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1/4/NE 20:00 ERIC CLAPTON /hudební dokument
2/4/PO 19:00 Nic jako dřív - PROJEKCE ZA ÚČASTI TVŮRCŮ
  /dokumentární pondělí
 21:00 Mečiar /dokumentární pondělí
3/4/ÚT 17:00 Sedm zbytečných /� lmová novinka
 19:00 Operace Entebbe /� lmová novinka
 21:00 Ready player One: Hra začíná - titulky /� lmová novinka
4/4/ST 15:00 NIKDYS NEBYL /kino senior
 17:00 Operace Entebbe /� lmová novinka
 19:00 Planeta Česko /� lmová novinka
 21:00 Ready player One: Hra začíná - titulky /� lmová novinka
5/4/ČT 17:00 Příslib úsvitu /� lmová novinka
 19:00 Do větru /� lmová novinka
 21:00 Archa světel a stínů /� lmová novinka
6/4/PÁ 15:00 JÁ, TONYA /kino senior
 17:00 Do větru /� lmová novinka
 19:00 Ztratili jsme Stalina /� lmová novinka
 21:00 Gringo: Zelená pilule /� lmová novinka
7/4/SO 13:00 Sherlock Koumes /kino pro děti
 15:00 Jo Nesbo: Doktor proktor a vana času /kino pro děti
 17:00 Do větru /� lmová novinka
 19:00 Dej mi své jméno /� lmová novinka
 21:00 Ztratili jsme Stalina /� lmová novinka
8/4/NE 13:00 Jo Nesbo: Doktor Proktor a vana času /kino pro děti
 15:00 Sherlock Koumes /kino pro děti
 17:00 Ztratili jsme Stalina /� lmová novinka
 19:00 NICO, 1988 /hudební dokument
9/4/PO 18:00 Cestovatelské přednášky
 21:00 Batalives: Baťovské životy /dokumentární pondělí
10/4/ÚT 17:00 Máří Magdalena /fi lmový hit
 19:00 Příslib úsvitu /� lmová novinka
 21:15 Tlumočník /� lmová novinka
11/4/ST 15:00 TÁTOVA VOLHA /kino senior
 17:00 Ztratili jsme Stalina /� lmová novinka
 19:00 Plážoví povaleči /� lmová novinka
 21:00 Eric Clapton /� lmová novinka
12/4/ČT 17:00 Plážový povaleči /� lmová novinka
 19:00 V pasti času - titulky /� lmová novinka
 21:00 Miami /fi lmový klub

13/4/PÁ 15:00 TÁTOVA VOLHA /kino senior
 17:00 Foxtrot /� lmová novinka
 19:00 Hamlet /záznam divadelního představení
  z National theatre London
14/4/SO 13:00 Jo Nesbo: Doktor Proktor a vana času /kino pro děti
 15:00 COCO /kino pro děti
 17:00 FAKJŮ PANE UČITELI 3 - dabing /kino pro děti
 19:00 Foxtrot /� lmová novinka
 21:00 V pasti času /� lmová novinka
15/4/NE 15:00 Povídkové nepohádky Josefa Čapka /divadlo pro děti
16/4/PO 21:00 Bufo Alvarius /dokumetární pondělí
17/4/ÚT NEPROMÍTÁME
18/4/ST 15:00 TLUMOČNÍK /kino senior
19/4/ČT NEPROMÍTÁME
20/4/PÁ 15:00 TLUMOČNÍK /kino senior
21/4/SO 19:00 Hastrman /� lmová novinka
 21:00 Vadí, nevadí /� lmová novinka
22/4/NE 13:00 V husí kůži /kino pro děti
 15:00 V Pasti času - dabing /kino pro děti
23/4/PO 19:00 Grygar /dokumentární pondělí
 21:00 Nico, 1988 /hudební dokument
24/4/ÚT 17:00 Vadí, nevadí /� lmová novinka
 19:00 Archa světel a stínů /� lmová novinka
 21:00 Hastrman /� lmová novinka
25/4/ST 15:00 MÁŘÍ MAGDALÉNA /kino senior
 17:00 Hastrman /� lmová novinka
 19:00 Scream for me Sarajevo /fi lm o neuvěřitelném rockovém
  koncertu, který odehrál frontman kapely IRON MAIDEN
  BRUCE DICKINSON v roce 1994 uprostřed obléhání Sarajeva.
26/4/ČT 21:00 Sedm zbytečných /� lmová novinka
27/3/PÁ 15:00 PLANETA ČESKO /kino senior
 19:00 Manželství v kostce /divadelní představení
  se Zuzanou Kronerovou a Oldřichem Navrátilem
28/4/SO 13:00 Králíček Petr /kino pro děti
 15:00 V husí kůži /kino pro děti
 17:00 Měsíc Jupitera /� lmová novinka
 20:00 Avengers: Infi nity War - úvod a divácká beseda
  s fi lmovým kritikem Kami lem Filou - titulky /� lmová novinka
29/4/NE 14:00 Avengers: Infi nity war - dabing /kino pro děti
30/4 PO 19:00 Stopy hrůzy/PlanetDark /hororové fi lmy v předpremiéře

PROGRAM KINA DLABAČOV - DUBEN

Informace k jednotlivým titulům a cenám jsou uvedeny na www.dlabacov.cz. Změna programu vyhrazena,
pokladna otevřena 1/2 hodiny před a po každém představením. Kavárna otevřena denně od 10:00 hodin

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

kino-divadlo-kavárna



Autobusová linka 216 na Babu. V úterý 3. dubna 2018 
ráno vyjela poprvé autobusová linka 216, a to ze zastávky 
Sídliště Baba do zastávky Na Pískách. Jedná se o zkušební 
provoz a autobus bude jezdit tuto trasu každý den, kromě 
víkendů. Seznam zastávek autobusové linky 216: Sídliště 
Baba, Matějská, U Matěje, Špitálka, Dyrinka, Hanspaulka, 
Sušická, Bořislavka a Na Pískách. Více informací o doprav-
ní obslužnosti sídliště Baba naleznete na webové stránce 
www.praha6.cz/baba.

Omezení vstupu a výstupu metra Dej-
vická. Společnost ELTODO provádí od 19. 
března do 18. července 2018 modernizaci 
elektroinstalace stanice metra Dejvická. 
Z tohoto důvodu bude omezen vstup a vý-
stup z nebo do metra, včetně dopravního 
opatření na komunikaci. Celá akce bude 
provedena v etapách a bude obsahovat 
modernizaci normálního a nouzového 
osvětlení, rozvaděčů, zásuvkových vývodů, 
informačních a reklamních panelů, řídicích 
systémů, výměnu podhledů, opravu ob-
kladů stěn, rekonstrukci dlažby a výstupů 
z metra. V rámci první etapy je omezen 
výstup č. 7 sever, a to od 19. března do 15. 
května 2018. Výstup č. 7 se nachází upro-
střed vestibulu a zajišťuje přístup po pev-
ném schodišti k  autobusovým zastávkám 
na severní straně Evropské ulice (viz obrá-
zek). O uzavření dalších výstupů (č. 5. a 6) 
vás budeme nadále informovat.

Odešel čestný občan Prahy 6 Zdeněk 
Mahler. Dr. Zdeněk Mahler, doktor � -
loso� e a pedagogiky, scénárista a spi-
sovatel, zemřel v  sobotu17. března ve 
věku 89 let. Je autorem desítek knih 
o významných osobnostech domácí 
a světové kultury. Byl dramaturgem 
Laterny magiky a podílel se na její pre-
zentaci při Expo 58 v Bruselu. Čestným 
občanem Prahy 6 byl od roku 2008. „Čas 
ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta 
a vzpomínky v  srdcích zůstávají.“ Zde-
něk Mahler považoval čestné občanství 
za svoji druhou největší životní poctu. 
„Tou první bylo, když mi František Fajtl 
po promítání Nebeských jezdců pokle-
pal na rameno a řekl: pašák,“ vzpomněl 
při udílení čestných občanství Mahler. 
60 let žil s rodinou v Břevnově.
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Agentura Moody´s potvrdila České-
mu Aeroholdingu nejlepší dosažitelný 
rating v České republice. Renomovaná 
agentura Moody´s Investors Service po-
tvrdila Českému Aeroholdingu (ČAH), 
jedinému akcionáři Letiště Praha, rating 
A1 se stabilním výhledem. Tento nejvyšší 
možný rating dosažitelný v České repub-
lice společnost získala již v únoru 2017. 
Rozhodnutí agentury potvrzuje schop-
nost ČAH úspěšně naplňovat strategii, 
udržet uvážlivou fi nanční politiku a vy-
kazovat velmi dobré hospodářské vý-
sledky. Český Aeroholding je tak i nadále 
hodnocen stejně vysoko jako samotná 
Česká republika. „Klíčovými důvody, díky 
kterým byl potvrzen získaný nejvyšší ra-
ting, jsou stabilní cash � ow společnosti, 
schopnost Letiště Praha nastavit a udr-

žet konkurenceschopné letecké poplatky 
a samozřejmě výborná � nanční pozice. 
Máme velmi dobré hospodářské výsled-
ky se stabilním základem, který nebude 
ovlivněn ani budoucími investicemi do 
rozvojových plánů jako je paralelní dráha 
nebo významné rozšíření terminálu,“ shr-
nul rozhodnutí Moody´s Václav Řehoř, 
předseda představenstva Českého Aero-
holdingu. Moody´s poukazuje ve svém 
hodnocení také na silnou pozici Letiště 
Praha jako hlavní vstupní brány do Čes-
ké republiky s podílem 97 % cestujících, 
pro které je výchozí či cílovou destina-
cí. Stabilní výhled připojený k  ratingu 
odráží očekávání a pozitivní hodnocení 
agentury Moody’s, že společnost bude 
svou obezřetnou fi nanční politikou po-
kračovat ve snižování svého  dluhové-

ho  zatížení přinejmenším do začátku 
další dekády. Agentura Moody´s za po-
slední čtyři roky Českému Aeroholdingu 
třikrát zvýšila hodnocení a nyní se po-
dařilo nejvyšší získaný rating A1 stabilní 
udržet. „Rating na úrovni České republiky 
je samozřejmě skvělým signálem pro naše 
obchodní partnery a akcionáře. Zároveň 
potvrzuje naše investiční plány do rozvo-
je společnosti a zlepšuje nám podmínky 
pro možnosti jeho dlouhodobého � nan-
cování,“ vysvětlil Václav Řehoř. Rating 
byl udělen Českému Aeroholdingu, a.s., 
ale zohledňuje výkonnost celé skupiny 
Český Aeroholding, jejíž největším akti-
vem je Letiště Praha. Klíčové společnosti 
skupiny Český Aeroholding jsou Letiště 
Praha, a. s., Czech Airlines Technics, a.s. 
a Czech Airlines Handling, a.s.

