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nepocházím z vyšších kruhů, neboť celé 
mé dětství (a  jinošství) jsem s  rodiči 
prožil v  pouhém 1. patře dejvického 
činžáku. Můj nejlepší kamarád bydlel 
v  přízemí téhož domu. Možná proto 
nás lákaly výšky a na maturitu jsme se 
dokonce učili na střeše, odkud byl krás-
ný výhled od Hradčan až k  Internacio-
nálu. Však tam jsou dnes vybudované 
půdní nástavby.
Když jsem se oženil, povýšil jsem. Jistěže 
především díky mojí ženě, která mému 
životu konečně dodala ten správný směr 
a náplň, a pak také proto, že jsme se na-
stěhovali do  2. patra v  paneláku. Man-
želka ovšem sňatkem se mnou klesla 
o něco dolů - ze 4. patra koleje Větrník. 
Nicméně ani druhé patro už tak úplně 
nízko nebylo, což si žena později velmi 
silně uvědomila v  situaci, kdy zavolala 
z  okna našeho malého synka, který si 
hrál venku, aby šel domů na oběd a on jí 
vzápětí odpověděl prakticky tváří v tvář 
z větví stromu rostoucího před domem. 
Nutno říci, že zachovala klid a  moudře 
nepoužila pokyn: „Padej dolů!“
Četl jsem nedávno o  životě v  čínských 
velkoměstech, v  nichž jako houby 
po  dešti rostou nová sídliště velikosti 
Jižního města. Velikosti co do  plochy, 

do výšky mají tamní nové obytné domy 
obvykle okolo 50 pater. Napadlo mě, 
že když bydlíte až nahoře a  nejede 
výtah, dojdete si ráno pěšky pro noviny 
a domů přinesete už včerejší. Ale stejně 
by se mi líbilo bydlet tak vysoko… 
V  současné době bydlíme v  5. patře. 
Dlouho jsem si myslel, že tak mohu 
de� nitivně zapomenout na  své dávné 
obavy z  dětství, kdy jsem se bál nízké 
polohy bytu kvůli zlodějům, kterým by 
stačily pouhé šta� e k proniknutí na náš 
balkon. Na  druhé straně mě utěšovalo, 
že v  případě požáru mohu s  relativně 
malým rizikem skočit dolů a  nic se mi 
nestane. Když však nedávno sousedovi 
nad námi ukradli z  balkonu v  6. (slovy 
šestém) patře dvě kola, ukázalo se, že 
výška lupiče neodradí. Což není nijak 
potěšující fakt.
Patro, poschodí, štok – každý ví, co to 
znamená. Ale pozor, označení „podlaží“ 
(zastarale také „etáž“) je už něco docela 
jiného a může pěkně mýlit. Ve stavbař-
ské terminologii je prvním nadzemním 
podlažím míněno přízemí, druhé nad-
zemní podlaží znamená 1. patro, třetí 
nadzemní podlaží je ve  skutečnosti 2. 
patrem atd. Všechno je ještě kompliko-
vanější při užití výrazů zvýšené přízemí, 

mezanin (či dokonce 2. mezanin) nebo 
mezipatro. Může se tak stát, že někdo 
pocitově bydlí ve  4. patře, ale v  domě 
se zvýšeným přízemím a  mezaninem 
se ve skutečnosti jedná o 2. patro a dle 
stavební dokumentace dokonce o  páté 
nadzemní podlaží. Jedná se stále o stej-
ný byt. Zkuste si to nakreslit, udělal jsem 
to zrovna tak, abych to pochopil. Citlivé 
povahy se mohou cítit zmateně, ale není 
třeba se nechat vyvést z míry, jedná se 
o pouhou slovní hříčku.
Slovní hříčka je oslím můstkem, jímž 
jsem se dostal ke dvěma slovním obra-
tům, o něž se s vámi chci podělit, protože 
se mi úžasně líbí. Ten první jsem zaslechl 
ve Hvězdě a byl určen postaršímu muži 
na bicyklu, kterého jeho mladá partner-
ka (rovněž na kole) povzbuzovala slovy: 
„Přidej, jedeš pomalu jako želva pod 
sedativy.“ Jistě mu to pomohlo. Druhou 
krásnou frázi, při které jsem vnitřně řval
smíchy, použil jistý kupující v  oddělení 
potravin známého obchodního řetězce. 
Prodavačku vyděsil dotazem, kdeže
mají rybičky v komatu. Před zraky kon-
sternované ženy si pak do košíku vložil 
rybičky s tomatovou omáčkou… 

Jiří Hruška



Praha 6 nesouhlasí se záměrem pře-
stavby stadionu na Letné. Rada městské 
části Praha 6 nesouhlasí s  plánovanou 
přestavbou stadionu Sparty na  Letné. 
„Stavba by měla negativní vliv na  život 
lidí a  na  vzhled památkové zóny,“ řekl 
po jednání rady radní Antonín Nechvátal 
(SZ). Radní žádají posouzení vlivů stavby 
na životní prostředí (EIA). Zde je vyjádře-
ní Prahy 6: Předložené Oznámení  o hod-
nocení vlivů na  životní prostředí zákona 
č. 100/2001 Sb., posuzuje novostavbu 
objektů, navržených v prostoru mezi sta-
dionem AC Sparty, MK I. třídy M. Horáko-

vé, MK III. třídy U Vorlíků a žel. tratí Praha 
– Kladno. Záměr ruší současné trénin-
kové hřiště AC Sparty. Zároveň dochází 
k  rekonstrukci části stadionu AC  Sparta. 
Záměr zahrnuje výstavbu dvou objektů. 
Polyfunkčního objektu (obchodní plochy, 
volnočasové centrum, multikino, služební 
byty) a Administrativního objektu (pro po-
třeby AC Sparty). Jedná se o objekty s vy-
sokou dopravní zátěží pro okolí a plánuje 
se vznik celkem 988 parkovacích míst. Ze-
jména obchodní vybavenost vyvolá zvý-
šenou intenzitu automobilové dopravy 
v prostoru budoucí křižovatky třídy Mila-

dy Horákové s Městským okruhem (MÚK 
Špejchar). Záměr předpokládá přímé 
(podzemní) napojení areálu na podzemní 
garáže, budované současně s  výstavbou 
Městského okruhu. Z hlediska územního 
rozvoje navrhovaný projekt není dořešen 
koncepčně s  předpokládaným rozvo-
jem okolních čtvrtí včetně infrastruktury,  
a proto MČ Praha 6 deklaruje svůj nesou-
hlas s projektem v této podobě.  MČ Pra-
ha 6 uzavřela s Národním fotbalovým sva-
zem „Memorandum“ (usnesení č. 1090/12 
ze  4.1.2012)   o  výstavbě národního fot-
balového stadionu na  Strahově, v  jehož 
příloze je dokládáno využití pro fotbalový 
klub Sparta. Zároveň hlavní město Praha 
pronajalo plochu sletového stadionu pro 
tréninkové plochy tohoto oddílu. Před-
kládaný projekt ruší tréninkovou plochu 
Sparty na  Letné a  stabilizuje fotbalový 
stadion v těchto prostorách s předpoklá-
danou následnou rekonstrukcí. Z  těchto 
podkladů je patrna nečitelnost zámě-
rů fotbalového klubu a  tím i  investora 
předloženého projektu. Odbor územního 
rozvoje a Odbor dopravy a životního pro-
středí po  prostudování záměru sdělují, 
že nesouhlasí  s realizací záměru v před-
ložené podobě  a   požadují,  aby záměr 
byl posuzován podle zákona č. 100/2001 
Sb. o posuzování vlivů na životní prostře-
dí a o změně některých souvisejících zá-
konů a  byla vypracována dokumentace
dle § 8 citovaného zákona. 

Praha 6 bude hospodařit v rozpočto-
vém provizoriu. Zastupitelé městské 
části Praha 6 schválili pravidla rozpočto-
vého provizoria. Výdaje jednotlivých po-
ložek v  rámci provizoria mohou být mě-
síčně čerpány v objemu jedné dvanáctiny 
navrženého rozpočtu na rok 2015, nesmí 
být zahájena nová investiční akce a měst-
ská část také nesmí uzavírat nové smlou-
vy. „Městská část Praha 6 bude v  měsících 
ledna a února v hospodařit v rozpočtovém 
provizoriu. Základním důvodem je skuteč-
nost, že magistrát hlavního města Prahy 
neschválil na rok 2015 svůj rozpočet. Dle zá-
konných ustanovení nemůže městská část 
schválit vlastní rozpočet, pokud není schvá-
len rozpočet magistrátu hlavního města 
Prahy. Naše městská část má tzv. nultou va-
riantu rozpočtu na  rok 2015 vypracovánu. 
Nyní všechny odbory pracují na  konečné 
verzi rozpočtu“, řekl Jaromír Vaculík (TOP 

09), radní odpovědný za  ekonomiku, fi -
nanční a  investiční politiku. Rozpočet je 
připraven jako vyrovnaný, mezi rozpoč-
tovými příjmy a  běžnými výdaji ve  výši 
678 milionů 442 tisíc korun. Objem ka-
pitálových výdajů je zatím ve  výši 280 
milionů a je kryt prostředky vytvořenými 
v minulých letech. Běžné výdaje zahrnují 
například náklady na provoz úřadu, úklid 
ulic, péči o  zeleň, výdaje příspěvkovým 
organizacím. „Je nutno zdůraznit, že hos-
podaření v  rámci rozpočtového provizoria 
není žádnou tragédií. Běžné činnosti úřadu 
budou normálně fungovat, rozpracované 
investiční akce budou pokračovat. Jediné 
významnější omezení, na  krátkou dobu, je 
v  oblasti uzavírání nových smluvních zá-
vazků. Městská část Praha 6 je na hospoda-
ření v provizoriu připravena a čas do února 
využije k detailnímu rozboru všech běžných 
a kapitálových výdajů,“ vysvětlil Vaculík.

Zásady pro hospodaření Městské části Praha 6 
v období rozpočtového provizoria v roce 2015

1. výdaje jednotlivých položek budou měsíč-
ně čerpány maximálně do  výše 1/12 návrhu 
rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2015 schváleného 
usnesením RMČ Praha 6 č.  4/14   ze dne 1. 12. 
2014,

2. výdaje v  období rozpočtového provizoria 
bude nutné přizpůsobit skutečnému objemu 
použitelných fi nančních prostředků,

3. plynulost fi nančního hospodaření vyžaduje, 
aby včas a řádně byly plněny zejména zákon-
né a smluvní povinnosti,

4. v  tomto období nebude Městská část
Praha 6 uzavírat nové smluvní vztahy, pokud 
nebude jistota, že na jejich plnění budou k dis-
pozici potřebné fi nanční prostředky,

5. Městská část Praha 6 nezačne žádnou no-
vou investiční akci, fi nancovány budou pouze 
akce rozestavěné,

6. rozpočtové příjmy a  výdaje uskutečněné 
v době rozpočtového provizoria se stávají pří-
jmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

ČÍM ŽIJE PRAHA 6
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Praha 6 dostala požehnání od  kardi-
nála Dominika Duky. Kardinál Dominik 
Duka, arcibiskup pražský a primas český, 
v pátek 16. ledna v budově radnice Úřadu 
městské části Praha 6 pronesl modlitbu 
za šestou městskou část a  její obyvatele. 
Na  setkání přišli také čtyři bývalí staros-
tové městské části Praha 6 a  mohla tak 
vzniknout unikátní fotografie zachycující 
kardinála s pěti starosty Prahy 6, kteří se 
v takovéto sestavě na jednom místě sešli 
vůbec poprvé. Kardinál ve svém projevu 
na své vůbec první návštěvě radnice Pra-
hy 6 zmínil současný svět, současné napě-
tí a nahlížení některých lidí na svět. Ještě 
nikdy v minulosti nebyla za radnici Prahy 
6 a  obec pronesena modlitba nejvyšším 

Výstava Giganti. Až do 22. února si mů-
žete v  OC Šestka prohlédnout obrovské 
exponáty pravěkých zvířat ve  fotorealis-
tickém provedení, která vzbuzovala za-
sloužený respekt ve  svém širokém okolí. 
Přímo v  pasážích centra Šestka si pro-
hlédněte gigantického mamuta, zápas 
o  holý život veledaňka s  hyenami, ob-
rovské Megatherium, Colodonta a  nebo 
chvíli pobuďte ve  společnosti Dinornisů 

předchůdců dnešních pštrosů, a  obřích 
Castoroidesů. Výstava je přístupná zcela 
zdarma a po dohodě je možná i prohlíd-
ka se školeným průvodcem. Pro objed-
nání prohlídky s  průvodcem kontaktujte 
přímo správu centra info@oc-sestka.cz, 
minimální počet je 10 osob/prohlídka 
a prohlídky jsou možné po dohodě v pra-
covních dnech od 9.00 -18.00 hod. Během 
výstavy bude možné vyplnit a  odevzdat 

soutěžní kupón s otázkou kolik váží kom-
pletně všechny vystavené exponáty zví-
řat. Nejbližší tip získá poukaz na  zájezd 
na hory (přesné místo bude blíže specifi-
kováno).

