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 FRANCIE
  V sedmi letech (r. 1323) 
odcestoval do Francie, kde se, 
z vůle otce Jana, oženil s Blan-
kou z Valois. Při biřmování při-
jal jméno Karel, po svém strýci 
francouzském králi a seznámil se 
s biskupem Pierrem de Rosières 
(pozdějším papežem Klimentem 
VI.). 

ITÁLIE
  V r. 1331 byl Karel po-
volán do Itálie - na území, které 

ovládali Lucemburkové. Zde zís-
kal rytířský titul a poprvé se po-
stavil do čela vojska. Odvrácenou 
stranou hrdinských činů byl jeho 
zhýralý životní styl. To se však 
brzy změnilo. Jak píše ve svém 
životopise Vita Caroli, byl ve snu 
varován Bohem: „Této noci pak, 
když nás spánek přemohl, ukázalo 
se nám toto vidění: anděl Páně se 
postavil vedle nás na levé straně 
lůžka a udeřil nás do boku, řka: 
„Vstaň a pojď s námi!“ My pak 
jsme v duchu odpověděli: „Pane, 

nevím ani kam, ani jak bych s 
vámi šel.“ A on, uchopiv nás za 
vlasy na temeni hlavy, vznesl se 
s námi do vzduchu až nad veliký 
šik ozbrojených jezdců, kteří stáli 
před jedním hradem připraveni k 
boji. I držel nás ve vzduchu nad 
zástupem a pravil nám: „Pohleď 
a viz!“ A hle, druhý anděl sestu-
pující z nebe držel v ruce ohnivý 
meč a udeřil jednoho muže upro-
střed šiku a uťal mu tím mečem 
pohlavní úd.“ Tím ztrestaným 
rytířem byl známý smilník dau-

Herci, kteří během slavností ztvární Karla IV. a jeho ženu Blanku z Valois, budou oblečeni do historicky věrných 
šatů. Ty nechali historici vytvořit speciálně pro rekonstrukci korunovace. | foto: Univerzita Karlova
Zdroj: http://praha.idnes.cz/korunovaci-karla-iv-oslavi-cela-praha-rekonstrukce-fx1-/praha-zpravy.aspx?c=A160823_2268252_pra-
ha-zpravy_rsr

 Karel IV. se narodil 14. května léta Páně 1316, patrně v domě U Kamenného zvonu. Jeho původní jméno 
bylo Václav, po patronovi české země sv. Václavu. Otec Jan Lucemburský byl pravý rytíř své doby, v 
české zemi byl znám jako „král cizinec“, ovšem za našimi hranicemi měl pověst statečného válečníka, jehož 
korouhev nesměla chybět v žádné bitvě. Válečná tažení však České království naprosto finančně ničila. 
Naopak Karlova matka Eliška Přemyslovna byla pravá Češka snící o staré slávě přemyslovského rodu. 
Není proto divu, že mezi oběma manžely vypukly značné neshody. Eliška zareagovala útěkem na hrad 
Loket, toho ovšem využili její nepřátelé, kteří oznámili králi, že jej chce manželka sesadit z trůnu a do čela 
země dosadit malého Václava (později Karla IV.). Jan ihned oblehl Loket a svou ženu i s dětmi nechal 
uvěznit v tamních sklepeních. Když byly Václavovi tři roky, nechal jej otec odvézt na hrad Křivoklát. 

700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.
V letošním roce jsme oslavili 700. výročí narození největšího Čecha - Karla IV.
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phin z Vienne, který krátce na to 
opravdu zemřel.

ČECHY
  V roce 1333 se Karel ko-
nečně vrací do Čech jako markra-
bě moravský. Svou rodnou zem 
nachází ve zbědovaném stavu. 
Pražský hrad byl v troskách a 
většina královských hradů byla 
v zástavě. Moravský markrabě 
Karel se tak usídlil v domě U 
Kamenného zvonu, ale nejdřív 
se zastavil na Zbraslavi u hrobu 
matky Elišky, která zemřela 28. 
září 1330. Veškeré své úsilí nadále 
vkládal do zvelebování země. V r. 
1344 povýšil papež Kliment VI. 
pražské biskupství na arcibiskup-
ství a téhož roku je králem Janem 
Lucemburským, kralevicem Kar-
lem a arcibiskupem Arnoštem z 
Pardubic položen základní kámen 
budoucí katedrály sv. Víta.
Roku 1346 je Karel zvolen řím-
ským králem. Když jeho otec Jan 
zemřel v bitvě u Kresčaku, stal se 
i králem českým. Pro tuto koru-

