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2/1/PO 20:00 David Bowie je….
  (předpremiéra fi lmového dokumentu
  o výstavě věnované hudební legendě)
3/1/ÚT  The Best of Dlabačov
 18:00 Komorná (kino)
 20:30 Anthropoid (kino)
4/1/ST  The Best of Dlabačov
 15:30 Anděl páně 2 (kino senior)
 18:00 Café Society (kino)
 20:30 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti (kino/titulky)
5/1/ČT 10:00 Anděl páně2 (baby kino)
 18:00 Začít znovu (fi lmový klub)
 20:30 Agnus Dei (fi lmový klub)
6/1/PÁ 15:30 Monsieur Chocolate (kino senior)
 18:00 Pasažéři (kino)
 20:30 Paterson (kino)
7/1/SO 13:00 Anděl páně2 (kino pro děti)
 15:30 Zpívej (kino)
 18:00 Paterson (kino)
 20:30 Pasažéři (kino)
8/1/NE 13:00 Trollové (kino pro děti)
 15:30 Sněhová královna (divadlo pro děti)
 17:30 Anna Karenina (záznam divadelního představení)
9/1/PO 20:00 La-La Land (kino
10/1/ÚT  The Best of Dlabačov
 18:00 Julieta (kino)
 20:30 Učitelka (kino)
11/1/ST  The Best of Dlabačov
 15:30 Božská Florence (kino senior)
 18:00 Fantastická zvířata a kde je najít (kino/titulky)
 20:30 Dítě Bridget Jones (kino/titulky)
12/1/ČT - 13/1/PÁ nehrajeme - pronájem
14/1/SO 13:00 Ozzy (kino pro děti)
15/1/NE 13:00 Odvážná Vaiana (kino pro děti)
 15:30 Červená Karkulka (divadlo pro děti)
 17:30 Pavarroti zpívá Verdiho Requiem
  (záznam dechberoucího koncertu z roku 1967)
16/1/PO 20:00 Odyssea (kino)

17/1/ÚT  The Best of Dlabačov
 18:00 Cesta do fantazie (kino/titulky)
 20:30 Instalatér z Tuchlovic (kino)
18/1/ST  The Best of Dlabačov
 15:30 Anděl páně 2 (kino senior)
 18:00 Toni Erdman (kino)
 20:45 Příchozí (kino)
19/1/ČT  nehrajeme-pronájem
20/1/PÁ 15:30 Noční zvířata (kino senior)
 20:00 Please The Trees a Elpida (novoroční koncert)
21/1/SO 13:00 Červená želva (kino pro děti)
 15:30 Divoké vlny 2 (kino pro děti)
 18:00 Pod rouškou noci (kino)
 20:30 Strnadovi (kino)
22/1/NE 13:00 Divoké vlny2 (kino pro děti)
 15:30 Medvídkovo zimní dobrodružství (divadlo pro děti)
 17:30 Záznam divadelního představení
23/1/PO 20:00 Strnadovi (kino)
24/1/ÚT 18:00 Rozpolcený
 20:30 Pod rouškou noci
25/1/ST 15:30 Manžel na hodinu (kino senior)
 17:30 Jak vypadal starý Břevnov II (přednáška s projekcí)
 20:30 Rozpolcený (kino)
26/1/ČT 18:00 Koudelka fotografuje svatou zemi (kino)
 20:30 Normální autistický fi lm (kino)
27/1/PÁ 15:30 Příchozí (kino senior)
 18:00 Pyroman (kino)
 20:30 Zakladatel (kino)
28/1/SO 13:00 Lichožrouti (kino pro děti)
 15:30 Ozzy (kino pro děti)
 18:00 Zakladatel (kino)
29/1/NE 13:00 Zpívej (kino pro děti)
 15:30 O zlaté rybě (divadlo pro děti)
 18:30 Leonardo da Vinci: genius v Miláně
  (premiéra fi lmu o unikátní výstavě)
30/1/PO 20:00 Viva (kino)
31/1/ÚT 18:00 Miluji tě modře (kino)
 20:00 Trubadúr (přímý přenos Verdiho opery)

PROGRAM KINA DLABAČOV - LEDEN

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

pokladna@dlabacov.cz, tel.: 233 102 991

kino-divadlo-kavárna



Dopravní obslužnost sídliště Baba. 
Na základě opakovaných požadavků 
v lokalitě Sídliště Baba na zavedení 
autobusové linky přichází MČ Praha 6
s veřejnou  anketou na toto téma. 
Společnost ROPID (Regionální orga-
nizátor Pražské integrované dopravy) 
vypracovala 3 varianty vedení auto-
busové linky, které zohledňují situaci 
po zprovoznění prodloužení metra A 
(konkrétně zast. Bořislavka). Původní 
uvažovaná trasa (spojení se zastávkou 
Hradčanská) se již v návrzích neobje-

vuje, neboť by do značné míry kopí-
rovala vedení linky 131. Nové varianty 
počítají s napojením sídliště novou lin-
kou 216 buď na stanici Vozovna Střešo-
vice (s přestupem na metro v zastávce 
Thákurova), či na zastávku metra Boři-
slavka. 3. varianta počítá s prodlouže-
ním současné linky 108 ze zast. Boři-
slavka dále do zastávky Sídliště Baba. 
Od 1. prosince 2016 do 6. led-
na 2017  se koná  online hlasová-
ní.  To je určeno pouze pro oby-
vatele sídliště Baba a není tudíž 

anonymní. Hlasování bude rovněž 
omezeno prostřednictvím SMS autori-
zace, to znamená, že pro hlasování je 
potřeba disponovat mobilním telefo-
nem, na který Vám přijde ověřovací kód. 
Hlasující bez mobilního telefonu či in-
ternetového připojení mohou využít 
služby asistovaného hlasování. Kdy? 
V úřední dny (po. a st. mezi 8:00 a 18:00) 
po předchozí telefonické domluvě na 
čísle 220 189 162 nebo 220189153 
Kde? Na recepci ve 4. patře ÚMČ (Čs. 
armády 23) - naproti hlavnímu výtahu.

Letiště Praha postoupilo do dal-
ší úrovně programu Airport Carbon 
Accreditation. Letiště Praha bylo 
v  tomto roce za své snahy o snižování 
úrovně uhlíkové stopy oceněno v rám-
ci programu Airport Carbon Accredi-
tation (ACA) postupem do 3. úrovně 
„Optimalizace“. Tato úroveň se vyzna-
čuje zapojením partnerů provozova-
tele letiště do společného úsilí omezit 
množství skleníkových plynů z  jejich 
provozu. Celkově se Letišti Praha od 
vstupu do programu v roce 2010 poda-

řilo snížit svoji uhlíkovou stopu o 8 %. 
Hlavním cílem programu Airport Car-
bon Accreditation je podpořit provo-
zovatele letišť v jejich snahách snižovat 
emise skleníkových plynů vznikajících 
z  různých letištních činností. Program 
nyní sdružuje 170 letišť po celém světě, 
která každoročně mapují svoji uhlíko-
vou stopu a realizují postupy k  jejímu 
snížení. Uhlíková stopa představuje 
množství vypuštěných skleníkových 
plynů přepočtených na oxid uhličitý 
(CO2). Ne všechna letiště jsou ve sna-

ze omezit emise skleníkových plynů 
stejně aktivní. Proto je program Air-
port Carbon Accreditation rozdělen na
4 úrovně od samotného mapování 
uhlíkové stopy, přes její snižování (re-
dukci emisí), zapojení partnerů v rámci 
optimalizace až po neutrální stav - nu-
lovou uhlíkovou stopu. Letiště Praha 
se postoupením do 3. úrovně zařadilo 
mezi 20 významných evropských letišť, 
jakými jsou například Frankfurt, Mni-
chov, Curych, Kodaň, Atény.

Na Kulaťáku se bruslí. Radnice na 
základě veřejné zakázky zakoupila 
venkovní ledové kluziště pro veřej-
nost. Nachází se na travnatém prostoru 
na Vítězném náměstí. Kluziště bylo  za 
přítomnosti představitelů radnice slav-
nostně otevřeno v neděli 18. prosince.  
Praha 6 na základě veřejné zakázky za-
koupila mobilní ledovou plochu o roz-
měrech 18 x 25 metrů. Ta byla instalo-
vána v  bezprostřední blízkosti místa 
konání tradičních farmářských trhů na 
travnatém prostoru při Šolínově ulici 
přímo na dejvickém Vítězném náměs-
tí. „V Praze 6 jde o jedinečnou veřejnou 
ledovou plochu. Jsem přesvědčen, že 

bude obyvatele inspirovat k sportovnímu 
vyžití a setkávání  se v  samém srdci naší 
městské části,“ uvedl starosta Prahy 6 
Ondřej Kolář. Venkovní kluziště bude 
zdarma sloužit nejširší veřejnosti až 
do konce měsíce února vždy od 9 do 
21 hodin. Jeho provozovatelem bude 
Dům dětí a mládeže Prahy 6. Na místě 
bude navíc k dispozici i půjčovna brus-
lí, školička bruslení či stánek s drobným 
občerstvením. „Prosazení nápadu na 
realizaci veřejného kluziště na Kulaťáku 
připomínalo mnohdy přímo herkulov-
ský úkol,“ doplnil radní Libor Bezděk, 
který je zodpovědný za oblast sportu 
a volného času. 

Prohlášení současného vedení rad-
nice. Koalice složená z TOP 09, ANO 
2011, STAN a KDU-ČSL v polovině svého 
funkčního období hodnotí své fungová-
ní a jedná o stanovení priorit do příštích 
dvou let. Všechny čtyři strany a hnutí se 
shodly na tom, že jejich společným cí-

lem je fungující samospráva, a proto se 
shodly na drobných změnách, které po-
vedou k lepší efektivitě řízení městské 
části. Jde především o scelení gescí tak, 
aby byly rozděleny logicky a funkčně. 
Všechny čtyři zúčastněné strany a hnutí 
se zároveň distancují od všech případ-

ných nabídek opozice, které mají za cíl 
jen ohrozit soudržnost koalice a s tím 
i stabilitu městské části.