Park Vokovická- řízení zastaveno, projekt chce radnice probrat s veřejností. Současný projekt parku byl stažen z územního 
a stavebního řízení. Vedení radnice chce totiž o budoucí podobě parku diskutovat s veřejností a zároveň představí také projekt 
budoucí mateřské školy Vokovická. 

Vánoční stromky nepatří do popelnice. 
Svoz vánočních stromků bude zajišťován 
průběžně až do 28. 2. 2015. Prosíme ob-
čany, aby vánoční stromky odkládali ved-
le sběrných nádob na komunální odpad, 
aby nedocházelo ke  snižování kapacity 
objemu nádob pro ostatní odpad. Vá-

noční stromky nepatří na  stanoviště tří-
děného odpadu, ani na stanoviště nádob 
směsného komunálního odpadu umístě-
ných v domech, popřípadě vnitroblocích, 
kde se provádí vynáška nádob přes pro-
story objektu. V tomto případě odkládej-
te vánoční stromky  před objekt, na  mís-

to přistavení nádob k  výsypu. Případné 
další informace Vám zodpoví na  odboru 
dopravy a  životního prostředí Úřadu m. 
č. Praha 6 Ing.  Blanka Svobodová na  tel. 
čísle 220  189  402 nebo na  sekretariátu 
na tel. čísle 220 189 566.

Známá malířka Ivana Lomová před-
stavuje od  29. ledna do  27. března 
ve  VILLA PELLÉ nejnovější i  starší ob-
razy, které „pocházejí“ z  její ložnice.  
Tvorbu autorky, která se na  umělecké 
scéně pohybuje od  90. let, definuje niko-
li onen fotografický „magický realismus“, 
díky němuž na  jejích obrazech přesně 
rozpoznáváme situaci, ve  které se zobra-
zené postavy nacházejí, a kdy podléháme 
jejímu emocionálnímu vyznění, ale spíše 
schopnost vytěžit z konkrétního prostředí 
maximum významu. Její díla jsou vždy ně-
jak lokalizována: do  kavárny, do  městské-
ho prostoru, na pláž, na pěšinu, do pokoje. 

Tentokrát je to ložnice jako synonymum in-
timity, důvěrnosti, ostychu, traumat i  útě-
chy. Radostí. Odpočinku. Stínů i  rozbřes-
ku. Ono „zakázané území“, prostor, kde se 
sobě otevíráme – a  kde se zavíráme před 
okolním světem. Ivana Lomová je umělky-
ní na  první pohled věcnou, až popisnou. 
A právě její pečlivá pozorování nás jemně 
dovádějí k poznání, jak se najednou v tom, 
co důvěrně známe, objevuje propast. Zá-
vrať z neznámého, kterým se díky obrazům 
Ivany Lomové stáváme i sami pro sebe. Ko-
mentované prohlídky výstavou: 19. 2., 19. 
3. od 17:00. www.villapelle.cz
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Zatím je tak možné zveřejnit jen některé body, které je možné považovat v  pracovní 
rovině za víceméně de� nitivní:

• Nově pojede ze Smíchova do Dejvic expresní autobus Strahovským tunelem. 
Anděl s Dejvickou propojí za 10 minut, bude to nejrychlejší spojení, jaké kdy 
mezi Prahou 5 a 6 existovalo.

• Autobusy ve  směru od  letiště a  Divoké Šárky budou končit u  stanice metra 
Nádraží Veleslavín.

• Městské a příměstské autobusy od Tuchoměřic, Horoměřic, Nebušic či Přední 
Kopaniny, které dnes jedou do  Dejvic přes Horoměřickou, budou končit už 
u stanice metra na Bořislavce.

• Autobusy od  Berouna a  Rudné, který dnes končí u  metra B Zličín, budou  
prodlouženy až k metru A do Motola, aby vzniklo rychlé spojení z těchto obcí 
do Dejvic a celkově na Prahu 6.

• Prodloužení metra A  změní i  tramvaje na  povrchu. Při této příležitosti totiž 
dojde také k  vyhodnocení komplexních přepravních průzkumů, které se 
uskutečnily v  posledních dvou letech a  k  zapracování připomínek, které 
adresovaly na  ROPID v  posledních dvou letech jednotlivé městské části. 
Více tramvajových linek pojede v  těch nejvytíženějších úsecích - nová linka 
přibude například v  Ječné, ve  Francouzské, v  Seifertově kolem Vysoké školy 
Ekonomické nebo v  úseku Palmovka - Vysočanská. Více kapacity nabídnou 
tramvaje mezi Vítězným náměstím a Podbabou, v Holešovicích, na Spořilově 
nebo na Albertově.

• Další detaily bude možné zveřejnit až v  průběhu projednávání se všemi 
městskými částmi, až budou jednotlivé změny odsouhlasené. 

představitelem katolické církve v  České 
republice. „Ať vám všemohoucí Bůh dá, aby 
to jednání mezi vámi a těmi, kteří sem při-
cházejí, skončilo tak, že když nemůžete říct 
ano, když nemůžete vyhovět, aby ten člověk 
odcházel s vědomím, že jste mu mohli na-
slouchat, že jste se mu snažili porozumět 
a  pomoci a  že má naději, že je možné ně-
které věci změnit, i když to možná teď nejde. 

Může to jít o něco později. Kéž všemohoucí 
Bůh dá, abyste si byli vědomi, že přicházíte 
do této budovy s  tím vědomím, že jste zde 
pro druhé, protože tak je člověk uzpůsoben. 
Kéž byste měli to dobré vědomí, všechno že 
sloužíte dobré věci a to, co proti obecnému 
dobru jest, je nezákonné a  neplatné,” po-
žehnal radnici kardinál Dominik Duka. 

Organizátor pražské dopravy společnost 
ROPID zaslala 15. ledna městské části 
Praha 6 první návrhy plánovaných změn 
po  otevření metra A  do  Motola.  ROPID 
nyní začíná projednávat navržené změny 
s  jednotlivými městskými částmi. „Navr-
žené změny budeme komentovat až po se-
tkání s Ropidem. Trváme na tom, že pokud 
bude mít městská část zásadní připomínky, 
je nezbytné je zapracovat,“ řekla Petra Ko-
línská, zástupkyně starosty Praha 6 odpo-
vědná za oblast dopravy. Pavel Procházka 

z ROPID upozorňuje, že změny organiza-
ce zveřejní, až budou fi nální a projedna-
né s  městskými částmi: „Materiál, který 
konzultujeme s  městskými částmi, je stále 
pracovní, počítáme, že se po  těchto jed-
náních může ještě měnit, proto ho zatím 
nezveřejňujeme. Měnit se ještě může jak ve-
dení linek, tak jejich číslování. Zatím se do-
mlouváme s městskými částmi na systému 
změny a  budou nás zajímat jejich názory 
a podněty.“

PLÁNOVANÉ ZMĚNY MHD
po otevření metra do Motola



Málo platné, hlasatelská práce v televi-
zi Vás zpopularizovala nejvíce. Jak jste 
se k ní dostal?
Vlastně to byla souhra náhod. Maturoval 
jsem na obchodní akademii, to bylo v roce 
1972, a začal pracovat v kanceláři podni-
ku zahraničního obchodu Motokov, který 
byl zaměřen na dovoz a vývoz automobi-
lů. Vydržel jsem to necelé dva roky, ale už 
od začátku mi bylo jasné, že práce v kan-
celáři není to, co bych chtěl v životě dělat. 
Našel jsem si tedy externí místo v televizi 
jako asistent produkce a režie. Záhy na to 
vyhlásila Československá televize kon-
kurs na televizní hlasatele. Řekl jsem si, že 
za zkoušku nic nedám a do konkursu jsem 
se přihlásil. Neměl jsem s podobnou prací 
žádné vlastní zkušenosti, ale svědomitě 
jsem se snažil připravit. Táta byl herec, 
takže leccos mně zejména o  hlasovém 
projevu řekl, hlavně jak správně artikulo-
vat. Jenomže když vás učí někdo z rodiny, 

nedělá to mnohdy dobrotu. Jednou u nás 
byl na návštěvě jeho divadelní kolega Bo-
humil Švarc. Když slyšel, jak si čtu nahlas, 
vzal mně text z  ruky, že mi ukáže, jak se 
to správně dělá. Kousek textu vzorově 
přečetl a  vrátil mi ho, abych pokračoval 
stejným způsobem, jak mi to předvedl. 
No, věnoval se mi tehdy odhadem tak půl 
minuty, ale později, kdykoliv jsme se po-
tkali, neopomněl žertem zmínit, že jsem 
jeho nejlepší žák, který to nejdále dotáhl. 

Jak takový konkurs vypadal?
V  prvním kole museli všichni přihlášení 
prokázat, že nekoktají nebo nemají jinou 
vadu řeči a  že jejich vzhled odpovídá 
představám o veřejně vystupujících. Dru-
hé kolo už proběhlo před kamerou, proto-
že ne každý vypadá na obrazovce dobře.
Konkurz jsem zvládnul a  spolu se třemi 
dívkami jsme byli vybráni do  pozice ex-
terního programového hlasatele. 

Tím to ale neskončilo. Než nás pustili 
do vysílání, museli jsme docházet na hla-
sová cvičení na DAMU k paní profesorce 
Rottové. Ta nás naučila práci s  mikrofo-
nem, poradila, jak správně dýchat a  sro-
zumitelně vyslovovat a tak dále.

Kdy jste se poprvé naostro dostal na ob-
razovku?
To si pamatuji velice přesně: bylo to na Mi-
kuláše v  roce 1973. Uváděl jsem přehled 
pořadů, který jsem se musel naučit zpaměti, 
protože se vysílalo živě a čtecí zařízení ještě 
nebyla. Nasvítili mne, rozběhla se kamera 
a já strnul a nedostal ze sebe ani „ň“. Na chví-
li se na  obrazovce objevil nějaký titulek, 
za  mnou do  studia vběhl vynervovaný re-
žisér, kterému tekl čas a poručil, abych text 
alespoň rychle přečetl, jestli to tedy umím, 
protože musíme stihnout odvysílat Večer-
níčka a zprávy. Jakž takž to nakonec dopad-
lo, ale taková premiéra se nedá zapomenout. 

NA TELEVIZI SE DÍVÁM RÁD
Rozhovor s Alexanderem Hemalou
Alexander Hemala patří k nejznámějším a nejzkušenějším moderátorům. Vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy 
v Praze. V roce 1990 byl vyhlášen nejoblíbenější tváří Československé televize. Byl jejím nejdéle sloužícím programovým hla-
satelem – od roku 1974 až do roku 2005, kdy byla tato funkce de� nitivně zrušena. Zůstal však nadále zaměstnancem České 
televize jako režisér denního vysílání. 
Na volnou nohu odešel až po své šedesátce (narozen 3. září 1952). Dodnes s Českou televizí spolupracuje, kromě toho moderu-
je v rozhlase, hraje divadlo, uvádí společenské akce a od léta 2014 provází pořadem Receptář prima nápadů. 
Je ženatý a má tři děti.
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Nicméně jste se postupně stal jednou 
z nejznámějších televizních tváří. Pomoh-
lo Vám to i v dalším pracovním uplatnění?
Určitě. Byl jsem spokojený, že hlasatelství 
byla volná profese. Měl jsem rozepsané 
služby na  dlouho dopředu, obden byla 
služba dopoledne, odpoledne či večer, 
ale vždy se dalo dohodnout, v jakých ter-
mínech se mi to nehodí, abych se mohl 
věnovat i  dalším závazkům. Přes práci 
v  televizi jsem se totiž dostal k  uvádění 
nejrůznějších společenských akcí, kon-
certů a podobně. Vyjížděl jsem také často 
na  besedy s  diváky nebo do  klubových 
pořadů. Spolupracoval jsem i  s  Prago-
koncertem a  konferoval koncerty řady 
zahraničních umělců, kteří pod jeho kří-
dly u nás vystupovali. Pracoval jsem sice 
po  večerech, o  víkendech nebo o  svát-
cích, ale to patřilo k věci. Důležité pro mě 
bylo, že jsem se přestal bát, abych do kon-
ce života neztvrdnul někde v kanceláři. 