novaci nechal zhotovit novou ko-
runu zvanou svatováclavská. Po 
jeho korunovaci Čechy jen vzkvé-
taly. V r. 1348 bylo založeno Nové 
Město, hrad Karlštejn a pražská 
univerzita. Tento rok však pro 
Karla začíná žalostné období v 
osobním životě. Zemřela jeho mi-
lovaná žena Blanka z Valois a pět 
let po ní jeho druhá žena Anna 
Falcká.  
  Důležité a podle astrono-
mů magické datum bylo 9. 7. 1357 
v 5 hodin a 31 minut, kdy byl po-
ložen základní kámen kamenného 
mostu. Číslice v něm vytvářejí 
vzestupnou i sestupnou řadu li-
chých čísel (1-3-5-7-9-7-5-3-1), ta 
byla považována za šťastná. Méně 
šťastným rokem byl rok 1350, kdy 
utrpěl při rytířském turnaji vážný 
úraz a hrozilo mu dokonce ochr-
nutí. O pět let později však opět 
slaví triumf, stává se římským cí-
sařem a je slavnostně korunován 
v Římě i se svou třetí manželkou 
Annou Svídnickou. Dlouho oče-
kávaný nástupce trůnu na sebe 

nechal poměrně dlouho čekat. 
Václav IV. se narodil až roku 
1361. O rok později umírá Kar-
lova třetí žena Anna Svídnická, a 
tak se Karel stává opět vdovcem. 
Místo po jeho boku brzy zaujímá 
Alžběta Pomořanská, která svého 
muže přežila o 15 let.
  Na svou poslední diplo-
matickou cestu se vydal roku 1377 
do Paříže. Po návratu z této cesty 
zbývalo Karlovi jen několik měsí-
ců života. Zemřel 29. 11. 1378 a je 
pochován v královské hrobce pod 
katedrálou sv. Víta na Pražském 
hradě.  
  Toho dne zemřel velký 
král, jehož diplomatická zdatnost 
dovedla české zemi zajistit mír a 
nebývalý rozkvět. Proto vždy byl, 
je a bude právem nazýván „Ot-
cem vlasti“.

  Jak Karel IV. vypadal?
  Podle různých podobizen a kosterních pozůstatků byl Karel IV.  hnědooký, s černými vlasy i vousy. 
Na zarudlé tváři měl výraznou jizvu, která začínala u levého obočí, přetínala šikmo kořen nosu a končila 
pod pravým okem. Po úrazu v r. 1350 byl prý shrbený. 
         Luboš Frýba, S3A
Seznam použité literatury:                                                                                                              
KAREL IV. Vita Caroli. 1. vyd. Praha: Dobrovský, s. r. o., 2015, s. 24.
CÍHOVÁ, J. Jak Karel IV. vypadal? Živá historie, 2013, č. 1-2, s. 11.                                                                                                
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Návštěva Divadla Komedie

Ohlédnutí za loňskými 
výpravami za kulturou

   V pátek 13. listopadu 2015 jsme navštívili představení Maryša v Divadle Komedie. Očekávali jsme rea-
listické drama, ale jednalo se spíše o naturalistické pojetí. Například bičování působilo velmi přesvědčivě, 
přestože se opasek, kterým muž bičoval, nikoho ani nedotkl. Představení se nám všem velice líbilo, herci 
byli opravdu skvělí, a proto konečný potlesk nebral konce. 
  Doufáme, že se i v novém školním roce zúčastníme dalších nezapomenutelných divadelních před-
stavení.

Marie Tintěrová, S2A

Linie v pohybu – sochy v kovu
   Dne 6. dubna 2016 jsme navštívili výstavu českého šperkaře, malíře a akademického sochaře Pavla 
Krbálka. Tento všestranný umělec se narodil 2. 4. 1928 v Miroslavi u Znojma do kovářské rodiny, která 
provozovala řemeslo po sedm generací. Zemřel 29. 8. 2015 v Praze.
Sochař Pavel Krbálek patří mezi zakladatele české moderní kované plastiky a kovaného šperku. Jeho 
plastiky jsou k vidění nejen v Německu, Švýcarsku, České republice, ale mohou je obdivovat také lidé v 
Japonsku.
  Naši třídu na výstavě Linie v pohybu – sochy v kovu v přízemí Novoměstské radnice zaujaly 
zejména obrazy. Z některých děl jsme cítili harmonii, ale také úzkost. Uměli bychom si určitě představit, 
že by některé obrazy zdobily stěny našich domů či bytů. 
              Žáci U2B