Ondřej Kolář (TOP 09), Martin Po-
lách (ANO), Jan Lacina (STAN) a Marián 
Hošek (KDU-ČSL)

ČÍM ŽIJE PRAHA 6
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Revitalizace potoka Brusnice. Magistrát 
hl.m. Prahy zahajuje realizaci akce „Revitali-
zace Brusnice – řešení havarijního zatrubně-
ní toku“. Projekt řeší zatrubněný úsek toku 
v úseku mezi ulicí U dělnického cvičiště a stá-
vajícím jímacím objektem u parku Kajetánka, 
který se nachází v havarijním stavu. Stavba 
bude realizována po etapách v období v le-
den – srpen 2017. Průzkumy potrubí ukázaly, 
že jeho rekonstrukce je v  podstatě nereali-
zovatelná, a proto bylo rozhodnuto, že nově 
bude tok veden otevřeným korytem. Projekt 
byl konzultován s  vedením ZŠ a MŠ a zá-
stupci odboru dopravy a životního prostředí, 
kteří spravují zelené plochy, jichž se stavba 
dotýká, a zároveň byla zohledněna i budoucí 
výstavba Břevnovské radiály. Koryto potoka 
bylo navrženo tak, aby mělo co nejpřiro-
zenější charakter. Bude se jednat o nepříliš 
hlubokou strouhu s jílovitým nepropustným 
dnem vysypaným štěrkem a zpevněným 
kameny. Stavba bude prováděna co nejšetr-
něji s ohledem na okolní prostředí, s velkým 
podílem ručních prací. Podchod pod ulicí 
Radimova bude proveden bezvýkopovou 
technologií. V tomto úseku bude potok za-
trubněn. Stavba se rovněž neobejde bez ká-
cení stávajících dřevin. Trasování je navrženo 

tak, aby se zabránilo kácení hodnotných dře-
vin. Na odstranění jsou navrženy pouze po-
škozené stromy, náletové dřeviny a stromy 
s minimální sadovnickou hodnotou. Po do-
končení stavby je počítáno s masivní náhrad-
ní výsadbou dřevin vhodných pro břehové 
porosty. Nebude se však jednat o klasické 
druhy dřevin, které jsou voleny k vodním to-

kům s dostatečným průtokem (vrby apod.). 
Budou voleny takové dřeviny, které zpevní 
břehy, ale jejich nároky na vodu budou spí-
še nižší, s ohledem na předpokládanou nižší 
průtočnost potoka Brusnice.

Realizací této stavby by měl vzniknout vý-
znamný krajinný prvek, který bude mít pozi-
tivní vliv na okolní prostředí.
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ÚT 10. 1.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 17. 1.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 24. 1.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 31. 1.
 Písecká brána 
 16.00 

SETKÁNÍ SE ZLATOU ADAMOVSKOU
A PETREM ŠTĚPÁNKEM
Novoroční pozvání do diskusního klubu 
Tomáše Piláta přijal přední český herecký pár 
Zlata Adamovská a Petr Štěpánek.

MAYOVÉ, ŽIVOT A KULTURA
Přednáška PhDr. Olgy Vilímkové, která se dlouhodo-
bě zabývá indiánskými kulturami a tradicemi. 

PROBLEMATIKA STALKINGU
Přednáška Bc. Davida Lebedy, předního odborníka 
na problematiku nebezpečného pronásledování.

MALÁ ANGLIE V PRAZE ANEB ZÁSTAVBA 
HRADČANSKÝCH BAŠT 1910-1914
Na čtyřech hradčanských bastionech vznikla těsně 
před válkou enkláva, která se inspiruje anglickými 
zahradními městy. Přednáší Ing. arch. Zdeněk Lukeš.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ
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ÚTERÝ
10.00 Výtvarný kurz s akad. mal. Miladou Gabrielovou 
12.00 Výtvarný kurz s akad. mal. Miladou Gabrielovou

STŘEDA
10.00 Anglická konverzace – mírně pokročilí
11.00 Anglická konverzace – pokročilí
10.00 Kondiční a rehabilitační cvičení
11.00 Smovey – cvičení pro každého s vibračními kruhy

ČTVRTEK
10.00 Francouzská konverzace – pokročilý
11.00 Francouzská konverzace – mírně pokročilý
10.00 Taj-ji 
11.00 Taj-ji 

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
út–pá 10.00–14.00 

tel. č.: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

Do kurzů se můžete hlásit na níže uvedených kontaktech od 3. do 
12. 1. 2017. Termín pro zaplacení kurzovného je do 12. 1. 2017.

ADRESA MÍSTA KONÁNÍ: Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6 / Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6

NOVÝ CYKLUS KURZŮ FRESH SENIOR 
OD 17. LEDNA 2017 VE VILLA PELLÉ

PROGRAM ⟶ LEDEN 2017

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6



Vyhodnocení studentské soutěže. 
V minulém týdnu byl vybrán vítězný 
návrh studentské architektonické sou-
těže „Dostavba sportovně-rekreačního 
areálu Petynka – opláštění budovy“. 
Soutěž byla vyhlášena v červenci toho-
to roku společností SNEO ve spolupráci 
s Katedrou urbanismu a územního plá-
nování FSv ČVUT v Praze za podpory 
a účasti Městské části Praha 6. Odborná 
porota hodnotila 9 soutěžních návrhů 
a jako vítězný vybrala návrh Kristýny 
Ulrychové (viz foto níže). Tento návrh 
bude na základě doporučení odborné 

poroty zapracován do finálního vzhle-
du dostavby Petynky. Druhé místo 
obsadila práce Jana Novotného, třetí 
Bc. Veroniky Bejšovcové a čtvrté 
Bc. Barbory Drahorádové. Na dalších 
místech se umístili Dominika Klavrzo-
vá, Jakub Michálek, Bc. Vojtěch Kořalka, 
Bc. Veronika Nejedlíková, Bc. Tomáš Nagy. 
Všechny soutěžní návrhy na opláštění 
budovy budou prezentovány v pro-
storách radnice MČ Praha 6. První čty-
ři oceněné studentské práce budou 
rovněž zveřejněny na webových strán-
kách společnosti.

ÚT 10. 1.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 17. 1.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 24. 1.
 Villa Pellé 
 16.00 
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 16.00 
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zahradními městy. Přednáší Ing. arch. Zdeněk Lukeš.
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Kolik žen si u nás ročně vyslechne, že 
mají nádor prsu? Které skupiny žen jsou 
nejrizikovější?

Nepříjemná pravda říká, že ve všech zemích, 
které mají pod kontrolou svá zdravotnická 
data, se zhoubný nádor prsu objevuje jako 
nejčastější zhoubné onemocnění žen střední-
ho a seniorského věku, nevyhýbá se však ani 
ženám mladým. Konkrétně v ČR onemocnělo 
v roce 2015 více než 7000 žen. Asi 500 případů 
se týkalo žen do 45 let věku, mladých matek 
nebo dokonce žen, které ještě neměly dítě. 
Výskytem nádoru prsu se tak naše země řadí 
přibližně do středu pole všech evropských 
zemí, výskyt (incidence) je podobný jako u na-
šich nejbližších sousedů: Rakouska, Německa, 
Slovenska, Maďarska. 

Nakolik je léčba nádoru prsu úspěšná?
V České republice umírají ženy na rakovinu 

prsu mnohem méně, než ve výše uvedených, 

ale i v dalších evropských zemích. Je to přede-
vším díky mamografi ckému screeningu, jehož 
cílem je nalézat nádory prsu ve stadiu, kdy je 
nádor tak malý, že se nedá objevit pohmatem. 
Je to také díky skvělé léčbě, která je v naší zemi 
dostupná všem ženám proto, že máme povin-
né solidární pojištění. Díky kombinaci těchto 
dvou faktorů se Česká republika dostala úplně 
na konec tabulky úmrtnosti (mortality) na ra-
kovinu prsu na světě. 

Proč je mamografi e tak důležitá?
Nehmatný nádor v  prsu, nebo dokonce 

přednádorové stadium umí u ženy středního 
a seniorského věku najít pouze mamografi c-
ké vyšetření. Prs se ve věku okolo 50 let věku 
začne přestavovat, objevuje se ukládání tuku 
na místo původní žlázy. To je běžný a nevratný 
biologický děj, většina žen pozoruje zvětšová-
ní prsů, takový prs je ideálním objektem pro 
mamografi i. Ale i u těch žen, u kterých promě-

na probíhá diskrétněji a prsy se mění pomaleji 
nebo dokonce nepřestavují a zůstávají v „mla-
distvém tvaru“,  je mamografi e jedinou ověře-
nou metodou, která může vést časným nále-
zem nádoru ke snížení úmrtnosti na rakovinu.

Kdy se ve světě začalo s mamografi í, resp. 
s celoplošným screeningem? 

První si významu kvalitně provedené ma-
mografi e povšimly severské země a začaly pu-
blikovat povzbudivé výsledky. Přínos mamo-
grafi e je znám od  90. let 20. století, kdy byly 
celosvětově uvedeny do provozu mamografy 
s novými generátory. Zobrazení prsní žlázy do 
milimetrových detailů se tak stalo základem 
úspěšnosti jejího preventivního vyšetřování. 
Například Švédsko na ověřených datech ve 
screeningu, který běží již 30 let, udává snížení 
úmrtnosti nejméně o 40 %. U nás se můžeme 
pochlubit snížením úmrtnosti o 33 % procent 
od zavedení screeningu v roce 2002. 

JSEM
PROFESNĚ
ŠŤASTNÁ

Rozhovor s MUDr. Miroslavou Skovajsovou

Mým profesním štěstím je, že se mohu podílet na ochraně lidského zdraví, říká MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., onko-
ložka, předsedkyně Asociace mamodiagnostiků ČR a primářka Mamma centra - specializovaného pracoviště pro diagnos-
tiku a léčbu nemocí prsu. Na téma diagnostiky prsní žlázy publikovala desítky odborných článků, ale i textů pro laickou 
veřejnost. Přednáší po celé republice na specializovaných konferencích, vzdělávacích i osvětových akcích.

Česká republika patří k evropským zemím, které mají plně dostupný, celoplošný, dobře zorganizovaný a kontrolovaný 
program vyhledávání časných stádií zhoubného nádoru prsu. Kvalitou preventivního programu – mamárního screeningu – 
se v tomto odvětví zdravotnictví Česká republika zařadila na špičku nejvyspělejších zemí světa. Výsledky prevence přinesly 
významné snížení úmrtnosti na toto onemocnění žen a díky tomuto úspěchu je naše země na evropských konferencích 
označována za „skokana desetiletí“.
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Které naše pracoviště bylo u nás první?
První pracoviště v  České republice zamě-

řené speciálně na prevenci prsní žlázy jsem 
založila v  roce 1994 v poliklinice na Zeleném 
pruhu pod názvem Mamma centrum. Postup-
ně jsem zde vyškolila více než 100 lékařů ma-
modiagnostiků – specialistů na vyšetření prsní 
žlázy. Jde o radiology, kteří se rozhodli této 
těžké disciplíně věnovat. 

O důležitosti pravidelných preventivních 
vyšetření prsů není sporu. Měly by ženy 
tato vyšetření absolvovat na jednom praco-
višti, nebo mohou pokaždé navštívit jiné?

Český screeningový program nabízí ženám 
preventivní mamografi cké vyšetření jednou 
za dva roky, což je ověřený interval. Některé 
ženy podstoupí pouze mamografi i, jiné ještě 
doplňující ultrazvukové vyšetření. Je ideál-
ní, pokud žena navštěvuje jedno pracoviště. 
V  dnešní době však tato podmínka již není 
tak důležitá. Screeningová mamografi e se ve 
všech 70 akreditovaných pracovištích v  celé 
republice provádí na bázi digitální mamogra-
fi e a vzniklé snímky se dají v medicíně běžně 
využívanými zabezpečenými sítěmi odeslat. 
Tím se poskytne předchozí vyšetření ke srov-
nání radiologovi v  jiném centru, které by 
žena navštívila. 

Stává se, že ženy nechtějí podstoupit ma-
mografi i? Jaké důvody je k tomu vedou?