Cítil jste se slavný?
Vůbec ne. Neprožíval jsem to nijak inten-
zivně, když mě někdo občas poznával. 
I když se musím přiznat, že párkrát mi to 
pomohlo třeba při vyřizování na úřadech. 
Je ale pravda, že mnoho lidí mě častěji po-
znávalo po hlase - až když jsem promluvil. 
Jinak spíš většinou, i když jsem jim byl po-
vědomý, asi ani přesně nevěděli, kam mě 
mají zařadit. 
Trochu jinak, než bylo zvykem, jsem se ale 
mohl cítit z jiného důvodu. Je pravda, že 
nebylo vždycky příjemné sloužit ve svát-
ky a  o  sobotách a  nedělích, kdy jiní lidé 
mají volno. Ale já míval zase často volno 
ve všední dny a stíhal tak zařídit spoustu 
soukromých věcí. Nebo když jsem měl vy-
sílání až večer, odvedl jsem děti do školy 
a potom si mohl jít ještě na hodinku leh-
nout. Už jsem někde říkal, že tohle bylo 
mé malé vítězství nad socialismem, pro-
tože zatímco já si ležel v  posteli, všichni 
ostatní pracující museli ráno povinně jít 
do zaměstnání. 

Kdy a za jakých okolností byla hlasatel-
ská profese na ČT zrušena?
Stalo se tak koncem roku 2005. Ale mělo 
to mnohem delší vývoj. Už v  roce 1997 
byla se všemi hlasateli rozvázána stálá 
pracovní smlouva. Stali jsme se externis-
ty na  volné noze, což s  sebou přinášelo 
značnou nejistotu.  Proslýchalo se totiž, že 
dosavadní tváře mají odejít a být nahraze-
ny novými lidmi. Naštěstí to dopadlo tak, 
že několik nových hlasatelů bylo oprav-
du přijato, ale zůstali jsme i my, služebně 
starší. Nějakou dobu byla situace klidněj-
ší, ale někdy od roku 2001 se opět začalo 
na vedení televize hovořit o tom, že hla-

satelé jsou v  moderní televizi přežitkem. 
A tyto hlasy postupně získaly převahu. Je 
pravda, že v té době jsme už nehlásili ce-
lodenně, ale jenom v hlavních časech. Na-
víc se skoro všechno předtáčelo. To mělo 
výhodu v  tom, když jsme něco pokazili, 
dalo se to napravit. Ale všichni už cítili, že 
hlasatelé v televizi dosluhují. 
Úplně poslední hlasatelskou službu jsem 
měl na Silvestra roku 2005. Byla to nejen 
moje poslední služba, ale také poslední 
hlasatelský vstup vůbec. Rozloučil jsem se 
s diváky i za kolegy, poděkoval za jejich le-
titou přízeň a tím defi nitivně skončila pro-
fese programových televizních hlasatelů.

Sledujete, jak si dnes jednotlivé tele-
vizní stanice z  profesionálního hledis-
ka vedou v prezentaci a uvádění svých 
pořadů? 
Myslím, že divák není o  žádné informa-
ce ochuzen, jenom se k  němu dostávají 
jinou cestou. Málo platné, technika udě-
lala ohromný pokrok. Dnes je to hlavně 
záležitost grafi ky a hodně jsou využívány 
nejrůznější upoutávky. 

Vy jste ale z  České televize nadlouho 
neodešel? 
Po oné poslední službě na Silvestra roku 
2005 jsem si potřeboval promyslet, čemu 
se budu dál věnovat a čím se budu živit. 
Abych získal patřičný odstup, rozhodl 
jsem se dát si důkladnou pauzu a odpo-
činout si. Odjel jsem na  několik měsíců 
na  Nový Zéland, kde v  té době studoval 
můj syn. 

Pomohlo to?
Pomohlo. Získal jsem novou energii 
a motivaci. 
Česká televize mi nabídla místo režiséra 
denního vysílání, což mě docela bavi-
lo. Měl jsem na  starost, aby všechno, co 
bylo připraveno a naplánováno daný den 
k  odvysílání v  pořádku proběhlo. Možná 
se to nezdá, ale je to celkem tvůrčí práce, 
musíte pohlídat, aby všechno přesně se-
dělo a navazovalo, prokládat to reklama-
mi a různými upoutávkami a spoty, prostě 
ručíte za to, že všechno je v pořádku. 
Skončil jsem s touto prací po mých šede-
sátých narozeninách, tedy teprve přede 
dvěma lety.

Čemu se věnujete v  současné době? 
Na  vizitce máte napsáno TV Speaker, 
ale vedle moderování nejrůznějších 
kulturních akcí hrajete divadlo, obje-
vil jste se v několika fi lmech, v televizi 
uvádíte pořad pro kutily, slýchávám 
Vás i na rádiových vlnách… Můžete to 
trochu upřesnit?

Pořád moderuji řadu akcí, setkání, besed, 
koncertů a podobně a v jednom soukro-
mém rádiu vysílám už roky jakési malé 
televizní okénko.
I  když jsem k  tátově smutku hercem 
nikdy být nechtěl, v  několika fi lmech 
jsem měl takové maličké roličky. Třeba 
ve  snímcích Prachy dělaj člověka, O  ži-
vot, Bastardi, nebo v  pohádce Čertova 
nevěsta. Zahrál jsem si i  v  seriálu České 
televize Četnické humoresky. 
Postavil jsem se nyní také na jeviště. Hra-
ji v divadle Studio DVA ve hře Soukromý 
skandál. Ze začátku jsem si nebyl moc 
jistý, ale postupem času jsem si na jeviště 
zvykl a musím říct, že mě to vážně baví.

Nesmíme zapomenout na Receptář pri-
ma nápadů. Ten byl spojen především 
s Přemkem Podlahou. Jak se s jeho od-
chodem formát pořadu změnil? Stává-
te se nyní jeho hlavní tváří Vy?
Přemek Podlaha byl v  této oblasti feno-
ménem. V  oblasti kutilství nebo zahrady 
znal snad úplně všechno a dovedl se vším 
poradit, nebo alespoň věděl, kdo jiný by 
poradit mohl. Já na to ale musím jít jinak. 
Spíše se ptát a  nechat se poučovat, jak 
na to. Takže bych neřekl, že Přemka Podla-
hu nahrazuji, ten je nenahraditelný. 

Máte nějaké své hobby? 
Na  chalupě jsem si zařídil takovou ma-
lou dílničku a  v  garáži mám ponk. Ob-
čas něco zvládnu udělat, ale že bych byl 
nějak mimořádně šikovný kutil, to tedy 
nejsem. Ale možná, že v Receptáři ještě 
něco odkoukám.

Jak nejraději odpočíváte?
Při sportu. Rád hraju tenis nebo si zaplavu.

Díváte se rád na televizi? Na co nejvíce?
Dívám se dost. Až mě manželka označu-
je za maniaka. Je to u mne do  jisté míry 
profesní úchylka, zajímá mě, jak kde pra-
cují s upoutávkami, jakou mají grafi ku, jak 
oddělují pořady od sebe. A musím říci, že 
je mnohokrát těžké zaregistrovat konec 
reklamy a poznat pokračování pořadu. To 
platí napříč televizními stanicemi. Hod-
ně se dívám i  na  sportovní kanály nebo 
na  dokumentární fi lmy. V  nabídce ale 
postrádám koncerty a  uvítal bych i  více 
umění, jestli víte jak to myslím. Někdy si 
na žádném z desítek kanálů nevyberu, tak 
si raději čtu. 

Při své práci si užijete společenských 
akcí ažaž. Neodmítáte pak chodit sou-
kromě na  jiné s  manželkou? Třeba si 
zatančit? To, že Vám tanec výborně jde, 
viděli i televizní diváci…
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Moje žena je ve  společnosti jako ryba 
ve vodě a ráda se tam potkává se známý-
mi. Pravdou je, že příležitostí dostat se 
takzvaně mezi lidi má určitě méně než já. 
Ale vím, nač narážíte, na  moji účast 
ve čtvrté řadě taneční soutěže StarDan-
ce, že? 

Samozřejmě. Jak se to přihodilo?  
Ujišťuji Vás, že samotného by mě to ani 
ve  snu nenapadlo. Všechny tři předcho-
zí řady StarDance jsem viděl a  obdivoval 
všechny, kteří se odvážili do toho jít. A na-
jednou jsem byl dramaturgií otázán, jestli 
bych neuvažoval o  účasti i  já. Když jsem 
váhal, přesvědčovali mne, že zpočátku 
se tančí jednoduché tance. Vzal jsem to 
jako výzvu a řekl si, že k těm složitějším se 
stejně už nedostanu a  že to tedy zkusím. 
A  nelituji toho, i  když jsem záhy vypadl. 
Mně potěšila už samotná účast. Poznal 
jsem nádhernou atmosféru a  bylo mi ctí 
tančit s  krásnou partnerkou Jitkou Šorfo-
vou, několikanásobnou mistryní republiky 
ve  společenských tancích. Ale nervy to 
byly příšerné.

Jaký máte vztah k Praze 6? 
Především tady už více než půl století 
bydlím, takže snad mám právo říci, že 
jsem patriot.
Narodil jsem se sice v  Brně, ale v  roce 
1960 jsme se přestěhovali do Prahy. Táta 
byl herec a dostal zde angažmá v divadle 
ABC u pana Wericha. 
Nastěhovali jsme se do hereckého domu, 
který si herci původně stavěli svépomo-
cí. Říkalo se, že si vlastníma rukama vy-
kopali základy, načež manžel Jaroslavy 
Adamové, pan Albert, jenž nad stavbou 
dohlížel, usoudil, že by dům spadl dříve, 
než by se stěhovalo, takže dál už raději 
stavěli řemeslníci.
V baráku bydlela spousta známých herců 
a  zpěváků. Například Stella Zázvorková, 
která byla s námi na patře, dále Květa Fi-
alová nebo Josef Hlinomaz.

Jak veliká je Vaše rodina?
Mám ženu a  tři děti, které už pomalu 
opouštějí hnízdo. Rodina se utěšeně roz-
růstá. Nejstarší dcera má dva kluky - Šimo-
na a Matouše. Je radost s nimi někam vy-

razit, moc mě to těší, a je milé je pak zase 
Andrejce či zeťákovi Alešovi odevzdat. 
Syn Jakub i nejmladší Nikol jsou ještě bez-
dětní, ale co není dnes, může být zítra. 

Čím a s kým jste si připil o půlnoci při 
příchodu letošního roku? 
Ten letošní Nový rok jsem přivítal pouze 
ve  společnosti své dobré ženy Vlasty. 
Večer jsme dali krásný silvestrovský 
koncert, pak procházku po Karlově mostě 
a na Malé Straně ve svém oblíbeném baru 
- byl přede dvěma lety vyhlášen i barem 
roku - něco málo koňáčku. A před půlnocí 
jsme mazali domů, neb máme štěně sta-
fordšírského bulteriera a  nevěděli jsme, 
jak se zachová, až to všude kolem bude 
bouchat jako na  střelnici. Fenka ale po-
kojně pochrupovala ve  svém pelíšku - 
po půlnoci jsem ji napodobil a žena ještě 
stihla kousek televize. Bylo to poklidné, 
a tak věřím, že i ten letošek proběhne pro 
všechny, kteří rádi čteme časopis Velesla-
vín, v klidu, míru a pohodě.

