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2/12/PONDĚLÍ
19:00/DIVADLO - Zelňačka (komedie divadla 
Famílie)

3/12/ÚTERÝ
16:00/KINO SENIOR - Ermitáž: Síla umění (cyklus 
umění v kině za 60 Kč)
19:00/PŘEDNÁŠKA - ivo toman: instinkt zabijáka 
v prodeji - the best of ivo toman

4/12/STŘEDA
16:00/KINO SENIOR - Panství Downton (kino nejen 
pro seniory za 60 Kč)
18:00/NOVINKA - Výjimeční
20:00/NOVINKA - Vlastníci (nový český film)

5/12/ČTVRTEK
18:00/NOVINKA - Vlastníci (nový český film)
20:00/NOVINKA - Le Mans ’66

6/12/PÁTEK
15:00/VÁNOČNÍ BAZÁÁÁR 2019 - Otevření bazaru
17:00/VÁNOČNÍ BAZÁÁÁR 2019 - Ledové králov-
ství 2 (filmová pohádka)
19:00/VÁNOČNÍ BAZÁÁÁR 2019 - á Kapela Marató-
óón (koncert v kavárně)

7/12/SOBOTA
11:00/VÁNOČNÍ BAZÁÁÁR 2019 - Otevření bazaru
15:00/VÁNOČNÍ BAZÁÁÁR 2019 - Divadlo pro děti
19:00/VÁNOČNÍ BAZÁÁÁR 2019 - Yellow Sisters 
(koncert v sále)
20:15/VÁNOČNÍ BAZÁÁÁR 2019 - Zrní (koncert 
v sále)
21:30/VÁNOČNÍ BAZÁÁÁR 2019 - Sunflower cara-
van (koncert v kavárně)
22:30/VÁNOČNÍ BAZÁÁÁR 2019 - DJ Ringo (after-
party v kavárně)

8/12/NEDĚLE
13:00/KINO JUNIOR - Ledové království 2
15:00/KINO JUNIOR - Jumanji: Další level
20:00/STAND UP - Adéla Elbel - Stand-up your life: 
První poločas rozpadu

9/12/PONDĚLÍ
16:00/KINO SENIOR - Hitler versus Picasso (cyklus 
umění v kině za 60 Kč)
18:00/NOVINKA - Vlastníci (nový český film)
20:00/NOVINKA - tenkrát v Hollywoodu

12/12/ČTVRTEK
16:00/KINO SENIOR - Staříci (kino nejen pro seniory 
za 60 Kč)

13/12/PÁTEK
18:30/NOVINKA - Výjimeční
20:30/NOVINKA - boží láska

14/12/SOBOTA
10:00/KONCERT PRO DĚTI - Štístko a Poupěnka: Ať žijí 
pohádky!

15/12/NEDĚLE
14:00/DIVADLO PRO DĚTI - Vánoční putování s anděly 
(divadlo Pruhované panenky)
16:00/KINO JUNIOR - Sněžná mela
17:45/NOVINKA - První zrádce
20:30/35MM FILM - Všichni dobří rodáci (projekce z ori-
ginální filmové kopie)

16/12/PONDĚLÍ
21:00/NOVINKA - Vlastníci (nový český film)

18/12/STŘEDA
21:00/NOVINKA - První zrádce

20/12/PÁTEK
16:00/KINO SENIOR - Poslední aristokratka (kino nejen 
pro seniory za 60 Kč)

22/12/NEDĚLE
17:30/NOVINKA - Star Wars: Vzestup Skywalkera - 
DAbiNg
20:30/NOVINKA - Star Wars: Vzestup Skywalkera - 
tituLKY

23/12/PONDĚLÍ
16:00/KINO SENIOR - Klimt & Schiele – Erós a Psyché 

(cyklus umění v kině za 60 Kč)
18:00/NOVINKA - Vlastníci (nový český film)
20:00/NOVINKA - Star Wars: Vzestup Skywalkera - 
tituLKY

24/12/ÚTERÝ – 27/12/PÁTEK – KINO ZAVŘENO – 
NEPROMÍTÁME

28/12/SOBOTA
14:00/KINO JUNIOR - Jumanji: Další level
16:00/NOVINKA - Star Wars: Vzestup Skywalkera - 
DAbiNg
19:30/NOVINKA - Star Wars: Vzestup Skywalkera - 
tituLKY

29/12/NEDĚLE
14:00/KINO JUNIOR - Pat a Mat: Kutilské trampoty
16:00/KINO JUNIOR - Jumanji: Další level
18:00/NOVINKA - Dokonalá lež
20:00/NOVINKA - Amundsen

30/12/PONDĚLÍ
16:00/KINO SENIOR - Ermitáž: Síla umění (cyklus 
umění v kině za 60 Kč)
18:00/NOVINKA - Dokonalá lež
20:00/NOVINKA - tenkrát v Hollywoodu

31/12/ÚTERÝ – 3/1/PÁTEK – KINO ZAVŘENO – NE-
PROMÍTÁME

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)
30/1/ČTVRTEK v 19:00 – HODiNA DuCHŮ – Když mají 
duchové stejné problémy jako my. Nová
česká komedie. Hrají Eva Decastelo, bořek Slezáček, 
Pavlína Mourková, Jindra Kriegel, Michaela
Zemánková a další. (divadlo Artur)
26/2/STŘEDA – HLEDÁM MiLENCE, ZN.: SPĚCHÁ – bláz-
nivá komedie o mužích, ženách, manželství
a nevěře. V hlavních rolích Eva Decastelo, bořek Slezáček 
a další. (divadlo Artur)

PROGRAM KINA DLABAČOV – PROSINEC 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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Zvyšujte daně, nabádá magistrát 
radnice. Sám přitom peníze neposí-
lá. Zaklínadlo jménem rozpočtové ur-
čení daní by za normálních okolností 
mělo radnicím přinášet peníze na běžný 
chod. Ať už jde o financování školství 
nebo výdaje na provoz státní správy 
– výdej občanských průkazů nebo sta-
vební úřady. Praxe však vypadá úplně ji-
nak. Například na jednoho žáka dostane 
„velká“ Praha od státu 15 200 Kč, Praze 
6 ale pošle pouhých 2 700 korun. Ma-
gistrát s primátorem Hřibem v čele pak 
místo spravedlivého rozdělování nabá-

dá radnice, aby zvýšily daně z nemovi-
tosti a tím si zajistily víc peněz do svých 
rozpočtů. „Přerozdělování peněz povýšil 
pan Hřib na  vyšší formu, Jánošíka 2.0. 
Sice pořád bere, ale už to nikomu nedává. 
Z  peněz, které přijdou od  státu, už radni-
cím pošle jen směšných 8 procent. Z toho 
pak platíme školy, školky a všechno ostat-
ní. Vlastně je s  podivem, že Praha vůbec 
funguje, evidentně jen díky jednotlivým 
radnicím,“ říká Ondřej Kolář (tOP 09), 
starosta Prahy 6. „Magistrát sedí na mili-
ardách, přitom to není nikde vidět. Okruh 
se nestaví, dopravní nouzi čelí dennoden-

ně každý z  nás. Na  co tedy chtějí vybrat 
další peníze? Na vyhrazené pruhy pro sdí-
lené koloběžky? Piráti by si měli uvědomit, 
že sdílíme hlavně společné město, které 
rozhodně nesdílí společné představy. Čas 
jejich hájení, doufám, už opouští také 
média,“ říká Jakub Stárek (ODS), statu-
tární místostarosta Prahy 6 a zastupitel 
hlavního města. Navýšení daně z ne-
movitosti bude zastupitelstvo hlavního 
města projednávat. Radní Prahy 6 návrh 
vyhlášky odmítli už v červnu. Kromě ma-
lých městských částí ho naopak podpo-
řily také ty v horší finanční kondici.

Odhalení pamětní desky Kamilu 
Lhotákovi.  Koncem října byla odhalena 
na domě č. 54 v terronské ulici pamětní 
deska Kamilu Lhotákovi, kde od roku 1939 
do roku 1961 žil se svou ženou a synem. 
Český malíř, grafik a ilustrátor, jehož umě-
lecké začátky byly spojeny se Skupinou 
42, proslul kresbami poetických motivů 
velkoměsta a technické civilizace. Moti-
vy Lhotákovy tvorby se staly také pod-
kladem pro bronzovou pamětní desku. 
Záměr umístit na dům pamětní desku 
inicioval v roce 2018 Spolek přátel Kamila 
Lhotáka. Po roce 1948 měl Kamil Lhoták 
z důvodu projevu nesouhlasu s kulturní 
politikou bývalého SSSR zákaz pořádat 
výstavy svých obrazů a osazením pamětní 
desky by alespoň částečně mohla být na-
pravena tato křivda. Ke zhotovení pamět-
ní desky byl na doporučení Spolku přátel 
Kamila Lhotáka vyzván mladý sochař 
a medailér Martin Dašek, absolvent VŠuP 
Praha. Martin je stejně jako Kamil Lhoták 
vášnivým motocyklistou, což je v jejich 
tvorbě sbližuje a predikuje využití motivu 

historického motocyklu na pamětní des-
ce, a vloni se účastnil soutěže na návrh 
pamětní mince k 100. výročí Lhotákova 
narození. Kamil Lhoták byl členem umě-
lecké besedy a Sdružení českých umělců 
grafiků Hollar. inspiraci čerpal ze starých 
obrázkových časopisů, prospektů a rekla-
my. Na přelomu třicátých a čtyřicátých 

let začal ilustrovat dětské knihy (v 50. le-
tech pak knihu Dědeček automobil). Po-
prvé samostatně vystavoval v roce 1939, 
od roku 1946 i v zahraničí. V roce 1947 
získal 1. cenu benátského bienále kresle-
ného filmu (Atom na rozcestí). Celá šede-
sátá a sedmdesátá léta jsou pro Lhotáka 
typická velikou pracovní aktivitou.

