složení rady vypadá mnohem kon-
struktivněji, a za druhé cítím, že tato nová 
koalice bude mnohem komunikativnější. 
To všechno by měli zaznamenat zejména 

 Personální složení Rady MČ pro volební období 2018-2022 

• starosta Ondřej Kolář za TOP 09 - KLID, 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, odpovědný za územní rozvoj, 
 veřejný prostor a smart city;

• místostarosta Jan Lacina za STAN, odpovědný za správu majetku, kulturu, sport a volný čas;

• místostarosta Jaromír Vaculík za TOP 09 - KLID, odpovědný za ekonomiku a fi nance;

• místostarosta Jiří Lála za ODS odpovědný za oblast dopravy;

• radní Eva Smutná za TOP 09 - KLID, odpovědná za strategický rozvoj a památkovou péči;

• radní Marián Hošek za KDU-ČSL - KLID, 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, odpovědný za oblast investic a bezpečnosti.

občané,“ říká Ondřej Kolář (TOP 09 - KLID), 
starosta Prahy 6. „Zahajujeme práci v ko-
aličním týmu, který má šanci přesáhnout 
nejedno volební období. Naše první kroky 
povedou k  tvorbě poctivého programo-
vého prohlášení, ve kterém nabídne řadu 
promyšlených a funkčních řešení pro naši 
městskou část.“ říká statutární místosta-
rosta Jakub Stárek (ODS).  „Chuti do  práce 

máme víc než dost, jen jsme o  čtyři roky 
zkušenější. Jsem si navíc poměrně jis-
tý tím, že se výrazně zlepší spolupráce 
s hlavním městem, na níž je v řadě ohledů 
Praha 6 závislá a bez níž se městská část 
řídí mnohem obtížněji. Ve  svých gescích 
už jsem kontakty navázal, vypadá to vel-
mi nadějně,“ říká místostarosta Jan Laci-
na (STAN).

Garáže Prašný most - 4. kolo přihlášek. Městská část 
vypisuje 4. kolo přihlášek o garážová stání na Prašném mos-
tě, hlásit se můžete do  31. 12. 2018 Cena za  měsíční užívá-
ní je 800 korun pro osobní vozidlo a  400 Kč pro motocykl. 
Podmínky pro získání parkovacího stání v  garážích jsou 
stejné jako pro získání parkovacích oprávnění v  modrých 
zónách. Stání mohou získat občané s  trvalým bydlištěm 
v  městské části Praha 6 (všechna katastrální území). Trvalé 
bydliště spolu s  dalšími doklady (technický průkaz) proká-
že žadatel při podpisu smlouvy. K  podpisu smluv je čas do 
31. ledna 2019. Garáže nejsou určena pro vozidla na 
pohon CNG/LPG, maximální vjezdová výška je 2,10 m.

Vítězný architektonický návrh Vítězného náměstí. 
Architektonickou soutěž vyhrál návrh architektů Pavla Hniličky, 
Evy Mackové a  Josefa Filipa. Rada HMP pověřila Institut plá-
nování a rozvoje hl. m. Prahy přípravou urbanistické soutěže 
na celkové řešení Vítězného náměstí. Řešit by se mělo nejen 
zlepšení kvality života zdejších obyvatel, ale také dopravní si-
tuace. Vyhlášení výsledků proběhlo 13. 11. 2018 v IPR Praha.
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MČ PRAHA 6 A SPOLEK PORTE VÁS ZVOU NA

FRESH SENIOR PRAHA 6
PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

PROGRAM ⟶ PROSINEC 2018
ÚT 4. 12. V 16.00 VILLA PELLÉ 
| ADVENTNÍ TVOŘENÍ S DANOU ARNAUTOVOU CHALOUPKOVOU  R E Z E R V A C E 
Už jste někdy řešili problém jak hezky zabalit dárek třeba pod vánoční stro-
meček, nebo jak dát neforemnému dárku pěkný tvar? Lektorka Dana Cha-
loupková Amautová ukáže a poradí jak si vyrobit krabičky a schránky, do 
kterých beztvaré dárky umístíte.  (tvůrčí dílna)

ÚT 11. 12 V 16.00 VILLA PELLÉ | VÁNOCE VE STARÉ PRAZE    
Každý z nás si již z dětství odnáší „své“ vánoční zvyky či obyčeje. Na 
přednášce PhDr. Jaroslavy Novákové si připomenete, jak se slavily Vá-
noce za Karla IV., od kdy se vystavují jesličky, kdy k nám přišel vánoční 
stromeček a kde byly v Praze největší vánoční trhy. (přednáška)

ÚT 18. 12. V 16.00 PÍSECKÁ BRÁNA | ADVENTNÍ KONCERT R E Z E R V A C E
Koncert v podání Terézie Hledíkové (housle) a Karolíny Žáková (cello), nada-
ných studentek Pražské konzervatoře, které se úspěšně zúčastnily mnoha sou-
těží jak tuzemských i mezinárodních, zahrají díla světových a českých mistrů 
klasické hudby, ale také tradiční vánoční melodie. (koncert)

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.

NOVÁ NABÍDKA KURZŮ FRESH SENIOR V ROCE 2019:
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

Letiště Václava Havla Praha má 
prvního robota. Master Pepper ces-
tující nejen baví, ale také poskytuje 
informace. Letiště Praha a  společnost 
Mastercard společně uvedli do  provo-
zu prvního robota ve službách českého 
letiště. Robot Master Pepper umístěný 
přímo na Terminálu 2 za bezpečnostní 
kontrolou cestující pobaví, poskytne 
jim základní informace a  zprostředku-
je jedinečný zážitek. Projekt robota je 
součástí technologického rozvoje Le-
tiště Václava Havla Praha v  oblasti zá-
kaznické zkušenosti. Cestujícím bude 
k  dispozici denně od  7:00 do  22:00 
hodin. Projekt Letiště Praha a  Master-
card je výsledkem dlouholetého part-
nerství obou společností a  čerpá i  ze 
zahraničních zkušeností Mastercard 
s tímto robotem. S robotem Masterem 
Pepperem mohou cestující vést inter-
akci v angličtině, nebo češtině. Na pří-
mo kladené dotazy rozumí a odpovídá 
v  anglickém jazyce. Prostřednictvím 
dotykového tabletu, který je součástí 
hardwarového vybavení robota, odpo-
vídá a reaguje v českém jazyce. Master 
Pepper ovládá také autentické pohy-
by, díky kterým baví cestující a  stává 

se jedinečným zážitkem při čekání 
na  let. Skrz své funkcionality funguje 
nejen jako zdroj informací, ale přede-
vším jako prostředek zábavy a zážitků. 
„Letiště Praha disponuje dlouhodobými 
rozvojovými plány. Při jejich tvorbě a re-
alizaci se díváme do vzdálenější budouc-
nosti tak, aby všechny projekty, které 
postupně budou vznikat, měly potenciál 
efektivně fungovat i v horizontu několika 
desítek let. Z toho důvodu sledujeme také  
trendy v  oblasti moderních technologií, 
které vyhodnocujeme a  následně zavá-
díme do  provozu. Technologický rozvoj 
letiště potom směřujeme do  pěti oblas-
tí. Těmi jsou bezpečnost budoucnosti, 
mobilita budoucnosti, pohodlná cesta 
letištěm, virtuální nakupování a  zákaz-
nická zkušenost. Robot Master Pepper 
je příkladem technologického rozvoje 
letiště právě v  oblasti zákaznické  zku-
šenosti,“ říká Václav Řehoř, předseda 
představenstva Letiště Praha. „Máme 
mnohé společné. Jsme globální inova-
tivní technologická společnost, stejně 
jako výrobce robota Master Pepper, 
a  provozujeme nejrychlejší síť pro zpra-
cování plateb, což je důležité i  pro le-
teckou dopravu. A  stejně jako Master 

Pepper zprostředkováváme lidem jedi-
nečné zážitky – v  našem případě v  na-
bídce našich programů k platebním kar-
tám Priceless Specials a  Priceless Cities.  
Mastercard představil první komerční 
aplikaci pro Mastera Peppera již v  roce 
2016 v  Asii,“ uvedl Miroslav Lukeš, 
generální ředitel pro ČR, Slovensko 
a  Rakousko. S  cílem realizovat svůj 
technologický rozvoj otevřelo Letiště 
Praha iniciativu PRGAirportLab, která 
má za  úkol monitorovat trendy ve  vý-
voji nových technologií s  ohledem 
na rozvoj letiště, analyzovat jejich vyu-
žití v letecké dopravě a vybrané projek-
ty realizovat. Příkladem takových tech-
nologií může být například biometrie, 
virtuální realita, smart parkování, vir-
tuální taxi, hologramy, či právě roboti.   
Master Papper se nachází v prostorách 
prstu D Terminálu 2. Nasměruje ces-
tující k  nejbližší informační přepážce, 
dětské místnosti, nebo ke konkrétnímu 
odletovému gatu. Cestujícím na  vyžá-
dání zatančí, nebo si s  nimi ochotně 
pořídí selfie. Zároveň poskytne infor-
mace o  Letišti Praha nebo o  službách 
společnosti Mastercard. Robot Mas-
ter Pepper byl vyroben francouzskou 



Have yourself 
a merry little Christmas 

The US Christmas season is just around the 
corner. ln other words, America is about 
to leap into its annual fit of insanity. lt all begins 
on November 29th with the most dangerous 
shopping day of the year, Black Friday. The deep 
discounts offered by retailers on this day send 
Americans over the edge. Last year 2 people 
were shot, a man was run over by an SUV, and 
fist fights broke out in stores all over the country. 
People sleep in parking lots and stand for hours 
in checkout lines just to save a few bucks on new 
ftat screen televisions. 

Then comes the decorating. Suburban Americans 
will transform their houses into elaborate shrines 
of yuletide excess by littering their yards with 
tableaus of the North Pole and covering their 
hou ses with enough Christmas lights to land a C4 
cargo plane. By the second week of December, 
the Christmas party season is in full swing. 
Americans trudge from one party to next - work, 
bridge clubs, and among friends until they have 
scarfed enough Christmas cookies and eggnog 
to bloatthem beyond recognition. lťs no wonder, 
that by the time Christmas actually arrives most 
American's nerves are so frayed that any sense 
of the Christmas spirit is utterly beyond them. 
ln the end, all this pressure to create the perfect 
Christmas only gives rise to mass depression and 
family dysfunction. 