Jiří Hruška
foto: M. Přerost  a archiv A. Hemaly
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www.stkholesovice.cz

Praha 7, Za Elektrárnou 19
Tel.: 267 052 285, 777 208 680, 606 848 827

Po – Čt 7,30 – 18,00 • Pá 7,30 – 17,00

stk@stkholesovice.cz

Stanice tanice tanice tanice tanice tanice tanice tanice Technické echnické Technické TTechnické TTechnické Technické echnické echnické echnické echnické echnické echnické echnické echnické Kontrolyontrolyontrolyontrolyontrolyontrolyontrolyontroly

 Měření emisí všech značek a druhů vozidel přímo v areálu
 Příprava vozů na STK – servis a myčka přímo v areálu
 Technické prohlídky
 Evidenční kontroly
 DovozyDovozy aa přestavbypřestavby vozidelvozidel
 Prohlídky vozidel na přání zákazníka
 Prověření původu vozu AUTOTRACER (Cebia)

 Doplnění emisního údaje pro převod vozu – ekopoplatku
 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, 

Moderní vybavení vám zajistí 
následující výhody

ušetříte čas
keramika je biokompatibilní, není popsán žádný případ alergie

dokonalá estetika
maximální přesnost

dlouhá životnost
žádné  nepříjemné otiskování

žádné provizorní a dočasné řešení
práce je zhotovena ihned

dokonalé kontakty se sousedními zuby
barevná stálost

CEREC - celokeramické zubní rekonstrukce
na počkání, nyní nově ve vaší blízkosti -  na Veleslavíně. Stomatologickou ordinaci MUDr. Edity Hvězdové naleznete v ulici 
U sadu 62/13 v Praze 6-Veleslavíně. 

Název CEREC je zkratkou Chairside Economical Restoration of Es-
thetic Ceramics. Tento systém, prověřený stomatology i pacienty 
na téměř celém světě, je dnes pojmem nejmodernější počítačo-
vé  technologie CAD CAM. Na vlastní oči můžete sledovat, jak se 
na počítači ve 3D zobrazení modeluje a tvaruje Vaše nová plomba, 
korunka, fazeta nebo můstek, a jak se následně frézuje keramický 
blok do požadovaného tvaru, vše během jedné návštěvy, doslova 
na počkání.

Telefon pro objednání do ordinace MUDr. Edity Hvězdové: 606 609 590

Kdy můžeme Cerec použít
výměna starých a nevyhovujících výplní u zadních zubů
obnova částí zubů poškozených kazem, úrazem 
zhotovení korunek v oblasti předních i zadních zubů
zhotovení fazety na přední zuby - nevyhovující tvar, barva, poškození zubu
zhotovení menšího můstku
zhotovení korunky na implantát



Pane primáři, jaké místo v  léčebném 
procesu zaujímá rehabilitace?
Pacienti do  nemocnice přícházejí buď 
primárně k  rehabilitační léčbě, nebo to 
vyplyne v  průběhu diagnosticko-léčeb-
ného procesu.
Rehabilitace je v  dnešní době chápána 
jako proces resocializace. Naším cílem je 
napomáhat pacientům k  návratu z  cho-
robného stavu  zpět do  běžného života, 
byť s  nějakým omezením. Pacienti, kteří 
zůstávají v ústavní péči, jsou odkázáni ni-
koliv pouze na  samotný lékařský zákrok, 
ale např. vyžadují i sledování, protože je-
jich stav je nestabilní, nebo jsou pro sní-
ženou schopnost sebeobsluhy odkázáni 
na ošetřovatelskou péči.
Lze říct, že z pohledu rehabilitace považu-
jeme pacienta za uzdraveného v momen-
tě, kdy se opět stává plátcem daně. To je 
samozřejmě nadsázka.  
Můžete blíže představit strukturu vaše-
ho oddělení a spektrum jeho činností? 
Oddělení rehabilitační a  fyzikální medi-
cíny ÚVN tvoří část ambulantní, lůžková 
oddělení akutní rehabilitace a  následné 
péče a  dále poskytujeme rehabilitační 
péči pacientům na  ostatních lůžkových 
odděleních v rámci ústavu.
Ucelená rehabilitace léčí nejen 
onemocnění pohybové a  nervosvalové 
soustavy, ale také narušené schopnosti 
komunikace či příjmu potravy a  obecně 
sníženou soběstačnost pacienta.  
Vedle specializovaných profesí, kterými 
jsou rehabilitační lékaři, fyzioterapeuti, 
ergoterapeuti a logopedi, jsou nezbytnou 
součástí našeho týmu samozřejmě 
zdravotní sestry a asistenti, nižší zdravotní 
personál i administrativní pracovníci. Dále 
máme v  týmu revmatologa, neurologa. 
Na  rozdíl např. od  chirurgických oborů, 
kde považuji za  rozhodující výkon 
operatéra, má u  nás každý člen týmu 

své rovnocenné a  nezastupitelné místo, 
důležité pro to, aby celý proces maximálně 
efektivně vedl k fi nálnímu výsledku. 
Samozřejmě velmi úzce konziliárně 
spolupracujeme i  s  dalšími profesemi, 
s  lékaři i  nelékaři jiných odborností 
a  komplementem, a  to zejména při 
diagnostice a zajištění kontinuity péče. 
Věnujme se stručně charakterizaci jed-
notlivých součástí Oddělení rehabili-
tační a  fyzikální medicíny, které jste 
jmenoval…
V ambulantním provozu jsou léčeni paci-
enti zejména s  vertebrogenními potíže-
mi, bolestmi v  oblasti nejčastěji bederní 
a  krční páteře, dále pacienti po  úrazech 
a ortopedických operacích, neurologická 
a revmatologická onemocnění. 
Na akutním rehabilitačním lůžkovém od-
dělení jsou intenzivně rehabilitováni nej-
častěji pacienti bezprostředně po  orto-
pedických výkonech a  s  neurologickými 
potížemi.
Na oddělení následné péče jsou pacien-
ti, kteří vyžadují různě intenzivní dlou-
hodobou rehabilitační nebo ošetřovatel-
skou péči.
V  rámci ústavu jsou na  ostatních oddě-
leních rehabilitováni zejména pacienti, 
kteří přicházejí primárně s  postižením 
pohybové soustavy (ortopedie a  trau-
matologie, neurologie a  neurochirur-
gie), nebo jejich závažný stav vyžaduje 
rehabilitaci jako prevenci dalších kom-
plikací plynoucích z  tzv. hypomobility, 
tedy omezení schopnosti se pohybovat 
(oddělení intenzivní péče). Na ostatních 
provozech jsou pacienti rehabilitováni 
dle diagnózy. V  nemocnici máme zave-
den systém rehabilitačního ošetřování, 
kdy základní aktivizaci, nácvik přesu-
nů a  sebeobsluhy provádějí vyškolené 
zdravotní sestry. Do  procesu s  výhodou 
zapojujeme také příbuzné, kteří tak mají 

možnost nacvičit dovednosti pro práci 
s pacientem, které využijí při jeho předá-
ní do domácího prostředí. 
Všem pacientům v nemocnici se tedy do-
stane adekvátní péče. 
Oddělení rehabilitační a  fyzikální me-
dicíny je v rámci ústavu součástí Kom-
plexního cerebrovaskulárního centra. 
Jakou pozici a úlohu v něm má?
Díky kompletnímu spektru odborností 

O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

REHABILITACE POMÁHÁ S NÁVRATEM

Oddělení rehabilitační a  fyzikální me-
dicíny Ústřední vojenské nemocnice, 
kterému nejen pacienti říkají zkráceně 
Rehabilitace, bylo založeno v  r. 1945 
jako Oddělení fyzikální léčby. V  50. le-
tech bylo přejmenováno na  Oddělení 
fyziatrie a revmatologie, koncem 60. let 
na Oddělení fyziatrie a léčebné rehabi-
litace a  od  počátku třetího tisíciletí je 
používán současný název. 
Oddělení rehabilitační a fyzikální medi-
cíny je součástí Komplexního cerebro-
vaskulárního centra a  Traumacentra 
ÚVN.
Od  roku 2007 je primářem oddělení 
MUDr.  Michal Říha, Ph.D., MBA, jemuž 
jsme položili několik otázek.

DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA
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získal náš ústav statut centra nejvyššího 
typu, protože jsme schopni se o  pacien-
ta postarat od A do Z. Splňujeme kritéria 
managementu akutní fáze onemocnění 
a o pacienta se staráme až do doby, kdy 
je schopen předání do domácího prostře-
dí, případně do jiného ústavu. Až čtvrtina 
pacientů vyžaduje ještě 6 měsíců po pro-
dělané mozkové příhodě péči ústavní for-
mou pro těžší stupeň postižení hybných 
funkcí nebo vnímání  (řeč, paměť, orien-
tace atd.). Cévní mozková příhoda posti-
huje nejen pacienta, ale i  jeho nejbližší 
okolí, příbuzné, známé. Samotná mozko-
vá příhoda časně diagnostikovaná a akut-
ně zaléčená je pouhým začátkem celého 
příběhu nové etapy života. Pacienti často 
trpí vedle očekávaných neurologických 
příznaků i depresemi a bolestmi.  
Jsou mezi vaším oddělením a Neurochi-
rurgickou klinikou 1. LF UK i další vazby?
V  rámci našeho ústavu funguje koncept 
tzv. neurocentra, na  kterém participují 
i další kliniky a oddělení. Prof. Vladimír Be-
neš je duchovním otcem myšlenky, vůdčí 
osobností. Rehabilitace je z podstaty me-
zioborová problematika a  já jako neuro-
log a  elektromyografi sta provozuji praxi 
i na ambulanci „NCH kliniky“, kde se spolu 
s dalšími kolegy věnujeme léčbě pacientů 
se spastickou parézou. Mezi hlavní příčiny 
patří zmiňované mozkové příhody, úrazy 
a nádory mozku a míchy a další neurolo-
gické choroby. Příznakem bývá omezení 
hybnosti a  funkce končetin zejména pro 
slabost a  zvýšený tonus svalů. Vedle tra-
dičních rehabilitačních konceptů je nedíl-
nou součástí léčby aplikace botulotoxinu 
A cíleně do postižených svalů pod kontro-
lou EMG přístroje. Tato látka způsobí zmír-
nění svalového napětí a umožní zlepšení 
hybnosti v  daném segmentu končetiny. 
Jsme jedno z mála rehabilitačních praco-

višť, které může tuto metodu léčby nabíd-
nout díky spolupráci v rámci neurocentra.   
Nakolik a jak spolupracujete i s dalšími 
odbornými pracovišti ÚVN? 
Poskytujeme servis a  cítíme se být sou-
částí zejména těch oddělení, kde jsou lé-
čeni pacienti s onemocněním pohybové 
soustavy. Vedle  neurocentra jsme sou-
částí i  Traumacentra ÚVN. V  rámci pro-
cesu diferenciální diagnostiky, tedy při 
ověření pravé příčiny potíží, využíváme 
rozsáhlé možnosti zobrazovacích a labo-
ratorních vyšetření.   
Co je na vašem oddělení nového?
Záleží na  tom, jaký časový úsek máte 
na  mysli? Medicína je natolik dynamicky 
se rozvíjející obor, že pět let se zdá jako 
dávná minulost… Jsem ve funkci primáře 
od roku 2007. Po mém předchůdci, primá-
ři Horkovi, jsem převzal špičkové pracovi-
ště vyhlášené mezi laickou i  odbornou 
veřejností kompletním spektrem proce-
dur fyzikální terapie a léčebnými přístupy 
v duchu tradiční školy české myoskeletál-
ní medicíny.  Od  roku 2008 jsme rozšířili 
provoz o lůžkové oddělení a od roku 2013 
máme v gesci i lůžka následné péče.  
Jsem fanda do  technologií a  zastáncem 
moderních trendů a  postupů, vždy ale 
v duchu medicíny založené na důkazech. 
Máme vlastní diagnostický elektromyo-
grafi cký přístroj. Pokud to ekonomická 
situace umožňuje, pokračujeme v  obno-
vě přístrojů a jako výukové pracoviště se 
snažíme mít to nejmodernější vybavení. 
V  léčebných metodikách a  konceptech 
se snažíme být rovněž na  úrovni doby 
a  obsáhnout co nejširší spektrum. To 
samozřejmě není v  silách jednotlivce, 
ale snažíme se vzdělávání a  účast např. 
na odborných konferencích plánovat tak, 
abychom si poznatky mohli mezi kolegy 
vzájemně předávat. Výsledky vědecké-