Advent v Kaštanu
i v letošním roce se k adventnímu pro-

gramu v Praze rádo připojí i Kulturní cen-
trum Kaštan. Kromě obvyklých pořadů a 
koncertů, jako jsou třeba rozjuchaní pá-
nové ze Schodiště, nebo u nás stále po-
pulárnější slovenské Živé kvety, tak svým 
návštěvníkům nabízíme i několik vánoč-
ních dárků. První z nich uvítají především 
rodiče s dětmi, protože všechna advent-
ní představení pohádek, které tradičně 
proběhnou nejen v obvyklou sobotu, ale 
i v neděli, pro ně máme bez vstupného. 
Kromě pohádek je čekají i výtvarné díl-
ny, při kterých se mohou leccos nového 
naučit se zkušenými lektorkami Atelieru 
Kaštan.  i v nabídce večerních koncertů 

jsme ale pro advent připravili především 
takové koncerty, u kterých se mohou 
diváci trochu zastavit v předvánočním 
shonu, zrelaxovat a nabít se pozitivní 
energií. Po několika letech se tak v Kaš-
tanu objeví dnes už respektovaná perso-
na tuzemské world music, cenami Anděl 
oceněný tomáš Kočko, který bude hrát 
i z alba s výmluvným názvem Koleda. 
Rádi uvítáme i Půljablkoň, tedy komorní 
duo brilantního kytaristy Michala Něm-
ce a jemné zpěvačky Marie Puttnerové, 
a nepochybujeme, že se jejich písničky 
budou vznášet stejně jako vločky sněhu, 
co ho nám v Praze globální oteplování 
stále častěji upírá. Neméně jemný bude 
i delikátní elektronikou a dívčím zpěvem 

prodchnutý večer mladého dua, výraz-
ného objevu Něco něco, kteří vystoupí 
spolu se zasněnou zpěvačkou, která si 
říká ira Mimosa. Šansonové a swingové 
nálady přivezou česko-francouzští Les 
gars D‘en bas, kteří se navíc rozhodli při 
této příležitosti pokřtít své nové album, 
špičku slovenského blues zase nabíd-
nou stálice Dura & blues Club. A opravdu 
hodně rádi jsme, že můžeme pozvat na 
křehké vánoční koncerty minimalizova-
né formace Malé zvíře (jménem podzim) 
nebo populární cellistky Doroty barové. 
A mimochodem – pozvat někoho na pří-
jemný vánoční koncert, může být také 
docela hezký mikulášský nebo předvá-
noční dárek.
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MČ PRAHA 6 A SPOLEK PORTE VÁS ZVOU NA

FRESH SENIOR PRAHA 6
PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

PROGRAM ⟶ PROSINEC 2019

ÚT 13. 12. | 16.00 | BETLÉMSKÁ KAPLE,  
BETLÉMSKÉ NÁMĚSTÍ 5, PRAHA 1  
BETLÉMY V BETLÉMSKÉ KAPLI rezervace místa nutná
Návštěva tradiční výstavy betlémů v Betlémské kapli s ná-
zvem Vánoční ohlédnutí. Zájemci si předem zarezervují 
místo na níže uvedených kontaktech.  (exkurze)

ÚT 10. 12. | 16.00 | PÍSECKÁ BRÁNA 
VÁNOČNÍ TRADICE V BULHARSKU
Bulharsko někteří měli možnost poznat hlavně v letních měsí-
cích, ale jaké jsou vánoční tradice, jak vypadá svátečně prostře-
ný stůl, co je to surva a survačka, jak a v čem se bulharské Vá-
noce od českých liší ví asi málokdo. Balkanista a etnolog PhDr. 
Jaroslav Otčenášek, Ph.D. představí nejen odlišnosti bulharských 
a českých Vánoc. Těšit se můžete i na vystoupení dětského sboru 
Lyra, působící při Bulharské škole dr. Petara Berona. Pořad je 
připraven ve spolupráci s Bulharským kulturním institutem.  
 (společenský večer, zpěv) 

ÚT 17. 12. | 16.00 | PÍSECKÁ BRÁNA | ADVENTNÍ KONCERT
Operní pěvkyně Ada Bílková a Lucie Laubová, v doprovo-
du Roberta Koubka, zazpívají adventní melodie a písně, 
které nám připomenou blížící se vánoční čas. Zazní méně 
známé české i zahraniční koledy.   (koncert)

NABÍDKA NOVÝCH KURZŮ FRESH SENIOR V 2. POLOLETÍ 2019:

VÝTVARNÝ KURZ 
úterý 10:00 – 12:00 
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 
11:00 – 12:00
KONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ CVIČENÍ 
středa 10:00 – 11:00
JÓGA 
středa –11:05 – 12:05 a 12:10 – 13:10
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 a 12:10 – 13:10

ADRESA MÍSTA KONÁNÍ: 
Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6
Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6 
Národní technické muzeum, Kostelní 1320/42, 170 00 Praha 7
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 získa-
lo již pošesté Zlatou medaili v soutěži 
Český med za svůj letošní květový med. 
Soutěž každoročně vyhlašuje Výzkumný 
ústav včelařský v Dole, který ohodnotil 
letištní vzorek nejvyšším 100% hodno-
cením. Celkem se soutěže zúčastnilo 360 
vzorků. Získaná Zlatá medaile potvrzuje 
dlouhodobě nejvyšší kvalitu medu pro-
dukovaného včelstvy chovanými v areálu 
Letiště Praha. Soutěže Český med se Le-
tiště Praha účastní pravidelně, přičemž 
zisk již šesté Zlaté medaile potvrzuje 
vysokou kvalitu medu, která se v rámci 
soutěže hodnotí v akreditované labo-
ratoři Výzkumného ústavu včelařského 
ve čtyřech kritériích, a to fyzikálně che-
mické vlastnosti, povinné údaje na etike-
tě, správnost etikety včetně doplňujících 
údajů a celkový estetický dojem produk-
tu. Vysoce ceněný med je tak výsledkem 
několikaleté práce celého týmů letištních 

včelařů a jejich příkladné profesionální 
péče o včelstva. Chov včel byl zahájen 
na Letišti Praha v listopadu 2011, kdy se 
Praha připojila k ostatním světovým leti-
štím, která v rámci snižování negativních 
dopadů letecké dopravy na životní pro-
středí sledují kvalitu ovzduší v okolí leti-
ště pomocí včel. V současné době vlastní 
Letiště Praha sedm včelstev, která dohro-
mady v letních měsících čítají přibližně 
350 tisíc včel a včelaři z jejich plástů letos 
stočili bezmála 80 kilogramů medu. Stá-
čení medu však není ten hlavní důvod 
pro chov včelstev. „Díky včelám, které 
během své cesty za  opylováním kvetou-
cích rostlin obletí okruh několika kilometrů 
a  získají tak vzorky z  okolního prostředí, 
můžeme chemickým rozborem plástového 
pylu získat cenné údaje o  případném zne-
čištění životního prostředí v okolí,“ vysvět-
luje princip biomonitoringu pomocí včel 
Soňa Hykyšová, ředitelka Ochrany život-

ního prostřední Letiště Praha. Vzorky 
plástového pylu i medu jsou proto zasí-
lány na rozbor do akreditované laborato-
ře Vysoké školy chemicko-technologické 
v Praze, kde je prováděn residuální rozbor 
obsahu těžkých kovů a organických látek, 
tzv. polyaromatických uhlovodíků. „Roz-
bory uskutečněné v uplynulých letech nám 
potvrzují dobrou kvalitu ovzduší v  okolí le-
tiště,“ říká Soňa Hykyšová a dodává, že 
kromě biomonitoringu plástového pylu 
již několik let její oddělení sleduje i ovo-
ce a zemědělské plodiny. Letiště Praha se 
v době, kdy téma snižování biodiverzity 
nabývá stejného významu jako hrozba 
klimatických změn, snaží kromě chovu 
včel podporovat i výskyt dalších druhů 
hmyzu. V létě tak byly v areálu letiště 
instalovány tzv. hmyzí hotely a v rámci 
nového programu podpory biodiverzity 
budou následovat další aktivity. Přesto-
že není letištní med kvůli nízké produkci 

Praha chce čistírnu v  Bubenči na  se-
znam UNESCO. Vedení hlavního města 
bude usilovat o to, aby se stará čistírna od-
padních vod v Papírenské ulici stala památ-

kou světového a kulturního dědictví. Dů-
vodem je její architektonická a technická 
hodnota. Čistírna byla uvedena do provo-
zu v roce 1907, je v dobrém stavu, nevyka-

zuje žádné nedostatky ani poškození a je 
průběžně udržována. Nadzemní i podzem-
ní části jsou zachovány v původní podobě. 
Čistírna byla v provozu do roku 1967. 
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a účelům biomonitoringu určen ke ko-
merčnímu prodeji, je využíván jako zají-
mavý upomínkový produkt pro partnery 
Letiště Praha. Pravidelně jej však mohou 
ochutnat i návštěvníci nejrůznějších akcí 

pro veřejnost, které Letiště Praha přímo 
pořádá, nebo se jich účastní. Naposledy 
jej mohli vyzkoušet obyvatelé okolních 
obcí, například během letištní roadshow 
pořádané Letištěm Praha.

Informace o  dopravních opatřeních. 
Mezi ulicemi tomanova – Říčanova na bělo-
horské třídě vznikne vyhrazený buS - pruh 
v obou směrech. Opatření má eliminovat 
zpoždění autobusových linek MHD, ke kte-
rému zde pravidelně dochází. Opatření vydal 
odbor pozemních komunikací a drah MHMP  
na základě požadavku společnosti ROPiD. 

uzavírka ulic Pod Novým lesem x Na hrad-
ním vodovodu.  

Až do pátku 20. prosince 2019 musíte 
počítat s uzavírkou ulic Pod Novým lesem 
(ve směru k Veleslavínské) x Na hradním vo-
dovodu. O dalším postupu stavby v roce 2020 
Vás budeme včas informovat. Stavbu provádí 
společnost KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o.

