Nezávislý měsíčník
pro Prahu 6
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Foto ONplan, Libor Fojtík

Soutěže na dostavbu Vítězného náměstí
se zúčastní věhlasná světová studia

Mezinárodní porota soutěže na dostavbu 4. kvadrantu Vítězného
náměstí vybrala deset soutěžních týmu pro první kolo. Mezi
multidisciplinárními týmy jsou světoznámá architektonická studia,
ve výběru je i pět oceňovaných českých kanceláří.
e středu 21. září proběhlo druhé jednání soutěžní poroty, na kterém porotci z celkem 44 doručených přihlášek vybrali deset týmů, které se stanou
účastníky soutěže. Zájem o účast v soutěži
projevily týmy složené z často velmi renomovaných architektů, urbanistů, krajinářských
architektů a dopravních inženýrů z Evropy,
Ameriky i Asie.

V

Světoví architekti
mají o Prahu zájem
„Důležitým kritériem při posuzování přihlášek byla kvalita referenčních projektů
představených v portfoliu, kterými týmy pro-

kazovaly své zkušenosti s obdobným úkolem, tedy návrhem dostavby v již založené
urbanistické struktuře. Porota posuzovala
i složení týmů a popis profesního přístupu
k dostavbě 4. kvadrantu,“ uvedl předseda
poroty Kees Christiaanse, nizozemský urbanista a zakladatel kanceláře KCAP.
„Považujeme za skvělé, že porota po dlouhém jednání vybrala jak nejlepší evropské
kontextuální architekty, tak i současnou českou architektonickou špičku složenou
z uznávaných matadorů i mladých talentů,“
doplnil ředitel Penta Real Estate a současně
jednatel společnosti Fourth Quadrant Petr
Palička.

„Mám radost, že jsme se za čtyři roky posunuli od interních soutěží developerů za zavřenými dveřmi k otevřenému dialogu.
U 4. kvadrantu, investoři hned na začátku
oslovili město a chtěli na hledání architektonického řešení spolupracovat. Engelovy Dejvice byly nejambicióznějším urbanistickým
počinem celé generace a dodnes tvoří hlavní
kouzlo této populární čtvrti. Jsem přesvědčen, že se nám společně s investory podaří
jej zachovat a zároveň harmonicky rozvinout
dál. Výběr respektovaných architektonických
ateliérů k tomu jednoznačně směřuje,“ řekl
náměstek pražského primátora pro oblast
územního rozvoje Petr Hlaváček (STAN).

Rozhodnou
soutěžní workshopy
Mezinárodní soutěž proběhne formou takzvaného soutěžního workshopu, který bude
pokračování na straně 3
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Soutěže na dostavbu Vítězného náměstí...
dokončení ze strany 1
neanonymní. Soutěžní porota
povede se soutěžícími v průběhu
workshopu přímý dialog.
„Vybraní účastníci soutěže přijedou na konci října do Prahy,
aby se v rámci prvního soutěžního workshopu seznámili s řešeným územím. Následně bude
každý tým pracovat na konceptu
dostavby 4. kvadrantu. Ten soutěžní porotě představí na druhém soutěžním workshopu
v únoru příštího roku. Týmy,
které postoupí do druhé fáze
soutěže, pak dopracují podrobný
návrh dostavby a ten představí
na třetím soutěžním workshopu,“ přiblížil další průběh soutěže Petr Návrat z kanceláře
ONplan, která soutěž organizuje.

Zásadní projekt
pro Šestku
Cílem soutěžního workshopu
je nalézt novou podobu a optimální architektonické a urbanis-

tické řešení severozápadní části
Vítězného náměstí. V řešeném
území vznikne až 100 000 metrů čtverečních ploch pro občanskou vybavenost, byty a administrativní funkci.
„Soutěžní workshop navazuje
na vítězný návrh revitalizace Vítězného náměstí od studia Pavel
Hnilička Architects and Planners
z roku 2018 a na koncepci revitalizace kampusu Dejvice, jejímž
zpracováním IPR v roce 2020 pověřil ateliér MCA. Do soutěže se
přihlásily ateliéry světového významu, a jak je vidět na tomto
příkladu či na soutěži o novou
podobu Vltavské ﬁlharmonie,
o Prahu mají zájem architektonické špičky. Z čehož jsem nadšený a už teď se těším na návrhy,
které ze soutěže vzejdou,“ doplnil ředitel Institutu plánování
a rozvoje hlavního města Prahy
Ondřej Boháč.
„Pro Prahu 6 je dostavba
4. kvadrantu zásadním projektem, proto jsme se aktivně zapo-