ho bádání a klinického pozorování jasně 
ukazují, co má smysl a jak efektivně pečo-
vat o naše pacienty. Při tak velké poptáv-
ce a objemu pacientů, které ročně léčíme, 
nelze ani jinak.       
Jako jedno z prvních pracovišť v naší re-
publice jste začali standardně používat 
McKenzieho MDT koncept. O co se jedná?
MDT koncept je zářným příkladem toho, 
co jsem říkal. Koncept mechanické dia-
gnostiky a  terapie je založen, stručně 
řečeno, na  logickém principu, že pokud 
opakované nebo dlouhodobé přetěžová-
ní páteře a kloubů způsobuje jejich bolest 
či poškození, je v  první fázi nutné tomu 
předejít například úpravou ergonomie. 
Léčba je založena na pohybové terapii dle 
směrové preference, tedy cíleném pohy-
bu, který přináší pacientovi úlevu a tento 
pacient nejprve pod vedením terapeuta 
a potom samostatně v rámci autoterapie 
provádí do  úplného uzdravení. Celostní 
pohled má své nezastupitelné místo a je 
nutné vyloučit jiné příčiny bolestivého 
stavu, které mohou znamenat například 
závažné vnitřní onemocnění. Vlastní 
léčba je ale naprosto cílená, zaměřená 
na příčinu. Ve fázi tzv. obnovy funkce mají 
potom své uplatnění i další postupy, jako 
jsou vhodné kompenzační aktivity a sta-
bilizační cvičení.
V  Čechách a  na  Slovensku díky naší fy-
zioterapeutce Evě Novákové, Dip. MDT, 
funguje systematické vzdělávání v  tom-
to konceptu v  rámci McKenzie institutu. 
Všichni takto vzdělaní terapeuti vyu-
žívají ty nejnovější poznatky výzkumu 
a na rozdíl od většiny ostatních v ČR po-
užívaných léčebných přístupů pracují dle 
jednotného protokolu. Máte tak záruku, 
že po  celém světě budete léčeni stejně. 
Pacient není uměle fi xován na osobu te-
rapeuta nebo pracoviště, ale dostane se 
mu dostatek adekvátních informací a ak-
tivně participuje na  léčbě. Pacienti mají 
na webových stránkách institutu přehled-
ný seznam terapeutů a mohou je kontak-
tovat dle místa bydliště.  
MDT koncept je metodou první volby v   
diagnostice a  léčbě pacientů s  bolestmi 
zad. Je otázkou času, kdy zdravotní po-
jišťovny, které přerozdělují fi nanční pro-
středky mezi zdravotnická zařízení, bu-
dou tento nesporný fakt respektovat.

Jiří Hruška
foto: archiv ÚVN

Druhou část rozhovoru s  primářem Od-
dělení rehabilitační a  fyzikální medicí-
ny ÚVN MUDr.  Michalem Říhou, Ph.D., 
MBA, přineseme v  příštím čísle časopisu
VELESLAVÍN39.
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Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

únor 2015

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 2015

03. 02. ÚT PRSTEN PANA NIBELUNGA
04. 02. ST KYTICE
05. 02. ČT NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU
06. 02. PÁ KDYBY TISÍC KLARINETŮ
07. 02. SO LEVANDULE   16:00
11. 02. ST KAM SE PODĚLA VALERIE?
12. 02. ČT HODINY JDOU POZPÁTKU
13. 02. PÁ NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU 
14. 02. SO OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR 16:00
18. 02. ST KYTICE
19. 02. ČT PRSTEN PANA NIBELUNGA 
20. 02. PÁ KDYBY TISÍC KLARINETŮ
21. 02. SO CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD  16:00
25. 02. ST KYTICE
26. 02. ČT OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
27. 02. PÁ RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
28. 02. SO MAM‘ZELLE NITOUCHE  16:00

HOSTÉ :
02. 02. PO GOSPEL TIME PARTY 
09. 02. PO VŠECHNOPÁRTY 
10. 02. ÚT VŠECHNOPÁRTY 
22. 02. NE ANDREA ANDREI „40“ 
23. 02. PO VŠECHNOPÁRTY 
24. 02. ÚT VŠECHNOPÁRTY 

Co znamená výraz hypomobilita?
 a) systém pro přepravu koní 
 b) zvýšená aktivita nervového systému
 c) omezení schopnosti se pohybovat

Správná odpověď z minulého čísla zní: Původní název ulice Heleny 
Malířové v Praze 6 byl b) Husova
Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží sadu kalendářů na rok 2015 s fotografi emi Prahy od Ivana Krále. 

1. Martin Nehonský, Praha 6  2. Svatava Vyhlídalová,
Praha 6  3. Karolína Dvořáčková, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do  28. února 2015 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 2015, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kon-
taktní údaje.

ne 01 10:30 + 14:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
út 03 10:00  JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
st 04 10:00  JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
st 04 19:00  DĚJINY KONTRA SPEJBL
čt 05 15:00  DĚJINY KONTRA SPEJBL
   ZADÁNO / PRO KLUB MLADÉHO DIVÁKA

so 07 14:00 + 16:30 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
ne 08 10:30 + 14:00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
út 10 10:00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
st 11 10:00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
st 11 19:00  SPEJBL VERSUS DRÁKULA
čt 12 10:00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
so 14 14:00 + 16:30 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
ne 15 10:30 + 14:00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
po 16 19:00  DAS BESTE VON SPEJBL UND HURVINEK
   NĚMECKY / PRO WOLF TRAVEL PRAHA S. R. O.

út 17 10:00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
st 18 10:00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
čt 19 10:00  HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
so 21 14:00 + 16:30  HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
ne 22 10:00 + 14:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
út 24 10:00 + 14:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
st 25 10:00  HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
st 25 19:00  TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
čt 26 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
pá 27 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
so 28 14:00 + 16:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

V únoru soutěžíme o tři knižní publikace Divadlo v Šárce o historii přírodního divadla v letech 1913 – 2013  autorek Jany Divišové, Renée Nachti-
gallové a Taťány Součkové.
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Historické � obn� tiv názvech ulic Prahy 6

Takto se ulice jmenuje od  svého vzniku 
v  roce 1972 a  vede za  plochodrážním 
stadionem u Markéty a  kolem kolejí UK 
Hvězda. Z jedné strany ústí do Ankarské 
a z druhé do ulice U Vojtěšky v Břevnově.
Jan Zvoníček byl český technik, kon-
struktér parních motorů a  kompresorů, 
průkopník české strojnické vědy, profe-
sor ČVUT.
Profesor Inženýr Jan Zvoníček se narodil 
21. listopadu 1865 v Týništi nad Orlicí jako 
mladší syn drobného rolníka a  tkalce. 
Po  ukončení studia na  královéhradecké 
reálce v  roce 1884 nastoupil na  pražské 
Vysoké učení technické, 

obor strojní inženýrství. 
V roce 1888 jej úspěšně absolvoval a za-
čal pracovat pro První českomoravskou 
továrnu na  stroje v  Praze – Libni. Tam 
uplatnil v  návrzích náročných konstruk-
cí mnoho nových moderních myšlenek. 
V  roce 1896 sestrojil ventilový rozvod 
na přehřátou páru. V roce 1902 byl povo-
lán na nově zřízenou Vysokou školu tech-
nickou do  Brna, kde vybudoval vědecký 
ústav a  školní laboratoř. Díky svému ta-
lentu, píli, houževnatosti, cílevědomosti 
a  hlavně svým odborným znalostem se 
na této škole stal děkanem strojního obo-
ru a později i rektorem. Na začátku  roku 
1904 podnikl vědeckou cestu do  Spoje-
ných států amerických, aby se seznámil 
s tamním strojním průmyslem a navštívil 
tam i světovou výstavu. V roce 1908 zkon-
struoval mnohastupňovou radikální parní 
turbínu, navrhoval i první elektrické jeřá-
by a zabýval se též rychloběž-

nými čerpadly. 
Tento typ turbíny je dodnes znám jako
„Zvoníčkova turbína“. Navrhl mnoho 
konstrukcí a  vylepšení v  oboru rozvodu 
páry a její regulace a byl autorem několi-
ka patentů z tohoto oboru. Všechny jeho 
vynálezy vyráběla Českomoravská strojí-
renská. Po deseti letech působení v Brně 
přešel zpět na Pražské vysoké učení tech-
nické, kde působil jako profesor teorie 
a stavby parních strojů a kompresorů až 
do roku 1926. V letech 1922-1923 byl rek-
torem ČVUT. Povznesl tak českou stroj-
nickou vědu té doby na světovou úroveň. 
Nejvíce vykonal pro obě naše vysoké 
školy technické. Zasloužil se tehdy nejen 
o  jejich špičkové vybavení, ale sám také 
přispěl jako pedagog k  výchově dlouhé 
řady inženýrů – strojařů. 
Jan Zvoníček také psal a  publikoval. 
V  našich i  cizích odborných časopisech 
zveřejnil řadu pojednání o nejrůznějších 
technických problémech. Roku 1913 vy-
šlo jeho stěžejní dílo Direktní reguláto-
ry rychlosti. Z  jeho podnětu byla v roce 
1919 zřízena slovníková komise České 
matice technické a až do  své smrti pra-
coval v  jejím výboru. Zasadil se o  zave-
dení moderního českého technického 
názvosloví.
Jan Zvoníček zemřel 26. ledna 1926 
v Praze.
Na pražské technice byla v roce 1993 zří-
zena Zvoníčkova nadace, která podporu-
je činnost související se zvyšováním úrov-
ně ve  všech oborech studia na  Fakultě 
strojní ČVUT v Praze.

(mip)

ZVONÍČKOVA
BŘEVNOV - PRAHA 6
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OSAMĚLÉ ARTEFAKTY

„Dřív jsem si myslel, že člověk své názory 
nemění. Vždycky se mi líbily ostré barvy. 
Jednou jsem navrhoval hračky pro děti 
a  už tenkrát jsem chtěl, aby barvy byly co 
nejvýraznější. Ale čím starší jsem, tím méně 
barev používám a  tím víc jsou neutrálněj-
ší. Užívám si odstín každé jednotlivé barvy 
- růžová, jemně modrá nebo zelená, jak se 
prolíná a opájí sama sebou. Postupem času 
mě stále víc překvapuje, že záleží i na úhlu 
pohledu a  že věci často nejsou tak, jak je 
chceme vidět. Nic není černobílé, samotný 
vesmír a příroda jsou ve své podstatě neut-
rální. Ten přepínač je až v naší hlavě.“
U  Petra Vlčka mají všechna slova, která 
vyřkne, stejně jako všechna díla, která 
vytvoří, zvláštní, osudový rozměr, před 
kterým nelze jen tak uhnout. A  vždycky 
to tak bylo. Snad si jako nezúčastněný po-
zorovatel mohu dovolit soukromý příměr, 
že do umělcovy dosud, jak sám tvrdí, ka-
tegorické mysli s pevnými názory a soudy 
stále naléhavěji vstupuje jemný hlas, kte-
rý má být slyšen. A  ten hlas se navenek 
projevuje něžnými obrazy, které Petr Vl-
ček v posledních letech maluje. 
Není to tak, že by dříve snad obrazy ne-
maloval, ale dominantní oblastí jeho 
dosavadní tvorby byla a dodnes je skle-
něná plastika, ze které vyzařuje obrovská 
autorova energie – mužné, kompaktní, 
vycizelované tvary pevných kontur, čas-
to záhadné exotické motivy odkazující 
k dávným rituálům domorodých kmenů 
či velkým civilizacím severní Afriky nebo 
Evropy. Dokonale promyšlená práce 
s  průchodem světla ve  skleněné hmotě 
vybízí ke zkoumání tajemství, která tyto 
objekty - bytosti nesou jako skryté posel-
ství. „Tajemství,“ říká Petr Vlček, „potřebu-
je správné načasování – časnému poznání 
nelze porozumět, pozdní poznání vyvolá-
vá marnost.“

