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Rozhovor s Evou Samkovou Ztracená forma Nejtišší dopravce

Čím žije Praha 6
Jezdím spíše na pocit - rozhovor s Evou Samkovou
Veleslavínská sonatina
Od nemoci ke zdraví - Roboticky operovaní pacienti na setkání s operatéry i robotem
Historické osobnosti v názvech ulic Prahy 6 - Juárezova
O SPAFI s Danielem Nezmarem
Nesourodé světy
Liga z nudy, kde se nudit rozhodně nebudete
Nejtišší dopravce roku 2015
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PROGRAM KINA DLABAČOV - PROSINEC 

Informace k jednotlivým titulům a cenám jsou uvedeny na www.dlabacov.cz
Změna programu vyřešena, pokladna a kavárna otevřena půl hodiny před začátkem představení.

3.1. 15:30 V hlavě/KINO pro děti
 17:30 Mimoni/KINO pro děti
 20:00 Hvězdy nám nepřály/KINO návrat
4.1. 17:30 Amerika/KINO pondělí za příznivou cenu
 20:00 Zbrusu nový zákon/KINO pondělí
  za příznivou cenu
6.1. 15:30 Mládí/KINO senior
 17:30 Most špiónů/KINO hit
 20:00 Most špiónů/KINO hit
9.1. 15:30 Hodný dinosaurus/KINO pro děti
 17:30 StarWars/KINO hit
 20:00 StarWars/KINO hit
10.1. 15:30 Botičkárna/DIVADLO pro děti
 17:30 StarWars/KINO hit
 20:00 StarWars/KINO hit
11.1. 17:30 Velká nádhera/KINO pondělí za příznivou cenu
 20:00 Mládí/KINO pondělí za příznivou cenu
12.1. 17:30 Spectre: James Bond/KINO hit
 20:00 Hunger games: Síla vzdoru/KINO hit
13.1. 15:30 Ida/KINO senior
 17:30 Hunger games: Síla vzdoru/KINO hit
 20:00 Spectre: James Bond/KINO hit
15.1. 17:30 V srdci moře/KINO Hit
 20:00 Osm hrozných/KINO Hit
 16.1.15:30 O Maryšce/KINO pro děti+ animační dílna
 17:30 Osm hrozných/KINO hit
 20:00 V srdci moře/KINO hit
17.1. 15:30 Čert a Káča/DIVADLO pro děti
 17:30 V srdci moře/KINO hit
 20:00 Osm hrozných/KINO hit
18.1. 17:30 Ztraceni v Mnichově/KINO  pondělí
  za příznivou cenu

 20:00 American Ultra/KINO pondělí za příznivou cenu
19.1. 17:30 Room/KINO hit
 20:00 Zbrusu nový zákon/KINO hit
20.1. 15:30 Domácí péče/KINO senior
21.1. 17:30 Samba/KINO klub
 20:00 Ejzenštejn v Guanajuatu/KINO klub
22.1. 20:00 Most špiónů/KINO hit
23.1. 15:30 Malý princ/KINO pro děti
 17:30 Most špiónů/KINO hit
 20:00 U moře/KINO hit
24.1. 15:30 Obušku, z pytle ven!/DIVADLO pro děti
 17:30 U moře/KINO hit
 20:00 Most špiónů/KINO hit
25.1. 17:30 Divoké historky/KINO pondělí za příznivou cenu
 20:00 Whiplash/KINO pondělí za příznivou cenu
26.1. 17:30 Milenci těch druhých/KINO hit
 20:00 Sicario: nájemný vrah/KINO hit
27.1. 15:30 Iracionální muž/KINO senior
 17:30 Sicario: nájemný vrah/KINO hit
 20:00 Milenci těch druhých/KINO hit
28.1. 17:30 Malory/KINO dokument Helena Třeštíková
 20:00 Zkáza krásou/KINO dokument Helena Třeštíková
29.1. 17:30 Lída Baarová/KINO hit
 20:00 Reverant: Zmrtvýchvstání/KINO hit
30.1. 15:30 StarWars/KINO pro děti
 17:30 Reverant: Zmrtvýchvstání/KINO hit
 20:00 Lída Baarová/KINO hit
31.1. 15:30 Jak na obra/DIVADLO pro děti
 17:30 Lída Baarová/KINO hit
 20:00 Reverant: Zmrtvýchvstání/KINO hit



Nový objekt ČZU potvrzuje dynamický 
rozvoj této univerzity. Ve středu 16. 
prosince 2015 bylo slavnostně otevřeno 
Mezifakultní centrum environmentálních 
věd II, které bude sloužit Fakultě 
agrobiologie, potravinových a přírodních 
zdrojů a Fakultě životního prostředí. 
Ateliéry s výhledem na starobylou Prahu, 
učebny s nejmodernější audiovizuální 
technikou i nové laboratoře mají nyní 
k dispozici studenti České zemědělské 
univerzity v  Praze. Moderně vybavené 
laboratoře se špičkovým zázemím, včetně 
školních podniků, umožňují vynikající 
vzdělávání s možností osobního růstu, 
včetně zapojení do vědeckých projektů 

doma i v zahraničí. Nové učebny, studovny, 
knihovny, laboratoře, přípravny, sbírky, 
ateliéry, sklady, pracoviště pedagogů 
se rozprostírají na ploše přes 5 500 m2. 
Sedmipatrový objekt se pyšní speciálními 
fotovoltaickými panely na jižní stěně, 
unikátní zelenou střechou i originálními 
pilíři z přírodních materiálů. Realizace 
trvala 13 měsíců a stála přibližně 320 
milionů Kč. Dotací ve výši 260 milionů Kč se 
na projektu podílelo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. „Jde o největší 
investiční akci od vybudování univerzitního 
areálu v  šedesátých letech minulého 
století,“ vyzdvihl přínos sedmipatrového 
objektu rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. 

h. c. Nové výukové prostory a laboratoře 
významně přispějí k  zvýšení komfortu 
vzdělávání studentů a přispějí k rozvoji 
vědeckovýzkumných aktivit v  oblastech 
hydrobiologie, protipovodňové ochrany,
hydrochemie a ekofyziologie a liche-
nologie. Odpovídající zázemí zde získá 
i Katedra zahradnictví, především pro 
výuku předmětů z  oborů ovocnictví, 
zelinářství, květinářství, vinohradnictví a 
vinařství, školkařství, pěstování jedlých a 
léčivých hub, a také pro výzkum v těchto 
oblastech za pomoci sofi stikovanějších 
metodik a zařízení.
(zdroj: tiskové oddělení ČZU)

Otevření nového autosalonu a 
fl eetového centra Škoda na Praze 6. 
Společnost PŘEROST A ŠVORC AUTO 
prodává a servisuje vozy ŠKODA již od 
roku 1996. V  Praze 6 ve Veleslavínské 
ulici tak zahájí svojí 20. sezónu v nových, 
moderních prostorách. Těmi původními 

dveřmi „starého“ autosalonu projelo 
úctyhodných 30  000 prodaných nových 
vozů. Slavnostní zahájení za přítomnosti 
vedení Škoda Auto a významných 
obchodních partnerů proběhlo ve čtvrtek 
10. prosince 2015 v  milé atmosféře. 
Přítomných asi 400 hostů mohlo kromě 

nových prostor autosalonu a fl eetového 
centra obdivovat jeden výjimečný vůz 
– pro mnoho návštěvníků to nebyl vůz, 
ale šperk – tedy ŠKODA SUPERB BLACK 
CRYSTAL, který vévodil i na pražském 
DesignBloku 2015. 

Radnice začala se zveřejňováním 
datasetů. Vedení Prahy 6 přistoupilo 
k  dalšímu kroku v  rámci procesu 
otevírání radnice veřejné kontrole. Za 
tímto účelem zveřejnila radnice první 
tři datové sady. Konkrétně se jedná o 
faktury a uzavřené smlouvy za tři čtvrtletí 
2015 a dále jmenovité hlasování členů 
zastupitelstva od voleb v roce 2014. 
„Přínosem zveřejnění je, že každý si tyto 
datasety může stáhnout a pracovat s nimi, 

hledat v  nich souvislosti, třídit je podle 
libovolných kritérií. Nechceme nic tajit a 
přivítáme, když někdo něco vyzkoumá a 
dá nám to vědět“, uvedl Oldřich Kužílek, 
předseda komise pro otevřenou radnici.
„Například by to mohla být metadata 
o usneseních zastupitelstva a rady, 
interpelacích, dále údaje o komisích 
a výborech, organizacích zřízených 
městskou částí, ale i přehled nájemních 
smluv pro nebytové prostory a garáže, 

výstupy veřejných zakázek, e-aukcí a 
e-tržiště, granty, výsledky vyhledávání 
a další“, doplnil starosta Ondřej Kolář. 
Datasety jsou zveřejněny na webu Prahy 
6 v  rubrice „K nahlédnutí veřejnosti / 
Otevřená data“, kde jsou odkazy na 
jejich umístění v  celoměstském systému 
„Opendata hl. m. Prahy“. Praha 6 je tak 
historicky první pražskou městskou částí, 
která zveřejnila sady otevřených dat.
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ÚT 12/01
 Písecká brána 
 16:00 

ÚT 19/01
 Villa Pellé 
 16:00 

ÚT 26/01
 Villa Pellé 
 16:00 

NOVOROČNÍ KONCERT Z CYKLU ZLATÁ 
ŠEDESÁTÁ – KAREL ŠTĚDRÝ
Do nového roku vstoupí Fresh senior s koncertem 
z cyklu Zlatá šedesátá.Pozvání přijal zpěvák, 
moderátor a herec Karel Štědrý.

BESEDA S REŽISÉREM JIŘÍM SVOBODOU
Diskusní klub Tomáše Piláta nejen o  lmovém díle 
Jan Hus.

