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Ikonické motorky
Harley-Davidson na Pankráci

Legenda přijíždí! To je podtitul výstavy motocyklů
Harley-Davidson z let 1918 až 2022, kterou do konce března
host obchodní dům Arkády. Na motorky včetně unikátních
historických modelů narazíte v každém patře Arkád a vstup
na výstavu je zdarma.

vodný program s možností získat hodnotné
ceny od Harley-Davidson i Arkád Pankrác,
například právě jízdu na simulátoru MotoGP
s motocyklem Harley-Davidson nebo Armwrestling Grand Prix o nejsilnějšího muže
a ženu.

růřez výrobou legendárních motorek,
které symbolizují americkou svobodu
i radost z volného pohybu, nabízí výstava téměř 40 motocyklů, z nichž nejstarší
je z roku 1918 a nejnovější z roku letošního.
Na své si tak přijdou jak milovníci tradičních
Harleyů, tak i moderních technologií nebo
elektrického pohonu. Jednotlivé motocykly
jsou rozmístěny po celém prostoru Arkád
Pankrác a představují tak skvělou podívanou

Harley-Davidson je americký výrobce motocyklů, který vznikl v Milwaukee ve státě
Wisconsin počátkem 20. století, a je jedním
ze dvou velkých amerických výrobců motocyklů, který přežil velkou hospodářskou
krizi. Jeho motycykly jsou kvůli asymetrickému střídání válců proslulé svým osobitým
zvukem a jsou někdy spojovány s desperáty
a zločineckými gangy, jak je proslavil ﬁlmový
pokračování na straně 3

P

jak pro motocyklové nadšence a jezdce, tak
i pro rodiny s dětmi, ženy nebo dospívající,
kteří se s nimi mohou třeba prvně seznámit.
V přízemí je velké kruhové pódium, kde je
vystaveno nejvíc motorek, zejména historické modely. V druhém patře si můžou návštěvníci zasoutěžit, je tu mj. i simulátor jízdy
na motorce. A ve třetím patře jsou vystavené
hlavně cestovní stroje. Součástí výstavy Harley-Davidson, legenda přijíždí! je i dopro-

Životní styl i legenda
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Regenerace parku Na Fidlovačce

„N

ejstarší veřejný park na území
Prahy 4 patří k významným
městským parkům i v celopražském měřítku. Tomu by měla odpovídat po-

nutím k měnícím se klimatickým podmínkám. Studie také doporučuje úpravy směřující k rehabilitaci celkové kompozice parku,
aby lépe vynikly kvality dané jeho zajímavou
polohou,“ objasnil smysl studie radní pro
územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).
Dozvědět se více o historii a současnosti
parku může veřejnost v rámci komentované
prohlídky vedené autorem krajinářské studie
Ondřejem Fousem. V rámci procházky bude
příležitost zodpovědět otázky účastníků k regeneraci parku. Sraz je v úterý 29. března
v 17.30 hodin v atriu před divadlem.
K základním principům regenerace parku
Na Fidlovačce mohou svými podněty přispět
obyvatelé do 21. března také v krátké anketě
red
na webu městské části.

Foto Wikimedia Commons

Před několika dny byla
dokončena krajinářská studie
parku Na Fidlovačce. Seznámit
se s jejími závěry mohou
zájemci na webu čtvrté
městské části nebo během
komentované prohlídky, kterou
povede autor krajinářské
studie.

zornost věnovaná jeho správě a rozvoji.
Proto jsme vloni zadali krajinářskou studii.
Ta navrhuje opatření ke zlepšení péče o park
a postupné regeneraci zeleně v závislosti na
stáří a kondici jednotlivých dřevin s přihléd-