Harmonogram jarního úklidu vozovek. Od 2. dubna do 5. června 2018 bude Technická správa komunikací hl. m. Prahy provádět 
v Praze 6 komplexní úklid komunikací (vozovek). Prosíme všechny obyvatele a návštěvníky městské části, aby sledovali dopravní značení 
a v době úklidových prací zajistili přeparkování svých vozidel nejen z vozovky, ale i z chodníku.
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ÚTERÝ
10:00—12:00 Výtvarný kurz s ak. mal. Miladou Gabrielovou
12:00—14:00 Výtvarný kurz s ak. mal. Miladou Gabrielovou

STŘEDA
10:00—11:00 Kondiční a rehabilitační cvičení
10:00—11:00 Anglická konverzace 
11:05—12:05 Anglická konverzace
12:10—13:10 Anglická konverzace

ČTVRTEK
09:30—11:00 Francouzská konverzace 
11:05—12:35 Francouzská konverzace
10:00—11:00 Taj-ji 
11:05—12:05 Cvičení pro pevný střed těla

PRAVIDELNÉ KURZY FRESH SENIOR

INFORMACE 
A PŘIHLÁŠKY NA 
INFO@PORTEOS.CZ 
NEBO NA TEL: 
224 326 180 

ÚT 3. 4.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 10. 4.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 17. 4.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 24. 4.
 Písecká brána 
 16.00 

SPECIFIKA VÝŽIVY SENIORŮ
Konkrétní výživová doporučení pro správné stravo-
vání ve vyšším věku.

KNIHY VÁŽNĚ, NEVÁŽNĚ S VRATISLAVEM EBREM 
Beseda se spisovatelem a bývalým knihkupcem 
Vratislavem Ebrem o knihách, inspiraci psaní knih 
i o úskalích vedení knihkupectví.

ROZHLASOVÉ PŘÍBĚHY S TOMÁŠEM ČERNÝM
Tématem pořadu bude tentokrát rozhlasová cenzura.

PORTUGALSKO S JANEM BURIANEM 
Zemi s bohatou historií, slavnými mořeplavci, 
kulturou ovlivněnou nejen křesťanstvím, ale 
významně i Maury, rodiště slavného hudebního 
stylu Fado představí cestovatel, průvodce, ale také 
skladatel a písničkář, Jan Burian.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
PRO SENIORY
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W W W.FRESHSENIOR .CZ

Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6
Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6

PROGRAM ⟶ DUBEN 2018 

FRESH SENIOR KLUB

INFORMACE
A REZERVACE

út–pá 10:00–14:00 
tel. č.: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

U pořadů s uvedením NUTNÁ REZERVACE se můžete zúčastnit 
pouze po zarezervování místa, viz. informace u pořadu. 
Na ostatní pořady není rezervace nutná. Sál je přístupný 
15 minut před začátkem pořadu do vyčerpání kapacity 
míst. Vstup do sálu je umožněn nejpozději do 16.00 z důvodu 
ohleduplnosti k ostatním.

VSTUP

ZDARMA



5 x v Praze
Národní | Butovice | I.P.Pavlova | Palmovka | Flora

www.jipka.cz

ONE WORLD  
FILM FESTIVAL

In March, Prague played host once again to the annual 

One World festival, organised and run by the Czech 

NGO People in Need. Filmmakers, directors and 

spectators descended on the city to show and watch 

human rights films across ten different venues, 

including famous cinemas like Bio Oko, Svetozor and 

Lucerna. Films are also now being shown as part of the 

festival across thirty six cities in the Czech Republic.

This year’s festival was again a great success, with 

incredible tales from around the world that focu-

sed on topics such as the refugee crisis, slavery, 

environmental catastrophe and the devastating 

war in Syria. The award for Best Picture was given 

to the film The Deminer, a story of a fearless and 

charming Iraqi man who risks his life daily to find 

and deactivate the thousands of landmines and 

bombs left behind after the British and American 

occupation of Iraq.

The best film that I saw – and equally the most  

heartwrenching and tragic film I have ever 

seen – was The Last Men in Aleppo, which was  

a close contender in the prize for best film. This 

documentary follows the famous White Helmets 

in Aleppo, volunteers who remained behind to 

rescue or bury the victims of Russian and Syrian 

bombs that fall daily and randomly on the city from 

warplanes. The scenes in this film are shocking and 

appalling, and anybody who still questions the need 

to help those fleeing this brutal war would benefit 

from seeing it. The director was also present, and 

the Q&A afterwards was equally interesting.

If you didn’t catch any films this year, then be sure to 

watch some when it occurs again in 2019!

Spectator - divák

To descend on – narhnout se, vpadnout

Venue – místo konání, dějiště

Slavery - otroctví

Fearless – nebojácný, odvážný

Heart-wrenching - srdcervoucí

Contender – soupeř, kandidát

Appalling – děsivý, otřesný

Poliklinika Pod Marjánkou je kulturní 
památkou. Z Ministerstva kultury přišlo 
rozhodnutí, které Polikliniku Pod Marjánkou 
prohlašuje za nemovitou kulturní památku. 
Pro radnici, a hlavně pro občany netrpělivě 
čekající na rekonstrukci chátrající budovy, 
to, bohužel, znamená další měsíce až roky 
čekání na nápravu. „Samospráva je takovými 
rozhodnutími doslova paralyzována. Práv-
níci sice s oblibou říkají - co se vleče, neuteče. 
Možná nám to ale mezitím spadne na hlavu, 
dodávám já. Protože má rozhodnutí minis-
terstva kultury velmi nejednoznačný výklad, 
musíme se, bohužel, opět odvolat, abychom 
zjistili, co vše je chráněno – zda je to zábrad-
lí, kliky, okna, nebo dlaždičky,“ říká starosta
Prahy 6 Ondřej Kolář. Ministerstvo už jed-
nou polikliniku za památku prohlásilo, proti 
tomu se ovšem radnice odvolala a ministr 

kultury rozhodnutí o památce zrušil. Nyní, 
po více než půl roce, ministerstvo kultury 
svoje rozhodnutí potvrdilo. „Že už má tento 
nyní chráněný objekt dávno vyměněná plas-
tová okna, už asi nemá smysl ani dodávat. 
Čas ovšem letí a z měsíců se stávají roky. Roky 
nečinnosti, za kterou nemůže radnice, přesto-
že občany zdlouhavost postupu samozřejmě 
nezajímá, a já jim naprosto rozumím,“ dodává 
Kolář. Protože je však prohlášení za kulturní 
památku velmi obecné, aby radnice zjistila, 
na co přesně se památková ochrana vzta-
huje, musí se chtě nechtě odvolat znovu. To 
znamená v ideálním případě další půlrok če-
kání. „Co kdyby teď naše odvolání památkáři 
znovu vyslyšeli a památkovou ochranu zase 
zrušili? Co dál? Obávám se, že nemůžu říct 
nic jiného, než – vítejte v Kocourkově,“ uzavírá 
starosta Kolář.

Nejvíc děti na Praze 6 zaujal fotbal, nej-
častěji to byli Jakubové a Anny. Praha 6 
v rámci podpory aktivního trávení volného 
času dětí a mládeže vytvořila systém mo-
tivačních příspěvků „Aktivní město“. Výše 
podpory byla stanovena na 500 Kč pro jed-
no dítě, resp. 700 Kč na dítě u technických 
a přírodovědných oborů. Celkově byly vy-
členěny 2 miliony Kč, pro velký zájem byla 
částka navýšena o další milion korun. Rodiče 
celkem zaregistrovali 5375 dětí, přičemž bě-
hem prvních tří dnů od startu to bylo 1066 
dětí! Nejvíc dětí bylo narozeno v roce 2010 
– 547, zajímavostí je také 94 registrovaných 
dětí ročník 2017 – ty zase rodiče přihlásily do 
kroužků pro kojence a batolata. „Zájem dětí 
a rodičů předčil naše očekávání, určitě budeme 
v Aktivním městě pokračovat i letos,“ říká Libor 
Bezděk, radní pro sport a volný čas. „V rám-

ci průzkumu jsme zjistili, že rodiče mají zájem 
také o letní tábory, my pochopitelně chceme 
na Praze 6 co nejvíc aktivních a činných dětí, 
proto jim chceme nabídnout také tuto formu 
trávení volného času,“ dodává Bezděk. Mezi 
aktivitami jasně kraloval fotbal nebo učení 
hudby, zájem ale byl například také o plavá-
ní nebo bojové sporty. Přes 80 dětí nalákala 
i jóga. Oprávněnými příjemci příspěvku byly 
děti do 18 let (jejich zákonní zástupci) s trva-
lým pobytem na území MČ Praha 6. Opráv-
nění poskytovatelé byly jakékoliv organi-
zace poskytující pravidelnou sportovní či 
volnočasovou činnost na celém území hl. m. 
Prahy, téměř tři čtvrtiny jich byly na Praze 6.
Průměrný věk registrovaných dětí byl 8 let, 
4 měsíce a 2 týdny. Nejčastější jména byly 
Jakub (114 x) a Anna (112 x), nejčastější pří-
jmení pak Veselý/Veselá (28 x).

Změňte konečně územní plán, jinak 
vám Šatovku vracíme. Praha 6 vyzývá 
hlavní město Praha, aby po sedmi letech 
změnilo územní plán na pozemcích souvi-
sejících s  usedlostí Šatovka. Radnice měla 
zprávy, že se tak stane na březnovém za-
stupitelstvu, což se opět nestalo. Pokud 
k  této změně nedojde ani na březnovém 
zastupitelstvu hlavního města, bude Praha 
6 nucena požádat o odsvěření Šatovky. „Do-
stali jsme se do absurdní situace, kdy máme 
plán, co s objektem dělat, velmi rádi bychom 
ho začali realizovat, ale těžko uvěřitelných 7 
let čekáme na změnu územního plánu,“ říká 
starosta Ondřej Kolář. „Potom dochází k  in-
cidentům jako naposledy letos v únoru, kdy 
nevyužívanou Šatovku opakovaně obsazují 
squatteři a my jako radnice jsme ti špatní, 
přitom jsme sami odsouzeni do role čekate-
lů,“ dodává Kolář. Starosta Prahy 6 byl jako 
svědek předvolán k soudu v případu obža-
lovaných squatterů, kteří začátkem února 

usedlost obsadili a přes snahu starosty se 
zabarikádovali na střeše budovy. Zhruba 
polovina jich po jednání se starostou bu-
dovu opustila a zbylé squattery podporo-
vala z blízké louky. „Odmítám pořád dokola 
omlouvat a vysvětlovat neschopnost odpo-
vědných radních hlavního města, kteří nedo-
kázali za celou dobu tuto změnu ani předložit 
zastupitelstvu. Pokud tedy Šatovku znovu ob-
sadí squatteři, ať si s nimi poradí paní Kolínská 
nebo pan Stropnický, který má se squattin-
gem osobní zkušenosti a byl to on, kdo nechal 
pozastavit projednávání změn územního plá-
nu. Jestli chtěli squatteři poukázat na něčí ne-
činnost, je potřeba je nasměrovat správným 
směrem, tedy na vedení hlavního města,“ uza-
vírá Kolář. Radnice Prahy 6 požádala o změ-
nu územního plánu pozemků kolem Šatov-
ky na VV, tedy veřejnou vybavenost, v srpnu 
roku 2011 a na těchto pozemcích chce poté 
vybudovat aktivizační centrum a několik 
bezbariérových domků pro seniory.