AKADEMIE FRESH SENIOR – ŠKODLIVÉ A 
PROSPĚŠNÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH
Dr. Jitka Hořejšová nás provede cyklem Anti-aging, 
který se věnuje omlazování lidského organismu.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ
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TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
úterý 11:00―12:00

VÝTVARNÝ KURZ
úterý 10:00–12:00
a 12.00–14:00

KONDIČNÍ A 
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
středa 9:00–9:50 
a 9:50–10:40

ANGLICKÁ KONVERZACE
středa 10:00―11:00 
a 11:00―12:00

FRANCOUZ.  KONVERZACE
čtvrtek 10:00―11:00 
a 11:00―12:00

TAJ-JI
čtvrtek 10:00–11:00 
a 11:00–12:00

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
út–pá 10:00–14:00 
tel. č.: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

Přihlásit se můžete také 
v Klubovně Fresh senior, 
Villa Pellé, Pelléova 10, 
160 00 Praha 6

MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ DO KURZŮ 
FRESH SENIOR OD 12. LEDNA 2016

PROGRAM ⟶ LEDEN 2016

Fresh Senior ⟶ Praha 

BEZPLATNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
ÚTERÝ 13:00–14:00
Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6
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MČ Praha 6 nabízí možnosti řešení 
dopravní situace po otevření tunelu 
Blanka. Starosta MČ Praha 6 Ondřej Kolář 
na magistrátu hl. m. Prahy u náměstka 
primátorky Petra Dolínka prezentoval 
návrhy řešení některých dopravních 
problémů na území městské části po 
otevření tunelového komplexu Blanka. 
V  rámci slíbených rychlých, levných a 
efektivních řešení by se změny měly 
dotknout výjezdu z  tunelu Blanka do 
ulice Pod Královkou, projektu „zelená 
Malovanka“ a stanice metra Nádraží 
Veleslavín. 
Zelená Malovanka se po otevření Blanky 
stala přetíženým dopravním uzlem, který 
výrazně zasahuje do životního prostředí 
navazujícího obytného území. Hned v 
prvních dnech křižovatka vykázala řadu 
nedostatků, která vyžadují okamžitá 
řešení. MČ Praha 6 proto navrhuje 
možnost levého odbočení při výjezdu 

do území Břevnova, které náměstek 
Dolínek akceptoval jako velmi výhodné a 
podstoupil k řešení. Také další požadavek 
na hledání možnosti maximálního 
zakrytí křižovatky uspěl a největší otvor 
pod bytovými domy tak bude moct být 
uzavřen. Město začne hledat způsob 
nejvýhodnějšího provedení.
Nádraží Veleslavín. S  některými nedo- 
statky se potýká také nově otevřená 
prodloužená trasa metra, konkrétně 
stanice Nádraží Veleslavín. Slibované 
řešení výstavby pásového dopravníku, 
které navrhoval náměstek primátorky, 
je podle našich informací z technických 
důvodů prozatím v nedohlednu. MČ 
Praha 6 bude ale žádat Dopravní podnik, 
aby alespoň viditelně vyznačil vodorovný 
orientační pás, který bude cestující 
vizuálně upozorňovat na možnost 
povrchového přístupu k  výtahu. Ten je 
sice situován nevhodně až za prostorem 

komunikace Veleslavínská, jeho využívání 
je ale pro komfort cestujících velmi 
žádoucí. Toto opatření může nepochybně 
a rychle přispět ke zlepšení stávající 
nevyhovující situace.
Všem občanům pak vedení radnice děkuje 
za konstruktivní příspěvky do proběhlé 
debaty o dopravních problémech 
v dopravě po otevření tunelového 
komplexu Blanka. Vašimi konkrétními 
návrhy na komplexní zlepšení dopravní 
situace se zabýváme v úzké součinnosti 
s  hl. m. Prahou a dalšími institucemi 
souvisejícími s městskou infrastrukturou. 
Řešení a možná opatření zároveň 
konzultujeme i s dopravními experty z 
Inženýrské akademie České republiky, 
která je nám nezávislým poradcem při 
rozhodování. O veškerých provedených 
změnách vás budeme i nadále průběžně 
informovat prostřednictvím informačních 
kanálů radnice Prahy 6.

Reklamních laviček v Praze 6 ubyde. 
Na základě analýzy plakátovacích 
ploch, zpracované Kanceláří architekta, 
bylo doporučeno počet laviček na 

území Prahy 6 postupně omezovat. 
Akce je rozdělena do dvou fází. V první 
fázi bude bez náhrady odstraněno 64 
laviček z celkových 171 (únor 2016). V 

navazující druhé fázi bude zbývajících 
107 laviček, které slouží převážně v 
blízkosti zastávek MHD, nahrazeno 
novým nereklamním mobiliářem (do 
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Radnice bude zveřejňovat platy 
a odměny. Rada městské části na svém 
jednání projednala a schválila usne-
sení týkající se poskytování informací 
o zveřejňování platů a odměn členů 
Zastupitelstva městské části Praha 6 
a dalších členů výborů a komisí i za-
městnanců úřadu. Programové pro-
hlášení Rady MČ Praha 6 si jako jednu 
z  priorit klade i zveřejňování dosta-
tečných informací o vyplácení odměn 
na radnici. Rada městské části Praha 
6 proto rozhodla, že zveřejňovány bu-
dou jmenovitě měsíční odměny uvol-
něných členů Zastupitelstva městské 
části Praha 6, s uvedením funkce a 
přesné výše měsíční odměny. Dál rada 
vyslovila souhlas s  tím, aby byl znám i 
měsíční plat tajemníka a vedoucích od-
borů Úřadu městské části Praha 6 dle 
platového výměru, a to nejmenovitě, 
ale s  uvedením funkce. Platy budou 
uveřejňovány v pásmech po 5 000 Kč 
(např. 55 000-60 000 Kč). Dostupné bu-
dou i informace o tom, kolik činí roč-
ní součet odměn tajemníka a všech 
vedoucích odborů za splnění mimo-
řádných úkolů. I tyto údaje budou 

publikovány nejmenovitě, vždy však 
s  uvedením konkrétní funkce a v roz-
mezí po 50 000 Kč. „Rada naší městské 
části neudělala vlastně nic jiného, než 
že splnila to, co slíbila. Jde o krok k větší 
otevřenosti radnice a vyšší míře trans-
parentnosti prostřednictvím veřejné 
kontroly“, komentoval rozhodnutí rady 
starosta městské části Praha 6 Ondřej 
Kolář. „Jsem rád, že si dnes můžeme od-
škrtnout jeden z významných bodů na-
šeho programového prohlášení. Je za 
tím poměrně hodně vynaložené práce 
nejen mé, ale především Oldřicha Ku-
žílka, který tady na Šestce vede komisi 
pro otevřenou radnici. Po zveřejňování 
smluv, veškerých faktur včetně metadat 
a jmenovitém hlasování členů zastupi-
telstva je todalší velký krok směrem k de-
klarované transparentnosti radnice, kte-
rou od nás veřejnost očekává,“ uzavřel 
místostarosta Prahy 6 Jan Lacina, který 
je zodpovědný za problematiku ote-
vřené radnice. Uvedené údaje budou 
zveřejňovány především na interneto-
vých stránkách městské části Praha 6, a 
to v uvedeném rozsahu a i formě. Aktu-
alizovány budou jednou ročně.

konce roku. V souvislosti s jednáním o 
vymístění reklamních laviček v Praze 6 
byla vypracována komplexní analýza 
veškerých místních plakátovacích 
ploch. Význam plakátovacích ploch 
spočívá převážně v  nižších nákladech 
na prezentaci, zejména pro propagaci 
kulturních a společenských akcí. Kromě 
plakátovacích přístřešků u zastávek 
MHD a několika málo plakátovacích 
ploch a válců mají AD-net lavičky na 
propagaci takovýchto aktivit vzhledem 
k jejich počtu na území MČ P6 nejvyšší 
podíl. I přesto se však často nacházejí 
zanedbané a ve špatném stavu. Lavičky 
na mnoha místech slouží pouze 
reklamnímu účelu a pro sezení nejsou 
dobře ergonomicky uzpůsobeny. I 
proto se vedení Prahy 6 rozhodlo jejich 
vymístěním či případnou výměnou za 
nereklamní mobiliář přispět k vizuální 

kvalitě veřejného prostoru a množství 
těchto reklamních ploch nahradit 
menším počtem nových vylepovacích 
rondelů v  jednotném designu. Jejich 
umístění bude preferováno zejména 
v  nově rekonstruovaných prostorách, 
aby byla zachována kontinuita parteru 
jako celku. Plochy by měly sloužit 
striktně pro prezentaci kulturních 
aktivit na území Prahy 6. Zhotovitel 
mobiliáře i provozovatel bude vybrán 
formou výběrového řízení. Konkrétní 
provedení a způsob provozu rondelů 
je předmětem navazujících jednání na 
MČ P6, počítá se však s osvětlenou verzí 
z  kvalitních materiálů, odolávajících 
povětrnostním podmínkám. Jejich 
umístění by tak mimo reklamní funkce 
mělo přispět k  oživení veřejných 
prostor v průběhu celého dne.

Signál v tunelech nové části trasy 
A metra byl spuštěn ve zkušebním 
provozu. Cestující pražskou MHD si  
mohou od půlky prosince vychutnat 
po celé délce trasy Bořislavka – Motol 
jak volání, tak i datové připojení s 
vysokorychlostní síť LTE. „Jedná se 
důležité vykročení k tomu, aby se mobilní 
signál stal samozřejmou součástí celého 
pražského metra a ještě tak zvýšil jeho 
kvalitu a atraktivitu. Naším cílem musí 
být, aby MHD nebyla jen levnou, rychlou a 

ekologickou variantou cestování po Praze, 
ale nabízela cestujícím i další bonusy, 
například v tom, že si po cestě budou moci 
vyřídit své pracovní či soukromé záležitosti,“ 
řekl náměstek pražské primátorky Petr 
Dolínek. „Pevně věříme, že se tímto krokem 
dále zvýší komfort cestování v metropoli. 
Zároveň doufáme, že se po skončení 
zkušebního provozu bude signál rozšiřovat 
i na další úseky metra,“ uvedl Jaroslav 
Ďuriš, generální ředitel a předseda 
představenstva DPP.



Evo, proč Ti říkají Krůta?
Protože jsem krůta. Lidi si z nás dělali 

srandu, když jsme jezdily s Kačkou Chou-
rovou, že jsme takový dvě husičky, krůtič-
ky. Byly jsme jen dvě a trenér, říkaly jsme, 
že jsme krůtí tým. Kačka už nejezdí, stu-
duje fyzioterapii, tak jsem krůta sama.

Narodila ses ve Vrchlabí. Dá se říct, že 
to je pořád Tvůj domov?

Určitě, já tam často jezdím, bydlí tam ro-
diče, vracím se domů. I když jsem od osm-
nácti víc v Praze, jsme pořád v kontaktu, 
voláme si, ráda jezdím do Vrchlabí a za 
babičkami. Můj druhý domov teď bude 
v Dejvicích, koupila jsem si tady byt a mo-
mentálně se na něm pracuje. Ale poma-
lu. Já si ráda buduju domov podle svých 
představ. Ale protože příroda je pro mě 
moc důležitá, jsou Krkonoše favoritem... 

Máš v Krkonoších nějaké místo
svého srdce?

Mám ráda městský park nad Vrchlabím, 
což je hezký les nad městem, a pak naho-
ru na Strážný. Já tam jezdím na koně na 
farmu U Kopeckých, takže tam jsem nej-
častěji. Ale v Krkonoších nemám jenom 

jedno oblíbené místo.
 Kdy jsi kupříkladu byla na-

posled na Sněžce?
Minulé léto při východu slunce. V osm 

večer jsme vyrazili ze Špindlerovky na 
Sněžku. Šli jsme pěšky, potmě, bez čelov-
ky, tak dvě tři hoďky. Dorazili jsme na vr-
chol v jedenáct večer, rozložili si tam spa-
cáky a karimatky, přespali tam a čekali na 
východ slunce. Jenomže ráno bylo úplně 
zataženo, takže jsme ho nakonec neviděli. 
Byl to i tak zážitek, v noci jsme se budili 
každou půlhodinu, byla docela zima, tla-
čily nás kameny, ale byla to sranda.

Jsi majitelkou koně, kdy na něm 
přijedeš do Prahy?