Zdroj: 
http://www.divadlokomedie.eu/repertoar/inscenace/marysa/
http://www.nrpraha.cz/program/686/pavel-krbalek-linie-v-pohybu-sochy-v-kovu/                                                                                
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(Ne)známí 
absolventi naší školy

 Vážení čtenáři, mnozí jste zaznamenali, že naše 
škola v loňském školním roce slavila jisté výročí. Jak 
jste si mohli všimnout vždy při příchodu do budovy v 
Podkovářské ulici č. 4, je zde v miniprostoru mezi dveřmi 
kámen nebo spíše plaketa, která odkazuje k roku 1935.
 Toto datum odkazuje ke stáří budovy ve Vysočanech, 
ale mnohé pracoviště zvláště pro odborný výcvik našich 
žákyň a žáků je v jiných částech města. Ještě než se na 
„Podkovářskou“ (jak se někdy naší škole říká) přesunul 
kupříkladu veškerý výcvik našich kovářských, zámečnických 
a pasířských učňů, probíhala jejich odborná praxe i v 
pražských Holešovicích.
 U čísel ještě (jak tomu je nastíněno v úvodu) 
zůstaneme. V tomto školním periodiku se čas od času objeví 
články představující naše známé, ale i neznámé studenty. 
38 let se letos dožil absolvent naší školy, který jak napovídá 
druhý odstavec tohoto článku, byl právě kovářským učněm. 
Vyučil se a maturoval v 90. letech 20. století. Nicméně černé 
řemeslo po škole nezdokonaloval, ale i tak u umění zůstal. 
Jak sám říká: „Po maturitě jsem šel místo na vejšku do 
squatu.“ A právě tam začal jeho další výtvarný, potažmo 

umělecký (v širším chápání) rozvoj. To není pochopitelně návod pro ty, které by studium nebavilo, ale tak 
to prostě někdy život chce.
  Tím absolventem, o kterém je řeč, je Vladimír Brož. Že vám to nic neříká? Možná by mělo. Čísla 
zmíněná v úvodu nejsou jen náhodně nahozena jako vata tohoto článku. Lidé se obvykle více zorientují při 
vyřčení uměleckého pseudonymu. Vladimir 518 (číslovka za jménem odkazuje dle americké graffity tradice 
k číslu popisnému jeho rodného domu) je znám z hip hopové scény jako raper hudební formace PSH. Krom 
jiného je zakladatel labelu a nakladatelství BiggBoss. A aby toho nebylo málo, tak se Vladimir 518 věnuje 
i tvorbě komiksu, ilustrátorské práci a scénografii. 
  A tady na tomto případu je názorně vidět, že i když nás někdy něco příliš nebaví, nemusíme toho 
hned nechat. Je dílem naší prozřetelnosti, že chceme některé životní etapy dotáhnout do konce, abychom 
mohli začít někde něco, co by nás vnitřně naplňovalo a dávalo nám smysl.
  Sám Vladimír Brož má na svém webu vytištěno heslo: Every man is the son of his works (Každý 
je synem své práce). Z toho plyne, že když nás něco baví, tak bychom se tomu měli věnovat a rozvíjet to. 
Stát se mistrem svého řemesla. Nebát se hlásit ke svému dílu.
  A jak je to vlastně s tím vzděláním. Mohli bychom tento článek zakončit citátem samotného Vladi-
mira 518: „Nejpodstatnější část vzdělání si dává člověk sám.“
  Tak vám všem přeji nakonec i do toho dalšího školního roku 2016/2017 (zase ta čísla), aby se nám 
dařilo dělat nejen to, co je nutné, ale i to, co nás baví.