Revitalizace Branické
končily tak téměř šestileté práce probíhající v několika etapách. Nově má
Branická ulice z části asfaltový povrch,
který snižuje hluk, a z části dlažbu. Práce
v ulici symbolicky zakončilo zasazení dřevěné lodě před Dům s pečovatelskou službou.
Nový prvek má sloužit například jako záchytný bod a zároveň jako symbolické připomenutí nedaleké řeky, kterou od Braníka odřízla Jižní spojka a Barrandovský most. Po
několika desítkách let se do ulice také vracejí
stromy, které si přáli místní obyvatelé. Jedná

S

se o zhruba třicet kusů dřezovců vhodných
právě do městského prostředí. „Pro tyto
stromy byl vymyšlen zvláštní způsob zavlažování, což je vidět i na speciální dlažbě,
která umožňuje vsak vody. Pokud by vody
náhodou po nějaké přívalové srážce bylo
mnoho, tak jsou prostory pro kořeny stromů
zdrenážované do kanalizace. Navíc je zde použit velmi kvalitní substrát, který spolu s dostatkem vody umožňuje stromům vyrůstat,
aby vytvořily veliké koruny a příhodný stín,“
vysvětlil radní Prahy 4 pro životní prostředí
INZERCE V4-0304

Foto Praha4.cz

Branická ulice a její okolí prošly kompletní revitalizací. Díky
rekonstrukci toto místo získalo na zhruba kilometrovém úseku
ulice nový povrch, mobiliář, několik desítek stromů i místo pro
setkávání.

Dřevěná loď před Domem s pečovatelskou
službou připomíná blízkou řeku Vltavu.
a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO).
Opravy za téměř 90 milionů korun provedla
Technická správa komunikací hlavního
red
města Prahy.
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Ikonické motorky Harley-Davidson...
dokončení ze strany 1

42 WLC military: Model se začal vyrábět
už v roce 1940, ale jeho zvýšená produkce
nastala až po vstupu USA do 2. světové
války, během vojenského konfliktu se jich
vyrobilo na sto tisíc. Po válce jich mnoho
zůstalo v Evropě, například do Sovětského
svazu šlo v rámci pomoci OSN třicet tisíc
kusů těchto strojů.

Foto Dan Hromada, A11 3x

průmysl, například s Hell Angels. Přesto jsou
dnes spíše životním stylem pro mnoho lidí,
kterým zaručují jistý pocit svobody či sounáležitosti k této legendě. Některé motocykly
jsou ve výrobním programu přes padesát let,
například model Electra Glide, který vychází
z modelu Duo Glide z roku 1958.
V Česku má Harley-Davidson dlouholetou
tradici, první pobočku zde otevřeli již v roce
1924. V Praze také působí od roku 1928 nejstarší Harley-Davidson klub na světě. Klub
se označuje za neziskový a nepolitický spolek
vlastníků a příznivců motocyklů Harley-Da-

vidson, Buell a Indian. Sdružuje cca 300 členů různých věkových kategorií z České republiky i jiných zemí a pořádá ročně tři srazy.
Na jaře První míli, v létě Czech Rally a na
podzim Poslední míli. Dále dvě velké vyjížďky, v březnu Jarní jízdu krajinou a 28. října
podzimní jízdu krajinou. Mezi „nemotocyklové“ klubové akce patří v únoru Slavnostní
setkání k založení klubu, v prosinci Mikulášská party a silvestrovská výprava do pražské
zoo za orlem bělohlavým, jehož je H-DCP hrdým sponzorem. Je jedním z organizátorů
dubnového zahájení motosezóny jízdou
Praha–Poděbrady a květnové Bikerské mše
Jitka Kačánová
za mrtvé motorkáře.