So before you go racing off to the mail to get that 
new lpad mini with retina display, have a look a 
Josef Lada's Christmas paintings and ask yourself 
if iťs really going to make your Christmas a day 
you'II remember. 

Vocabulary: 
to leap = skočit, vstoupit 
fit of insanity = záchvat šílenství 
shrine = svatyně, oltář 
yuletide = vánoce, vánoční 
to litter = poházet, zaneřádit, znečistit 
tableaus = živé obrazy, výjevy 
in full swing= v plném proudu 
trudge = plahočit se, absolvovat náročnou cestu 
to scarf = spořádat 
to bloat = nafouknout 
frayed = pocuchaný 
utterly = absolutně, zcela 
mail = nákupní centrum 

7 x v Praze 
Národní I Butovice I I. P. Pavlova I Palmovka I Flora 

Anděl | Karlín
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společností Aldebaran ve  spolupráci 
s  japonskou společností SoftBank Ro-
botics. Je 120 centimetrů vysoký, váží 
28 kilo a po nabití vydrží v provozu až 
12 hodin. Bezpečnost robota na  místě 
budou zajištovat informační pracovníci 
v  terénu Letiště Praha. Master Pepper 
disponuje několika zařízeními, které 

zajišťují jeho funkcionality, včetně po-
hybu a hlasové interakce. Na hlavě má 
čtyři mikrofony, tři kamery a 3D hloub-
kovou čtečku. V  jeho trupu se nachází 
gyroskop. Dotykové senzory jsou umís-
těny na hlavě a rukou. Na spodní části 
těla jsou dva sonary, šest laserů, tři ná-
razníkové senzory a další gyroskop.
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Martin Klásek (*1957) pochází z divadelnické rodiny, tatínek 
byl hercem, maminka baletkou. Nebylo tedy divu, že také on 
si vybral uměleckou dráhu. Do Divadla Spejbla + Hurvínka na-
stoupil v roce 1973, o rok později si již vyzkoušel za Hurvínka 
mluvit (a pár vět i za Spejbla). Po tvůrci obou dnes světozná-
mých loutek Josefu Skupovi a  jeho pokračovateli Miloši Kir-
schnerovi se tak stal jejich třetím interpretem. Od roku 1990 
je uměleckým šéfem souboru. O vývoji a proměnách Divadla 
S+H, ale i jeho publika - dětského i dospělého - vypráví Martin 
Klásek v našem rozhovoru pro časopis Veleslavín39.

Proč myslíte, že si Miloš Kirschner vybral právě Vás pro svoji 
alternaci a také jako pokračovatele? 

Asi proto, že jsem měl základní předpoklady pro interpretaci 
Spejbla a Hurvínka. Byl jsem schopen hlasově vytvořit „hurvínkov-
skou“ fi stulku, velmi rychle jsem se naučil práci s marionetou, byla 

tu schopnost improvizace. A pochopitelně je tady ještě ten nejdů-
ležitější aspekt, a sice že jsem musel mít předpoklad být v budouc-
nu dobrým hercem-interpretem, protože Spejbl s Hurvínkem jsou 
postavami, které účinkují ve velkých dramatických celcích reperto-
áru Divadla S+H. Přesto si každý z nich zachovává svůj charakter. 
Nejsou tedy jen pouhopouhými glosátory, či postavičkami anek-
dotických skečů. Mezi nimi musí vznikat v dialogu nedorozumě-
ní, kterého pak synek z pochopitelných důvodů zneužívá z jakési 
dětské škodolibosti, která ale v  žádném případě nesmí přerůst 
v drzost. Hurvínek nedorozuměním provokuje. Ale i tak musí být 
ta nedorozumění pravdivá! Takže je potřeba umět všechny tyto 
jejich polohy uvěřitelně zahrát. Nestačí tedy jen přecházet z jedné 
hlasové polohy do druhé. Potom je tady i určitá schopnost mlu-
vit za S+H v jiných jazykových verzích. Tohle určil Miloš Kirschner, 
vědom si toho, že publikum musí mít možnost okamžitě rozumět 
pointě, nebo slovnímu kalamburu, vtipu, protože kdyby muselo 
čekat na případný překlad do sluchátek, nebo by bylo nuceno číst 
titulky, tak atmosféra daného humorného okamžiku je pryč. Zřej-
mě jsem byl tehdy, z jeho hlediska, nadějným pokračovatelem.

Kdy to bylo a jak se to vše odehrávalo?
Moje první premiéra se uskutečnila 8. prosince 1974 ve hře Jo-

sefa Skupy a Franka Weniga Hurvínek mezi broučky. Tento titul 
pro mě vybral Miloš Kirschner záměrně, protože pan Spejbl se 
objevil jen na začátku, kde měl asi sedm replik, a poté až na úpl-
ném konci, kdy odehrál podobné množství textu. Já totiž po-
chopitelně ve svých necelých osmnácti letech ještě neměl ten 
správný zralý hlasový témbr, abych mohl Spejbla interpretovat, 
aniž by si publikum všimlo nějaké změny. Tuhle inscenaci jsme 
hráli pro dětské diváky několik let a byla to pro mě veliká škola 
a dobrý základ. Hurvínek totiž během hry neslezl z jeviště, a tak 
jsem si tu fi stulku řádně obrousil a ustálil.

Máte i Vy dnes alternaci a nástupce?
Mám skvělého kolegu Ondřeje Lážnovského, který již hra-

je oba ušatce ve dvou dětských inscenacích a je velikým pří-
slibem do let budoucích.

Rozhovor 
s Martinem Kláskem

Martin Klásek 
v mladších letech

I loutkoherec musí 
být uvěřitelný
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Mluvíte výhradně Spejbla a Hurvínka, nebo i jiné role?
Mluvím i jiné role, a také vodím různé loutky. Podle nutnosti 

a inscenačního záměru si mohu vodit jak Spejbla, tak Hurvín-
ka. To záleží na tom, jestli hrajeme v tzv. rozdělené, či spojené 
interpretaci. Spojená znamená, že loutkoherec vodí i mluví do-
hromady jednu fi guru, rozdělená pak, že jeden mluví od  mi-
krofonu a  kolega vodí loutku na  scéně. Někdy jsme nuceni 
přistoupit k tomu, že někteří z nás mluví v daném představení 
více rolí. Já například ve  večerním představení Dějiny kontra 
Spejbl mluvím kromě S+H za dalších devět fi gur. Rád si také vy-
mýšlím varietní loutková čísla, která pak využíváme v různých 
revuálních představeních a tam si, kromě interpretování hlav-
ních fi gur, také vodím svoje sólové výstupy.  

Liší se loutky Spejbla a Hurvínka dnes, od doby, kdy jste je 
začínal vodit a od doby jejich tvůrce Josefa Skupy?

Ano. Na začátku šedesátých let přišel Miloš Kirschner s nápadem 
vystoupit se Spejblem a Hurvínkem na předscénu. Tedy vytáhnout 
je z toho klasického loutkového kukátka. Do té doby byli Spejbl 
s Hurvínkem v jediné, původní velikosti. Dnes máme ony hrací veli-
kosti tři. A vícero délek navázání loutek. Ale abych se vrátil k té změ-
ně podob. Jelikož Kirschner chtěl hrát forbínové dialogy po vzoru 
V+W přímo před diváky, tak bylo nemyslitelné, aby hrál s těmi mr-
ňavými kukátkovými panáčky. Jenže když zvětšili ty původní, tak 
byli Spejbl s Hurvínkem oškliví, zdeformovaní. Dříve měli totiž užší 
obličejíky a delší uši a také delší nosy, takže po zvětšení to nebylo 
jaksi ono. Nechal tehdejšího divadelního výtvarníka překreslit pů-
vodní výtvarné návrhy ve smyslu zvětšení jednotlivých proporcí. 
Při zvětšení a výtvarné úpravě tak došlo k zakulacení obličejů a ja-
kémusi celkovému zušlechtění. 

Někdy v  sedmdesátých letech při natáčení televizního pořadu 
došlo k  tomu, že tvůrci chtěli použít tehdejší moderní obrazovou 
technologii – Bluebox. To umožňovalo tzv. klíčování jiných prostředí 
v záběru ze studia atd. Jenže, stalo se to, že Hurvínkovi zmizely krátké 
kalhoty, jelikož byly modré, a zelené kšandičky se chvěly. Od té doby 
nosí kalhoty šedé a namísto zelených kšandiček tmavě červené.

Kolik párů loutek S+H máte k dispozici? Jsou všechny stejné?
V současnosti máme 27 párů, ve třech velikostech, a také jedno-

ho Spejbla ve velikosti živého člověka.
V čem se vlivem doby změnila sama představení, jejich poe-

tika a příběhy? Jak se mění dětské publikum? Je o hodně jiné 
dnes a v době, kdy jste začínal? Platí to i pro dospělé publikum?

Samozřejmě, že vliv doby, tedy vlastně všeho, co nás a náš život 
obklopuje, se dotýká divadelního umění zcela přirozeně. A to ne-
myslím jen naše divadlo, ale divadla a umění obecně. My se s tím 
potýkáme po svém, a přesto se snažíme dodržovat určitou tradici 
v našem vyjadřování o tom, co chceme divákovi sdělit. Velikou vý-
hodou je, že jsme autorské divadlo. To znamená, že si s našimi hra-
mi a texty můžeme zacházet dle libosti. Ale nezapomínáme na to, 
co tohle divadlo učinilo populárním a proč zájem o ně neochabu-
je. Je nesmírně důležité tradici udržovat, ale také ji dále rozvíjet. 
Aby se Spejbl s  Hurvínkem nestali archaickými fi gurkami, tak je 
potřeba intenzivně vnímat všechno, co se kolem nás děje. Máme 
dvě linie repertoáru. Jednu pro děti, druhou pro dospělé. Dnešní 
děti jsou daleko vyspělejší než děti, které byli v  jejich věku před 
pětačtyřiceti lety, kdy jsem začínal působit v divadle. Vnímají dale-
ko rychleji, jsou navyklé svižněji vstřebávat informace. My se tomu 
přizpůsobujeme například tím, že i naše dětská představení bývají 
jednak v moderním výtvarném hávu, ale také s dnešními tématy, 
která děti oslovují, a také tempem jednotlivých obrazů. Snažíme 
se je neunavovat příliš dlouhými texty, ale zaměřujeme se více 
na akci. Přesto musíme ale dávat pozor, aby se nám nevytrácelo to 
spejblo-hurvínkovské poklábosení a jejich láskyplný vztah.