MgA. Hynek Poul
Zdroj: www.biggboss.cz                                                                                 
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Místo, které mě nabíjí energií
(subjektivně zabarvený popis – líčení)

Slohové práce našich 
studentů

  Existuje nádherné místo, které mě dobíjí energií. Velmi ráda tam chodím. Je to pro mě takový útěk 
z reality.
  Nejprve sejdu z hlavní asfaltové silnice na hrubou kamenitou cestu. Působí to tam mírně depresivně, 
zvlášť když vcházím do lesa, který je pod barevnou dekou z listí. Zejména v tomto ročním období mi občas 
připadá, že jsou po zemi rozprostřeny nádherné omalovánky. Ještě chvilku pokračuji, dokud nenarazím na 
známou stezku. Vede přes křoví a louži s bahnem. Moc lidí tudy nechodí, ale já jsem nebojsa a člověk se 
přece nesmí bát zašpinit. Touto cestičkou půjdeme, dokud se před námi neobjeví kámen, jenž vám může 
připadat, že tam vlastně nepatří. Je jiný než ostatní. Vyniká svou originalitou a přitom o něm nikdo neví.
  Vždy si na kámen sednu a otáčím se směrem k louce, která se rozprostírá uprostřed lesa. Je tak 
magická. Rychle zavřu oči, zhluboka se nadechnu, pak pomalu vydechnu a oči opět otevřu. Pozoruji, jak 
si větříček hraje s větvemi opadaných stromů. Zbylé listy tancují na špicích jako baletky a příroda vám 
lehce našeptává.
  Pokaždé si na tomto místě krásně vyčistím hlavu a srovnám své myšlenky.

Veronika Jílková, U3B

Pohled z okna
(subjektivně zabarvený popis – líčení)
  Když pohlédnu z okna v mém pokoji, vidím nebe. Víte proč? Protože mám střešní okno, vlastně 
dvě střešní okna vedle sebe a jsou přímo nad mojí postelí.
  Podívám se vzhůru a spatřím překrásné čisté a zářivě modré nebe, kde občas přeběhne malý bílý 
obláček v podobě ovečky. Občas mi do okna udeří pár větviček lípy srdčité, která nám stojí před domem 
více než dvě stě let. Při bouřce se krásně míhají žluté blesky po zšedivělé obloze za doprovodu hromobití. 
Kapky deště pak buší na okno a vytvářejí ladné slzy, které stékají po skle.
  Za jasné noční oblohy se rozzáří malé svítivé tečky, tajuplné hvězdy. Opodál je doprovází stříbrný 
měsíc a ozařuje celou vesnici. Nakukuje i do mého pokoje. Často pozoruji, jak mění tvar a pomalu pluje 
po obloze.
  Velice ráda se z okna dívám v zimním období, protože hvězdy utvářejí souhvězdí Orion. Pohled z 
okna je jedinečný a pokaždé jiný, ale vždy tak nádherný.

Veronika Pivoňová, U2B
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  Na brož s jablíčkovým uzávěrem budeme potřebovat stříbrné dráty různých velikostí a plech 
tloušťky 0,50 mm na ozdobu brože.
  Na stříbrný plech si pomocí rýsovací jehly nakreslíme ozdobu brože, např. tvar soba. Poté pomocí 
lupenkové pilky soba vyřízneme, po vyříznutí začistíme hrany smirkovým papírem. Pak sobovi vyřízneme 
oválné bříško, které vyplníme filigránem – to jsou dva stříbrné drátky stočené do sebe a proválcované na 
plocho.  Z filigránu dále stočíme pomocí kulatých kleští tvar preclíku a pomocí pájecí pistole a pájky je 
připájíme do vyříznutého bříška u soba. Nyní sobovi pomocí stolní vrtačky vyvrtáme dírku na oko a do 
dírky napájíme obrubu na kámen. Celý výrobek dáme očistit do mořidla. Mořidlo je naředěná kyselina 
sírová s vodou v poměru 1 : 8.
  Když máme hotovou ozdobu na brož, tak si dále připravíme zapínání. Vezmeme si kulatý drát o 
průměru 1,00 mm, ze kterého stočíme háček a na konec háčku napilujeme špičku. Háček připájíme na 
levou stranu brože. A dále vyrobíme jablíčkový uzávěr, na který budeme potřebovat plochý drát široký 
10,00 mm, jenž dvakrát přehneme stejným směrem, bude dlouhý 4,50 mm. Vznikne nám šnek, kterého 
rozměříme na dvě části a z každé strany ho rozpilujeme tříhranným pilníčkem. Do zbylé části uprostřed 
provrtáme pomocí vrtačky dírku. Vyrobili jsme tak čtverec s napilovanými zobáčky a dírkou. Čtvereček 
zapilujeme na pravé straně pomocí půlkulatého pilníku do půlkulatého tvaru, abychom prostřední část 
mohli vyjmout. Prostřední část zapilujeme do tvaru kruhu. Dále si vytvarujeme pomocí kulatého drátu 
o průměru 1,00 mm jehlu a konec napilujeme do špičky tak, aby netrhala oblečení. Jehlu připájíme na 
kolečko. Jablíčkový uzávěr připájíme ve stejné rovině jako háček na pravou stranu brože.
  Nakonec do jablíčkového uzávěru napasujeme jehlu a do vyvrtané dírky provlékneme drátek, který 
kladívkem sklepeme a vznikne nám tzv. zakolíčkování.
  Na závěr vše očistíme pilníkem a smirkem.