DynaLowRider: Objevil se v roce 1977 a výrobce šel naproti poptávce zákazníků po co
nejnižších motorkách. Ve své době se stal nejprodávanějším Harleyem. Zahrál si i ve
filmu Harley-Davidson a Marlboro Man, kde na něm jezdil Mickey Rourke.
INZERCE V4-0305

FLSTFANV FatBoy: „Tlustý kluk“, který se
začal vyrábět v roce 1990, dostal své jméno kvůli tlustým pneumatikám obutým na
plných kolech z lehkých slitin. Jeho popularitě přispěl hollywoodský snímek Terminátor 2, kde se na něm proháněl robot
z budoucnosti Arnold Schwarzenegger.
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Kontejnery
na použitý textil
■ ulice Jankovská
■ ulice Durychova (areál sběrného dvora)
■ ulice Chodovská (u Kauﬂandu)
■ Antala Staška (poblíž prodejny
Albert)
■ Jílovská x Novodvorská (u ZŠ)
■ ulice Branická (u č. 161–171)
■ V Štíhlách x Štúrova
■ Roztylské náměstí (parkoviště
u Tesca)

Velkoobjemové
kontejnery

■ Kotorská x Hvězdova
■ Branická x Mezivrší
■ Podolská x Pravá
■ Na Líše (u školy)
■ Pod Lysinami x Na Lysinách
■ Durychova (u pošty)
■ Hlavní x Choratická
■ Na Veselí x Soudní
Darovaný textil je dále tříděn
a dostává se přímo k lidem, kteří
ho dále využijí.
Zdroj MČ Praha 4

Kontejnery na drobná
elektrozařízení a baterie
o kontejnerů na drobná
elektrozařízení a baterie
je možné odkládat drobná
elektrozařízení, jako jsou například kalkulačky, rádia, drobné
počítačové vybavení, discmany,
telefony a další.
Do kontejnerů na drobná elektrozařízení a baterie nepatří televizory, počítačové monitory,
zářivky nebo úsporné žárovky.
Nově jsou stacionární kontejnery

D

vybaveny také boxem pro individuální sběr baterií. Vývoz kontejnerů probíhá 1 krát měsíčně.
Stanoviště:
■ Hudečkova x Kubištova
■ Na Větrově 69/56
■ Jihlavská x Bítovská
■ Mečislavova 3 (na chodníku)
■ Podolská 17 (Nedvědovo náměstí)
■ Na Líše (parkoviště u školy)
Zdroj MČ Praha 4

Kontejnery
na bioodpad
26. 3. 9.00–12.00
■ Zelený pruh x Zapadlá
■ Nad Koupadly x Nad Zátiším
(u separu)
26. 3. 13.00–16.00
■ Nad Lesem č. or. 10
■ Nad Obcí II (slepý konec)
27. 3. 9.00–12.00
■ Nad Kostelem x U Šálkovny
■ Kamenitá
27. 3. 13.00–16.00
■ Zachova x Nad Svahem
■ V Ondřejově x Nad Kolonií
2. 4. 9.00–12.00
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Jihovýchodní IX (u trafačky)
2. 4. 13.00–16.00
■ Dolnokrčská x Nad Obcí I
■ Rosečská 1736/15
3. 4. 9.00–12.00
■ Ve Studeném x Skaláků (u separu)
■ Klánova x Na Dubině

3. 4. 13.00–16.00
■ Za Skalkou x Nad Lomem
■ Vlnitá x Nad Křížkem
9. 4. 9.00–12.00
■ Branická x K Ryšánce
■ Údolní (parkoviště)
■ Jeremenkova x Sitteho
■ Družstevní ochoz x Zdařilá
9. 4. 13.00–16.00
■ Severovýchodní IV x Severní IV
■ Zelený pruh x Za Pruhy
■ Korandova x Havlovického
■ Na Kačerově x Kačerovská
10. 4. 9.00–12.00
■ Mezi Lysinami x V Mokřinách
■ U Družstva práce 58
■ Nad Pískovnou x Přechodní
■ Nad Nuslemi x V Luhu
10. 4. 13.00–16.00
■ Psohlavců x Věkova
■ V Hodkovičkách x Jitřní
■ Zálesí x U lesa
■ Doudova x Na Lysině

bjemný odpad můžete
zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů
hl. m. Prahy. Tato služba je pro
občany s trvalým pobytem na
území města bezplatná. Ve sběrných dvorech je možné si domluvit zajištění odvozu odpadu.