Praha 6 vybrala vítěze tendru o nádraží 
Bubeneč.  Praha 6 učinila další krok k tomu, 
aby na její mapě přibyl další významný bod 
pro kulturu, sport a volný čas. Rada městské 
části schválila doporučení devítičlenné výbě-
rové komise a stanovila pořadí na prvních pěti 
místech z 50 uchazečů o provozování bývalé 
nádražní budovy Praha–bubeneč. „Z  50 při-
hlášených účastníků se do finále dostalo 5 velmi 
kvalitních projektů. Pro mě osobně byl výběr 
toho nejlepšího z  nich velmi obtížný,“ komen-
tuje proces místostarosta Prahy 6 pro správu 
majetku, kulturu, sport a volný čas Jan Lacina 
(StAN). Z pěti finalistů porota označila ve 2. 
kole za nejzdařilejší projekt autorů Richarda 
Preislera, Martina Kontry a Martina Krba na-
zvaný „Stanice 6“. Za nimi stojí již realizované 
projekty jako bajkazyl, bike Jesus, Fuchs 2, 
vinobar Dvojka či galerie Šachta. V závěsu 
za nimi se umístili provozovatelé populární 
Klubovny Povaleč v pražských Dejvicích s pro-
jektem „Nádraží bubeneč“. Na třetím místě se 
umístil projekt novinářů Petra Orálka a Karla 

Škrabala „Nádraží bubeneč - stanice kultury, 
sportu a zábavy“. Čtvrtý skončil projekt Diva-
dla bratří Formanů s podtitulem „nádraží, kam 
se vrací život, i když vlaky už tu nestaví“. Pátí 
skončili provozovatelé Kasáren Karlín. „Bude to 
první bývalá nádražní budova v Praze, která do-
stane natrvalo nový smysl a život. Mimo Prahu 
už takové zdařilé projekty existují, ale v hlavním 
městě to bude premiéra“, uvedl místostarosta 
Jan Lacina „Nechceme, aby nádraží Bubeneč 
dopadlo stejně tragicky, jako budova nádraží 
Praha-Vyšehrad, z níž jsou po třiceti letech pře-
šlapování ruiny. V tomhle chce být Praha 6 osví-
cená. Soutěž máme úspěšně za sebou, teď nás 
čekají intenzivní práce na rekonstrukci budovy“, 
vysvětluje místostarosta. Praha 6 nyní chystá 
rekonstrukci objektu, na níž se má budoucí 
nájemce ideově podílet. Nádraží bude podle 
předešlé shody v radě městské části pronaja-
to na 10 let za 100 tisíc korun ročně. Radnice 
proto v budoucím chodu bývalého nádraží 
klade silný důraz na veřejnou službu. Zpro-
voznění nádraží očekává radnice v roce 2021.

Bělohorská 150, 169 00 Praha 6, www.kastan.cz 
www.facebook.com/kastan.scenaunijazzu
spojení: zastávka U Kaštanu, tram 22, 25, 97

Pokud není uvedeno jinak, začínají pořady ve 20.00 hodin.
Činnost Unijazzu v Kaštanu v roce 2019 podporují hl. m. Praha 
částkou 1 000 000 Kč a MČ Praha 6. .

15.00

18.30

15.00

14.00–18.00

15.00

17.00

18.00

19.00

15.00

15.00

16.00

18.00

19.00

16.00

 1/12  Dobře naladěné divadlo: Čas zázraků

 1/12  Schodiště

 3/12  Ing. Arch. Zdeněk Lukeš: 
 František Kavalír (1878–1932)

 4/12  Přetlak věku, Orchestr posledního dne

 5/12 Mikulášské setkání  
 Osamělých písničkářů

 6/12  Dura & Blues club (SK), 
 Petra Börnerová trio 

 7/12  Nezávislé divadlo: Švec a čert

 7/12 Tomáš Kočko & Orchestr 

 8/12  Adventní trhy a výtvarná dílna 
 Atelieru Kaštan pro děti

 8/12  Divadlo Ančí a Fančí: 
 Lední medvídku vrať se domů 

 8/12  Atelier Kaštan: Podzimní bilance

 8/12  Hm… 

 9/12  Pavel Svoboda: Rusko a Mongolsko 

10/12  Turek & Turek uvádí…

11/12  Hana Fatamorgana, Ondřej Galuška,  
 Jamie Marshall

12/12  Něco Něco, Ira Mimosa 

13/12  Půljablkoň 

14/12  Divadlo Akorát: Popelka

14/12  Noir Voir, OTK 

15/12  Divadlo Na houpačkách: 
 Pipi Dlouhá punčocha

15/12  Vánočně sněžíme: Výtvarná dílna  
 Daniely Messiereurové

15/12  PORG na stromě – Vivid Eyes, Planeta  
 Gentlemanů, Rice Nudeless, The Ignu –  
 The Jung and Young a 9 Kg Přibrala

16/12  Jiří Černý: Ro(c)kování  

17/12  Dorota Barová, Sklad By Walda 

18/12  Sváťovo dividlo: Jak kočička 
 s pejskem slavili Vánoce

18/12  Jan Burian

19/12  Malé zvíře 

20/12  Živé kvety (SK) 

22/12  Les Gars D’en Bas (FR/CZ)

A náš vánoční dárek 
pro vás – na všechna 

divadelní představení 
a výtvarné dílny 
vstup zdarma :)
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Život Zdeňka Bergmana se točí hlav-
ně kolem lodí. Je jejich konstruktérem, 
podnikatelem v  osobní vodní dopravě, 
provozuje společnost Pražské Benátky. 
V roce 2009 obnovil  Svatojánské slavnos-
ti na vodě NAVALIS. Je také ředitelem Mu-
zea Karlova mostu.

 
Ptát se Vás, čím jste toužil být jako malý 

chlapec, je asi zbytečné. Nebo ne?
Mám štěstí na skvělou rodinu. Jeden děda 

byl rybář a zároveň učitel češtiny a dějepisu 
a vedl mě k lásce k přírodě a historii. Druhý 
děda byl architekt a naučil mě svému řemeslu. 
Od dětství jsem chtěl být archeolog a námoř-
ník. Stal jsem se proto převozníkem pražským 
u Karlova mostu.

Kdy jste poznal, že lodě, voda a Vy patříte 
dohromady?

Vyrůstal jsem na břehu Velkého rybníka 
u Karlových Varů a víkendy jsem trávil procház-

kami starou Prahou se svým otcem. Od doby, 
kdy jsem získal vědomí, si uvědomuji svou lás-
ku k vodě, lodím a historii.

Jak jste v Praze začínal?
V roce 1993 jsem začal na Čertovce provozo-

vat přístaviště a vyhlídkové plavby. První kapi-
tál jsem vydělal na sběru jablek a vína v severní 
itálii nad bolzanem. to mi umožnilo koupit prv-
ní motory a postavit loď typu Šinágl.

Kolik lodí dnes celkem pluje pod Vaší vlaj-
kou?

Naše fl otila čítá necelých třicet plavidel 
včetně dvou originálních benátských gondol 
a nejstarší osobní lodi v Praze – Salonní rych-
lolodi Nepomuk.

 
Své lodě si sám projektujete?
Nic jiného neumím (smích).

Můžete říci něco bližšího o  jednotlivých 
typech lodí?

Obecně můžeme říct, že na Vltavě bylo vždy 
u lodí důležité mít co nejmenší ponor a plo-
ché dno lodi. Díky tomu můžeme zaplouvat 
do vodního kanálu Čertovka a provozovat 
v Praze vltavské přívozy.

Kolik přívozů v Praze je? Jaká je jejich his-
torie? Provozujete všechny Vy?

V Praze je osm přívozů. Většinu z nich pro-
vozuje společnost Pražské benátky v rámci 
Pražské integrované dopravy. Veškeré trasy 
současných přívozů jsou obnovená tradiční 

Převozník pražský



7

spojení, často stará několik století. Nejstarší pří-
voz v Českém království byl zmiňován ve Zbra-
slavském klášteře. tento přívoz jsme obnovili 
a provozujeme ho pod názvem Přívoz Kazín. 

Co všechno zahrnuje práce převozníka?
Převozník je univerzální člověk, který kro-

mě dovednosti ve vedení převozního plavidla 
musí mít technické znalosti o lodi a zároveň 
sociální inteligenci a lidský přesah ve vztahu 
k lidem, které převáží. 

Jakou kvalifi kaci převozník musí mít? 
Převozník musí být kapitán typu C, a to 

nám poslední dobou dělá velké problémy, 
jelikož to je nové nařízení Evropské unie. 
Musí mít roční praxi, praktickou a teoretic-
kou zkoušku kapitána. 

Najdeme mezi posádkami Vašich plavi-
del i ženy? Kolik trvale zaměstnáváte lidí?

trvale zaměstnáváme necelých 70 osob. 
Mezi nimi je i několik převoznic a kapitánek.

Provozujete také vyhlídkové plavby 
po Vltavě. Kterou plavební trasu považu-
jete za nejhezčí?

Miluji plavbu vodním kanálem Čertovka 

a unikátní vodní podzemí Starého Města, 
které je zároveň nejstarším přístupným mís-
tem v Praze. tento prostor je ukrytý pod Kři-
žovnickým náměstím a většinou ani Pražané 
o něm nevědí. Návštěvník zde může vidět ro-
mánský oblouk Juditina mostu z roku 1169, 
gotický oblouk kláštera Rytířského řádu 
Křižovníků s červenou hvězdou z roku 1252 
a samozřejmě i nultý oblouk Karlova mostu. 

Jezdí Vaše fl otila i v zimních měsících? 
Díky stavbě přehrad nad Prahou – zejména 

Štěchovice a Slapy – ze kterých vltavská voda 
vytéká ve spodní části u paty hrází, Vltava v Pra-
ze v zimě nezamrzá. Platí totiž tzv. přírodní pa-
radoxon, které způsobuje, že tato voda čtyři 
stupně teplá je nejtěžší a nezamrzne, protože 
se nestačí dostatečně včas ochladit. Ale záro-
veň díky tomu je voda ve Vltavě i v létě studená, 
jelikož se nestačí ohřát a koupání v ní je spíše 
sportovním výkonem.  

Jaké roční období máte u vody nejraději?
Celý rok je Vltava v Praze jakoby vytržena 

z hektického kontextu velkoměsta. Mám rád 
zimní plavby v době, kdy je Praha zasněžena, 
nebo dokonce sněží, Vltava je prázdná a my 
můžeme naplno vnímat utajeného barokního 
genia loci staré Prahy.

Plujete pouze v Praze, nebo i jinde?
Podařilo se nám otevřít a zprovoznit přívoz 

ve Štětí, který asi jako jediná mimopražská 
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destinace našeho provozu nahrazuje místní 
komunikaci mostu. Provoz je téměř 24 hodin 
denně a klade na nás vysoké nároky. 

Jak vypadá Váš pracovní týden? 
Naše činnosti jsou velice různorodé 

od ryze technických k čistě uměleckým. Pro-
to je každý den, týden, měsíc, rok úplně jiný. 

Jste rovněž ředitelem Muzea Karlova 
mostu. Jak je jeho činnost propojena 
s provozováním lodní dopravy? 

Expozice v Muzeu Karlova mostu navazuje 
na odborný výklad na palubách lodí v Praž-
ských benátkách.

