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   CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU 

6.–8.5. * Výlet Za olomouckým tvarůžkem. Informace dostali účastníci osobně, 

tak jen připomínáme: odjezd je v 9 h z Řep. A kdyby se vás někdo ptal, dvě místa se uvolnila.  
 

11.5. /čt/ 15 h * Fandíme Werichovi!  Dostali jsme pozvánku (můžete si ji otevřít 

v příloze) na veletrh Svět knihy na Výstavišti – levé křídlo Průmyslového paláce, kde bude 

velmi slavnostně předávána Diamantová deska in memoriam Janu Werichovi za milion 

prodaných nosičů. Je možné, že ji bude přebírat vnučka Jana Wericha Fanča Kvapilová. 

Do hodinového doprovodného programu mají vstoupit také Werichovci se svojí troškou do 

pověstného mlýna. Víme, že na veletrh někteří pravidelně chodíte, tak tento vstup v programu 

nepřehlédněte. My budeme ve slavnostním klaunském, s klaunskými nosy a rozvernými 

klobouky, jako na Kampě. Přijďte také tak veselí!  
 

16.5. /út/ 16 h * Hodinka s dobrou náladou – VALÉRIE ZAWADSKÁ.  

V Písecké bráně budeme hostit naši paní sousedku z Řep, a k tomu nám 

tentokrát pomohl Porteos - Fresh senior. Paní Zawadská je herečka, velmi 

využívaná v dabingu (šestinásobná vítězka ankety TýTý  v této kategorii). 

Objevila se také v několika celovečerních filmech (Rozpuštěný a vypuštěný 

nebo Snowboarďáci), mnoha televizních inscenacích a seriálech (Dobrodružství 

kriminalistiky, Četnické humoresky, Rodinná pouta a řadě dalších.). Budeme mít rezervovánu 

celou druhou řadu s magickým označením KDN, což víme jen my, že znamená Klub dobré 

nálady. To proto, abychom mohli být pohromadě a abyste tam nemuseli být hodinu předem, 

protože se pak špatně shání místa. V 15.50 už je ale budeme muset uvolnit, tak se radši snažte 

přijít do třičtvrtě. Jak asi víte, vstup na programy Fresh senioru v Písecké bráně je zdarma. 

16.5. /út/ * Posezení v hospůdce Za školou, Uralská 6.  Po skončení pořadu, což 

bude něco po 17. hodině, se přesuneme kousek směrem k srdci Dejvic, do hospůdky ZA 

ŠKOLOU, kde budeme v salonku pokračovat. Když budete mít zájem, promítneme si poselství 

Jiřího Suchého, které jsme uvedli na našem představení k devadesátinám Vest pocket revue 

v Divadle Na Prádle a které vyvolalo mimořádný ohlas, vlastně stejně jako celý večer. A když 

už bude dataprojektor k dispozici, promítneme si fotografie z této události a podle času také 

fotografie z bálu. Přineste i svoje. A kdybyste nestihli Píseckou bránu, můžete přijít rovnou 

sem. Hospůdka Za školou je sympatický prostor, kde dostanete něco k pití a něco malého 

k jídlu. Třeba vynikající chleba se škvarkama a s cibulí.  
 

Na 8.6. /čt/ jsme vám nabídli zarezervovat vstupenky do Semaforu na představení Začalo 

to Vestpocketkou. Ti, kdo se přihlásili, už je mají zajištěné (k vyzvednutí jsou nejpozději 

půl hodiny před představením, ale jinak kdykoliv na jméno GUTOVÁ). Stojí 310,- Kč. Kdo by 
ještě chtěl této možnosti využít, HONEM se přihlaste, už je jen pár lístků!   
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 PÁR VĚT K DEVADESÁTINÁM VESTPOCKETKY 

Ten večer 22. dubna v Divadle Na Prádle byl příjemným setkáním se vším 

všudy. Zdravili se tam účastníci, kteří se už dlouho neviděli, třeba dva 

přišli „služebně“ proto, že nemohou jinak sehnat Jana Vodňanského, tak 

využili příležitosti. Sálek divadla byl skoro plný a přivítali jsme tam i 

několik velmi vzácných hostů. Byl to například pan starosta Lomecký 

s dalšími spolupracovníky z Městské části Prahy 1, kteří zaštítili svým 

spolupořadatelstvím představení finančně, stejně tak jako zástupci ze 

Svazu klubů mládeže a z nadace Život umělce. Pak už šlo o nasazení 

nejen z naší strany, ale také od účinkujících. A podle ohlasů se všichni činili o sto šest a následně 

děkovali, že mohli být při tom.  
 