Něco se za  poslední léta změnilo, něco 
ne. „Sklo u mě pořád funguje samo od sebe, 
za  pět minut vymyslím deset plastik, ale 
ze skici plastiku neuděláte, musíte tam 
dodat třetí rozměr. Sklo je pro mě zázrač-
ný materiál, umožňuje vytvořit precizně 
budované tvary, ale na  druhou stranu má 
spoustu daných věcí, třeba barvu sklovi-
ny, a  spoustu omezení, především tech-
nologických, bez znalostí technologie se 
neobejdete. Sklo je běh na  dlouhou trať 
a  není pro každého, můžete mít štěstí, ale 
to vás může velmi rychle opustit. Gene-
race sběratelů ateliérového skla pomalu
stárne a teprve uvidíme, jaká bude ta další. 
Nezměněn zůstává americký trh s  umě-
ním, kde je ateliérové sklo a  vůbec umění 
vedle zlata a  akcií stále komoditou, která 
nepodléhá výkyvům a do které se vždy vy-
platí investovat.“ 
Petr Vlček se vedle skla vyznává i  z  dal-
ších výtvarných lásek, které, přesto že 
byly úspěšné, byly pozvolna opouštěny. 
Patří k nim Vlčkova grafi cká tvorba (lep-
ty, suchá jehla), kterou už rok po absol-
vování vysoké školy zakoupila do  svých 
sbírek Národní galerie v Praze. Výtvarník 
přiznává, že grafi ka byla prvním útěkem 
od designu: „Nejprve jsem chtěl dělat krás-
né mixéry, věci, které nebyly v obchodech. 
Tento koncept jsem pak opustil, protože 
každý design je hlavně služebný. Zároveň 
každá tvorba s sebou nese ambici, kterou 
nelze beze zbytku naplnit, a to je trýznivé, 
proto se umělci často spokojí s málem, bojí 
se podstoupit riziko, že nepřijde uspokojivá 
satisfakce. Nikdy předem nevíte, k čemu se 
dopracujete.“ 
Sklo vždycky bylo alfou a omegou Vlčko-
vy tvorby, profesionálního zájmu a zřejmě 
i  měřítkem všeho, čím se ve  výtvarném 
umění zabývá. A to platí i pro malbu, další 
z dávných lásek, která se do portfolia jeho 

Petr Vlček: Nightride

OSAMĚLÉ ARTEFAKTY

„Dřív jsem si myslel, že člověk své názory 
nemění. Vždycky se mi líbily ostré barvy. 
Jednou jsem navrhoval hračky pro děti 
a  už tenkrát jsem chtěl, aby barvy byly co 
nejvýraznější. Ale čím starší jsem, tím méně 
barev používám a  tím víc jsou neutrálněj-
ší. Užívám si odstín každé jednotlivé barvy 
- růžová, jemně modrá nebo zelená, jak se 
prolíná a opájí sama sebou. Postupem času 
mě stále víc překvapuje, že záleží i na úhlu 
pohledu a  že věci často nejsou tak, jak je 
chceme vidět. Nic není černobílé, samotný 
vesmír a příroda jsou ve své podstatě neut-
rální. Ten přepínač je až v naší hlavě.“
U  Petra Vlčka mají všechna slova, která 
vyřkne, stejně jako všechna díla, která 
vytvoří, zvláštní, osudový rozměr, před 
kterým nelze jen tak uhnout. A  vždycky 
to tak bylo. Snad si jako nezúčastněný po-
zorovatel mohu dovolit soukromý příměr, 
že do umělcovy dosud, jak sám tvrdí, ka-
tegorické mysli s pevnými názory a soudy 
stále naléhavěji vstupuje jemný hlas, kte-
rý má být slyšen. A  ten hlas se navenek 
projevuje něžnými obrazy, které Petr Vl-
ček v posledních letech maluje. 
Není to tak, že by dříve snad obrazy ne-
maloval, ale dominantní oblastí jeho 
dosavadní tvorby byla a dodnes je skle-
něná plastika, ze které vyzařuje obrovská 
autorova energie – mužné, kompaktní, 
vycizelované tvary pevných kontur, čas-
to záhadné exotické motivy odkazující 
k dávným rituálům domorodých kmenů 
či velkým civilizacím severní Afriky nebo 
Evropy. Dokonale promyšlená práce 
s  průchodem světla ve  skleněné hmotě 
vybízí ke zkoumání tajemství, která tyto 
objekty - bytosti nesou jako skryté posel-
ství. „Tajemství,“ říká Petr Vlček, „Tajemství,“ říká Petr Vlček, „Tajemství potřebu-
je správné načasování – časnému poznání 
nelze porozumět, pozdní poznání vyvolá-
vá marnost.“

Něco se za  poslední léta změnilo, něco 
ne. „Sklo u mě pořád funguje samo od sebe, 
za  pět minut vymyslím deset plastik, ale 
ze skici plastiku neuděláte, musíte tam 
dodat třetí rozměr. Sklo je pro mě zázrač-
ný materiál, umožňuje vytvořit precizně 
budované tvary, ale na  druhou stranu má 
spoustu daných věcí, třeba barvu sklovi-
ny, a  spoustu omezení, především tech-
nologických, bez znalostí technologie se 
neobejdete. Sklo je běh na  dlouhou trať 
a  není pro každého, můžete mít štěstí, ale 
to vás může velmi rychle opustit. Gene-
race sběratelů ateliérového skla pomalu
stárne a teprve uvidíme, jaká bude ta další. 
Nezměněn zůstává americký trh s  umě-
ním, kde je ateliérové sklo a  vůbec umění 
vedle zlata a  akcií stále komoditou, která 
nepodléhá výkyvům a do které se vždy vy-
platí investovat.“ 
Petr Vlček se vedle skla vyznává i  z  dal-
ších výtvarných lásek, které, přesto že 
byly úspěšné, byly pozvolna opouštěny. 
Patří k nim Vlčkova grafi cká tvorba (lep-
ty, suchá jehla), kterou už rok po absol-
vování vysoké školy zakoupila do  svých 
sbírek Národní galerie v Praze. Výtvarník 
přiznává, že grafi ka byla prvním útěkem 
od designu: „Nejprve jsem chtěl dělat krás-
né mixéry, věci, které nebyly v obchodech. 
Tento koncept jsem pak opustil, protože 
každý design je hlavně služebný. Zároveň 
každá tvorba s sebou nese ambici, kterou 
nelze beze zbytku naplnit, a to je trýznivé, 
proto se umělci často spokojí s málem, bojí 
se podstoupit riziko, že nepřijde uspokojivá 
satisfakce. Nikdy předem nevíte, k čemu se 
dopracujete.“ 
Sklo vždycky bylo alfou a omegou Vlčko-
vy tvorby, profesionálního zájmu a zřejmě 
i  měřítkem všeho, čím se ve  výtvarném 
umění zabývá. A to platí i pro malbu, další 
z dávných lásek, která se do portfolia jeho 

Petr Vlček: Nightride

PETRA VLČKA
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prací vemlouvá stále víc. 
„Víte, já jsem začínal původně jako básník 
- meditace v  kavárně nad Vltavou, debaty 
o  knížkách, nenaplněné vztahy, noční pro-
cházky a  nenávist k  penězům. Byl to takový 
určitý druh kontemplace, publikoval jsem 
v  časopisech, obesílal literární soutěže. Pak 
jsem odmaturoval a  co se mnou? Prodával 
jsem v  antikvariátě, dělal hlídače a  uklízel 
v  galerii. Přijetí na  Umprum pak bylo jako 
blesk z čistého nebe, byl to zázrak, když uváží-
te, že do ateliéru dělalo zkoušky 32 lidí a brali 
dva. Během studií jsem sice stále psal, ale život 
kontemplativní se pomalu měnil v aktivní, jak 
by řekl středověký myslitel. Po škole jsem hned 
začal realizovat svá díla, jednat se sběrateli, 
prodávat, cestovat s  výstavami. Tah na  brá-
nu. Začal tvrdý život a moje meditativní část 
osobnosti přestala existovat. Uběhlo dvacet 
let a  mě se najednou začalo stýskat po  hře 
jako takové, kde není nutné dávat góly. Začal 
jsem souběžně s dosavadní tvorbou malovat, 
bez ambicí, bez očekávání, jestli to na výstavě 
někdo ocení. Pracovat a  tvořit sochy přestat 
samozřejmě nemohu, to je můj program, 
a ničím jiným nemohu tak dobře vyjádřit, kdo 
skutečně jsem a  co cítím. Ale je dobré občas 

přenést váhu na  druhou nohu. Jen tak lze jít 
dál.“
Jednou ze stálých inspirací pro malířské ob-
dobí skláře Petra Vlčka bylo literární dílo J. 
W. Goetha, jeho citáty, pro něž našel po 25 
letech ještě jiný rozměr. Rád se vrací k četbě 
klasiků, protože témata současné zrychlené 
a spíše povrchní doby jsou recyklovaná, vy-
čerpaná, a  jsou projevem nivelizujícího ni-
hilizmu. Lékem pro umění je podle něj l´art 
brut, které tvoří „… podivíni, kteří neumí číst 
a psát, ale umění umí brát vážně…“ „Dospěl 
jsem k  poznání,“ pokračuje Petr Vlček, „že 
bravura a profesionalita stírají obsah a že ško-
la, výtvarné vzdělání, otevře a  zároveň zavře 
některá vrátka. Proto miluji petroglyfy. Skalní 
kresby - levitující postavy, obrysy zvířat, paste-
vecká stáda, obrazy lovu… - přinášejí obecná 
sdělení a vytvářejí prostor pro jejich vnímání. 
Symboly, archetypy, masky, rituály, to vše jsou 
přirozené atributy lidské psychiky, její zástup-
né znaky. Líbí se mi určitý druh triviality, kte-
rou tyto piktogramy, s nimiž pracuje zejména 
gra� cký design, přinášejí. Musí umět mluvit 
jednoduše a přímo k věci, aby šly pochopit, ale 
vymyslet srozumitelný piktogram, navíc s es-
tetickou kvalitou, je velmi obtížné. Vím, o čem 
mluvím, o piktogramy jsem se ještě na vysoké 
škole pokoušel. Piktogram má větší sílu než 
písmo a funguje i tam, kde není ani písmo ani 
řeč. A to jsou pro mě skalní malby.“ 
Cyklus obrazů Petra Vlčka je malou, zcela 
soukromou galerií osobních, občas záhad-
ných piktogramů. Budou-li srozumitelným 
výsledkem jeho zápasu o interpretaci světa 
i  pro ostatní, ukáže čas. „Od  obrazů nic ne-
čekám. Znamenají pro mě pouze to, že můžu 
malovat. Nemají začátek ani konec, nepřed-
stavují žádnou investici, jen radost.
Takže moje malování je pouze jiné medium 
v určité životní fázi, mé pohnutky k tvorbě jsou 
jiné, a  proto je jiný postoj k  práci i  k  výsled-
kům.“ Pro někoho spíše skepse, pro jiného 
zdravý odstup a nadhled či žádoucí lehkost 
a oproštění se od chtění a osobních ambi-
cí. Závěrem úryvek z  knihy slavného auto-
ra: „Jak se člověk stává velkým, nikdo neví. 
Možná to má v podvědomí, dříme to v něm 
nebo to do něho vniká jako ty poletující oh-
nivé částečky z vesmíru. O lidské velikosti je 
však známo, že vzniká a působí z nutnosti, 
že se nerodí bez bolesti, že člověka zároveň 
proměňuje, očišťuje a povznáší – že se pak 
už nikdy nemůže vrátit k barbarství.“ (John 
Steinbeck, Sladký čtvrtek, vyd. 1954)

(red) 

z katalogu „Petr Vlček: Works 1988 – 
2008,“ vyd. Studio Glass Gallery, Mayfair, 

London
foto: Gabriel Urbánek, Petr Dor� , Martin 

Polák, Ondřej KocourekPetr Vlček: Mykény, tavené sklo, 
v. 45 cm, 2008

Jednou z  nepozoruhodnějších osob-
ností výtvarného umění současnosti, 
kterou se může pochlubit  Praha 6, je 
Petr Vlček, sklářský výtvarník, sochař, 
malíř, grafi k a designér, a jak už to v Če-
chách bývá, známější za hranicemi než 
doma. Dlouho jsme se neviděli, celých 
sedm let. Sedmička; magická, duchovní 
vibrace, která přináší změnu, to co zů-
stává, povyšuje na  vyšší úroveň. Dob-
rým důvodem k opětovnému shledání 
je vedle zkoumavé Sedmičky mnoho 
věcí, které mají být řečeny, a  zřejmě 
proto vyvolaly přátelskou audienci. 
„Umění má dnes jiné úkoly,” dodává 
s nostalgií Petr Vlček, „nesmrtelnost ni-
koho nezajímá – je třeba jen naplno žít.” 
Za sedm let se může stát mnoho věcí. 
Co tedy jemu přinesla Sedmička? 