jili do procesu přípravy zadání
soutěže. Naším přáním je, aby
dostavba vedla k posílení občanské vybavenosti Prahy 6 v podobě kulturně-společenského centra, obchodů, služeb a moderní,
uživatelsky příjemné tržnice.
Porota vybrala velmi kvalitní
týmy a my se těšíme, s jakým návrhem dostavby a aktivace Vítězného náměstí přijdou,“ řekl
v minulém volebním období
místostarosta Prahy 6 Jakub
Stárek (ODS), který je členem

závislé části soutěžní poroty. Zadání soutěže respektuje urbanistický koncept Antonína Engela,
jehož zastavovací plán ve 20. letech minulého století předurčil
dnešní podobu Dejvic. Engel navrhl plán Dejvic jako zcela nové
čtvrti, jejímž hlavním principem
se měly stát široké třídy ústící do
náměstí Vítězství, monumentálního prostoru ve tvaru podkovy.
Na náměstí umístil budovy veřejných institucí a činžovní domy.
red

Deset týmů vybraných porotou
A69 – architekti (Česká republika), Benthem Crouwel International (Nizozemí), Cityförster (NL) + Studio Perspektiv (Česká
republika), Chybik+Kristof Associated Architects + Thornton
Tomasetti + Marko and Placemakers (Česká republika), MLA+
(Nizozemí), MVRDV (Nizozemí), OMA – Ofﬁce for Metropolitan
Architecture (Nizozemí), Pavel Hnilička Architects+Planners
(ČR) + Baumschlager Eberle Architects (Rakousko), Pelčák
a partner architekti (ČR) + Thomas Müller Ivan Reimann, Gesellschaft von Architekten (Německo), Snøhetta – Studio Innsbruck (Rakousko)
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Školka Tychonova
prošla od základů opravou

jsme si ten luxus školku pouze
opravit. Rekonstruovali jsme od
samého základu, od kanalizací
přes kompletní rozvody po střešní krytinu. Repasoval se náby-

tek, kuchařky mají novou kuchyni a na zahradu jsme umístili
nové herní prvky včetně mlžítka,“ doplnila Marie Kubíková.
red

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

INZERCE V6-1011

◗ široká nabídka masa, uzenin a masných výrobků
z vlastní výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi zdarma upravíme dle vašeho přání
◗ velký výběr lahůdek, salátů, obložených chlebíčků,
pečiva
◗ stále nové akční nabídky

Z nabídky pro vás vybíráme:
Kuřecí prsa
Vídeňské párky
Turistický salám
Výběrová šunka
Sýr Brie

199,90
219,90
249,90
259,90
299,90

149,90
189,90
229,90
229,90
279,90

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí 24. 10. – 4. 11. 2022 nebo do vyprodání
zásob!
Navštivte nás i v našich ostatních prodejnách v Praze nebo nakupte
na našem eshopu se závozem až k Vám domů www.masokrecek.cz

Těšíme se na vás!
Maso – uzeniny Miloš Křeček KK, s.r.o.
Bělohorská 1689/124, Praha 6 – Břevnov
www.krecekkk.cz
www.masokrecek.cz
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plné a konci je opět plně funkční
mateřská škola,“ řekla Marie Kubíková (ODS), v minulém volebním období radní pro školství,
která ocenila, že se například podařilo původní masivní mříže
v oknech nahradit lehkými ocelovými lanky, která zachovávají
bezpečnost, ale zároveň neruší
exteriér budovy.
Dispozice školky v domě z třicátých let minulého století zůstaly zachovány.
Školka bude i po rekonstrukci
sloužit pro padesát dětí. „Dovolili

INZERCE V6-1002

ilový objekt, ve kterém
sídlí školka Tychonova, se
nachází v oblasti městské
památkové rezervace. Opravy
proto probíhaly pod dohledem
památkářů. Výsledkem je citlivé
propojení historicky cenných
prvků s moderními materiály
a technologiemi, což dohromady
vytvořilo krásné, čisté a útulné
prostředí. „Snažili jsme se zachovat a opravit maximum z původních tvarů i materiálů. S památkáři jsme našli společnou
řeč, jejich zásahy byly smyslu-

