
„Nacházíme se v nejstar‰ím objektu z celého
areálu Chvalské tvrze,“ vypráví mi znám˘ res-
taurátor a sbûratel David Fiala. „Jedná se o nû-
kdej‰í stfiedovûkou gotickou tvrz, o které máme
první písemnou zmínku uÏ z roku 1428. Pozdû-
ji, v dobû baroka, byla promûnûna na s˘pku ãili
‰pejchar.“ A právû v nûm mÛj hostitel 1. kvûtna
2013 otevfiel DÛm umûní s nemal˘mi ambicemi. 

NOV¯ ÎIVOT STAR¯CH VùCÍ
Nechme pána domu, aby jej pfiedstavil sám.
„Máme tu restaurátorské dílny s ve‰ker˘m po-
tfiebn˘m zázemím, v˘stavní síÀ, ve které pfied-
stavujeme hlavnû soudobé ãeské v˘tvarníky,
prodejní galerii staroÏitností i stylovou restaura-
ci, ve které se náv‰tûvník ocitne v dobû Franti‰-
ka Josefa I. To v‰e tu mÛÏe slouÏit bez doda-
teãn˘ch stavebních zásahÛ. V‰ak jsem vhodné
prostory pro realizaci svého nápadu hledal nû-
kolik let.“ 
A v‰echno si zvídav˘ milovník star˘ch vûcí

a v˘tvarného umûní mÛÏe prohlédnout.
V restaurátorské dílnû to voní vãelím voskem,

kostním klihem, ‰elakovou politurou a pryskyfii-
cemi. V tomto voÀavém prostfiedí se ãiní ‰estice
restaurátorÛ, ktefií vdechují star˘m vûcem nov˘
Ïivot. Stojí za to podívat se jim pod ruce. Opra-
vují tu intarzovan˘ nábytek, ãalouní staré pohov-
ky, doplÀují oblouky z umûlého mramoru, lakují
‰elakovou politurou. Mimochodem, víte, z ãeho
se taková politura vyrábí? Pfiedstavte si, Ïe z tru-
su jednoho brouãka, ãervce lakového. 

V˘sledky práce restaurátorÛ jsou k vidûní
v sousední místnosti plné staroÏitností. A je tu co
obdivovat: skfiínû, Ïidle, stoly, sofátka v rÛzn˘ch
stylech. Rokoko, biedermeier, historizující slohy.
A víte, co teì mezi zájemci o „staroÏitnosti“ frãí?
Art deco a vÛbec období mezi dvûma svûtov˘mi
válkami. „Ano, i do zájmu o staroÏitnosti se pro-
mítá móda,“ fiíká k tomu mÛj spoleãník, „a tak
tfieba zaznamenáváme i stále vût‰í zájem o ná-
bytek pováleãn˘, z padesát˘ch let aÏ osmdesá-
t˘ch let minulého století. I ten uÏ je staroÏitn˘.“ 

DùLNICKÁ MADONA
PRO NORSKÉHO KRÁLE
Galerii najdete v Domû umûní na Chvalské tvrzi
v rozsáhlé podkrovní místnosti. AÏ do 30. ledna
2015 je tu k vidûní v˘stava z dûl akademického
malífie Josefa Fialy. „Tento Ïák Vojtûcha Hynaise
byl mÛj pradûdeãek,“ fiíká David Fiala. ,,Jeho dí-
la sbírám uÏ pûtadvacet let. Kolekce, kterou
jsem dal dohromady, ãítá více neÏ sto dvacet
dûl. Tady je jich asi pûtatfiicet. Vesmûs se jedná
o obrazy inspirované Vysoãinou, kde rád a hod-
nû tvofiil. K vidûní je tu i slavn˘ obraz Dûlnická
madona, kter˘ si v Praze osobnû koupil norsk˘
král.“ 
V Galerii chvalského Domu umûní ov‰em vy-

stavují zejména soudobé v˘tvarníky. V posled-
ních mûsících tfieba díla Pavla Brázdy, Raimun-
da Ondráãka, Michala Tomka anebo Vûry Tataro.
MÛj prÛvodce k tomu dodává: „SnaÏíme se
pfiedstavovat hlavnû zaãínající umûlce, ktefií se
tfieba zatím ani moc neprosadili. Na jejich pod-
poru jsem dokonce zaloÏil Nadaãní fond DÛm
umûní.“ 
A co vlastnû vedlo úspû‰ného restaurátora

k tomu, Ïe otevfiel soukrom˘ kulturní stánek vû-
novan˘ umûní? „Samozfiejmû za to mÛÏe moje
láska ke star˘m vûcem. Jsem staromilec a snad
odjakÏiva jsem nûco sbíral,“ vyznává se. „Jako
kluk hmoÏdífie, dnes v˘tvarné umûní. A historie
je vÏdy propojena s umûním. Proto moje volba
vûnovat se restaurátorství byla pro mû vlastnû
jediná moÏná. A dnes mû moc tû‰í, Ïe o v˘tvar-
né umûní je stále zájem a Ïe k nám do Domu
umûní lidé chodí.“ 

Pofiad vysílá od pondûlí do ãtvrtka 
v 15.15 âRo Dvojka.

V˘let za vÛní pryskyfiic a vãelího vosku

Václav Îmolík
moderátor a publicista
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Pfied pár lety znali Chvalskou tvrz leda tak historici a obyvatelé Horních Poãernic na v˘chodním okraji Prahy. Dnes je po rozsáhlé
rekonstrukci z nûkdej‰ího zámku a pfiilehlého velkostatku dÛleÏité kulturnû-spoleãenské centrum. Sv˘m dílem k tomu pfiispívá zdej‰í
soukrom˘ DÛm umûní.
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Dnes je z nûkdej‰ího chvalského zámku a pfiilehlého velkostatku po rozsáhlé rekonstrukci dÛleÏité 
kulturnû-spoleãenské centrum

Nahlédnûte do zázemí rozhlasového
vysílání ve vypjatém období
pováleãného âeskoslovenska.

Jak byly zahraniãním posluchaãÛm
vysvûtlovány politické procesy? Jak˘m
zpÛsobem informoval rozhlas o mûnové
reformû v roce 1953? Jak vznikala zpráva
z pohfibu Klementa Gottwalda?

To v‰e a mnohem více nabízí kniha rozhovorÛ
s rozhlasovou osobností 

Richardem Seemannem.
179 Kã (klubová cena 152 Kã)

Reprezentaãní prodejna âeského rozhlasu,
Vinohradská 12, Praha 2
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