Majitelkou koně jsem od té doby, 
kdy jsem ho dostala jako dárek od měs-
ta Vrchlabí. Když jsem vyhrála na ZOH 
v Soči, vrchlabská radnice pro mě chys-
tala slavnostní uvítání a nevěděli, co mi 
dát. Tak se ptali mamky, co bych si přála. 
Říkala, že nic, že nemám žádný přání, ale 
pak z ní vypadlo, že jsem si vždycky přála 
koně. A oni se toho chytili a dostala jsem 
Pepina. Je to střední poník. A jestli na něm 

přijedu do Prahy, nevím, to by asi musela 
být nějaká sázka. On by se ale v Praze bál, 
je takový vylekaný.

Sport. Většinou jsou na vině ro-
diče. Kdo Tě přivedl na zasněže-
né svahy Krkonoš?

Byla to mamka. Ona si vždycky přála žít 
na horách a do Vrchlabí se kdysi přistěho-
vala z Litoměřic, prý jenom na jeden rok. 
No, a už tam bydlí pětadvacet let. Když mi 
byly dva, chodili jsme na lyže do měst-
ského parku nad Vrchlabí. A když mi bylo 
šest, tak jsem začala jezdit na půjčeném 
prkně. To jsem vůbec nechtěla dát z ruky, 
tak mi ho nakonec naši koupili. 

Někdy se rodiče stanou trenéry svých 
dětí. Jak to bylo u vás?

Tak to u nás nebylo. Rodiče mi ale po-
mohli tím, v jakém prostředí jsem vyrůs-
tala, že mi dali nějaké zásady. A také tím, 
že mě podporovali v tom, co jsem chtěla 
dělat. A později tím, že mi řekli, že nějaký 
sport musím dělat. Pokud mě nebaví ly-
žování, tak ať si vyberu nevím co, nějakou 
druhou věc a ne že budu doma.... Myslím, 
že mi pomohli v ten moment, kdy ostatní 

Eva Samková má za sebou raketovou sportovní dráhu: v sedmnácti letech se stala juniorskou mistryní světa, což zopa-
kovala ještě dvakrát, a ve svých jednadvaceti se stala olympijskou vítězkou ve snowboardcrossu na Zimních olympijských 
hrách v Soči. Získala tak historicky páté české individuální zlato ze zimních olympijských her. 

Narodila se ve Vrchlabí a nyní žije část roku v Praze a druhou část roku tráví na svazích ledovců počínaje Alpami a konče 
Jižními Alpami na Novém Zélandu.

Rozhovor s Evou Samkovou

JEZDÍM SPÍŠE
NA POCIT
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děti končí a taky v tom, že jim bylo jed-
no, jaké mám výsledky. Rodiče samozřej-
mě byli rádi, když jsem něco vyhrála, ale 
hlavně chtěli, aby mně to bavilo a abych 
se neválela doma. A teď mi zase pomoh-
li s tím, že mi neříkali, že musím vyhrávat 
a vůbec nejvíc tím, že i po olympiádě zů-
stali v pohodě a normální.

Rodiče tě skutečně nikdy nenu-
tili k vítězství?

Máma mi říkala, že nemusím vždycky 
vyhrát, že si mám radši přibrzdit, táta mi 
ale říkal, ať to smažím. On jezdil rychle 
i autem, tak to mám po něm. Táta jezdil na 
prkně, nikdy jsem ho neviděla na lyžích... 
Hodně jsme spolu jezdili na snowboardu 
a táta mi vysvětloval, jak se jezdí oblouky 
po hranách. Můj táta umí parádně jezdit 
oblouky po hranách. Já to vždycky smej-
kala, zametala a on mi vysvětloval, jak 
jezdit čistě po hranách. Takže to byl mož-
ná ten základ...

Takže táta byl první trenér?
Určitě nebyl trenér, byl to táta, který mě 

bral ve Vrchlabí na prkno. Když jsem pak 
už závodila a táta byl trochu se zdravím 
v krizi, tak jsem si před závodem připra-
vila kartičku do kapsy a když jsem dojela 
do cíle a vyhrála, tak jsem napsala něco 
jako: Jezdím pro tebe, tati!  A ukázala to 
na kameru. Abych mu zlepšila náladu, 
moc to v té době potřeboval. Pak jsem si 
myslela, že to mamku bude mrzet, ale ona 
není žádná měkota. Prý ale tátovi i ukápla 
slzička, a to nejsme žádný cíťové...

Vraťme se ještě k tomu, jak si se do-
stala k závodění…

Ve Špindlerově Mlýně jsem začala cho-
dit do speciální snowboardové páté třídy 
základní školy. Tu třídu pro mě museli vy-
tvořit, byla jsem tam sama. Ale na trénin-

ky jsem chodila třeba s běžkaři. No, a pak 
jsem začala studovat na Sportovní akade-
mii ve Špindlu a začala s freestylem.

 A proč jsi u freestylu nezůstala?
Zlom nastal, když jsem se zranila. Zlo-

mila jsem si nohu a začala se bát. Chodila 
jsem na ty své milované koně na Strážný 
a Terka Kopecká, která dělala fyziotera-
peutku u snowboardcrossové reprezen-
tace, mi jednou nabídla, jestli bych na 
jednu sezónu s nimi nezkusila jezdit. To 
bylo v roce v roce 2008 a já zjistila, že mě 
to baví a že to pro mě má smysl. První rok 
jsme byli převážně v Rejdicích a jezdili na 
republikové závody. V další sezoně jsem 
zkusila Evropský pohár, který jsem vyhrá-
la a ještě dva závody ve svěťáku.

Tomu se říká raketová kariéra. Jak 
vypadá běžný tréninkový den v Praze 
na Dukle a jak na ledovci?

Když jsme v Praze na Dukle, tak ráno je 
trénink anebo si jdu zaběhat do Tichého 
údolí, pomalu, tak 6 - 7 kilometrů. Pak je 
oběd a odpoledne je rehabilitace, trochu 
posiluju a večer někdy jdu na gymnastiku. 

Když jsme na ledovci, tak se odjíždí už 
v osm ráno a od devíti do dvou trénuje-
me. Mezitím je jen krátká přestávka na 
svačinu. Pak je oběd a odpoledne spíš je-
nom posilování nebo zase někde na sně-
hu, abychom využili, že jsme na ledovci.

Jak se změnil Tvůj život po Soči?
Hrozně, hrozně moc. Už předtím jsem 

měla povinnosti, ale po Soči toho je mno-
hem víc. Je to průběžný, už to umím tro-
chu eliminovat, mám nové manažery, kte-
ří také umějí říkat ne, tak to už jde... Mám 
pořád stejně tréninků, ale do toho navíc je 
kůň, kterého chci stíhat, chci se vídat s ka-
marády a do toho přichází řada sponzor-
ských akcí. Snažíme se to ladit tak, aby mě 

to bavilo, chci, aby to zapadalo do mého 
smýšlení, aby mi to bylo sympatické.

Nedávno visel plakát s Tvojí fotkou 
na každé tramvajové zastávce...

Když jedu domů tramvají, tak se vidím, 
to je šílený... Bylo to hrozně divný, ale 
kamarádi zase říkali, že když mně nevidí 
naživo, tak alespoň na billboardu, když je-
dou ráno do školy.

Loňskou sportovní sezónu jsi ukon-
čila předčasně. Některé Tvé fanouš-
ky to zaskočilo.

Bylo mi nepříjemné, jak jsou lidi schop-
ni si sportovce přivlastňovat. Já to ne-
mám ráda, já mám ráda nějakou volnost. 
Bylo hezké, že mě lidi podporují, ale tako-
vý jako Naše Eva, to je, jako bych vůči nim 
měla nějakou odpovědnost jezdit závody. 
Ale já jezdím hlavně pro sebe, protože mě 
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to baví a takové řeči, že jsem plno lidí zkla-
mala, to není fér. Náš sport je tak náročný, 
že pokud si člověk není opravdu jistý, tak 
by se neměl do žádné tratě pouštět, pro-
tože je to vážně nebezpečné. Když člověk 
jezdí, tak by měl fakt chtít. Já jsem byla 
před rokem na podzim hrozně unavená, 
měla jsem toho v hlavě moc. Byla jsem 
myšlenkami úplně jinde, přišla jsem na-
horu na kopec a myslela jenom na to, kdy 
trénink skončí. Já chtěla, aby mě to bavilo, 
jenomže mě to nebavilo, nemohla jsem 
za to. Snažila jsem se, ale nešlo to. Tak 
jsem skončila sezónu a dělala snowboar-
dové kempy s dětmi, to mně bavilo - nic 
jsem nemusela, nikdo mě do ničeho ne-
nutil. Jestli jsem byla venku hodinu nebo 
pět, to bylo úplně jedno. Ta volnost byla 
najednou tak skvělá, že jsem se nabila 
pozitivní energií. Teď se na závody hrozně 
těším a mám pocit, že jsem soustředěná.

Co bude dělat Eva Samková
v 35 letech?

To tedy nevím. Asi bych chtěla pracovat 
s dětmi, chtěla bych trénovat. Teď jsem 
se dostala na Fakultu tělesné výchovy 
a sportu na trenérský obor. Určitě budu 
bydlet na vesnici, buď v Krkonoších, ane-
bo někde u Prahy a budu dojíždět. Ráda 
bych někde na samotě, kde bude klid. 

No a budu sportovat a vařit a taky péct. 
Pečení je můj velký koníček. Snažím se 
péct dobré a zdravé věci. Děti rády rozlišují 
věci na dobré a na zdravé a já bych to ráda 
propojila. Například cuketové brownies, 
mrkvový dort nebo muffi  ny z bezlepkové 
mouky, místo cukru javorový sirup...

Jo, a taky mně baví chodit do kaváren, 
mohla bych být třeba kavárenský kritik.

Co dělá Tvůj saxofon?
Saxofon leží na skříni. Teď jsem si kou-

pila ukulele. Kamarád měl ukulele na 
Novém Zélandu, tak jsem se do něj za-
milovala (do ukulele -  pozn. redakce), baví 
mě učit se na ně hrát. Celý podzim jsem 
ukulele brala s sebou na ledovce, saxofon 
by byl složitější. Ale koupím si nový, už se 
na to chystám tři roky a babička mi na 
něj přispěla k narozeninám.

Jaké máš přání do roku 2016?
Aby bylo všude víc klidu. A já jako 

osobně? Já moc přání nemívám, asi 
aby mě ježdění bavilo a šlo mi to. Já 
myslím, když budu sama se sebou 
spokojená, tak to vždycky nějak 
dobře dopadne. Věřím, že výsled-
ky jsou na to navázané. Když se mi 
líbí, jak sama jezdím, tak se pak 
dostaví tak nějak souběžně... Tak-
že jezdím spíš na pocit. 

Text a foto: 
Martin Slunečko
zimní foto: archiv
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Všelijak se naše rodina toulala kolem 
Prahy, třebaže otec měl dávno zakotve-
ný domov ve Vokovicích čp. 50, kam si 
přivedl naši maminku z  malé podkrko-
nošské vesnice Slatiny nad Úpou, několik 
kilometrů od Červeného Kostelce, Hoři-
ček a České Skalice. Jenomže tam ve Vo-
kovicích by se octla na několika metrech 
pohromafě tchýně se snachou a k tomu 
není třeba nic dodávat. Po svatbě se dali 
naši vyfotografovat do elipsovité podo-
by vhodné k zavěšení do ložnice. Na fot-
ce je vidět, že to byla dvojice pohledná 
a plná energie. Takže se chtěla osamo-
statnit a v létě roku 1936 jsme zřejmě 
našli to pravé, a to v Praze Veleslavíně 
(čp. 137 v ulici Veleslavínské, později pře-
zvané Pod Novým lesem): šlo o nájem 
zahradní restaurace U Strnadů. 