Některé ženy se obávají bolestivosti vyšet-
ření při potřebném stlačení (kompresi) žlázy. 
Pokud by se toto povinné stlačení neprovedlo, 
snímek by neměl dostatečnou kvalitu a vyšet-
ření by se dalo považovat za zbytečné. U žen 
s citlivějším typem prsní žlázy doporučujeme, 
aby si plánovaly vyšetření po menstruaci, kdy 
je žláza méně bolestivá. Je také dobré, aby na 
tuto obtíž upozornily vyšetřující radiologickou 
asistentku, která pak přítlak zvyšuje pomale-
ji, než je obvyklé. Pokud si žena může na tlak 
postupně zvykat, snese ho bez obtíží. Některé 
ženy se obávají měkkého záření mamografu. 
V poslední době se celkem často objevují me-

diální výpady proti mamografi i. Vždy si kladu 
otázku, komu přináší prospěch kritika toho, 
že jsou ženy v  mamografi ckém screeningu 
diagnostikovány v časném stadiu?  Proč nikdo 
nenapadá například stále hojněji využívaná 
CT vyšetření, kdy je dávka tvrdým zářením 
násobně vyšší, než například při mamografi i. 
Kumulativní riziko preventivní mamografi e 
patří mezi minimální medicínská rizika, zisk 
je nepřekonatelný. Každý, kdo používá mozek 
k myšlení a ne jen k přejímání výkřiků, si zváží 
sílu rizik a zisků. Měkké záření mamografi e od-
povídá objemu přirozeného přírodního záření 
v době kratší, než je jeden měsíc. 

Jaká je úspěšnost zachycení nádoru, 
o kterém dosud nikdo netušil?

V populaci, která nebyla dosud vyšetřována, 
se v prvním kole screeningu zachytí 5-8 zhoub-
ných nádorů u jednoho tisíce vyšetřených žen. 
Čím je žena starší, tím jsou čísla vyšší. Ve dru-
hém kole screeningu po dvou letech, pokud je 
kvalitně prováděn, je číslo záchytu v průměru 
2-5. Více než 75 % takto nalezených nádorů 
jsou minimální velikosti a spadají do skupiny 

dobře léčitelných rakovin, ze které se žena buď 
úplně uzdraví, nebo jí můžeme garantovat 
dlouhodobé přežití s vysokou kvalitou života.

Týká se mamografi e i mladých žen, nebo 
až od určitého věku?

Prsní žláza mladé ženy do 40 let věku není 
pro vyšetření mamografem tak ideální jako 
u starších žen. V  této věkové kategorii se 
většinou začíná ultrazvukovým vyšetřením. 
Hutnější a hormonálně ovlivňovaná žláza se  
s  velkým úspěchem dá kontrolovat jak sa-
movyšetřením, tak ultrazvukem. Mamograf 
se u mladých žen využívá pouze ve speci-
álních případech.

V jakém intervalu doporučujete preven-
tivní vyšetření? Jaká vyšetření jsou mimo 
mamografu ještě vhodná? 

Běžný dvouletý mamografi cký interval se 
mění u žen, které mají vyšší rodinné riziko. Po-
kud se v rodině vyskytuje nádor prsu opakova-
ně a dokonce u žen velmi mladých, je nezbyt-
né preventivní program uzpůsobit. Kontroly 
jsou pak častější, kombinuje se mamografi e 
a ultrazvuk, v  prevenci se dokonce využívá 
magnetické rezonance, která má své specifi c-
ké přínosy. Individuální režim prevence se na-
stavuje ve spolupráci s genetikem. Již zmíněné 
ultrazvukové vyšetření se využívá u mladých 
žen, také pokud je nějaká nejasnost v mamo-
grafi ckém obraze, kde je zkušenost, že ultra-
zvukové vyšetření může přinést ještě další dia-
gnostické informace. Ultrazvuk (sonografi e) se 
však použije vždy, kdy je podezření na nádor 
v prsu. Dodá totiž cenné informace o uložení 
nádoru, o jeho velikosti a vztahu k  okolním 
strukturám prsu. Ultrazvuk je také oproti ma-
mografi i schopen dobře popsat stav spádo-
vých lymfatických uzlin u prokázané rakoviny, 
což je velmi důležité pro plánování léčby. 

Jakou roli v  prevenci má samovyšet-
ření? Mohou si ženy někde ověřit, zda je 
provádějí správně?

Každá, a zejména mladá žena by se měla 
samovyšetřovat. Základem preventivní péče 
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o prsy je u mladých žen znalost struktury 
vlastních prsů a dobrá technika samovyšet-
ření. Zcela ideální postup zahrnuje vyšetření 
prsů ultrazvukem v  akreditovaném screenin-
govém centru a následně s vědomím, že jsem 
zdravá, začít pravidelné samovyšetřování. In-
struktážní video je všem přístupné na www.
buprague.cz, což jsou webové stránky mého 
současného pracoviště. Uvádíme zde postup, 
který je efektivní a učí se po celé republice. 
Základem úspěšnosti je provádět samovyšet-
ření pravidelně každý měsíc v době, kdy končí 
menstruace a jednou za 2-3 roky si dojít na 
ultrazvukové vyšetření ověřit, zda je vše sku-
tečně v  pořádku. Pokud žena zjistí  ve svých 
prsech jakoukoliv změnu, objedná se na ultra-
zvuk (sono) ihned. Pojišťovny tato preventivní 
vyšetření neplatí ani u nás, ani nikde jinde na 
světě. Vyšetření stojí okolo 500,- Kč a není za-
potřebí žádanka od lékaře. Domnívám se, že je 
to malá cena za pocit klidu.

Mohou být nádorem prsní žlázy posti-
ženi i muži? Mají také absolvovat pravi-
delná vyšetření? 

Nádor prsů u mužů se vyskytuje zcela mini-
málně, ale existuje. Každým rokem onemocní 
v  ČR asi 40-60 mužů. Protože jde o tak malé 
počty, prevence pomocí zobrazovacích me-
tod je neefektivní. Nádory prsní žlázy u mužů 
se velmi snadno dají zjistit pohmatem. Jako 
velký problém však vidím, že muži často velmi 
otálejí, než se svěří se svým podezřením lékaři. 
Jelikož jde o „ženský“ typ nádoru, čas u mužů 
běží ještě rychleji. Vyšetření i léčba mužů je 
stejná jako u žen. Ve screeningových centrech 
se snažíme být k mužům velmi diskrétní, chá-
peme jejich svízelnou situaci. Nutno dodat, 
že většina vyšetření mužů dopadne dobře 
pouze zjištěním hormonálních změn, tzv. gy-
nekomastie, což je zcela běžná obtíž u mužů 
nad 50 let věku. 

Jaké jsou nejčastější mýty o rakovině
prsu?

Mnohé ženy si myslí, že když se v jejich ro-
dině nevyskytoval nádor prsní žlázy, že jej 
nemohou dostat ani ony. Také se traduje, že 
nádor prsu nebolí. Nebo, že nádor se dá vyhla-
dovět řízenými hladovkami. Existují jistě i další 
mýty, které si do svého myšlení zařazují přede-
vším ty ženy, které se vyšetření obávají. Mají 
strach, aby se na něco nepřišlo, což je opravdu 
typ sebezničujícího myšlení. Ráda opakuji, že 
zdravá obava ženu k mamografi i přivede, zni-
čující panický strach působí zcela kontrapro-
duktivně. Všechny mýty, které ženy odvádějí 
od pravidelného preventivního mamografi c-
kého vyšetření, jsou samy o sobě zhoubné. 

Doporučila byste nějakou prevenci
nádoru?

Pokud bychom chtěli pojmenovat nějakou 
zaručenou „primární“ prevenci, neboť mamo-
grafi cký screening je prevence „sekundární“, 
musím říci, že takovou neznám. Neexistuje ani 
žádné doporučení Světové zdravotní organi-

zace, které by bylo zaručené. Po téměř třiceti 
letech praxe však vnímám nádory prsu jako 
psychosomatické onemocnění vycházející 
z  nevyřešených vztahů zejména v  rodině, ze 
které pocházíme. Nelze podat jednoznačný 
návod, nicméně duševní zdraví je to, o čem se 
příliš nemluví. Takovou základní instrukcí je, že 
bychom ze svého života měli odbourat všech-
na rodinná tabu, vztahové problémy vynášet 
na světlo a řešit je, neutápět se v problémech, 
ale hledat z nich pozitivní východiska. Ona to-
tiž vždy existují, ale stojí osobní čas a námahu 
se k  nim dobrat a dokonce změnit strukturu 
myšlení, kterou jsme zdědili po předcích a kte-
rá může být zcela toxická pro naši mysl i tělo.

Paní primářko, jaký je Váš profesní živo-
topis? Proč jste si vybrala právě specializa-
ci, které se věnujete? 

K  diagnostice prsů jsem se dostala oklikou. 
Vystudovala jsem Fakultu dětského lékařství 
University Karlovy v Praze. Původně jsem sku-
tečně chtěla být dětskou lékařkou. V  Ústí nad 
Labem, v místě svého prvního působení, jsem 
organizovala přednášky o kojení pro novopeče-
né maminky, byl totiž rok 1982 a ženy nadměr-
ně často krmily své děti náhradními sušenými 
mléky. To bylo moje první angažmá v  proble-
matice prsní žlázy. O pár let později, kdy jsem 
nastoupila na radiologické oddělení, mne zau-
jaly mamografi e, které pro svou obtížnou hod-
notitelnost nejsou u všech radiologů oblíbenou 
disciplínou. Mám ráda výzvy, navíc jsem viděla 
veškeré souvislosti vyšetřování prsní žlázy. Nej-
více mě trápily podmínky, za kterých byly ženy 
vyšetřovány, celý proces byl zdlouhavý, nepro-
fesionální, místy až ženu znevažující. Vysnila 
jsem si představu o specializovaném pracovišti, 
kde budou vyšetření prsu prováděna rychle, 
kvalitně a s ohledem na citlivost problematiky. 
Po druhé atestaci v roce 1994 jsem proto ode-
šla do první privatizované polikliniky na Zelený 
pruh a sen si uskutečnila. V porevoluční době to 
šlo velmi dobře. Po 17 letech jsem byla donu-
cena pracoviště opustit, a protože diagnostika 
prsní žlázy je mým koníčkem i zaměstnáním, za-
ložila jsem zcela nové pracoviště BREAST UNIT 
PRAGUE na Jižním Městě. Měla jsem výhodu 
dlouholetých zkušeností, a tak nové pracoviště 
vznikalo na jejich podkladě. Mám obrovskou 
oporu ve svém současném společníkovi, který 
poradil mnoho různých vylepšení. Jsme jediné 
pracoviště v ČR, které zcela přešlo na digitální 
dokumentaci. Předcházel tomu nejméně roční 
proces programování na zakázku. 

Co je pro Vás nejlepším stimulem do práce?
Jako lékařka mám ve svém zaměstná-

ní obrovskou výhodu, že se bezprostředně 
setkávám s  pozitivními výsledky své práce. 
Vždy, když se mému kolektivu podaří nalézt 
existující nádor opravdu včas, mám pocit pro-
fesního štěstí. Svoji specializaci, jakkoli je těž-
ká, bych neměnila.

Jak si nejlépe odpočinete od práce? Jaké 
máte záliby a koníčky?