ÚTERÝ
10:00—12:00 Výtvarný kurz s ak. mal. Miladou Gabrielovou
12:00—14:00 Výtvarný kurz s ak. mal. Miladou Gabrielovou

STŘEDA
10:00—11:00 Kondiční a rehabilitační cvičení
10:00—11:00 Anglická konverzace 
11:05—12:05 Anglická konverzace
12:10—13:10 Anglická konverzace

ČTVRTEK
09:30—11:00 Francouzská konverzace 
11:05—12:35 Francouzská konverzace
10:00—11:00 Taj-ji 
11:05—12:05 Cvičení pro pevný střed těla

PRAVIDELNÉ KURZY FRESH SENIOR

INFORMACE 
A PŘIHLÁŠKY NA 
INFO@PORTEOS.CZ 
NEBO NA TEL: 
224 326 180 

ÚT 3. 4.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 10. 4.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 17. 4.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 24. 4.
 Písecká brána 
 16.00 

SPECIFIKA VÝŽIVY SENIORŮ
Konkrétní výživová doporučení pro správné stravo-
vání ve vyšším věku.

KNIHY VÁŽNĚ, NEVÁŽNĚ S VRATISLAVEM EBREM 
Beseda se spisovatelem a bývalým knihkupcem 
Vratislavem Ebrem o knihách, inspiraci psaní knih 
i o úskalích vedení knihkupectví.

ROZHLASOVÉ PŘÍBĚHY S TOMÁŠEM ČERNÝM
Tématem pořadu bude tentokrát rozhlasová cenzura.

PORTUGALSKO S JANEM BURIANEM 
Zemi s bohatou historií, slavnými mořeplavci, 
kulturou ovlivněnou nejen křesťanstvím, ale 
významně i Maury, rodiště slavného hudebního 
stylu Fado představí cestovatel, průvodce, ale také 
skladatel a písničkář, Jan Burian.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
PRO SENIORY
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Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6
Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6

PROGRAM ⟶ DUBEN 2018 

FRESH SENIOR KLUB

INFORMACE
A REZERVACE

út–pá 10:00–14:00 
tel. č.: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

U pořadů s uvedením NUTNÁ REZERVACE se můžete zúčastnit 
pouze po zarezervování místa, viz. informace u pořadu. 
Na ostatní pořady není rezervace nutná. Sál je přístupný 
15 minut před začátkem pořadu do vyčerpání kapacity 
míst. Vstup do sálu je umožněn nejpozději do 16.00 z důvodu 
ohleduplnosti k ostatním.

VSTUP

ZDARMA



S jakými tramvajovými tratěmi je vý-
hledově počítáno? 

Tramvaje jsou velmi efektivním a ekolo-
gickým hromadným dopravním prostřed-
kem a do Prahy jednoznačně patří. Jejich 
rozvoj by měl dle mého názoru navázat 
na zkušenosti z jiných evropských měst 
a měly by mít přirozené pokračování do 
příměstských oblastí jako např. německý 
S bahn. Prozatím je známa snaha vedení 
hlavního města o prodloužení tratě na 
sídliště Dědina a pak dále přes Dlouhou 
Míli až na letiště, další trať by měla vést do 
Suchdola a také na Strahov. Na posled-
ní dvě tratě již běží projednávání změn 
územního plánu.    

Vím, že obyvatelé sídliště Dědina 
protestovali, že jim trať zabere místa 
k parkování. To je vyřešené?

Parkovací dům, který má tato místa 
nahradit, je již vysoutěžený. Díky novele 
stavebního zákona by mohlo i pokročit 
a zrychlit stavební řízení. Podél Vlastiny 
ulice, kde je dnes nevzhledné parkoviš-
tě, prověřujeme umístění jakýchsi polo-
zapuštěných parkovacích bloků v  teré-
nu, které by formou ozelenění rozšířily 
obytný parter a zároveň sídliště zvuko-

vě odclonily. K  tomu by se mohly přidat 
i nové prostory pro veřejnou vybavenost, 
které tam schází.

Na Strahov by byla vedena tramvaj
z Břevnova?

Ano. Měla by nahradit autobusy, které 
dnes jezdí ze Strahova na Vítězné náměs-
tí a přispět tak nejen k jeho zklidnění, ale 
i k  větší ochraně obyvatel zejména na 
třídě Milady Horákové, Patočkově či Sva-
tovítské, ale i území Malovanky před vzni-
kem imisí z motorové dopravy. Rovněž 
tramvaj do Suchdola by nahradila auto-
busy, které podstatně zatěžují jak Vítězné 
náměstí, tak území kolem třídy Jugosláv-
ských partyzánů a Podbabská. 

Kde by tramvaje na Strahově končily?
Předpokládá se, že by to bylo někde 

v  prostoru dnešní autobusové smyčky. 
Teprve se bude zpracovávat urbanistická 
studie, která bude podkladem pro změnu 
územního plánu pro velké rozvojové úze-
mí Strahova, a ta by to místo měla přes-
ně defi novat, stejně jako řešit toto území 
koncepčně jako celek. Dnes je to trochu 
jako horký brambor. Město neví, co se stra-
hovským stadionem, víceméně jej nechce 
a uzavřelo na jeho využití přes 200 ná-

jemních smluv, bohužel, objekt postupně 
chátrá. Já si ale myslím, že by ho mělo chtít, 
že je tato stavba nejen světovým unikátem 
z éry funkcionalismu, ale také velmi strate-
gické území. Rošického stadion v  přede-
šlých týdnech nabídla fotbalová federace 
městu k odprodeji, to ho ale také nechce. 
Praha 6 žádá magistrát, aby tato území 
opět odkoupila, dokud nebude celé úze-
mí Strahova stabilizované a nebude jas-
né jeho využití. Město by mělo rozvojová 
území mít vždy pod kontrolou a ve svých 
rukách a až po jejich stabilizaci by mohlo 
dojít k prodeji jednotlivých částí s přesně 
danými funkcemi. V  zahraničí v  podob-
ných případech většího nevyřešeného 
území město všechny pozemky skoupí, vy-
projektuje a opět rozprodá s přesnými spe-
cifi kacemi. Vznikne tak ucelený kus města 
se všemi potřebnými službami a funkce-
mi a celé město plnohodnotně i kvalitně 
architektonicky roste. My na Praze 6 se 
podobně snažíme vyřešit velké rozvojové 
území Ruzyně, kde jsou dodnes převážně 
jen sklady a haly. Musíme tam sice sladit 
zájmy několika investorů, ale jako městská 
část ručíme za to, že zde bude opravdu kus 
fungujícího města, že to, co tam vznikne, 

JE TŘEBA NACHÁZET CESTU
PŘIJATELNOU PRO VŠECHNY

II. část
Ing. arch. Eva Smutná je místostarostka Prahy 6, odpovídá za oblast strategického rozvoje a památkové péče a výstav-

nictví. Působila v Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy (později ÚRM, dnes IPR Praha). Profesní zkušenosti s městským 
urbanismem má i ze zahraničí, kde několik let žila v Německu.

Náš osobní rozhovor byl velmi dlouhý, a přesto jsme se v něm ani zdaleka nedotkli všech aspektů strategického rozvoje 
Prahy 6 a projektů s  ním souvisejících. Kdo by chtěl získat detailnější informace o významných dopravních stavbách či 
o velkých rozvojových územích na Šestce, může strávit celé hodiny např. na internetových stránkách www.praha6.cz/stra-
tegicka-uzemi-stavby, nebo na www.praha6.cz/uzemni_planovani. 

Následující text je proto výběrem z možných témat, s komentářem vzniklým ve volné debatě.   
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nebude žádným způsobem parazitovat na 
okolním území. Že se tam postaví odpo-
vídající infrastruktura, tzn. školy, zdravot-
nická zařízení, kavárničky v parteru a další 
služby, a že celé území bude dostatečně 
dopravně obslouženo. To všechno musíme 
s  investory vykomunikovat, a to je, věřte 
mi, velmi obtížné. Každý má svůj kus úze-
mí a chce jej co nejvíce zhodnotit. My však 
musíme myslet nejen na ty občany, kteří 
si tam byty koupí, ale primárně na ty, kteří 
tam žijí mnohdy několik generací. To vše 
skloubit, aby město bezchybně fungovalo, 
je opravdu velmi obtížné a časově velmi 
náročné. K  tomu samozřejmě potřebuje-
me i podporu hlavního města, které by 
například mohlo pomoci se získáním po-
zemků pro výstavbu škol i s jejich realizací.  

Platí stále i záměr tramvajové tra-
ti do Suchdola?

Požadavek městské části vedení tram-
vajové tratě do Suchdola platí. My na ní 
zásadně trváme, protože odlehčí neú-
nosné situaci v dopravě v ulici Jugosláv-
ských partyzánů a na Vítězném náměstí. 
S hlavním městem je už projednána a do-
hodnuta stopa trasy a také to, že bude 
projektována a realizována po etapách. 
Kdyby Suchdol, který je samostatnou 
obcí, měl ohledně tramvaje jakékoliv pro-
blémy, tak Praha 6 na svém území bude 
prosazovat co nejrychlejší stavbu tratě 
alespoň do Sedlce. 

Takže nové tramvajové tratě v  Pra-
ze 6 by měly být tři. V  jaké časo-
vé posloupnosti?

Nejdále jsou přípravy tratě na Dědinu, 
potom do Suchdola a třetí na Strahov. Ale 
možná, že se projednávání některé z nich 
zadrhne, nebo naopak půjde rychleji 
a pořadí se tak změní. 

Funkcionalistická vila na Petřinách, 
původně památkově nechráněná, po-
tom chráněná a nakonec opět nechrá-
něná, bude zbourána a na jejím místě se 
postaví bytový dům. Je to v pořádku?