Rodina Strnadových - proslulá zahrad-
nická fi rma - patřila k místní aristokracii. 
Na vršku, asi tři metry nad komunikací, 
po níž sem tam projelo auto a přibližně 
stejně často i koňský povoz, byl krytý 
kuželník přitažlivý i pro děti, za výčepem 
velký sál s  klavírem a z okna přes ulici 
výhled na mlází, z něhož mezitím vyrostl 
mladý les. Nad ním se tehdy zcela naho-
ře začínalo se stavbou Ústřední vojenské 
nemocnice, což už bylo ve Střešovicích, 
hraniční čtvrti sbratřené s naší stejně ply-
nule jako na druhém konci s Vokovicemi. 
V lesíku se dalo běhat, v zimě sáňkovat, 
kousek dál byl rybníček vhodný pro letní 
i zimní obveselení. V zimě vždy mrzlo, jak 
se patří na zimu. Ostatně tehdy zamrzala 
i Vltava, a podle některých klimatologů 
šlo o konec poslední doby ledové, která 
prý začala v Evropě kolem třicetileté vál-
ky. Její kus jsem tedy ještě stihl, ale připa-
dá mi, že ještě pitomější rozmary počasí 
začaly kolem nástupu 21. století s novou 
érou údajného globálního oteplení.

 S nejistotou jsem očekával nástup do 
školy, od které jsem si nic nesliboval. Byl 
předčasný, neboť jsem v  září roku 1936 
ještě nedovršil zákonem předepsaný vě-
kový limit šesti let. Zapsali mne, jistě ne 
proto, že bych byl už dostatečně vyspě-
lý na duchu a na těle, ale spíš aby vyšli 
vstříc milým rodičům, toužícím uvolnit si 
ode mne ruce - alespoň jedno břemeno 

zmizí na dopoledne z dohledu.
Do první třídy obecné školy jsem začal 

chodit 1. září 1936 v Praze, a to ve Střešo-
vicích, do budovy stojící proti kostelu sv. 
Norberta. Změřte si to: z čísla 137 v uli-
ci Pod Novým lesem je to slušná dálka 
na prvňáčky (z nichž některým ještě ani 
nebylo šest!). Šlo se kolem malých stře-
šovických domečků, kde žili lidé chudí, 
což bylo znát na dálku. Vedle školy stála 
záhadná budova zvaná Norbertinum, za 
školou byla sokolovna (kam mne rodiče 
bez mého přičinění také zapsali) a dole 
pod kopečkem měl krámek knihkupec 
pan Wolf, u kterého jsme si kupovali psa-
cí pera za 5 haléřů. Ta se sofi stikovaněj-
ším tvarem stála desetník.

  Do třídy mne dovedla matka, protože 
otec se musel starat doma o běh živnosti 
hostinské. Brečel jsem velmi, bál jsem se 
všeho, ostatně jsem byl věkem o čtvrt roku 
podměrečný, ale hlavně mně vadil protiv-
ný zápach budovy. Trvalo mnoho let, než 
jsem pochopil, že každá škola má nějakou 
svou problematickou vůni a že se s tím 
musí žáci i učitelé smířit. Usadili mne ne-
šťastného do lavice a pocit existenciálního 
osamění se vystupňoval v  okamžiku, kdy 
se za dospělými průvodci zavřely dveře. 
Slzy mi tryskaly víc a víc. Děti kolem sebe 

jsem nevnímal, i když mezi nimi někde mu-
sel být můj tehdejší kamarád Jirka Šťastný, 
s kterým jsem trávil na ulici už předchozí 
měsíce. Ten tolik vystrašen asi nebyl, proto-
že byl nejmladší z dvanácti dětí a od souro-
zenců věděl mnohé o způsobu života, kte-
rý byl pro mne skokem do neznáma.

Paní učitelka byla hodná, chápavá 
a uklidňující máma, leč mne nemohlo 
uklidnit nic. Vysvobození ohlásil koneč-
ně pan školník. Pod schody byl zavěšen 
masivní zvon, na kterém ohlásil konec 
hodiny. Pro tentokrát se už mohlo jít 
domů. Nejraději bych se tehdy přihlásil 
ke starému vtipu ze školního prostředí, 
kdy se prvňáčkovi zákonitě vkrádá po 
takové návštěvě školy na mysl logická 
otázka: „Tak to mám na štěstí za sebou 
– a doufám, že tím to skončí, když jsem 
tam dnes šel - neboť co bych tam měl zí-
tra zase dělat?“ Nejenže jsem se na tento 
opětovný návrat netěšil, ale snad jsem si 
ani nepřipouštěl, že bych tam měl dob-
rovolně ještě někdy znovu přijít. Nicmé-
ně vrátil jsem se zpět hned druhý den, 
třetí, pak další týden, měsíc, rok a suma 
sumárum jsem nakonec ve školních la-
vicích seděl od roku 1936 až do 1955, 
tedy dvacet let.

Jaroslav Mihule

VELESLAVÍNSKÁ
SONATINA I.

Zpaměti preluduje Jaroslav Mihule

Svatební foto. Marta Mílová se provdala za Josefa Mihuleho a co z  toho později 
vzešlo, se dozvíte později

9



O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

Pane primáři, uplynulo 10 let od 
doby, kdy se v  České republice začala 
psát historie roboticky asistovaných 
operací. Mezi prvními, kde se zača-
lo operovat robotickým systémem 
da Vinci, byla Ústřední vojenská ne-
mocnice. Byl jste vy osobně u zrodu? 
A jaké byly začátky?

Měl jsem to štěstí, že jsem u robotiky 
byl, když se s ní v Česku začínalo. Robotic-
ké centrum ÚVN bylo slavnostně otevře-
no 5. 11. 2005 a již před jeho otevřením 
probíhalo školení tří robotických týmů. 
Chirurgický tým pracoval ve složení prof. 
M. Ryska, MUDr. D. Langer, instrumentář-
ka Ing. R. Kejmarová  a Bc. B. Motyčková. 
Já byl členem urologického týmu ve slo-
žení MUDr. O. Köhler, MUDr. J. Kočárek 
a instrumentářka  Bc. P. Dvorská a třetí 
byl gynekologický tým ve složení MUDr. 
V. Folauf, MUDr. D. Procházková a instru-
mentářka Z. Rožníčková.

Jaké byly úplné začátky?
První praktické seznámení robotických 

týmů s  robotickým systémem da Vinci 
proběhlo na pitevně European Surgery 
School v Paříži. Pak následoval trénink na 
zvířecích modelech v  European Surgical 
Institute v  Hamburku. Závěrečné školení 
absolvovaly robotické týmy pod vedením 
Steva Kresse v Univerzitní nemocnici  Ha-

ckensack Medical Center v New Jersey. 
Po absolvování všech školení a stá-

ží, několika desítkách hodin strávených 
„suchým“ tréninkem s naším robotickým 
systémem da Vinci na trenažéru a po zís-
kání všech nutných certifi kátů postupně 
zahájily jednotlivé operační týmy vlastní 
robotický program. 

Vzpomínáte si na první robotem 
asistované výkony?

Úplně prvním urologickým robotickým 
výkonem byla v ÚVN dne 9. 12. 2005 pánev-

ní lymfadenektomie. Krátce na to, 16. 12. 
2005, jsme úspěšně dokončili první robo-
tickou radikální prostatektomii. Následně 
zahájil robotický operační program i chirur-
gický a gynekologický operační tým ÚVN.

Takže termín pořádání Mezinárod-
ní konference 10 let robotické chirur-
gie v  České republice není náhodný, 
ale je vztažený právě k  první robotic-
ké operaci v ÚVN?

Je to tak. Volbou termínu, ale i výjimeč-
ností jeho obsahu chceme zdůraznit vý-

ROBOTICKY OPEROVANÍ PACIENTI
NA SETKÁNÍ S OPERATÉRY I ROBOTEM

Ojedinělý zážitek připravila Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocice Praha pacientům, kteří podstou-
pili robotickou operaci. U příležitosti 10 let od uskutečnění první roboticky asistované urologické operace v ÚVN i v celé 
České republice pozvalo Centrum robotické chirurgie ÚVN na 9. prosince 2015 své pacienty na setkání s operatéry. 

Se zájmem si pacienti a jejich blízcí vyslechli prezentaci o typech existujících robotických systémů. Česká republika má 
v současnosti šest funkčních a dva dosluhující roboty Da Vinci. „Bylo skvělé vidět na vlastní oči, jak robot pracuje,“ ocenili 
mnozí. Většina také využila příležitost vyzkoušet si nácvik práce s robotickým systémem a sledovat s brýlemi 3D obraz, 
který vidí operatér při zákroku prováděném robotickým systémem.

Za 10 let robotické chirurgie bylo v celé České republice uskutečněno 8048 urologických robotických výkonů. Z nich 1763 
v Ústřední vojenské nemocnici. 

ÚVN byla společně s nemocnicí Na Homolce první v ČR, kde byl instalován v roce 2005 robotický systém da Vinci.
O rozhovor jsme požádali  MUDr. Jiřího Kočárka, Ph.D., vedoucího lékaře Centra robotické chirurgie ÚVN. 
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znam robotických operací a především 
jejich přínos pro pacienty.

K tomu nejzajímavějšímu a nejpřitažli-
vějšímu patřily přímé 3D přenosy z ope-
račního sálu. Jednalo se o roboticky asis-
tované resekce ledviny s  peroperačním 
power doppler mapováním a využitím 
FireFly. Zákroky byly provedeny týmem 
ve složení zahraničních i našich ope-
ratérů: De Nayer, Mottrie a Matějková. 
Účastníci kongresu obdrželi brýle, aby 
se mohli virtuálně přenést přímo na 
operační sál a stali se součástí zákroku. 
Pochopitelně i další témata konference, 
jako jsou karcinom ledviny, karcinom 
močového měchýře, karcinom prosta-
ty a další, oslovila přihlášené účastníky, 
kterých bylo více než 100.

Zaujala mě informace o formě pří-
mého přenosu ve 3D.  Pokud se ne-
mýlím, už se v  ÚVN 3D přenos do 
sálu uskutečnil?

V  roce 2008 jsme úspěšně uspořádali 
Evropskou robotickou konferenci (ERUS). 
Do třídenního programu bylo zařazeno 
také 9 robotických operačních výkonů 
přenášených ve 3D formátu do kongreso-
vého centra. Přenosy, které se uskutečnily 
dnes na kongresu již využívaly sofi stiko-
vanou nejmodernější přenosovou techni-
ku. Přenos tohoto typu se, pokud se ne-
mýlím, uskutečnil v ČR pouze jednou, a to 
v  rámci Výroční konferekce České urolo-
gické společnosti JEP vloni v říjnu.