Muzeum Karlova mostu jsme zbudovali 
k 650. výročí položení základního kamene Kar-
lova mostu. Autorem nápadu je ing. arch. On-
dřej Ševců. Muzeum Karlova mostu prezentuje 
stavebně historický vývoj nejen Karlova mos-
tu, ale i mostního stavitelství v Praze. Expozice 
o sv. Anežce České a Rytířském řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou prezentuje nejstarší a je-
dinou českou královskou kontinuitu. Osoba 
sv. Anežky je zároveň aktuálním odkazem du-
chovna naší státotvorné současnosti.

 
Jak Muzeum Karlova mostu vybudova-

lo svoji sbírku?
Exponáty jsou tvořeny z našich sou-

kromých zdrojů, ale i zápůjčkami od růz-
ných jiných subjektů a muzeí, s nimiž 
spolupracujeme po celé České republice 
i v zahraničí.

Který exponát je nejstarší?
Nejstarším exponátem je ranně barokní 

obraz od neznámého autora, kde sv. Anežka 
Česká předává prvnímu velmistrovi – Alber-
tovi ze Šternberka – budovu kostela sv. Du-
cha u paty Juditina mostu.

 
Jaký je zájem o návštěvu muzea?
Muzeum Karlova mostu klade svůj důraz 

na výukový program, který je součástí osnov 
českých škol. Proto je naše muzeum každo-
denně navštěvováno v hojném počtu i žáky 
a studenty. 

Jaké plány a  vize máte v  rámci Praž-
ských Benátek do budoucna?  

Naší základní prioritou je udržení a zkva-
litnění našich služeb a péče nejen o naše 
zákazníky, ale i zaměstnance. tyto činnosti 
jsou velice důležité pro to, abychom dokázali 
vytvářet naše bohulibé projekty. 

Vaše profese jistě zabere hodně času. 
Zbývá Vám prostor na  další zájmy a  ko-
níčky a které to jsou?

Moje práce je mým koníčkem a rodinou 
a dá se říct, že jsem vlastně „nikdy v životě 
nepracoval“.

Co Vám nejlépe dokáže „dobít baterky“?
Život na Starém Městě pražském a Malé 

Straně je natolik inspirativní a povznášející, 
že termín vybité baterky zatím neznám. 

Jste svým založením optimista?
Jsem křesťan a hluboce věřící člověk, a to 

mi dává prostřednictvím Ducha Svatého 
vnitřní sílu a pochopení druhých. 

Máte nějaký nesplněný sen?
Stále sním. 

Jaký je Váš vztah k Praze 6? 
Od čtrnácti let jsem vyrůstal na Hanspaul-

ce u svého dědy. 

Jaké předsevzetí si dáte do  nového 
roku?

Na to je ještě dost času…

(red)
foto: Pražské benátky s.r.o.
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Adventem provází hudba.
Prosincové koncerty v Praze 6 nabídnou gregoriánský chorál,
italské bel canto i fi lmovou operu Kníže Igor

Mnozí z nás ani sami pořádně nevíme, proč 
je doba od adventu do štědrého večera tak 
zvláštně rozjitřená a rozcitlivělá, jisté je, že 
poté, co se Ježíšek spolehlivě narodí, se vše 
zklidní a po novém roce vrátí do starých kole-
jí. Snad k nostalgii vánoc, na které se těšíme, 
i když nám přidělávají práci a velké starosti 
a po kterých si oddechneme nebo naopak li-
tujeme, že už jsou pryč, přispívá hudba, která 
jim dodává slavnostní a výjimečný ráz. Díky 
hudbě také v našich myslích ožívají minulé 
epochy – středověk, jeho chrámová liturgie 
i rozverné světské a poněkud košilaté písně 
žáků darebáků, instrumentální i vokální díla 
komponistů renesance i vrcholného baroka, 
prosté lidové písně naplněné dojemnou zbož-
ností nebo spojené s kolední obchůzkou, tedy 
koledy. Hudbu si můžeme pustit z CD, MP3, 
na youtube či na některé z mnoha rozhlaso-
vých nebo televizních stanic, ale nejkrásnější 
je jít na koncert. A Praha 6 má v tomto čase co 
nabídnout. 

Hned začátkem prosince jsou do terezián-
ského sálu břevnovského kláštera napláno-
vány koncerty, jejichž organizátorem a také 
hostitelem je benediktinské arciopatství sv. 
Vojtěcha a sv. Markéty v pražském břevnově. 
6. 12. to bude benefi ční koncert slovenské 
sopranistky Lívie Ághové a jejích umělec-
kých hostů, jehož výtěžek bude věnován 
na podporu organizace MEDOu z.s., založené 
z iniciativy rodičů a přátel znevýhodněných 
dětí a mladých lidí z Humpolce a okolí s cí-
lem pomoci jim zapojit se do života v běžné 
společnosti. Na koncertě zazní skladby W. A. 
Mozarta, Ch. gounoda, C. Francka, A. Dvořá-
ka, A. LLoyd-Webbera, W. gomeze, g. bizeta. 
Další adventní koncert v podání Consortium 
Pragense Orchestra, sólistů a břevnovského 
chrámového sboru (10. 12.) je pokračováním 
cyklu břevnovská nokturna; na programu jsou 
sklady L. Fišera, J. S. bacha, V. Wernera a g. F. 
Händela. Oba koncerty začínají v 19 hodin. 

V krásném secesním sále Na Marjánce se 
v pátek 6. 12. v 18 hodin uskuteční už 5. setkání 
příznivců Pěveckého sdružení pražských uči-
telek. tradiční adventní koncert tohoto tělesa 

nese podtitul italsko-český advent. Pěvecké 
sdružení pražských učitelek zde přivítá zahra-
ničního hosta – mužský sbor Coro C.A.i. Ma-
riotti z Parmy, jemuž však vládne žena – sbor-
mistryně la maestra Monica Lodesani. 

Chrámovou hudbu jako stvořenou pro ad-
vent, vánoce a přelom roku má coby stěžejní 
stylové období svého repertoáru Schola gre-
goriana Pragensis, mužské pěvecké těleso, 
které se pod vedením uměleckého vedoucí-
ho Davida Ebena zařadilo mezi přední světové 
interprety středověké duchovní hudby. umě-
lecky se toto komorní těleso „zaměřuje jak 
na interpretaci gregoriánského chorálu podle 
nejstarších neumatických pramenů z 10. - 11. 
století, tak i na uvádění gregoriánských zpě-
vů vlastní české chorální tradice včetně rané 
polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středo-
věkých pramenů zaznívá v programech často 
i řada unikátních, nově objevených skladeb 
ze 13.-15. století. Soubor se ale nevyhýbá ani 
soudobé tvorbě. Posluchači i odborná kritika 
oceňují dramaturgickou nápaditost a mistrov-
skou interpretaci, se kterou Schola gregoriana 
Pragensis znovu objevuje a lidem 21. století 
zpřístupňuje repertoár ležící u samých kořenů 
evropské hudební kultury.“ 

Schola gregoriana Pragensis byla založena 
v roce 1987. umělecký vedoucí a zakladatel 
souboru David Eben je absolventem paříž-
ské konzervatoře v oboru dirigování grego-
riánského sboru, v sezóně 1988 působil jako 
dirigent Choeur grégorien de Paris. Schola 
gregoriana Pragensis se intenzivně věnuje 
nahrávání a často koncertuje doma i v zahra-
ničí, jeho nahrávky získaly řadu mezinárod-
ních ocenění. Soubor spolupracoval s řadou 
špičkových českých i zahraničních interpretů 
(Petr Eben, Jiří bárta, Jaroslav tůma, iva bitto-
vá, Hana blažíková, Choeur grégorien de Pa-
ris, Capilla Flamenca, boni pueri, Musica Flo-
rea, sbor japonských buddhistických mnichů 
gjosan-rjú tendai šómjó, Varmužova cimbálo-
vá muzika, Jenaer Philharmonie ad.). V Kostele 
Československé církve husitské, kde se kon-
cert koná, se představí v pořadu „Radujte se, 
Pán je blízko“. 

Advent s gregorianou můžete navštívit 11. 
12. 2019 v 19 hodin v rámci cyklu břevnovská 
hudební setkání, jehož organizátorem je hu-
dební agentura AuraMusica. 

Obvyklému průběhu adventních koncertů 
se zcela vymyká kulturně-vzdělávací pořad 
„Farní večer s operou Kníže igor“, během ně-
hož mohou návštěvníci zhlédnout fi lmové 
zpracování této skvostné opery Alexandera 
Porfi rjeviče borodina. Projekce se uskuteční 
7. prosince na Faře u sv. Matěje na Hanspaul-
ce od 19.30 do 22 hodin. Večerem provází 
RNDr. Matúš Kocian, Ph.D. Večer je pokračová-
ním projektu „Farní večer s fi lmem“; zatím po-
slední realizovanou projekcí fi lmů s duchovní 
tématikou (30. 11. 2019) byl snímek Apoštol 
Pavel inspirovaný posledními dny života sv. 
Pavla.

Kníže igor je opera o čtyřech dějstvích, 
kterou borodin zkomponoval na námět his-
torického eposu Slovo o pluku igorově. Své 
životní dílo psal osmnáct let a zemřel před 
jeho dokončením. Defi nitivní podobu opeře 
dali podle poznámek z autorovy pozůstalos-
ti Nikolaj Rimskij-Korsakov a Alexandr Kon-
stantinovič glazunov. Premiéra se konala 22. 
října 1890 v Petrohradu s legendárním pěv-
cem ivanem Melnikovem v titulní roli. V Pra-
ze byla opera uvedena, vůbec poprvé mimo 
Rusko, v roce 1899. borodinův Kníže igor patří 
vedle Musorgského borise godunova k nejvý-
znamnějším a nejhranějším operám skladate-
lů ruské tzv. Mocné hrstky. Námětem tohoto 
díla je nezdařené tažení ruského knížete igo-
ra Svjatoslaviče z Novgorodu proti Polovcům 
koncem 12. století, které se stalo rámcem pro 
další dramatické události epického příběhu 
– dvorské intriky, zákulisní boj o moc, láska 
a osobní protivenství, kterým hrdinové musí 
čelit, i počátky křesťanství na Rusi. 