Představení se zúčastnili také zástupci Musea Kampa a Werichovy 

vily a k našemu velkému potěšení s námi celý večer strávila také 

paní Meda Mládková. Trochu jsme se vyděsili z jejího zkolabování 

po odchodu z divadla (představení bylo dlouhé a schodů 

k východu nebylo málo!), ale jak říkala druhý den její  asistentka, 

paní Mládková je bojovnice, a tak už v pátek zase normálně 

vystoupila na vernisáži výstavy Adolfa Borna v Museu Kampa.  

Jan Vodňanský s Danielem Dobiášem a Zuzankou Vrbovou (žačkou 

Jana Vodňanského) předvedli malou rekonstrukci 

Vest pocket revue, místy samozřejmě lehce 

zaktualizovanou díky Janu Vodňanskému, který nám 

to pěkně vymaloval křídou na tabuli a spolu 

s ostatními zazpíval pár podstatných písní ze hry.  
 

Když se ve druhé polovině promítal rozhovor 

Františka Cingera s Jiřím Suchým, který jsme 

natáčeli v minišatně Jiřího Suchého v Semaforu, sál 

ani nedutal. Dokument zapůsobil zcela mimořádně. 

Za kamerový záznam patří díky Tamaře Tintěrové a za 

technické dotažení Milanu Špatenkovi. Tento záznam 

by si zasloužil širší využití, ještě se na tom pokusíme 

zapracovat.  
 

Také Jan Matěj Rak byl vtažen naplno do atmosféry večera a jeho virtuózní kytara vyprovokovala diváky 

k nadšenému potlesku. A to ještě netušili, že jejich euforii vystupňuje vystoupení Orchestru Ježkovy 

stopy, které bylo prostě fantastické.  Ačkoliv celý večer trval přes tři hodiny, všichni vydrželi až do konce 

(kromě smutných mimopražských, kteří prostě odejít museli). Přetiskujeme jen pár fotografií Jaroslava 

Majerčíka, ostatní uvidíte na www.werichovci-prazaci.webnode.cz.  
 

Celý týden chodily na naši adresu „děkovné dopisy“ od zřejmě opravdu nadšených diváků. Pro nás je to 

velká pocta, možná, že to byl prostě vrchol našeho snažení. Podobně se vyjadřovali koncem minulého 

roku i účastníci klubového večera na Průhonu ke 110. výročí narození Jaroslava Ježka. Ano, také naše 

výlety a naše bály se hodně líbí. A k tomu je nutné dodat: Je pravda, že musí být vždycky jeden 

pošťuchovatel, jeden vrchní organizátor, ale ten k realizaci toho všeho potřebuje mít vedle sebe ochotné 

(a šikovné) spolupracovníky. Možná, že už nebude tak příhodná příležitost, jako teď, a tak s díky volám 

„Sláva jim, oni jsou pašáci“: Jarmile Hamšíkové, která je všude tam, kde to je potřeba,  Pavlu Štědrému 

za krásné grafické zpracovávání našich pozvánek, za pomoc Hance Tillové, Povýšilovým, Zdence 

Neužilové, J.V.Slávce Zuzanové, Ivaně Hradiské, Blance Pluhařové, Olince Müllerové, Hance Strnadové, 

Vláďovi Šípovi, Láďovi Lázničkovi nebo našemu příznivci Aleši Vítovi, který už párkrát sponzorsky 

zajistil prostřednictvím svojí firmy Tulipa krásnou kytici k hrobu V+W.  A nejen kytici…  A věřte mi, nebýt 

Milana Špatenky ve „funkci“ zabezpečování technického zázemí a obětavce v roli „děvečky pro 

všechno“, těžko bychom to zvládali!                                                                                              Eva Gutová 



  KDE BYCHOM SE MOHLI POTKAT aneb POZVÁNKY 
 

Caféidoskop, Lazarská 8, Praha 2, vždy od 19.30 h. Rezervace na: www.cafeidoskop.cz/akce 
/ Všude sice nebudeme, ale co kdyby! / 
 
 

4. 5. /čt/ Tóny důvěrné. Netradiční úsměvné i poetické setkání se slavnými skladateli, šňůrka 
korálků zajímavostí z jejich života, jací byli, co jedli, jak to měli se ženskými. Víte že J.S.Bach 
měl 20 dětí a že tento nejslavnější varhaník barokní Evropy měl buclaté prsty, co chtěl 
Casanova na Mozartovi v Praze? Pořadem provází: František Novotný, autor a básník Hudební 
doprovod: Eva Šašinková, naše přední kontrabasistka, Miloš Černý, houslista, člen Kociánova 
kvarteta. Vstupné Kč 200,-  
 

9. 5. /út/  Jaroslav Seifert: Orfeus v balóně. Dokumentární pořad o životě a literárním díle 
českého básníka, spisovatele, novináře a překladatele. Životní příběh dosud jediného českého 
nositele Nobelovy ceny za literaturu nabízí pozoruhodný příklad niterných lidských proměn a 
uměleckého zrání výjimečné tvůrčí osobnosti. Jaroslav Seifert (1901–1986) byl nejen úspěšným, 
ve své zemi doslova milovaným autorem veršů a vzpomínkových próz, ale také hluboce 
rozkošnickým a zároveň lítostivým člověkem, intenzivně a všemi smysly vnímajícím život v 
komplikovaném, překotně proměnlivém 20. století. Číst, vyprávět a promítat bude Daniel 
Razím – literární autor a dokumentarista. Vstupné Kč 120,-  
 

