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Olympionička Klára Křížová Ulice slavných Japonské meče
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Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,
je jistě nošením sov do  Athén při-
pomínat, že v  těchto dnech probíhají 
zimní olympijské hry v Soči. (Dalo by se 
také říci, že je to nošení dříví do lesa, ale 
vzhledem k tomu, že je řeč o olympiádě, 
přijde mi to s těmi Athénami dvojnásob 
přiléhavé.) Na  hrách máme takřka de-
vět desítek reprezentantů a řada z nich 
směle může bojovat o  medaile, jichž je 
letos 98 sad. Vlastně všichni mohou, 
mají na  to, protože bez výjimky patří 
ke  světové špičce. Ve  sportu je  všech-
no možné (myslím to v  dobrém slova 
smyslu), vždyť motivace na  olympiádě 
je obzvláště veliká a  rozdíly mezi me-
dailí a umístěním v poli mezi ostatními 
tvoří často jen desetiny vteřiny, jeden 
dva body nebo góly, pár centimetrů... 
Ale k  olympiádě patří, že není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se. 

Ohlédněme se trochu do  historie 
ZOH a připomeňme si všechny naše me-
daile. Zimní olympijské hry letos slaví
90. výročí existence a  do  análů jejich 
vzniku se zapsala i  Praha. Právě zde se 
v  roce 1925 konal olympijský kongres, 
který pravidelné pořádání zimní olym-
piády vyhlásil a  za  první z  nich zpětně 
uznal „Týden zimních sportů“ konaný 
o rok dříve v Chamonix. Československou 
výpravu tam tehdy tvořilo 27 sportovců 
v devíti odvětvích. Ve čtyřletých interva-
lech pak následovaly ZOH 1928 ve Sva-
tém Mořici (naše první zimní olym-
pijská medaile – Rudolf Burkert získal 
bronz ve skocích na lyžích), 1932 v Lake 
Placid a  v  roce 1936 v  německém Gar-
misch-Partenkirchenu. V  následujících 
termínech se olympijské hry nekonaly, 

neboť jak známo, když mluví zbraně, 
múzy mlčí a nedaří se ani sportovnímu 
zápolení. Další zimní olympijské hry tak 
mohly být uspořádány až v  roce 1948, 
a to opět ve Svatém Mořici, protože ta-
mější sportoviště 2. světová válka po-
znamenala nejméně. Naši hokejisté zde 
skončili druzí (pouze o  skóre) a  domů 
si odvezli stříbrné medaile. Čtyřletý 
interval ZOH se obnovil a  příští hry se 
odehrály v  Oslu, další v  Cortina d´Am-

pezzo, v roce 1960 v kalifornském Squaw 
Valley (stříbro krasobruslař Karol Divín), 
následoval Innsbruck (bronz v  ledním 
hokeji), v  roce 1968 Grenoble (zlato 
a stříbro ve skocích na lyžích Jiří Raška, 
stříbro získali i  hokejisté, bronz kraso-
bruslařka Hana Mašková), pak Sapporo 
1972 (zlato krasobruslař Ondrej Nepela, 
bronz běžkyně na  lyžích Helena Šiko-
lová a  také hokejisté), 1976 opět Inns-
bruck (stříbro v ledním hokeji), po něm 
Lake Placid (bronz běžkyně na  lyžích 
Květa Pecková-Jeriová). Na ZOH v Sara-
jevu 1984 získali českoslovenští spor-
tovci šest medailí (stříbrnou hokejisté 
a  také štafeta žen v  běhu na  lyžích, 
bronzovou ve  sjezdu na  lyžích Olga 
Charvátová, v  krasobruslení Jozef Sa-
bovčík, ve  skocích na  lyžích Pavel Ploc 
a  v  běhu na  lyžích Květa Pecková-Je-

riová). Kdo tehdy mohl tušit, že Sarajevo 
bude jen o pár let později zdecimováno 
válkou a 11 000 jeho obyvatel zahyne… 
V roce 1988 se ZOH odehrály v Calgary 
(ve  skocích na  lyžích získali stříbro Pa-
vel Ploc a bronz Jiří Malec, mužská šta-
feta v běhu na lyžích si odvezla bronz), 
následovaly ZOH 1992 v  Albertville (tři 
3. místa - v  hokeji, družstvo ve  skocích 
na  lyžích a  krasobruslař Petr Barna). 
Následující hry byly uspořádány pouhé 
dva roky poté - Mezinárodní olympijský 
výbor tak rozhodl, aby se letní a  zimní 
olympiády nekumulovaly ve  stejném 
roce a vznikl mezi nimi dvouletý odstup. 
ZOH tedy proběhly už v roce 1994, a to 
v  Lillehammeru. Po  něm přišlo Naga-
no 1998 (zlatá medaile v  ledním hoke-
ji, 2. a  3. místo Kateřiny Neumannové 
v  běhu na  lyžích), Salk Lake City 2002 
(zlato Aleše Valenty v  akrobatickém ly-
žování a  dvě stříbrné medaile Kateřiny 
Neumannové v  běhu na  lyžích), 2006 
Turín (zlato a stříbro Kateřina Neuman-
nová v  běhu na  lyžích, stříbro Lukáš 
Bauer v běhu na lyžích, bronz lední ho-
kej) a ZOH 2010 ve Vancouveru  (2x zla-
to a  1x bronz pro Martinu Sáblíkovou 
v  rychrobruslení, bronz Lukáš Bauer 
v běhu na lyžích, bronz mužská štafeta 
v  běhu na  lyžích a  bronz lyžařka Šárka 
Záhrobská). 

XXII. zimní olympijské hry se konají 
7. – 23. února 2014 v Soči (a v horském 
středisku Krasnaja Poljana). České me-
dailisty doplňte, prosím, zde: ..................
....................................................................
....................................................................

Jiří Hruška 
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V Praze 6 je až 90 % spokojených 
obyvatel, za  hlavní problém je 

považována dopravní situace. Té-
měř 90 % oslovených občanů vyjád-
řilo spokojenost s  vynikajícím život-
ním prostředím, dobrou atmosférou, 
dopravní dostupností zejména MHD 
a  také s občanskou vybaveností.   Zá-
sadní nedostatky se týkají individuální 
automobilové dopravy včetně par-
kování. To jsou hlavní závěry repre-
zentativního průzkumu a  internetové 
ankety. Svoje odpovědi poskytlo 602 
respondentů v  dotazníkovém šetření 
a  600 respondentů v  internetové an-
ketě. Průzkum probíhal od 10. do 21. 
října 2013. Občané Prahy 6 výrazně 
oceňují nejen životní prostředí v  lo-
kalitě v širokém slova smyslu, ale také 
celkovou atmosféru městské části, její 
dopravní dostupnost zejména MHD 
a  také občanskou vybavenost. Na-
opak za nejslabší stránky Prahy 6 jsou 
považovány především čistota, hluk, 
odpady a  pejskaři, dále pak nevyho-
vující automobilová doprava a vysoké 

náklady na  bydlení. Nejčastěji, a  to 
přes 25 % v dotazování a 30 % v anke-
tě, směřují spontánní náměty občanů 
do oblasti dopravy – a to jak automo-

bilové (včetně parkování), tak veřejné, 
pěší i  cyklistické. Dopravní průzkumy 
prováděné na  Praze 6 opakovaně 
ukazují, že více než tři čtvrtiny jejích 
obyvatel disponují osobním automo-
bilem (vlastním, používaným v  rámci 

rodiny nebo � remním). Za  dané si-
tuace není překvapující, že z řady na-
bídnutých možností, na co by se měla 
radnice Prahy 6 v následujícím obdo-
bí zaměřit, jednoznačně dominuje 
doprava a  parkování. Roste také dů-
raz kladený na čistotu i údržbu parků 
a zeleně. Na druhé straně stále menší 
část veřejnosti očekává od  radnice 
péči o  zdravotnictví a  do  jisté míry 
také o sociální oblast. O dění v Praze 6 
se podle vlastního vyjádření zajímá 
většina občanů této městské části 
(51,7 %). Neplatí to však pro všechny 
skupiny obyvatel stejně. Zájem málo 
projevují především mladí do  29 let 
(39,3 %) a lidé se základním vzděláním 
(42,4 %). Na druhé straně nadprůměr-
ně často se o dění v městské části zají-
mají lidé s vysokoškolským vzděláním 
(56,6 %) a  starousedlíci, kteří zde žijí 
více než 30 let (56,5 %). Největší zájem 
zaznamenal průzkum v  Liboci (76 %) 
a  ve Vokovicích (58 %), nejmenší na-
opak ve  Střešovicích (45 %), Ruzyni 
(44 %) a v Dejvicích (30 %).

Koncem loňského roku schválili zastupitelé rozpočet 
šesté městské části na rok 2014. Praha 6 je tak mezi první-
mi z městských částí, která má rozpočet schválený. Počítá 
s příjmy v celkové výši 672 milionů korun a výdaji v celko-
vé výši přes 1,2 miliardy korun.  Výši rozpočtu kritizovala 
opozice. Návrh rozpočtu byl nakonec přijat  při hlasování 
31 hlasů pro a 6 hlasů proti. Uvádíme vybrané příklady vý-
dajů. V oblasti městská infrastruktura: běžné výdaje v cel-
kové výši 59 milionů korun zahrnují především výdaje ur-
čené na celkové opravy prováděné v rámci „Chodníkového 
programu“, kdy Praha 6 opravuje na své náklady chodníky, 
o které by se ale mělo starat hlavní město. Protože to však 
město nedělá a Praha 6 chce mít chodníky v dobrém sta-
vu, nezbývá nic jiného. Kapitálové výdaje v  celkové výši 
63,1 milionů korun zahrnují následující investiční akce: 
„Centrální park Hanspaulka – Kotlářka“ ve  výši 6 milionů 
korun, „Zápolí Písecké brány“ ve výši 8 milionů korun, „Re-
vitalizace parku Vokovická“ ve výši 11 milionů korun, „Revi-
talizace parku Evropy“ ve výši 9 milionů korun, „Revitalizace 

parku Lazáro Cardénase del Rio – parku osobností“ ve výši 
20 milionů korun. V  oblasti školství: plánuje se například 
rekonstrukce mateřské školky Čínská a Sbíhavá, u základní 
školy Na Dlouhém lánu rekonstukce sportoviště, u základní 
školy Červený vrch zateplení střešního pláště budovy. V ob-
lasti zdravotnictví a sociálních věcí: rozpočet počítá se 40 
miliony korun na výstavbu nové léčebny dlouhodobě ne-
mocných.   V oblasti hospodářství: v kapitálových výdajích 
v celkové výši 246 milionů korun jsou především zařazeny 
� nanční prostředky na  dokončení akcí, které byly rozpra-
covány v  roce 2013. Jedná se o  akce „Nad Kajetánkou 2, 
4, 6 a Patočkova 31, 33, 35, 37- II. a III. etapa rekonstrukce 
objektu“ ve výši 91,2 milionů korun, dále na akci „Půdní ve-
stavby – dokončení“ je určena částka ve výši 50 milionů ko-
run,  na akci „Výstavba bytového domu s malometrážními 
byty – Rakovnická – Stochovská“ je určena částka ve výši
40 milionů korun a na akci „Náměstí Svobody – Skleňák – 
rekonstrukce vytápění a  elektro“ je určena částka ve  výši 
47,5 milionu korun.