Příležitostí pro mezioborový dialog ar-
chitektů, zástupců měst, místních samo-
správ, iniciativ a  všech zájemců o  téma 
veřejného prostoru a  městských parků 
je konference Městské parky 2015, která 
se v  Ballingově sále Národní technické 
knihovny (Technická 6, Praha 6) uskuteč-
ní 12. února 2015 od 9.30 do 16.00 hodin. 
Konferenci pořádá Nadace Proměny.
Konference Městské parky 2015 bude za-
měřena na  proměny veřejného prostoru 
a zejména městských parků. Diskutována 
bude role veřejnosti a  architekta, spe-
ciální přednášky seznámí s  teoretickou 
a  především praktickou částí projektů 
a  grantů - jak vůbec začít s  projektem 
a  jeho realizací ve  spolupráci s  místní 
komunitou, odborníky a  veřejností nebo 
jaké jsou hlavní předpoklady a  klíčové 
faktory úspěšného zapojení veřejnosti 
a  místních iniciativ do  projektu. „Promě-
ny měst s  lidmi a  pro lidi je mottem naší 
nadace, které shrnuje výchozí myšlenku 
našich aktivit, v  nichž jsou lidé na  prvním 
místě,“ zdůrazňuje ředitelka nadace Jitka 
Přerovská. „Veřejnost – hlavního uživatele 
veřejného prostoru – zapojujeme v  každé 
etapě proměny. Potřeby a přání lidí pečlivě 
zkoumáme už na samém začátku projektu 
a jsou důležitou součástí podkladů, s nimiž 
pracují architekti, výtvarníci i další odborní-
ci, které do  projektů přizýváme. Abychom 
pomohli upevnit vztah lidí k proměňované-
mu místu, iniciujeme nejrůznější příležitosti 
pro jejich zapojování během celého projek-
tu a  podporujeme jejich informovanost.“ 
Odborné metodické poradenství nabídne 
konference Městské parky 2015 formou 
přednášek: Metodické aspekty obnovy 
parku jako nejhodnotnějšího objektu 
krajinářské architektury, Architektonické 
řešení obnovy a  Zkušenosti z  proměny. 
Zkušenosti budou předávat ti, jež mají 
realizaci regenerace městských parků 
a zahrad úspěšně za sebou, konkrétně Le-
soparku V Zátiší, Vodňany, parku na ostro-
vě Santos, Sušice, a nábřeží řeky Loučné, 
Litomyšl. Po úvodu a představení Nadace 
Proměny budou dalšími přednášejícími 
Dipl. Ing.  Vladimír Sitta, Ing.  arch. Petr 
Klápště, Ph.D., Mgr. Pavel Janšta, Vodňany 
žijou, o.s., Ing. Věra Marešová a Lenka Jan-
dová, MÚ Sušice, doc.  Ing.  Pavel Šimek, 
Ph.D., Mgr.  Marcela Boštíková, Litomyšl; 
Ing. arch. MgA. Martin Rusina a Ing. arch. 
Martin Frei. Moderátorem konference 
a  závěrečné diskuse bude MgA.  Martin 
Vasquez, Ph.D.  Nadace Proměny je sou-

kromá nezisková organizace, která pomá-
há s rozvojem městské zeleně, podporu-
je proměny měst se zapojením místních 
obyvatel a  rozvíjí povědomí společnosti 
o  architektuře, krajinné tvorbě a  vlivu 
prostředí na  člověka. „Když s  pomocí na-
dace vyroste nový park nebo zahrada pro 
děti a vy pozorujete, jak kdysi mrtvé místo 
najednou žije, vidíte zcela jasnou, hmata-
telnou hodnotu. Proměny míst ale vnímá-
me i jako velmi důležité pro rozvoj těch, kdo 
budou ovlivňovat naši budoucnost. Právě 
v  práci s  lidmi proto spočívá méně viditel-
ná, ale současně nejdůležitější část našeho 
poslání,“ říká dále Jitka Přerovská.V rámci 
programu „Parky“ nadace umožňuje čes-
kým městům obnovit parkově upravená 
veřejná prostranství, organizuje architek-
tonické soutěže a podporuje další rozvoj 
a oživování míst také po dokončení jejich 
proměny. Prostřednictvím programu „Za-
hrada hrou“  pomáhá proměňovat české 
školní zahrady v inspirativní prostředí pro 
děti. Ukazuje, proč jsou kontakt s  příro-
dou a volná hra důležité pro zdravý a vše-
stranný rozvoj dětí, seznamujeme děti 
s architekturou a s principy tvorby měst-
ského prostředí. Vedle grantové podpo-
ry se nadace zaměřuje na  všeobecnou 
osvětu veřejnosti v  tématech spojených 
s  plánováním, tvorbou a  užíváním veřej-
ného prostoru měst; provozuje tematický 
webový portál (www.portalpromen.cz), 
pořádá semináře, konference, exkurze 
a tvůrčí dílny pro děti i dospělé. 
Soustavnou pozornost Nadace Proměny 

věnuje tématům zeleně ve  městě, za-
hradní a  krajinářské architektury, archi-
tektonických soutěží, rozvoje městského 
prostředí se zapojením místních obyvatel, 
dětí, odborné veřejnosti a  také studentů 
odborných a  uměleckých škol do  praxe, 
kteří mají možnost pracovat na  reálném 
zadání a ověřit si v praxi vědomosti získa-
né při studiu. 
Nadaci Proměny v  roce 2006 založil Ka-
rel Komárek, který současně vykonává 
funkci předsedy správní rady nadace a je 
jedním z  jejích hlavních dárců. Nadaci 
dlouhodobě podporuje také investiční 
skupina KKCG.
„Zakládáme si na  komplexním pojetí naší 
podpory,“ pokračuje ředitelka Přerovská, 
„kromě grantu zahrnuje také odborné kon-
zultace, vzdělávání, pomoc se zapojováním 
veřejnosti a  komunikační podporu během 
celého projektu. Pro města i školy jsme part-
nerem, který pomáhá ve  všech důležitých 
etapách proměny – od  její přípravy, přes 
realizaci až po  navazující údržbu a  další 
rozvoj místa. Metodiku pro realizaci projek-
tů, která vychází z naší praxe a spolupráce 
se zkušenými odborníky, sdílíme nejenom 
s  příjemci grantů. Inspirovat se mohou 
všichni, kdo chtějí proměnit nějaké místo 
ve svém okolí.“ 
Na  svém kontě má Nadace Proměny 17 
realizovaných projektů regenerace měst-
ských parků a  zahrad po  celé republice. 
Mezi ně patřila i  obnova zahrady Mateř-
ské školy Arabská v Praze 6.

(red)
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Z génia loci břevnovského kláštera a jeho 
kulturního a uměleckého odkazu vychází 
koncepce výstavy ostravských výtvarní-
ků Tomáše Knofl íčka a Libora Novotného 
„Ve  znamení břevna a  růží.“ V  oranžérii 
břevnovského kláštera ji od  15. ledna 
do 15. února 2015 hostí Entrance Gallery. 
Přes svou vizuální jednoduchost je tato 
výstava poměrně složitým souborem vý-
tvarných znaků odkazujících k  heraldice 
a  dějinám Benediktinského arciopatství 
sv. Vojtěcha a  sv. Markéty v  Praze-Břev-
nově i k zápasu o výklad světa, který ze-
jména ve  20. století dovedl náboženství 
a moderní umění k vzájemnému odcizení.

Tomáš Kno� íček (1973) absolvoval 
Katedru dějin umění Filozofi cké fakulty 
Univerzity Palackého v  Olomouci, od  r. 
2004 působí na Fakultě umění Ostravské 
univerzity v Ostravě. Věnuje se výzkumu 
českého středověkého umění, aktuálním 
uměleckým trendům ve  veřejném pro-
storu a vztahu umění a zvuku. Interdisci-
plinární erudici uplatňuje jako organizá-
tor Kukačky, ostravského festivalu umění 
ve veřejném prostoru, a jako kurátor ost-
ravské Galerie Lauby.

Libor Novotný (1979) vystudoval 
Střední uměleckoprůmyslovou školu 
sklářskou v Železném Brodě, Institut pro 
umělecká studia Ostravské univerzity 
v  Ostravě a  doktorský program Vizuál-
ní komunikace Fakulty umění a  desig-
nu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem. V současnosti působí 
jako asistent na  Katedře architektury 
Fakulty stavební Vysoké školy báňské - 
Technické univerzity v Ostravě.
Název a architektura jednotlivých prvků 
výstavy jsou odvozeny ze znaku bene-
diktinského kláštera v  Břevnově. Heral-
dickým znakem byly dva štíty spojené 
do  jednoho. V  pravém modrém štítu 
bylo stříbrné ostrvové břevno (v dobách 

baroka označované za  pařez), v  levém 
modrém štítu pak tři stříbrné kosmé pru-
hy, z nichž prostřední nesl tři zlaté růže. 
Nad pravým štítem stála opatská mitra, 
za levým štítem berla. Tento složitý znak 
užíval sám opat. Převor mohl užívat jen 
štít s břevnem, zatímco konvent zase jen 
štít s  pruhy a  růžemi. Stejný znak měl 
i klášter v Broumově.
A tak se v prostoru galerie objevují frag-
menty znaku břevnovského kláštera, je-
muž autorská licence dopřála mnohem 
větší měřítko. Rozměrná břevna jsou „ro-
zepřena“ mezi stěnami, byť ve skutečnos-
ti jsou zavěšena a volně plují v prostoru. 
Z břeven „vyrůstají“ růže. V zájmu objek-
tivní geometrie musíme říci, že z  přiro-
zeného pohledu svisle stojícího návštěv-
níka je to obráceně, aby zde vodorovně 
umístěná břevna s  růžemi byla „kosmá,“ 
jak jsou zobrazena v  heraldickém znaku, 
musel by se návštěvník naklonit a  dívat 
se z jiného úhlu, takže původní „kosmost“ 
břeven zachraňují jen šikmé okenní rámy 
prosklené a nakloněné stěny oranžérie. 
Na instalaci je vidět, že autoři pracovali jen 
s levou částí štítu; i zde jsou břevna stejně 
jako ve štítu symetrická a z nich ukázněně 
symetricky v pravidelných rozestupech vy-
růstají (nebo visí dolů) růže stejné výšky. 
Škoda, že autoři jako východisko nezvolili 
spíše levou, v náznacích kostrbatou, usek-
nutými větvemi asymetrickou a tedy méně 
předvídatelnou a trochu „divočejší“ stranu 
heraldického štítu, protože by poskytovala 
více možností, jak vyjádřit další z podstat-
ných myšlenek výstavy, jímž je dle jejích 
tvůrců zápas umělecké avantgardy 1. třeti-
ny 20. století o emancipaci a vlastní výklad 
světa nezávislý na náboženské tradici křes-
ťanské kultury, odmítající hrát roli pouhé 
estetické ilustrace světa. 
Rozpor mezi avantgardou, s  její vášní, 
divokým subjektivizmem, expresivitou 

a  vizemi, a  náboženským tradicionaliz-
mem, na  který se autoři odvolávají, je 
zde učesán stonky papírových růží o stej-
né velikosti a  zůstal výtvarně „nevyjád-
řen“. Nosný a  ojedinělý koncept výstavy 
oslabuje i  kvalita materiálů, které autoři 
ke  konstrukci instalace použili. Lisovaná 
dřevotříska a  papírové růže jsou sice la-
ciné a  kýčovité, což by samo o  sobě ne-
vadilo, když jsou v  roli pouhé ilustrace 
a  symbolu určité myšlenky, ale zároveň 
nejsou schopny navodit monumentalitu 
výrazu s mrazením v zádech, kterou práce 
se symboly a  dějinami nabízí. Jejich „hry 
s barokní ikonografi í a volná interpretace 
emblémů a  heraldických prvků vztahují-
cích se k břevnovským benediktinům,“ jak 
autoři píší v anotaci výstavy, bohužel zů-
staly na povrchu, na samém začátku cesty. 
Protože v umění je i hra svým způsobem 
„vážná hra“, instalace byla odsouzena zů-
stat pouhou dekorací původního záměru. 
Schází zde odvaha umazat se, přivléct 
do výstavní síně skutečné kmeny v jejich 
brutální a  syrové velikosti, deformované 
věkem a nepřízní počasí, s pláty odlupují-
cí se kůry, přízemním bio svinčíkem i vůní 
lesa, a klidně by na nich mohly tančit i pa-
pírové růže; břevna tak těžká, jak složitá 
je cesta smělé myšlenky zákrutami dějin. 
Nad tímto materiálem můžete meditovat, 
nikoli nad dřevotřískou! Dřevotříska ne-
dokáže přiznat břevnu jeho vážnost, kte-
rou břevno v heraldickém znaku skutečně 
má. Nejcennější položkou je tak přede-
vším samotné téma a  koncept výstavy, 
jejíž realizace byla vzhledem k závažnosti 
a složitosti možná předčasná, i tak ale sto-
jí instalace za zhlédnutí; inspiruje a pobízí 
ke studiu historie a duchovního vyzařová-
ní Břevnovského kláštera, tohoto umělec-
kého klenotu Prahy 6.