Foto MČ Praha 6

Šestá městská část má další kompletně
zrekonstruovanou školku. Mateřská škola
Tychonova byla jednou z posledních na území
městské části, které dosud neprošly rekonstrukcí.
Po roce stavebních prací se nyní děti
i vychovatelky vrátily do opraveného objektu.
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MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
pořádá pro uchazeče o studium
ve školním roce 2022/2023
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

INZERCE V6-1003
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7. 12. 2022 a 1. 2. 2023
10–12 hod. – prezentace o škole, průběh přijímacího řízení, aktivity školy,
koncepce rozvoje kompetence k učení, práce školního poradenského
centra
12:15–13:50 hod. – ukázkové hodiny, práce s tablety a hlasovacím
zařízením, biologické a chemické pokusy
14 hod. – testování IQ pro zájemce + Herní odpoledne - turnaj
v piškvorkách, dámě, bridži a jiných deskových či logických hrách
Další informace – nová sekce FAQ – často kladené otázky, TV spot
o škole, online virtuální prohlídka školy, to vše na webových
stránkách školy.
MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává výhradně
mimořádně nadané studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči
s přihlédnutím k jejich zvláštnostem a handicapům. Zřizovatelem školy je
Mensa ČR.
Specifika školy: nižší počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných
předmětů, seminářů, jazyků a kroužků; spolupráce s VŠ; vlastní systém
hodnocení – bodové a slovní; výuka některých předmětů ve výkonnostně
nebo věkově rozrůzněných skupinách podle vědomostí a zájmů; rodinné
prostředí; přátelské vztahy mezi studenty a pedagogy; nabídka přípravy na
jazykové certifikáty; individuální vzdělávací plány; péče o studenty se
specifickými poruchami učení aj.
Ve školním roce 2022/23 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ).

✆

257 328 786
731 460 907

Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy

WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ
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Kontejnery
na bioodpad
běr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů
zajišťuje a hradí odbor
ochrany prostředí pražského
magistrátu z rozpočtu hlavního
města. Velkoobjemový kontejner
bude přistaven v určeném termínu na maximálně tři hodiny.
kontejneru bioodpadem.
Velkoobjemový kontejner je
určen pouze pro trvale hlášené
občany v Praze.
Co do kontejnerů lze odkládat:
komunální bioodpad především
ze zahrad, jako je listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu. Co do kontejnerů
nelze odkládat: živočišné zbytky.
Sobota 22. 10. 9–12 hod.
■ Macharovo náměstí
Sobota 22. 13–16 hod.
■ Dělostřelecká x Spojená
Sobota 29. 10. 9–12 hod.
■ Zeyerova alej x Nad Alejí
Sobota 29. 10. 13–16 hod.
■ Na Větrníku x Dusíkova

S

Sobota 5. 11. 9–12 hod.
■ Bolívarova
Sobota 5. 11. 13–16 hod.
■ Ve Višňovce x K Mohyle
Sobota 12. 11. 9–12 hod.
■ Ruzyňská x Ledecká
Sobota 12. 11. 13–16 hod.
■ U Silnice x Ke Džbánu
Sobota 19. 11. 9–12 hod.
■ Cukrovarnická x Pod Vyhlídkou
Sobota 19. 11. 13–16 hod.
■ Dělostřelecká x Slunná
Sobota 26. 11. 9–12 hod.
■ U V. Baterie x náměstí Před bateriemi
■ V Středu x Na Volánové
Sobota 26. 11. 13–16 hod.
■ Sibeliova x Farní
Zdroj MČ Praha 6
INZERCE V6-1014

AUTOPŮJČOVNA
VECAR – Dejvice
 777 100 405
 224 314 361
www.vecar.cz
Svatovítská 7
u Kulaťáku