Mojí největší relaxací je hudba ve všech po-
dobách a také cestování. Učila jsem se hrát na 
klavír, hraju také jednoduchým způsobem na 
kytaru a na kontrabas. Na ten jsem se naučila 
hrát proto, že mám ráda, když muzika šlape, 
zejména, když se lidé sejdou a chtějí si zazpí-
vat. Basa vždy udává rytmus, na basistovi zá-
leží, zda bude hudba v  dobrém rytmu, nebo 
zda půjde o nudné „šmrdlání“. Pod pojmem 
cestování si nepředstavuji letecký zájezd, ale 
cestování autem od kempu ke kempu. Tam se 
potkáváme se stejně naladěnými lidmi. Bydle-
ní pod stanem, vaření pod hvězdnou oblohou 
- to je to, co přímo zbožňuji. Letos na Korsice 
k  nám ke stanu každý večer chodilo šmejdit 
malé lišče. Kde jinde se člověk ještě setká se 
skutečnou přírodou? 

Jaký je Váš vztah k Praze 6? 
Od října 2016 na Praze 6 několikrát v týdnu 

pracuji. V blízkosti metra Hradčanská, v Bube-
nečské ulici, jsme otevřeli detašované praco-
viště pod názvem Mamma centrum Hradčan-
ská. Pracoviště na Jižním Městě totiž začalo 
být přeplněné a my jsme věděli, že několik 
tisíc žen dojíždí právě z  Prahy 6. V  Mamma 
centru Hradčanská jsme díky originálnímu 
digitálnímu řešení on-line spojeni s Mamma 
centrem Háje, což přináší komfort zdravotní-
kům i našim klientkám a pacientkám. Je totiž 
úplně jedno, ve které části našeho BREAST 
UNIT PRAGUE je žena vyšetřena, data jsou 
dostupná na obou adresách. Jejich uložení 
je dobře zajištěno. Výsledky z  vyšetření pře-
dáváme ženě ihned do ruky stejně tak, jako 
na Hájích. Mám opravdovou profesní radost, 
že se daří kloubit zdravotnictví a možnosti 
digitálních přenosů dat. Ještě před několika 
lety by se taková představa jevila jako uto-
pie. Vždy, když se nastavuje něco nového 
a já mohu být u toho, prožívám opět pocit 
profesního štěstí.

Jiří Hruška
foto: archiv M. Skovajsová
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GALERIE VILLA PELLÉ PELLÉOVA 10, PRAHA 6 – BUBENEČ 
www.villapelle.cz | info@villapelle.cz | tel.: 224 326 180, 724 737 352 Spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská. Otevřeno: út-ne 13-18 h.

VÝSTAVA JAN HÍSEK: ZEPTEJ SE SPÁNKU | DO 22. 1. 2017
Jan Hísek ilustroval více než dvě desítky knih, mezi nimiž jsou knihy básní a  próz, 
pohádek a  legend. Výstava se soustředí zejména na  ilustraci, odkazuje ale i  k  jeho 
volné tvorbě, ke grafice či k malbě. Malbu Hísek využívá i pro ilustraci, jako je tomu 
např. v  případě Šťastného prince Oscara Wildea, či v  knize islandských pověstí 
a pohádek Mrtvému nože netřeba. Nechybí ani originály originály ilustrací k Tolkienovu 
Hobitovi, které představují určitý kontrast k  pojetí Jiřího Šalamouna, a  k  biblickému 
Zjevení Janovu. Kurátor: Jan Rous | Komentovaná prohlídka výstavy s  autorem 
12. 1. 2017 od  18 hodin |  Veřejný workshop s  Janem Hískem – 7. 1. a  14. 1. 2017 
 od 15 hodin Tvůrčí dílna pro veřejnost.

MILAN CAIS: DVEŘE DOVNITŘ | 27. 1. – 2. 4. 2017
Dveře jako fenomén, jako objekt veskrze symbolického charakteru. Možná poprvé v Caisově tvorbě není výtvarná složka přímo 
navázána na tu hudební, která je s osobou tohoto multimediálního umělce spjata zejména skrze skupinu Tata Bojs. Výstava 
představí nejnovější objekty, které, ač mnohovýznamové, dotýkají se jednoho tématu, které rozvádějí. Osobnost na hraně, či 
na hranici. Dveře odhalující, ale i zakrývající. Dovnitř, či ven? Kromě trojrozměrné tvorby překvapí i série abstraktních akvarelů.

 

 TOTO! V ČESKU | DO 8. 1. 2017
Patnáct známých slovenských ilustrátorů představuje tvorbu známou i českému divákovi. Výstava ukazuje nakolik je ilustrace 
stále součástí česko-slovenského kontextu. Automatické souznění v období existence společného státu se stalo součástí 
„kolektivní paměti“ a neskončilo jeho rozdělením. Slováci jsou stále přítomni ve vizuální paměti českých čtenářů. Kurátor: 
Miloš Kopták, Mária Rojko, Ida Želinská

LEDEN 2017
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

VÝSTAVA – MALÁ GALERIE

ATELIÉR PELLÉ Speciální nabídka tvůrčích dílen pro děti, školy 
a školky. Kontakt: dilny@villapelle.cz, tel.:775 507 525

Nedělní škola umění od 22. 1. 2017
Pojďme si hrát s dějinami umění přímo v galerii! Určeno pro všechny děti, jimž v nabídce 
kroužků chybí více než jen výtvarná výchova. Přijďte se zapsat 22. ledna v  11 hodin 
na  ukázkovou hodinu zdarma do  Villa Pellé! 4–10 let / kapacita: max. 15 dětí; délka 
programu: 2hod s lektorkou Mirkou Vitáskovou / 10 lekcí / jednou za 14 dní

PROGRAMY TVŮRČÍCH DÍLEN NA OBJEDNÁNÍ:
ISMY ve výtvarném umění nebo Dobrodružství umění 20. století | od 9 do 12 let | od 13 
do  16 let | a  výše | délka programu: 1,5hod. Skrze výtvarné parafráze a  hry poznáme 
základní principy hlavních uměleckých směrů 20 století. 
Nakresli si svět | od 4 do 6 let / od 7 do 12 let / a výše / délka programu: 1,5hod. Kresba nás obklopuje, linie vymezují prostory 
kolem nás. Všichni je tvoříme svým pohybem. Zajímají nás možnosti kresby, jakými způsoby může vznikat
Hrou a myšlením k abstrakci | od 4 do 6 let / od 7 do 12 let / a výše / délka programu: 1,5hod. Abstraktní umění nás nutí umět 
najít souvislosti, nálady, paralely k tomu, co známe. V ateliéru se snažíme se přiblížit hrou k „neuchopitelnému“, pochopit 
často nesnadné polohy abstraktního umění.

JAN HÍSEK – ZEPTEJ SE SPÁNKU | POUZE DO 22. 1. 2017
Zeptej se spánku | Budeme se věnovat zdánlivě běžné a  dostupné technice: kresbě tužkou. Vyzkoušíme si její možnosti, 
stínování, měkkost přechodu světla a stínu. 
Krajiny snu | Společně budeme putovat obrazy Jana Híska, vyzkoušíme si na vlastní kůži, čemu se říká automatická kresba 
a co nám dělají ruce, když je přestanou hlídat oči. 



O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

V únoru loňského roku si vyslechla 
svou diagnózu: zhoubný nádor koneční-
ku. Připadá jí to už velmi dávno a cítí se, 
jako by to ani nebylo. 

Co člověk prožívá, ať už v nitru, nebo 
reálně, svolila odkrýt pacientka Kateřina.  
Je několik měsíců po robotické operaci 
konečníku a znovu pracuje a žije napl-
no.  Jak vypráví, před rokem bylo všech-
no jinak -  sledovala krev v stolici, léčila 
se s hemoroidy. 

Pak přišla kolonoskopie a bylo jasno. 
Na co myslela, když se dozvěděla dia-
gnózu? „Nejvíc jsem řešila, a stále řeším, co 
jsem dělala špatně, kde byla chyba. Stres? 
Strava? Nevím. Máme tu nemoc v  rodině, 
takže částečně je příčina určitě v  genech. 
Ale nikdo z  rodiny neonemocněl tak brzo 
jako já, ve čtyřiceti letech,“ popisuje Kate-

řina. Na chvíli se odmlčí a pokračuje: „Po 
stanovení diagnózy naštěstí člověk nemá 
moc času nad něčím dumat. Už z  kolo-
noskopie jsem odcházela se seznamem 
vyšetření, která mám absolvovat. No a pak 
co nejrychleji na operaci.“

Objednala se v pražské Ústřední vojen-
ské nemocnici. „Rozhodující pro mě bylo, 
že nemocnice má výbornou pověst a velmi 
důležitá také byla nejkratší čekací doba na 
tento typ operací. Objednali mě na výkon 
za 3 týdny. Asi po 14 dnech mi volal pan 
doktor Langer, který mi nabídl možnost ro-
botické operace,“ pokračuje paní Kateřina.

 „K nám do ÚVN byla paní Kateřina ob-
jednána prostřednictvím telefonátu s asi-
stentkou naší chirurgické ambulance. Po 
zkompletování výsledků a posouzení ce-
lého případu multidisciplinárním týmem 
byla nemocná indikována k  operační léč-
bě. Rozhodli jsme se pacientce nabídnout 
možnost robotické operace. Indikace k ro-
botickému výkonu je identická jako k výko-
nu laparoskopickému. Roboticky asistova-
ný výkon ve vztahu k organismu pacienta 
lze označit za významně ohleduplnější než 
je klasická (otevřená) operace. V součas-
nosti je v břišní chirurgii zdravotními pojiš-
ťovnami limitovaně hrazena pouze robo-
tická léčba zhoubného nádoru konečníku 
(nikoliv však tlustého střeva). Mohli jsme 
tedy tuto miniinvazivní metodu pacientce 
nabídnout,“ přibližuje doktor Langer. 

Do té doby o robotických operacích 
paní Kateřina nevěděla vůbec nic. Věděla 
jen, že existují laparoskopické operace. 
Dozvěděla se podrobnosti a s  provede-
ním výkonu za asistence robotiky sou-
hlasila. Den výkonu se přiblížil. 

„Moje bezprostřední příprava na opera-
ci byla velmi jednoduchá. Ve čtvrtek jsem 
nastoupila do nemocnice, vyčistila střeva 

a v  pátek ráno šla na to. Večer před ope-
rací si se mnou sednul doktor Langer a po-
drobně mi vysvětlil, jak operace probíhá.  
Informoval mě nejen před operací, navště-
voval mě také každý den po ní. Vyzařuje 
z něj veliké nadšení pro jeho práci, to je pro 
pacienta povzbuzující,“ vypráví paní Kate-
řina. „Příprava nemocného s nádorem ko-
nečníku před operací spočívá v  ortográdní 
střevní přípravě.  Ta je na našem pracovi-
šti prováděna u všech nemocných s  ná-
dory konečníku identicky, tzn. není rozdíl 
v mechanické přípravě trávicí trubice před 
operacemi otevřenými, laparoskopickými 
nebo robotickými. Není třeba pacienta ni-
kterak specifi cky připravovat, ani se nijak 
neliší bezprostřední příprava operatéra,“ 
vysvětluje doktor Langer, který paní Ka-
teřinu s celým chirurgickým robotickým 
týmem operoval.