(red)

ZA RŮŽEMI DO ENTRANCE GALLERY

Tomáš Kno� íček a Libor Novotný
„Ve znamení břevna a růží“

Entrance Gallery, 15. 1. - 15. 2. 2015 
otevřeno čt – ne, 12 – 18h
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Pravidelná kulturní a společenská setkání ⟶ VSTUP ZDARMA

Fresh Senior⟶klub
PROGRAM únor—březen 2015 

Výtvarné kurzy
každé úterý od 10:00
Dvouhodinový výtvarný kurz pod ve-
dením akad. mal. Milady Gabrielové 
 
Kondiční a rehabilitační cvičení
každou středu od 9:00
Cvičení zaměřené na udržení dobrého 
zdravotního stavu s důrazem na relaxaci 
přetížených svalových skupin a naopak 
zapojení svalů opomíjených.

Anglická konverzace s Jiřím Sedláčkem
každou středu od 10:00 a 11:00

Sociální poradenství
každou středu od 10:00 do 14:00
Odborné poradenství 
s Mgr. Alžbětou Těšitelovou

Francouzská konverzace 
s Jarmilou Krejcarovou
každý čtvrtek od 10:00 a 11:00

Trénování paměti
13/02, 27/02, 13/03, 27/03 od 10:00
Tréningové techniky koncentrace 
pozornosti, vybavování, mnemotechnik 
a dalších kognitivních cvičení.

VILLA PELLÉ, Pelléova 10, Praha 6
Každé úterý–pátek pravidelný 
program. Nutná rezervace!

KLUBOVNA FRESH SENIOR

PO—PÁ 9:00–14:00 ⟶ na tel. č.  224 326 180 nebo na info@porteos.cz

ÚT—ČT 10:00–12:00 ⟶ v klubovně, VILLA PELLÉ, Pelléova 10, Praha 6

VILLA PELLÉ 
Pelléova 10, Praha 6 
www.villapelle.cz

PÍSECKÁ BRÁNA
K Brusce 5, Praha 6 
www.piseckabrana.cz

WWW.FRESHSENIOR.CZ WWW.FACEBOOK.COM/FRESHSENIOR

REZERVACE, PŘIHLÁŠKY NA KURZY A INFORMACE

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

03/02
Písecká brána 
16:00 

10/02
sraz 14:30 
stanice metra A 
ŽELIVSKÉHO 

17/02
 Villa Pellé 16:00 

24/02
 Villa Pellé 16:00 

03/03
 Písecká brána 
16:00 

10/03
 Villa Pellé 16:00 

17/03
 Villa Pellé 16:00 

24/03
 Villa Pellé 16:00 

31/03
 sraz 14:45 
 Národní divadlo 

Filmový klub Tomáše Piláta 
„V režii... Jana Kačera“
Málokdo zanechal v českém fi lmu a divadle tak 
výraznou stopu. Herec a režisér, spoluzakladatel 
pražského Činoherního klubu, je přitom 
člověkem pevných morálních zásad.
Tentokrát naše pozvání přijal Jan Kačer.

Vycházka ke světovému dni rádia: 
Bývalé sídlo rádia Svobodná Evropa
Vzácná příležitost navštívit budovu a studia 
rozhlasových stanic Svobodná Evropa 
a Svoboda, vše s odborným průvodcem 
a s poutavým výkladem. Nutná rezervace!

Marocký večer 
Společenský podvečer věnovaný Maroku 
je připravován ve spolupráci s Marockou 
ambasádou. Seznámíme se tak s oblíbenou 
turistickou destinací, její historií, zvyky 
a kulturou.

  
Respekt aneb život bez násilí
Diskusní odpoledne na téma respektu 
k sobě, ale i ostatním lidem se socioložkou 
Alexandrou Chomiszakovou. Zabývat 
se budeme problematikou násilí na seniorech 
a  jeho mnohdy skrytých formách, riziky a také 
praktickými tipy kde a jak na nežádoucí chování 
upozornit.

Taneční terapie s Dr. Petrem Veletou 
Jednou z nejpřirozenějších forem pohybu je 
tanec — tvaruje tělo, zvyšuje kondici a imunitu, 
prospívá také našemu duchu. O tom nás přijde 
opět přesvědčit tanečník, choreograf, pedagog 
a terapeut Petr Veleta.

Máme se bát islámu?
Beseda nejen o kontroverzních a mediálně 
vděčných tématech, ale především o islámské 
víře a způsobu života s vědeckým pracovníkem 
Orientálního ústavu AV ČR Bronislavem 
Ostřanským.

Celostní přístup ke zdraví 
s MUDr. Rudolfem Zemkem  
Žijeme stále déle a déle. Nicméně ne každý z nás 
si stáří užije v plném zdraví. Nezřídka za to může 
nezdravý životní styl, jenž vede k řadě 
civilizačních nemocí. Přednáška o zdravém 
životním stylu z pohledu celostní medicíny.

Jarní koncert pro hoboj a violoncello
Vystoupení předního českého hobojisty 
Jana Thuri a violoncellisty, dirigenta 
a uměleckého vedoucího souboru 
Opera Barocca Ondřeje Michala.

Vycházka ke světovému dni divadla: 
Národní divadlo 
Historická budova Národního divadla z roku 
1883 je obecně považována za symbol českého 
divadelnictví a národní pospolitosti. 
Komentovaná prohlídka. Nutná rezervace!



Pravidelná kulturní a společenská setkání ⟶ VSTUP ZDARMA

Fresh Senior⟶klub
PROGRAM únor—březen 2015 

Výtvarné kurzy
každé úterý od 10:00
Dvouhodinový výtvarný kurz pod ve-
dením akad. mal. Milady Gabrielové 
 
Kondiční a rehabilitační cvičení
každou středu od 9:00
Cvičení zaměřené na udržení dobrého 
zdravotního stavu s důrazem na relaxaci 
přetížených svalových skupin a naopak 
zapojení svalů opomíjených.

Anglická konverzace s Jiřím Sedláčkem
každou středu od 10:00 a 11:00

Sociální poradenství
každou středu od 10:00 do 14:00
Odborné poradenství 
s Mgr. Alžbětou Těšitelovou

Francouzská konverzace 
s Jarmilou Krejcarovou
každý čtvrtek od 10:00 a 11:00

Trénování paměti
13/02, 27/02, 13/03, 27/03 od 10:00
Tréningové techniky koncentrace 
pozornosti, vybavování, mnemotechnik 
a dalších kognitivních cvičení.

VILLA PELLÉ, Pelléova 10, Praha 6
Každé úterý–pátek pravidelný 
program. Nutná rezervace!

KLUBOVNA FRESH SENIOR

PO—PÁ 9:00–14:00 ⟶ na tel. č.  224 326 180 nebo na info@porteos.cz

ÚT—ČT 10:00–12:00 ⟶ v klubovně, VILLA PELLÉ, Pelléova 10, Praha 6

VILLA PELLÉ 
Pelléova 10, Praha 6 
www.villapelle.cz

PÍSECKÁ BRÁNA
K Brusce 5, Praha 6 
www.piseckabrana.cz

WWW.FRESHSENIOR.CZ WWW.FACEBOOK.COM/FRESHSENIOR

REZERVACE, PŘIHLÁŠKY NA KURZY A INFORMACE

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

03/02
Písecká brána 
16:00 

10/02
sraz 14:30 
stanice metra A 
ŽELIVSKÉHO 

17/02
 Villa Pellé 16:00 

24/02
 Villa Pellé 16:00 

03/03
 Písecká brána 
16:00 

10/03
 Villa Pellé 16:00 

17/03
 Villa Pellé 16:00 

24/03
 Villa Pellé 16:00 

31/03
 sraz 14:45 
 Národní divadlo 

Filmový klub Tomáše Piláta 
„V režii... Jana Kačera“
Málokdo zanechal v českém fi lmu a divadle tak 
výraznou stopu. Herec a režisér, spoluzakladatel 
pražského Činoherního klubu, je přitom 
člověkem pevných morálních zásad.
Tentokrát naše pozvání přijal Jan Kačer.

Vycházka ke světovému dni rádia: 
Bývalé sídlo rádia Svobodná Evropa
Vzácná příležitost navštívit budovu a studia 
rozhlasových stanic Svobodná Evropa 
a Svoboda, vše s odborným průvodcem 
a s poutavým výkladem. Nutná rezervace!

Marocký večer 
Společenský podvečer věnovaný Maroku 
je připravován ve spolupráci s Marockou 
ambasádou. Seznámíme se tak s oblíbenou 
turistickou destinací, její historií, zvyky 
a kulturou.

  
Respekt aneb život bez násilí
Diskusní odpoledne na téma respektu 
k sobě, ale i ostatním lidem se socioložkou 
Alexandrou Chomiszakovou. Zabývat 
se budeme problematikou násilí na seniorech 
a  jeho mnohdy skrytých formách, riziky a také 
praktickými tipy kde a jak na nežádoucí chování 
upozornit.

Taneční terapie s Dr. Petrem Veletou 
Jednou z nejpřirozenějších forem pohybu je 
tanec — tvaruje tělo, zvyšuje kondici a imunitu, 
prospívá také našemu duchu. O tom nás přijde 
opět přesvědčit tanečník, choreograf, pedagog 
a terapeut Petr Veleta.

Máme se bát islámu?
Beseda nejen o kontroverzních a mediálně 
vděčných tématech, ale především o islámské 
víře a způsobu života s vědeckým pracovníkem 
Orientálního ústavu AV ČR Bronislavem 
Ostřanským.

Celostní přístup ke zdraví 
s MUDr. Rudolfem Zemkem  
Žijeme stále déle a déle. Nicméně ne každý z nás 
si stáří užije v plném zdraví. Nezřídka za to může 
nezdravý životní styl, jenž vede k řadě 
civilizačních nemocí. Přednáška o zdravém 
životním stylu z pohledu celostní medicíny.

Jarní koncert pro hoboj a violoncello
Vystoupení předního českého hobojisty 
Jana Thuri a violoncellisty, dirigenta 
a uměleckého vedoucího souboru 
Opera Barocca Ondřeje Michala.

Vycházka ke světovému dni divadla: 
Národní divadlo 
Historická budova Národního divadla z roku 
1883 je obecně považována za symbol českého 
divadelnictví a národní pospolitosti. 
Komentovaná prohlídka. Nutná rezervace!
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Zcela nová ŠKODA Fabia Combi 
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek

NEPŘEHLÉDN
UTELNÁ

Kombinovaná spotřeba a emise C02 
vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

mojefabiacombi.cz /skodacz /skodacz /skodacr/skodacz

Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor 
ve své třídě. Nebo novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, nejmodernější asistenční systémy a vynikající 
jízdní vlastnosti. Nová Fabia Combi se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za 262 900 Kč. Navíc s financováním 
ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně a při využití protiúčtu výkupní bonus 15 000 Kč*. Seznamte se s novým 
vozem ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

* Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou prodlouženou na 5 let.

Nejnovější generace úsporných 
motorů

Záruka Mobility Plus 
s prodlouženou zárukou na 5 let

MOBILITA

PLUS

V případě financování 
se ŠKODA Finance

POJIŠŤENÍ ZA

1 Kč/rok

POVINNÉ 
RUČENÍ ZA

1 Kč/rok

Největší zavazadlový prostor 
v dané třídě (530 l/1395 l)

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
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