To nabízí otázku, zda pracujete stále 
se stejným robotickým systémem, s ja-
kým se v roce 2005 začínalo?

Ten první, da Vinci Standard, již doslou-
žil. Po osmi letech provozu se koncem 
roku 2013 podařilo robotický systém da 
Vinci Standard vyměnit za tehdy nejmo-
dernější čtyřramenný robotický systém III. 
generace - da Vinci Si. To přineslo nejen 
FULL HD 3D zobrazení a snadněji ovlada-
telnou konzolu, ale především možnost 

používat nové EndoWrist nástroje a laser 
pro fl uorescenční detekci nádorů.

Je to aktuálně nejmodernější typ 
systému da Vinci?

Nejmodernější je da Vinci Xi. Ten v ÚVN 
instalovaný nemáme, ale zájemci se 
s  mím budou moci seznámit po celý tý-
den, který bude v ÚVN věnován 10 letům 
robotiky. V atriu pavilonu A je vystavený 
celý robotický systém da Vinci Xi, včetně 
úplné novinky, robotického operačního 
stolu. Ten se začne uvádět na trh teprve 
od příštího roku. Budou zde také ukázky, 
jak systém pracuje a dokonce bude mož-
nost si vyzkoušet, jak vypadá takový ná-
cvik pro práci s robotickým systémem. 

Kde jsou roboticky asistované zá-
kroky uplatňovány?

Obecně lze shrnout, že je robotika 
vhodná pro všechny zákroky, kde je 
potřeba co největší přesnost a co mož-
ná nejšetrnější přístup, což robotický 
systém umožňuje v  současnosti nejso-
fi stikovaněji ze všech metod. Jednou 
z největších výhod robotické chirurgie 
je trojrozměrné zvětšené zobrazení ope-
račního pole v kombinaci s vlastními ro-
botickými nástroji, které dokonale pře-

nášejí pohyb lidské ruky až na koncovou 
část nástrojů. Za 10 let činnosti našeho 
robotického centra jsme provedli více 
než 2150 roboticky asistovaných ope-
račních výkonů. V  urologii šlo nejčastěji 
o radikální prostatektomii (1661 výko-
nů), dále pak o robotickou resekci led-
viny (82 výkonů) a radikální cystektomii 
(20 výkonů). V  chirurgii byla nejčastěji 
prováděna robotická nízká resekce rekta 
a v gynekologii radikální hysterektomie.  

V  čem vidíte největší pří-
nos pro pacienta?

Jednoznačné výhody roboticky asisto-
vaných výkonů pro pacienta jsou ome-
zení traumatizace tkání v průběhu ope-
race, snížení výskytu časných i pozdních 
komplikací, snížení krevních ztrát a potře-
by transfuzí, snížení pooperační bolesti 
a dyskomfortu a kratší doba hospitalizace 
s rychlejší rekonvalescencí a návratem do 
běžných aktivit života pacienta. Zejména 
šetrnost zákroku, která ve většině umožní 
po rekonvalescenci návrat k  plné kvalitě 
života, pacienti vysoce cení.

Co byste do dalších let popřál pře-
devším pacientům?

Popřál bych, aby bylo možné provádět 
tyto zákroky velice šetrné k  organismu 
pacienta tam, kde je skutečně třeba. 

V prvních letech totiž bylo možné pro-
vádět širší spektrum robotických výkonů. 
V současné době však většina zdravotních 
pojišťoven hradí svým klientům pouze 
radikální prostatektomii, nízkou resekci 
rekta a radikální hysterektomii. Přitom ce-
losvětově roste počet publikací v  recen-
zovaných časopisech i ekonomické ana-
lýzy, které jasně prokazují příznivý cost 
efekt robotických výkonů (snížení doby 
hospitalizace, méně komplikací a rychlej-
ší rekonvalescence …). A tak bych popřál, 
aby co nejdříve nastala doba, kdy i v Čes-
ké republice, stejně jako v  ostatních vy-
spělých státech EU, dojde k rozšíření vyu-
žití robotické technologie na další výkony 
hrazené ze zdravotního pojištění. 
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leden 2016

Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.
Pokladna - Opchod Klokočí
Po - Pá: 11:00 - 19:00,  So - Ne  2 hod. před představením 
Dejvická 27, Praha 6,  tel: 233 901 384
Vstupenky lze zakoupit i přes internet:  www.semafor.cz

www.spejbl-hurvinek.cz  (najdete zde i internetový prodej)  pokladna: 
224 316 784  otevírací časy pokladny: po 13.00-18.00, út-pá 9.00-14.00 
a 15.00 až 18.00  hrajeme-li v Praze, je pokladna otevřena i o víkendu: so-ne 
9.30-11.30 a 12.00-17.00

leden 2016

pá 29 19:00   TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM

so 31 10:30 + 14:00  JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI

13. 01. ST RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA

15. 01. PÁ CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD

16. 01. SO MAM‘ZELLE NITOUCHE 16:00

18. 01. PO OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR

19. 01. ÚT ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC

20. 01. ST SLEČINKY A LUPIČI

21. 01. ČT MIZINA ČÍHÁ

22. 01. PÁ HODINY JDOU POZPÁTKU

23. 01. SO KDYBY TISÍC KLARINETŮ 16:00

28. 01. ČT PRSTEN PANA NIBELUNGA

29. 01. PÁ NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU

30. 01. SO ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC 16:00

HOSTÉ :
04. 01. PO VŠECHNOPÁRTY

05. 01. ÚT VŠECHNOPÁRTY

11. 01. PO VŠECHNOPÁRTY

12. 01. ÚT VŠECHNOPÁRTY

14. 01. ČT INSIEME A QVISISONA

17. 01. NE BURIAN A DĚDEČEK : POPRVÉ A NAPOSLEDY 
V SEMAFORU

25. 01. PO VŠECHNOPÁRTY

26. 01. ÚT VŠECHNOPÁRTY

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
1/2016

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

Kdy se narodil mexický prezident  Benito Pablo Juárez García?

 a) 21. 3. 1789,
 b) 21. 3. 1801,
 c) 21. 3. 1806.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
a) Nejstarší kamenná miska na ztuhlý tuk (lůj), která byla nalezena ve Francii v jeskyni La Mouthe pochází 
z doby před 17 000 lety

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží sadu kalendářů na rok 2016 s fotografi emi Ivana Krále

1. Jan Vlček, Praha 6  2. Jiří Koval, Praha 6  3. Stanislav Sojka, Praha 6

Ceny si vyzvedněte do 30. ledna 2016 v novém autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny od 
8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin. 

Své odpovědi zasílejte na adresu: Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz
SMS: 602 248 494 nejpozději do 20. ledna 2016,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V lednu soutěžíme o tři sady dárkových předmětů z kolekce Škoda Auto.



Nachází se v  Bubenči a spojuje ulice 
Antonína Čermáka a Heineho. Původní 
označení od roku 1925 bylo Kahlerova, 
po německém poimpresionickém malíři 
žijícím v Praze. Tento název platil do roku 
1940, tehdy se přejmenovala na Seibto-
va. Karl Heinrich Seibt byl německý osví-
cenecký fi lozof a univerzitní pedagog 
v Praze, který se zasloužil o zřízení českých 
gymnázií. V letech 1945 se nakrátko vrátil 
původní název a od roku 1947 nese ulice 
dnešní pojmenování.

Benito Pa-
blo Juárez Gar-
cía byl vojen-
ský a politický 
činitel indiánské-
ho původu a od 
roku 1861 me-
xický prezident. 

Benito Juárez se 
narodil 21. března 
1806 v  obci San 
Pablo Guelatao, 
která se nachází 
v pohoří dnes zná-
mé jako Sierra Juá-
rez. Ve třech letech 
mu zemřeli oba ro-
diče, proto se mu-
sel přestěhovat ke strýci. Ve dvanácti spolu 
se svou sestrou odchází do Oaxacy, kde 
začal chodit do školy. Po školní docházce 
započal studium kněžství, ale nakonec 
upřednostní právnické vzdělání, z  které-
ho roku 1831 absolvuje. Stal se právníkem 
a soudcem a zasedá ve státní radě Oataxy. 
V letech 1847 - 52 byl guvernérem státu. 
Během svého funkčního období podporo-
val válečné úsilí proti Američanům v me-
xické válce. Zkorumpovaná vojenská dik-
tatura ho nakonec donutila k vyhnanství 
a  proto odchází do exilu do New Orleans. 
Zde již byla velká skupina stejně smýšle-
jících liberálních politiků. Tito liberálové 
zvítězili v následujících volbách a Juárez 
se vrací do Mexika, aby vykonával v nové 
vládě funkci ministra spravedlnosti. V roce 
1857 byla vyhlášena nová liberální ústava 
a on se stává předsedou Nejvyššího soudu. 
Ovšem konzervativní křídlo s  podporou 

armády a duchovenstva se 17. prosince 
1857 vzbouřilo a Juárez a mnoho dalších 
poslanců a ministrů bylo zatčeno. Ale již 
11. ledna následujícího roku byli všichni 
propuštěni. Proto odchází do  Veracruzu, 
kde  vytváří exilovou vládu. Vrací se zpět 
a v  březnu 1861 byl Juárez zvolen prezi-
dentem. Ovšem vítězství  netrvalo dlouho 
a nová vláda musela čelit novým útokům. 
Válka hrozně poškodila infrastrukturu 
země a v bídném stavu byla i ekonomika. 
Vzhledem k  zoufalé fi nanční situaci ne-
platila vláda státní dluhy. Na novou vládu 
reagovaly evropské mocnosti - Velká Bri-
tánie, Španělsko a Francie, jejichž vojska 
se vylodila ve Veracrusu. Měla zde chránit 
ekonomické zájmy svých zemí. Španělé 
a Angličani po několika měsících odpluli, 
ale Francouzi ještě dva roky bojovali o me-
xický trůn. V roce 1863 dobili hlavní město 
Mexiko City. Novým císařem se stal rakous-
ký arcivévoda Maxmilián I a vláda musela 
uprchnout do města Chihuahua City. 
V exilu zůstala dva a půl roku. Po několika 
letech bojů se nakonec Mexičanům s po-
mocí Spojených států podařilo svrhnout 
monarchii a Maxmilián byl vojenským 
soudem odsouzen k  trestu smrti. I přes 
mezinárodní prosby o amnestii odmítl 
Juárez zmírnit trest a 19. června 1867 byl 
rozsudek vykonán. Juárez poté pokračoval 
ve funkci prezidenta.

Benito Juárez zemřel 18. července 1872 
na srdeční infarkt.

Pro svůj boj proti francouzské okupaci, 
která se snažila v Mexiku prosadit císařství, 
a pro snahu o modernizace země je Benito 
Juárez považován za největší postavu me-
xické historie a národního hrdinu.

(mip)

která se nachází 

mé jako Sierra Juá-
rez. Ve třech letech 
mu zemřeli oba ro-
diče, proto se mu-

Ovšem konzervativní křídlo s  podporou 
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Nakolik se za dobu vašeho působe-
ní změnily technologie v  oboru po-
čítačové animace a fi lmu a nakolik 
samo prostředí – konkurence fi rem 
zabývajících se vývojem a aplikacemi 
těchto technologií?