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2014
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Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka

Brand New Band

Robert Křesťan a Druhá tráva
Vzpomínka na Pavla Bobka

Aukce uměleckých děl

Výtěžek je určen na podporu činnosti Domova sv. Karla Boromejského
v Praze 6 – Řepích.
Informace o prodeji vstupenek na www.ples6.cz a na telefonu 233350130, 602151995, 777119017.
e-mail: ples6@seznam.cz

Nadační fond Vincentinum si Vás dovoluje pozvat na

23. reprezentační ples Prahy 6,
který se koná v sobotu 15. února 2014 v 19:30 hodin
v hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6.

A5_šířka.indd   1 16.01.14   8:46

V Dejvicích bude mít svůj pomník světoznámý fyzik Niko-
la Tesla. Bronzový pomník postupně vzniká v soukromém 

ateliéru v  Brně. Brzy bude převezen do  Prahy 6 do  parku Ni-
koly Tesly a slavnostní odhalení je zatím plánováno na srpen. 
Exkluzivním partnerem městské části Praha 6 při realizaci pro-
jektu je Česká spořitelna a.s., která na projekt přispěla částkou 
2,5 milionu korun. „Pomník bude umístěn v zeleném pásu ulice 
Nikoly Tesly ve stejnojmenném parku. Už byl vybudován betonový 

základ pro pomník, mlatové cestičky a slavností venkovní osvět-
lení třemi zemními re� ektory. Vlastní bronzová plastika by měla 
být do  parku dopravena a  slavnostně osazena v  polovině srpna 
2014,“ řekl Adam Halmoši, mluvčí městské části Praha 6 .„Jsme 
tradičně společensky odpovědnou � rmou, proto se rádi hlásíme 
k  zajímavým projektům, které zkrášlí veřejná prostranství a  při-
nesou tak užitek naší společnosti. Těší nás, že jsme mohli přispět 
na dobrou věc a můžeme se tak podílet na šíření odkazu význam-
ného vynálezce,“ uvedl Jan Parýzek, ředitel odboru Veřejný 
sektor v  České spořitelně. Motivem pomníku je stylizovaný 
„výboj“, tedy elektrický výboj jako hybná síla a základní kámen 
Teslových vynálezů a  jako nástroj jeho proslulých prezentací, 
kdy mu byly tehdejší veřejností přisuzovány až nadpřirozené 
schopnosti. Bronzový odlitek s nápisem NIKOLA TESLA 1856 – 
1943 je zevnitř prosvícený, sloužící zároveň jako večerní pod-
svícení plastiky. Rozměry jsou 270 x 495 x 225 centimetrů. Au-
tory pomníku Nikoly Tesly jsou akademický sochař Stefan Milko 
a ing. architekt Jiří Trojan. Základní kámen pomníku byl polo-
žen a  slavnostně odhalen v  listopadu 2006 u  příležitosti 150. 
výročí narození Nikoly Tesly.
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Pět let čekání Prahy 6 na  zóny place-
ného stání je u  konce. Hlavní město 

Praha začátkem ledna představilo novou 
koncepci zavádění zón. Počítá se s  tím, že 
Praha 6 bude v první pilotní fázi a zóny by 
měly začít v Praze 6 platit od druhé polovi-
ny roku 2014. Bez zón hrozí dopravě v klidu 
v Praze 6 po otevření tunelu Blanka a metra 
A  do  Motola kolaps. „Po  jednání s  náměst-
kem primátora Jiřím Nouzou byly připomín-
ky Prahy 6 zohledněny a  rozhodnutí města 
proto vítáme. Jsme připraveni okamžitě začít 
aktualizovat náš projekt zón dle požadavků 
města a  uděláme vše pro to, aby zóny byly 
na přelomu srpna a září 2014 zavedeny,“ řekl 
Jan Záruba, místostarosta Prahy 6 pro ob-
last dopravy. Projekt zón placeného stání 
schválilo zastupitelstvo Prahy 6 už v prosinci 
2008. Od  té doby ale Praha 6 na  jejich za-
vedení stále čekala. Doprava v klidu na Pra-
ze 6 v  letošním roce je bez zón placeného 

stání pro vedení Prahy 6 naprosto nemys-
litelná, stejně jako pro její občany. Radnice 
udělá maximum pro to, aby zóny byly za-
vedeny. Šestka by bez zón placeného stání 
byla jedním velkým parkovištěm, kam své 
automobily odkládají řidiči přijíždějící ze 
středních Čech nebo z ostatních městských 
částí – Prahy 1, Prahy 7 – kde za parkování 
musejí platit a na Praze 6 by parkovali zdar-
ma a na úkor místních občanů. Z průzkumu 
společnosti PPM Factum pořádaného v roce 
2013 vyplývá, že přesně 57 % obyvatel Pra-
hy 6 – tedy nadpoloviční většina – si přeje 
zavedení parkovacích zón v  šesté městské 
části. Až 73 % obyvatel uvádí, že nejvíce 
potřeba jsou „modré“ a „smíšené“ zóny, nej-
méně potřebné jsou zelené zóny krátkodo-
bého stání. Alarmující je přitom zjištění, že 
v žádné části Prahy 6 není současný systém 
parkování bez zón vnímán pozitivně a pro-
blémy s parkováním hlásí 83 % obyvatel.

FESTIVAL VĚDY. Přijďte na naprosto jedinečný Festival vědy a poznejte vědu 
úplně z jiného úhlu pohledu. Uvidíte, jak zábavná může být. 

Od 24. 1. do 16. 2. pořádá OC Šestka společně s Přírodovědeckou fakultou UK 
Festival vědy. Dozvíte se, jak se vyrábí parfémy, jak se dělá zmrzlina z dusíku nebo 
dokonce pasta na zuby pro slony. Festival bude plný workshopů, zajímavých poku-
sů, výstav a přednášek. Můžete se těšit na tajuplné informace z chemie, biologie, 
geologie nebo parazitologie. Vždy od čtvrtka do neděle budou probíhat interaktiv-
ní workshopy, kde mimo jiné budete moci ochutnat červy, pozorovat mikroby přes 
mikroskop nebo se naučíte snímat otisky prstů. Každý čtvrtek budou také připrave-
ny speciální programy pro školy. Akce je zdarma.

Za  účasti 12 mužstev z  Čech i  Moravy se v  sobotu
 25. ledna uskutečnil již 6. ročník tradičního volejba-

lového turnaje, který perfektně zorganizovali zaměstnanci 
Ústřední vojenské nemocnice za  podpory Armády České re-
publiky. Všechny zápasy měly vysokou sportovní úroveň. Vět-
šina družstev se na turnaj ráda vrací pro svoji neopakovatel-
nou, téměř rodinnou atmosféru. Vítězem se stalo družstvo VIP ZBYTKY z Prahy. Turnaj 
byl zakončen společenským večerem a všichni účastníci se již těší na další ročník.
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Klára Křížová má lyžování v  rodině – 
  její maminka Olga Charvátová získa-

la vůbec první československou medaili 
ve  sjezdu. Bylo to v  roce 1984, kdy byla 
na ZOH v Sarajevu bronzová. Pět let nato 
se narodila Klára, která její talent zdědila 
a  sama je dnes českou reprezentantkou 
v alpském lyžování.

Kláře Křížové budeme už za  pár dnů 
držet palce při závodech na zimních 
olympijských hrách v Soči. Že má vynika-
jící kondici, potvrdila nedávno: nejprve 
v půlce ledna potřetí v kariéře zabodova-
la ve Světovém poháru, když se ve sjezdu 
v Rakousku umístila na 30. místě (závod-
nice o  celou desítku míst před ní měla 
náskok pouhých pět desetin vteřiny), po-
tom o tři dny později skončila na 10. mís-
tě v silně obsazeném superobřím slalomu 
Evropského poháru v  rakouském Inner-
krems. Je znát, že na zimní olympijské hry 
v Soči se svědomitě připravila a její forma 
vrcholí…

 Ptát se Vás, jak jste se dostala k vrcho-
lovému lyžování, je asi zbytečné. Jaké to 
je závodit jako dcera úspěšné reprezen-
tantky ve  stejné disciplíně? Svazuje Vás 
to, nebo pomáhá?

Je pravda, že mamka má olympijskou 
medaili ve  sjezdu, ale ve  skutečnosti byla 
na začátku svojí kariéry spíše slalomářka. Ča-
sem se dokázala dostat na špičkovou úroveň 
ve  všech disciplínách, takže já jí zatím sa-

Za svůj dosavadní zatím největší úspěch 
považuji účast na ZOH ve Vancouveru 2010, 
byl to můj dětský sen, který se mi splnil a moc 
si toho vážím. Hodně mě to motivovalo k dal-
ší práci. Ale jinak, co považuji za  úspěch, je 
určitě troje bodování ve  Světovém poháru 
a umístění do 25. místa na mistrovství světa.
  Zmínila jste Světový pohár. Kolik bodů 
jste v něm získala a kdy, kde a  jaké bylo 
Vaše umístění?

Poprvé jsem ve  Světovém poháru bo-
dovala v  St. Moritz 2010, bylo to těsně
před olympiádou, takže z  toho jsem byla 
opravdu nadšená. Podruhé se mi to poda-
řilo vloni v březnu v posledním závodě Svě-
tového poháru v Garmisch. V St. Moritz jsem 
byla 20. a v Garmisch 28. Potřetí jsem zabo-
dovala letos v lednu ve sjezdu v rakouském 
Altenmarktu /Zauchensee, skončila jsem 30. 
 Co Vám přineslo největší zklamání?

Teď mě nic zvláštního nenapadá… Sna-
žím se ve všem najít alespoň něco málo po-
zitivního.

hám jen po kotníky, kdybych to měla nějak 
přirovnat, ale určitě mě to nesvazuje, spíše 
motivuje k lepším výsledkům.
 Dělí se s  Vámi maminka o  své zkuše-
nosti? Přispívá radou a pomocí?  

Na  závody se mnou nejezdí, ale jsme 
v kontaktu, a když si nevím s něčím rady, tak 
mi vždycky poradí a hlavně mě uklidní. Vět-
šinou mi řekne, ať nad tím moc nepřemýšlím 
a snažím se předvést to nejlepší, co umím. To 
je asi ta nejlepší rada.
 Upřednostňujete sjezd, nebo máte ra-
ději slalom? 

Určitě sjezd, ve slalomu je na mne moc 
bran blízko sebe, nestihnu si ani ten oblouk 
pořádně užít, a to mi vadí. Mám ráda rychlost 
a ten pocit z jízdy, když vnímáte, jak se vám 
lyže pod nohama pěkně zaříznou do sněhu 
a vy se po nich nádherně svezete.
 Jaké nejvyšší rychlosti jste při sjezdu 
dosáhla?

Během závodu sjezdu v Lake Louise nám 
naměřili nejrychlejší aktuální rychlost kolem 
123km/h. Ale to neznamená, že jsem tak jela 
celou jízdu! Je to měřené při nájezdu do ro-
viny po prudké pasáži.
 Dá se vůbec při takové rychlosti vní-
mat, co se děje kolem Vás?