Když ji vezli na sál, nebála se: „Chování 
všech bylo velmi profesionální a sebejisté, 
což je nesmírně uklidňující. Když ale člověk 
vjíždí přímo na sál, přece jen se cítí trochu 
jako malý králíček, všechno je takové ob-
rovské a sofi stikované,“ popisuje. Výkon 
proběhl bez komplikací. „Da Vinci systém 
poskytuje operatérovi 3D obraz, umož-
ňuje jemné pohyby instrumentů, jejichž 
koncové části jsou ohebné, fungují jako 
zápěstí, což dokonale eliminuje třes rukou 
a vytváří lepší ergonomické podmínky. To 
všechno vede k bezpečnějšímu a šetrněj-
šímu výkonu, což je ocenitelné především 
u výkonů v anatomicky omezeném pro-
storu, jakou je oblast pánve,“ vysvětluje 
doktor Langer. 

Po operaci se pacientka, jak popisuje, 
cítila jako každý, kdo podstoupí nějaký 
náročnější výkon: „Člověk leží, nic moc 
příjemného to není , už jen těch hadiček, 
co vedou do člověka a z  něj! Naštěstí po-

PŘÍBĚH SE ŠŤASTNÝM KONCEM – „UŽ SE ZASE ROZJÍŽDÍM“

„Nezanedbávejte první příznaky, nebojte se doktorů ani ošklivých diagnóz, když přijdete včas, je to snazší.“

Paní Kateřina K., pacientka
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operační rekonvalescence u mě probíhala 
velice rychle. Za pět dní jsem šla domů a za 
týden, po vyndání stehů, už jsem se cítila, 
jako bych na žádné operaci nebyla,“ vzpo-
míná paní Kateřina. Na robotické operaci 
oceňuje především rychlou rekonva-
lescenci a téměř žádné jizvy. 

Cílová páska - návrat k běžnému životu 
a do práce - však ještě nebyla v dohlednu: 
„Po operaci ještě následovala onkologická 
léčba. Ta je poměrně zdlouhavá, chemote-
rapie a ozařování trvaly celkem pět měsí-
ců,“ popisuje paní Kateřina a pokračuje, 
„s mým nástupem do práce to bylo trochu 
komplikované, neboť diagnóza přišla ve 
chvíli, kdy jsem končila v  jednom zaměst-
nání a měla nastoupit do druhého, ale už 
nenastoupila. Po skončení léčby, v  září, 
jsem si začala hledat práci a od začátku 
listopadu pracuji jako inspektorka u SZPI.“

Jaké je ohlédnutí paní Kateřiny za uply-
nulým obdobím? „Nebylo jednoduché. Na-
štěstí je můj manžel člověk do krizových si-
tuací. Ví přesně, kdy potřebuji pomoct a kdy 
politovat, kdy postrčit a kdy obejmout. Mi-
mochodem – byl to on, kdo mě nasměroval 
do Střešovic. Kromě něho mám dva skvělé 
syny a širokou rodinu, na kterou je spoleh-
nutí. Můj život se v posledním roce výrazně 
zpomalil, což bylo fajn. Ale teď už se zase 
rozjíždím, a to je taky dobře. Budu si dávat 
pozor, abych se tolik nestresovala, pokud 

to lze. Udělala jsem výbornou zkušenost 
s naším zdravotnictvím. Po celou dobu jsem 
měla pocit, že mám tu nejlepší možnou péči 
a všichni, od zaučujících se sestřiček až po 
mého zkušeného operatéra, se ke mně cho-
vali skvěle. Můj vzkaz je jasný: Nezanedbá-
vejte první příznaky, nebojte se doktorů ani 
ošklivých diagnóz, když přijdete včas, je to 
snazší,“ uzavírá paní Kateřina.

Ročně se v  Centru robotické chirur-
gie ÚVN provádí přes 250 roboticky 

asistovaných výkonů, z  toho je 25 ro-
botických operací rekta. Za více než 
desetiletou historii robotiky v  ÚVN se 
zde uskutečnila téměř 100 robotických 
operací rekta.  Více o Centru robotic-
ké chirurgie ÚVN“

http://www.uvn.cz/index.php?op-
tion=com_content&view=article&i-
d=3902&Itemid=1672

Mgr. Jitka Zinke
foto: archiv ÚVN
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leden 2017

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 2017

18. 01. ST SKLENĚNÉ PRKNO

19. 01. ČT ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY

21. 01. SO PRSTEN PANA NIBELUNGA 16:00

24. 01. ÚT KDYBY TISÍC KLARINETŮ

25. 01. ST SKLENĚNÉ PRKNO

28. 01. SO ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC 16:00

HOSTÉ:

02. 01. PO VŠECHNOPÁRTY

03. 01. ÚT VŠECHNOPÁRTY

12. 01. ČT TROJHLAVÁ SAŇ- TALKSHOW
(LINDA FINKOVÁ, ANETA CHRISTOVOVÁ,
VLAĎKA PIRICHOVÁ)

16. 01. PO VŠECHNOPÁRTY

17. 01. ÚT VŠECHNOPÁRTY

23. 01. PO DEJVICKÁ LIVE! - VEČERY S PRAHOU 6

27. 01. PÁ DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED

30. 01. PO VŠECHNOPÁRTY

31. 01. ÚT VŠECHNOPÁRTY

V lednu jsme na turné v SRN a také zkoušíme nové představení
pro dospělé. Novinku v duchu noiru autorů Mikiho Kirschnera,
Robina Krále a Jana Lstibůrka SPEJBL A MĚSTO HŘÍCHŮ Premiéra 1. 3. 2017

28.1. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkovo přání
29.1. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínkovo přání

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
1/2017

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K  a  c e l á  r e d a k č n í  r a d a

Co je to mammodiagnostika?

 a) rozdělení matek do skupin podle názorů na výchovu dítěte,
 b) školící postup budoucích maminek, jak zacházet s novorozencem,
 c) vyšetřovací postup k odhalení nádoru prsní žlázy.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b) V letní sezóně 2016 létalo na Letiště Václava Havla 64 dopravců.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží sadu kalendářů s fotografi emi Ivana Krále na rok 2017.

1. Antonín Deré, Praha 6  2. Radek Jäger, Praha 6  3. Renata Motalíková, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 30. ledna 2017 v recepci 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 2017,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

 V lednu soutěžíme o tři sady kalendářů na rok 2017 s fotografi emi Ivana Krále.



Jedná se o poměrně krátkou, jednosměr-
nou ulici v Dejvicích, nedaleko budov ČVUT. 
Byla založena v roce 1932 a vede z Bílé ulice 
do ulice Na Kocínce. Původní název do roku 
1940 byl U Francouzského Gymnázia. Na-
chází se zde budova bývalého francouzské-
ho gymnázia, významná funkcionalistická 
stavba od architekta J. Gillara z let 1930-33. 
V letech 1940-45 se přejmenovala na Kinder-
mannova. Ferdinand Kindermann von Schu-
lenstein byl rakouský pedagog, rada pražské 
zemské školní komise a také litoměřický 
biskup. Orientoval základní školství na užší 
spojení výuky s ruční výrobou. V roce 1945 
se název vrátil k původnímu označení a od 
roku 1961 má dnešní podobu. 

Josef Božek byl 
český mechanik, ho-
dinář a konstruktér 
prvního parního 
vozu a parní lodě 
v českých zemích.

Josef Božek se 
narodil 28. února 
1782 v  Biercích ve 
Slezsku. Pocházel 
z  české mlynářské 
rodiny. Vystudoval 
gymnázium v  Tě-
šíně, kde bydlel 
u svého strýce, ho-
dináře a zámeční-
ka. Tady se naučil 
jemné mechanice a získal zručnost 
a přesnost při stavbě důmyslných modelů, 
kterých sestrojil na čtyřicet. Vyšší technické 
vzdělání získával nejprve v Brně u profesora 
Andrého, kde studoval matematiku a me-
chaniku. V  roce 1804 odešel do Prahy. Po 
krátkém studiu fi lozofi e na univerzitě a vy-
chovatelském působení ve šlechtických ro-
dinách se defi nitivě obrací k  technice. Živil 
se opravami hodin a drobných strojků. Jeho 
modely zaujaly ředitele pražského Stavov-
ského polytechnického institutu F. J. Gerstne-
ra, který mu nabídl zaměstnání mechanika. 
Brzy si získal skutečný věhlas sestrojením 
pohyblivé protézy pro knížete Ypsilantiho, 
vrcholným obdobím jeho kariéry se však sta-
ly parní stroje. V roce 1811 přivezl hrabě Jiří 
František August Buquoy do Čech první par-
ní stroj. Anglický stroj nebyl sestaven a jed-
notlivé části byly jen hrubě opracovány. Jeho 
zprovoznění se ujal právě Božek.  Roku 1815 
na základě dřívějších modelů sestrojil vlastní 

parovůz – dřevěný 
kočár- poháněný si-
lou páry převáděné 
z  kotle pod vozem 
do kol, ovládaný 
pomocí řidítek. Díky 
fi nanční podpoře 
vlastenecké šlechty 
investující do čes-
kých vědců a tech-
niků získal tak Bro-
žek prostředky na 
veřejnou produkci 
svého stroje. 23. 
září 1815 předvedl 
v  Královské oboře 
první parou pohá-

něný automobil na našem území. Před-
vádění parovozu se zúčastnila především 
vysoká šlechta, novináři, zástupci úřadů, ale 
i široká veřejnost. Vystoupení mělo velký 
úspěch a prostředky vydělané při předvá-
dění vozu pomohly vynálezci realizovat i loď 
poháněnou parou. Jízdu se zdokonaleným 
strojem zopakoval na témže místě znovu 1. 
června 1817, kdy vedle parovozu předváděl 
na jednom vltavském rameni ve Stromovce 
i parník vlastní konstrukce. Úspěšnou exhibi-
ci zkazila náhlá průtrž mračen a v nastalém 
zmatku někdo odcizil pokladnu s vybraným 
vstupným. Pro Božka to znamenalo velkou 
ztrátu, byl velmi zadlužen. V depresi a zoufal-
ství rozbil svůj vůz a do konce života zanevřel 
na experimenty s parním strojem.

Značnou pozornost věnoval konstrukci 
a stavbě čerpacích strojů pro vodárny. Když 
byla v  letech1820-32 budována první že-
leznice na evropské pevnině, koněspřežná 
dráha z Českých Budějovic do Lince, navrhl 
a vyrobil pro ni železniční vozy.

Nejvýznamnější přínos však znamenala 
jeho činnost v oboru hodinářství. Tomuto ře-
meslu se vyučil u pražského hodináře Hein-
richa ještě před nástupem do zaměstnání 
na polytechnice. Pracoval v  dílně se svými 
dvěma syny, Františkem a Romualdem. 
Stavěl přenosné, interiérové i věžní hodiny 
a sestrojil také samonatahovací náramkové 
hodinky. Jeho přesné kyvadlové hodiny pro 
hvězdárnu pražského Klementina z  roku 
1812 sloužily v Astronomickém ústavu v Pra-
ze až do roku 1984.

Josef Božek zemřel 21. října 1835 v Praze 
a je pochován na Olšanském hřbitově. 