Platí to i pro dospělé publikum?
V rovině dospělého diváka si uvědomujeme, že také nemůžeme 

přešlapovat na místě a hledáme stále nová témata, ale také nové 

výrazové prostředky a technologie. Nebráníme se modernímu mu-
zikálu, hororu, historii, revue, ale také typickým promluvám Spejbla 
s Hurvínkem o nás lidech a o naší době, kterou právě žijeme. 

V kolika zemích a v kolika jazycích už S+H za svoji existen-
ci odehráli svá představení? V kolika Vy osobně?

Divadlo Spejbla a Hurvínka navštívilo za dobu své existence 
35 zemí a hlavní postavy promluvily v 25 jazycích. Já jsem se 
podílel na patnácti jazykových verzích.

Který z jazyků byl pro Vás nebo pro Vaše kolegy nejtěžší?
Nejtěžší byla pro mě vietnamština, pak čínština a určitě ještě 

arabština. Z  těch evropských pak dánština. Jsou jazyky, které 
bych byl bez výborného hudebního sluchu jen těžko schopen 
interpretovat. Já bych ale spíše použil slovo napodobit. Vždy 
se snažíme co nejperfektněji připravit, a to vyžaduje důkladné 
precizní zkoušení. Bývá to pro tu danou zemi a na určité turné. 
Takže nikterak do hloubky jazyk nestuduji. V asijských jazycích 

Jan Burian a Miroslav Donutil

Martin Klásek s Bluesmanem

Divadlo S+H na Dejvické ulici č. 38
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je důležité dobře rozpoznat tóny, které 
jsou významotvorné a umět je s dobrou 
výslovností použít. U  arabštiny jsou to 
zase hrdelní hlásky, které nebylo pro mě 
jednoduché vytvořit ve  fi stuli. Příprava 
vypadá tak, že se nejprve s  překlada-
telem učíme vyslovovat a  číst jednotli-
vá slova. Poté věty a  cvičíme plynulost 
mluvy. Pak přicházejí na  řadu herecké 
důrazy a  vysvětlujeme si pointy. Teprve 
po zvládnutí textu jdeme na jeviště a se-
znamujeme s jazykem naše loutkoherce, 
vysvětlujeme si výrazy a zkoušíme situa-
ce. Celý tento proces trvá dle náročnosti 
asi měsíc. V  Evropě hrajeme náš běžný 
repertoár a  pro exotičtější části světa 
skládáme speciální loutková představe-
ní, kde se střídají dialogy hlavních postav 
a revuální loutkové výstupy.

V  jaké situaci je Divadlo S+H aktuál-
ně? Má dostatek diváků? 

Z velké části divadelní sezóny jsou naše 
dětská představení vyprodaná. Ta dělí-
me na  školní a  víkendová. Také zajíždíme 
do dalších měst České republiky, kde bývá 
vždy velký zájem. V poslední době míváme 
i  velmi pěkně navštěvovaná představení 
pro dospělé a z toho máme velikou radost! 
Dětem nabízíme 10 titulů a dospělým čtyři.

Máte dostatečné dotace na svůj provoz?
Jsme scénou hlavního města Prahy 

a jsme tedy dotováni z jeho rozpočtu. Naše 
divadlo sídlí v  budově, která zase patří 
Městské části Praha 6. Upřímně řečeno, ne-
umím si představit, že bychom mohli dále 
na této úrovni fungovat bez stávající pod-
pory Magistrátu hlavního města Prahy. 

Jak je na tom loutkové divadlo obecně 
u nás? A ve světě?

U nás stále ještě existují loutková pro-
fesionální divadla, která patří městům 
a  jsou jimi podporována, což je skvělé 
a já jim držím palce, aby si je města hýč-
kala i nadále, protože to jsou ty instituce, 
ve kterých se setkávají s divadlem vůbec 
poprvé ti nejmenší diváci. 

Řekl bych, že loutkové divadlo je obec-
ně na celém světě jaksi na periferii kultur-
ního zájmu veřejnosti. Ale víceméně jsou 
loutková divadla v  soukromých rukách 
a musí bojovat o přežití. Jen výjimky mo-
hou býti pravidlem.

Na  jaké škole jsou vychováváni bu-
doucí loutkoherci?

Na  DAMU (Divadelní akademie múzic-
kých umění) je zřízena Fakulta alternativ-
ního a  loutkového divadla. Ta připravuje 
budoucí adepty i  pro loutková divadla 
po dobu čtyř let.

Nejste jenom interpret, ale také au-
tor a režisér. Kolik her pochází z Vašeho 
pera, kolik jste jich zrežíroval?

Uvedu takový souhrnný výčet, který mi 
připravili moji spolupracovníci: jsem (spo-

lu)autorem celkem 14 titulů, 18 her jsem 
(spolu)režíroval. Autorem nebo spoluauto-
rem jsem u třech knižních titulů, totéž platí 
pro 5 CD. Jako interpret Spejbla a Hurvínka 
jsem natočil 45 CD.

Která hra je tou nejnovější a  co o  ní 
můžete říci?

Nejnovější je hra pro dospělé S+H-Ve 
dvou se to lépe… Nápad na  takovéto 
představení vznikl na  začátku roku, kdy 
nám z  provozního plánu z  technických 
i organizačních důvodů vypadla plánova-
ná dětská komedie. Když jsme uvažovali, 
jak využít čas v určeném termínu, tak mě 
napadlo, že bych mohl zkusit vytáhnout 
a oprášit několik dialogů S+H, které jsem 
měl již nějakou dobu v  počítači. Nako-
nec jsem z  nich použil prakticky jenom 
dva a zbytek napsal nově. Spolu s drama-
turgem Lážnovským jsme je uspořádali 
do inscenačního tvaru. Se žánrovým zařa-
zením mám malinko problém, protože se 
nejedná o  revue, ani kabaret. Je to spíše 
taková koláž, nebo leporelo složené z úvah 
hlavních fi gur a jejich konfrontace a komu-
nikace se světem nás živých, loutkářským 
žargonem „živáčků“. Ale také vzpomínky 
S+H na prožité úseky jejich existence. Vra-
cím se zde k  principu forbín, ve  kterých 
na začátku šedesátých let Miloš Kirschner 
přivedl Spejbla s Hurvínkem z loutkového 
kukátka před diváky, kde začali S+H komu-
nikovat se svými vodiči a tím, kdo je mluví. 
Snažil jsem se představit si, jakou optikou 
na nás lidi ti dva dřevění panáčci pohlížejí, 
co si o  nás myslí, jestli jim ta manipulace 
a vedení, kterým je vláčíme po světě a ča-
sem, vadí, nebo zda si kladou otázku, proč 
vlastně na tom jevišti vůbec stojí. To všech-
no mně otevřelo docela veliké množství 
témat, jako jsou symboly, řemeslo, kvalita, 
vztahy, iluze a  právě ta komunikace. Do-
chází i  k  určitým neshodám mezi zúčast-
něnými, téměř potyčkám a  poté k  usmi-
řování. Všechno samozřejmě s nadsázkou 
a humorem, tomuto divadlu vlastním. Vy-
znění představení necháváme na divákovi, 
proto ten nedopovězený název: Ve  dvou 
se to lépe... O režii jsem požádal již zmíně-
ného Ondřeje Lážnovského, který se úkolu 
zhostil báječně. Scénu navrhl a vyrobil Du-
šan Soták a hudbu zkomponoval Jiří Tou-
far, oba naši dlouhodobí spolupracovníci.

Připravujete něco i pro televizní di-
váky nebo rozhlasové posluchače? 
Případně nová CD?

Právě jsme začali natáčet dokument 
o  životě Josefa Spejbla z  cyklu Neoby-
čejné životy. Moc mě těší, že tento pro-
jekt v  České televizi vznikl a  že bude 
uveden v  roce 2020, kdy Spejbl oslaví 
100 let! V létě bychom měli natočit nové 
CD pro posluchače, které autorsky chys-
tá naše paní ředitelka Denisa Kirschne-

rová a název je zatím ještě nejasný.
Jaké plány máte do blízké i vzdáleněj-

ší budoucnosti Vy i divadlo?
Od  ledna se v  divadle začne připravo-

vat nová komedie pro dospělé s pracov-
ním názvem Spejbl v  hotelu Svět. Poté 
nazkoušíme dětskou komedii Past na Hur-
vínka, kterou chceme potěšit pamětníky 
slavné inscenace z roku 1971, ale v nové 
výpravě a moderní úpravě textu. Ta se tak 
zařadí mezi inscenace z  našeho zlatého 
fondu. Čímž se hlásíme k  tomu nejlepší-
mu, co bylo pro naše divadlo vytvořeno 
minulou generací. V září nazkoušíme ně-
meckou verzi inscenace S+H-Ve dvou se 
to lépe…, která bude mít svou premiéru 
v Berlíně 6. října 2019.

Jaký je Váš osobní vztah k Praze 6?
Když se řekne Praha 6, tak se mi pocho-

pitelně vybaví Divadlo S+H na  Dejvické 
ulici, ale také třeba Divoká Šárka a taměj-
ší koupaliště s  děsně studenou vodou, 
kde jsem se kdysi jako kluk koupal. A pak 
také Hanspaulka, kde bydlel můj kama-
rád a mně, sídlištnímu mladíkovi, se tam 
mezi těmi nízkými domky moc líbilo. 
Nebo taky úžasná stará čistírna odpad-
ních vod, kde jsem před léty s  Mirkem 
Vladykou a Hurvínkem natáčel jeden díl 
do cyklu české televize Po stopách... Pra-
ha 6 byla pro mě vždy tou nejzelenější 
částí Prahy a cítím se tu hezky. 

Co byste rád řekl čtenářům časopisu 
Veleslavín a na co jsem se nezeptal?

V  Galerii Villa Pellé v  Pelléově ulici, 
Praha 6-Bubeneč bude na  podzim roku 
2020 instalována výstava ke  100 letům 
Josefa Spejbla, tak si to zapište do diářů 
a nezapomeňte se přijít podívat.