Jak kdy… Určitě vnímáte svoje tělo a po-
hyby, ale jestli máte na  mysli, zda si stihnu 
všimnout kdo kde stojí podél trati, tak to ur-
čitě ne. Opravdu vnímám jenom svoji jízdu. 
 Jaké jsou Vaše dosavadní největší 
úspěchy?

Zajedu to nejlepší,
co umím,
říká olympionička a česká reprezentantka
v lyžování

KLÁRA
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  Kde se Vám v zahraničí lyžuje nejlépe? 
Máte svoji oblíbenou závodní destinaci?

Mám moc ráda lyžování ve Francii a v Itá-
lii, to mám vždycky chuť celý den jen lyžovat 
a  někdy si musím říct, že už je nutné jít se 
chystat na závod a odpočinout si. Například 
ve francouzském středisku v Meribel jsem si 
to tak užívala, že jsem z legrace navrhovala, 
abychom radši celý den lyžovali, než závo-
dili. Taky moc ráda lyžuju ve švýcarském St. 
Moritz, tam to je taková moje srdeční záleži-
tost. Ale v podstatě se mi lyžuje dobře všude 
tam, kde je krásná příroda a  příjemné pro-
středí. Když ještě máte možnost zalyžovat si 
s lidmi, které máte rádi, tak je to něco úžas-
ného. Jsem moc ráda, že mám tu možnost 
závodně lyžovat a cestovat po celém světě. 
 Jaký vztah máte ke Svatému Mořici?

Je to moje úplně nejoblíbenější místo. 
Ale nejen kvůli tomu, že se mi tam poda-
řilo bodovat ve  Světovém poháru a  být 3. 
v Evropském poháru, ale prostě to středisko 
mám moc ráda. Jsou tam nádherné sjezdov-
ky a okolí je překrásné.
 Donedávna jste trénovala s  francouz-
skými sjezdařkami. Aktuálně se připra-
vujete spolu s italským národním týmem. 
Proč právě s nimi?

Francouzům jsem moc vděčná za  po-
moc, kterou mi poskytli během posledních 
pár let a  nadále s  nimi mám dobré vztahy. 
Chtěla jsem ale zkusit něco nového a v létě 
jsem se pokusila oslovit italský tým, zda bych 
s  nimi mohla absolvovat tréninky a  v  zimě 
závody. K mému štěstí jim to nevadilo a při-
brali mne do  týmu, jako kdybych byla jed-
nou z nich. Mám samozřejmě svého českého 
trenéra a  servismana, kteří se mnou všude 
jezdí. Jinak by to bylo mnohem složitější.
 Je rozdíl v  tréninku Francouzek a  Ita-
lek?

Italky jsou více společenské, ale co se 
týče tréninku, je na  vysoké úrovni v  obou 
týmech. S  Francouzkami jsem se vloni celé 
léto potkávala v  jejich tréninkovém středis-
ku v Alberville, protože tam bydlí můj přítel 
a já tam trávila většinu léta. Je fajn vidět své 
soupeřky jak dřou, pak vás to motivuje k ješ-

tě lepším výkonům, ale trénovaly jsme kaž-
dá zvlášť. S Italkami mívám kondiční trénink 
na  lyžích, ale to je většinou trénink udržo-
vací, protože hlavní část výkonu je na kopci 
a  ne odpoledne v  posilovně. Ale abych to 
shrnula, všichni dřou nejlépe, jak umí. Já si 
hlavně uvědomuju, že ta dřina a bolest v létě 
je jen a jen pro mé dobro v zimě.
 Trénujete i v České republice? Zalyžuje-
te si tady vůbec?

V České republice se přes zimu moc ne-
objevuju, ale jelikož rodiče žijí ve  Špindle-
rově Mlýně, tak mě potkáte v  zimě i  tam. 
Sjezdy a super-g v ČR nepotrénuju, ale obří 
slalom a slalom se u nás dá trénovat dobře.
 Popište Váš typický tréninkový den…

6:30 budíček,
6:45 rozcvička ve stylu jógy a stabilizač-

ních cvičení,
7:15 snídaně,
8:00 - 10:30 trénink na lyžích,
12:00 oběd a  potom alespoň 45 minut 

spánek,
kolem 15:00 mívám druhý trénink, a  to 

kondiční a někdy i cvičení nebo masáž s fy-
zioterapeutem, 

19:00 večeře,
většinou kolem 22:00 chodím spát.
Nic moc zajímavého…

 Zajímalo by mne, jestli Vás při takovém 
neustálém zápřahu lyžování ještě baví?

Ano, moc, lyžování miluju!
 Můžete si dovolit vše, co potřebujete 
k vrcholové přípravě a k závodění ve svě-
tové špičce? Máte velkorysé sponzory? 

To je těžká otázka… Na toto téma se mi 
hůře mluví, protože poslední roky čím dál 
tím více pociťuji, že vrcholový sport (a hlav-
ně příprava) je stále více o tom, zda máte � -
nanční zajištění a ne až tak moc o vašem ta-
lentu. Já mám velké štěstí, že mám pár svých 
hlavních sponzorů, kteří mě stále podporují, 
a já si jejich podpory moc vážím. Snažíme se 
udělat přípravu nejkvalitněji, jak to jen jde.
 Nestýská se Vám při zahraniční přípra-
vě po domově?

Naštěstí ráda cestuji a  poznávám nová 
místa, ale je pravda, že ke  konci sezóny už 
se mi stýská víc a víc. Ale určitě mi to neka-
zí radost.  S kamarády, rodinou i přítelem se 
snažím být neustále v kontaktu alespoň přes 
internet a  mobil. Upřímně řečeno, vůbec si 
nedokážu představit, jak těžké to dříve mu-
selo být, když ještě možnost internetu nebo 
mobilního telefonu nebyla. To by mi bylo asi 
hodně smutno - přece jenom zhruba od lis-
topadu do  dubna jsme skoro v  kuse pryč 
a doma se zastavíme opravdu jen na otočku: 
vyprat, znovu sbalit a  opět se odjíždí. Když 
jsme mezi závody doma čtyři dny, tak je to 
hodně.

 Kdo s Vámi jezdí na přípravné tréninko-
vé pobyty?

Můj trenér Zdenek Chrástecký a  servis-
man Ondřej Trčka.
 Jste neustále na cestách. Netrpí tím Váš 
soukromý život? 

Jak se říká, něco za  něco. Mám přítele 
v  zahraničí, takže i  když mám po  sezóně, 
zase cestuji…

Dříve, když jsem ještě byla v  pubertě, 
jsem si samozřejmě občas říkala, že bych 
radši šla večer s  kamarádkami někam ven 
a ne jít už spát, abych byla další den připra-
vená na trénink. Časem jsem si ale uvědomi-
la, že mě to vlastně zase až tak neláká. Ale 
to neznamená, že si dnes občas s kamarády 
nezajdu sednout na  dobrou skleničku vína 
nebo do kina. Jen to všechno musí být s mí-
rou a člověk se musí naučit poslouchat své 
tělo, a  když je unavené, opravdu jít raději 
domů odpočívat.  
 Jaký je Váš nejsilnější zážitek z cest? 

Vždycky mě okouzlí příroda. Každá země 
má něco jiného a svého.

Poslední dobou hodně přemýšlím o Nor-
sku nebo Švédsku. Líbí se mi tamní nedotče-
ná příroda, ale zase mi trošku vadí, že tam je 
hodně šero a sluníčka si moc neužijete. V Ka-
nadě jsou zase často velké mrazy, ale hodně 
tam potkáváme zvěř, kterou u nás neuvidíte. 

Chtěla bych se jednou podívat i  do  ji-
ných zemí, než které znám z  lyžování, a tak 
nějak si doprocestovat zbytek světa. Ráda 
bych například jela do Peru, na Nový Zéland 
nebo do Austrálie. Snad se mi to jednou po-
daří.
 Nakolik ve Vaší disciplíně hraje roli psy-
chika?

Z vlastních zkušeností vím, že ve vrcho-
lovém sportu hraje psychika celkově velkou 
roli, ať se jedná o  lyžování, plavání, atletiku 
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atd. Nedá se trénovat jen fyzicky, ale je po-
třeba do přípravy zapojit i psychický trénink.
 Máte nějaké rituály před startem?

Ráda cvičím jógu a dělám meditace, tak-
že některé tyto prvky používám. Hlavně se 
potřebuji uklidnit a  soustředit se na výkon. 
A ještě si obouvám vždycky pravou lyži jako 
první.
 V  celkovém umístění v  závodu jsou 
často jen nepatrné rozdíly v  řádu dese-
tin vteřiny. V  čem to je, že Vám mnohdy 
k  lepšímu výsledku právě ty desetinky 
chybějí?

Je to až neuvěřitelné, když si vezmete, že 
třeba takový sjezd trvá okolo 1 minuty a 50 
vteřin a  jsou tam opravdu rozdíly desetin, 
někdy až setin vteřiny. Když si v normálním 
životě tento čas představíte, přijde vám to 
až neskutečné. Často hraje roli i materiál, ale 
i technika.
 Co Vás při závodění nejvíce motivuje?

Můj vlastní výkon. Do  každého závodu 
nastupuji s  tím, že hlavně chci předvést to 
nejlepší, co umím. 
 Bezesporu patříte mezi nejatraktivněj-
ší lyžařky. Nežárlí na Vás Vaše soupeřky? 

To jste mě potěšil, děkuji. Ale bezesporu 
je v tomto sportu mnoho krásných holek.
 Jaké nejzávažnější zranění Vás postih-
lo?

Asi měsíc před olympiádou ve Vancou-
veru jsem si poranila vazy v levém koleni, ale 
naštěstí jenom natáhla. Byla jsem z toho ale 
opravdu nešťastná, bála jsem se, že olympi-
ádu nestihnu…
 Jakých sportovních cílů byste chtěla 
dosáhnout?

Přála bych si získat medaili buď z  mist-
rovství světa, nebo z olympijských her.
 A  jaká přání a cíle máte v soukromém 
životě? 

Být šťastná, zdravá a prožívat život plný-
mi doušky.

 Jaké jsou Vaše osobní záliby?
V  létě jsem se účastnila meditačního 

kurzu, abych tyto praktiky použila do spor-
tovního, ale i do běžného života. Odjela jsem 
odtamtud s  úplně jiným pohledem na  věc 
a hlavně jsem si uvědomila, že člověk si má 
opravdu vážit toho, co teď a tady má a sna-
žit se najít ve  všem alespoň něco maličko 
dobrého. Ze svých vlastních zkušeností vím, 
že ne vždycky je to jednoduché. S  medita-
cí mám také spojené cvičení jógy, ale jinak 
mám ráda snad skoro každý sport. Vloni jsem 
se snažila naučit surfovat, ale zatím to neby-
lo moc úspěšné. Rodiče nás od dětství vedli 
ke sportování - přes gymnastiku, tenis, golf, 
plavání, potápění až k jízdě na koni. Jsem jim 
za  to moc vděčná. Když teď vidím, jak jsou 
mnozí mladí pohodlní a  nechce se jim nic 
moc dělat, tak mě to mrzí, protože si myslím, 
že jsem měla tak úžasné dětství a tolik jsem 
toho zažila, že se jim divím, že je nic neláká. 
V  podstatě jsem neznala, že bych po  škole 
přišla domů a pustila si televizi. Když už jsem 
neměla žádný sport nebo kroužek, tak jsem 
prostě utíkala ven na ulici hrát si s ostatníma 
a lítat po dědině.   