Volby do Zastupitelstva Prahy 6
● Ve volbách do Zastupitelstva Prahy 6 zvítězila koalice ODS
a KDU-ČSL. Se ziskem 21,8 % platných hlasů získala 11 zastupitelských mandátů.
● Druhé místo voliči se 14,7 % hlasy udělili straně TOP 09 (získala sedm mandátů).
● Na třetím místě se umístila Česká pirátská strana s 13,8 %
hlasů (sedm mandátů). Šest mandátů shodně získaly strany
STAN s podporou Zelených (13 %), PRAHA 6 SOBĚ (12,8 %)
a ANO (12,2 %).
● Zbylé dva zastupitelské mandáty získalo spojení stran Trikolora, SPD a nezávislých kandidátů pro Prahu 6.
● Ustavující zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 21. října.
INZERCE V6-1012

Velkoobjemové
kontejnery
ontejnery jsou na každém
stanovišti přistaveny pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený níže
v harmonogramu vedle data. Velkoobjemový kontejner bude přistaven v určeném termínu pouze
na maximálně čtyři hodiny, v době od 16.00 do 20.00 hodin.
pondělí 24. 10.
■ Šárecká x Na Pískách
■ Na Fišerce x Na Špitálce
úterý 25. 10.
■ Zengrova x Na Kvintusce
■ Kolejní x Zelená
středa 26. 10.
■ Koulova x Čínská
■ Šárecká x Mydlářka
pondělí 31. 10.
■ Břevnovská
■ Nad Šárkou x Na Kuthence
úterý 1. 11.
■ Dělostřelecká x Spojená
■ Sibeliova x Na Hubálce
středa 2. 11.
■ Cukrovarnická x V Průhledu
■ U Vojen. nemocnice x U Třetí
baterie
čtvrtek 3. 11.
■ Ve Střešovičkách x Pod Andělkou
■ Na Petynce
pondělí 7. 11.
■ Na Větrníku x Dusíkova
■ Nad Alejí x Šantrochova
úterý 8. 11.
■ Zeyerova Alej x Nad Alejí
■ Nad Hrad. potokem x Potoční

K

středa 9. 11.
■ Libocká
■ Na Bateriích 27
čtvrtek 10. 11.
■ 8. listopadu x U Kaštanu
■ U Ladronky x Oddělená
pondělí 14. 11.
■ Moravanů x Libovická
■ Rooseveltova x Nár. Obrany
úterý 15. 11.
■ Ruzyňská x Ledecká
■ Sestupná x Sbíhavá II
středa 16. 11.
■ U Silnice x Ke Džbánu
■ Za Vok. vozovnou x U Kolejí
pondělí 21. 11.
■ V Nových Vokovicích x U Vokovické školy
■ Manská Zahrada
úterý 22. 11.
■ Pod Mohylou x Chrášťanská
■ Bolívarova
středa 23. 11.
■ Říčanova x Řečického
■ Anastázova
čtvrtek 24. 11.
■ Na Okraji x Krásného
■ Sestupná x Sbíhavá
pondělí 28. 11.
■ Václavkova
■ Dejvická x V. P. Čkalova
úterý 29. 11.
■ Krupkovo náměstí
■ Českomalínská x Juarézova
středa 30. 11.
■ náměstí Interbrigády
■ Studentská x Zikova
Zdroj MČ Praha 6

Přerušení dodávky vody
v Liboci a Ruzyni
● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude dne 25. října od 8 do 20 hodin přerušena dodávka pitné vody v oblasti Praha 6 – Liboc, Ruzyně.
● Odstávka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích Ciolkovského; Častavina; Dědinská; Drnovská 507; Družicová;
Fajtlova 1090/1; Hodčina; Letecká; Mladčina; Navigátorů;
Parašutistů; Pilotů; Pod Cihelnou; Radistů; Rubličova; Šmolíkova; U Prioru 1059/1, 1046/1a, parc.č.1807/3; U silnice
751/33, 752/35; U Valu; Vlastina 565/4, 564/6, 563/8,
502/10, 709/12, 708/14, 784/18, 482/20, 889/23, 706/24,
756/25, 705/26, 572/2a a Žukovského.
● Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou. Podrobné informace nepřetržitě podává
zákaznická linka PVK na telefonu 840 111 112 nebo 601 274
Zdroj PVK
274.
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Poliklinika Pod Marjánkou již našla svou budoucí
podobu. Nová podoba břevnovské polikliniky
bude moderní a provozně efektivní. Ve
dvoufázové architektonicko-urbanistické soutěži
na přístavbu a rekonstrukci polikliniky zvítězil
návrh studia „ov architekti“. Výsledky soutěže
odsouhlasili radní šesté městské části.
udoucí podoba břevnovské polikliniky zahrnuje
přestavěnou a rozšířenou
nízkopodlažní část komplexu
a dále zrekonstruovanou hlavní
výškovou budovu. „Je zřejmé, že
areál polikliniky po téměř šedesáti letech svého fungování přestává stačit současným nárokům
na zdravotnické zařízení. Jsem
proto rád, že jsme našli způsob,
jak ho zrekonstruovat, a to prakticky bez provozních omezení.
Na konci celého procesu by mělo