Od začátku jsme věnovali této záležitosti 
velkou pozornost. Jestliže majitel a soukro-
mý investor řekne, že nechce mít vilu, ale 
místo ní chce bytový dům, tak je potřeba 
zvážit, jestli to v daném území lze. Zde se 
nejednalo o památkově chráněný objekt, 
ani o památkovou zónu. Když se podívá-
te na tento konkrétní pozemek z hlediska 
struktury zástavby, vidíte, že z jedné strany 
na něj navazuje sídliště, resp. bytový dům 
a z druhé strany stojí další vila. Nelze tedy 
jednoznačně říci, že se jedná o blok vilo-
vý. I na druhé straně přes ulici stojí bytové 
domy. To znamená, že struktura zástavby 
není jednotná a nelze tvrdit, že tam byto-
vý dům namísto vily být nemůže. Majitel 
vily se zúčastnil projednání jeho záměru 
v  komisi územního rozvoje, a ta doporu-

čila Radě MČ, aby ta souhlasila s  asanací 
vily a s výstavbou bytového domu, avšak 
jednoznačně bez uplatnění stavebních 
výjimek. Jestliže bude možné v  intencích 
platného územního plánu na pozemek 
takový bytový dům bez výjimek umístit, 
a objekt nebude nijak omezovat okolí, lze 
jej tam umístit. Neexistuje žádný legislativ-
ní důvod záměr nepovolit. Kdyby se ovšem 
jednalo o návrh k umístění takové stavby 
do vilové čtvrti jako je např. Ořechovka 
nebo Hanspaulka, tak není o čem mluvit, 
tam by to možné nebylo. 

Bez investorů se žádné město nerozví-
jí a je jedno, jestli jsou to investoři velcí, 
nebo ti malí. Je potřeba vždy dobře vní-
mat práva i povinnosti těch, kteří v  da-
ném území už žijí, ale i těch, kteří tam 
nově vstupují. Vždy je úlohou urbanistů 
a územních plánovačů najít pro všechny 
přijatelnou cestu, a při tom především re-
spektovat platné právní předpisy, ale také 
Ústavou ČR zaručená vlastnická a jiná 
práva rezidentů. 

Na stole před kanceláří mám kartičku, 
na které mám vytisknutá kritéria, jak by 
měla vypadat politika vztahů mezi rezi-
dentní veřejností, investorem a obcí. (uvá-
díme v samostatném boxu na konci rozho-
voru) Je to takové moje krédo. 

Když jsme u Petřin, co toto jedno 
z prvních sídlišť v budoucnu čeká?

V dohledné době bych chtěla pro Petřiny 
zadat studii, která prověří možné zahušťo-
vání, nástavby a přístavby i z  hlediska pa-
mátkové ochrany tohoto cenného sídliště. 
Už jsem se o potřebě takové studie bavila 
i s Institutem plánování a rozvoje. Nyní to-
tiž v  kanceláři architekta opakovaně regist-
rujeme nějaké nekoncepční pokusy domy 
nastavovat a přistavovat tak trochu bez ladu 
a skladu.  Například na konečné tramvaje, na 
místě, kde bývala samoobsluha, byl předlo-
žen záměr na pěti nebo šestipatrový obytný 
dům. Mně se ovšem hrubě nelíbí, že by byl 
v  celém půdorysu původní nízké stavby 
umístěn objekt předsazený mimo uliční čáru 
a jenž by tak hrubě zasahoval do významné 

kompoziční osy procházející celým územím. 
Myslím si také, že skutečně nelze ani všech-
ny jednotlivé nízkopodlažní krčky sloužící 
původně službám a obchodu dostavovat 
tímto způsobem. Přijde mi to nevhodné. 
Zrovna tak nová výstavba ve vnitroblocích. 
Viděla jsem i návrhy, kdy byly k jednotlivým 
domům přistavovány dílčí sekce, to je pro 
mě nepředstavitelné. Naposledy jsem sly-
šela o dvou jedenáctipodlažních objektech. 
Jestliže by se měly vůbec Petřiny zahušťovat, 
je otázka i na památkáře. Dnes je to hezké 
intimní sídliště, které má jako jedno z mála 
pražských sídlišť genius loci a je příjemné 
tam bydlet. Necitlivými zásahy, které jsou 
ovlivněny čistě komerčním zájmem, se může 
celý nyní příjemný soubor staveb znehodno-
tit. Sídliště Petřiny mají svoji nepopíratelnou 
historickou a kulturní hodnotu. 

Jak je to se zřízením ubytovny v pro-
storách obchodního domu u stani-
ce metra Petřiny?

Je to velmi nepříjemná záležitost, která 
se dotkla obyvatel Petřin i radnice. Maji-
tel objektu pronajal celé nejvyšší patro 
nájemci, který se zde rozhodl provozo-
vat ubytovací zařízení a zahájil realizaci 
k  tomu potřebných dispozičních změn. 
O těchto úpravách nebyla samospráva 
Prahy 6 informována a ani Kancelář ar-
chitekta nebyla investorem požádána 
o vydání stanoviska. Protože podle sděle-
ní odboru výstavby nebyly stavební úpra-
vy předmětem jakékoliv žádosti nebo 
oznámení investora k zahájení správního 
řízení, bylo na základě místního šetření 
zahájeno přestupkové řízení a také řízení 
o odstranění nepovolených úprav.   

V každém případě nastalá situace vyvo-
lává řadu otázek a ukazuje na složitou at-
mosféru v naší společnosti co do respek-
tování platných zákonů. Bohužel, stále 
přetrvávají praktiky realizování černých 
staveb, které jsou částí veřejnosti vnímá-
ny jako beztrestný počin, protože sta-
vební úřady následně, na základě žádosti 
stavebníka, velmi často stavbu dodatečně 
povolí. Takto nastaveným právním postu-

Vizualizace parkovacího domu na Dědině
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pem ale černých staveb neubývá a pro 
některé investory jde o nejrychlejší způ-
sob realizace stavby, bez nutného handr-
kování se sousedy, spolky apod.

Věřím, že majitel objektu v dané situaci 
zakročí a nákupní centrum bude nadále 
sloužit v celém rozsahu obchodu a ob-
čanské vybavenosti, tak jak to obyvatelé 
Petřin potřebují a jak také byl tento objekt 
v rámci sídliště navržen. 

Na druhé straně ale musím konstatovat, 
že umístění ubytovacího zařízení v  tom-
to soukromém objektu aktuálně platný 
územní plán umožňuje.

Vy sama bydlíte na Praze 6?
Ano, narodila jsem se zde, s rodinou by-

dlíme na Malém Břevnově, dětství jsem 
prožila mezi Malovankou a Marjánkou.

Cítíte při své práci spíše vypětí a stres, 
nebo všechno berete pohodově?

Jak bych to řekla… Když se pracuje odbor-
ně a koncepčně, kde se dobře orientuji, tak 
dokážu strašně zapnout a udělat pro danou 
věc maximum. To pak necítím žádnou únavu 
ani stres.  Pokud se ze mě někdo snaží udělat 
poslušnou loutku a součást nějakého stáda 
a dokonce by se mi snažil vnucovat něco pro 
mě zásadně nepřijatelného, že bych musela 
uhnout ze svých zásad, tak to mně neskuteč-
ně vytočí a vystresuje. To nemám ráda. Za-
čnu pak být aktivistická a nepříjemná.  

Máte nějaké hobby? 
Pro mě je hobby to, co zrovna dělám. 

Mám takovou fi losofi i: když něco musím, 
dělám to prostě ráda. Mám takovou šťast-
nou povahu. Když je potřeba navařit, tak 
ráda vařím, když prát, tak ráda peru, ráda 
žehlím a pustím si k tomu nějaký fi lm. Na 
spoustu věcí nemám čas, hlavně na tako-
vé ty ženské věci: na kadeřníka, na kos-
metiku, na umělé nehty… Ale v podstatě 
po tom ani netoužím! Když uvařím něco 
dobrého, ráda sedím s  rodinou u stolu 
a dívám se, jak jim chutná. A mám ráda 
plné, vonící pekáče masa! Taky třeba ráda 
na Dušičky vyrábím na chalupě věnce. 
Udělám jich dvacet a jsem spokojená.  

Jak snášíte vypjaté situace?
Jsem poměrně citlivá a považuji za nut-

né umět každou situaci prožít a před ni-
čím neutíkat, k životu patří radost i bolest.  
Když oddávám, tak mě atmosféra často 
dojme a tečou mi slzy. Snoubence na to 
vždycky upozorňuji, že se to může stát.

Jaké jsou Vaše další plány?
Musím si ještě důkladně promyslet jak 

dále. Mám vícero zajímavých nabídek, 
včetně té ucházet se o pokračování prá-
ce na radnici. Těší mě důvěra lidí, kteří za 
mnou přicházejí, a velmi si toho vážím. 
Přijít mohou kdykoliv, pro všechny mám 
stále dveře otevřené. 

 Jiří Hruška
foto: archiv

POLITIKA VZTAHU VEŘEJNOST – INVESTOR – OBEC

Motto: „Urbanismus je kultura života ve městech, kultura našeho života.“
Stavitelé měst

Reprezentantem a nositelem převážné části malých i velkých projektů, jsou soukro-
mé subjekty, Uživatelem naopak veřejnost volající po kvalitním a čistém urbanismu.
Urbanismus a hodnoty území

Dobré město je výsledkem dobrého urbanismu. Ten tvoří dobří architekti, jak na 
straně investorů, tak na straně městských reprezentací.
Role obce a samosprávy

Nová role obce je konstruktivní hledání průniku společných zájmů třech subjektů: 
investora – obce – veřejnosti. Výsledkem je vyvážené město.
Nová de� nice veřejného zájmu

Sílící zájem veřejnosti po kvalitním urbanismu vede obec k povinnosti vytvářet 
nové hodnoty ve svém území. Uplatňování „veřejného zájmu“ však nesmí vést k za-
stavení přípravy staveb a působit ekonomické a lidské škody. 
Nabídka obce

Obec nabízí investorům spolupráci při svém rozvoji a aktivní účast při nalézání 
všestranně přijatelných řešení.  Je si vědoma legitimních ekonomických zájmů in-
vestorů i potřeb místa v dané lokalitě. Cílem obce je dosahovat shody tří subjektů 
s cílem realizovat výstavbu.
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Pohled na rostliny, jejich jedinečnou 
krásu, rozmanitost, barvy a vůně blaží 
lidskou mysl i zrak po tisíciletí. Čím více 
je člověk poznává, tím více musí obdi-
vovat jejich životaschopnost a mnoho 
podivuhodných a užitečných vlastnos-
tí, které mají a bez nichž by lidská ani 
zvířecí říše nemohly existovat. Je však 
rozdíl rozumět rostlinám jako obyčejný 
amatér, byť s přímou životní zkušeností 
a denním kontaktem s  nimi, nebo jako 
odborník, badatel, zabývající se rostli-
nami způsobem pro amatéry zpravidla 
nedosažitelným. Ale není to tak úplně 
neprostupná hranice. Pokud člověka 
vábí svět rostlin, je dobré do něj vstou-
pit co nejdříve, nejlépe v dětském věku. 
Průhledem do světa rostlin a světa vědy 
jsou Jarní vědecké workshopy, které 
pro děti i dospělé pořádá Ústav expe-
rimentální botaniky Akademie věd ČR.
13. dubna se koná další z nich pod ná-
zvem „Akční enzymy“.