Taky moc ráda na  cestách čtu. Ale asi 
ta největší relaxace pro mě jsou procház-
ky s  mojí milovanou fenečkou jack russela 
Dolly. To je tak střelený pes, že i  kdybyste 
měli blbou náladu, tak jen pozorovat to její 
poskakování a  řádění vám tu náladu hned 
zlepší. Je to náš miláček.
 Co děláte mimo lyžařskou sezónu?

Dřív jsem se snažila studovat na vysoké 
škole, ale bohužel jsem to musela ukončit, 
protože jsem časově nezvládala a taky jsem 
si nevybrala nejlehčí obor ke  studování při 
sportu. Bylo to pro mne těžké rozhodování, 
protože vím, že lyžovat nebudu celý život 
a jednou to skončí. Ale poznala jsem, že teď 
to nemá cenu a školu zkusím časem dostu-
dovat. 

Jinak si užívám volné chvíle s  přítelem, 
rodinou a  přáteli, ale abych byla upřímná, 
tak mám z  celého roku volno tak nějak jen 
asi během dvou měsíců. Protože už od květ-
na většinou začíná letní příprava a celý ten 
kolotoč se rozjíždí znovu.
 Jaká jste řidička? Jakým autem jezdíte?

Už hodně lidí se mě ptalo, zda jez-
dím rychle i  v  autě. Teď na  sebe prásknu,
že ne vždycky jezdím úplně podle před-
pisů, ale rozhodně se snažím jezdit opa-
trně. Už od  svých patnácti let se po-
hybuji v  silničním provozu, protože jsem 
jezdila i  na  mopedu, ale taťka mi vždyc-
ky říká, že si nikdy nemám myslet, že už
umím dobře řídit. Snažím se toho držet 
a  předpovídat, co by se mohlo stát. Mo-
mentálně jezdím krásným bílým Škoda Yeti, 
se kterým mi pomohla společnost Přerost 
a Švorc auto.
 Jakou knihu jste četla naposledy?

Od  Paulo Coelho Alchymistu. Úžasný 
příběh, měla jsem ji přečtenou snad během 
třech dnů.
 Jaké je vaše oblíbené přísloví nebo ži-
votní moudrost?

Co tě nezabije, to tě posílí. 
 Jak probíhala Vaše příprava na  ZOH 
2014 v Soči? 

V létě uplynulého roku jsem absolvova-
la pár soustředění na evropských ledovcích 
a  v  září jsme na  tři týdny odletěli do  Jižní 
Ameriky, do  Argentiny, kde byly speciální 
rychlostní tréninky. Poté se ještě dolaďovala 
forma v Evropě a poslední soustředění jsme 
měli v USA v Copper Moutain, pak už začaly 
závody. 
 Máte na  olympiádě v  Soči stanovený 
svůj cíl?

Ráda bych byla do 15. místa aspoň v jed-
né disciplíně.  Ale hlavně zajet to nejlepší, co 
umím!

Jiří Hruška
foto: archiv Kláry Křížové S tatínkem
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

VELFLÍKOVA
DEJVICE - PRAHA 6

VELFLÍKOVA
Tato ulice se nachází 
v Dejvicích, pokraču-
je dále ulicí Student-
skou, v níž se nachá-
zí Národní technická 
knihovna a  budovy 
ČVUT. Název pochá-
zí z  roku 1929 a  je 
původní od  jejího 
vzniku.

Albert Vojtěch Vel� ík byl český technik, 
konstruktér, profesor a rektor Českého vy-
sokého učení technického, průkopník stav-
by ocelových příhradových mostů.

Albert Vojtěch Vel� ík se narodil 4. dub-
na 1856 v Kralovicích u Plzně. Středoškolská 
studia dokončil na reálce v Plzni a pokračo-
val dále jako řádný posluchač inženýrské-
ho stavitelství na  Polytechnickém ústavu 
v Praze, který absolvoval v  roce 1879. Poté 
nastoupil do � rmy civilního inženýra Viléma 
Plenknera v Praze, kde se zabýval pracemi 
z  oboru železničního a  mostního stavitel-
ství. Avšak již na  podzim 1880 byl jmeno-
ván asistentem české techniky, a to u pro-
fesora Josefa Šolína. Zde si prohloubil své 
teoretické znalosti o  mostním stavitelství. 
V  roce 1886 se habilitoval jako soukromý 
docent nauky o mostech příhradových pra-
cí Theorie mostů soustavy Howeovy na c. k. 
české vysoké škole technické. Poté nastou-
pil jako konstruktér do Pražské akciové stro-
jírny (bývalá továrna Josepha Johna Rusto-
na - Rustonka). Zde uplatnil své bohaté zku-

šenosti a  vědomosti při stavbách různých 
železných konstrukcí, zvláště mostových 
a střechových. V roce 1891 se vrátil na praž-
skou techniku, kde začal přednášet mostní, 
silniční a železniční stavitelství a o dva roky 
později byl jmenován řádným profesorem. 
Podle jeho plánů a  statických výpočtů se 
vyrobila řada železných konstrukcí, které 
vzbudily všeobecnou pozornost. Mezi jeho 
nejznámější stavby, které projektoval a na-
vrhl například patří:
 ocelové stropní a střešní konstrukce Ně-
meckého divadla v Praze (otevřeno 1888),
 ocelové mosty železniční trati Wels – Pa-
sov,
 kesony pro opravu Karlova mostu 
po povodni 1890,
 ocelová konstrukce Strojovny na  Jubi-
lejní zemské výstavě v  Praze 1891 (v  roce 

1893 byl  objekt Strojovny rozebrán a pro-
dán do  Innsbrucku, kde sloužil jako tržni-
ce),
 ocelová konstrukce střechy, stropu, lóží 
a galerií Divadla na Vinohradech (otevřeno 
1907),
 ocelová konstrukce stropu Vinohradské 
vodárny v Podolí, která stála na místě dneš-
ní Podolské vodárny,
 železniční mosty v Kremži, přes Vignolu 
v Tyrolsku i v Annathalu v Sasku.

Vedle svého oboru se Vel� ík zabýval 
dějinami ČVUT a  dějinami mostního sta-
vitelství. Byl výborný řečník, jeho před-
nášky jak ve škole, tak i pro Spolek archi-
tektů a  inženýrů upoutaly nejširší poslu-
chače, vynikaly nejenom jasností i  sro-
zumitelností, ale i  nelíčenou vroucností, 
kterými své výklady dovedl oživit. Mimo 
to působil jako redaktor časopisu Technic-
ký obzor a  přispíval četnými vědeckými 
články do prvních dílů Ottova slovníku na-
učného.

Albert Vojtěch Vel� ík byl třikrát zvo-
len rektorem a  dvakrát děkanem Císařské 
a  královské české vysoké školy technické 
v  Praze. Za  svůj život získal řadu ocenění, 
například byl jmenován c. a k. dvorním ra-
dou, zvolen řádným členem České akade-
mie Františka Josefa I. a získal Řád železné 
koruny III. třídy. Zemřel 11. listopadu 1920 
v Mnichovicích.

Vel� íkovy práce značně přispěly k dob-
ré pověsti českých techniků za  hranicemi 
naší vlasti.

(mip)
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Řádné fungování nemocnice
zajišťuje logistika 2. část

Ing. Petr Lédr

Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN)
 patří mezi naše špičková zdra-

votnická zařízení. Od  roku 1994 je 
příspěvkovou organizací a  poskytuje 
zdravotnické služby i  civilnímu obyva-
telstvu, především obyvatelům Prahy 6 
a v řadě subspecializací i nadregionálně. 
Jejím zřizovatelem je Ministerstvo 
obrany. K odbornému poskytování zdra-
votnické péče potřebuje ÚVN i  kvalit-
ní a  plně funkční systém zabezpečení, 
čili logistiku. O  této problematice jsme 
hovořili s  náměstkem ředitele ÚVN pro 
logistiku Ing. Petrem Lédrem. 

 Jaké jsou novinky v  oblasti zdravot-
nické technologie v ÚVN? 

Nemocnice využívá v  maximální do-
stupné míře nejmodernější technologie 
a výrobky odrážející poslední trendy v dia-
gnostice a  léčebných postupech. Tyto no-
vinky značně přispívají ke zkvalitnění pro-
cesu diagnostiky, léčby a  ošetřovatelské 
péče. Výrazně se podílí na  zvyšování bez-
pečnosti, rychlosti a  efektivitě léčby a  na-
šich pacientů. Rozvoj technologií je patrný 
ve všech oborech napříč nemocnicí, neboť 
jednotlivé obory musejí kooperovat a musí 
zajistit kontinuitu poskytované péče. 

Mezi nejmodernější technologie, které 
se nám podařilo pro potřeby ÚVN získat, 
patří nová generace robotického systému 
daVinci SI. Tento systém, který je na  poli 
miniinvazivní chirurgie v  UVN již standar-
dem od  roku 2005, nahradil původní ro-
botický systém. Své využití má v oblastech, 
kde není bezpečné a  spolehlivé operovat 
otevřeným způsobem nebo laparoskopic-
ky a  umožňuje chirurgům provádět velmi 
přesně, precisně a bezpečně řadu operač-
ních výkonů. Robotická operace zname-
ná pro pacienta především šetrný přístup 
bez nutnosti velkých operačních ran, které 
jsou hlavním důvodem pooperační bolesti. 
Výrazně tak umožní zkrátit dobu rekonva-

lescence pacientů, a ti se tak po výkonech 
prováděných robotem mohou mnohem 
dříve vrátit do  běžného života. Průběh 
operace se stává přehledným i  v  jinak 
nedostupných oblastech břišní dutiny, 
sníží se riziko poškození okolních struktur 
a  možných následných komplikací.  Nový 
systém je nejen vybaven kvalitnější 3D 
zobrazovací technologií, novými typy ná-
strojů, ale především � uorescenčním sys-
témem, který operatérovi umožní pomocí 
laseru a aplikované kontrastní látky zobra-
zit během výkonu skrytá nádorová ložiska, 
která mohou být následně odstraněna. 
V chirurgických oborech jsou dále využívá-
ny nejnovější technologie, které umožňují 
operatérovi přesné zacílení operované ob-
lasti pomocí navigačních systémů a  soft-
warů, následně pak bezpečný průběh ope-
race s  použitím šetrných nástrojů jako je 
CUSA, Harmonický skalpel nebo Ligasure.

V oblasti interní medicíny je již druhým 
rokem využíván systém telemetrie, který 
umožňuje monitoraci srdeční akce, počtu 
pulzů a  dechů pacienta na  dálku. I  inten-

zivní medicína je na špičkové úrovni svým 
monitorovacím systémem, infuzní tech-
nikou, ventilačními systémy a  polohova-
cími lůžky zajištujícími pacientovi maxi-
mální komfort a prevenci komplikací v prů-
běhu léčby.