A pochopitelně se přijďte podívat na ně-
která z našich představení! Chacháááá! 

 Jiří Hruška
foto: Divadlo S+H
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Vila v  bezprostředním sousedství 
obory Hvězda (ul. Libocká 261/16) je 
spjata s významnou kapitolou české li-
teratury a společenského života konce 
19. století. V roce 1881 ji od svého pří-
tele Julia Zeyera koupila spisovatelka 
a  významná organizátorka společen-
ského života své doby Anna Lauerma-
nnová-Mikschová (1852–1932) jakožto 
letní sídlo. Ve své hlavní rezidenci v ro-
dinném domě na Jungmannově náměs-
tí č. 22 zahájila o rok dříve společenský 
salon, zaměřený především na literatu-
ru.  Tato dvě místa se tak stala dějištěm 

nejdéle trvajícího literárního salonu 
v  českých  dějinách; společenským de-
batám a setkáváním sloužila celých 50 
let. O literárním salonu Anny Lauerma-
nnové-Mikschové jsme psali v  článku 
Libocké čajové konvičky v lednu 2017. 

A  blíže ho zachycuje také vědecká 
publikace Z deníků Anny Lauermann-
ové-Mikschové. Jednou z jejích auto-
rek je básnířka a  literární historička 
Tereza Riedlbauchová, která ve  sto-
pách Anny Lauermannové-Mikscho-
vé založila v  roce 2001 ve  svém teh-
dejším bytě na Loretánském náměstí 

č. 2 salon, kde se odehrálo mnoho 
událostí důležitých pro současnou 
básnickou scénu. V roce 2007 se při-
dalo nakladatelství Literární salon, 
jehož křty se odehrávají jedenkrát 
ročně v  Divadle Na  Prádle v  Besední 
ulici č. 3 na Malé Straně. 

Kdesi se o  Tobě píše, že Ti, s  urči-
tou nadsázkou, říkají „Božena Něm-
cová současné české literatury…“ 
Ale není to spíš tak, že jsi alter ego 
jiné spisovatelky – Anny Lauermann-
ové-Mikschové probuzené o  100 let 
později? Při zpracování jejích dení-

Tereza 
Riedlbauchová: 
Vydávání 
poezie 
znamená 
vytrvat 
v nadšení 

foto: Přemysl Havlík

O nakladatelství 
Literární salon 
a odvaze jít 
vlastní cestou. 
(1. část)
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ků jsi jí nahlédla do duše jako málo-
kdo. Nakolik Tě její osobnost ovliv-
nila? Byla ona tím hlavním zdrojem 
inspirace pro založení vlastního lite-
rárního salonu?

To, že jsi připomněla Boženu Něm-
covou, je pro mě tedy velká poklona! 
Neodvážila bych se s  ní srovnávat. Ně-
jaké podobnosti bych ale našla: v  úsilí 
dosáhnout harmonie, odvaze jít vlast-
ní cestou a obdivu pro mužskou krásu. 
Anna Lauermannová-Mikschová mě in-
spirovala svým salonem, ale jako osob-
nost už tolik ne. Byla básníkům spíše 
ochránkyní než múzou. Největším im-
pulzem pustit se do tohoto dobrodruž-
ství pro mě bylo prostředí Loretánského 
náměstí, kam jsem se přestěhovala z pa-
neláku na Jižním Městě. Přála jsem si ten 
byt a  pohled na  náměstí z  okna sdílet 
se svým okolím. Po pozdní restituci byl 
dům prodán nejprve S. Pawlowskému, 
od  něho ho odkoupil Z. Bakala, který 
všechny nájemníky vystěhoval s tím, že 
tam bude sídlit Knihovna Václava Hav-
la. Krátce před opuštěním domu jsem 
tam V. Havla zahlédla se skupinou lidí 
na prohlídce. Dům je stále rozestavěný 
a Knihovna Václav Havla sídlí jinde. Lite-
rární salony, které místo oživovaly v  le-
tech 2001–2010, zanikly.   

Liší se dnešní čtení v literárních ka-
várnách nebo literární salony obecně, 
jejich průběh a  smysl, od  literárních 
salonů z 19. a začátku 20. století? 

Nevím o tom, že by dnes v České re-
publice existovaly jiné literární salony. 
Pár lidí se mě pokoušelo napodobit, 
ale většinou zůstalo u  pár akcí. Občas 
se na  webu objeví, že někdo zaklá-
dá literární salon. Většinou se jedná 
o povrchní záležitost, která zase rychle 
odezní. Ona je totiž za tím hlavně prá-
ce, práce a  práce. Takových nadšenců, 
kteří jsou ochotní na své náklady hostit 
doma desítky lidí po  mnoho let, zase 
tolik není. Nedávno mi někdo řekl, že 
můj salon navázal na  bytové aktivi-
ty za  komunistického režimu. Nejspíš 
proto se tak rychle uchytil. Asi na tom 
něco bude a ten název literární salon je 
spíše takovou romantickou aluzí.

Vzniká literární salon z  idealismu 
nebo vědomé potřeby podpořit literární 
aktivity materialisticky zaměřené doby? 

Co se týče mě, tak salon rozhodně 
z  idealismu vznikl. Vedl k  podpoře se-
tkávání lidí, kulturní komunikaci, jakož 
i pěstování lidských vztahů, tedy něče-
mu nematerialistickému. Byl to svým 
způsobem pokus o  vytvoření iluzivní-
ho světa. 

Když už byla řeč o buditelce Bože-

ně Němcové – potřebuje česká lite-
ratura budit?

Česká literatura budit nepotřebuje, je 
tu celá řada autorů národního či alespoň 
evropského formátu, a  to podle mého 
názoru zejména básníků. Spíše je potře-
ba probudit celou společnost, aby znovu 
našla cestu zpět ke slovu.    

Autonomní, leč neoddělitelnou 
součástí Tvých průniků do umělecké-
ho života a jejich vyvrcholením bylo 
v roce 2007 založení stejnojmenného 
nakladatelství Literární salon, jehož 
činnost je zaměřena na  debuty mla-
dých básníků a jejich uvedení na lite-
rární scénu. Kdo všechno se na  jeho 
činnosti podílí?

Motivovalo mě k tomu to, že na salony 
chodilo několik talentovaných básníků. 
První knihou byl debut Zmínky a případ-
ky Viktora Špačka. Viktor mě seznámil se 
svými spolužáky z VŠUP, grafi ky Helenou 
Šantavou a  Jakubem Přecechtělem, s ni-
miž spolupracuji dodnes. Helena je autor-
kou všech řad LS a přizvala ke spolupráci 
grafi ka Jána Petroviče, který v  roce 2010 
převzal řadu Ouvertury. Jakub je autor 
loga a  webových stránek, jakož i  web-
masterem LS. Kromě Heleny a dalších lidí 
mi s  praktickými záležitostmi při vzniku 
nakladatelství pomáhal hlavně Michal Ry-
dval z nakladatelství Fra a s administrativ-
ními kroky manažerka barokního orchest-
ru Collegia 1704 Veronika Hyksová.  

Jaký je počet dosud vydaných titulů 
a jaká je struktura Literárního salonu? 

Literární salon má tři básnické řady: 
Ouvertury zaměřené na prvotiny a dru-
hé knížky s  20 vydanými tituly, Varia(-
ce) zaměřené na  starší autory, debuty 
starších autorů, deníky a  zápisky s  3 
vydanými tituly a  Bilingva zaměřená 
na  dvojjazyčné knihy s  5 vydanými ti-
tuly. Po  dvouleté pauze se LS výrazně 

zaměřuje na Bilingvu, mimo jiné na bás-
níky jiné národnosti žijící dlouhodobě 
v ČR (v roce 2017 zde vyšla sbírka Koper-
níkovy hvězdy/ Las estrellas de Copérnico 
španělské básnířky Eleny Buixaderas, 
na  rok 2019 se chystá sbírka Small Talk 
amerického básníka Stephana Delbose).

V čem především se liší Tvůj Literár-
ní salon od  jiných nakladatelství vy-
dávajících poesii? I  jiná vydávají bás-
nické debuty…

Od  začátku kladu důraz na  kvalit-
ní ediční, redakční a  překladatelské 
zpracování. Někdy s  autory pracu-
jeme na  debutu i  několik let a exis-
tuje velké množství verzí. Málokdy 
vydám knihu tak, jak je mi odevzdá-
na, a  to zejména v  případě debutů. 
Vysoká je také grafická úroveň edic 
Varia(ce) a  Bilingva, chystá se nové 
grafické pojetí Ouvertur. Pro gra-
fiky i  pro mě je podstatný výběr 
výtvarného doprovodu. Obvykle 
jim v  tom nechávám volnou ruku, 
občas do  toho zasáhnu já či autor. 
Podstatný je ale soulad mezi všemi 
zúčastněnými. Při výběru rukopisu 
zvažuji vedle kvality rukopisu také 
lidské kvality autora. Vyhledávám 
ve  spolupráci harmonii. Dokonce 
někdy odmítnu i  kvalitní rukopis 
s tím, že daného autora může vydat 
někdo jiný… Neobvyklé je přede-
vším to, že si nevytvářím – alespoň 
zatím – okruh kmenových autorů. 
(pokračování v příštím vydání)

(red)
*  *  *

(*) Z  deníků Anny Lauermannové-
-Mikschové. Výbor z  deníků z  let 1872–
1929 připravily a  komentáři doprovodily 
autorky Tereza Riedlbauchová a  Eva Far-
ková. Kniha vyšla v roce 2014 v Památníku 
národního písemnictví v edici Depozitář. 

Výtvarný doprovod Lubor Jeník
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V kterém roce nastoupil Martin Klásek, současný 
umělecký šéf, do souboru Divadla Sejbla a Hurvínka?  
 a) v roce 1987 
 b) v roce 1978 
 c) v roce 1973 

Správná odpověď z minulého čísla zní:
a) Vlastní jméno herce Jindřicha Plachty bylo Jindřich Šolle. 

Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří obdrží knižní publikace autora Pavla Taussiga: JINDŘICH PLACHTA 
– CESTA DO HLUBIN HERCOVY DUŠE. Knížky do soutěže věnovalo nakladatelství ALBATROS MEDIA.