Kateřina Skřivanová, U3B

Brož s jablíčkovým uzávěrem
(popis pracovního postupu)
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STAROŽITNÍK SERIÓZNĚ

Starožitník

  V roce 1993 byl na naší škole otevřen obor Starožitník jako jediné maturitní studium na světě, 
protože všude jinde je to záležitost kurzů starožitnických firem, které mají především obchodní účel a 
významní odborníci bývají nejen zdatní obchodníci, ale i  historici umění, případně fundovaní sběratelé 
(také od roku 1992 do roku 2003 probíhal na naší škole dvouletý kurz „Starožitnictví a sběratelství“ pod 
hlavičkou Asociace starožitníků). Asociace podporovala konjunkturu a vyvolala v devadesátých letech mi-
nulého století velký rozvoj soukromého starožitnického obchodu. V současnosti však dochází v celém světě 
ke stagnaci a krizi tohoto oboru související s celosvětovými, zejména ekonomickými a sociálními problémy 
v rámci globalizace. Trh starožitnického zboží se u nás vyčerpává také proto, že bylo založeno velké množ-
ství obchodů, které však často krachují. S nástupem mladších generací se ztrácí zájem o starší epochy a 
soustřeďuje se hlavně na meziválečné období a současné umění, které na trhu s uměním převažuje. Také 
zájem cizinců o starožitnosti u nás klesá, protože se v obchodech i na některých aukcích prodávají padělky 
a napodobeniny, zvláště v zájmově nejsilnější oblasti.  Na vysokých školách zájem o staré umění klesá, 
navíc na univerzitách se užitému umění, především starému užitému umění už tradičně nevěnuje téměř 
žádná pozornost, což platí i většinou o středních uměleckoprůmyslových a odborných školách, kde se jejich 
posluchači a žáci skoro vůbec nevěnují staršímu uměleckému řemeslu, které je podstatou také starožitnic-
kých specializací. Pro zachování kulturního dědictví i širšího kulturního povědomí je třeba soustředit na 
tuto oblast pozornost. Naše škola, jakožto zakladatelka oboru, si je vědoma tohoto stavu a bude získávat 
skutečné zájemce o kulturní dědictví, přičemž se v oboru Starožitník věnuje v souladu se záchranou kul-
turního dědictví otázkám, které jeho zakladatel a další odborníci čerpají z praxe a se kterými se nesetkává 
ani posluchač vysokých škol, neboť čerpají z jejích dlouholetých praktických zkušeností. Žáci našeho oboru 
tedy nezískají jen dobrou průpravu a základní potřebné znalosti pro starožitnickou praxi, ale mohou po 
studiu dějin umění na vysokých školách postupem času působit jako znalci v oboru, pracovníci muzeí, 
galerií i sbírek na památkových objektech, kde mohou být neodborným přístupem hodnoty kulturního dě-
dictví významně poškozeny, nebo dokonce i zničeny. Budeme vychovávat spolu s uměleckými řemeslníky k 
úctě ke kulturnímu dědictví, které je nenahraditelným odkazem předchozích generací lidstva. Zveme proto 
všechny, kteří se nespokojí s komercí, kteří si opravdu uvědomují význam kulturního dědictví. V naší škole 
mohou s podporou svého zájmu využít jedinečnou možnost odkrýt tajemství bohatého odkazu minulosti, 
na kterou, na rozdíl od většiny jiných škol, budeme klást důraz.