Tyto workshopy jsou něčím víc než jen 
zábavou a příjemně stráveným podve-
čerem. Jejich smyslem je zažít vědu na 
vlastní kůži a vyzkoušet si práci rostlin-
ných biologů. „Rostlinná buňka je nej-
dokonalejší a nejekologičtější chemická 
továrna na světě. Místo dělníků zde pra-
cují enzymy – bílkoviny zodpovědné za 

správný chod chemických reakcí.“ Enzymy 
určují povahu i rychlost chemických re-
akcí a řídí většinu biochemických proce-
sů v těle všech živých organismů včetně 
člověka. Enzymů je obrovské množství 
a řada z nich našla praktické využití ve vý-
zkumu, v lékařství, farmacii, zemědělství 
i v průmyslu. Enzymy například šetří 
energii v potravinářském, textilním 
a papírenském průmyslu či v odpadovém 
hospodářství. Do budoucna se uvažuje 

o masivním nasazení enzymů pro výrobu 
ekologicky šetrných biopaliv; těmto 
a dalším aplikacím by mělo usnadnit 
cestu tzv. enzymové inženýrství. 

Obor experimentální botaniky se za-
bývá mnoha oblastmi vědecké činnosti, 
jako jsou rostlinná genetika tkáňových 
a buněčných kultur, biotechnologie 
a fyziologie (mechanizmy fotosynté-
zy, hormonální a ekologická kontrola 
růstu a vývoje rostlin, fyziologie rostlin-
ných virů, patofyziologie rostlin a další). 
Není zřejmě úplně od věci tvrzení, že 
na výsledcích výzkumů experimentál-
ní botaniky závisí potravinové přežití 
obyvatel planety. 

Složitost problematiky enzymů by 
neměla zájemce o workshop Akční en-
zymy odradit, právě naopak. Workshop 
formou efektních pokusů představí ně-
kolik důležitých rostlinných enzymů, 
a některé z  experimentů jsou natolik 
jednoduché, poutavé a účinné, že si část 
z nich budou moci účastníci workshopu 
vyzkoušet i doma.

Workshop Akční enzymy je určen pro 
zájemce od 12 let a koná se od 17 do 
19 hodin v sídle ústavu (Rozvojová 263, 
Praha 6, autobus 107 nebo 147 od stanice 
metra Dejvická). Kapacita workshopu je 
omezená počtem 12 účastníků, proto 
je nutná rezervace (do 11. dubna). Více 
na http://www.ueb.cas.cz/cs/content/
jarni-vedecke-workshopy.

(red)

Ústav experimentální botaniky AV ČR
pořádá workshop Akční enzymy

… A NAVÍC JSOU KRÁSNÉ
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Slovo převozník občas evokuje až my-
tologické a mysteriózní věci – Charón, 
řeka Styx a tak…, nebo třeba člověka, 
který nešťastníka, topícího se v marné lás-
ce, proveze s větším či menším úspěchem 
nebezpečnými proudy mezi Skyllou 
a Charybdou, mezi láskou starou a láskou 

novou. Avšak v  tomto případě bylo kro-
mě samotného slova převozník rozdílů 
víc, nepřeváželo se loďkou, ale prámem, 
a místo cesty, odkud není návratu, pasa-
žéři bezpečně přistáli na břehu, obohace-
ni o jedinečný zážitek. Převozníkův prám 
je název akce, kterým si Stará čistírna od-

padních vod v Praze–Bubenči v Papíren-
ské ulici připomněla Světový den vody.

K  oslavě tak významné, životně důle-
žité, přímo strategické suroviny, jakou 
je voda, protáhli své návštěvníky ve Sta-
ré čistírně odpadních vod „vodou“, jak ji 
běžně neznáme. Akcí bylo ten den mno-

PŘEVOZNÍKŮV PRÁM
Stará čistírna odpadních vod v Praze-Bubenči oslavila 
Světový den vody 2018
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ho. Plavba na zmíněném Převozníkově 
prámu uzavírala každou prohlídku, kte-
rá se ten den, 24. března 2018, v  areálu 
Staré čistírny uskutečnila, plulo se na
prámu/raftu v podzemní usazovací ná-
drži a průchodem původní obtokovou 
stokou. Prohlídek bylo několik. Návštěv-
níci mohli od 10 do 20 hodin projít his-
torickou budovou s  výkladem průvodce 
o původním procesu mechanického čiš-
tění vody. Atraktivní částí byla prohlídka 
parní strojovny, během níž byl spuštěn 
parní stroj z roku 1903, a také prohlídka 
kotelny s kotly z roku 1905, vše dodnes 
plně funkční. Komu nestačily ani interié-
ry, ani podzemí, mohl se (bezpečně zajiš-

těn) vydrápat na čistírenský větrací komín 
a vidět areál Staré čistírny odpadních vod 
a jejího okolí z  ptačí perspektivy. Netra-
dičním vstupem do čistírny pak bylo sla-
nění do komína a průchod větrací štolou. 

Pro děti i dospělé byly připraveny dal-
ší atraktivní akce: výuková hra o obno-
vě soužití člověka s  řekou a jeho vlivu na 
říční toky; chemická laboratoř byla mís-
tem pokusů, v  nichž voda hraje prim 
a v  interakci s  ostatními látkami je její 
úloha nezastupitelná. Děti potěšila te-
matická výtvarná dílna a ty odvážné také 
malování na obličej – i to se týkalo vody. 
Zruční malíři vytvořili na obličejích fanta-
zijní kreace bytostí, které vodu odpradáv-
na obývají - ryby, raci, víly, vodníci, mořští 
koníci, všelijací živočichové a podivné vod-
ní potvory. Propojením s  lidskou/dětskou 
tváří tak vznikaly nové entity, které vedly 
k úvahám, zda jsou to ozvěny minulosti či 
snad předzvěst budoucnosti…? Oundaní 
vodou pak lidé zpravidla zamířili do míst-
ního Café TOVÁRNA, aby nabrali sil na další 
suchozemský pohyb směrem domů či jen 
tak na procházku, třeba kolem vody...

Světový den vody připadá na 22.  bře-
zen. Vyhlášen byl Valným shromážděním 
Organizace spojených národů v roce 
1993. Jeho smyslem je připomenutí vý-
znamu vody a potřeby udržitelného na-
kládání s vodními zdroji. Důvodem je 
skutečnost, že na světě více jak miliarda 
lidí trpí nedostatkem pitné vody. Činnost 
organizací věnujících se problémům spo-
jeným s vodou je zaměřena na čistotu 

a ochranu vod a šetření s vodou. Kromě 
toho je každým rokem zpracováváno ur-
čité specifi cké téma. Zatím co tématem 
loňského roku byla odpadní voda, mo-
ttem Světového dne vody 2018 bylo „Na-
ture for water.“ 

Letos se ke Světovému dni vody usku-
tečnilo na 30 akcí, které buď už proběhly, 
nebo stále ještě probíhají napříč republi-
kou od začátku března do konce května 
2018. Ve stanoveném dni se pro veřejnost 
otevírají brány podniků, kam se nepo-
volaný hned tak nedostane, a které jsou 
mnohdy skutečnými unikáty historické 
průmyslové architektury s krásnými starý-
mi, ale i novými stroji a moderními tech-
nologiemi udivujícími svou rozmanitostí: 
čistírny odpadních vod, krajské vodárny 
a vodárenské svazy, vodovody a kanali-
zace, správy povodí řek (Morava, Odra), 
pracoviště Českého hydrometeorologic-
kého ústavu v Praze a na jeho pobočkách 
v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad 
Labem, Hradci Králové, v  Brně i Ostravě 
a na profesionálních stanicích a observa-
tořích. Do oslav Světového dne vody se 
zapojují také česká a moravská  muzea, 
Český výbor UNICEF a samozřejmě vědec-
ké ústavy. Exkurze, vědeckou vodní show, 
výstavu a ukázky technologií spojených 
s  vodou letos připravil například Ústav 
geoniky AV ČR v Ostravě-Porubě. Přehled 
všech akcí v ČR, které stále ještě můžete 
navštívit, přináší například portál Naše 
voda (www.nase-voda.cz).

(red)
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SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
4/2018

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K . 

Od kterého roku byl Dr. Zdeněk Mahler Čestným občanem Prahy 6?
 a) od roku 2006,
 b) od roku 2008,
 c) od roku 2010. 

Správná odpověď z minulého čísla zní:
c) Inženýr William Heerlein Lindley, tvůrce pražské kanalizační sítě, se narodil v Hamburku.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží obrázkové encyklopedie Česká zima, které do soutě-
že věnovalo nakladatelství Albatros. Naši sportovci toho na lyžích i na bruslích dokázali mnoho a nesmazatelně se zapsali 
do historie zimních sportů. Připomeňte si některé z nich v této velké výpravné knize.

1. Alena Pávková, Praha 6  2. Zdeněk Tvrdý, Praha 6  3. Marie Šetřilová, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 30. dubna 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. dubna 2018,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V dubnu soutěžíme o 3 poukázky do automyčky v Praze 6, Veleslavínské ulici. Myčka je v provozu non-stop.

du� n 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

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

duben 2018

03. 04. ÚT ŠEST ŽEN
04. 04. ST KONCERT O ČTYŘECH KAPITOLÁCH
05. 04. ČT ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
06. 04. PÁ ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY
07. 04. SO CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD 16:00
11. 04. ST KYTICE
12. 04. ČT OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
15. 04. NE KDYBY TISÍC KLARINETŮ 16:00
18. 04. ST ŠEST ŽEN
20. 04. PÁ ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
21. 04. SO MAM‘ZELLE NITOUCHE 16:00
25. 04. ST ZAČALO TO VESTPOCKETKOU
28. 04. SO PRSTEN PANA NIBELUNGA 16:00
HOSTÉ:
08. 04. NE MŮŽEM I S MUŽEM
09. 04. PO VŠECHNOPÁRTY
10. 04. ÚT VŠECHNOPÁRTY

13. 04. PÁ
DVĚ FACKY A POHŘEB
ANEB LUDĚK SOBOTA JEŠTĚ ŽIJE!