1. Ing. Pavel Volf, Praha 6, 2. Milada Valová, Praha 6, 3. Eva Sedláčková, Praha 6

Cenu si vyzvedněte nejpozději do 30. prosince 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. prosince 2018, 
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

Klidný předvánoční čas, pohodové svátky a ten nejlepší 
vstup do roku 2019 vám i vašim blízkým 

přeje celá redakce a redaktor OTAZNÍK. 

� osinec 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

1. So Čochtanův divotvorný hrnec 16:00
2. Ne Patrola Šlapeto - Adventní koncert 
3. Po Kytice 
4. Út Kytice 
5. St Kytice 
6. Čt Šest žen 
7. Pá MeToo 
8. So Prsten pana Nibelunga 16:00
9. Ne Dveře dokořán pro Žalmana 
10. Po Všechnopárty 
12. St Pohoda Vánoc - Miloslav Šimek 
13. Čt Kdyby tisíc klarinetů 
14. Pá Tiše a ochotně
15. So Tiše a ochotně  16:00
  Tiše a ochotně  19:00
16. Ne Tiše a ochotně  16:00
  Tiše a ochotně  19:00
17. Po Tiše a ochotně  16:00
18. Út Pohoda Vánoc - Miloslav Šimek 
19. St Tiše a ochotně 
20. Čt Tiše a ochotně 
21. Pá Tiše a ochotně 
22. So Tiše a ochotně 
23. Ne Jak pan Mysliveček elektrickou kytaru 
  pod stromeček našel - uvádí Divadélko Romaneto
  Tiše a ochotně  16:00
  Tiše a ochotně  19:00
27. Čt Alice, Alenka a voda živá - nový český muzikál 
  pro celou rodinu
28. Pá Co na světě mám rád 
29. So Osvobozené divadlo Semafor 16:00
30. Ne Možná že jistě ale určitě snad 16:00

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

prosinec 2018

1.12. SO 10:30 + 14:00 +16:30 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
2.12. NE 10:30 + 14:00 + 16:30 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
3.12. PO 10:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ 
  + 17:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ  ZADÁNO
4.12. ÚT 10:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ 
  + 17:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ  ZADÁNO
5.12. ST 10:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
5.12. ST 19:00 S+H - „VE DVOU SE TO LÉPE...“
6.12. ČT 10:00 + 17:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
7.12. PÁ 10:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ 
  + 17:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ  ZADÁNO
8.12. SO 10:30 + 14:00 + 17:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ 
9.12. NE 10:30 + 14:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ 
  + 17:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ  ZADÁNO 
10.12. PO 10:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
11.12. ÚT 10:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
12.12. ST 10:00 + 14:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
13.12. ČT 10:00 + 17:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
14.12. PÁ 10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
15.12. SO 10:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
  + 14:00 + 16:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ  ZADÁNO
16.12. NE 10:30 + 14:00 + 16:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
17.12. PO 10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
18.12. ÚT 10:00 + 17:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
19.12. ST 10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
20.12. ČT 10:00 + 17:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
21.12. PÁ 10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
22.12. SO 10:30 + 14:00 + 16:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
27.12. ČT 17:00 POHÁDKY PRO HURVÍNKA
28.12. PÁ 14:00 + 16:30 POHÁDKY PRO HURVÍNKA
29.12. SO 14:00 + 16:30 POHÁDKY PRO HURVÍNKA
30.12. NE 10:30 + 14:00 POHÁDKY PRO HURVÍNKA

umělecký šéf, do souboru Divadla Sejbla a Hurvínka?  

Cenu si vyzvedněte nejpozději do 30. prosince 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.

nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V prosinci soutěžíme o kalendáře na rok 2019 s tramvajovou tematikou autora Milana Mikeše, žijícího v Praze 6.
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Ulice se nachází na východním okraji síd-
liště Petřiny a její název je původní od roku 
1952. Vede z Brixiho ulice do Voříškovy a je 
rovnoběžná s Myslivečkovou a Rejchovou.

Jakub Šimon Jan Ryba byl hudební 
skladatel přelomu klasicismu a romantis-
mu, učitel, sběratel českých lidových pís-
ní, autor České mše vánoční. 

Jakub Šimon Jan Ryba se narodil 
26. října 1765 v Přešticích jako druhý ze šesti 
dětí. Jeho otec, učitel a hudebník ho sám za-
čal hudebně vzdělávat. Když bylo Jakubovi 
šest let, přestěhovali se Rybovi do Nepomu-
ku. Zde zpíval ve sboru, hrál na housle, klavír 
a varhany. Od roku 1780 studoval s pomocí 
svého strýce v Praze piaristické gymnázium, 
navštěvoval produkce hudebních umělců 
a  sám začal hudbu také skládat. Po  ukon-
čení studií na gymnáziu začal v  roce 1785 
studovat fi losofi i. Získal značný rozhled 
a vzdělání a naučil se německy, francouzsky, 
italsky, latinsky a řecky. Po pěti letech, která 
strávil v Praze mu  otec, který byl podučite-
lem v Přešticích, doporučil vrátit se do Ne-
pomuku, kde se uvolnilo místo učitelského 
pomocníka. Jakub však toto místo nedostal. 
V  roce 1786 se stal pomocným učitelem 
v Mníšku pod Brdy a od roku 1788 až do smr-
ti působil jako učitel v Rožmitále. Ke svému 
učitelství však nepřistupoval jako k  chabé 
náhradě či existenční nutnosti, ale s plným 
nasazením. V  Rožmitále se však v  konzer-
vativním prostředí potýkal s  nepochope-

ním, neboť sám byl přívržen-
cem osvícenecké ideologie, 
školských reforem a  vůbec 
pokroku ve  vyučování. Celý 
život neúnavně sepisoval 
různá ponaučení a  učebni-
ce, a  to nejen pro své žáky. 
Svou všestrannou teoretic-
kou činností položil základy 
české hudební terminologii. 
Mimořádná je jeho tvorba 

skladatelská, zahrnující písně na české tex-
ty, árie, symfonie a další. V chrámové tvorbě 
se věnoval hlavně mším. Na  základě jeho 
vlastních seznamů a  dalších pramenů lze 
odhadnout, že to bylo asi 1 300 skladeb.

V roce 1970 se oženil s Annou, dcerou 
rožmitálského purkrabího Jana Lange-
ra. Spolu měli třináct dětí, z nichž přeži-
lo pouze sedm.

Těžkým obdobím byl pro něho rok 1796. 
Tou dobou se vlekl jeho spor s místním fará-
řem Kašparem Zacharem, jeho nadřízeným, 
který vlastence a  osvícence Jakuba Rybu 
dlouhodobě nenáviděl a snažil se ho z měs-
ta vyštvat. Farář měl navíc plnou podporu 
rožmitálských rodičů, pro ně bylo státem 
nařízené vyučování zbytečností  a své děti 
do  školy neposílali a  odmítali platit škol-
né. On však docházku vyžadoval. Stres byl 
zvyklý léčit hudbou. A  o  Vánocích tohoto 
velmi vypjatého roku vzniklo jeho nejzná-
mější dílo – Česká mše vánoční. Ryba sám jí 
ve svých soupisech děl velký význam nepři-
pisoval. Cenil si na ní zejména to, že je zpí-
vaná v českém jazyce. To v té době nebylo 
samozřejmostí, v českých zemích se mluvi-
lo převážně německy. Možná i proto se tato 
skladba nesetkala ihned s  výrazným ohla-
sem. Na  venkově se však její obliba šířila 
poměrně rychle, a to díky buditelsky smýš-
lejícím kantorům, kteří ji opisovali a  hráli 
o vánočních svátcích v kostele. 

Potyčky s rožmitálskou vrchností i měš-

ťany vyplnily celý jeho život. 
Rybovou radostí byla jen spolupráce s čes-
kými Vídeňskými novinami a  sepisování 
slovníku českého jazyka, z něhož o pár let 
později čerpal i  Josef Jungmann. Unave-
nému skladateli zůstala poslední útěcha, 
a  to, že farnost nechá opravit kostelní 
varhany a  on si na  nich bude moci zase 
brzy zahrát. 7. dubna 1815 přijel plzeň-
ský varhanář, aby si poničený a rozladěný 
nástroj prohlédl. Rožmitálský farář Rybovi 
oznámil, že oprava je příliš drahá a nic z ní 
nebude. Následujícího rána si Ryba, který 
byl v těžké depresi, vzal do  kapsy břitvu 
a vyrazil k lesu za městem. Po velkém hle-
dání ho našli v lese nad Voltuší s podřeza-
nými krčními tepnami. Jako sebevrah byl 
pochován bez obřadu na  zrušeném mo-
rovém hřbitově, teprve po čtyřiceti letech 
spočinul na rožmitálském hřbitově. 

Zemřel 8. dubna 1815. Na místě jeho smrti 
v roce 1854 postavili lesní dělníci kamenný 
křížek, v roce 1933 byl doplněn kamennou 
mohylou. Vedle mohyly se nachází i pomník 
k 50. výročí vzniku Československa.

(mip)
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ťany vyplnily celý jeho život. 
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Ve znamení růže. 
Rozeta – síla pramenící ze středu

V době vrcholícího shonu koncem roku 
se rádi uchylujeme do  klidnějších dob, 
které pro nás představují díla dávné minu-
losti svou neměnnou krásou a estetickou 
blízkostí jako pevný bod v  proměnlivém 
světě, jako pramen vody, z něhož se mů-
žeme napít a načerpat sílu. I stoprocentní 
ateisté navštěvují v tomto období kostely 
a půlnoční mše pro veškerou tu slavnostní 
parádu a sváteční pocity. A nad jejich hla-
vami se skví koruna nejskvělejší – rozeta, 
monumentální dílo lidského ducha a  mi-
strovského řemesla, úchvatná hra barev, 
harmonické symetrie, dokonalost sama. 

 Umístění rozety, většinou nad vstup-
ním  portálem  stavby nebo ve  štítech příč-
ných  chrámových lodí, není náhodné. Při 
vstupu naši předkové věděli, že se blíží Bohu 
a  při výstupu naopak odcházeli osvíceni 
a  ohromeni velkolepou krásou rozety, její 
dokonalé oblosti a symetrie spojené s barva-
mi, kterými v katedrále prosvítá slunce. 