Technologie se až tak nezměnily, spíše 
bych řekl, že se vylepšily ty stávající a ma-
ličko se upravila tak zvaná pipeline, tedy 
postup použití. Také se začalo masivně vy-
užívat technologií motion capture, kdy he-
rec oblekne speciální oblek s odrazovými 
značkami, které zajistí převod pohybu her-
ce pomocí kamerového systému do počí-
tače, kde mohu pohyb nasadit na jakou-
koliv postavu. Známým příkladem postavy 
vzniklé touto technologií je Glum z Pána 
Prstenů. Co se týče prostředí a podmínek 
pro animaci a fi lm v České republice, tak to 
díky přístupu české vlády ke kultuře a pře-
devším k animaci totálně umřelo - a nejen 
kvůli dlouho nezavedeným pobídkám pro 
fi lmaře. Doby, kdy se o nás mluvilo po ce-
lém světě jako o animační velmoci díky 
pánům Jiřímu Trnkovi, Břetislavu Pojarovi 

a také Janu Švankmajerovi, jako jednomu 
z posledních velikánů českého animační-
ho prostředí, jsou dávno pryč. To je také 
jeden z důvodů, proč jsem založil fi lmovou 
školu SPAFi Animation Academy, neboť 
bez nové krve a nových talentů by tento 
obor nadobro zemřel. Dobrých 3D animá-
torů je v naší republice pomálu.

Vaše společnost má mnoho aktivit, 
zmíním například práce na digitálním 
obsahu českých a moravských expozic 
muzeí a galerií, informačních center 
a turistických průvodců, reklamní klipy 
pro fi rmy, výrobu klipů a uměleckých 
videí pro hudební skupiny nebo vzdě-
lávací projekty. Která se ukázala jako 
nejživotaschopnější?

Právě protože jsme v Čechách, kde se fi l-
my v podstatě netočí, je dost problematic-
ké živit se výrobou vizuálních efektů. Ano, 
možná namítnete, že existuje spousta pro-
jektů a fi lmů, které točí čeští režiséři, ale ti 
točí s tak malým rozpočtem, že jen málo 
kdo si dovolí objednat nějaké 3D anima-
ce, efekty  nebo  fi lmové triky. Právě kvůli 

téhle situaci se ani mnoho režisérů nedo-
stane ke zkušenostem s moderním trikem 
či animací. Čeští režiséři neumí tyto úžasné 
technologie využívat, protože jim prostě 
nerozumí. Je až žalostné, jak zdejší místní 
produkce nerozumí vlastnímu řemeslu. 
Chybu bych opět hledal v přístupu vlády, 
která toto na jedné straně umění a na dru-
hé straně průmysl likviduje svojí ignorancí. 
Tvrdí, že fi lmaři nevytvářejí žádnou kultu-
ru, což je opravdu neslýchané!

To mě donutilo zaměřit se právě na 
muzejnictví a výstavnictví, kde se díky 
modernizaci expozic otevřela nová šan-
ce na uplatnění v oboru, neboť právě 
tam je potřeba spousta vizualizací, nebo 
chcete-li animací, a naše specializace na 
vizuální efekty je dokonce výhodou, pro-
tože mnoho expozic potřebuje např. tak-
zvané hologramy, které je nutno natáčet 
jako trikový záběr. Nebo tak zvaný video 
mapping na budovy je v současnosti jeden 
z oblíbených prezentačních nástrojů fi rem 
s velkým rozpočtem na reklamu. Těžko říct, 
který z oborů je nejživotaschopnější… 

O SPAFI s Danielem Nezmarem

BEZ NOVÉ KRVE A NOVÝCH TALENTŮ
BY NÁŠ OBOR NADOBRO ZEMŘEL

 Unikátním projektem fi lmové školy počítačové animace je SPAFi Animation Academy, která existuje už od roku 2007. Za 
tu dobu vychovala okolo 200 animátorů, kteří většinou zůstali v oboru a pracují pro místní nebo zahraniční animační studia. 
„Nyní jako novinku spouštíme kurzy on-line, takže studenti mohou projít kurzem pěkně z domova nebo kanceláře, pouze 
s připojením k internetu,“ říká zakladatel SPAFI Daniel Nezmar, grafi k a animátor, absolvent prestižní školy animace Escape 
Studios London a autorizovaný instruktor společnosti Autodesk. Sídlem občanského sdružení pro podporu vzdělávání a vý-
měnu poznatků v oboru počítačové animace a fi lmu SPAFI je pražský Břevnov, areál strahovských kolejí, Olympijská ul. č. 2.
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Zabýváme se opravdu obrovskou škálou 
oborů, kde lze uplatnit 3D animaci. Každý 
z těchto oborů nás drží při životě. Každý 
rok je zcela rozdílný a vždy nám vydělá pe-
níze činnost, u které bych to nikdy neoče-
kával. To už je ale život podnikatele.

Jak tedy vzniká animovaná postava?
Moderní animátor využívá počítače jako 

nástroj, jak ztvárnit svou vizi, stejně jako 
se kdysi používala tužka a papír. Proces 
probíhá úplně stejně jako za starých časů. 
Někdo musí postavu navrhnout, vytvořit 
a hlavně rozhýbat. Jako animátor musím 
nastavit klíčové pozice animované posta-
vy či předmětu a tím vytvořit pohyb. Pořád 
je to zdlouhavá ruční práce, jen se použí-
vá jiný nástroj a jiné obrazové médium. 
Ale tvrzení, že za nás dělá práci počítač, se 
kterým se bohužel setkávám velmi často, 
opravdu nemám rád a některým klientům 
je někdy velmi těžké vysvětlit, proč zakáz-
ka stojí tolik peněz, když se to vyrábí na po-
čítači. Každá animační technologie nebo 
technika má své dobré, ale i stinné stránky. 
Je pouze na producentovi, která varianta 
je pro něj nejschůdnější, aby dosáhl hoto-
vého produktu v požadované kvalitě.

Několik let za sebou jste pořádali kurz 
3D digitální loutky v rámci konceptu di-
gitálního loutkového divadla ovláda-
ného klávesnicí. Je podle vás 3D loutka 
budoucností loutkového divadla?

Digitální loutka je založená na ovládání 
přes tablet, nebo teď už i přes telefon. Klá-
vesnice lze využít také, ale tam je problém, 
že nejste mobilní, pokud nemáte bezdrá-
tovou klávesnici. Další nevýhodou digitál-
ní loutky je, že vše probíhá v reálném čase, 
tudíž je potřeba opravdu výkonný počítač. 
Digitální loutka je fenomén posledních let 
a stále se zdokonaluje. Dnes už se nepo-
užívá pouze tablet anebo klávesnice, ale 
i ovladače video her nebo již výše zmíně-
ná technologie motion capture. Naším vr-
cholem je spojení obleku motion capture 
s ovládacím zařízením, vytvořeném v kom-
binaci ovladače Wii, tabletu a klasického 
game padu, který najdeme u konzolových 
stanic, a to vše v reálném čase.

Díky tomu máme třeba zákazníky z nej-
různějších odvětví a objednávají si u nás 
show, kdy tanečníci nebo herci mají na sobě 
oblek a pomocí motin capture v reálném 
čase promítáme animovanou postavu, buď 
jako hologram, anebo na plátno. Divák tedy 
vidí jak herce, tak animovanou postavu 
současně. Hodně se dělají moderní taneční 
představení, kde je využito této technolo-
gie. Zase pouze čas ukáže, zda je budouc-
nost digitální loutky pozitivní, anebo jestli 
zapadne, jako již znovu vzkříšené 3D brýle. 
Tahle technologie byla používána už v osm-
desátých letech a teprve po natočení Ava-
tara Jamesem Cameronem se technologie 

rozšířila masově a teď po několika letech už 
zase zájem upadá. V každém případě digi-
tální loutka je teprve v plenkách, protože 
teprve teď technologie umožňuje výpočet 
pohybu postavy v reálném čase. Pro příklad 
bych uvedl koncert známého amerického 
rapera Snoop Dogga, který ve svém vystou-
pení secvičil show s hologramem již mrtvé-
ho populárního rapera Tupaca. Pokud jste 
toto úžasné show ještě neviděli, doporučuji 
si ho pustit alespoň ze záznamu na Youtube.

Která z osobností českého/světového 
animovaného fi lmu vám je nejbližší?

Z českých tvůrců mám rád Jana Švankma-
jera, i když nepoužívá počítačovou animaci 
a je právě jedním z představitelů staré ško-
ly, jak se říká. On si totiž umí vybrat úžasně 
zajímavá témata a v některých chvílích zde 
vidím podobnost s Timem Burtonem, což je 
zase jeden z loutkářů staré školy. Z animá-
torů, kteří používají moderní technologie, 
tedy počítače, fandím bratrům Touškovým 
a panu režisérovi Janu Tománkovi. Ze zahra-
ničních týmů to jsou samozřejmě Pixar nebo 
herní gigant Blizzard Entertainment. Tyhle 
dva týmy mají nejlepší animátory postav.

Už několik let pořádáte Pražský pří-
městský kemp Filmové prázdniny. Máte 
zpětnou vazbu od účastníků těchto 
kempů v  tom smyslu, že se jim pozná-
vání fi lmových profesí a práce v  záku-
lisí prostřednictvím vašich studií na-
tolik zalíbilo, že jste tak ovlivnili jejich 
budoucí směřování, tzn. že se rozhodli 
pokračovat studiem na střední nebo vy-
soké fi lmové škole?

Ano, kemp se ukázal jako jeden z dob-
rých prostředků k šíření fi lmového ře-
mesla mezi dětmi a mládeží. Naše škola 
je zaměřená spíše na dospělé, nicméně 
naše budoucnost jsou především dě-
ti-tak vznikl nápad vytvořit speciální 
program pro děti a mládež. Děti náš 
kemp milují a hlásí se každý rok znovu. 
Ti starší už se věnují své vlastní pro-
dukci a natáčí věci na dovolené s rodiči 
a podobné projekty.