Výrazné historické události, jednotlivé dějo-
vé linie i motivace osobního jednání hlavních 
postav opery přirozeně přitáhly pozornost fi l-
mových tvůrců, a to už v éře němého fi lmu. Pří-
znivci stříbrného plátna se s operou Kníže igor 
mohou seznámit většinou v podobě záznamu 
představení světových operních domů, jako 
byl např. přenos z MEt opery v New Yorku, 
který návštěvníci českých kin mohli vidět v r. 
2014 v Praze, nebo v autonomním fi lmovém 
díle. Současní tvůrci, divadelní i fi lmoví režisé-
ři, mají tendenci převádět hrdinný epos z 12. 
století do moderní podoby, což je někdy ku 
prospěchu díla, někdy ne. Farní večer před-
staví fi lmové ztvárnění opery v podání sólistů, 
orchestru a baletu Mariinského, dříve Kirovova 
divadla z Petrohradu.

(red)Opera Kníže Igor

Schola Gregoriana Pragensis
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Vstup do nové dimenze
Galerie Kuzebauch vystavuje skleněné objekty Milana Krajíčka

Fluidum je dle slovníku cizích slov „do-
mnělá, neviditelná, běžnými metodami 
nezjistitelná látka tekuté povahy, která je 
nositelem fyzikálních vlastností“. to zna-
mená, že ji nevidíme, ale domníváme se, že 
existuje, protože projevuje svou existenci 
navenek určitými vlastnostmi. Fluidum 
může také znamenat esprit, tedy blíže ne-
popsatelné kouzlo osobnosti nebo místa, 
k nimž lze směle přidat ještě kouzlo umě-
leckého díla. tohle vše bezezbytku splňují 
skleněné objekty, které jsou k vidění na vý-
stavě nazvané „Milan Krajíček – Fluidum“. 
V galerii Kuzebauch v Praze 6 budou vysta-
veny do 15. ledna 2020.

Název výstavy byl zvolen příhodně, 
protože to, co zde vidíme, je skutečné 
„fl uidum12“. Komorní prostor galerie zapl-
nilo 12 Krajíčkových prací z let 2013–2019, 
které odkazují k tekuté podstatě skla. te-
kuté znamená beztvaré, látka přejímá tvar 
nádoby, v tomto případě sklářské formy, 
tekutost je zde zastavena chladnutím sklo-
viny, ale jen na omezenou dobu. Dno ná-
doby vykazuje známky krystalizace hmoty, 
ale pohyb a pnutí uvnitř trvale zastavit ne-
lze, nabývají vlády, stěna je narušena, látka 
se vylévá ven a expanduje do prostoru.  

Další variantou je tekutost „bez for-
my“, kdy se „tvar“ fl uida zjeví jen na chvíli 
v prudkém gejzíru. tvar je živelný, urče-

ný množstvím tenkých pramínků, které 
v prstenci tryskají vzhůru, v rozletu jsou 
postupně omezeny protikladnou silou 
zemské přitažlivosti a zároveň odstředi-
vosti. Roztřepené okraje pramínků a už 
už se formující kapky vytvářejí nesčetné 
proměny a obrazce a jako sněhové vločky 
nejsou nikdy stejné, mimochodem sněho-
vé vločky a krystalky ledu tyto Krajíčkovy 

kreace svou strukturou velmi připomínají. 
Je neobyčejně těžké vizuálně i technicky 
vyřešit tvar tekutého fl uida bez formy, bez 
stálosti, bez pevné matérie. to dokáže je-
dině autorova vůle a jeho uměleckořeme-
slné mistrovství. Krajíčkovy objekty zasta-
vují pohyb v tisícině vteřiny, která kdyby 
pokračovala, tvar bude neodvolatelně jiný, 
neopakovatelný. Jsou vizualizací mnoha 

Milan Krajíček_Negativ I, 2013, Tavené sklo do formy, broušené, 19x40x31cm

Milan Krajíček_Neklid III, 2019, Tavené sklo do formy, broušené. 9x27x24cm
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protichůdných fyzikálních dějů probíha-
jících současně a komplikovaných tech-
nických úkolů, které autor musel vyřešit, 
a viditelnou uměleckou odpovědí na výše 
uvedenou defi nici fl uida jako „domnělé, 
neviditelné“ substance. „inspiroval jsem 
se tradičním českým broušeným skleně-
ným dekorem mé rodné Vysočiny zvaným 
trojhránek, říká autor, „který jsem změnil 
na negativ. Jako základ práce jsem použil 
hmotu odstraněnou řezačkou skla. Sym-
bolicky řečeno - to, co obvykle nenávratně 
mizí, se zde stává základem pro zrození ně-
čeho nového.“ 

Další vlastností, která vedle samotné-
ho pohybu fl uida působí na diváka velmi 
emocionálně, jsou zvolené barvy a jejich 
kombinace - temně antracitová s pables-
kujícími tóny fi alové, trávově zelená s tma-
vou kostřičkou uprostřed listu, zlatavě me-
dová s kapkou přistávací plochy pro včely 
nebo ledově modrá s pohasínajícím oh-
něm oranžové, byť jádro ještě rudě žhne. 

Vyzařují teplo nebo chlad, strohý odstup 
i přilnavou sladkost medu, zesilují účinek 
valící se hmoty i prostupnost a křehkost 
pramínků skloviny, čert ví jak pospojované 
dohromady. tekutost, tvar a barva sklář-
ských objektů Milana Krajíčka vystihují 
a kompletují další defi nici fl uida jako espri-
tu, nepojmenovatelného a nevyjádřitelné-
ho kouzla, které netvoří jen jedna kvalita, 
ale vše dohromady; slov není třeba.

„Milan Krajíček přišel s pozoruhodnou 
originální koncepcí. Nádoby a objekty, 
zhotovené vlastní inovativní technologií 
tavené skleněné plastiky, rozvíjející tvaro-
sloví broušeného skla z oblasti Vysočiny, 
tzv. trojhránku, v sobě šťastně spojily ex-
periment řemeslný a výtvarný. S každým 
dílem Krajíček zachází dál a dál v hledání 
možností skla a své imaginace. Sklo je 
v jeho pojetí fl uidum, vskutku alchymis-
tická esence, z níž vytváří díla na pomezí 
pevného a tekutého stavu. Nebojí se de-
konstrukce tvaru, hry s hmotou a jejím 

okolím, prolínání vnitřního a vnějšího 
prostoru. Jeho objekty přinášejí do sou-
časného českého sklářského umění 
specifi cký tón, který v něm nezní často – 
splynutí inovativní technologie se svébyt-
nou výtvarnou vizí,“ přibližuje dílo Milana 
Krajíčka kurátor výstavy Petr Nový. 

Existuje mnoho dalších defi nic, jimiž 
člověčí pozorovatelský talent vykresluje 
své zkušenosti z vnějšího i vnitřního svě-
ta a dělí se o něj se zákony fyziky, někdy 
dokonce přímo popisované charakteris-
tickými vlastnostmi skla. René Roubíček 
kdysi řekl: „Vždy mám představu, co by to 
sklo mohlo udělat, když s ním budu za-
cházet takhle a takhle. Připravuji mu pří-
ležitost, aby se tvářilo co nejvíce po svém. 
Materiál je spoluautor a já jsem až na kon-
ci.“ V případě Milana Krajíčka je ale těžké 
rozhodnout, zda byl ve své koncepci ob-
jektů zkoumajících fl uiditu skla na začát-
ku, nebo na konci. Zřejmě platí oboje, ne-
zdá se to býti nemožné… 

MgA. Milan Krajíček (*1977) vystu-
doval Střední průmyslovou školu sklář-
skou v Železném brodě (obor hutní 
tvarování skla a design pod vedením 
akad. soch. Ronyho Plesla, 1991–1995), 
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou 
(Ateliér skla u prof. Vladimíra Kopeckého, 
1995–2001) a Akademii J. A. Komenské-
ho v Praze (2001–2002). Zahraniční stá-
že absolvoval na Wetterhoffi  n institute 
Crafts and design (Hämmennlina, Finsko, 
1994) a bazalel university (Jeruzalém, iz-
rael, 1999). uspořádal několik desítek sa-
mostatných i skupinových výstav doma 
i v zahraničí, účastní se mezinárodních 
sklářských symposií. Je vítězem soutěže 
vypsané společností Palmolive-Colgate 
(1997) a Mezinárodního workshopu ar-
chitektury a interiéru v Coburgu, Němec-
ko (1999). Jako designér pracoval pro 
sklárny Moser a. s. Karlovy Vary, b.A.g. 
Vsetín a Preciosu, Jablonec nad Nisou. 
Realizace v architektuře uskutečnil pro 
společnost Foxconn cz, Pardubice/Kutná 
Hora, Ajvö restaurant a King Solomon re-
staurant, Praha. V současné době působí 
jako hlavní výtvarník, zástupce ředitele 
a pedagog uměleckoprůmyslové akade-
mie ve Světlé nad Sázavou a koordinátor 
bakalářského programu Konzervování - 
restaurování skla a keramiky.

(red)
Foto: Ondřej Kocourek

Milan Krajíček - Fluidum
15. 11. 2019  - 15. 1. 2020 

galerie Kuzebauch, 
Říčanova 19, Praha 6

Milan Krajíček_Nová dimenze IV, 2019, Tavené sklo do formy, broušené, 60x61x29cm,

Milan Krajíček_Pomalu, 2019, Tavené sklo do formy, broušené, Průměr_24cm, Výška_11cm
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Po h o d o v é  Vá n o c e  a   ú s p ě š ný  r o k  2 0 2 0  v á m  i   v a š i m  b l í z k ý m 
p ř e j e  R e d a k t o r  OTA Z N Í K .

Dům U kaštanu, stávající klub KAŠTAN na Bělohorské ulici v Praze 6, byl historicky 
po svém vzniku využíván jako:

 a) fara,

 b) hostinec,

 c) celní úřad.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
a) Galerie Villa Pellé připravuje výstavu ke třem významným výročím, spojeným s Jiřím Šlitrem a divadlem Semafor, 
a to:  60 let od vzniku Divadla Semafor, 95 let od narození Jiřího Šlitra a 50 let od jeho úmrtí.

Z došlých správných odpovědí jsme vybrali tři výherce, kteří obdrží čestné vstupenky na výstavu v galerie Villa Pellé.