Rozeta postavila před lidstvo důležité 
otázky k řešení. Skutečně pro celé lid-
stvo, protože nějakou formu rozety znají 
všechny kultury, všechny civilizace, co jich 
po  světě je a  bylo. Jako rostlinný  orna-
ment v podobě stylizovaných květů je do-
ložena v mezopotámském umění od 5000 
let př. n. l., v egyptském umění Staré i Nové 
říše, v  asyrském  a  babylonském  umění. 
Než se Evropa propracovala ke  kruhové-
mu  chrámovému oknu jako k  vrcholné 
formě rozety, musela projít fázemi jed-
noduchého zobrazení slunce, prazákladu 
rozety, přes stále komplikovanější vnitřní 
geometrii kruhu, až k podobě stylizované 
a sofi stikované růže či kruhového labyrin-
tu. Najdeme ji v umění Keltů a všech slo-
vanských kmenů, protože kolo, kolovrat, 
symbol slunce, bylo panslovanským sym-
bolem pohanské víry: kolo označuje slun-
ce, obzor nebo širý svět. Konkrétně kruh 
s osmi paprsky je znamením slunce, kruh 
s  křížem uvnitř může zastupovat slunce 
anebo oheň, oproti tomu kruh s šesti pa-
prsky je znamením bouře.

 O klíčovém významu duchovním, ale i es-
tetickém svědčí to, že se s rozetou setkáváme 
po celou historii umění, řemesel a běžného 
života: objevuje se na  předmětech den-
ní potřeby, na  zbraních, štítech, razidlech, 
mlýnských i hraničních kamenech, mincích 
a  především na  špercích, jako jsou spony, 
náramky, korále či opasky a zdobí také ob-
řadní předměty. Velkolepým obdobím ro-
zety byla gotika se svými vitrážovými okny, 
ale když gotika plná vznícené náboženské 
mystiky ustoupila svobodnějšímu a praktič-

tějšímu světonázoru renesance a  její nové 
estetice, objevuje se v  kouzelných varia-
cích v  řemeslné tvorbě cechů a v  lidovém 
umění: tvar rozety mají půdorysy,  reliéfní 
a  štuková výzdoba staveb, výplň středů 
kazet stropů šlechtických a  měšťanských 
domů, jako interiérový dekorační prvek visí 
v podobě lustrů, rozeta zdobí erby, výrobky 
ze dřeva, stříbrné a cínové talíře i polévané 
keramické kachle. V  lidové ornamentice je 
rozeta silně stylizovaná. Najdeme ji malova-
nou na skříních, truhlách a židlích, na skle, 
keramice, v  malbě jehlou. Jako součást li-
dového oděvu byla zhotovená z  různých 
materiálů včetně bavlny, vlny, výšivky nebo 
krajky, ale také z kovu jako knofl íky, ozdoby 
jezdeckých bot nebo odznak vrchnosten-
ské či vojenské hodnosti.

 Rozeta je geometrickou a výtvarnou od-
povědí na otázku, jakým způsobem vyjá-
dřit nekonečnost, fi lozofi i koloběhu světa 
a  potvrdit vůdčí postavení slunce, nejdů-
ležitější planety tehdy známého vesmíru. 
Rozeta musela během svého vývoje řešit 
obtížné zadání formálního uspořádání 
vnitřní plochy kruhu, případně jeho okolí. 
Geometrický základ rozety je určen kru-
hem, univerzálním symbolem představují-
cím nebeskou jednotu i nekonečný pohyb 
probíhající v opakujících se cyklech. Dyna-
mickou verzí kruhu byla spirála nebo kruh 
s  tečkou uprostřed, znázorňující úplnost 
a cyklickou dokonalost. Zesílenou formou 
byly vložené soustředné kruhy. Zásadním 
prvkem, který proměnil kruh a vytvořil ro-
zetu, jak ji chápeme dnes, byl vložený kříž, 
stylizace posvátného čísla 4, který je ve své 
neukončené rozpínavosti variantou sym-
bolu kola; „zalomením“ přímek kříže uvnitř 
kruhu vzniká svastika, znázorňující tok 
času a  pohyb slunce a  měsíce. Přidáním 
dalších křížových linií vzniká šesti, osmi 
i vícenásobná listová hvězda - a také hvěz-
dou se rozeta nejčasněji nazývá v lidovém 

názvosloví. Kruh - slunce tak dostává vy-
soce stylizovanou podobu růže – rozety, 
jako přirozeně vznikajícího shluku lístků 
a  jejich linií vycházejících z centrálního 
bodu. Další mystickou vrstvou rozety je 
symbolika čísel a barev.

 Vrcholným obdobím rozety byla goti-
ka, ale vedle monumentálních chrámo-
vých oken se jimi pyšní také židovské 
synagogy a  nezdolná růžice žije i  v  ar-
chitektuře doby klasicismu  a  v  histori-
zujících stavbách 19. století. Překonala 
zavržení dekoru a  zdobnosti v  architek-
tonických a výtvarných směrech funkci-
onalizmu či minimalizmu 20. století, aby 
se vrátila jako moderní vitráž revitalizo-
vaných venkovských kostelíků, velkých 
novodobých chrámových i  světských 
staveb nebo v  prostorových objektech 
i tavené plastice sklářského umění. 

 Jako rozetu, ovšem velmi, velmi zjedno-
dušenou, skoro by se dalo říct deklasova-
nou, můžeme chápat i  mnoho všedních 
předmětů dneška. Rozetami mohou být 
ubrusy a  dečky, pizza, dorty nebo kolá-
če, ciferníky hodin, přání nebo originální 
visačka k dárku, ale není to tak, že každý 
knofl ík je rozetou, aby jí byl, musí splňo-
vat alespoň minimální formální znaky 
geometrie růžice. Ty zcela jistě najdeme 
ve  formě odznaků a  hodností na  unifor-
mách hasičů, vojáků a  u  reprezentativ-
ních státních a vojenských řádů.

 Originální a  zcela technickou formou 
jsou řetězové rozety, tzv.  řetězky, kola 
s ozubením v řetězovém převodu ve stroj-
nictví. I  tak, zbaveny veškeré mystiky, ro-
mantiky a  symboliky a  podřízeny jediné, 
tj. mechanické funkci, jsou i  tyto rozety 
vizuálně působivé a  krásné a  okouzlují 
nás jako technické památky a  svědkové 
rozvoje strojnictví a  strojírenství. Co my 
víme, třeba i zde zasáhla ve prospěch tech-
nického rozvoje lidstva pozitivní magie 
rozety, vždyť vynález kola odstartoval roz-
voj civilizace vedoucí k letům do vesmíru. 
Je neuvěřitelné, jakou životaschopnost 
prokázal a  jakého vývoje dosáhl původní 
pohanský talisman. Naši předkové k přivo-
lávání osobního dobra i  prospěchu obce 
přistupovali aktivně pomocí důmyslného 
a propracovaného systému rituálů. Kéž by-
chom je dovedli napodobit! K tomu může 
napomoci třeba už zmiňovaná návštěva 
„půlnoční“ v  prostém kostelíku, kdy nám 
při prohlížení slavnostní výzdoby padne 
do oka rozeta a připomene, že jsou i  jiné 
světy a ten náš je jejich důležitou součástí. 

(red)
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Nakynuté štěstí - legenda zvaná vánočka
V posledním prosincovém týdnu se na stole většiny českých 

domácností objeví krásně vypečená dekorace k sežrání -  sladký 
pletenec zvaný vánočka, bez níž bychom si snad ani nedokáza-
li představit toto jedinečné období končícího roku. Vypadá to 
jednoduše, ale není tomu tak. Vánočka je a) majstrštyk našich 
babiček a zároveň obávaná disciplína mladých novomanželek, 
protože jim se vánočky jako na potvoru vždycky svezou, srazí, 
prasknou, připálí nebo nedopečou, zkrátka dělají potíže, b) zvi-
ditelnění řádu světa a zhmotnění mystéria pradávných moud-
rostí pomocí toho, jak je tělo vánočky ustrojené. 

Podle etnografů zabývajících se lidovou kuchyní představují 
jednotlivé prameny těsta, z  kterých se vánočka splétá, cosi víc: 
spodní čtyři symbolizují čtyři živly, tedy oheň, vodu, zemi a vzduch, 
prostřední tři představují rozum, cit a vůli člověka a vrchní dva se 
upínají k tomu, co vede člověka nejvýše, tedy k vědění a lásce. Je 
klidně možné, že tento význam naši předkové pletýnkám z těsta 
opravdu přisuzovali, protože jejich život, ač jednodušší a pevně 
vkořeněný do reality, nepostrádal hlubší náhled na svět přesahu-
jící prostou každodennost přípravy jídla, která tak dostávala další 
rozměr a obohacovala jejich život, po stránce materiálního blaho-
bytu v dnešním slova smyslu spíše chudý. Ale vánočka rozhodně 
nebyla každodenním pokrmem, její příprava a pečení byla rituali-
zovaná činnost, která se uskutečňovala pouze 1x do roka. 

Prvotní význam odkazující pravděpodobně k době pohanské či 
keltské posléze překrylo křesťanství. Toto slavnostní vánoční peči-
vo z bílé mouky popsal kolem roku 1400 benediktinský mnich Jan 
z  Holešova  ve  svém  Pojednání o  Štědrém večeru, kde symboli-
zovalo Kristovu neposkvrněnost a  připomínalo, jak byl zavinut 
do plenek. Lid si tenhle poněkud mysteriózní výklad přizpůsobil 
venkovskému naturelu - vánočka má svým tvarem připomínat Je-
žíška zabaleného v peřince, a proto je symbolem nového života 
a plodnosti. Význam kynutého vánočního pečiva má svůj základ 
ve fi gurkách z těsta a symbolizuje „nakynutí štěstí a hojnosti“, tak-
že vše se příští rok bude dařit a všeho bude dostatek. Další tva-
rovou variantou svátečního kynutého pečiva je adventní věnec 
spletený ze 2 nebo 3 pramenů opatřený čtyřmi svíčkami.

Vánočka nemívala vždy tvar obří pletené vrstvené housky, jak 
ji známe dnes. Zpočátku bývalo pečivo zvané húska nebo calta 
nepletené, pozdější proměny tvaru pěkně vystihuje lidové názvo-
sloví a jeho poetika: vrkoče, pletence, pletenice, pletánky, žemle, 
ceplíky, štědrovice, štědrovečernice, štědrovky. Dnešní název vá-
nočka se v písemných pramenech objevuje od 16. století.