Cena této nadstandardní
služby je stanovena za naložení
(rozhoduje množství odpadu)
a za ujeté kilometry. Odvézt je
možné veškerý odpad, který lze
odevzdat v jakémkoliv sběrném
dvoře hlavního města Prahy.

21. 3. 2022
■ Bítovská
■ Klánova x U Vodotoku
■ Na Zlatnici x Na Podkovce
22. 3. 2022
■ Podolská x K Vysoké cestě
■ Plamínkové (u garáží)
■ Kamenitá
23. 3. 2022
■ Branická x K Ryšánce
■ Jílovská (u Údolní)
■ Na Veselí x V Občan. domově
24. 3. 2022
■ Jiskrova x Na Mlejnku
■ Sinkulova x Na Klikovce
■ V Hodkovičkách x Jitřní
25. 3. 2022
■ Pod Vršovickou vodárnou III
■ Podolská x U Vápenné skály
■ Pod Jalovým dvorem

28. 3. 2022
■ Ružinovská x Kukučínova
■ Nad Havlem x U Krčského nádraží
■ Sládkovičova
29. 3. 2022
■ Fillova x Rabasova
■ Mirotická x Čimelická (u ulice
Novodvorská)
■ Jihozápadní V. x Jižní IX.
30. 3. 2022
■ Na Chodovci (proti škole)
■ Jižní XVI.
■ Choceradská x Senohrabská
31. 3. 2022
■ Severovýchodní IV. x Severní
IV.
■ Viktorinova
■ Ohradní x Na Křivině
■ Podolská x Pravá

O

Zdroj MČ Praha 4

Sběr oleje a tuků
z domácností
byvatelé Prahy 4 mohou
odevzdávat použitý olej
do nádob na sběr použitého oleje, které jsou umístěné na
vybraných stanovištích:
■ Nuselská 2/1
■ Podolská 116
■ Štúrova 25
■ Hlavní 114
■ Jílovská 424/31
■ Bítovská 1228/11
■ Jeremenkova 90/725
Nadále je zachována možnost
odevzdat použitý olej nebo další
kuchyňské tuky do sběrného
dvora nebo v rámci mobilního
sběru. Pokud ho lidé chtějí odevzdat na některém z blízkých
stanovišť tříděného odpadu, stačí, pokud použitý olej slijí do PET
lahví a následně vhodit uzavřenou PET láhev do nádoby na sběr
použitého oleje.
Odevzdané kuchyňské oleje se
následně recyklují a poté se

O

uplatní například při výrobě metylesteru, který se přidává do
nafty jako biopalivo. Další využití
těchto tuků je v kosmetickém
průmyslu, chemickém průmyslu
a gumárenství.
Zdroj MČ Praha 4
INZERCE V4-0302

Žaluzie,
rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo

Oprava
oken, žaluzií
www.interierservisgroup.cz

Tel. 603 715 285
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Pražské věže
s Prahou 4

Pomoc dětem ze
znevýhodněných rodin

ilovníci historie z celé
České republiky se několikrát za rok sjíždí do
Prahy, aby vystoupali na pražské
věže, známé i ty méně známé.
Praha jich má stovky a právě
věže vytvářejí obraz metropole.
Velká celodenní dobrodružná
hra po Pražských věžích, se letos
uskuteční v neděli 10. dubna na
území Prahy 4 a v jejím okolí.
Start hry je z Nuselské radnice
od 10 hodin. V blízkosti radnice
se soutěžící rozhlédnou po Nuslích z věžičky sokolovny Sokola
Nusle a budou pokračovat dále.
Podívají se do nově opravené
Vršovické vodárenské věže v Michli, na věž kostela na Spořilově,
na věž kostela v Kunraticích, na
novou rozhlednu v Modřanech
a mnoho dalších. Největším lákadlem je nově zrekonstruovaná
Vršovická vodárenská věž.
Na www.prazske-veze.cz jsou
k dispozici přihlášky, aktuální in-