1. Táňa Tintěrová, Praha 4, 2. Josef Vostřák, Praha 6, 3. Jan Hošťák, Praha 6

Cenu si vyzvedněte nejpozději do 31. prosince 2019 v recepci autosalonu PŘEROSt A ŠVORC AutO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pra-
covní 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 2019, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V prosinci soutěžíme o vouchery na volné vstupy 
na vybraný program v klubu KAŠTAN, scéna uni-
jazzu v Bělohorské ulici, Praha 6.

prosinec 2019

Datum Den Představení

01.12. neděle 10:30 + 14:00   Hurvínkův Mikuláš

01.12. neděle 19:00  „S+H - Zu zweit geht alles besser“

02.12. pondělí 10:00  Hurvínkův Mikuláš

03.12. úterý 10:00 + 14:30  Hurvínkův Mikuláš

04.12. středa 10:00  Hurvínkův Mikuláš

04.12. středa 19:00 S+H -  „Ve dvou se to lépe...“

05.12. čtvrtek 10:00 + 17:00  Hurvínkův Mikuláš

06.12. pátek 10:00  Hurvínkův Mikuláš

07.12. sobota 10:30 + 14:00 + 16:30 Hurvínkův Mikuláš 

08.12. neděle 10:30 + 14:00 + 16:30 Hurvínkův Mikuláš

09.12. pondělí 10:00 + 17:00  Hurvínkův Mikuláš

10.12. úterý 10:00  Hurvínkův Mikuláš

11.12. středa 10:00  Štědrý den u Spejblů

12.12. čtvrtek 10:00   Štědrý den u Spejblů

13.12. pátek 10:00 + 17:00  Štědrý den u Spejblů

14.12. sobota 10:30 + 14:00 + 16:30 Štědrý den u Spejblů

15.12. neděle 10:30 + 14:00 + 16:30 Štědrý den u Spejblů

16.12. pondělí 10:00  Štědrý den u Spejblů

17.12. úterý 10:00 + 17:00  Štědrý den u Spejblů

18.12. středa 10:00 + 17:00  Štědrý den u Spejblů

19.12. čtvrtek 10:00 + 17:00  Štědrý den u Spejblů

20.12. pátek 10:00 + 17:00   Štědrý den u Spejblů

21.12. sobota 10:30 + 14:00 + 16:30 Štědrý den u Spejblů

22.12. neděle 10:30 + 14:00 + 16:30 Štědrý den u Spejblů

27.12. pátek 17:00  Pohádky pro Hurvínka

28.12. sobota 14:00 + 16:30  Pohádky pro Hurvínka

29.12. neděle 10:30 + 14:00  Pohádky pro Hurvínka

30.12. pondělí 17:00  Pohádky pro Hurvínka 

Bělohorská 150, 169 00 Praha 6, www.kastan.cz 
www.facebook.com/kastan.scenaunijazzu
spojení: zastávka U Kaštanu, tram 22, 25, 97

Pokud není uvedeno jinak, začínají pořady ve 20.00 hodin.
Činnost Unijazzu v Kaštanu v roce 2019 podporují hl. m. Praha 
částkou 1 000 000 Kč a MČ Praha 6. .

15.00

18.30

15.00

14.00–18.00

15.00

17.00

18.00

19.00

15.00

15.00

16.00

18.00

19.00

16.00

 1/12  Dobře naladěné divadlo: Čas zázraků

 1/12  Schodiště

 3/12  Ing. Arch. Zdeněk Lukeš: 
 František Kavalír (1878–1932)

 4/12  Přetlak věku, Orchestr posledního dne

 5/12 Mikulášské setkání  
 Osamělých písničkářů

 6/12  Dura & Blues club (SK), 
 Petra Börnerová trio 

 7/12  Nezávislé divadlo: Švec a čert

 7/12 Tomáš Kočko & Orchestr 

 8/12  Adventní trhy a výtvarná dílna 
 Atelieru Kaštan pro děti

 8/12  Divadlo Ančí a Fančí: 
 Lední medvídku vrať se domů 

 8/12  Atelier Kaštan: Podzimní bilance

 8/12  Hm… 

 9/12  Pavel Svoboda: Rusko a Mongolsko 

10/12  Turek & Turek uvádí…

11/12  Hana Fatamorgana, Ondřej Galuška,  
 Jamie Marshall

12/12  Něco Něco, Ira Mimosa 

13/12  Půljablkoň 

14/12  Divadlo Akorát: Popelka

14/12  Noir Voir, OTK 

15/12  Divadlo Na houpačkách: 
 Pipi Dlouhá punčocha

15/12  Vánočně sněžíme: Výtvarná dílna  
 Daniely Messiereurové

15/12  PORG na stromě – Vivid Eyes, Planeta  
 Gentlemanů, Rice Nudeless, The Ignu –  
 The Jung and Young a 9 Kg Přibrala

16/12  Jiří Černý: Ro(c)kování  

17/12  Dorota Barová, Sklad By Walda 

18/12  Sváťovo dividlo: Jak kočička 
 s pejskem slavili Vánoce

18/12  Jan Burian

19/12  Malé zvíře 

20/12  Živé kvety (SK) 

22/12  Les Gars D’en Bas (FR/CZ)

A náš vánoční dárek 
pro vás – na všechna 

divadelní představení 
a výtvarné dílny 
vstup zdarma :)

Nezávislé divadlo 
Švec a čert

Tomáš Kočko

OTÁZKA
12/2019



Janákova.
Od roku 1978 nese toto jméno ulice, která se nachází v sever-

ní části sídliště Baba.  Janákova ulice je kolmá na ulici Matějská 
a dále je slepá, končí mezi vilovou zástavbou. 

Pavel Janák byl architekt české moderny, návrhář, urbanista, autor 
projektu vilové zástavby na babě.  Po roce 1945 architekt Pražského 
hradu. 

Pavel Janák se narodil 12. března 1882 v Praze Karlíně. Nedochovaly 
se žádné informace o jeho soukromém životě, pouze že v roce 1923 
uzavřel manželství s paní Růženou a neměli žádné potomky. Po ab-
solvování střední školy v roce 1899 se přihlásil na České vysoké učení 
technické v Praze a začal studovat architekturu a pozemní stavitelství 
u profesora Josefa Schulze. Současně navštěvoval ateliér profesora 
Josefa Zítka na německé technice v Praze. Zde získal respekt ke kla-
sickému odkazu historické architektury. Již od druhého ročníku studií 
je zaměstnán ve stavebních kancelářích a jako student získal 1. cenu 
a peněžitou odměnu za návrh nové školní budovy v Karlíně na invali-

dovně. V roce 1905 se účastnil s A. Engelem jako jediný z moderní ge-
nerace soutěže na dostavbu Staroměstské radnice s myšlenkou na za-
stavění prostoru po zbořeném Krennově domě. V roce 1906 vstoupil 
do školy profesora Otty Wagnera na vídeňské Akademii výtvarných 
umění, kde se seznámil s principy moderní architektury přelomu sto-
letí. během studia podnikl několik cest po Evropě a v roce 1907 mu byl 
umožněn stipendií pobyt v itálii. O rok později začal společně s Jose-
fem gočárem pracovat v atelieru profesora architekta Jana Kotěry. tato 
jejich spolupráce vyústila v realizaci výstavních pavilonů na Jubilejní 
výstavě v roce 1908. 

Janákovy práce jsou ve shodě s teoriemi české moderny a sám 
se snaží díla umístit do prostoru a respektovat historické skutečnos-
ti. Jeho zájem se nesoustřeďoval pouze na architekturu staveb, ale 
i na drobné umění. V roce 1907 spoluzakládal Artěl, sdružení umělců 
vytvářející uměleckoprůmyslové předměty, jako bylo vybavení bytu 
a nábytkové soupravy. 

V roce 1909 nastoupil jako architekt mostního oddělení stavebního 
úřadu Prahy. V tomto zaměstnání realizoval stavbu Hlávkova mostu 
v Praze, který se stal mezníkem v jeho tvorbě. Spolu s Josefem gočá-
rem založil v roce 1912 Pražské umělecké dílny, v nichž vznikaly bytové 
doplňky. Zabýval se také projektováním soukromých objektů.  V roce 
1921 byl jmenován profesorem architektury na uměleckoprůmyslo-
vé škole jako nástupce Jana Kotěry a Josipa Plečnika, v pedagogické 
činnosti nalezl životní poslání. Z let 1923–24 pocházejí vily, které pro-
jektoval pro známé výtvarníky na Praze 6. Jeho dílem byl i výstavní 
pavilon, který zastupoval Československo na výstavě v Riu de Janeiru 
v roce 1922, který byl navržen ve stylu vrcholného vesnického deko-
ru. 

Nejznámější urbanistickou realizací je sídliště baba, které bylo na-
vršeno po vzoru světových výstav. Plány vznikaly v letech 1928–32 
a téhož roku byla zahájena výstavba. Zde si také Janák postavil ro-
dinnou vilu. V roce 1936 byl jmenován architektem Pražského hradu, 
kde se stal nástupcem Plečnikovým. Zasloužil se o rekonstrukce tak 
významných památek jako byla dostavba Černínského paláce, tere-
ziánského hradního křídla, Jízdárny, Míčovny a letohrádku královny 
Anny. V roce 1948 dostal za úkol zabezpečit a upravit letohrádek 
Hvězda pro Jiráskovo muzeum. Jednou z posledních Janákových 
prací byla úprava letohrádku v Královské oboře z let 1952–55.

Pavel Janák zemřel 1. srpna 1956 a byl pohřben u kostela sv. Matěje 
nedaleko svého bydliště. 

Svým celoživotním dílem zasáhl celou šíři architektonické práce 
od designu nábytku až po velké urbanistické záměry.   