14. 04. SO ANNA MLINARIKOVÁ 16:00
16. 04. PO DEJVICKÁ LIVE! - VEČERY S PRAHOU 6
17. 04. ÚT NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA
23. 04. PO VŠECHNOPÁRTY
24. 04. ÚT VŠECHNOPÁRTY
26. 04. ČT DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED

04.4. středa 10:00 Hurvínek mezi osly
05.4. čtvrtek 10:00 Hurvínek mezi osly
06.4. pátek 10:00 Hurvínek mezi osly
07.4. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínek mezi osly
08.4. neděle 16:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
    Benešov
11.4. středa 10:00 Hurvínek mezi osly
12.4. čtvrtek 10:00 Hurvínkovo přání
13.4. pátek 10:00 Hurvínkovo přání
14.4. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkovo přání
14.4. neděle 14:00 + 16:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie
    Kladno
17.4. úterý 10:00 Hurvínkovo přání
18.4. středa 10:00 Hurvínkovo přání
18.4. středa 19:00 Spejbl a město hříchu
19.4. čtvrtek 10:00 Pohádky pro Hurvínka
20.4. pátek 10:00 Pohádky pro Hurvínka
21.4. sobota 14:00 + 16:30 Pohádky pro Hurvínka
22.4. neděle 10:30 + 14:00 Pohádky pro Hurvínka
24.4. úterý 10:00 + 14:30 Pohádky pro Hurvínka
25.4. středa 10:00 Pohádky pro Hurvínka
25.4. středa 19:00 Dějiny kontra Spejbl
26.4. čtvrtek 10:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
28.4. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie
29.4. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie



Ulice vznikla v  roce 1972 další výstav-
bou sídliště Petřiny. Vede z  Brunclíkovy 
do Mahuleniny. Tvoří „účko“, kde upro-
střed je ulice Fajmanové.

Karel Hiršl byl český student, za války 
představitel odbojové organizace Před-
voj, v roce 1944 zatčen a těsně před osvo-
bozením popraven v Terezíně. 

Karel Hiršl se narodil 27. prosince 1922. 
Měl ještě mladšího bratra, rodiče se 
jmenovali Vlasta a Miroslav. Na podzim 
roku 1928 začal navštěvovat obecnou 
školu a po jejím dokončení se přihlásil 

na Vančurovo gymnázium 
v Praze, kam byl také přijat. 
V  prvním ročníku prospěl 
s  vyznamenáním, v  dal-
ším ročníku mu pro dobrý 
prospěch bylo prominuto 
školné a bylo hrazeno z fon-
du na podporu výborných 
studentů ze sociálně slab-
ších rodin. Jako třináctiletý 
strávil téměř celé léto na 
táboře YMCA (křesťanské 
sdružení, které funguje do-
dnes) na slovenské Oravě. 
V  roce 1935 poprvé vyšel 
časopis Mladá kultura, kte-
rý byl mezi mládež velmi 
oblíbený. O tento časopis se zajímal i Vác-
lav Dobiáš, Karlův o dva roky starší kama-
rád z gymnázia. Ve školním roce 1937/38 
se začal v  Karlově třídě vydávat časopis 
Informatorium, do kterého začal také při-
spívat. Seznámil se se starším žákem Jiřím 
Staňkem a spolu s Dobiášem se z nich sta-
la nerozlučná trojice. Studenti se scházeli 
každý týden na schůzkách evangelického 
sdružení. V  roce 1941 se v  Praze usadil 
Vincy Schwarc. Byl původem Němec, kte-
rý utekl od nacisticky smýšlející rodiny.  
Přišel do evangelického sdružení a pod 
záminkou kurzů němčiny se velmi rych-
le zapojil do práce a se všemi se přátelil. 
V  tomto roce Hiršl s  vyznamenáním od-
maturoval. Vzhledem k  tomu, že vysoké 
školy byly zavřené, přihlásil se do ročního 
abiturientského kursu při Státní obchod-
ní akademii v Resslově ulici. Studium ho 
moc nebavilo a spolu s  ostatními matu-
ranty se spíše věnovali divadlu, pro které 
si psali vlastní texty. A pak se dozvěděli, 
že byl zatčen Vincy Schwarz. Na všech-

ny členy tato zpráva 
zapůsobila drtivě. 
O pár dní později se 
dozvěděli, proč byl 
zatčen. Jeho žena 
vracela jednoho dne  
švýcarský deník do 
knihkupectví, ve kte-
rém se psalo o jisté 
prohře Německa. 
Nachytalo ji při tom 
gestapo, byla pře-
vezena na výslech 
a zatkli i jejího man-
žela. 27. května 1942 
byl spáchán atentát 
na zastupujícího říš-

ského protektora Reinharda Heydricha. 
O osudu Vincyho a jeho manželky neby-
lo dlouho nic známo, až 30. června přišla 
zpráva, že byli oba popraveni za trestnou 
činnost ohrožování říšské bezpečnosti.  

V  září tohoto roku nastoupil Karel 
Hiršl na místo v  nákupním oddělení
v Prag-filmu na Barrandově. Mladí lidé 
byli totálně nasazeni na práce do Ně-
mecka. Do Říše putoval i Jiří Staněk. 
V červnu 1943 vzniká základní skupina 
pro odboj a začíná jejich ilegální prá-
ce. Mezi dvanácti členy byli i Karel Hir-
šl a Václav Dobiáš. Příslušníci začali na 
svých pracovištích zakládat buňky, ve 
kterých probíhalo školení. Na Silvest-
ra se sešli všichni členové na chatě na 
Sázavě. Tam se rozhodli vydávat časo-
pis Předvoj, stejně jako se jmenovala 
i jejich odbojová skupina. Na začát-
ku jara 1944 gestapo zatklo Václava
Dobiáše, což byla pro všechny členy 
zdrcující zpráva. Poprvé se o sebe začali 
obávat. 22. října se sedm členů vracelo 
z Posázaví, kde si byli na chatě odpoči-
nout. Při zpáteční cestě je obstoupilo 
gestapo a zatklo. Byli převezeni do věz-
nice na Pankráci, kde byli vyslýcháni.
23. ledna 1945 byli všichni transporto-
váni do Malé pevnosti v  Terezíně. Tam 
byli téměř až do konce války. 10. dubna 
byl popraven Václav Dobiáš.  2. května 
přijelo do Malé pevnosti gestapo a zača-
lo vyvolávat jména. Byl mezi nimi i Karel 
Hiršl a většina hlavních členů Předvoje.  
Téhož dne odpoledne byli zastřeleni. 

Karel Hiršl byl mladý, vzdělaný a měl 
odhodlání bojovat proti nacismu, což ho, 
bohužel, přivedlo až na popraviště.

(mip)

Historické � obn� tiv názvech ulic Prahy 6

HIRŠLOVA
PRAHA 6 - BŘEVNOV
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Historické prostory letohrádku Hvězda se 
19. dubna 2018 stanou dějištěm vyhlášení 
výsledků soutěže Nejkrásnější české knihy 
roku 2017, jejímiž pořadateli jsou Minis-
terstvo kultury ČR a Památník národního 
písemnictví. Mezinárodní odborná porota 
53. ročníku soutěže knih vydaných v před-
chozím roce hodnotila celkem 255 knih, 
které přihlásili designéři, grafi cká studia, 
umělecké školy, nakladatelství a další kul-
turní instituce. 

Soutěžící mohou získat ocenění v 7 kate-
goriích (bibliofi lie a autorské knihy, katalo-
gy, knihy o výtvarném umění, krásná litera-
tura, literatura pro děti a mládež, odborná 
literatura, učebnice) a také další ceny: a) 
tvůrci do 30 let (nominuje a uděluje Památ-
ník národního písemnictví společně s Umě-
leckoprůmyslovým muzeem), b) cenu za bi-
bliofi lie (Spolek českých bibliofi lů), c) cenu 
Arne Sáňky, kterou studentským pracím 
uděluje Památník národního písemnictví, 
d) cenu Hollar za ilustraci udělovanou Sdru-
žením českých umělců grafi ků Hollar, e) 
cenu Svazu polygrafi ckých podnikatelů. 

Výsledky soutěže jsou historií a obra-
zem proměn, jimiž kniha za poslední půl 
století prochází a tyto proměny se jako 
vše kolem nás zrychlují. Po roce 1989 se 

výrazně změnila situace na knižním trhu, 
vzniklo velké množství nakladatelství, 
pro něž se kniha stala především zbožím, 
podřízeným požadavkům trhu. Na druhé 
straně ale vznikala také malá vydavatel-
ství, která šla opačným směrem a kni-
hu chápala jako prostor pro uplatnění 
uměleckých přístupů a postupů v  jejich 
komplexnosti. Vedle běžné produkce tak 
vznikají exkluzivní bibliofi lie nebo expe-
rimentální knihy existující jen v  několika 
exemplářích, které využívají veškerého 
emotivního i vizuálního působení různých 
gra� ckých a písmových forem. Proměnily 
se také čtenářské preference, avšak bouř-
livý rozvoj prodělaly především technolo-
gie, pomocí nichž kniha vzniká. Dříve se 
nakladatel staral o textovou, obrazovou 
a výtvarnou přípravu knihy a co kdysi 
vznikalo v několikapodlažních budovách 
s desítkami zaměstnanců, pracujících ve 
třísměnném provozu celé měsíce až rok, 
než se kniha dopracovala k fyzické realiza-
ci, dnes grafi k a designer s polygrafi ckou 
přípravou, často v jedné osobě s korekto-
rem a fi nálním výrobcem, dokáže udělat 
doslova ze dne na den - od počítačového 
zpracování rukopisu k jeho grafi ckému 
ztvárnění, včetně sazby a korektur. 