evět desítek dětí ze sociálně či zdravotně znevýhodněných rodin z Prahy 4 dostalo notebooky, školní
pomůcky, hygienické potřeby,
příspěvky na bezplatné obědy
či školní družinu, na tábory
a kroužky. Dary v hodnotě přes
půl milionu korun rozdělila Nadace Sirius prostřednictvím svého projektu Patron dětí.
„Opatření proti šíření nákazy
novým koronavirem způsobila
některým rodinám ﬁnanční problémy, proto jsme se rozhodli
podporovat solidaritu lidí k lidem.
Nadace Siruis umí najít rodiny,
které pomoc potřebují, i dárce,
kteří jsou ochotni ji poskytnout,
a to nanejvýš transparentním
způsobem,“ uvedl iniciátor této
akce, místostarosta pro sociální
politiku, podporu zdravotnictví
a spolupráci s neziskovými a náboženskými organizacemi Josef
Svoboda (nezařazený).

Michle, vršovická vodárenská
věž z ulice Pod vršovickou vodárnou
formace, pravidla, cíl hry i časový harmonogram. Na startu
každý obdrží mapu s vyznačenými stanovišti, startovní průkaz
a itinerář s úkoly. Strategii si volí
každý tým sám. Hraje se o zlatou
kostičku v cíli pro každého. red

INZERCE V4-0303

Foto Pixabay.com

D

Foto Wikimedia Commons

M

„Jsem ráda, že se to podařilo.
Díky projektu Patron dětí se
našly rodiny a děti pro zcela
adresnou pomoc, která je vždy
tím nejlepším řešením. Peníze
dostanou ti, kteří je opravdu potřebují, a na to, na co je potřebují,“ řekla starostka Irena Michalcová (ANO). Patron dětí za
částku 505 tisíc korun podpořil
red
dary devadesát ratolestí.
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Ankety k revitalizaci
dětských hřišť

Foto Praha.eu

Č

školní děti,“ komentuje Opa. „Návštěvníci by
také na dětských hřištích přivítali dostatek
stinných míst k posezení a zdroj vody k pití,
umývání i osvěžení v parných letních dnech,
kterých v posledních letech přibývá,“ doplnil
red
radní další informace z anket.

Foto Praha4.cz

Č

T

Sportovec roku 2021

Na radnici zavlála
tibetská vlajka

tvrtá městská část i letos vyvěsila 10.
března na budově Nuselské radnice tibetskou vlajku. Vyvěšením vlajky Tibetu si připomněla povstání, které ve Lhase,
hlavním městě Tibetu, vypuklo 10. března
1959 a bylo projevem odporu Tibeťanů proti
okupaci čínským režimem. „Vyvěšení tibetské vlajky je vyjádřením podpory nenásil-

echnická správa komunikací
opravuje povrch místní komunikace I. třídy Modřanská v křižovatce Modřanská a Branická a v jejím
okolí. Uzavírka bude realizována v šesti
etapách tak, aby byla zachována její průjezdnost. Práce by měly skončit 30.
dubna. Řidiči by měli být při průjezdu
stavbou opatrní a ohleduplní a měli by
bedlivě sledovat dopravní značení. Technická správa komunikací odhaduje, že
vlivem stavby dojde ke komplikacím.
V dopravní špičce je třeba počítat se zdrred
žením 10 až 30 minut.