INZERCE V6-1008B
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B

vzniknout moderní zdravotnické
středisko s doplňkovými lékařskými a sociálními službami.
Nejen Břevnov, ale celá Praha 6
si takovou polikliniku rozhodně
zaslouží,“ uvedl Ondřej Kolář
(TOP 09), v minulém volebním
období starosta Prahy 6.
V první fázi stavebního projektu se do nově postavené horizontální části polikliniky přestěhují lékaři ze současných
ordinací. Po rekonstrukci výškové budovy, která představuje

Foto MČ Praha 6

Budoucí podobu břevnovské
polikliniky navrhli architekti Šestky

Vizualizace moderní a provozně efektivní Polikliniky Pod Marjánkou
druhou projektovou fázi, se lékaři do tohoto objektu vrátí
a v uvolněné přízemní části bude
vytvořen rozšířený provoz. Ve
veřejné anketě Prahy 6 se občané vyslovili pro to, aby zde
vznikly rehabilitační a fyzioterapeutické služby či denní sta-

cionář pro seniory a hendikepované.
V soutěži na přístavbu a rekonstrukci Polikliniky Pod Marjánkou zvítězil návrh studia „ov architekti“, které sídlí v Praze 6.
Odbornou porotu návrh zaujal
red
komplexním pojetím.
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V nově zrekonstruovaných prostorách rondokubistické budovy v pražských
Dejvicích se opět otevřelo Centrum volného času (CVČ). Bude součástí Vyšší
odborné školy pedagogické a sociální (VOŠPgS), Střední odborné školy
pedagogické (SOŠPg) a Gymnázia v Praze 6, Evropská 33. Objekt byl
uzavřený od roku 2019. Rekonstrukci budovy financoval jakožto zřizovatel
školy pražský magistrát.

„O

před sto lety postavená jako
obecní dvojtřídní škola pro obyvatele kolonie domů městských
úředníků v Dejvicích. Podle zástupců školy je objekt posledním
pozůstatkem této kolonie domů,
která stávala na ploše vymezené
nynějšími ulicemi Gymnasijní,
Kafkova, Banskobystrická a Evropská. Kolonie vznikala v letech
1922 až 1925 a čítala 27 bloků
nájemních domů o 113 popisných číslech. Většina domů byla
zbořena v sedmdesátých letech
minulého století kvůli výstavbě
hotelu Diplomat a Automatické
telefonní ústředny

Obecní dvojtřídka

K bourání nedošlo

Podobu úprav objektu navrhlo
studio Architektonický atelier
ABV, společnost architektů.
Rekonstrukci budovy v areálu
školy provedli stavebníci ﬁrmy
Decorum. Ti vyhráli zakázku
s nabídkovou cenou 23,6 milionu
korun, která se během rekonstrukce navýšila na konečných
24,3 milionu.
Budova, v níž Centrum volného času od roku 1994 sídlí, byla

Když se ve třicátých letech minulého století měla stavět na pozemku proti Masarykově koleji
funkcionalistická budova gymnázia, architekt Evžen Linhart
(1898–1949) nejprve počítal se
stržením objektu obecní školy,
jejíž místo mělo zaujmout školní
hřiště. K bourání naštěstí nedošlo a hřiště bylo vybudováno na
jiném místě školního pozemku.
Že počet žáků i tříd nové budovy

Kromě dětí se v Centru volného času zabaví i senioři.
gymnázia bude nadále stoupat,
bylo totiž zřejmé již brzy po přestěhování na podzim 1937. Koncem srpna 1938 byly provedeny
nejnutnější opravy a škola tak
měla od září k dispozici dvě nové
učebny. Úpravy ale průběžně pokračovaly až do léta 1939. Navíc
po mnichovském diktátu bylo
nutné umístit na gymnázium ješ-

Budova centra rekonstrukci již skutečně potřebovala.

tě stovky nových žáků vysídlených ze Sudet. Budova někdejší
dvoutřídky tak sloužila ke vzdělávacím účelům i nadále.
Budova v ulici Gymnasijní je
postavená ve slohu rondokubismus. Objekt v Dejvicích byl v roce 2008 navržený na prohlášení
za kulturní památku, řízení zared
tím nebylo zahájeno.