Pořádáte kurzy počítačové animace 
pro začátečníky i pokročilé. Pro fi lmové 

nadšence, a zejména pro mladou gene-
raci vyrostlou na počítačích, je to jistě 
atraktivní obor. Jen se mi zdá, že cena 
několika desítek tisíc za kurz (17  000 
– 34 000,-Kč), jak je uvedeno na vašich 
stránkách, je příliš. Proč je cena kurzov-
ného tak vysoká? Málokdo z mladých si 
takovou cenu může dovolit…

Jestli se vám naše kurzy zdají být drahé, 
tak běžte studovat třeba do Anglie nebo 
Dánska a připravte si dvakrát tolik, co za 
kurz dáte u nás. To je nejbližší škola v Evro-
pě našeho typu, tedy zaměřená na animaci 
postav. Licence na software jsou nesku-
tečně drahé a to nemluvím o vybavení, se 
kterým disponujeme a nabízíme našim 
studentům k využití na kurzech. Jenom 
motion capture se pohybuje v několika mi-
lionech korun. Dále se cena kurzu odvíjí od 
lektora, který kurz vede. U nás na škole vyu-
čují výhradně autorizovaní lektoři od fi rmy 
Autodesk a vzdělání těchto lidí stojí hroma-
du peněz, a proto každý z lektorů si řekne 
nemalé peníze za výuku, neboť všichni jsou 
z praxe a vydělávají animací nemalé pení-
ze, takže přesvědčit tyto lektory, aby přijeli 
třeba z Ameriky za minimální gáži, je zcela 
nemožné.  Navíc člověk, který projde na-
ším nejdelším kurzem v délce 3 měsíců, se 
může okamžitě zapojit do jakéhokoliv týmu 
jako junior animátor anebo začít svou vlast-
ní praxi. Práce animátora je placena i u nás 
celkem slušně, i když ne tak dobře jako 
v zahraničí. Animátor si je schopen vydělat
40-50 tisíc korun za měsíc, takže naše ceny 
rozhodně nejsou vysoké, neboť absolvent 
našich kurzů dostává certifi kát od společ-
nosti Autodesk, který je platný a uznávaný 
animačními společnostmi po celém světě. 
V každém případě jsme levnější o téměř
50 % než západní Evropa. Možnosti, jak fi -
nancovat studia, jsou různé. Poskytujeme 
stipendia lidem, u kterých víme, že mají ta-
lent a zůstanou v oboru, nebo existují stu-
dentské půjčky od banky na studium a po-
dobně. Také když se nám podaří získat čas 
od času nějaké dotace, vypisujeme kurzy za 
zlomek ceny a zbytek ceny hradíme z dotací. 

(red)
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Na tři zadané otázky nebo tematické 
okruhy kurátora výstavy Milana Mikuláštíka 
odpovídají svými pracemi sochaři Patrik Ča-
bla, Tomáš Hlavina, Anna Hulačová, Matouš 
Lipus a Vendula Radostová. Procházíte-li 
výstavou Ztracená forma, odkaz na klasic-
kou formu sochy je v  mnoha případech a) 
rozpoznatelně deklarován, leč b) přiroze-
ně konfrontován.

K bodu a): Zdá se, že přední příčku odkazů 
na tradici sochařského umění zaujímá antika 
a její tvarosloví – realistické a elegantní lidské 
fi gury, busty, hlavy, torza, ale i antická archi-
tektura, zdobné hlavice chrámových sloupů, 
v neposlední řadě také keramika a hrnčířství, 
a dokonce reliéf a plastický dekor obecně. 
Odkazy vedou i ke konkrétním  dílům so-
chařství renesance, klasicizmu a k výrazným 
osobnostem, které předurčily některé z mo-
derních směrů umění 20. století. 

K bodu b): Zmíněná konfrontace s tradi-
cí probíhá jak v rovině výtvarné, tak anga-
žovaně civilizační. Forma a estetický ideál 
krásy a harmonie jsou zde rozrušovány v zá-
jmu hlubšího vhledu do vnitřní mysli sochy. 
Busty jsou rozpůleny vedví, přičemž vzniklá 
vnitřní plocha je plátnem, na kterém se jako 
negativ promítá obraz jiný, zamyšlení nebo 
v  případě torza mužského sousoší jemná 
ženská tvář vonící ke květinám. Zneklidňují-
cí je narativní scéna, kde hlavní roli hrají an-
tické sloupy, v patře, zakončeném arkádou 
v  tradičním tvaru islámského stavitelství, 
řeže dvojice mužů centrální pilíř antického 

sloupoví; scéna nejprve vzbudí nesouhlas, 
protože výtvarný a myšlenkový kontrast 
dvou nesourodých světů bije do očí, poz-
ději ale může být pochopen jako zpráva 
o současné společnosti, která si podřezává 
základy vlastní civilizace. 

Člověk vyrostl a nebojí se nikoho, ani 
boha ani žádného mystického tajemna, 
člověk je sám sobě středem. I k těmto úva-
hám svádí sousoší la lupy, bájné vlčice, 
která je zde umenšena do velikosti hračky 
a možná je i v posledním tažení, budoucí 
udatní rekové Romulus a Remus, cvalíci 
k pohledání, bez mozků a s hlavou obráce-
nou kamsi vzhůru, vlčici nevěnují žádnou 
pozornost. Nezralý teenager s  kšiltovkou 
si vede u nohy lva jako přerostlejšího psí-
ka, jen se domýšlíme, že mu kdysi patřily 
všechny atributy královského velkolepého 
zvířete. Milý je slavný, poněkud obskurní 
David s čírem na hlavě. Zmar a pomíjivost 
člověka a všeho hmotného je završen ro-
kokovým žánrovým výjevem ponořeným 
do vody. Časosběrné video zachycuje 
rozklad sousoší, jež se postupně usazuje 
na dně jako kal. 

Prvky všeho, co patří do trojrozměrné-
ho výtvarného umění, jsou zde rozloženy 
a znovu složeny do nové výpovědi. Amfory 
a antická keramika vytvářejí světelné nebo 
kinetické prostorové instalace, moderní 
titán zdvíhá balvan nad hlavu, muž, který 
sází stromy, podivné abstraktní vázy orga-
nických tvarů hodící se stylem do Star Wars 

nebo Sauronových pecí, geometrická tělesa 
samozřejmá dokonalým tvarem, nebo zcela 
civilní náměty jako přerostlá konev povýše-
ná na sochu či „lenonky“, ztrojené ikonické 
brýle Johna Lennona, jako subtilní nená-
padná plastika. 

 Takže jaká je odpověď na druhé a třetí za-
dání? Klasicistní sochařská tradice aktuální 
není - dnešní civilní sochařské umění, jak ho 
prezentuje tato výstava, vyrůstá z jiných prin-
cipů, z jiných východisek, a vládne vlastní 
metodou, jak zprostředkovat prožitek umě-
leckého díla a jeho krásy. Nadčasová krása 
existuje, byť jsou zde vystavená moderní díla 
v  příkrém kontrastu k estetickému kánonu 
symetrické harmonie antického nebo rene-
sančního sochařství, relativizují ideál krásy 
zdokonalené reality, vždyť - proč v něm opa-
kováním pokračovat? Pro dnešní sochařství 
je důležitější ptát se po smyslu díla a jeho 
souvislostech než po kráse. Avšak výpověď, 
kterou nabízí tato výstava, není ani umělecká 
revolta natož revoluce (avantgarda), tohle už 
si umění odreagovalo ve 20. století. 

(red)

Galerie NTK: Ztracená forma.
Sochařství vs. tradice.

Vystavují Patrik Čabla, Anna Hulačová,
Matouš Lipus, Vendula Radostová,

Tomáš Hlavina, kurátor Milan Mikuláštík
otevírací doba po – pá 10 — 18h,

so 10 — 16h, vstup zdarma

O výstavě Ztracená forma/Sochařství vs. tradice

NESOURODÉ SVĚTY Anna Hulačová - Romulus a Remus

Náhled na podobu současného sochařského umění u nás nabízí výstava „Ztracená forma. Sochařství vs. tradice“, která je 
od poloviny prosince loňského roku do 27. ledna k vidění v Galerii NTK v Dejvicích. Prostřednictvím několika desítek děl 
pěti sochařských osobností hledá odpovědi na nelehké otázky, které si chtě nechtě, dřív či později, klade každá umělecká 
generace či epocha: Jak se čeští sochaři mladší a střední generace vyrovnávají s uměleckým odkazem minulých dob? Může 
být i dnes aktuální vztahovat se ke klasicistnímu kánonu? Existuje cosi jako trvalá nadčasová krása? Vystavené práce pětice 
výtvarníků doplňuje jako samostatný exponát kniha renesančního umělce, architekta a myslitele Leona Battisty Albertiho 
z historického fondu NTK.
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Příležitostí, jak se do ligy zapojit na Pra-
ze 6, je v začátku letošního roku několik. 
Tak například 16. 1. 2016 v 11 hodin za-
číná Turnaj Squash Praha, místem konání 
turnaje je Squashcentrum Strahov Esquo, 
Vaníčkova 2, Praha 6. Turnaj je primárně 
určen pro středně pokročilé hráče muže 
i ženy hrající 7. – 14. ligu ve VAŠÍ LIZE. Tur-
naj pro pokročilé a také pro začátečníky 
začíná týž den v 16 hodin. V každém pří-
padě jsou ale vítáni všichni, zúčastnit se 
může každý, nejen hráči VAŠÍ LIGY. Hraje 
se o medaile a drobné věcné ceny, bonu-
sem je vyzkoušení testovací rakety OLIVER 
zdarma. Startovné je 250 Kč, přihlášení po 
9. 1. 2016 je za 300 Kč. Kapacita každého 
turnaje je 32 účastníků. Organizátoři sli-
bují pohodový turnaj, spoustu zápasů, 
malé prostoje a skvělou atmosféru. Další 
termín pro účast v turnaji squashe je o tý-
den později 23. ledna. (další informace na 
www.vaseliga.cz)

VAŠE LIGA vznikla v  r. 2007  na půdě 
Vysoké školy ekonomické v Praze původ-
ně jako studentský pokus o squashovou 
ligu, který se úspěšně realizoval, později 
se přidaly další sporty a další města. Dnes 
se hraje v  11 největších městech v  ČR 
a sdružuje osm sportů: vedle squashe to 

jsou badminton (+badminton – čtyřhry), 
beach volejbal, běh, bowling, ping-pong, 
stolní fotbal a tenis. Jak praví známá po-
učka o fungování státu, „… jehož charak-
ter se odvíjí od idejí, z jakých vznikl…,“ to 
samé platí i o této amatérské lize. Vznikla 
z lásky ke sportu, z touhy po vítězství, z tou-
hy poznávat a překonávat vlastní hranice 
a pomocí přísunu stále nových soupeřů 
růst a rozvíjet se s  každým dalším zápa-
sem; ale stejně jako v případě státu pouhá 
vize nestačí. Proto je i VAŠE LIGA opřena 
o pevnou organizační strukturu, léty vy-
zkoušenou skrze různé experimenty (na-
příklad jaké sporty do ligy zahrnout nebo 
vytvořit ligy pro fi rmy), z nichž některé se 
osvědčily, jiné nikoli. V  každém případě 
dnes VAŠE LIGA v praxi úspěšně funguje 
a neustále se dolaďuje. 

Probíhá to následovně: liga, pokud se 
stanete jejím členem, vám dodá každý 
měsíc 4 nové soupeře plus/mínus na stej-
né úrovni. Stačí se přihlásit přes web nebo 
mobilní aplikaci, přes ni také domlouváte 
termíny zápasů a naleznete zápisy výsled-
ků. Je platformou pro váš osobní profi l se 
zajímavými statistikami, historií a grafy. 
Při vstupu do ligy má nový hráč možnost 
využít tzv. divokou kartu. Platí se zápisné 

500 Kč, které se ale rychle vrátí na slevách 
(až 50 %) na kurty ve sportcentrech po ce-
lém městě. Z každého startovného věnuje 
VAŠE LIGA 20 Kč Nadaci Jedličkova ústavu. 
Z ahrnuje i další slevy na služby a nákupy 
u smluvních partnerů VAŠÍ LIGY. Nejlepší 
hráči získávají výhry, losují se také ceny 
pro všechny hráče ligy. Každý měsíc liga 
odměňuje ty, kteří odehráli všechny své 
zápasy. Jednou ročně se vyhlašují nejlepší 
hráči a hráčky sezóny, pro vítěze ročníku 
jsou připraveny poháry. Velkou výhodou 
členů ligy je možnost trénovat za zvýhod-
něných podmínek s partnerskými trenéry.