(mip)
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Oslnivý prales makromolekul
Galerie Makráč vystavuje PET-ART Veroniky Richterové
bujná vegetace, jásavá svou barev-
ností a rozmanitostí – tak nějak by-
chom si mohli představovat tropický 
ráj, kdyby ovšem rostliny byly skuteč-
nými rostlinami a kdyby stromy byly 
skutečnými stromy obsypanými kvě-
ty – tak dokonalá je to iluze. Jenže - 
vše je z odpadových PEt lahví a dal-
ších plastových obalů. A o to právě 
jde. Výstava v galerii Makráč nazvaná 
Čtyři generace vegetace může být 
jednou z mnoha odpovědí na otázku, 
co s tímto novodobým morem pro 
životní prostředí? Autorkou vystave-
ných prací, které uměleckým způso-
bem reagují na dobu plastovou, je 
sochařka Veronika Richterová. Výsta-
va potrvá do 3. ledna 2020.
Co se týče plastů všeobecně, v sou-
časné době o nich snad nikdo neřekne 
nic dobrého, a přece jsou tyto umělé 
makromolekuly, protože plasty ne-
jsou nic jiného, významným prvkem 
civilizačního rozvoje od poloviny 20. 
století dodnes. Jednou z mnoha apli-
kací plastů je jejich využití v umělec-
ké tvorbě: „Plast je úžasný materiál 
a PEt lahev má dokonalý tvar,“ řekla 
při vernisáži autorka vystavených děl 
sochařka Veronika Richterová. Doko-
nalý tvar PEt lahve provokuje uměl-
covu představivost, ale teprve jeho 
zásahem se z ní stane něco víc. 
tropický ráj galerii Makráč, dlouhý 
specifický prostor, vlastně chodbu 
vědeckého ústavu, rozzářil a roztan-
čil. Procházíte záplavou barev, nad 
vámi střapaté palmy, obří květy, cy-
kasy, bromélie, vinoucí se liány, cit-
ronovník s jeho veselými žlutými slu-
níčky, pozor na převislé příživnické 
epifyty a členité obří i menší kaktusy 
jak z mexické pouště, dole jezírko 
plné leknínů, tu půvabná sakura, tam 
sofistikovaná ikebana a snad v kaž-
dém koutku a sebemenším výklen-
ku je kořenáč a v něm i nám známé 
truhlíkové květiny, letničky i trvalky. 
Ať tento makromolekulární prales 
ozařuje denní, nebo umělé světlo, 
vše se živě leskne jako v den svého 
stvoření a kvete skutečně navždy… 
„ty mě opravdu přežijí, vodu nevyža-
dují, jen se na ně práší, tak je musím 
před výstavou vždycky osprchovat“, 
komentovala zelenou houšť autorka. 
Výstava ukazuje genezi plastových 
rostlin od roku 2004 do současnosti. 

Sochařka Veronika Richterová (*1964) 
se umělecké práci s PEt lahvemi věnu-
je 16 let. Z experimentálních pokusů 
s obyčejnou PEt lahví vyvinula vlast-
ní osobitý styl, který nazvala PEt-ARt 
a plasty jako takové se staly velkým 
tématem její tvorby. „Když jsem zce-
la náhodou zjistila, že lze PEt lahve 
deformovat teplem, rozhodla jsem 
se vytvořit z nich plastiku. byl to je-
den z mých výtvarných experimentů 
a netušila jsem, že se mi PEt lahve 
stanou osudnými na dlouhou řadu 
let. Od roku 2004 jsem již použila ti-
síce PEt lahví a vytvořila několik set 
objektů, pro které jsem vypracovala 
řadu specifických způsobů technolo-
gického zpracování.“ 
Hluboký zájem až fandovství Vero-
niky Richterové do PEt lahví a vše-
ho, co s nimi souvisí, se projevuje 
mnoha způsoby. Malou ukázkou je 
několik informačních panelů pro ná-
vštěvníky výstavy, v nichž společně 
s grafikem Michalem Cihlářem ma-
pují a archivují vše okolo PEt lahví: 
odborná a technická data, počátky 
výroby, využití plastů v odpadovém 
hospodářství a jejich recyklaci, před-
stavují je také jako významný vývoz-
ní artikl a samozřejmě zmiňují i jejich 
negativní stránky. bylo jen otázkou 
času, kdy po plastech sáhne umělec-
ká scéna – autorka na dalších pane-
lech přibližuje vývoj designu samot-

né PEt lahve, využití plastu v užitém 
designu, výtvarném umění, moderní 
architektuře a v mnoha dalších neče-
kaných aplikacích.  
Věnují se také fotografování tzv. lido-
vého PEt-ARtu, tedy dokumentaci 
nejrůznějších nápadů anonymních 
tvůrců, kteří novým způsobem využí-
vají starou PEt lahev. „Jde nám o za-
chycení základního principu lidské 
touhy po tvořivé recyklaci a vůbec 
není důležité, zda jde o dílo ryze úče-
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lové, nebo o objekt čistě dekorativ-
ní.“ Od r. 2007 nashromáždili více než 
4000 PEt lahví ze 120 zemí a v plánu 
je vznik PEt-ARt muzea. Odkazem 
a poctou lidovému PEt-ARtu jsou 
zde vystavené kořenáče z plastových 
kontejnerů, z nichž vyrůstají nebo 
v nichž živoří a plazí se nejrůznější 
chcípáčci, kořínky a spíše neduživé 
kytičky, jak často vidíme v mnoha 
zahrádkách, na stěnách kůlen a pří-
stěnků. 
Vegetace je jen jednou zájmovou 
oblastí PEt ARtu Veroniky Richtero-
vé. Další oblasti, které autorka roz-
děluje do tematických skupin např. 
moře a voda, rostliny a houby, zvířata 
a trofeje, zde bohužel nejsou vysta-
veny, což je škoda, prales v Makráči 
by ožil mnoha bytostmi, živočichy, 
zvířaty, ptáky a dalšími artefakty, ne-
boť teprve v nich autorka rozehrává 
okouzlující příběhy věcí, zvířat a růz-
ných bytostí. Palmy, liány a květy nás 
i přes svou vizuální atraktivitu a roz-
manitost ničím nepřekvapí, všichni je 
známe a víme, jak vypadají, ale co nás 
zde skutečně překvapí, je „technic-
ká stránka“ jejich růstu, důmyslnost 
a vynalézavost, s jakou autorka PEt 
lahve zpracovává. Vedle samotné PEt 
lahve využívá všechny její součásti: 
víčka, závity, kroužky a těsnící pás-
ky v kombinaci s dalšími plastovými 
materiály-plastovými demižony, ha-
dicemi, obaly na čistící prostředky 
nebo silikonovými síťkami na ovoce 
a zeleninu; využívá jejich třepivou 
a vláknitou strukturu, pracuje s láma-
vostí, barevností a tloušťkou stěny, 

pracuje s prostupností světla, lahve 
mačká, perforuje, stříhá, lepí, stavuje 
a zaklíňuje do sebe. 
Představivost a mistrovství zpraco-
vání ještě více vyniknou ve zmiňo-
vaných cyklech, třeba v cyklu Na-
plaveniny, v němž autorka věrna své 
recyklační mentalitě zpracovává jen 
to, co voda přinese: zbytek síťovky, 
kusy dřev, šnečí ulitu, papíry, igeli-
tové pytlíky, plechovky od sardinek, 
dráty, provázky, tužkovou baterii, 
víčka od lahví, kohoutek od vodo-
vodní baterie, koupelnovou houbu 
na mytí, plastovou síťovinu a mnoho 
dalších věcí. Z toho všeho se jako zá-
zrakem vynoří objekt či plastika, o kte-
ré si pomyslíte, že v tom materiálu už 
dávno přirozeně byla, jen ji autorka 
„vyloupla“ a pomohla na svět – posta-
vičky a všelijaké znovu stvořené věci 
tu mají vlastní příběh, veselou společ-
nost i dojímající osamělost. V dalších 
cyklech vidíme třeba akvárka s vodou, 
hejna ryb, humrů, raků, krabů, říčních 
krokodýlů, korály, sasanky, hvězdi-
ce, chobotnice a medúzy s étericky 
chvějivými tělíčky nejrůznějších ba-
rev a s průsvitnými chapadly vlající-
mi prostorem, i mořskou pannu, jejíž 
ocas a šupiny jsou zhotovené z použi-
tých žabek, tzv. vietnamek. Škoda, že 
se galerie Makráč neproměnila v obří 
akvárko, ale tropický prales taky su-
per… 
Fantazie autorky je omračující a nevy-
čerpatelná. Neexistuje materiál, z kte-
rého by nešlo plastiky vytvořit. Sklád-
ky, popelnice, vyvezená suť, odpad 
z výroby i náhodné sběry jsou vskutku 

inspirativními a důležitými zásobár-
nami zajímavého materiálu pro umě-
leckou tvorbu, takže ne každý, kdo se 
v nich přehrabuje, musí zrovna být 
z okraje společnosti. Veronika Rich-
terová byla takto svou nezkrotnou 
fantazií a tvůrčím puzením přinuce-
na začít s mozaikou a smalty, zákla-
dem jejích obrazů pařížského období 
se staly zbytky barev ze sítotiskové 
dílny a nalezená prkna.
Expozice Čtyři generace vegetace 
byla součástí listopadového týdne 
vědy a techniky, ale zatímco festival 
vědy trval jen sedm dní, umělecká 
díla zde vystavená přesáhnou pře-
lom roku a je zcela jisté, že plasto-
vá vegetace bude dál pokračovat 
ve svém bujném růstu a vývoji dru-
hové rozmanitosti. Výstava a celý 
koncept PEt-ARtu výtvarnice Vero-
niky Richterové ukazují, že ne každá 
socha musí být vtesána do bílého 
mramoru, aby řekla to, co má. Roz-
cuchaná, rozevlátá, rozježená i váž-
ná díla této autorky k nám sice mluví 
„řečí nevázanou, nemytou a nečesa-
nou“, zato však ví, co nám chtějí říct 
a čím nás potěšit.

(red)

Veronika Richterová: 
Čtyři generace vegetace

galerie Makráč, Heyrovského náměs-
tí 1888/2, Praha 6 – Petřiny
otevřeno v pracovních dnech 
od 8 do 18 hodin

Veronika Richterová vystudovala 
Střední uměleckoprůmyslovou 
školu v Praze a Ateliér monu-
mentální malby na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové (1984–
1990), ve stejné době absolvo-
vala stáž na Ecole Supérieure des 
Arts Décoratifs v Paříži. V 80. le-
tech působila ve Studiu animo-
vané tvorby v Čs. televizi a také 
v Ústředním loutkovém divadle 
v Praze, od r. 1990 je ve svobod-
ném povolání. Její umělecká 
činnost zasahuje do mnoha vý-
tvarných oblastí – PEt-ARt, so-
chařství, malba, mozaika, smal-
ty, grafi ka, fotografi e a autorská 
kniha.
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Tradiční podoba rolniček (bronz)

Rolničky z odbobí Velké Moravy
Šašek na oslu dřevořez, ilustrace k latinskému 
vydání Lodě bláznů Sebastiana Branta, 1572

Rolničky adventu sluší
už jen samotný jejich zvuk vyvolá-

vá představu taškařice, žertu a smí-
chu. Doprovázely životy středově-
kých vladařů nasazeny na šaškovské 
čepici nebo na špičce bot komicky 
zahnuté nahoru, aby i jim připomně-
ly jejich vlastní směšnost, vsazeny 
do postrojů trojice běloušů prová-
zely veselým cinkotem jízdu malo-
vaných saní, jak to známe z ruských 
pohádek. Spíše než šašek, šeptající 
králi do ucha svá moudra, jak jej po-
pisují Shakespearova dramata, sluší 
českým poměrům červený Kašpárek, 
veselá, dětmi milovaná postavička 
loutkového divadla - a možná že prá-
vě on se u nás zasloužil o popularitu 
písně, která neodmyslitelně provází 
české a evropské vánoce. Obliba „Rol-
ničky, rolničky, kdopak vám dal hlas?“ 
přesáhla Atlantik a stala se součástí 
vánočních tradic také amerického 
kontinentu.