(mip) 

parovůz – dřevěný 
kočár- poháněný si-
lou páry převáděné 
z  kotle pod vozem 
do kol, ovládaný 
pomocí řidítek. Díky 
fi nanční podpoře 

Josef Božek byl 
český mechanik, ho-

konstruktér 
prvního parního 

parní lodě 

Josef Božek se 
narodil 28. února 
1782 v  Biercích ve 
Slezsku. Pocházel 
z  české mlynářské 
rodiny. Vystudoval 

a získal zručnost 
přesnost při stavbě důmyslných modelů, něný automobil na našem území. Před-
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Každého zima dostane, někoho na svist sjezdovek, někdo 
obdivuje krásu tiché bílé krajiny při osamělé procházce a ji-
nému se uleví, že konečně přešel blázinec léta a může se bez 
výčitek zase uchýlit do kaváren, kin a divadel v  nevlídném 
počasí. Zejména kavárny, stejně tak ale pivnice a hrůzné
knajpy všeho druhu jsou oblíbeným místem kvůli a) samot-
nému popíjení a odpočinku, b) setkávání a diskusi  s přáte-
li, c) tříbení myšlenek a umělecké inspiraci. My, obyvatelé 
pražské Liboce, se můžeme pochlubit unikátním kouskem 
literární historie, protože právě zde působil jeden z prvních 
a rozhodně nejdéle fungujících literárních salonů v Praze. 

Jeho zakladatelka o tom píše: „Starý libocký dům má pro 
mne zvláštní kouzlo; žil a básnil v něm Julius Zeyer! Je tu pokoj, 
v němž prý Julius duchy citoval a v němž psal Vyšehrad. Pokoj 
má výhled k západu a je plný zlatorůžových odlesků, když slunce 
za divokou Šárkou zapadá. V starém sadě před okny je altánek, 
stavěný Zeyerem za dob jeho tesařského tovaryšení. Pod nátě-
rem altánku, jak mi sochař Josef Mauder vyprávěl, nalézají se 
Zeyerem tužkou psané verše. Verše kryje olejový nátěr, altánek 
chátrá […]. A o té naší libocké vile se šuškalo, že v ní straší…“

Tak na vilu v  Liboci vzpomínala spisovatelka a přede-
vším významná organizátorka společenského života své 
doby Anna Lauermannová-Mikschová v knize Lidé minulých 
dob (vyd. 1940). V roce 1881 ji koupila od svého přítele Julia 
Zeyera, který u ní často pobýval. Vila v bezprostředním sou-
sedství královské obory Hvězda, tehdy ležící ještě za hranice-
mi Prahy, stojí dodnes a nebýt její historie, není na ní na prv-
ní pohled nic pozoruhodného. Přes vysoký a hustě obrostlý 
plot ani není vidět. Přesto je spjata s významnou kapitolou 
české literatury a společenského života konce 19. století jako 
nejdéle trvající literární salon v dějinách salonů společenské 
smetánky a české umělecké avantgardy. Svůj první literární 
salon spisovatelka otevřela v roce 1880 v rodinném domě 
na Jungmannově náměstí č. 22, ale libocká vila (ul. Libocká 
261/16), kam se později natrvalo přestěhovala, sloužila spo-
lečenským debatám a setkávání celých 50 let.  

Anna Lauermannová-Mikschová (1852–1932) byla s  Pra-
hou a jejím uměleckým a společenským životem spjata po 
celý život. Byla dcerou pražského vlastenecky smýšlejícího 
lékaře Mikoláše Miksche, jehož rodina žila čilým společen-
ským životem a udržovala styky s řadou tehdejších význam-
ných osobností, k  nimž patřili např. František Palacký, Fr. L. 
Rieger nebo Karolina Světlá. Vzdělání získala na německé 
a poté na Vyšší dívčí škole v Praze. Ve svých 22 letech v roce 
1877 se provdala za Jungmannova vnuka Josefa Lauerman-
na, ale jejich nešťastné manželství skončilo po deseti letech 
z  důvodu jeho duševního onemocnění rozlukou (historii 
vztahu později zachytila v románu Prapodivná historie, 1932). 

V  r. 1888 se vrací z  tříletého ozdravného pobytu v  Itálii, 
přijímá umělecké jméno Felix Téver (šťastná na břehu řeky 
Tibery) a pod tímto pseudonymem začíná její vlastní spiso-
vatelská dráha. Je autorkou drobných próz, románů a dramat 
zachycujících atmosféru života ve staré Praze 2. poloviny 19. 
století. Psala nejprve povídky o  nešťastných ženách (např. 
soubory Povídky, 1894; Duše nezakotvené, 1908), později ro-
mány  a  novely. Její nejzralejší prací je románová kronika 
V hradbách (1924), zachycující atmosféru Prahy v letech 1854-
1867 na příběhu rozmachu a  úpadku starého měšťanského 

rodu. Je také autorkou několika divadelních her.
Vlastní literární tvorbu Anny Lauermannové-Mikscho-

vé však dodnes převyšuje její působení jako organizátor-
ky společenského života. Byla svorníkem, který po 50 let 
k  sobě poutal osobnosti nejrůznějších oborů a charakterů, 
a díky jejímu svědectví zachycenému v  osobních deníkách 
se dozvídáme mnoho zajímavostí a podrobností, které by 
jinak nenávratně zmizely spolu s  uplynulým časem. A byla 
opravdu bystrým pozorovatelem. Hosty svého salonu ze spi-
sovatelských a vědeckých kruhů vítala zpravidla u nedělního 
čaje a těmto setkáním později začala říkat „čajové konvičky.“ 
U čaje se probíraly všechny novinky a vystřídaly se zde tři 
generace českých umělců od generace Národního divadla 
přes  modernisty  až po generaci bratří Čapků: Jaroslav Goll, 
Otakar Hostinský, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer, Josef Vác-
lav Sládek, Ladislav Stroupežnický, Zdenka Braunerová, Ga-
briela Preissová, Fr. Xaver Šalda, Richard Weiner, bratří Čap-
kové, Alice Masaryková, Václav Tille, Jiří Karásek ze Lvovic, 
Hanuš Jelínek, Anna Marie Tilschová, Otokar Fischer a další.

Nejcennějším pramenem a klíčem k  poznání osobnosti 
samotné Anny Lauermannové-Mikschové jsou její deníky, 
záznamy autorčiny paměti, oscilující mezi žánrem osobní 
výpovědi, zápisků z cest a společenské kroniky. V počtu pře-
vyšujícím 70 sešitů, které psala mezi léty 1872-1929 vedle 

LIBOCKÉ ČAJOVÉ KONVIČKY
O literárním salonu Anny Lauermannové-Mikschové
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češtiny také v němčině a francouzštině, 
představují nejrozsáhlejší český ženský 
deník té doby a odkazují k tomuto tolik 
oblíbenému žánru 19. století. 

Na rozdíl od sentimentálních příběhů 
rozervaných žen jejích románů, v nichž 
zachycovala poněkud vyumělkova-
ný, stylizovaný svět umělců a světáků 
z patricijského prostředí, jsou deníky 
Lauermannové-Mikschové autentickou 
výpovědí, která představuje dvě tvá-
ře autorky: navenek společensky vlíd-
nou, v  denících kritickou až ironickou. 
Na rozdíl od jejích vzpomínek knižně 
vydaných roku 1941 pod názvem  Lidé 
minulých dob  nebyly psány s myšlen-
kou na veřejné publikování. Její zápisky 
jsou tudíž bezprostřední, prosté poz-
dějších úprav či stylizace a postrádají 
literární ambice. Přesto prozrazují pi-
satelčiny bohaté zkušenosti s beletris-
tickou tvorbou a pro pozdější generace 
jsou cenným historickým a literárně-
historickým pramenem zachycujícím 
společenské dění své doby: spory sta-
ročechů a mladočechů, českou otázku, 
proměny Prahy v  různých obdobích, 
útrapy 1. světové války, první roky mla-
dého Československa a jeho politické 
zápasy, otázky spjaté s  rozvojem vědy 
a umění, společenské drby, zápisky 
z cest, ale také úvahy a dialogy o kráse 
a právech žen. 

Salon jako kulturní fenomén se v čes-
kém prostředí prosazuje v 19. století. 
Navázal na šlechtické salony 18. století, 
kde se diskuse na téma hudba, filozofie, 
politika, umění, filantropie, vlastenec-
tví nebo literatura odehrávají na půdě 
uzavřených soukromých společností, 
většinou spřízněných šlechtických ro-
din. V  polovině 19. století se pak salo-
ny stávají součástí života měšťanských 
vrstev. U Anny Lauermannové-Mikscho-
vé se scházeli umělci, vědci, politici, vy-
sokoškolští profesoři i právníci a mnozí 
zde pořádali své přednášky; po přelo-
mu století se tu hrálo i domácí divadlo 
a jezdilo se na výlety po Hvězdě, Bílé 
hoře a Divoké Šárce. Salon působil půl 
století a v libocké vile se přirozeně stří-
daly generace těchto zajímavých hostů. 
Anna Lauermannová-Mikschová v  de-
nících podává plastické popisy těchto 
osobností a vystihuje jejich charaktery, 
protože má cit a odhad, jakým smě-
rem se bude ubírat jejich vývoj v  čase 
a vnitřní i vnější proměny.

„Stará vila, stejně plná vzpomínek 
a  památek, stejně plná starosvětského 
kouzla, stala se cílem častých našich 
návštěv, které se obyčejně protáhly do 
tmy. Těch návratů za teplých letních ve-
čerů spícím Břevnovem, kudy ovšem ještě 

dávno nejezdily tramway!“, vzpomíná 
jeden z  hostů, básník a literární histo-
rik Hanuš Jelínek, ve svých pamětech 
s  názvem Zahučaly lesy. V Liboci tato 
neúnavná a společensky angažovaná 
dáma v téměř 80 letech i zemřela. Vzpo-
mínky na její literární salo n zpracovali 
její přátelé ve sborníku  O bábušce, vy-
daném tři roky po její smrti v roce 1935. 
Anna Lauermannová-Mikschová vedla 
svůj nevšední literární salón 50 let! Kdo 
z nás by to dnes dokázal…

Z  nejnovější odborné literatury se 
této výjimečné osobnosti věnuje pu-
blikace Z deníků Anny Lauermanno-
vé-Mikschové. Tento výbor z deníků 
z  let 1872-1929 připravily a komentáři 

doprovodily autorky Tereza Riedlbau-
chová a Eva Farková. Kniha vyšla v  r. 
2014 v Památníku národního písemnic-
tví v edici Depozitář. O knize se mimo 
jiné píše: „Deníky Anny Lauermannové-
-Mikschové přinášejí silný lidský příběh – 
příběh mimořádné ženy a respektované 
spisovatelky, jejíž živý zájem o věci veřej-
né přetrval ztrátu blízkých přátel, první 
světovou válku, pád staré monarchie 
i porodní bolesti nové republiky. Doklá-
dá přetrvávající osobní kouzlo a stálou 
pohostinnost „bábušky“, která sice v de-
nících často glosuje nedostatky a pro-
hřešky svých bližních, avšak ve chvílích 
potřeby se k nikomu neobrací zády.“

(red)
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Oslavami Dne válečných veteránů (11. 
listopad) byl zahájen rok 100. výročí zrodu 
Československých legií na východní frontě 
(2016-2017). Rok vyvrcholí připomenutím 
výročí bitvy u Zborova (2. července 1917), 
kde se ve dnech 1. – 3. 7. 2017 ve Zborově 
a Lvově uskuteční slavnostní bohoslužby 
a připomínkové akce.