VAŠE LIGA je otevřená všem zájemcům 
od 15 do 70 let a všem úrovním od začá-
tečníků po ty nejpokročilejší. Účastníci 
ligy jsou rozděleni podle výkonnosti do 
skupin po pěti. Každý měsíc je šance na 
postup či sestup do vyšší/nižší úrovně.

VAŠE LIGA je pro aktivní lidi, zajištěním 
nových soupeřů vás přiměje k  pravidel-
nému sportování. A v  neposlední řadě 
je nasnadě vznik mnoha přátelství, která 
za 8 let, co liga existuje, přerůstají ze sfé-
ry sportovní do soukromé a osobní. Do 
současnosti prošlo ligou na 14 500 hráčů 
– a to už je nějaká sportovní komunita! 

(red)

LIGA Z NUDY, KDE SE NUDIT ROZHODNĚ NEBUDETE
Láska ke sportu přinutí jednoho k takovým výkonům, že je to k neuvěření. V tomto případě nemáme na mysli v prvé řadě 

ani tak výkony sportovní jako spíše organizační. Stává se to tehdy, přesahuje-li touha a nadšení malinký dvorek vyhrazený 
pro sportování, dvorkem se rozumí tělocvičny, sportovní haly, hřiště, nedostatek příležitostí ke hře, ale i zápas sám proti 
známému a ozkoušenému soupeři, který už nepřináší tu správnou dávku adrenalinu, překvapení a možnost dostat po-
řádný nářez. Pokud toto chybí, dostaví se pocit nudy – a s tím se musí něco dělat! Tak alespoň vysvětluje vznik zájmového 
sdružení VAŠE LIGA její zakladatel Tomáš Reinbergr. VAŠE LIGA je největší amatérskou sportovní ligou v ČR. 
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Nizozemské letecké společnosti KLM 
Royal Dutch Airlines se podařilo obájit 
loňský titul v soutěži NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE. 
Cenu vítězi předali zástupci obou organi-
zátorů - předseda představenstva Letiště 
Praha Jiří Kraus a starosta městské části 
Praha 6 Ondřej Kolář. Každoroční klání 
hodnotí kromě hladiny hluku i dodržování 
leteckých tratí a efektivní využití sedačko-
vé kapacity, tzn. obsazenost letadla. Zámě-
rem soutěže je motivovat letecké společ-
nosti k šetrnějšímu přístupu k obyvatelům 
v okolí letiště. 

Devátý ročník soutěž probíhal od 1. květ-
na do 31. října 2015, tedy v období nej-
intenzivnějšího leteckého provozu, mezi 
leteckými dopravci, kteří na Letiště Václava 
Havla Praha létají nejčastěji. K vyhodnoce-
ní soutěže byl použit monitorovací systém 
ANOMS8, který kontinuálně měří hluk z le-
teckého provozu. Zahrnuje 13 stacionár-
ních a 2 mobilní měřící stanice, které jsou 
umístěny ve vybraných lokalitách v  okolí 
letiště tak, aby měření mělo dostatečnou 
vypovídající hodnotu.

„Soutěž má pozitivní dopad na životní 
prostředí a zároveň i kvalitu života v okolí 
letiště, tedy na dva důležité aspekty strate-
gie udržitelného podnikání Českého aero-
holdingu. Osobně vidím udržitelnost jako 
jedinou správnou cestu vedení takto velké 

společnosti a těší mne, že máme možnost 
k  tomuto přístupu motivovat i naše part-
nery,“ řekl Václav Řehoř, předseda předsta-
venstva Českého aeroholdigu.

 „Vítáme každou iniciativu, která může 
pomoci ke snižování míry hluku v okolí leti-
ště s mezinárodním provozem. Tato soutěž 
zároveň motivuje dopravce k  tomu, aby 
používali modernější a tišší stroje. Jsme si 
samozřejmě vědomi důležitosti umístění 
mezinárodního letiště v blízkosti hlavního 
města, nejsou nám ale zároveň lhostejní 
obyvatelé žijící v okolí a snažíme se proto 
o zachování jejich největšího možného 
životního standardu,“ dodal Ondřej Kolář, 
starosta MČ Praha 6.

Společnost KLM je majitelem již tří skle-
něných vlaštovek, kterými Letiště Praha 
oceňuje dopravce za vstřícný přístup k ži-
votnímu prostředí. Vítězem se nizozemská 
aerolinka stala také v minulém roce a po-
prvé v roce 2008.

„Velmi si tohoto ocenění vážíme. Pro 
KLM Royal Dutch Airlines jsou ceny zís-
kané za úspěchy v oblasti zodpovědné-
ho chování odměnou za úsilí, které do 
těchto aktivit vkládáme. Trvale udržitel-
né a zodpovědné chování jak k životní-
mu prostředí, tak komunitě v okolí letišť, 
je pro nás důležitým kritériem. O tom 
svědčí i to, že Air France a KLM se v po-

sledních 11 letech umísťují na prvním 
místě v žebříčku Dow Jones Sustaina-
bility Index v  kategorii leteckých spo-
lečností,“ řekl František Šiling, Country 
Manager Air France KLM pro Českou re-
publiku a Slovensko. 

Podrobná pravidla soutěže a zároveň 
veškeré informace ohledně měření hluku 
na Letišti Václava Havla Praha jsou k  dis-
pozici na internetových stránkách letiště 
www.prg.aero v sekci Životní prostředí. 

Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6
Jiří Kraus, předseda představenstva Letiště Praha, a. s. 
František Šiling, Country Manager Air France KLM pro Českou republiku a Slovensko
Václav Řehoř, předseda představenstva Českého Aeroholdingu, a.s.

Nejtišším dopravcem roku 2015 na Letišti Václava Havla 
Praha byla vyhlášena společnost KLM Royal Dutch Airlines
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LEDEN 2016
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

GALERIE VILLA PELLÉ Praha 6, Pelléova 10, tel. 224 326 180, e-mail: info@villapelle.cz, www.villapelle.cz 
Spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská. Otevřeno: út-ne 13 – 18 h. 

Villa Pellé je multifunkční prostor, ve kterém se pořádají výstavy moderního a současného umění, koncerty, divadelní představení; nabízíme jazykové 
a výtvarné kurzy, přednášky, poradenství apod., včetně příjemného posezení ve zdejší kavárně. 

VÝSTAVA GALERIE VILLA PELLÉ

VÝSTAVA MALÁ GALERIE

LITERÁRNÍ FESTIVAL

 ANNA / DECHEM

České sklo jako nosné téma výjimečné výstavy, která v tvůrčím dialogu propojuje malbu a design. Umělecké setkání malířky Anny Neborové 
a designérů ze Studia Dechem, oceněných titulem Grand designér roku 2014. Originální obrazy a čerstvá kolekce skleněných objektů. | do 30. 1.
 DOPROVODNÝ PROGRAM
 10. 01. a 24. 01. | 14-15.30 h | Tvůrčí dílny pro rodiny s dětmi: Skleněná cesta delfína Fína aneb od skla k obrazu a zpátky. 
Galerijní animace provede děti zážitkovou hravou formou složitým světem vzájemné inspirace sklářského uměleckého mistrovství a malby. 
Provádí unikátní sbírkou skleněných objektů Anny Neborové, kterými se inspiruje ve svých obrazech i křehkým světem skleněných planet 
studia Dechem. Děti se seznámí s charakteristickými rysy skleněného materiálu a zároveň objeví jeho skryté inspirační možnosti pro 
 malířskou tvorbu. Zdánlivě nepropojitelné téma nabízí široké pole pro rozvoj fantazie, imaginace, radost z tvorby a objevování.
 12. 01. | 18 h | Komentovaná prohlídka výstavou s autory Anna Neborová a Studio Dechem 
 Tvůrčí dílny pro školy na objednání 
 Program je určen posledním třídám mateřských škol a prvním třídám škol základních. | kapacita dílny je max. 25 dětí

HISTORICKÉ BETLÉMY   
Jedinečná sbírka evropských betlémů z Německa, Moravy i z Nigérie
Malá galerie; do 10. 1. 

LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI V PRAZE 3 

 KC Vozovna, Za žižkovskou vozovnou 18, Praha 3 
Jaroslav Foglar / Ladislav Fuks / Hermína Franková / Jaroslav Hašek / Miloš Horanský / Ivan Medek a Rudolf Medek / Stanislav 
 Kostka Neumann / Vítězslav Nezval / Jan Otčenášek / František Sauer / Jaroslav Seifert / Toyen   
Druhý ročník multimediálního festivalu, který prostřednictvím výstav, besed se spisovateli a komentovaných procházek 
 představuje a připomíná literární tvůrce z jednotlivých pražských čtvrtí. | výstava a doprovodný program; do 19. 3. 
 13. 01. | 10 h | Podivuhodný svět Jaroslava Foglara   
Knížky Jaroslava Foglara se staly pro několik generací skutečností, romantikou, která nahrazovala šeď všednosti. Jaký byl 
 jejich tvůrce? Jaký byl jeho život profesní i osobní? Přednáší Tomáš Vučka.
 Více na www.literatiznasictvrti.cz.



Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Užijte si radost z nového auta a starosti nechte na nás. Se službou ŠKODA Bez starostí si teď můžete pronajmout třeba 
vůz ŠKODA Yeti 1.2 TSI 81 kW za 6 799 Kč nebo čtyřkolku ŠKODA Yeti Fresh 2.0 TDI 81 kW za 10 199 Kč měsíčně ve verzi 
KOMPLET. A to včetně pojištění, servisu a sady zimních kol. Naši úplnou nabídku najdete na skodabezstarosti.cz. Zeptejte 
se nás on-line na chatu, zavolejte na Infolinku ŠKODA na čísle 800 600 000 nebo se s nabídkou seznamte přímo u nás.

Produkt je nabízen společností ŠkoFIN s.r.o., IČ: 45805369, se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha 5 (dále jen „ŠkoFIN s.r.o.“). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Detailní nabídka je k dispozici u smluvního partnera ŠKODA 
a ŠkoFIN s.r.o. nebo na webových stránkách skodabezstarosti.cz. Na poskytnutí produktu nevzniká právní nárok, každá zpracovaná nabídka (kalkulace) podléhá individuálnímu schválení.

Nový vůz bez akontace. Bez starostí. Snadno.

/skodacz /skodacz /skodacr/skodacz

ŠKODA 
YETI FRESH

BUĎTE PŘIPRAVENI 

NA MĚSTO I PŘÍRODU.

již od 6 799 Kč měsíčně.

skodabezstarosti.cz

ŠKODA Bez starostí

ŠKODA 
YETI FRESH

BUĎTE PŘIPRAVENI 

NA MĚSTO I PŘÍRODU.

již od 6 799 Kč měsíčně.

Přerost a Švorc auto
Veleslavínská 39
162 00  Praha 6
Tel.: 800 101 212
www.prerost-svorc.cz
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