Pečení vánočky bylo výsadou pekařského cechu. Každé štěd-
rovečerní dopoledne se na Pražský hrad vydalo šest bíle odě-
ných pekařských tovaryšů, kteří v rukou nesli dlouhé ohoblo-
vané prkno a na něm velikou vánočku s rozinkami a sypanou 
mandlemi. Ta měla přijít na stůl nejvyššímu královskému pur-
krabímu. Hloučky Pražanů čekaly na poselstvo pražského pe-
kařského cechu před Karlovým mostem a někdy se sešlo tolik 
lidí, že pekařské procesí musela obklopit městská stráž, aby se 
vánočka donesla na Hrad bez úhony. Zlomená, či jinak poniče-
ná znamenala pro cech obrovskou ostudu.

Stejně jako se lid nakonec vždy všechno dozví a všeho se zmoc-
ní – urozených myšlenek, uměleckých směrů, architektury i módy 
vyšších vrstev - a přetvoří k obrazu svému, zmocnil se i vánočky. 
Její pečení bylo na tradiční dědině skutečným rituálem: hospody-
ně se oblékla do bílé zástěry, uvázala bílý šátek a mlčky zaděla-
la těsto. Při jeho kynutí měla vyskakovat do  výšky, aby se těsto 
nesrazilo. Do těsta se podle místních zvyklostí zapracovala mince 
a ten, kdo ji ve svém kousku našel, měl po celý příští rok zaruče-
no zdraví a bohatství. Pokud se vánočka připálila nebo při pečení 

praskla, bylo to pro domácnost špatné znamení. 
Pro každého člena rodiny se upekla jedna vánočka + jedna 

větší zdobená rozinkami a  mandlemi a  nakrojit ji směl jedině 
hospodář, to proto, aby se mu v příštím roce urodilo hojně obilí. 
Po krajíčku z ní dostal každý člen domácnosti včetně dobytka, 
aby byl zdravý a neškodily mu zlé síly, někde se kousek vánočky 
házel do studny, aby bylo napřesrok hodně vody, jinde se vho-
dil do domácího krbu. Co se nesnědlo při večeři, nechávalo se 
na stole pro duše zemřelých, které se toho dne vracely na zem. 
Kousky vánočky se rozdaly i koledníkům na Štěpána.

A  jak si stojí vánočka dnes? Můžeme s  klidem říct, že naprosto 
spolehlivě. Dávný cech pekařský má zdatné následovníky, protože 
i dnes dokáží zruční pekaři uplést celou vánočku ze šesti, sedmi nebo 
osmi pramenů najednou, a  to buď „s  okýnky“, nebo „bez okýnek“. 
My obyčejní/občasní pekaři domácí, jsouce amatéry, zpravidla zku-
síme nejobvyklejší variantu z devíti pramenů, které se vrství na sebe. 
Pokud není po ruce zkušená lektorka (babička) a když nepomohou 
ani výuková videa na internetu, zbabělci jednoduše vloží těsto do for-
my ve tvaru vánočky. Poslední možností, jak se zachránit a nepropad-
nout beznaději, je buď ji koupit v obchodě, nebo přejít na vánoční 
štolu, protože je také dobrá, protože má stejně úctyhodnou tradici 
a navíc může být osobám s germánskými kořeny i citově blízká. 

Základ legendy zvané vánočka je sice mysteriózní, její dnešní rea-
lita je však velmi osobní. Napovídá o rodinných preferencích a jídel-
ním „zvykovém právu“ – někde dávají přednost už zmiňované što-
le, jablečnému závinu alias štrůdlu, štědrovečernímu koláči, jinde 
pečou adventní věnece, nebo kroutí cop. Vánočka ale jasně vede. 
Základ těsta je všude plus mínus stejný (mouka, mléko, vejce, drož-
dí, máslo, vanilka, rozinky, mandle, cukr, sůl). Receptů je nepočítaně, 
protože vánočka je důležitá celebrita a skutečná ozdoba štědrove-
černí tabule, nicméně ty nejzaručenější a nejlepší recepty se v rodi-
ně dědí: jsou máslové, ze sádla, z bramborového těsta, jednoduché, 
hrníčkové, nekynuté s  tvarohem, bezlepkové, dokonce i  ze špal-
dové mouky pro vyznavače zdravého životního stylu, extrémním 
případem je nejnovější verze RAW, což ukazuje, že i  starodávná 
vánočka se přizpůsobuje moderní době, avšak nejvyšší autoritou 
jsou ty od vlastní babičky. Zkrátka i v době „masové“ velkovýroby 
vánoček, kdy na výrobní lince jede nepřetržitý pás těsta, který tzv. 
gilotina seká na kusy o požadované hmotnosti, je domácí vánočka 
„in“, protože se jí zabývají ženy všech generací a profesí. 

Kdybychom řekli, že domácí pečení vánočky zažívá v uspěchané 
době 21. století renesanci, nebyla by to pravda, protože ze své slá-
vy vlastně nikdy neustoupila. Obyčejná vánočka tak dokumentuje 
neobyčejnou sílu jednoduchých věcí a  milých rituálů spojených 
s rodinou, která se sejde u jednoho stolu, aby prožila chvíle vzájem-
nosti a provázanosti svých životů. A pokud „muž domácí“, tedy ten 
vlastní, přiměje svou drahou polovičku, aby následovala doporuče-
ní předků a při přípravě těsta vyskakovala, povzbuzování a smích 
v rodině jsou zaručeny. Znáte snad o vánocích něco lepšího? 

(red)
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Ne 2. 12.  14–16 hod   Rukodělné adventní dílny pro veřejnost
Zapálení 1. svíčky adventního věnce
Stará Praha ve fotografi ích – zahájení výstavy

         16 hod  Sedmihlásek – koncert pěveckého sboru 
   16,30 hod  Rozsvícení vánočního stromu zástupci MČ Praha 6

St 5. 12.          17 hod  Mikulášská nadílka – veselý rej s dárky a Inkou Rybářovou

Čt 6. 12.          19 hod Houftet – vánoční koncert ženského sboru

So 8. 12.          11 hod  Yellow Sisters – Vánoční zvěřinec dětem a jejich dospělákům

Po 10. 12.         16 hod  Česká mše vánoční – J. J. Ryba – SOŠ a Gymnázium Evropská

St 12. 12.         17 hod Vánoční vystoupení MŠ Tychonova

St 12. 12.         20 hod Cliff Stevens (USA) – Eric Clapton solo unplugged – koncert

Čt 13. 12.    9–12 hod  Školní výtvarné dílny

Pá 14. 12.    9–12 hod  Školní výtvarné dílny

So 15. 12.         11 hod   Pohádka Jak pan Mysliveček elektrickou kytaru 
pod stromečkem našel – Divadlo Romaneto

Po 17. 12.         17 hod  Vánoční koncert žáků ZUŠ Petřiny

Út 18. 12.         16 hod  Adventní koncert – Terézie Hledíková (housle) 
a Karolína Žáková (cello) klasické a vánoční melodie – Fresh senior

So 22. 12.         19 hod Kamil Střihavka & Leaders unplugged – koncert

Ne 23. 12.  15–18 hod  Betlémské světlo – tradiční předávání českými skauty

ADVENT
v Písecké bráně
2. – 23. 12. 2018
Tradiční vánoční oslavy MČ Praha 6

Otevřeno denně od 11 do 19 hod kromě pondělí
Na všechny akce vstup volný
Změna programu vyhrazena
Akce vznikla za finanční podpory MČ Praha 6
Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6, Hradčany 
www.piseckabrana.cz, info@piseckabrana.cz, 233 321 313, facebook.com/piseckabrana
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Jak jsem se již zmiňoval, že mezi vyhna-
nými z českého pohraničí v roce 1938 byl 
i  náš soused pan Vladimír Havlíček, tak 
s jeho synem jsem se skamarádil a na jeho 
popud jsme se jednoho dne rozhodli na-
vštívit jeho babičku v Tanvaldě, která tam 
zůstala. Rodičům jsme samozřejmě nic 
neřekli, ale sourozenci to věděli. Nased-
li jsme na  vlak na  nádraží Těšnov a  jeli 
do Turnova. Měli jsme velké štěstí, že nás 
vojenská policie ve vlaku nekontrolovala. 
Z  Turnova jsme pokračovali autobusem 
do obce Zásady, kde byla konečná a kde 
začínala tehdejší hranice říše. Museli jsme 
dál už jenom pěšky, tak, aby nás nikdo 
nechytil. Po delším výšlapu po polích nás 
již bolely nohy a tak jsme vyskočili na zad-
ní část vozu na  seno, které vezl sedlák 
do  vesnice. Byli jsme ticho jako myšky, 
vepředu si sedlák ani nevšiml, že vzadu 
na žebřiňáku za senem má nechtěné pa-
sažéry. A  tak jsme dojeli až do Tanvaldu, 
přešli přes řeku Kamenici, kde bylo hodně 
barevného skla a dostali se až k babičce. 
Pamatují si, že tam byl koncentrační tábor 
pro ženy, všechny měly červené trojúhel-
níky na zádech s nápisem Poland. Zůstali 
jsme tam načerno několik dní, ale babič-
kou jsme byli přísně upozornění na to, že 
nesmíme mluvit mimo domov česky. Nic 
českého tam nebylo, všechno německy, 
obchody, trafi ky, pekařství. Cestu zpát-
ky jsme zvládli bez větších obtíží. Po ně-
kolika měsících Vladimír cestu opakoval 
s kamarádem Bradkou a  již takové štěstí 
neměli. V Boleslavi je kontrolovala vojen-
ská německá policie, vysadili je z  vlaku 
a po výslechu se vrátili domů.

Moje další vzpomínka se váže k leti-
šti Ruzyně.