Několikaletá cesta Československých le-
gionářů napříč Ruskem a pak přes půl světa 
do Čech a na Slovensko je strhujícím příbě-
hem lidské vzájemnosti, odvahy a vojenské 
chrabrosti. Je ohromným výkonem nejen 
po stránce vojenské, ale i mravní. V divokých 
dobách formování bolševického Ruska za-
chovávali legionáři  neutralitu a vojenskou 
čest. Už tehdy přirovnávali vojenští znalci 
a generálové jejich výkon k neporazitelným 
husitům, kteří v 15. století prošli z Čech přes 
Německo až k  Baltu bez jediné prohrané 
bitvy. Českoslovenští legionáři na východní 
frontě, kteří působili na nepoměrně větším 
území, na tuto tradici slavně navázali a do-
kázali něco, co nemá ve vojenských ději-
nách světa obdoby.

Českoslovenští legionáři z  ruské východ-
ní fronty se za první republiky těšili nemalé 
úctě, za protektorátu byli pronásledováni 
nacisty jako účastníci domácího odboje 
a zastánci myšlenky svobodného Českoslo-
venska. Po r. 1948 byli považováni za nosite-
le myšlenek T. G. Masaryka a byli podezříváni 
z protistátní činnosti. Navíc v Rusku, kdy si 
museli probíjet cestu kupředu, působili pro-
ti Sovětům a bolševické revoluci. Existence 
Československých legionářů na východní 
frontě byla vymazána z paměti obyvatelstva 
během komunismu, informace o nich zmi-
zely z knihoven, učebnic i archivů. Znovu se 
začaly objevovat po r. 1989. 

Působení Československých legií a jejich 
nasazení během 1. světové války se dělí 
na tři oblasti – na východní, západní a již-
ní, tedy na ruskou, francouzskou a italskou 
frontu, a jejich působnost na jednotlivých 
frontách byla naprosto odlišná. Koncem 
války měly jednotky československých za-
hraničních vojsk přes 100 000 dobrovolníků. 
Celkem padlo 5 152 československých legi-
onářů, z toho 4 112 v Rusku, 630 ve Francii 
a 410 v Itálii.

V  létě 1914 vznikla v Rusku Česká druži-
na, vojenská formace pod ruským velením, 
složená z českých krajanů. V září 1914, kdy 
v Kyjevě složila přísahu a krátce nato odje-
la na frontu, měla 720 mužů. Dobrovolníci 
(souhrnné označení legionáři se vžilo až po 
válce) měli původně sloužit k válečné pro-
pagandě a tlumočení po plánovaném prů-
lomu fronty. Po doplnění z  řad volyňských 
Čechů a českých a slovenských zajatců 
z rakousko-uherské armády byla Česká dru-
žina v lednu 1916 rozšířena na Čs. střelecký 
pluk. Československé vojsko na Rusi tvořily 
tři divize, jejichž jádrem bylo 12 pluků stře-

leckých, dva pluky jízdní a několik dělostře-
leckých baterií.  

Rozhodující okamžik přišel počátkem 
července 1917 po vítězném útoku čerstvě 
zformované Čs. střelecké brigády u ukrajin-
ského Zborova. Za osobního vedení vůdce 
československého zahraničního odboje 
prof. T. G. Masaryka, jenž tehdy pobýval prá-
vě na Rusi, byl r. 1917 zformován armádní 
sbor o dvou divizích a záložních formacích 
již tehdy čítající na 40 000 mužů. Jeho část 
měla odjet na západní frontu. Zborov před-
stavoval zlom, kdy i ruská prozatímní vláda 
pochopila jeho potenciál, umožnila masový 
nábor zajatců a na Ukrajině vyzbrojila a vy-
strojila Československý armádní sbor. 

Ruské poměry byly den ode dne nestálejší 
a Masaryk se rozhodl československé vojáky 
ze země vyvézt. Nápad však přišel pozdě, 
mobilizaci vojáků překazila bolševická revo-
luce a uzavření příměří mezi Ruskem a Cen-
trálními mocnostmi. Sbor měl zachovat 
v  počínajícím vnitropolitickém soupeření 
přísnou neutralitu. Na Masarykovo naléhaní 
vydalo spojenecké velení ve Francii prohlá-
šení, že Československé legie v Rusku spa-
dají pod jejich velení a je tedy nemožné vyu-
žít je jako pomocnou sílu v lokálních bojích. 

Čs. armáda byla jako jeden z mála vojen-
ských útvarů na území Ruska dokonale or-
ganizovaná a disciplinovaná. V březnu roku 
1918 se všichni, včetně Lenina, přiklonili 
k nápadu vyexpedovat ji do Vladivostoku 
a odtud přeplavit do Francie. V  téže době 
svedly jednotky Čs. sboru také sérii obran-
ných bojů u Bachmače na Ukrajině, které jim 
umožnily organizovaný ústup před pronika-
jící německou armádou a přesun transsibiř-
skou železniční magistrálou přes celé území 

CESTA NADĚJE A VÍTĚZSTVÍ
Začínají oslavy 100. výročí Československých legií 
na východní frontě - 1. část
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 Prodej ekologických plaket pro nízkoemisní zóny v Německu
  Pro firemní vozy nabízíme klientský servis 

(vyzvednutí a zpětné přistavení vozidel v sídle firmy,  
možnost zapůjčení náhradních vozidel)

klientský servis
sídle firmy, 
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Ruska do vzdáleného Vladivostoku. Na so-
větský pokus o zastavení a odzbrojení trans-
portů odpověděli legionáři silou a v řadě mi-
mořádně úspěšných vojenských operacích 
dočasně osvobodili rozsáhlé území Ruska 
od sovětské moci.

Prvních 5000 mužů se sice do Vladi-
vostoku dostalo už na konci dubna, další 
transport byl však stále více zpožďován. 
Vlaky stály delší a delší dobu, což přineslo 
nedůvěru a rostoucí spory mezi českoslo-
venskými vojsky a Rusy. V té době se navíc 
objevovaly intenzivní snahy agitací vlákat 
vojáky do vznikajících ruských gard. Další 
kroky bolševické vlády, jako bylo rozehná-
ní svobodně zvoleného ústavodárného 
shromáždění a rozpoutání rudého teroru 
a občanské války, pak urychlily integraci 
čs. jednotek v Rusku po právní stránce do 
francouzské armády.

Těžkou ranou nadějím pro přesun domů 
se stalo vylodění japonských vojáků ve Vla-
divostoku. Stalin navíc v té době začal při-
pravovat plán vzniku československé rudé 
armády, což byl poslední impulz k otevřené-
mu konfl iktu mezi Československými legie-
mi a sovětskou vládou. První vážný konfl ikt 
mezi nyní už znepřátelenými vojsky, známý 
jako čeljabinský incident, propukl 14. května 
1918. Čeljabinští Sověti pozatýkali některé 
legionářské velitele, ale legionáři se rozhodli 

pro demonstraci síly. Bez problémů Čel-
jabinsk obsadili, zajatce osvobodili a hlavně 
zastavili veškerý další postup cizích vojsk. 
Československé jednotky byly rozmístěny 
podél celé železnice od Penzy po Irkutsk. 
Sověti dostali rozkaz za každou cenu trans-
porty zastavit, Československou armádu 
odzbrojit a nahnat ji do pracovních táborů. 

 V té době byla Československá armáda 
rozdělena na tři skupiny a po první skupině 
bylo třeba dopravit zbylé dvě na bezpeč-
nější sibiřské území. Nejprve šla na řadu 
skupina, která stále ještě držela Čeljabinsk, 
postupně se dostala až k Omsku, poslední 

baště Sovětů. Ta 7. června padla, čímž se 
transsibiřská magistrála defi nitivně dostala 
do rukou Československých legií. Problémy 
byly s poslední skupinou, která ještě ani ne-
dorazila do Penzy. Její cesta k ostatním byla 
velmi krvavá. Nejvíce paradoxně bojovali 
proti Čechoslovákům, kteří stáli na straně 
Sovětů, Československé legie je považova-
ly za dezertéry a zrádce. Právě tato skupi-
na měla za úkol osvobodit carskou rodinu 
z Jekatěrinburgu. Když však dorazila na mís-
to, byli Romanovci již mrtví. (pokračování 
v dalším čísle)

(red)
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V  první půli r. 2016 rozčeřil klidné vody 
Horní i Dolní Liboce zajímavý projekt Zve-
leby libocké, jehož vyvrcholením bylo spo-
lečné focení 140 obyvatel Liboce a kterému 
předcházelo společné pečení a mlsání pa-
lačinek. Projekt toho ale nabídl mnohem 
víc - od prvopočátečního nápadu se jeho 
kořínky uchytily a rozrostly do zajímavých 
souvislostí mezilidských kontaktů s pozo-
ruhodnými a pro futuro důležitými nápady 
k řešení toho, co nás obzvláště zajímá: jaká 
je Liboc teď a jakou bychom ji my, obyvatelé 
Liboce, chtěli mít. Vše podstatné naleznete 
v odpovědích autorky a organizátorky pro-
jektu Venduly Guhové, studentky Centra au-
diovizuálních studií FAMU. 

Zveleba libocká vznikla jako vysoko-
školský výtvarný a především sociální 
projekt propojující historii místního spol-
ku, který v  Liboci působil v  letech 1899 
až 1917, s potřebou podpořit přirozenou 
sousedskou sounáležitost místních oby-
vatel. Jak taková sounáležitost v dnešní 
atomizované společnosti vzniká?

To záleží asi případ od případu. Ale my-
slím, že v zásadě jde o dostatek příležitostí 
k setkávání. Sounáležitost vzniká v prostředí, 
kde jsou na ni lidé nějak podvědomě připra-
veni, kde je na ni chuť. Pak už jde o to, aby 
vznikla příležitost setkat se s dalšími lidmi 
a aby s nimi člověk dokázal najít společnou 
řeč. A asi jde i o to, jestli ti lidé mají nějakou 
podobnou zkušenost a zážitky, které mo-
hou sdílet. Myslím, že výborným katalyzá-
torem je třeba společné jídlo nebo nějaká 
společná snaha. 

Když jste s kolegyněmi s projektem za-
čínaly, než se podařilo realizovat závěreč-
nou slavnost s fotografováním, s jakými 
reakcemi místních jste se setkávaly? 

Když jsem vyvěsila plakáty a roznesla le-
táčky, kde na mě byl kontakt, abych akci 
dodala věrohodnost, zavolal mi první týden 
jediný člověk, trochu opilý starší pán, který 
se po telefonu rozčiloval, že v Liboci žije už 
70 let a co jsem to za samozvanou Zvelebu 
libockou. Celé si to spojil s necitlivými novo-
stavbami, které Liboc nezvelebují. Divil se, 
co tu pořádám za akci, jaký to má smysl, když 
tu prý žije pravých Libočanů jenom devět.