Centrum volného času

Foto Pavel Gangur

d října se jako první
spustí provoz Předškolního klubu Montessori, který je obdobou Centra
předškolních dětí některých středisek volného času,“ uvedl ředitel školy Pavel Žďárský.
V Centru volného času se budou konat rovněž třeba odpolední zájmové kroužky pro děti,
seniorům bude k dispozici výuka
cizích jazyků a opravený objekt
bude sloužit rovněž jako středisko odborné praxe žáků a studentů VOŠPgS, SOŠPg a Gymnázia
a prostor pro výuku odborných
didaktických předmětů.

Foto Ladislav Pilát

Foto Ladislav Pilát

V Dejvicích se otevřelo
Centrum volného času

● Vzniklo v roce 1994 jako středisko vzdělávací, komunikativní,
prevence, experimentálního a praktického vyučování studentů
vyšší pedagogické školy a střední pedagogické školy.
● Posláním Centra volného času (CVČ) je sdružovat v sobě školské účelové zařízení (CVČ je v souladu se zřizovací listinou
a statutem školy střediskem odborné praxe žáků a studentů
školy) a školské zařízení pro zájmové vzdělávání.
● Základní ﬁlozoﬁcké a metodologické principy pedagogické
práce v CVČ vycházejí ze systému významné italské lékařky
a pedagožky Marie Montessori. Nejvýrazněji jsou využívány
v Předškolním klubu Montessori, kde jsou děti vzdělávány s využitím speciﬁckých metod a didaktického materiálu této pedagogiky. Pedagogický systém Marie Montessori je s tímto zařízením pod patronací školy spojen od 90. let 20. století, kdy zde
vznikla Montessori třída mateřské školy, která byla svého druhu
jednou z prvních u nás.

Desítky uměleckých děl významných současných
ukrajinských sochařů a malířů mohou lidé
obdivovat v sídle KKCG na pražské Bořislavce.
Expozice nese název „Nezlomní“ a je součástí
uměleckého projektu „My a svět“. Všechna
vystavená díla mohou zájemci zakoupit, přičemž
peníze půjdou na nákup protéz pro ukrajinské
matky, které v důsledku války přišly o končetiny,
a také na podporu dětí, jež ztratily rodinu.