Zatímco kniha v Evropě druhé poloviny 
20. stol. měla konzervativní podobu, česká 
kniha měla v té době mimořádnou úroveň 
právě ve výtvarné volnosti, experimen-
tální ilustraci a unikátní typografi i. Skvělé 
výsledky v knižní tvorbě dosahovali čeští 

Letohrádek Hvězda představí výsledky soutěže 
Nejkrásnější české knihy roku 2017

KNIHY V POHYBU
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Z důvodu zajištění lepší ochrany knih a vhodnějších podmínek pro jejich vystavení bude vyhlášení výsledků v letohrádku 
Hvězda jednorázovou akcí, určenou pouze pro účastníky soutěže, organizátory, zúčastněné umělecké školy, nakladatele 
a kulturní instituce, což je výrazná změna oproti předchozím ročníkům, kdy si je veřejnost mohla prohlédnout od násle-
dujícího dne po vernisáži další tři týdny. S vítěznou kolekcí soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2017 se lidé budou moci 
seznámit na jiných akcích - a nebude jich málo. V Praze se představí na festivalu Open House Praha (19. – 20. 5. 2018, Malá 
vila Památníku národního písemnictví), ve stanu Rosteme s knihou na veletrhu Svět knihy 2018 (12. 5. 2018 od 12.00–12.50, 
Výstaviště Praha Holešovice), na Pražské muzejní noci (9. 6. 2018, Malá vila Památníku národního písemnictví) a koncem 
října ještě na veletrhu designu Designblok 2018 (25. – 29. 10. 2018, Praha). Z mimopražských destinací to budou: Městská 
knihovna v Lokti (červenec – září 2018), táborský Tabook 2018 (září 2018, Tábor) a Moravská galerie v Brně (prosinec 2018 – 
březen 2019). Poté ji čekají zahraniční prezentace na knižních veletrzích a výběrových přehlídkách, takže Nejkrásnější české 
knihy roku 2017 budou opravdu v pohybu.

malíři, grafi ci, ilustrátoři, typografové a re-
daktoři v  minulých desetiletích navzdory 
omezeným možnostem a ideologickému 
nátlaku normalizace a pro mnoho z  nich 
byla kniha jedinou příležitostí, jak uplatnit 
a zviditelnit svoji tvorbu. A právě na ně na-
vazuje česká kniha současnosti. K  nejlep-
ším na světě patří dle odborníků úroveň 
české tvorby typografi ckých písem, kde 
tradice, kvalitní pedagogové a nové tech-
nologie určují nové směry a originalitu 
knižního designu u nás. 

Je třeba zdůraznit, že soutěž Nejkrás-
nější české knihy roku je určená  pro knihu 
ve smyslu objektu zahrnujícího komplex 
uměleckých oborů a nehodnotí její literární 
kvality jako nejdůležitější parametr, proto 
je soutěží „knižní“, nikoli literární, ač by se 
to mohlo zdát jako protimluv. Zaměřuje se 
především na provázanost forem grafi cké-
ho, typografi ckého a celkového zpracování 
knihy s daným textem a tématem. Vítězná 

kolekce soutěže přináší v konečném výbě-
ru pohled na aktuální produkci a stav kniž-
ní kultury u nás.

Krásné knihy v  této soutěži jsou experi-
mentálním polem pro kreativní tvůrce. Pro 
jejich vznik je nutné splnění několika před-
pokladů. K  těm nejdůležitějším patří ná-
paditý text, inspirující k  výtvarné, grafi cké 
a typografi cké práci na knize, dále velkory-
sost nakladatelů a především aktivita expe-
rimentujících tvůrců. V soutěži se objevuje 
řada neobvyklých konceptů, vycházejících 
z technologických možností práce grafi ka, 
tiskárny nebo knihaře, spojených koneč-
ným knihařským zpracováním s využitím 
klasické vazby nebo neobvyklé či hravé po-
doby knihy. Stejně tak se ale v současné pro-
dukci knih objevují návraty k některým for-
mám typografi cké práce minulosti. Ukazuje 
se tak, že kniha je součástí nejen estetiky 
dané doby, ale i odrazem názorů a postupů, 
které jsou pro vznik a působení umělecké-
ho díla stále platné bez ohledu na aktuální 
směry a trendy. Výsledky každé z 53 dosa-
vadních soutěží, tedy i Nejkrásnější české 
knihy roku 2017, ukazují její místo a vý-
znam v současné české i evropské kultuře.

(red)
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SEDÍ A POZORUJE BERUŠKU
V S galerii začala výstava ROK PSA

Podle čínského horoskopu začal Rok 
Psa 16. února 2018, svou vládu zakončí 
4. února roku 2019.  Rok psa navázal na 
ohnivého Kohouta a jeho nástupcem 
bude pracovitý Vepř. A protože není pes 
jako Pes, ten letošní bude „zemní“ Pes, 
což bude modifi kovat charakter všech 
znamení čínského zvěrokruhu. Vláda Psa 
se bude týkat osob, menších i světových 
událostí a stavu celé planety, proto je to 
skutečné mocné zvíře a měli bychom mu 
věnovat pozornost. Vypadá to, že letos 
můžeme být v pohodě, protože Pes obec-
ně posiluje empatii a schopnost vcítit se 
do druhých, pozitivně působí na schop-
nost pamatovat si a přijímat informace. 
A protože je to „zemní Pes“, přináší s se-
bou stabilitu a opatrný přístup k nezná-

mému, což není nikdy na škodu. Nemůže 
se stát, že by tak krásné, chytré, učenlivé 
a věrné zvíře, navíc posílené závažným 
úkolem dohlížet na světové dění roku 
2018-2019, nezasáhlo také svět umění. 
Roku Psa je věnována stejnojmenná vý-
stava skla a obrazů v S galerii v Praze 6.

Tři vystavující umělkyně Ivana Šrámko-
vá, Kamila Najbrtová a Pavla Soukupová 
patří ke kmenovým autorkám této sou-
kromé domácí galerie, která vloni oslavila 
první desetiletí své existence. Jak se tedy 
pes a „PES“ promítl do výstavy? Po svém 
způsobu, jak naznačeno výše, tedy s  kli-
dem a psí přítulností. Nikdo si kvůli jeho 
planetárnímu dohledu netrhá žíly, pes ve 
váze Ivany Šrámkové pozoruje berušku, 
která nepije pivo, na další váze si klidně 

štráduje po jejím obvodu. V obrazech 
Pavly Soukupové je pes společníkem 
Karkulky s nevyřčenou úvahou, jak by se 
její příběh neodvratného sežrání vlkem 
vyvíjel, kdyby… Ušatý pes se objevuje 
také v  rozostřeném vrstveném obrazu 
Kamily Najbrtové. I sama vernisáž probí-
hala pokojně, neřešily se zásadní otázky 
stavu a vývoje současného umění a po-
klidnou domácí atmosféru dotvářeli sku-
teční psi chodící či polehávající mezi pří-
tomnými. Přes komorní ráz této výstavy 
i atmosféry vernisáže zde prezentovaná 
díla naznačovala hlubší tóny, které se ob-
jevují v  tvorbě každé z  nich. Tři autorky, 
tři rozdílné osobnosti a tři podoby sou-
časného umění představují následující 
stručné medailonky.

Ivana Šrámková: K velikosti patří velkorysost tvarů
Rok Psa je námět pro Ivanu Šrámkovou 

jako stvořený, neboť psi, a zvířata vůbec, 
zaujímají v její tvorbě mimořádné posta-
vení. Její skleněná zvířecí říše od drob-
ných sošek po tří až čtyřsetkilové plastiky 
v nadživotní velikosti zahrnuje jak skuteč-
ná zvířata tvarově vycházející z české lido-
vé tradice či exotické druhy upomínající 
na výtvarné tradice africké, jihoamerické 
či asijské, tak i její „vlastní“ zvířata, jichž je 
stvořitelkou - třeba myšopes či prapták. 
V této autorské kolekci vedle sebe najde-
me třeba slepici v pruhovaných kalhotách 
a s vejcofukem, sebevědomé kohouty po-
někud zvichřené, další rozmanité ptačí 
druhy, prase, kočky, kozy a psy, ale i zebry, 
opice, žirafy nebo pštrosy a k tomu celou 
galerii tajemně podivných zvířat inspiro-
vaných mytologií. Vedle nich zde existu-
jí i další fantaskní bytosti či návštěvníci 
z  vesmíru. Výtvarný rukopis Ivany Šrám-
kové (*1960) charakterizuje výrazná tva-
rová zkratka, geometrické linie a živá ba-
revnost. Tím, jak se musí prodrat strohostí 
geometrie a tvrdostí materiálu, nabude 
podoba, povaha i nálada zvířete či jiné 
bytosti zábavně obhroublý výraz a říká 
pozorovateli, že je sice přátelská, ale má 
svou hlavu. Do našich hlav přinášejí tato 
díla Ivany Šrámkové pocit bezprostřední-
ho veselí a bezpečného, mile potrhlého 
světa šimrajícího úsměvem. A to je vel-
ká vzácnost. Do umělecké tvorby Ivany 
Šrámkové patří vedle skleněných plastik 
také obrazy a realizace v architektuře. 
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(S galerie: ROK PSA, 15. 3. - 30. 6. 2018, Nad Hradním potokem 15, Praha 6. Galerie je přístupná po předchozí telefonické nebo 
mailové domluvě (info@sgalerie.cz; www.sgalerie.cz)

Kamila Najbrtová: Chtěla jsem vidět i za ten obraz
Do iluzivního, průzračného světa 

čistých idejí, harmonie a éterické krá-
sy vstupujete prostřednictvím obrazů 
grafičky a malířky Kamily Najbrtové 
(*1961). Vytvořila vlastní jedinečnou 
autorskou techniku malby na transpa-
rentní plátna, jimiž spolu s vrstvením 
průsvitných fólií umocňuje iluzi trojroz-
měrného prostoru. Plasticity dosahuje 
podobným způsobem jako například 
holografie. Její obrazy jsou živými pro-
měnami světla a jejich nálada se mění 
spolu s ním, v noci tyto obrazy vyzařují 
denní světlo. Torza tvarů a linií, větši-
nou spíš tušená než viděná, a také sa-
motné názvy prací Kamily Najbrtové 
dávají představu o tom, že pramatkou 
abstrakce jejích obrazů je realita, z  níž 
sice zbyla snová iluze, která ale má dvě 
i více jedinečných schopností: v  mysli 
znovu zhmotnit původní obraz reality 
a dokonce ho lépe pochopit, a stvořit 
realitu novou, svou vlastní, vycházející 
z tvůrčí  intuice umělce a podléhající zá-
konitostem uměleckého díla. 