PhDr. Miloslav Vlk
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Heslo: „Nebude-li živé umělecké řemeslo, zanikne i zachované kulturní dědictví.“

K uměleckým řemeslům

  Na rozdíl od specializovaných uměleckoprůmyslových škol vznikla naše škola po odštěpení většiny 
textilních oborů v roce 1952 jako Střední odborné učiliště pro celou řadu oborů. Proto zde bylo, po záni-
ku Ústředí uměleckých řemesel, Výtvarných řemesel i Ústředí lidové umělecké výroby roku 1996 založeno 
sdružení pro umělecká řemesla (nyní spolek) Rudolfinea s celostátní působností. Přestože některé učební 
obory na škole zanikly (zejména pro film a televizi, z důvodů proměny některých prací při přípravě filmů 
a inscenací v důsledku rozvoje techniky a digitalizace), zůstala zde ještě celá řada oborů, z nichž učební 
obory Umělecký štukatér a Umělecký pozlacovač se vyučují jedině na naší škole. Řemeslná zručnost, zna-
lost tradičních technik a kvalita rukodělné práce je neodmyslitelným základem nejen zpracování klasických 
materiálů, ale i jedním z nezbytných předpokladů pro kvalitní konzervátorskou a restaurátorskou práci, 
tedy pro zachování kulturního dědictví minulosti. Kvalita řemesla se v některých oborech uplatňuje i v 
zájmu současné generace v tzv. „živé minulosti“ (living history), ale i pro zhotovení rekvizit a faksimilií 
pro divadlo, film a televizi, které často výrazně ztrácí úroveň. (Např. štukatéři se mohou uplatnit jako 
kašéři, kováři jako již zaniklí platnéři apod.)  Bez kvalitního řemesla nemohou vznikat originální umělecké 
předměty, odpovídající i současnému vkusu a potřebám. Mnoho oborů, zejména móda, se volně inspirují 
minulostí, je však nutné vrátit se u takových předmětů ke kvalitě materiálu a jeho zpracování. Kultivovaní 
i mohovití lidé v cizině i u nás se již nechtějí spokojit s levnými a nekvalitními výrobky, i když žijeme 
převážně v době průmyslového designu. V cizině, především v zemích EU, je stav některých řemesel a 
uměleckých řemesel žalostný. V některých případech se na naší škole učí řemeslům i cizinci a tento trend 
se nabízí ke získávání také nových studentů. Je třeba znovu podpořit „nadání na ruce“ zastíněné a ohro-
žené příklonem současné postindustriální společnosti k virtuální realitě, která odvádí člověka od reálného 
života, skutečných potřeb a smyslu pro krásu rukodělné práce. Obdivujeme se pracím starých mistrů ře-
mesla, kteří měli potřebný fortel, ale také s rozmyslem zpracovávali daný úkol a vyvarovali se zbytečných 
chyb. Můžeme jen obdivovat jejich soustředěnost, sebekázeň a cílevědomost, bez kterých by však žádné 
hodnotné dílo nemohlo vzniknout. Právě v uměleckém řemesle je to velmi nápadné, protože se na jednom 
předmětu mohlo podílet více specialistů, a přesto jejich činnost vedla k jedinému cíli. Nechceme v naší 
škole vychovávat fušery a nedouky, kteří nemají uplatnění. Stojíme však o kvalitní uchazeče s opravdovým 
zájmem o obor. Budeme podporovat soutěživost a zdravou ctižádost a cílevědomost. Nejde jen o podnětné 
nápady, návrhy, jež vystačí v designu, který dnes převažuje na většině uměleckých škol, ale i o schopnosti 
svůj návrh samostatně a kvalitně realizovat. Jen tak se chceme znovu zařadit k uměleckoprůmyslovým 
školám s dlouhou tradicí a výsledky, kterým se obdivovali na mezinárodních a světových výstavách. Nejde 
jen o výtvarnou představivost a schopnosti, ale i talent pro rukodělnou realizaci navrženého výrobku. Jen 
takový přístup spolu s hlubokou znalostí oboru může být také důležitým předpokladem kvalitní konzervá-
torské a restaurátorské práce. K tomu budou přispívat i odborné přednášky a workshopy, jimiž chce škola 
obohatit výuku a dát možnost dalšího rozvíjení a zdokonalování uměleckého řemeslníka jako samostatné 
osobnosti, která je bohužel preferována převážně jen v oblasti teoretické. Škola si také klade za cíl zkva-
litnit odbornou praxi i výběrem dalších mistrů a získáváním podpory pro tuto činnost na všech frontách. 
Je to úkol o to obtížnější, že škola nedávno prošla, jako málokterá u nás, snad nejhorším obdobím ve své 
existenci, které ji výrazně po všech stránkách poškodilo.