Používáme také technologické novinky 
z oblasti laboratorní diagnostiky, které po-
skytují nejen přesné laboratorní výsledky, 
ale mohou být použity i pro významné stu-
die. Jako příklad lze uvést nedávno zakou-
pený hmotnostní spektrometr na oddělení 
mikrobiologie, který umožní objektivní 
identi� kaci mikroorganismů během něko-
lika minut. Další inovací z  oblasti labora-
torní je zavedení systému glukometrie. Pro 
nemocniční zařízení je dnes celosvětově 
doporučováno měření glykémie u  lůžka 
přístroji POCT – point of care testing, které 
provádějí měření hladiny cukru z minimál-
ního množství krevního vzorku. Tyto pří-
stroje jsou charakterizované jednoduchým 
ovládáním, vysokou přesností, poskytnu-
tím výsledku do  6 vteřin  a  dále možností 
přenosu dat do informačního systému ne-
mocnice (LIS/NIS) pro následnou kontrolu 
laboratorním pracovníkem. 

V rámci celé nemocnice dochází každo-
ročně k  obnově pacientských lůžek, která 
jsou základní technikou v nemocnici a pa-
cienty dozajista nejvíce ceněnou. 
 Je vybavení ÚVN zdravotnickou tech-
nikou na  srovnatelné úrovni s  dalšími 
špičkovými nemocnicemi v ČR?

Rozhodně ano a  tento vývoj je navíc 
nevyhnutelný. Spektrum poskytovaných 
výkonů předních lékařských odborníků 
a  ostatního odborného personálu umož-
ňuje nemocnici nabídnout pacientům ši-
rokou nabídku jedinečných výkonů, z nich 
mnohé jsou poskytovány jen v  několika 
málo zařízeních v  ČR. Tyto služby sebou 
doprovází nutnost vybavení zařízení od-
povídající zdravotnickou technologií, bez 
kterých jsou mnohé výkony nerealizova-
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telné v odpovídající kvalitě. Každé zdravot-
nické zařízení se v dnešní době specializuje 
na  několik vybraných medicínských obo-
rů, není možné a  dosažitelné být špičkou 
ve všem. Pokud budeme srovnávat zařízení 
podobného typu jako je ÚVN, tedy fakult-
ní nemocnice, určitě dosahujeme vyba-
vení zdravotnickou technikou minimálně 
na stejné úrovni jako ony.
 A  jak je to ve  srovnání se zahranič-
ním?

Naši odborníci mohou při poskyto-
vání péče pacientům využívat prakticky 
ve  všech medicínských odvětvích zdra-
votnickou techniku stejné úrovně jako 
na  zahraničních klinikách. Díky rychlému 
a  neustálému vývoji této techniky jsou 
samozřejmě i  obory, kde těmi úplně po-
sledními novinkami nedisponujeme, ale 
na  druhé straně jsou některá pracoviště 
vybavena tak moderní a  jedinečnou tech-
nologií na světové úrovni, že se k nám jezdí 
zdravotnický personál ze zahraničí školit. 
Bezpochyby se nám daří se zahraničím dr-
žet krok, což není v současné situaci � nan-
cování českého zdravotnictví často úplně 
jednoduché.
 Jaká nová investiční výstavba v  po-
slední době v Ústřední vojenské nemoc-
nici proběhla nebo dosud probíhá?

Mezi významné investiční akce v areálu 
nemocnice patří zejména rekonstrukce stá-
vajících prostor. V  pavilonu A  byly rekon-
struovány prostory Interní kliniky pro JIP 
(Koronární jednotka) a  prostory tzv. „me-
tabolické jednotky“, kde byl postaven sál 
pro umístění nové angiogra� cké jednotky. 
V pavilonu CH2 byl zrekonstruován prostor 
pro nové CT.

Dalším významným počinem letošního 
roku je ukončení stavebních prací v  pavi-
lonu E, kde došlo k  vytvoření špičkového 
pracoviště mikrobiologických laboratoří 
a k zahájení provozu nové infekční kliniky 
s lůžkovou částí.

Nejen pro studijní účely byl na  místě 
bývalého kinosálu v  pavilonu F2 zrekon-
struován celý prostor, kde vzniklo tzv. 
vzdělávací centrum o  čtyřech sálech. Pro 
potřebu vzdělávání našich odborníků 
a s tím související rozvoj nemocnice pokra-
čují stavební úpravy dalších místností, kte-
ré budou sloužit jak lékařskému, tak i  ne-
lékařského personálu. Vznikající učebny 
budou vybaveny simulátorem operačního 
sálu a  funkčním modelem (� gurínou) pro 
výuku resuscitace. 

S investiční výstavbou bezesporu úzce 
souvisí i  snížení energetické náročnos-
ti celého areálu ÚVN, což mj. vychází
z  koncepce energetického rozvoje ÚVN. 
V   rámci této koncepce byly nakoupeny 
nové energeticky úspornější stroje do naší 
prádelny a  rovněž jsme využili možnos-
tí dotačního programu z  OFŽP (operační 
fond životního prostředí) pro provede-
ní výměny oken, položení nové střešní 
krytiny a  zateplení obvodového pláště
pavilonu „B“. 

Další investiční akce, které připravuje-
me pro rok 2014, jsou nyní ve fázi zpraco-
vání projektové přípravy. Zejména se jedná 
o projekt na snížení energetické náročnosti 
dalších dvou pavilónů, a to E a F. V této sou-
vislosti jsme jako správní hospodáři využili 
všech možností k úsporám pro realizaci to-
hoto projektu a podali jsme si žádost o do-
taci z OFŽP.  

Přes výše uvedené je však největší in-
vestiční akcí připravovaná výstavba pavi-
lónu forenzní medicíny. Tato investice je 
ve  fázi výběrového řízení na  zhotovitele 
stavby a měla by být dokončena do konce 
roku 2015.

V současné chvíli byla zahájena výstav-
ba odpočinkové zóny v areálu nemocnice, 
jejíž součástí je i tzv. altán, který je prioritně 
určen pro potřeby Centra sociální péče pro 
válečné veterány, ale samozřejmě bude 
sloužit i  široké veřejnosti, která do  areálu 
nemocnice zavítá. 
  Jak byste shrnul rozvoj Ústřední vo-
jenské nemocnice za uplynulé období?

Ústřední vojenská nemocnice je dyna-
micky a koncepčně se rozvíjející organiza-
ce. Nemocnice se rozvíjí nejen na základě 
potřeb zdravotnického zařízení, ale její roz-
voj vychází i  ze změn společenských, roz-
voje technického i technologického. Cílem 
všech našich činností (po  stránce logistic-
ké) je docílit u  klientů pocitu příjemného 
prostředí, spokojenosti a bezpečí.
 Jaké jsou do  budoucnosti priority, 
strategické záměry a  cíle Ústřední vo-
jenské nemocnice týkající se Vaší oblasti 
působnosti?

V  době našeho rozhovoru jsou vede-
ním nemocnice schvalovány strategické 
záměry (a to nejen investiční) pro rok 2014, 
takže bych nechtěl prozradit něco dříve, 
než bude o� ciálně rozhodnuto. 

Obecně je záměrem logistiky do  bu-
doucího období zabezpečení bezproblé-
mového provozu nemocnice, zajištění 
oprávněných potřeb lékařského i  nelékař-
ského personálu a tvorba stále moderněj-
šího a  tím i  příjemnějšího prostředí pro 
klienty nemocnice. V  tomto ohledu je 
nemalá pozornost zaměřena na  regene-
raci a  investiční rozvoj areálu. Na  základě 
stanovení jednotné koncepce začlenění 
stávajících budov do generelu rozvoje are-
álu ÚVN dochází (a věřím, že i nadále tomu
tak bude) k regeneraci stávajících objektů, 
a  to zejména s  ohledem na  úspory ener-
gií. Také bychom mj. chtěli v  areálu ÚVN 
vybudovat chodníky, které bezpochyby 
přispějí k  bezpečnějšímu pohybu našich 
klientů v něm.
 Čím se nejlépe odreagujete po práci? 
Jaké jsou Vaše záliby?

V této souvislosti by se mi chtělo říci, že 
nejlépe se odreaguji četbou pěkné knížky, 
ale popravdě řečeno mi volných chvil moc 
nezbývá, tak se snažím rozdělit vzácné 
chvíle osobní pohody mezi rodinu, zahrád-
ku a svého psa.  

Jiří Hruška
foto: archiv ÚVN
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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

únor 2014

01. 02. SO KAM SE PODĚLA VALERIE?  16:00
06. 02. ČT KDYBY TISÍC KLARINETŮ
07. 02. PÁ HODINY JDOU POZPÁTKU (zájezd Děčín)
08. 02. SO  RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA  16:00
12. 02. ST KDYBY TISÍC KLARINETŮ
13. 02. ČT KDYBY TISÍC KLARINETŮ
14. 02. PÁ OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR (premiéra)
15. 02. SO CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD  16:00
19. 02. ST KYTICE
20. 02. ČT KAM SE PODĚLA VALERIE?
21. 02. PÁ KDYBY TISÍC KLARINETŮ
22. 02. SO HODINY JDOU POZPÁTKU  16:00
25. 02. ÚT KYTICE
26. 02. ST MAM'ZELLE NITOUCHE
27. 02. ČT RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
28. 02. PÁ KDYBY TISÍC KLARINETŮ

HOSTÉ :
03. 02. PO VŠECHNOPÁRTY
04. 02. ÚT VŠECHNOPÁRTY
05. 02. ST FOUSEK SE NEMĚNÍ
09. 02. NE GOSPEL TIME PARTY ZUZANY STIRSKÉ
10. 02. PO VŠECHNOPÁRTY
11. 02. ÚT VŠECHNOPÁRTY
18. 02. ÚT MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ
23. 02. NE BORDEL NA MINISTERSTVU
  (Dobřichovická divadelní společnost)

sobota 01. 2. 14.00-15.30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
sobota 01. 2. 16.30-18.00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
neděle 02. 2. 14.00-15.30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
neděle 02. 2. 16.30-18.00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
středa 05. 2. 19.00-21.00 DĚJINY KONTRA SPEJBL
sobota 08. 2. 14.00-15.30 HURVÍNEK MEZI OSLY
sobota 08. 2. 16.30-18.00 HURVÍNEK MEZI OSLY
neděle 09. 2. 10.30-12.00 HURVÍNEK MEZI OSLY
neděle 09. 2. 14.00-15.30 HURVÍNEK MEZI OSLY
úterý 11. 2. 10.00-11.30 HURVÍNEK MEZI OSLY
středa 12. 2. 10.00-11.30 HURVÍNEK MEZI OSLY
čtvrtek 13. 2. 10.00-11.30 HURVÍNEK MEZI OSLY
sobota 15. 2. 14.00-15.30 HURVÍNEK MEZI OSLY
sobota 15. 2. 16.30-18.00 HURVÍNEK MEZI OSLY
neděle 16. 2. 14.00-15.30 HURVÍNEK MEZI OSLY
neděle 16. 2. 16.30-18.00 HURVÍNEK MEZI OSLY
středa 19. 2. 19.00-21.00 TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM
   A HURVÍNKEM
sobota 22. 2. 14.00-15.30 HURVÍNKOVO
   DOBRODRUŽSTVÍ
sobota 22. 2. 16.30-18.00 HURVÍNKOVO
   DOBRODRUŽSTVÍ
neděle 23. 2. 10.30-12.00 HURVÍNKOVO
   DOBRODRUŽSTVÍ
neděle 23. 2. 14.00-15.30 HURVÍNKOVO
   DOBRODRUŽSTVÍ
středa 26. 2. 19.00-21.00 DĚJINY KONTRA SPEJBL

Kde se konaly první poválečné zimní olympijské hry 
v roce 1948?
a) ve Svatém Mořici 
b) v Garmisch-Partenkirchenu
c) v Grenoblu

Správná odpověď z minulého čísla zní: 
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři  Na Nový rok o slepičí krok  Lucie noci upije
Z velkého množství došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží zábavnou publikaci z nakladatelství 
FRAGMENT Bystrá hlava pro seniory – zábavné testy pro chvíle pohody.  