Civilní letecká doprava byla na  vojen-
ském letišti ve  Kbelích, proto bylo hle-
dáno nové umístění civilního letiště, pro 
které byla vybrána pláň západně od Pra-
hy, v katastru obce Ruzyně. V roce 1937 
bylo letiště dostavěno a  bylo zahájeno 
výběrové řízení na  obsazení míst jako 
obchodů, restaurace a  dalších služeb. 
Československý svaz letců doporučil 
otci, aby se zúčastnil výběrového říze-
ní. Měl jazykové znalosti, plynule mluvil 
i  psal německy, francouzsky i  anglicky. 
Rusky se taky uměl domluvit. Úspěš-
ně byl vybrán a  byla mu dána možnost 
k pronajmutí prodejního prostoru v hale 
nádražní budovy letiště, kde otec získal 
prodejnu tabáku, novin a  dárkových 
předmětů. Provoz letiště, a tím i našeho 
obchodu, byl zahájen 5. dubna 1937. 
Naše rodina měla tento prodejní prostor 
na  letišti až do  roku 1970. Pro mě, tak 
jak pro celou mojí nejbližší rodinu to byl 
druhý domov. Mimo letištní budovy byly 
postaveny obytné domy pro zaměst-
nance, zdravotní středisko a  technické 
zázemí. Na  letištní ploše byly 3 hangáry 
do  výšky 16 m, dvě budovy brzdoven 
leteckých motorů, pohonné hmoty byly 
uskladněny v  podzemí s  možností na-
plňovat letouny na  stojánkách 200 litrů
za  minutu. Tohle měl na  starosti pan 
Štícha, kterého jsem znal a strávil s ním 
při mých návštěvách letiště hodně času. 
Vzletová plocha měla kurz 220-045 
stupňů a  byla celá betonová, včetně 
pojížděcích drah. Pět kilometrů od pra-
hu dráhy v  obci Jeneč byl všesměrový 
radiomaják, vysílající OKL. 

A  vracím se k  nádražní budově. Hlav-
ním vstupem do haly po levé straně byl 

poštovní úřad, kde přednostou byl pan 
Brabec a  dále pokračovaly dva odbavo-
vací pulty, za  nimi byly kanceláře čes-
koslovenské letecké společnosti a  čes-
koslovenské aerolinie. Po  pravé straně 
vstupu byl holič a zdravotní pohotovost, 
dále chodba, odkud byl vstup do  fran-
couzské restaurace, kde vládl vrchní 
číšník pan Kaiser a pokračováním chod-
by dál byla šatna pro restauraci a  toa-
lety, tam vládla paní Radová. V  hale byl 
po  pravé straně bufet, spojovací chod-
ba na  plochu k  odletu, současně v  této 
chodbě byl i salonek a v hale vedle této 
chodby jsme měli tu naši prodejnu. Vy-
žíval jsem se v  tomto rušném prostředí, 
sledoval letecký provoz i  veškeré dění 
na letišti. Masarykova letecká liga prová-
děla vyhlídkové lety nad Prahou. Leten-
ka pro tento dvacetiminutový let stála 
10 Kč. Několikrát jsme se podívali z výšky 
na  Prahu za  10 Kč a  byly i  případy, kdy 
chyběly osoby do počtu obsazení vyhlíd-
kového letounu 6 míst a  pilot Altmann, 
který tenhle letoun řídil, řekl kluci, pojď-
te se podívat z výšky na Prahu a my jsme 
se tak podívali nesčetněkrát na krásnou 
Prahu z dvojplošníku A-23 zadarmo.

Letecký park našich společností byl 
rozmanitý, jednak to byly Dakoty DC-3, 
pak Fokery a  Savojky Marchetti. Větši-
nou posádku tvořili 2 piloti, navigátor, 
telegrafi sta a letuška. Styk s letadly ob-
starávala dispečerská služba umístěná 
v  prostoru prosklené věže na  nádražní 
budově. Navazovala radiospojení s  le-
touny přibližující se do oblasti Prahy, řa-
dila je do pořadí na přistání a dávala jim 
údaje pro přistání. K usnadnění přiblíže-
ní na přistání za špatné viditelností slou-
žil radiomaják systému Lorenz. V neděli 
nebyl tak velký provoz dopravních leta-
del, ale zato letiště ožilo malými spor-
tovními letouny a  sportovní leteckou 
školou. V průběhu mého pobytu na letišti 
vídával jsem hodně zajímavých osob, 
například premiéra Velké Británie Ne-
ville Chamberlaina, který neustále nosil 
s sebou velký deštník. Ale také se po-
depsal na událostech 1938 v Mnichově. 
Také si pamatuji na pana Tomáše Baťu, 
ten když odlétával do zahraničí a přijel 
někdy bez řidiče, zaparkoval vozidlo 
před budovu letiště a  klíče předal otci. 
V  té době to bylo jedno z  nejlepších 
a  nejmodernějších letišť v  Evropě a  já 
jsem měl možnost v  tomto pro mě tak  
nesmírně zajímavým prostředí vyrůstat.

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

Prodejna pana Šneberga v odletové 
hale ruzyňského letiště v roce 1937



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

 BABYLON – MICHAL ŠKAPA
 21. LISTOPADU 2018 – 27. LEDNA 2019
BABYLON je dosud největší samostatnou výstavou umělce Michala Škapy. Po dvou předchozích sólových výstavách, kde akcentoval zaujetí písmem a kó-
dováním, odkrýváme další vrstvu, kterou umělec paralelně rozvíjí – komplexní a detailní kompozice vytvořené „kolážovým“ stylem. Po obsáhlé sérii vra-
kovišť, přicházejí na řadu městské struktury, které zachycují vývoj různých civilizací. Města, jsou výrazem lidských společenství, jednotlivé domy pak 
výrazem jedince, kterého formují. Místa, kde člověk vyrůstá, bydlí a pracuje, jsou jedněmi z bazálních činitelů, které velmi silně ovlivňují a utvářejí jeho 
vztah k veškerému okolnímu světu. Na dílech výstavy BABYLON se protnou tyto různé významové linie, forma kódu, jazyk, písmo, či zápis myšlenky, které 
dotaženy důsledků vedou až k definování a konstrukci městské vrcholové infrastruktury nebo jiných náročných urbanistických projektů. Paralela s  ozna-
čením Západní civilizace a dnešního stavu společnosti za novodobý Babylon se tak přímo nabízí. Ať už jste zastáncem tohoto označení či nikoliv je jasné, 
že v mezičase musíte mapovat a zaznamenávat dění kolem sebe či jej jinak interpretovat. Podobně, jako Michal Škapa, který dvě patra a čtyři sály výstavní 
plochy plní obrazy a instalacemi, jak uvnitř samotné vily, tak i v přilehlé zahradě a blízkém okolí. Výstava u příležitosti kulatých narozenin autora, v galerii 
Villa Pellé potrvá od 21. listopadu 2018 do 27. ledna 2019. Otevírací doba galerie je denně mimo pondělí od 13 – 18 h., vstup: 90 / 60 Kč – zákl. / snížené.

LISTOPAD 2018 – LEDEN 2019
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

VÝSTAVY

DOPROVODNÉ PROGRAMY AIRBRUSH PARTY
VEŘEJNÁ TVŮRČÍ DÍLNA S MICHALEM ŠKAPOU 
Sobota, 1. prosince 2018 | od 15:00 
Ojedině lá tvů rč í dílna pod taktovkou autora, spojená s komentovanou prohlídkou, kde bude mít návště vník neopakovatelnou př íležitost 
seznámit se a vyzkoušet si techniku americké retuše a možná se dozví co je to Venturiho efekt! Vhodné pro i pro rodiče i pro děti 10+, 
omezená kapacita 15 lidí nutná rezervace. Cena: 150 dílna + vstup 90 / 60,- Kč – (240 / 210)
REZERVACE & PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
https://goo.gl/forms/T02kAroy7PzOcdaz2
https://goout.net/cs/vystavy/michal-skapa-babylon/xjpnd/+tuyok/
https://goout.net/cs/listky/michal-skapa-babylon/rnpd/

KŘEST KATALOGU – BABYLON | Středa, 12. prosince | 18:00–21:00
Kř est knihy BABYLON – Michal Škapa. Př edstavení nové originální monografie a vizuálně  sugestivní publikace, která mapuje projekt BABY-
LON a nejnově jší práce Michla Škapy. Vstupné: 90 / 60 Kč – zákl. / snížené.
PŘEDPRODEJ A PRODEJ VSTUPENEK: 
https://goout.net/cs/vystavy/michal-skapa-babylon/xjpnd/+tuyok/
https://goout.net/cs/listky/michal-skapa-babylon/rnpd/

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY BABYLON – s kurátorem a umělcem
Čtvrtek, 10. ledna 2019 | 18:00–20:00
Jedineč ný formát komentované prohlídky, kde společ ně  postř ehy a interpretace kurátora výstavy Radka Wohlmutha doplní i autor Michal 
Škapa. Setkání, které chápat jako svého druhu konfrontaci nad formami umě lecké tvorby, výrazových prostř edků  i jako platformu pro nové 
souvislosti a interpretace autorova díla, kultury a umě leckých tradic vů bec. Vstup: 90 / 60 Kč – zákl. / snížené.
REZERVACE & PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: rezervace na 10. 1. 2019
https://goo.gl/forms/0OzA2BHI68t1Qnez1
https://goout.net/cs/vystavy/michal-skapa-babylon/xjpnd/+tuyok/
https://goout.net/cs/listky/michal-skapa-babylon/rnpd/

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY BABYLON – s kurátorem a umělcem
Sobota, 26. ledna 2019 | 18:00–20:00
Jedineč ný formát komentované prohlídky, kde společ ně  postř ehy a interpretace kurátora výstavy Radka Wohlmutha doplní i autor Michal 
Škapa. Setkání, které chápat jako svého druhu konfrontaci nad formami umě lecké tvorby, výrazových prostř edků  i jako platformu pro nové 
souvislosti a interpretace autorova díla, kultury a umě leckých tradic vů bec.  Vstup: 90 / 60 Kč - zákl. / snížené.
REZERVACE 10.1. 2019 & PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
https://goo.gl/forms/0OzA2BHI68t1Qnez1
https://goout.net/cs/vystavy/michal-skapa-babylon/xjpnd/+tuyok/
https://goout.net/cs/listky/michal-skapa-babylon/rnpd/



Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů FABIA COMBI: 
4,6–4,9 l/100 km, 105–111 g/km

ŠKODA NEJMIX
Nejlepší nabídka od ŠKODA AUTO

Využijte naší nejlepší nabídky. ŠKODA NejMix vám ke koupi nového vozu namixuje pětiletou prodlouženou záruku a k tomu 
řadu dalších výhod.

skodanejmix.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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