PhDr. Miloslav Vlk
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  Nestává se moc často, že 
by se poměrně nové divadlo stalo 
tak vyhlášeným. Přesto se tak 
stalo. Dnes často na ulici slyším: 
„Nepůjdeme do Dlouhé?“
Doufám, že se nestalo trendem, 
ale kvalitou velmi oblíbeným 
divadlem.

  Dobré divadlo má záko-
nitě i dobrý soubor, zde to platí 
dvojnásob. Členy souboru jsou 
například Miroslav Hanuš, skoro 
až renesanční člověk, Miroslav 
Táborský, skvělý průvodce v 
dokumentárních pořadech, He-
lena Dvořáková, skvělá herečka, 
známá především z detektivní-
ho seriálu Kriminálka Anděl, a 

mnoho dalších.

  Musíme se vrátit do roku 
1996, kdy režisérka Helena Bure-
šová z divadla Labyrint přivedla 
M. Hanuše, H. Dvořákovou a M. 
Táborského. Další přišli společně 
se Štěpánem Otčenáškem. Di-
vadlo získalo mnoho prestižních 
cen včetně Ceny Alfréda Radoka.

  Samozřejmě vše doplňuje 
velmi vkusně vybraný repertoár, 
jehož hry jsou mnohdy staré, 
ale vždy dobře upravené. Netrpí 
stálým obměňováním souboru 
nebo ředitele divadla. To je také 
jeden z klíčů dobrého fungování, 
protože pokud to tak není, do-
chází k pomalé, ale jisté destruk-
ci souboru i scény.

  Z inscenací bych mohl 
doporučit 
Lidskou 
tragikomedii 
od Ladislava 
Klímy. Tato 
hra je velmi 
složitá, plná 
aforismů a 
metafor. Do-
poručil bych 
ji výhradně 
lidem, kteří 
jsou lační po 
seriózní hře a 
nevyhledávají 
laciné a bul-
vární kousky.

Pro stejný 
typ lidí bych 

měl ještě doporučení inscenace 
Polední úděl od Paula Claude-
la. Dramatik a básník patřil k 
nejvýznamnějším osobnostem 
20. století ve Francii. Jedná se o 
hru s autobiografickými prvky. 
Milostný trojúhelník, klasická 
stavba, ale netradičně pojatá.

  Osm let divadlo reprízo-
valo hru Oněgin byl Rusák au-
torky Ireny Douskové  - to mluví 
za vše.
  Zde je popisována doba 
tuhé normalizace s hlavními 
představiteli Ludvíkem Svobo-
dou a Gustávem Husákem. Velmi 
mrazící popis školní docházky i 
osobní zábavy.

  407 gramů z Bohumila 
Hrabala se bude líbit všem, kteří 
mají rádi hrabalovský humor. 
Samozřejmě celá inscenace vy-
cházela z dobré znalosti děl B. 
Hrabala. Scénář a režii provedl 
M. Hanuš. Představení je inspi-
rováno povídkou Baron Prášil ze 
sbírky Perlička na dně.
 
  Závěrem zbývá říct, že 
atmosféra divadla je báječná, už 
jenom z toho důvodu je dobré 
se do něj vypravit a nechat se 
pohlcovat dějem i artdecovým 
interiérem.

Nové tradiční divadlo

Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách 
Pan Miroslav - Miroslav Táborský
Pan Jan - Jan Vondráček 
foto: Martin Špelda
Zdroj: http://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-v-dlouhe/
souborne-dilo-williama-shakespeara-ve-120-minutach
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Velký den 
otevřených 
dveří 
„Řemesla živě“ 

  Na velký den otevřených dveří 
„Řemesla živě“ ve středu 5. 10. 2016 
přišlo 305 návštěvníků ze základních 
škol, středních škol i dalších sympati-
zantů uměleckých řemesel. Na 10 sta-
novištích si mohli vyzkoušet jednoduché 
postupy práce uměleckých kovářů, ke-
ramiků, štukatérů, vlásenkářů, pozlaco-
vačů, zlatníků, rytců i truhlářů a skle-
nářů. Zároveň se mohli dozvědět o nově 
rozšířeném oboru Starožitník – antikvář 
a galerista a obdivovat dvě výstavy – 
žákovských výrobků a výtvarných prací 
maturantů. Pochvaly od škol i institucí, 
které nás navštívily, se jen hrnou. Dě-
kuji všem mistrům a jejich žákům, kteří 
skvěle prezentovali svá řemesla. Děkuji 
učitelům za provázení skupin i jednot-
livců. Bylo to úžasné!