nému boji Tibeťanů za autonomii a zachování národní identity a je součástí celosvětové kampaně nazvané Vlajka pro Tibet,“
uvedl radní pro informatiku, bezpečnost
a sport Jaroslav Míth (ODS). „Cílem této
kampaně je zdůraznit individuální a kolektivní práva Tibeťanů a podpořit je v jejich boji
za právo na sebeurčení a svobodu. Podpora
nezávislosti, svobody a sebeurčení národů
je dnes s přihlédnutím k situaci na Ukrajině
ještě důležitější než v předchozích letech,“
dodal.
Při násilném potlačování povstání tibetského národa Čínskou lidovou armádou zahynulo 80 tisíc Tibeťanů. Statisíce zemřely
v následujících letech ve vězeních, v pracovních táborech nebo v průběhu hladomoru.
Počet tibetských uprchlíků v exilu dosáhl
zhruba 150 tisíc. Kampaň nazvaná Vlajka
pro Tibet byla založena v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat
na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu.
I nadále vlaje na historické Nuselské radnice vlajka Ukrajinské republiky, která je výrazem odsouzení ruské agrese proti Ukrajině
red
a solidarity s obyvateli Ukrajiny.

Foto Praha4.cz

tvrtá městská část již zná výsledky anket k revitalizaci dětských hřišť
Ohradní a Podolská. Obě ankety proběhly na přelomu ledna a února za poměrně
velké účasti respondentů. Přinesly podrobné
odpovědi na otázku, jaké věkové skupiny dětí
hřiště dosud využívaly a jakým herním činnostem se zde nejvíce věnovaly.
Anketu k dětskému hřišti Ohradní vyplnilo
191 respondentů, k dětskému hřišti Podolská pak 173 respondentů. „To je na ankety
k lokálním dětským hřištím poměrně hodně
lidí. Rád bych touto cestou poděkoval jak
všem respondentům, tak i ZŠ a MŠ Ohradní,
ZŠ Nedvědovo náměstí a Sokolu Podolí za
pomoc s propagací a sdílením anket,“ uvedl
radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik
Opa (ODS).
„Ukázalo se, že atraktivita obou hřišť zřetelně klesá u dětí od 10 let výše. V rámci revitalizace hřišť je proto třeba zamyslet se, do
jaké míry je lze obohatit o nabídku herních
a relaxačních prvků atraktivních pro starší

Oprava křižovatky
Modřanské s Branickou

nketa o nejlepšího sportovce Prahy 4 za rok 2021 vstupuje do druhého kola a za nedlouho pozná
své vítěze. Stane se tak 24. března na
slavnostním vyhlášení v prostorách historické budovy radnice v Nuslích na Táborské ulici, kde čtvrtá městská část
ocení nominované sportovce, trenéry
i družstva ze šesti kategorií: Sportovec
roku, Sportovkyně roku, Trenér/ka roku, Naděje Čtyřky, Sportovní družstvo
red
roku a Senior/ka roku.

A

Přednášky
o 2. světové válce
tvrtá městská část zve zájemce
na tři tematické přednášky historika Eduarda Stehlíka o období
druhé světové války. Přednášky proběhnou v termínech 6. a 25. dubna
a 4. května od 18 hodin na Nuselské
radnici. Témata jednotlivých přednášek
jsou Operace ANTHROPOID, aneb otazníky kolem atentátu, Tragické osudy
Lidic a Ležáků, a Pražské povstání
v květnu 1945 bez legend a mýtů. Přednášky se konají zdarma pod záštitou
místostarosty pro majetek a kulturu Mired
chala Hrozy (TOP 09).

Č

7

Příběh
Evy Zaoralové
Narodila se 28. listopadu 1932 v Praze v rodině
architekta Jana Šebánka a jeho ženy Marie
Šebánkové. I dědeček z matčiny strany Viktorin
Šulc byl povoláním architekt. Po studiu na
pražském Akademickém gymnáziu ve Štěpánské
ulici vystudovala francouzštinu a češtinu na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
ásledně se věnovala překládání z francouzštiny
a italštiny, například Federica Felliniho, Michelangela
Antonioniho či Georgese Simenona, působila jako tlumočnice
i překladatelka.
O ﬁlm se začala Eva Zaoralová
zajímat oklikou, když si jako
studentka přivydělávala v komparzu. Představovala například
jednu z dvorních dam v klasické
pohádce Byl jednou jeden král.