Byl to trochu absurdní hovor, žiju tu už 
jako pátá generace a rozhodně jsem akci ne-
dělala proto, abych rozdělovala novousedlí-
ky a starousedlíky, spíš naopak. Mimo tenhle 
telefonát jsem dostávala samé pozitivní re-
akce, nejen od lidí, které jsem už znala. Můj 

soused říkal, že mi fandí, jiný mi telefonoval, 
aby vyzvěděl víc. Brzy jsem se seznámila 
s místním sládkem a se sběratelem a s něko-
lika dalšími sousedy, kteří si událost vzali za 
svou a sami ji pak propagovali dál.

Připravovala jste se na tento projekt 
studiem původní Zveleby libocké, jejích 
stanov a aktivit, historie staré Liboce atd. 
nebo naopak spíše studiem moderních 
metod sociologické práce, místopisných 
a demografi ckých materiálů týkají-
cích se Prahy 6? 

Trochu jsem se ponořila do historie Libo-
ce, dost jsem se probírala starými fotkami 
Liboce, které má na webových stránkách 
sběratel Karel Hron. Názvy a poslání pů-
vodní Zveleby libocké a její plakáty na teh-
dejší akce mě nadchly. No vidíte, stanovy 
Zveleby jsem ale vlastně ještě neviděla, 
jen o nich vím.

Projekt jsme vymýšlely s kamarádkami 
z AVU, dvě nebo tři neděle po sobě jsme se 
u nás scházely na kafe nebo na oběd a pře-
mýšlely jsme, co podnikneme na bývalém 
libockém hřbitově. Z původního úmyslu vy-
tvořit na místě kolektivní výstavu se v hlavě 
Báry Šimonové zrodil nápad živého obrazu 
Libočanů, který se potom přetvořil na vznik 
společné fotografi e na velkoformátový ne-
gativ. V průběhu diskuzí jsme probíraly další 
podobné umělecké akce - sociální projekty 
- , například akce Kateřiny Šedé s obyvateli 
vesnic nebo sídlišť v okolí Brna, a diskutovaly 
jsme o tom, zda má být taková akce spíš in-
tervenční nebo naopak přirozená. 

Váš projekt přinesl originální soubor 
„mentálních map Liboce“ nakreslených 
místními obyvateli. Co bylo smyslem ta-
kové „osobní mentální mapy“ místa, kde 
člověk žije, kolik jich nakonec vzniklo a co 
mentální mapy obyvatel Liboce ukázaly? 
Budete s těmito mapami dále pracovat?  

S mentálními mapami jsme se nechaly 
inspirovat akcí „Periferné centrá Ilija“ na Slo-
vensku nebo dílnou “re:Vodňany,“ v rámci 
níž sloužily místní mentální mapy jako vý-
chodisko pro urbanistické přehodnocení 
města architekty. Je to relativně hojně pou-
žívaný nástroj. V přípravách jsme se tedy za-
bývaly spíš kontextem dalších forem umění 
spolupráce než sociologickými výzkumy. 
Záměrem události bylo podnítit vznik spo-
lečného zážitku, momentu propojení míst-
ních obyvatel, aby se spolu lidi začali zase 
bavit. Mentální mapy měly na události fo-
tografování sloužit jako příležitost k hovoru 

i mezi lidmi, kteří se neznají, a v ideálním pří-
padě měly stimulovat diskuzi o současných 
libockých tématech, které by bylo dobré 
probírat, např. chátrání Schubertovy vily, ru-
šení zahrádkářské kolonie za kostelem a její 
přeměna na sad, chystané stavby u rybníka. 

I když si nejsem jistá, nakolik mentální 
mapy v seznamování pomohly, myslím, 

ZVELEBA LIBOCKÁ
– VÍC NEŽ JEN OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

Vendula Guhová (*1991) je student-
kou Centra audiovizuálních studií na 
FAMU. Pracuje s videem a dělá site-
-speci� c zvukové a jiné instalace, zají-
mají ji zásahy do veřejného prostoru. 
Poslední dobou je aktivní v sousedské 
komunitě Liboce, již oživila událos-
tí Zveleba libocká. Na studentském 
kampusu Fakulty sociálních věd UK, 
kde vystudovala obor Mezinárodní 
teritoriální studia, spoluzaložila multi-
žánrový festival JINOnice Jinak. S har-
� stkou Célestine Doedens a kytaristou 
Braňo Danišem zpívá v triu KišQuiche. 
Projekt novodobé Zveleby libocké 
představila na výstavě obrazů, videa 
a instalace v  Galerii AMU (červen - 
červenec 2016).

„Zveleba libocká (1899-1917), okraš-
lovací spolek pro Liboc a okolí“ byl za-
ložen schválením stanov místodržitel-
stvím v Praze dekretem č. 56.584 dne 
14. dubna 1899 v hostinci Václava Ho-
lečka - u české koruny v Horní Liboci. 
Prvním starostou  byl Josef Ruprecht, 
místostarostou Václav Kyndl, jedna-
telem Vlast. Hálek.  Ze vstupného, vy-
braného  na  jím pořádaných divadel-
ních představeních, � nancoval úpravy 
místních cest a výsadbu stromů.
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ZVELEBA LIBOCKÁ
– VÍC NEŽ JEN OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

že jsou v lecčems cenné. Vzniklo jich na-
konec zhruba dvacet, každá je jiná. Šlo 
o to v mapě zachytit subjektivní, pocito-
vé vnímání lokality, s kterými místy mám 
spojené pozitivní a negativní zážitky, kde 
pro mě Liboc začíná a kde končí. Někdo 
v mapě vykreslil příběh svého dětství 
a různým místům barvami přiřadil jiný 
pocit, další se zabýval tím, kde byly v 60. 
letech obchůdky a hospody, několik map 
pojmenovalo různá politická témata, jako 
např. kde stojí nebo hrozí jaká nepřimě-
řená stavba nebo komentovalo dopravní 
omezení. Mapy měly společnou domi-
nantu - kostel. Rybník a železniční trať se 
také objevily skoro u všech. Podle místa 
bydliště se ale každý autor zaměřil na 
Horní nebo naopak na Dolní Liboc a tu 
druhou část tam nedal nebo jen okrajově, 
takové pojetí mnohdy odpovídalo terito-
riu kolem jeho vlastního domova.

Mapy jsem prezentovala v rámci brožury 
Zveleby libocké popisující východiska, moti-
vace a průběh celé akce, která byla vystave-
ná v červnu 2016 v rámci naší klauzurní vý-
stavy Centra audiovizuálních studií v Galerii 
AMU. Jak s nimi budu pracovat dál, zatím 
konkrétně rozmyšleno nemám. Pravděpo-
dobně je s odstupem času ukážu na nějaké 
libocké akci a je možné, že je někde znovu 
vystavím. Zajímavé by bylo po určité době 
a se specifi čtějším zadáním kreslení mentál-
ních map zopakovat.  

Jaká byla vaše nejcennější osobní 
zkušenost se Zvelebou libockou? Byla 
to zkušenost spíše umělecká nebo spíše 
lidská/občanská? 

Obojí. Skvělý byl celkově proces vymýšle-
ní a setkávání se s kamarády nad nápadem, 
co uspořádat. To, že byl projekt úspěšný, mi 
dodalo i určité sebevědomí. Na celé věci ale 

bylo nejlepší to, že jsem se v Liboci napojila 
na velké množství lidí a hlavně jsem zjistila, 
že tu žije hodně skutečně zajímavých osob-
ností, jen jde o to se s nimi znát.

Na akci se lidé mohli zapsat, kdo má zájem 
o kontaktní kopii fotografi e, což udělali sko-
ro všichni. Já je potom celé léto obcházela 
a při předávání fotek se s nimi často zapoví-
dala u plotu nebo na návštěvě v kuchyni. Při 
tom se mi víc a víc skládala mozaika různých 
střípků o Liboci, o mém dědečkovi a o babič-
ce mého muže, které tu lidi znali. 

Skrz tenhle první podnět fotografování, 
jemuž předcházelo ještě společné vaření 
palačinek, vznikla energie, která inspirovala 
zase další lidi. Hanka Harsa přišla s nápa-
dem sousedské snídaně, Táňa Šárovcová 
dostala nápad na vánoční zpívání koled. 
Takže energie tady objektivně existuje 

a já sloužím jako prostředník - propojuju lidi 
a to mě hodně baví.

Bude mít novodobá Zveleba libocká 
pokračování ve smyslu skutečné „spol-
kové“ práce, tj. zakotvení formou stanov 
spolku s  určeným předmětem činnosti, 
volenými jednateli, (byť i omezenou) 
členskou základnou a také konkrétní-
mi výsledky činnosti spolku, nebo to 
byla jen jednorázová „okrasná“ akce, tj. 
společné sousedské pečení palačinek 
a fotografování? 

Zveleba neskončila, v září jsme pořádali 
dohromady s manželi Harsovými na pa-
louku v ulici U Kolejí sousedskou snídani 
spojenou se vznikem výměnné sousedské 
sítě, na Štědrý den jsme s Táňou Šárovco-
vou zorganizovaly společné zpívání koled. 
Těší mě, že tyhle nápady už přicházejí zas 
od někoho jiného a akci potom pořádá-
me společně. Doufám, že se z některých 
z nich stane tradice.

Kromě toho už rok spravuji facebooko-
vé stránky Liboc (čtvrť Prahy a ráj na zemi), 
kde sdílím především místní kulturní udá-
losti, naše komunitní akce, a kde se snažím 
vytvářet prostor pro diskuzi nad aktuálními 
tématy Liboce. 

Čerstvě jsem se přidala do Libockého ob-
čanského sdružení, které se snaží bojovat za 
zachování dosavadního přírodního rázu Li-
boce a které se teď přibráním nových členů 
oživilo. Jiné sdružení podle mě není potřeba 
zakládat. Takže Zveleba libocká formálně 
ukotvená nebude, je to spíš hříčka s původ-
ním názvem spolku ze začátku 20. století. 
A někdo mi tak ze srandy i říká. V užším slova 
smyslu je to synonymum pro mne, v širším 
chápání je Zveleba libocká synonymem pro 
pár lidí, se kterými akce pořádám.

(red)

Společná fotogra� e obyvatel Liboce 2016.

Jedna z mentálních map.
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ŠKODA Rapid Spaceback Active
1,2 TSI | 66 kW

4 954 Kč 
bez
DPH

ŠKODA Fabia Active
1,0 MPI | 44 kW

Operativní leasing 
od PŘEROST A ŠVORC AUTO
Využijte 0% akontaci a garanci stálé výše měsíční splátky 
s pojištěním a servisem v ceně.

Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6 

www.prerost-svorc.cz

ŠKODA Rapid Spaceback Active

4 954 Kč 
bez
DPH

ŠKODA Fabia Active

ŠKODA Superb Active
2,0 TDI | 110 kW

ŠKODA Octavia Active
1,6 TDI | 66 kW

ŠKODA Superb Active
2,0 TDI | 110 kW

Délka pronájmu 36 měsíců / Nájezd 20 000 km/rok. 
Nabídka je platná pro podnikatele při odběru 3 a více vozů. 

5 478 Kč 
bez
DPH 8 971 Kč 

bez
DPH

3 966 Kč 
bez
DPH