1. MUDr. Miroslava Čepelková, Praha 6  2.  Věra Szwarcová, Praha 6 
3. Zdeňka a Brettlová, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 28. února 2014 v 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. února 2014, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

Váš redaktor OTAZNÍKV únoru soutěžíme o tři sady přípravků zimní autokosmetiky od společnosti Würth.
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 13. část

Nádrže a rybníky

VOKOVICKÝ RYBNÍK  
Tímto názvem je označována průtoč-

ná betonová nádrž u Litoveckého poto-
ka zřízená k  zachycení splavenin, které 
by mohly nadměrně zanášet vodní dílo 
Džbán. Vzdutí nádrže není vytvořeno 
hrází, ale je vyvoláno přehrazením kory-
ta Litoveckého potoka dřevěným hradi-
dlem. Plocha vody v nádrži je 1 250 m2, 
objem vody činí 1  600 m3.  Na  hladinu 
občas přilétne nějaká divoká kachna, 
u vody sedávají skokani.     

RYBNÍKY ZA PLOTY
Manský rybník je napájen patr-

ně  podzemními prameny, má plochu 
1 600 m3 a nachází se v Ruzyni mezi uli-
cemi Manská zahrada a  Nad Manovkou 
nedaleko od obory Hvězda. Je obklopen 
zdí s uzamčenými vraty, kolem rostou vy-
soké stromy a je těžko k nalezení. 

Druhý z  těchto rybníků, snad nazý-
vaný Dubový, je vyznačen na  mapách 
vedle ulice K  Dubovému mlýnu, která 
odbočuje od ulice V Šáreckém údolí ne-
daleko Jenerálky. Je napájen Šáreckým 
potokem a  býval místem romantickým 
s idylickým koupáním v létě a bruslením 
v zimě. To ale ukončila Sametová revolu-
ce s následnou restitucí. V současnosti je 
rybník majitelem zakryt neprůhledným 
plotem.  

JEZÍRKO, TŮŇKA
A MALÁ RETENČNÍ NÁDRŽ

Malá vodní plocha nazývaná Jezírko 
se nachází v  areálu Veleslavínského zá-
mečku a  je považovaná za pramen Dej-

vického potoka. Na  fotogra�  vypadá je-
zírko půvabně a romanticky. V říjnu 2012 
však bylo  nevzhledné a zanedbané.

Za  hrází rybníka Vincentinum proté-
ká potok Brusnice asi dvě stovky metrů 
mírnými meandry upraveným lesopar-
kem. Na  konci parku je Brusnice rozší-
řená na malou tůňkou tvaru nepravidel-
ného oválu, která nese jméno Šteiferka. 
Tůňka má břeh po celém obvodu zarost-
lý rákosím a hladina vody je zcela zakrytá 
okřehkem. 

Rybníky za ploty: Manský - letecký pohled, a Dubový – napájený Šáreckým potokem

břehy. Voda Brusnice do nádržky přepa-
dající asi z  metrové výšky je zcela čirá, 
na hladině, po které někdy plavou divoké 
kachny, bývá povlak okřehku.

RYBNÍČEK ZANIKLÝ
Mezi nádražím ČD Veleslavín (se znač-

kou oznamující, že právě zde je výška 
314 metrů nad hladinou moře) a Evrop-
skou ulicí byl rybníček. Vlastně ani ne 
rybníček, jen taková nicotná louže vody 
napájená Litovickým potokem, který tekl 
nedaleko. V  tomto místě autor jednou 
pozoroval hryzce vodního plovoucího 
proti proudu potoka. Srst, ve  které byly 
zachycené bublinky vzduchu, měla pěk-
nou stříbrnou barvu.  

Rybníček měl tvar nepravidelného 
trojúhelníka o  stranách devadesát, de-
vadesát a sto sedmdesát kroků, od hlav-
ní třídy byl vzdálen padesát metrů. Nad 
hladinou se tyčily staré vrby a  topoly. 
Stromy stínily hladinu, pohlcovaly hluk 
pouličního provozu a  spoluvytvářely 
koutek klidu. 

V  dutinách stromů hnízdila žluna, 
strakapoudi a  špačci. Hladina byla ka-
ždým rokem spolehlivým místem pro 
jednu či dvě rodiny divokých kachen. Ty 
neměly žádnou starost s  hledáním po-
travy, protože malé kačenky krmily četné 
návštěvy lidí z okolí.

Žel, dlouholetou idylku ukončila stav-
ba budovy koleje bývalé Vysoké školy 
politické (v  současnosti hotel Krystal). 
Většina stromů tam zůstala, ale voda pro 
kachny zmizela.  

Stanislav Srnský

Vincentinum

Z areálu Veleslavínského zámečku

Z  tůně voda Brusnice odtéká nad-
zemním regulovaným, kamenem ob-
loženým korytem do  retenční nádržky 
na  Malovance, která zachycuje vodní 
srážky a  je také spoutaná kamennými 

1. MUDr. Miroslava Čepelková, Praha 6  2.  Věra Szwarcová, Praha 6 
3. Zdeňka a Brettlová, Praha 6
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Nejaktuálnější témata ži-
 votní situace autorů 

a také kumštýřské experimen-
tování přináší otevřená vý-
stava obrazů Šárky Růžičko-
vé Zadákové a  Aleše Růžič-
ky v  Galerii Makráč nazvaná 
RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK. Vy-
stavená kolekce necelé de-
sítky obrazů je z  nejnovější 
tvorby obou výtvarníků, je-
den z  nich byl namalován 
a  dokončen speciálně pro 
tento prostor. Společným té-
matem vystavených prací je
rodina, obrazy jsou namalo-
vané technikou akrylu na
plátně a  spíš než � gurální 
malba jsou uchopeny jako 
komorní zátiší a  výjevy z  ro-
dinného života. Výstava po-

trvá od  3. do  28. února
2014.

S  Galerií Makráč se auto-
ři nesetkávají poprvé, Aleš 
Růžička zde měl samostat-
nou výstavu v  r. 2004, Šárka 
Růžičková v r. 2006, komorní 
prostor a jeho možnosti tedy 
oba umělci dobře znají a  je-
jich tvůrčímu naturelu plně 

vyhovuje. Kromě partnerství 
v životě a v tvorbě je spojuje 
řada dalších rysů; oba pochá-
zejí z Tábora, oba vystudovali 
Střední průmyslovou školu 
keramickou v  Bechyni, oba 
od keramiky „zběhli“ a věnu-
jí se své lásce – malbě. Aleš 
(*1977) studoval Akademii 
výtvarných umění (Atelier 

Krajinomalby, prof.  František 
Hodonský, a  Atelier Malby, 
doc.  Michael Rittstein, odb. 
as. Antonín Střížek), Šárka 
Růžičková (*1982) vystudo-
vala Vysokou školu umělec-
ko-průmyslovou (Malba, ak. 
mal. Pavel Nešleha, doc.  Sta-
nislav Diviš). 

Zmíněný experiment se 
týká společné malby klíčo-
vého obrazu výstavy: „Sami 
jsme nevěděli, co z  toho na-
konec bude,“ směje se Šárka 
Růžičková, „je to velké dobro-
družství. Už jsme si to jednou 
vyzkoušeli. Malovali jsme kaž-
dý půl obrazu, ani jeden z nás
nevěděl, co dělá ten druhý, 
a  byli jsme překvapeni, jak 
dobře to nakonec dohroma-
dy fungovalo.“ Většina vysta-
vených děl jsou ale samo-
statná aktuální díla z  r. 2013. 
Oba jsou nositeli uměleckých 
ocenění a na svém kontě mají 
řadu samostatných i skupino-
vých výstav doma i v zahrani-
čí, jejich díla najdeme ve sbír-
kách českých i  evropských 
muzeí a galerií a v  řadě sou-
kromých sbírek. (red)

MALUJEME, CO ŽIJEME.

Šárka Růžičková, Aleš Růžička: RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK 
3. 2. - 28. 2. 2014, Galerie Makráč, výstavní síň Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Praha 6, Heyrovského nám. 2
Otevřeno od 8 do 18 hodin v pracovních dnech

Galerie Makráč otvírá výstavu obrazů
Šárky a Aleše Růžičkových
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Prague Wine Week 2014.
Týden vína v Praze. 

Prague Wine Week je výběrový 
festival vín, vinařství a gastronomie, 
který nabízí degustace vín, degu-
stační menu, prezentace vinařství 
a dovozců, přímý prodej vín ve vino-
tékách a setkání profesionálů i milov-
níků vín.

Od 27. ledna do 2. února 2014 pro-
běhl v  Praze již šestý ročník festivalu 
Prague Wine Week 2014. Pražské restau-
race a vinné bary po celý týden opět na-
bízely degustační menu s víny. Festival 
byl zahájen v  pondělí 27. ledna 2014 
v hotelu Crowne Plaza Prague v Praze 6 
Galadegustací medailových vín ze sou-
těže Prague Wine Trophy. Návštěvníci 
mohli ochutnávat a vybírat své favority 

z  více než 700 vín z  celého světa, pre-
zentovaných osobně vinaři. Na  své si 
přišli i milovníci sýrů, společnost GRAN 
MORAVIA nabídla ochutnávku jemné-
ho sýra z  horského mléka Verena dol-
ce. V  úterý 28. ledna proběhla na  stej-
ném  místě prezentace 18 typických 
zástupců nejvýznamnějších stylů vín 
z  celého světa: Masterclass „Vína z  tra-
dičních vinařských regionů“, kterou vedl 
Willi Balanjuk, Prezident Club der Wei-
nakademiker z Rakouska, a Jan Rokyta, 
Weinakademiker. 

Novinkou letošního ročníku bylo 
Degustační centrum Vinograf Wine Bar,
kde proběhlo několik zajímavých ří-
zených degustací, většinou za  osobní 
účasti domácích i  zahraničních vinařů.  

Z  domácích vinařství jmenujme: Vinař-
ství Volařík, které představilo nejlepší 
vína z  Pálavy nebo Vinařství Mikrosvín 
Mikulov. Ze zahraničí přijel například 
Michael Trossen z Německa, jeden z nej-
lepších moderních vinařů Mosely nebo 
Maddalena Cordella z  Itálie, vinařka vy-
rábějící světoznámé Brunello di Montal-
cino. 

Prague Wine Trophy je věrným zrca-
dlem tuzemského trhu s vínem, domácí 
a  zahraniční vína jsou v  ní zastoupena 
v podobném poměru, v jakém jsou pří-
tomna na českém trhu. 

Každoročním pořadatelem festivalu 
je časopis Víno Revue. 