N

Při natáčení poznala studenty
FAMU a postupně klíčové osobnosti domácí i zahraniční kinematograﬁe. Od začátku 60. let
spolupracovala s ﬁlmovými časopisy Kino a Film a doba, jehož
byla později šéfredaktorkou,
s časopisem Světová literatura
a s nakladatelstvím Odeon. Napsala řadu článků a publikací věnovaných především francouzskému a italskému ﬁlmu. Na
Filmové a televizní fakultě Aka-

demie múzických umění v Praze
přednášela dějiny ﬁlmu.
Karlovarský festival navštěvovala jako novinářka už od sedmdesátých let. Od roku 1994 působila vedle herce Jiřího Bartošky
v jeho vedení, nejdříve jako umělecká ředitelka a později jako
umělecká poradkyně festivalu.
Na výročním, padesátém ročníku ﬁlmového festivalu v Karlových Varech v roce 2015 představila veřejnosti svoji knihu
s názvem Příběh festivalu.
Kromě svého působení v Karlových Varech zasedala v porotách mnoha dalších významných
ﬁlmových festivalů, mimo jiné
v Cannes, Berlíně či Benátkách.
Dne 28. října 2010 převzala
Zaoralová z rukou prezidenta
Václava Klause Medaili Za zásluhy v oblasti kultury. V roce 2010
se také stala Čestnou občankou
Prahy 4. V roce 2012 jí byl udělen polský Rytířský kříž Řádu za
zásluhy Polské republiky za přínos k rozvoji polsko-českého kulturního dialogu. Ve stejném roce
také povýšila na důstojnici francouzského Řádu umění a litera-

Foto Kviff.com

Zpravodajství z Prahy 4

Křest knihy Evy Zaoralové –
Příběh festivalu: Prezident festivalu Jiří Bartoška a umělecká
poradkyně Eva Zaoralová na
50. MFFKV v roce 2015
tury poté, co jí byl roku 2002
udělen tentýž řád v hodnosti rytíře. Roku 2017 obdržela Českého lva za mimořádný přínos české kinematograﬁi. V roce 2018
získala v rámci Cen české ﬁlmové
kritik Zvláštní uznání za mimořádný přínos české ﬁlmové krired
tice.
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Navždy odešla čestná občanka
Prahy 4 Eva Zaoralová

Foto Wikipedie, Petr Novák

Ve věku 89 let zemřela ﬁlmová publicistka a čestná občanka Prahy 4
Eva Zaoralová. Specializovala se
především na francouzský a italský
ﬁlm a zároveň překládala z těchto jazyků.
V roce 1994 se uznávaná ﬁlmová
publicistka Eva Zaoralová společně
s Jiřím Bartoškou zapojila do úsilí
o obnovení prestiže Mezinárodního
ﬁlmového festivalu Karlovy Vary
a o rok později se stala jeho uměleckou ředitelkou. Pod jejím vedením se programovému týmu podařilo vytvořit přehlídku srovnatelnou s prestižními světovými
festivaly a stala se místem, které ve svém programu propojuje
různé směry vývoje současné ﬁlmové tvorby ve východní a západní Evropě. Uměleckou ředitelkou byla až do roku 2010, o rok
později její funkci převzal Karel Och a Eva Zaoralová byla pak
uměleckou poradkyní festivalu.
Ačkoliv Bartoška věděl, že Zaoralová je těžce nemocná, přesto
ho její smrt zasáhla. „Vždycky jsme s Evou v legraci říkali, že
náš vztah je takové povolené druhé manželství. Trvalo téměř
třicet let. Když tak dlouhou dobu s někým něco vytváříte, pak
se těžko smiřujete s tím, že ten druhý už zde není, že ten konec
je deﬁnitivní,“ řekl krátce po jejím skonu Bartoška. „Ale pro
Evu je to vysvobození. Byla opravdu těžce nemocná a život už
ji hodně bolel. Moje bolest je druhotná, spíš děkuju Bohu, že si
red
ji vzal k sobě,“ dodal.
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