Pavla Soukupová: Obraz je kód
Jsou to ptáci či andělé? A jak se na jed-

no místo dostane holka, kočka a plovoucí 
rybičky? Bílý ale i černý anděl, jejich oči, 
škrabošky a načechrané stíny po křídlech, 
vás obejmou skrz dlouhou ofi nu na ma-
lém plácku nebo se zčista jasna zjeví ve 
vaší rezidenci… Modré jsou tváře novo-
dobých čtenářek soustředěných na mo-
nitory tabletů či mobilů, modrý je velký 
záhon, modří jsou motýli – a také ptáci, 
jejichž křídla v  letu jsou vzdouvající se 
plachty mohutné fl otily dávných korábů 
malebně křižujících modré moře… Ob-
razy Pavly Soukupové (*1958) jsou zdro-
jem úžasu nad krásou světa, již umí vidět 
a nejlépe zprostředkovat jen oči umělce 
a jeho malířské nadání. To se také dokáže 
vyhnout přílišné sladkosti a romantizující-
mu sentimentu, který by v tuto chvíli moh-
ly u čtenáře vyvolat zmínky o kytičkách, 
motýlcích, ptáčcích a andělech. Opak je 
pravdou. Jemný šarm obrazů Pavly Sou-
kupové se stává překvapivě pevnou sítí, 
v které se pohupuje konkrétní realita a její 
příběhy podané s  vtipem a uměleckým 
viděním – šaty, boty a kabelky, psycho-
-košile, sesterské dvojice, hranatý rybník, 
lovkyně pod hladinou, rozmanité otisky 

Daktylky a mnoho jiného. Příběhy všed-
ního dne, podléhající důsledné selekci 
a kritické rozvaze autorky, jsou následně 
zakódovány do  jednoduchého znaku. 
Pavla Soukupová vytváří svá díla kombi-

novanou technikou. K životu znovu vzkří-
sila napodobování zlata a stříbra v ploše 
obrazu, techniku používanou sice už od 
středověku, poté zapomenutou.

(red) 
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Vážení čtenáři, 
často mne i v mém pokročilém věku ve-

dou různé cesty do míst mého mládí, do 
Vokovic. Koukám na majestátní budovu 
vokovické školy na Volánově 32, a v hlavě 
se mi odehrává historie spjatá s touto bu-
dovou i s mým životem a současně i s dě-
jinami naší republiky. 

Za mých mladých let to byla 1. obecná 
škola v Praze XIX-Vokovicích, na Volánově 
32, její německý název, který byl od roku 
1940 součástí názvu byl: 1. Volkschule in 
Prag XIX.-Wokowitz, Wolanzeile 32. 

V roce 1940 byly jednotlivé třídy slo-
ženy pouze z chlapců a jenom z děvčat. 
Pro dnešní svět asi nepochopitelné, ale 
nám to nijak nevadilo. Sbor učitelů byl 
naprosto skvělý. 

Jedna část budovy patřila obecné škole, 
druhá měšťance, později přejmenované 
na hlavní školu. Obecnou školu vedl pan 
ředitel Karel Kalivoda, hlavní zase velel pan 
ředitel Jan Baumetr. Oba jsme jako žáci 
měli v oblibě a v úctě. Pan učitel Šindelář 
vyučoval český jazyk, a v době germaniza-
ce mládeže vyžadoval dokonalou češtinu 
na každém žákovi. Byl důstojníkem česko-
slovenské armády v záloze, často nám na 
hodiny jeho výuky docházel na kontrolu 
výuky německý inspektor. Matematiku nás 
učil pan učitel Gertner, všichni jsme v po-
četních příkladech museli k tabuli. Pan uči-
tel Ždárský nás měl na kreslení a při vyučo-
vání nám přehrával české písně na klavíru. 
Dokonce po porážce Wehrmachtu u Sta-
lingradu nám odvážně hrál píseň „Všechno 
už je pryč“, samozřejmě musel v němčině. 
Pan učitel Palouš, co bydlel hned vedle 
školy, nás učil fyziku a mechaniku.  

Moc rád vzpomínám na celý učitelský 
sbor. Byli v té těžké době odvážní vlas-
tenci a vedli nás k lásce k české vlasti, pre-
zentovali nám historii českého národa, ne 
smyšlenou, nýbrž pravdivou. 

Jako žák čtvrté obecné třídy jsem přešel 
do hlavní školy, kde jsem se stal oblíben-
cem ředitele a chodil mu pro svačiny do 
Veleslavína do restaurace u Krumperů, 
která byla nad nádražím, vedle biografu. 

Pan učitel Miloslav Čepelka byl odvo-
lán ze školy a nasazen na nucené práce 
do Říše. V roce 1944 ve škole rozdáva-
li přihlášeným dětem kávu, dotovanou 
ústředním sociálním úřadem hlavního 
města Prahy. V té době byl lístkový systém 
na potraviny a oblečení, byla velká bída 
a všeobecný hlad mezi obyvateli. Proto si 
na to vzpomínám, že to bylo vstřícné ges-
to na škole pro nás žáky. Kávu tenkrát po-
bíralo asi přes 280 žáků, akci vedl pan řídí-
cí Kalivoda, trvala však jen krátkou dobu. 
Všichni žáci museli nosit do školy starý 
papír, sbírali a sušili jsme různé bylinky. 
Co si pamatuji, byla škola 2x uzavřená pro 

onemocnění spálou, v té době smrtelné 
infekční nemoci. 

V září 1944 začala na škole tělesná pro-
hlídka všech žáků pod záminkou kontroly 
TBC, ve skutečnosti nám měřili hlavy met-
rem kolem čela a týlu a podélně kolem čela 
a brady. Zapisovali barvu očí a vlasů. Údaje 
byly vpisovány  do evidenčních karet žáků 
a podle toho pak, jestli odpovídaly znakům 
rasového zákona, nebo ne, bylo rozhodnu-
to o jejich životě. Ti, co odpovídali znakům 
rasového zákona byli vhodní na poněmče-
ní, ti, co neodpovídali, byli určení k likvidaci.

22. 9. 1944 odešla do neznáma naše 
milá učitelka Vilma Bittnerová, umřela 
předčasně na tuberkulozu. Její předčas-
ný odchod zanechal hluboký smutek 
v naších dětských srdíčkách, i v srdcích 
našich rodičů. 

V těchto letech se taky stala událost 
s naším spolužákem Skleničkou. Sklenič-
ka bydlel na Kladenské č. 9, jeho otec byl 
vedoucí pošty, nad poštou měli byt,  kde 
jeho statečný otec tiskl letáky proti útlaku 
a vraždění našich občanů, byl však dopa-
den Gestapem, vězněn a mučen v Pečkár-
ně. Tam byl přiveden i náš spolužák, tehdy 
mu bylo 12 let a byl v té Pečkárně před 
svým otcem a matkou popraven, později 
byli popraveni i rodiče. 

Vzpomínám si, že v září po poradě 
učitelů byli do hlavní školy rovněž pře-
řazení ze 4. ročníku obecné školy žáci: 
Roman Kurka, Miroslav Růžička, Tomáš 
Pasák a Alexandr Mach přešel do hlavní 
školy v Ruzyni. 

24. 10. 1944 musela být škola vyklizena 
a předána Říšské branné moci. 

Budova hlavní školy byla obsazena ve-
litelstvím 9. stíhacího sboru Luftwaff en, 
v budově bylo vybudováno naváděcí 
středisko, fl uma stoly, obecná škola slou-
žila jako vojenský lazaret. 

Pokračování příště...

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

Žáci vokovické školy v letech 1943 - 1945

Učitelský sbor vokovické školy
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PORTE – GALERIE VILLA PELLÉ Pelléova 10, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 326 180, e-mail: info@villapelle.cz, www.villapelle.cz

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

 DO 15. 4. – VENDULA CHALÁNKOVÁ AU!      
Výstava s víceznačným názvem, který je možné 
dešifrovat jako astronomickou jednotku délky, 
prošlou pražskou espézetku, chemickou značku 
zlata i  nejčastější citoslovce bolesti, předsta-
vuje nejen reprezentativní výběr obrazů Venduly 
Chalánkové z  posledních let, ale i  premiérovou 
sérii osobních „tragikomiksů“ nebo autorčiny 
animace vytvořené pro Českou televizi. | kurátor  
 Radek Wohlmuth. 

 DOPROVODNÝ PROGRAM   
12. 4. | 18.00 | Komentovaná prohlídka výstavy 
 s Vendulou Chalánkovou 

 STÁLÁ SOUČÁST VÝSTAVY / PŮDA VILLA PELLÉ
 Vystřihovánky s Vendulkou – vytvořte si barevné koláže podle šablonek Venduly Chalánkové

 

DUBEN 2018
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

ATELIÉR PELLÉ

VÝSTAVY

NABÍDKA PRO ŠKOLY A ŠKOLKY 
AU! V tragikomiksu s Vendulou Chalánkovou  
Komentovaná prohlídka výstavy s tvůrčí dílnou, pro II. stupeň ZŠ a střední školy
Také vám všední den připravil pár hořkých chvil, až by člověk brečel? Pojďte s námi 
objevit co je to „tragikomiks“. Zasmějeme se absurditám všedního dne, seznámíme 
se s kouzlem stylizace a vytvoříme si vlastní komiks s jedinečným hrdinou – se sebou 
samým. Jen na vás je zvolit si situaci, jen na vás je, jste-li hrdinou a jakým.

Papírové zpívánky s Vendulou 
Komentovaná prohlídka výstavy s tvůrčí dílnou, pro I. stupeň ZŠ a MŠ
Ahoj dětičky, přijďte zpívat písničky! Cože, do galerie? Vždyť v té máme tišší být, nad 
díly se podivit. U nás ale výjimku máme, společně si zazpíváme. Lidové to písničky, 
v doprovodu lištičky. Pak své dílo vytvoříme, kouzlo animace objevíme. S obrázky si 
budem hrát, společně si povídat. Inspirováni animovanými lidovkami, které Vendula 
Chalánková realizovala pro Českou televizi, si děti vytvoří vlastní koláž. 
Délka tvůrčí dílny: 90 min, kapacita: dle dohody, objednávky 
a informace: dilny@villapelle.cz, www.villapelle.cz/tvurci-dilny

GALERIE VILLA PELLÉ PŘIPRAVUJE   03. 05. – 15. 07. 
 SEMPÉ: MIKULÁŠOVY PATÁLIE A JINÉ...
 JEAN-JACQUES SEMPÉ POPRVÉ V PRAZE  
Ilustrace, kresby, titulní strany magazínů – Villa Pellé představí celé bohatství tvorby světoznámého francouzského kreslíře a humoristy, a to nejen v expozici, 
 ale i díky nabitému doprovodnému programu pro celou rodinu.



Využijte až 20% slevy na výměnu brzdových destiček či kotoučů!
Brzdám věříme na 100 % a mnohdy jsou tím posledním co zabrání nehodě.  Věděli jste 
například, že teplota brzdových destiček dosahuje v extrémních případech až 1 000 °C?  
Proto je důležité, aby vždy byly v perfektním stavu. 

Se Šekovou knížkou ušetříte nejen za brzdové komponenty, ale i za práci 
potřebnou k jejich výměně. Svěřte svůj vůz do rukou profesionálů.
www.sekova-knizka.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

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

   ODBRZDĚTE
     SI SLEVY

   Šeková knížka 2018

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let
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