Mluvíme-li o rolničkách, zdrobně-
linám se nevyhneme. Hlas těmto ku-
ličkám, vyrobeným z jednoho kusu 
tenkého plechu, dávají ještě menší 
až malinkaté kovové kuličky, nebo 
krátké kovové tyčinky, či kovové špo-
ny. Dole mívají rolničky miniaturní 
okrouhlý otvor, na opačné straně 
ouško k zavěšení, v plášti kovu jsou 
proříznuté rýhy. Pokud jsou spasová-
ny ze dvou polokouliček, drží je po-
hromadě kovový pásek. Rolničky pa-
tří do skupiny metalofonů, kovových 
nástrojů, a jsou nesprávně považo-
vané za druh zvonečku. Na rozdíl 
od dole otevřeného zvonku jsou ku-
ličky rolniček uzavřené a jejich ladě-
ní v zásadě nelze ovlivnit. Malý roz-
měr duté kuličky, vlastně ozvučnice, 
předurčuje její titěrný zvuk. Málokdy 
také cinká jedna rolnička sama, větši-
nou jich chrastí několik najednou. 

Původ a stáří rolniček nejsou jedno-
značně objasněny. už předhistorické 

civilizace Číny, Afriky a indie používa-
ly rolničky, chřestidla vyrobená ze su-
chých plodů, do kterých se vkládala 
semínka nebo suché pecky. upouta-
né kolem kotníků nebo zápěstí pro-
vázely zpěvy a tance „divochů“, což 
dnes ve filmech vypadá romanticky, 
pro ně ale splňovaly funkci plnohod-
notného rytmického doprovodu. 
Z evropských archeologických nále-
zů známe rolničky z doby bronzové 
a z doby keltského osídlení.

Vedle hudby měly rolničky poměr-
ně široké možnosti praktického pou-
žití zejména jako důležitý akustický 
signál. Vedle už zmíněné pohádkové 
ruské trojky plašily ptáky, v sokol-
nictví sloužily jako pomůcka při vý-
cviku dravých ptáků, objevovaly se 
i na psích a kočičích obojcích; dnes 
je však nahradily jiné formy bezpeč-
ného pohybu domácích mazlíčků 

ve tmě jako například svítící obojky 
a vodítka - už i psi a kočky jsou mul-
timediální…. Rolničky byly zvuko-
vým doplňkem oděvu a jeho součás-
tí - ve středověku to byly především 
zobcové střevíce s rolničkou na za-
hnuté špici, šaškovská/bláznovská 
čepice nebo kabátec s řadami rolni-
ček na rukávech. Sloužily nejen pro 
obveselení pánů středověkých hra-
dů, ale přinášely potěchu i lidu pro-
stému právě jako součást lidového 
oděvu. Rolničky to ale nakonec do-
táhly hodně vysoko - byly odznakem 
profesní, stavovské či sociální pří-
slušnosti nositele. Na holi dvorního 
kapelníka či komorníka plnily funkci 
ceremoniálních insignií, hůl s rolnič-
kami v křivolakých uličkách středo-
věkých měst označovala slepce. Do-

dnes jsou neodmyslitelnou součástí 
oblíbených letních hradních středo-
věkých slavností. Středověku zkrátka 
nejlépe sluší.

A protože je všichni dávní i součas-
ní uživatelé používají právě pro jejich 
rozverný zvuk, vedle udávání jedno-
duchého rytmu nebo prostého akus-
tického signálu bez jiných ambicí se 
rolničky přirozeně prosadily v hudbě 
– pevný řád a říz vesnickým tanco-
vačkám dávaly lidové vozembouchy 
ozdobené mašlemi, které měly rol-
ničky nebo malé činelky kolem obvo-
du kruhu potaženého zvířecí blánou, 
svým typickým chřestotem, kterému 
se nepodobá zvuk žádného jiného 
metalofonu, obohacovaly a rozšiřo-
valy barevný rejstřík tamburín a jed-
noblánových bubínků. Vrcholem 
uměleckého života rolniček je patrně 
jejich zařazení do symfonického or-
chestru, kdy je gustav Mahler obsadil 
v instrumentaci své 4. symfonie.

V novověké historii Evropy a Sever-
ní Ameriky jsou rolničky spojeny s ad-
ventem a vánocemi. Slyšíme je při 
Mikulášské obchůzce, kdy varují děti 
před blížícím se čertem, zní z roz-
hlasu a televize, obstarávají parádní 
entréé souborům „staré hudby“ nebo 
lidovým kapelám při slavnostním za-
hájení adventních koncertů, ale hlav-
ně pro děti jsou radostnou a dlouho 
očekávanou pozvánkou k vánočnímu 
stromečku.  

Je hodné obdivu, jak maličké rol-
ničky nezničitelně přežily střídání 
civilizací a všechny historické zvraty 
a katastrofy. Jejich veselé chřestění 
je jednou z mála jistot v tomto ne-
stálém a proměnlivém světě. Pro nás 
jsou důkazem, že optimismus a ra-
dost si k nám nakonec přece jen ces-
tu najdou.

(red)



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

      Advent
v Písecké bráně I 1. – 23. 12. 2019

                                 Tradiční vánoční oslavy MČ Praha 6

Ne    1. 12. 14–16 hod   Rukodělné adventní dílny pro veřejnost

Zapálení 1. svíčky adventního věnce

Stará Praha ve fotografi ích – zahájení výstavy

  16,30 hod  Sedmihlásek – koncert pěveckého sboru 

        17 hod  Rozsvícení vánočního stromu zástupci MČ Praha 6

St     4. 12.        17 hod  Vánoční vystoupení – MŠ Tychovova

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

So    7. 12.        11 hod  Sněhurka a sedm trpaslíků – pohádka Divadla KK

Po    9. 12.        18 hod  Houftet – Vánoční koncert ženského sboru

Út  10. 12.    9–12 hod  Školní výtvarné dílny pro děti ZŠ

Út  10. 12.        16 hod  Vánoční tradice v Bulharsku – mezinárodní odpoledne s Fresh seniorem

St  11. 12.        17 hod  Česká mše vánoční – J. J. Ryba – SOŠ a Gymnázium Evropská

Ne 15. 12.        11 hod  Cesta do Betléma – pohádka v podání Divadélka Kůzle

Po 16. 12.        17 hod  Vánoční koncert žáků ZUŠ Petřiny

Út  17. 12.        16 hod  Adventní koncert – Ada Bílková zpívá klasické a vánoční melodie

(ve spolupráci s Fresh senior)

Pá 20. 12.        19 hod  Energit – koncert legendární rockové kapely

Po 23. 12.  15–18 hod Betlémské světlo – tradiční distribuce českými skauty
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Petřinská tramvajová anabáze II.
Milan Mikeš - vzpomínky bývalého zaměstnance 
Dopravního podniku a petřinského patriota.

Špatná dostupnost veřejné do-
pravy a docházka na Vypich, ze-
jména v zimním období, byla čer-
nou můrou obyvatel Petřin, kam 
vedly jen dvě komunikace. Jedna 
do Liboce a druhá horší kvality 
k Vojenské nemocnici. A tak se 
hned po skončení druhé světové 
války začalo na toto téma disku-
tovat, a to v celém spektru Ná-
rodní fronty. Vyvrcholením bylo 

setkání občanů 9.  listopadu 
1949, kdy byla do restaurace 
„u Holečků“ svolána veřejná 
schůze, a to již v režii KSČ. Hlav-
ní referát přednesl ing. Kudrna, 
referent okresní technické ko-
mise. Z jeho vystoupení vyzně-
lo, že jediná možnost, jak docílit 
prodloužení tratě, je nečekat 
a ujmout se iniciativy a trať vy-
budovat svépomocí brigádně. 
Po této schůzi byl dán podnět 
k ustanovení pracovního výbo-
ru. ten měl 19 členů a předse-
dou byl zvolen Jaroslav Sochor, 
poslanec za ČSL, místopředsedou 
bezpartijní František Šibil - tehdy 
zaměstnanec DP Praha, zapisova-
telkou paní Kohoutová za Radu 
žen, paní Hájková za SČS, dále 
deset členů KSČ, dva zástupci 
Sokola, dva zástupci SbS a jeden 
SSSP (též straníci). Komise zača-
la pracovat neprodleně s tím, 
že hlavním cílem bylo agitovat 
brigádníky. Komise stanovila 
pět obvodů a v těchto určení 
členové začali provádět nábor 
brigádníků. Výbor vyvěšoval 
plakáty, obracel se na různé in-
stituce a závody, včetně vojska. 
Využíval propagaci v místních 
kinech, v místním rozhlase a do-
konce využíval i rozhlasový vůz, 
který jezdil po okolí. 

Pokračování v přístím čísle





Kombinovaná spotřeba modelu ŠKODA SUPERB COMBI iV: 
1,6–1,7 l/100 km; emise CO2: 37–38 g/km

skoda-iv.cz

Na Vás záleží

První český plug-in hybrid ŠKODA SUPERB iV kombinuje klasický spalovací pohon s elektromotorem. Čistě na elektřinu 
ujede až 62 km a při využití obou motorů dokáže snížit spotřebu pohonných hmot pod 2 litry na 100 km. Vyprodukuje také 
až o dvě třetiny méně emisí ve srovnání s obdobně výkonným automobilem se spalovacím motorem.

Navštivte nás a informujte se o dalších výhodách, které Vám osobně elektromobilita nabízí.

  NOVÁ
ŠKODA SUPERB iV

První český plug-in hybrid

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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