Více na www.pww.cz.
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ŽIVOT I SMRT.  Nezapomenutelné   setkání s japonským mečem 

Bílé Hoře v  šesté pražské městské části je 
zřejmě dáno do  vínku být místem pro 

bitvy a zápolení. Krvavou řež 17. století, kte-
rá je s  tímto místem navždy spojena, dávno 
odvál čas, nicméně bitvy se na Bílé Hoře ve-
dou dál. Přesunuly se do tělocvičny, změnily 
účel, nemají viditelného vnějšího nepřítele, 
nicméně svist mečů neustal. „Trénování zna-
mená naslouchání zvuku meče, podle toho, 
jak sviští, adept šermířského umění pozná, 
je-li technika seku správná,“ vysvětluje japa-
nolog Jakub Zeman, mistr japonského meče, 
znalec japonského bojového umění a vedou-
cí školy japonského meče HAKUZAN DÓDŽÓ. 
Dříve než vyjme meč z  pochvy, obřadně se 
mu ukloní, a poté názorně předvede. Zvonivý 
svist ušlechtilého kovu zasáhne víc, než jen 
ušní bubínek, zbystří smysly a  rozezní cosi 
uvnitř dávnou ozvěnou. Naše rytířská trilo-
gie pokračuje jedním z  nejúchvatnějších fe-
noménů lidské kultury všech dob – uměním 
japonského meče. 

Hakuzan znamená v japonštině Bílá hora, 
Dódžó pak místo tréninku. Ve skupině je při-
bližně 15 studentů, trénují 2x týdně. „Výuka 
není pro každého, vyžaduje tvrdou sebedis-
ciplínu,“ říká Jakub Zeman, „trénink začínáme 
1000 seků, ale každý se během tréninku na-
učí tolik, kolik si sám naloží, a dostane se tam, 
kam doopravdy směřuje; každý opracovává 
jen svůj kámen. Není to nic pro povrchní po-
vahy, ty trénink jednotvárně působících drilů 
rychle odradí. Cvičíme velice tradičně, tak jak 
se často už ani v samotném Japonsku necvi-

čí, od začátku s ostrým mečem, žák je pak víc 
koncentrovaný.“ Správnost seku znalci posu-
zují podle zvuku čepele (tačikaze). 

Součástí stylu je i zkouška seku tamešigiri, 
spočívající v  sekání srolované namočené rý-
žové slámy, kladoucí meči stejný odpor jako 
lidské tělo. Hakuzan dódžó zavedlo v  Če-
chách tradici tamešigiri taikai, soutěže v seku, 
tento rok se uskutečnil již druhý ročník. Podle 
mistra je z žáků nejúspěšnější ten, kdo v sobě 
rovnovážně spojuje fyzické schopnosti a du-
chovní přístup. Podle tradice totiž pro samu-
raje existuje jednota ,,dvou cest bojových 
umění a  kultury“(bunbu rjódó), ekvivalent 
evropského ,,perem a mečem“. Kdo by studo-
val jen fyzickou stránku, dosáhne jen omeze-
né úrovně, kdo studuje obě, dosáhne mno-
hem komplexnějšího rozvoje.

Adept skutečného bojového umění 
nikdy nebude omezen věkem. 
„Vedlejším produktem“ je zdraví, 
fyzická kondice a rozvoj osobnosti.

On sám se ke  studiu japonské kultury 
dostal právě přes studium japonského meče 
a bojových umění. Meč sám je kromě své pri-
mární role zbraně zajímavý z mnoha dalších 
ohledů. Jako jeden ze tří císařských insignií, 
spirituální a votivní předmět buddhistických 
a  šintoistických svatyní nesoucí i  sanskrtské 
znaky a  také jako ochranný talisman je na-
tolik pevnou součástí japonské mentality 

a  kultury, že ho nedokázal vykořenit ani zá-
kaz kování mečů a  praktikování všech bo-
jových umění vydaný okupační správou po
2. světové válce. Meč byl považován za sym-
bol militarizmu, byly proto zničeny tisíce 
mečů včetně mistrovských čepelí ze 13. stole-
tí. Ničení bylo vedeno snahou změnit japon-
skou mentalitu vycházejíce z předpokladu, že 
když z ní bude zcela vyloučen meč, změní se 
i  Japonci a  japonská společnost. Přesto ne-
přerušená tradice a kontinuita výroby a bojo-
vého umění japonského meče zůstala naštěs-
tí zachována dodnes.

Mečové příslušenství, sestávající 
ze záštity cuba i jiných bohatě 
zdobených kovových součástek 
meče přináší jedinečný vhled 
do duchovního světa starého 
Japonska. 

Jeho náměty pocházejí často z  čínské 
jako japonské historie, literatury, poesie 
a mytologie, a vyprávějí příběhy, jejichž studi-
um nás kulturně obohacuje. Úchvatná je jak 
estetická, tak technologická stránka výroby 
japonského meče. Vyrábí se metalurgicky 
složitým způsobem. Charakteristickým ry-
sem japonského meče je konstrukce formou 
svářkového damašku, kombinující tvrdou, 
ale křehčí ocel tvořící břit, s  měkčí, ale hou-
ževnatější ocelí tvořící zbytek čepele. Druhý 
technologický krok, díky němuž dosahuje 
japonský meč tak unikátních kvalit, je spe-
ci� cký kalicí proces, spočívající v  pokrytí če-
pele – s  výjimkou břitu – kalící pastou (cuči 
dori). Když hlína zaschne, je celý komplet 
vložen do výhně, břit nechráněný pastou se 
zahřeje na větší teplotu a tudíž zakalí na vět-
ší tvrdost. Na jednu čepel je potřeba cca 6 kg 
železa, přičemž 5kg se při procesu překládání 
materiálu ztratí v okujích. Jedná se o časově 
a � nančně náročný proces, prováděný proto, 
aby se ocel homogenizovala a zušlechťovala, 
má pak mnohem lepší mechanické vlastnosti. 
Tradiční výroba japonského meče představu-
je vrchol mečířského umění. Meč je vnímán 
jako autorský umělecký předmět a práce nej-
lepších mečířů dosahují na světových aukcích 
šesticiferných částek; na  trénink bojových 
umění se ale používají meče inferiornější či 
jejich repliky, aby v případě jejich poškození 
nedošlo ke kulturní ztrátě. To nejpodstatněj-
ší na  japonském meči ale je jeho duchovní 
rozměr, který ovlivňuje každého, kdo se s ním 
setkal. 

Jakub Zeman
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ŽIVOT I SMRT.  Nezapomenutelné   setkání s japonským mečem 
Studium by podle Jakuba Zemana mělo 

být komplexní, fyzická aktivita by měla být 
doplněna teoretickým studiem kultury pů-
vodního bojového umění. Samurajům, nosi-
telům této kultury, kteří představovali vrchol 
společenské hierarchie, výchova včetně šer-
mu mečem začínala často již ve 4 – 5 letech. 
Vedle bojových umění zahrnovalo všeobecné 
vzdělání japonského šlechtice studium poe-
sie a  japonských a čínských spisů. Ovládnutí 
zbraně určené primárně pro bojovou funkci 
umožnilo samurajům přežít v  bitvě, poslé-
ze se žák začal zabývat japonským mečem 
v  transcendentální a  spirituální rovině, která 
je dnes stejně jako ve starém Japonsku pova-
žována za tu nejsilnější: „Meč dává zrovna tak 
život jako smrt, záleží na tom, kdo ho drží...“ 
a ještě – „Nejsilnější bojovník je ten, kdo po-
razí nepřítele, aniž vytáhne meč z pochvy…“

Jak by si v boji vedl evropský rytíř ve srov-
nání s  japonským samurajem? Podle Jaku-
ba Zemana by měli stejné šance, záleželo 
by na  osobní kvalitě toho kterého šermíře. 
Do  16. století má evropské a  japonské šer-
mování hodně shodných prvků, poté dochází 
v Evropě k rozvoji palných zbraní a brnění se 
stává zbytečné, a tudíž i obouruční meč, který 
ho dokáže překonat. V 19. století je ohledně 
šermu v Evropě i Japonsku diametrálně odliš-
ná situace. V Japonsku a na Dálném východě 
se šerm v průběhu staletí obohacuje o trans-
cendentální složku s  akcentem na  duchovní 
rozvoj osobnosti. V evropském šermu jde jen 
o  technickou, racionální stránku, jak praví 
Molliére ve hře Měšťák šlechticem: „Rozdat co 
nejvíce ran a žádnou nedostat.“ Mystika spo-
jená s mečem existovala i v Evropě především 
v ranném středověku, známé jsou příběhy Ar-
tušovského cyklu či slavné meče Rollanda a el 
Cida. V  Japonsku tradice přetrvala de facto 
do současnosti.

Zpátky k  Zemanovým žákům na  Bílé 
Hoře. Dnešní adepti bojového umění japon-
ského meče mají jinou motivaci. Nejdůle-
žitější podle něj je, aby nebyly opomenuty 
tradiční techniky a tréninkové postupy. Dříve 
byla šermířská technika kontrolována přísně 
evolučně, co se neosvědčilo v  přímém boji, 
zaniklo. Dnes přímá bojová akce nekoriguje 
správnost technik, protože není zpětná vaz-
ba, a to vede u některých senseiů (učitelů bo-
jových umění) k akademizaci a nepochopení 
technik, a co hůře, k tvorbě nových, nesmysl-
ných technik bez vztahu k reálnému boji.

„Ověřování správnosti postupů praxí je 
v Japonsku velmi důležitou metodou. Napří-
klad na  zkoušce seku tamešigiri velice rych-

le poznáme, do  jaké míry se nám podařilo 
techniku zvládnout či nikoliv. Na  Japonsku 
a  japonské kultuře se mi nejvíc líbí koncept 
spiritualizace každodenních běžných aktivit, 
jako je psaní, příprava čaje, či šerm. Japonci 
z nich vytvořili vlivem zenového buddhismu 
transcendenci k  osobní sebekultivaci stříz-
livou, ale hlubokou cestou praktikování, což 
jim dodává spirituální rozměr, každý tak neu-
stále pracuje na sebezdokonalování…“ 

Přes svou fascinaci starým Japonskem Ja-
kub Zeman nezapomíná, že je Středoevropan 
a je hrdým Čechem, přestože malost poměrů 
vede leckoho k  nihilismu a „švejkování.“ Od-
povědí na  jistý defétismus má být jeho kon-
cept „Česká šavle“ – českého národního šer-
mu, vycházející z  rekonstrukce starého typu 
šermu. „Ještě můj dědeček se jako důstojník 
prvorepublikové armády učil šavlí šermovat. 
Šavle je poslední velká chladná zbraň, ke kte-
ré Evropa dospěla.“ Některé tréninkové po-
stupy z japonského šermu, například zkouška 
seku, mohou doplnit v  umění šavle své ev-
ropské ekvivalenty, které se za staletí ztratily 
v propasti času.

Japonsko i Čechy potřebují 
jistý návrat k vlastním tradicím. 
Postmoderní beznázorovost již 
ukázala své limity.

,,Ať již hovoříme o japonském meči či šav-
li, jedná se o  skutečný šerm, nikoli scénický 
nebo sportovní,“ tvrdí Jakub Zeman, „začle-
ňujeme dril, aby se žák sžil se zbraní a sekal 
čistě, ale to neznamená, že by zapomínal, že 

je Středoevropan. A jak jsou na tom mladí Ja-
ponci, znají své tradice? „Kdepak,“ tvrdí Jakub 
Zeman, „mladá generace v Japonsku je nato-
lik amerikanizovaná, že z  tradiční japonské 
kultury často nezná téměř nic a  nemá o  ja-
ponské meče zájem, ale i v tomhle jsem opa-
trně historicky optimistický.“ Je nutno počkat, 
až se kyvadlo dějin přehoupne na  druhou 
stranu. Udržovat v chodu je pomáhá i HAKU-
ZAN DÓDŽÓ na Bílé Hoře. 