SOŠ uměleckořemeslná s.r.o.
Podkovářská 797/4
190 00, Praha 9
Tel.: 266 311 751
info@umeleckoremeslna.cz

Medailonek autora
  Friedrich Dürren-

matt byl švýcarský dra-
matik a prozaik. Žil mezi 
lety 1921 až 1990. Pro-
slul svými absurdními 
dramaty a detektivními 
prózami. 

  Psal o věcech do 
hloubky. O věcech, kte-
rých se bojíme. Třeba v 

detektivní povídce Slib dokonale vystihl pocit bezmoci, 
kdy policejní komisař slíbí rodině zavražděné holčičky, 
že určitě odhalí jejího vraha. Dürrenmatt příběh o ni-
kdy neodhaleném vrahovi napsal v padesátých letech, 
dávno před okázalými thrillery natáčenými v Hollywoo-
du, přesto je jeho zpracování stále aktuální, zároveň i 
děsivé. 
  Slib se odehrává ve švýcarských Alpách, hlavním 
hrdinou je muž, který už má jít do penze, ale právě pří-
pad surové vraždy školačky ho pohltí natolik, že do ní 
nikdy neodejde. 
  Zároveň Dürrenmatt tajuplného vraha čtenáři 
nikdy neodhalí, tím víc nás četba jeho povídky děsí, 
zarývá se pod kůži. Právem můžeme Slib nazvat před-
chůdcem kriminálních hororů a thrillerů. Vrah láká své 
oběti na čokoládové ježky. Pravděpodobně patří k lepší 
společenské vrstvě. 
  Komisař v pátrání jde tak daleko, že si pronajme 
benzínovou pumpu u osamělé vesnice v horách, kudy 
údajně vrah projíždí. Nikdy se jej ale nedočká a z pocitu 
bezmoci a nesplněného slibu sám zešílí. 
Co tím chtěl autor říct? Ukázat na to, že zločiny také 
nemusí být odhalené? Že zlo také nebývá potrestáno? 
To je pocit, který patří ke 20. století. A v Dürrenmatto-
vě podání se pocity úzkosti, strachu a beznaděje obje-
vují často. 
  V dalším díle, tentokrát divadelním, v Návštěvě 
staré dámy, si autor pohrává s myšlenkou, že vražda 
člověka, který někoho přivedl do neštěstí, je ospravedl-
nitelná. Stará dáma, která se vrací ve stáří do zchudlého 
švýcarského města, chce, aby jeho obyvatelé zavraždili 
svého souseda, který ji kdysi opustil. Co jim za vraždu 

Podkovářská
ŠKOLA

“Dáváme řemeslu nový rozměr”
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dá? Miliardu franků. 
  Dürrenmatt tak ukazuje nejen to, že zlo je tu a často zůstává nepotrestáno, ale navíc se ho dopou-
štějí i ti, kteří by nemuseli. Dělají to pro svoje potřeby. Automaticky. Copak se po celou světovou válku 
nedopouštěli miliony lidí zla? A jak později u soudu vysvětlovali své činy? My jsme jen plnili příkazy. 
  V absurdním světě Friedricha Dürrenmatta se můžeme setkat i s korupcí, s vlivnými politickými 
ochránci, s osudem Židů, koncentračními tábory a v neposlední řadě s množstvím bezvýchodných situací. 
Úsměvná je situace v jeho divadelní hře Romulus Veliký, kde poslední římský císař touží jen po klidu a 
místo vládnutí říši by nejradši choval slepice. Jeho obávaný protivník, Odoaker, všemi líčený jako obávaný 
germánský vojevůdce, v poslední scéně divákovi prozradí, že vlastně po žádné moci a po dobytí Říma 
netouží. I tak vypadá svět Friedricha Dürrenmatta – ukazuje, že lidé si vzájemně nerozumějí. A když by 
si rozuměli, dějiny a společnost mezi ně vloží překážku z pomluv, dohadů a hádanek. 

„Podržte v paměti dobré, zapomeňte prostřední a poučte se od špatného.“
Friedrich Dürrenmatt