Nezlomní. Výstava, která pomáhá
ženám, jež přišly o ruce či nohy
ýstavu pořádá ukrajinská
nadace Kozytskyi Charity
Foundation pod záštitou
rodinné nadace Karla Komárka
KKFF. Podobné expozice viděli
lidé již v Paříži, Berlíně či Vídni
– všechny, stejně jako tu pražskou, připravila kurátorka Khrystyna Beregovská.
● Co stálo na začátku výstavy
Nezlomní?
Začalo to tím, že nám umělkyně Irena Marko vyprávěla příběh, jak pomáhala své šestaosmdesátileté matce uprchnout
z Donbasu na západ Ukrajiny. Na
cestu odjížděla jen s malým uzlíčkem věcí, s jedinou taškou, do
které vložila celý svůj život. Podařilo se jim uprchnout před
okupanty na západní Ukrajinu.
Z Irenina vyprávění čišela idea
nezlomnosti a připravenosti lidí
vzdát se všeho, aby se dostali do
bezpečí a žili v míru. Ireně se podařilo uprchnout do Lvova. Když
tam přijela, neměla žádné peníze
na živobytí.
● Takže jste jí chtěli pomoci?
Ano. Řekli jsme si, že musíme
něco udělat, abychom jí pomohli,
aby měla z čeho žít, za co koupit
chleba, z čeho živit svou rodinu.
Později nám vyprávěla, že její
přítelkyně přišla o ruce při výbuchu ruské rakety. Tehdy nám Irena navrhla, abychom prodali její
sochu a polovinu částky z prodeje jí nechali na jídlo a druhou
polovinu poslali na zaplacení
protézy pro její kamarádku.
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● Z jednorázového prodeje se
nakonec stala výstava, která
se dostala do Paříže, Vídně,
Berlína a nyní do Prahy...
Velkou zásluhu na tom má syn
Zinovyje Kozytského, zakladatele charitativní nadace Kozytskyi Charity Foundation a zároveň šéf lvovské státní vojenské
správy. Zavolal našemu ministrovi zahraničí a řekl mu o našem nápadu dělat „lidovou diplomacii“ a z vlastních zdrojů
propagovat ukrajinské umění ve
světě. Pan ministr řekl, že to je
skvělý nápad a podpořil spolupráci s našimi ambasádami v zahraničí. Ambasády z Japonska,
Austrálie, Spojených států i Kanady nás začaly oslovovat, abychom k nim výstavu přivezli.
A my jsme samozřejmě souhlasili.
● Je něčím pražská výstava
odlišná od předešlých?
Jde o první projekt od počátku
války, který v Česku představuje
profesionální ukrajinské umění.
Předchozí projekty nebyly tak
komplexní. Na Ukrajině jsme
před válkou měli čtyři akademie
umění: ve Lvově, Charkově, Oděse a Kyjevě. Do Kyjeva, Charkova
a Oděsy teď padají bomby, jen ve
Lvově je „bezpečná zóna“. Proto
tam všechny akademie přesídlily.
V Praze prezentujeme průřez celým ukrajinským uměním - jde
o první výstavu v Praze, která
komplexně prezentuje všechny
čtyři školy ukrajinského umění.

Kurátorka výstavy
Khrystyna Beregovská
● Připravujete výstavy s ohledem na zemi, kde budou? Například jiným tématem?
Na každé výstavě představujeme jiné umělce. Jen kolem deseti procent se opakuje. Důležité
je, že to jsou umělci, kteří odešli
bojovat do války a jejich rodiny
nám svěřili tato umělecká díla,
abychom je popularizovali. Někteří umělci vytvořili svá díla tematicky přímo pro tuto výstavu,
na téma „Nezlomnosti“. Chtějí
ukázat, jaká je nezlomnost ukrajinského lidu. Ukazují například
krásu ukrajinských Karpat, naší
nádherné přírody. Zobrazují
ukrajinský lid, matky a děti.
V tom je výstava také unikátní.
Tato díla dosud nebyla nikde vystavena, jsou vytvořena přímo
pro tuto příležitost.
● Vystavované obrazy ovšem
nepůsobí temně, což by se dalo

očekávat, vzhledem k situaci,
ve které se umělci nachází...
Je důležité, že žádný z vystavovaných umělců nezobrazuje
válku, bolest ani utrpení. Záměrně jsme vybírali ty, kteří do
svých děl vkládají pozitivní energii. Naše výstava je nejen umělecká, ale má působit také psychoterapeuticky. To je pro nás
také velmi důležité.
● Podařilo se z předchozích
výstav již vybrat peníze na
protézy pro ukrajinské ženy?
Ano, protézy jsme už zajistili
dvěma ženám. Obě jsou z Donbasu. Jedna žena přišla o celou
rodinu. Přežil jen její vnuk. Druhá žena má čtyřletou dceru, kterou „Rusáci“ odvlekli do zajetí.
Je ve velmi špatném psychickém
stavu. Obě dvě přišly o nohy
a my jsme pro ně nechaly vyrobit
protézy. Je to ale dlouhý proces,
není to jen o výrobě samotné
protézy.
● Je to předpokládám i o psychické pomoci...
Ta je nezbytná. Jsme v kontaktu s několika dalšími ženami,
které přišly o obě ruce a zároveň
ztratily své manžele či děti. Potřebují protézy, ale nejsou na ně
ještě připravené. Je to velmi náročné, ale bez rukou žít nemohou. Jsou teď v situaci, kdy se
straní lidí, ale potřebují pomoc.
Snažíme se pomáhat neznámým, obyčejným lidem, kteří
jsou v nemocnicích a není tu pro
pr
ně nikdo jiný.
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