Tlumočník a  překladatel z  japonštiny, pu-
blicista a  znalec asijského umění a  staro-
žitností Jakub Zeman (*1975) se bojovým 
uměním Dálného východu (se zbraněmi 
i  bez nich) věnuje od  r. 1986. Jeho dódžó 
vychází především ze stylu Toyama rjú, je 
propagátorem disciplíny tamešigiri (zkouš-
ky seku mečem) a uspořádal první evropské 
taikai v této disciplíně. O japonskou kulturu 
měl zájem už na střední škole, japonštině se 
věnoval na  jazykové škole a  studia završil 
studiem japanologie na  FF UK. Je členem 
společnosti pro studium japonského meče. 
Fenoménu japonského meče se věnuje his-
toriogra� cky a  publikačními aktivitami, je 
autorem výstavy Pocta japonskému meči, 
která se uskutečnila v  Hodoníně, Praze 
a v Liberci (2012, 2013). Působil jako lektor 
a  kurátor asijských sbírek Národní galerie, 
kooperoval jako expert na japonské umění 
s galeriemi a aukčními domy (Galerie Arcim-
boldo, Bušidó, Meissner – Neumann). Jeho 
specializací jsou kromě japonských mečů 
jejich záštity cuby, a necuke. Je příznivcem 
čaje a autorem básnické formy haiku. 

(red)
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„Původně jsme naše divadlo zakládali s myš-
lenkou propojit ty, kteří se hlásili na DAMU, ale 
nebyli přijati (proto Nepřijatelní!), zůstali třeba
 2. nebo 3. pod čarou, ale v praxi osvědčují veliký 
talent,“ přibližuje vznik ochotnického spolku re-
žisér Petr Smyczek. „Chtěli jsme využít jejich he-
recký a tvůrčí potenciál, ale ukázalo se, že to moc 
nefunguje – raději dělali vlastní, sólové projekty 
nebo se dostali na jinou školu. A ačkoli nakonec 
přeci jen byli přijati, název i nadále zůstal. Jenže 
nám leželo divadlo v hlavě, takže nakonec úplný 
základ spolku tvoří kamarádi kamarádů kama-
rádů, a protože jsme sami zprvu nevěděli, co se 
z toho vyklube, nejprve se náš zcela neformální 
divadelní spolek jmenoval Uvidíme...“ To bylo
v  r. 2004. Následující desetiletí úspěšného an-
gažmá spolku ovlivnilo představení hry Arnošta 
Gold� ama Dámská šatna. Bylo součástí divadel-
ního projektu vytvořeného s  cílem přivézt di-
vadlo do míst, kam by se asi samo nikdy nedosta-
lo. Byla to místa vpravdě kritická, kde se lámou 
lidské osudy – věznice, protialkoholní léčebny, 
léčebny pro drogově závislé, podpůrná sdružení 
žen po  ablaci prsu. Představení provázela od-
borná přednáška přínosná pro danou skupinu 
publika. 

„Všechno nám hrálo do  noty, přicházelo 
ve správnou dobu a zaklaplo do sebe,“ pokraču-
je herečka, organizátorka a jednatelka sdružení 
Jana Bezemková. „Vystoupili jsme na  festivalu 
Povaleč a  úspěch představení nás přesvědčil, 
abychom pokračovali. Navíc v  době, kdy jsme 
hledali zkušebnu a  prostor pro vystupování, 
jsme narazili na Klubovnu; nitky osudu tak byly 
spleteny.“ Jádro souboru tvoří i  po  všech pro-
měnách, jimiž spolek prošel, 10 členů; někteří 
z prvotní dvacítky dostudovali, nastoupili do za-
městnání, založili rodinu. „Původní sestava se 
zmenšila, ale vždycky jsme hráli spíše komorní 
divadlo, takže to soubor zas tak moc neohrozilo 
a navíc lze ansámbl rozšířit podle potřeby každé 
hry. Máme radost z toho, že naši bývalí herci se 

Basbombardón a rakev pro sebevraha za � ašku rumu.
O HERECKÉM SOUBORU NEPŘIJATELNÍ

stali našimi podporovateli a chodí na naše před-
stavení.“

Petr Smyczek, absolvent produkce na Filmo-
vé škole v Písku, pozval k režijní spolupráci další 
tři � lmařské kolegy, a tak má soubor celkem čtyři 
režiséry. „Dát šanci � lmařům, aby si zkusili diva-
delní režii, se velmi osvědčilo,“ pochvaluje si Petr, 
„pro soubor to bylo osvěžení, jejich přístup k di-
vadelní režii je jiný a je to přínos pro obě strany.“ 
Dramaturgii divadla připravuje sám, ale, jak zdů-
raznil, nikdy nejde proti mínění herců; aby se hra 
dostala na repertoár souboru, musí být schvále-
na a přijata všemi členy. Dramaturgie se zamě-
řuje na hry buď víceméně neznámé nebo na ty, 
které se v  repertoáru českých profesionálních 
divadel vyskytují velmi zřídka. Úspěšně připra-
vili dokonce dvě divadelní adaptace (Preussler/
Smyczek: Čarodějův učeň a  Smyczek/Outrata: 
Jak je důležité míti šerifa). Čarodějův učeň pat-
řil k divácky velmi úspěšným kusům repertoáru 
Nepřijatelných. Za  uplynulých 9 sezón postavi-
li 12 inscenací, tj. 1-2 premiéry ročně – bilance 
hodná profesionálních divadelních scén s  tý-
mem a zázemím odborných divadelních profesí.

Ve  zdravém napětí a  pozornosti je udržují 
divadelní výjezdy mimo Prahu, kde vystupují 
na  oblastních amatérských scénách a  festiva-
lech amatérského divadla, dokonce i v zahraničí. 

„S  Čarodějovým učněm jsme vyjeli až do  Ně-
mecka, v Budyšíně jsme hráli dokonce v lužické 
srbštině,“ říká Jana Bezemková, „nebylo to úplně 
jednoduché. Ale nejraději hrajeme v  nepozna-
ných končinách doma v  Čechách a  na  Moravě. 
Každé takové představení je velké dobrodruž-
ství a pro nás svým způsobem nové, i když třeba 
hru Dealeři od Viliama Klimáčka jsme hráli snad 
třicetkrát. Navíc objíždíme divadelní festivaly či 
hrady a  zámky, kde hrajeme v  plenéru. Lákají 
nás nedivadelní prostory – hráli jsme ve vojen-
ském prostoru v  Milovicích, v  ženské věznici, 
na hradbách na Vyšehradě a podobně.“ 

Soubor má štěstí nejen na  herecké osob-
nosti, ale i  ty, kteří své nadání dokáží uplatnit 
i v  jiné tvůrčí oblasti. Kompletní výpravu, scénu 
a kostýmy do čtyř inscenací připravila Lucie Štol-
cová. „Tak dlouho jsme chodili po  sekáčích, až 
jsme našli kostýmy podle jejích představ, a to vše 
za babku.“ „A jednou,“ dodává Petr, „jsme do hry 
potřebovali jako rekvizitu rakev, pořídili jsme ji 
za � ašku rumu.“ „Několikrát jsme na naše projek-
ty získali granty, a to nejen ze soukromého sekto-
ru, ale i z Evropské unie.“ Lehkost, s jakou popisují 
svou desetiletou službu divadelnímu umění, po-
sluchače přirozeně rozehřívá. „Když jsme začína-
li,“ pokračuje Petr, „nekladli jsme si žádné velké 
cíle. Šli jsme do toho s tím, že hrajeme pro kama-
rády, ale dnes je paleta našich diváků mnohem 
širší. Vždycky se snažíme, aby hra sama a každé 
představení mělo svou úroveň, smysl a  katarzi. 
Jsme rádi, když diváci ještě po představení o in-
scenaci přemýšlejí a třeba ji u vína rozebírají.“

To, co podle šéfů souboru začínalo jako 
milý experiment, prokázalo neobyčejnou živo-
taschopnost. Nepřijatelní hrají soudobé hry –
inteligentní komedie a  tragikomedie autorů
20. století, tíhu klasických tragédií rádi přene-
chají jiným. Z  experimentu se vyklubal krásný 
životní rituál a  důvod se scházet. Podle Jany 
a Petra je ochotnické divadlo testem růstu osob-
nosti. Postavit se před publikum vyžaduje velkou 
odvahu, člověk musí překonat sám sebe a dozví-
dá se, kde jsou jeho hranice a kam až může zajít. 
Nabourává jiné, dosud nepoznané světy. Časem 
dokonce zjistili, že herecká zkušenost je posiluje 
a pomáhá jim i v běžném životě.

„Kdyby náhodou měli v  Dejvickém divadle 
plno, ať lidi přijdou na nás,“ směje se Jana, „ne-
konvenční prostředí Klubovny a naše hry můžou 
být pro ně oživením. Hrajeme pro lidi z Šestky, 
u  nás se pobaví a  někdy i  zapláčou, protože 
všichni, na divadle stejně jako v životě, zažíváme 
absurdní věci. A to, co nejvíc pomáhá, je legrace 
a přátelství druhých…“ 
www.neprijatelni.cz

(red)

Divadelní spolek Nepřijatelní může být příkladem tvrzení, že co nebo kdo kam nebo k čemu patří, také se tam dostane. Ve světě českého 
ochotnického divadla působí už 10. sezónu a při rozmluvě s nimi pocítíte zvláštní radost, že Nepřijatelní „patří“ Praze 6. Jejich domov-
skou scénou je Klubovna Povaleč, prostor vyhrazený neofi ciální, mladé kultuře a mladí také tvoří jejich stálé publikum.

Petr Smyczek a Jana Bezemková

Dámská šatna
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Yeti: 4,6–8,0 l/100 km, 119–189 g/km

Vážení příznivci zimních sportů a vozů ŠKODA,

dovolte nám, abychom Vás pozvali do ŠKODA Parku, který bude v letošním roce součástí 
Olympijského parku Soči – Letná 2014. 

V rámci dlouholeté spolupráce s Českým olympijským výborem připravuje společnost ŠKODA AUTO 
v době konání zimních olympijských her v Soči prezentaci modelové řady ŠKODA a další aktivity.

Termín akce: 
Místo konání akce: Praha 7, Letná
GPS souřadnice ŠKODA Parku: 50°5’45.720”N, 14°24’51.234”E

Více o programu a časovém harmonogramu naleznete na skoda-auto.cz. 

Na setkání s Vámi se těší

Generální 
partner 
Českého 

olympijského 
týmu 

2011 – 2014

ŠKODA PARK LETNÁ,
7. – 23. 2. 2014

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Nušlova 4/2515
155 00 Praha 5
Tel.: 235 518 867
www.prerost-svorc.cz

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39
162 00 Praha 6
Tel.: 800 10 12 12
www.prerost-svorc.cz

7. - 23. 2. 2014, od 10:00 do 22:00 hodin
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