25. 5. /čt/ Z tajností egyptských Paula Bruntona. Paul Brunton je autorem třinácti knih, 
věnovaných duchovnímu bádání v zemích orientu. Jako první předložil západnímu světu jógu 
a meditaci a vyjádřil jejich filosofické pozadí srozumitelnou řečí. Ve svých Tajnostech 
egyptských se vzrušujícím a neopakovatelným způsobem dobírá tajemství pyramid, neboť byl 
jediným člověkem, kterému bylo dovoleno strávit noc v nitru pyramidy. Autentickým zážitkem 
pak vyslovuje jejich poselství a v nich ukrytou moudrost. Účinkují: Alfréd Strejček, Štěpán 
Rak. Vstupné: Kč 180,-  
 

 

 CO JE NOVÉHO V SEMAFORU 
 

Začalo to Vestpocketkou 
 

 Pod nejnovějším titulem v Semaforu je zase 
podepsán neuvěřitelný Jiří Suchý: Libreto, 
výprava, kostýmy a režie. A zcela nový Big 
Band Semafor vás chytne hned od začátku. 
Přesně to vystihla ve své recenzi Radka 
Hrdinová:   
 

                                                                FOTO: Dušan Dostál 
 

„/…/ početný herecko-muzikantský Big Band jde zdatně ve stopách Ježkova Swing bandu a od 
písničky k písničce jim to šlape vskutku skvostně. A to ať zaduje do svých nástrojů celá kapela 
anebo se její členové blýsknou v perfektních instrumentálních sólech. Ostatně i Jiří Suchý si s chutí 
zahraje na klarinet a Jitka Molavcová na saxofon. /…./ Diváci se stejně nejvíc těší na dvojici švagra 
a švagrové v podání Jiřího Suchého a Jitky Molavcové. Jejich dialogy o růžových brýlích, vejci 
a slepici či diktátorech jsou skvostné, aktuálně a chytře vypointované, vtipně si pohrávají se slovy 
i diváky. Jiřímu Suchému to stále náramně zpívá, přesně cítí swing a nezahodí jedinou synkopu. 
Jitka Molavcová je mu v tom dokonalou partnerkou a navíc oporou, jež dokáže vybruslit i z jen 
tušeného karambolu. 
 

Z ostatních by bylo nespravedlivé vyzdvihnout jediného protagonistu, natolik jsou všichni 
vyrovnanou, dobře a nadšeně muzicírující i hrající partou. 
 

Začalo to Vespocketkou je příjemný večer zvláště pro ty, kteří, stejně jako Suchý s Molavcovou 
i dříve narození diváci, vyrostli na hudbě Jaroslava Ježka. A pro ty mladší se možná stane jejím 
radostným objevem. A o to přece jde.“  

http://www.cafeidoskop.cz/akce
https://media.novinky.cz/068/610687-original1-q7z6f.jpg


 KVĚTEN - MĚSÍC LÁSKY 
 

 

  V březnu jsme křtili v příjemném  
 

prostředí Café Kampus krásnou  
 

bibliofilii Inky Delevové s verši Pavla  
 

Štědrého  Zajiskřilo noční nebe.   
 

Knížka je to krásná, uvidíte, až ji  
 

uvidíte. A protože tento zpravodaj byl  
 

dopsán právě 1. máje, hodí se jednu  
 

báseň přetisknout.   
 
 

 
 

 

Pavel Štědrý: 
 

Na obláčku 
 

Konečků prstů tvých dotknout se snažím 

lehce, jak motýlím třepotáním. 

Tvým dlaním a páru bělostných paží, 

po noci probdělé znovu se klaním. 
 

Přes pražce dnů vláček toužení supí, 

černá a bílá mu dávají směr. 

Z které že přilétly až hvězdokupy, 

a z kterých vzdálených nebeských sfér? 
 

Zní klavír nad námi a zvolna stoupá, 

v obláčku líbezná melodie. 

Písnička v tónech svých měkce nás houpá 

Průsvitná tunika jen tě kryje. 
 

Klečím ti u nohou a chtěl bych stále 

být ti tak blízko, jak mohu jen být. 

Už je tu svítání, zhasnuli v sále, 

jenom ty tóny v nás budou dál znít. 

 
 

 

www.werichovci-prazaci.webnode.cz  * email: gutova.eva@gmail.com *  tel. 604 136 139                          

1. května 2017 

http://www.werichovci-prazaci.webnode.cz/
mailto:gutova.eva@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


