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Rozhovor s Martinem Frýdkem O hudbě s pěveckým sborem čVUt Praha v srdci

Čím žije Praha 6

Fotbalista Martin Frýdek se nikdy nečervenal - rozhovor s Martinem Frýdkem

Veleslavínská sonatina

Od nemoci ke zdraví - Investice přinášejí prospěch především pacientům

Historické osobnosti v názvech ulic Prahy 6 - Badeniho

Záchrana před obyčejným slovem - O hudbě s pěveckým sborem ČVUT

Praha 6: Mezi osadou lovců a mamutů a stříbřitými létajícími stroji - O knize Praha v srdci
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Informace k jednotlivým titulům a cenám jsou uvedeny na www.dlabacov.cz
Změna programu vyhrazena, pokladna a kavárna otevřena půl hodiny před začátkem představení.

1. 2. 17:30 Jurský svět - fi lm za výhodné vstupné
 20:00 Ex Machina - fi lm za výhodné vstupné
2. 2. 17:30 Assassin - fi lm
 20:00 Mia Madre - fi lm
3. 2. 15:30 Lída Baarová - kino senior
 17:30 Mia Madre - fi lm
 20:00 Assassin - fi lm
4. 2. 17:30 Líza liščí víla - fi lmový klub
 20:00 Stud - fi lmový klub
5. 2. 17:30 Creed - fi lm
 20:00 Padesátka - fi lm
6. 2. 15:30 Ponrepo dětem CHACHACHICHI - fi lmové pásmo+dílna
 17:30 Padesátka - kino
 20:00 Creed - kino
7. 2. 15:30 Velryba Lízinka - divadlo pro děti
 17:30 Creed - fi lm
 20:00 Hamlet - záznam divadelního představení
8 .2. 17:30 Slepá - fi lm za výhodné vstupné
 20:00 Steve Jobs - fi lm za výhodné vstupné
9. 2. 17:30 Sázka na nejistotu - fi lm
 20:00 Do posledního dechu - fi lm
10. 2. 15:30 Daleko od hučícího davu - kino senior
 17:30 Do posledního dechu - fi lm
 20:00 Sázka na nejistotu - fi lm
11 .2. 17:30 Nick Cave 20 000dní na zemi - dokumentární klub
 20:00 Lemmy - dokumentární klub
12 .2. 17:30 Room - fi lm
 20:00 Tajní vojáci Benghází -fi lm
13. 2. 10:30 Golem - divadlo pro děti
 15:30 Aldabra - fi lm pro celou rodinu
 17:30 Tajní vojáci Benghází - fi lm
 20:00 Room - fi lm
14. 2. 15:30 O zvědavém slůněti - divadlo pro děti
 17:30 Před půlnocí - fi lm nejen pro zamilované
 20:00 Teorie všeho - fi lm nejen pro zamilované

15. 2. 19:30 Zelňačka - divadlo pro dospělé
  s Oldřichem Víznerem a Otakarem Brouskem ml.
16. 2. 17:30 Lví srdce - festivalové ozvěny
 20:00 Taxi Teherán - festivalové ozvěny
17. 2. 15:30 Padesátka - kino senior
 17:30 Pride - festivalové ozvěny
 20:00 Holub seděl na větvi a rozmýšlel o život - festivalové ozvěny
18. 2. 17:30 Perný den - hudební fi lm
 20:00 Jazz and Blues night - koncert českých jazzových špiček
19. 2. 20:00 Zoolander2 - fi lm
21. 2. 15:30 Pohádka z budíku - divadlo pro děti
 17:30 Deadpool - fi lm
 20:00 La Traviata
  - záznam Verdiho opery z londýnského Royal Opera House
22. 2. 17:30 Imaginární lásky - fi lm za výhodné vstupné
 20:00 Kod Enigmy - fi lm za výhodné vstupné
23. 2. 17:30 Revenant - zmrtvýchvstání - fi lm
 20:00 Rodinný fi lm - fi lm
24. 2. 15:30 Láska šílená - kino senior
 17:30 Rodiný fi lm - fi lm
 20:00 Revenant -zmrtvýchvstání - fi lm
25. 2. 17:30 AMY - hudební fi lm
 20:00 Jazz and Blues night - koncert českých jazzových špiček
26. 2. 17:30 Sedm statečných - Projekt100
 20:00 8 a 1/2 - Projekt100
27. 2. 10:30 Detektiv Lupa - divadlo pro děti
 15:30 Řachanda - fi lm pro děti
 17:30 8 a 1/2 - Projekt100
 20:00 Sedm statečných - Projekt100
28. 2. 15:30 Divadlo pro děti (titul bude upřesněn)
 17:30 Osm hrozných - fi lm
 20:30 Osm hrozných - fi lm
29. 2. 17:30 Muž na laně - fi lm za výhodné vstupné
 20:00 Sama nocí tmou - fi lm za výhodné vstupné

kino-divadlo-kavárna



Novinky ve vydávání cestovních dokla-
dů. Od 1. ledna 2016 je možné podat žádost 
o vydání cestovního pasu a převzít vyhoto-
vený doklad na kterémkoliv obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností. (Dříve bylo 
možné jen v místě trvalého bydliště.) Vydá-
vajícím úřadem uvedeným na novém do-
kladu bude ten obecní úřad, u kterého ob-

čan podal žádost o vydání cestovního pasu. 
V případě, že občan využije možnosti převzít 
si cestovní pas na jiném úřadu, zaplatí sto-
korunový správní poplatek. Tento správní 
poplatek bude vybírán při převzetí cestovní-
ho pasu. Těm, kteří potřebují urychleně vy-
cestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve 
lhůtě do šesti pracovních dnů cestovní pas 

s biometrickými údaji s platností na deset 
let, občanům mladším 15 let s dobou plat-
nosti na pět let. V těchto případech bude 
možné hotový doklad převzít pouze v místě 
podání žádosti. Správní poplatek za vydání 
cestovního pasu s biometrickými údaji do 
šesti dnů činí 4 000 Kč, pro občany mladší 
15 let 2 000 Kč.

Squatteři opustili Šatovku. Dle před-
chozí domluvy s  vedením městské části 
vyklidili a nadobro opustili členové skupi-
ny Resurp Crew objekt usedlosti Šatovka, 
kde zamýšleli provozovat nezávislé kulturní 
centrum. Vedení Prahy 6, do jejíhož majet-
ku usedlost patří, trvalo na vyklizení objek-
tu z  bezpečnostních důvodů. Navazujícím 
jednáním s  představiteli Resurp Crew je 
radnice principiálně otevřena. 8. ledna po 
poledni došlo v Šáreckém údolí k poklidné-
mu vyklizení a opuštění usedlosti Šatovka 
členy skupiny Resurp Crew. Ti v  místě od 
loňského prosince plánovali vytvořit ne-
komerční kulturní centrum komunitního 

charakteru. Vystěhování proběhlo v soula-
du s předchozí domluvou s vedením šesté 
pražské městské části i městskou fi rmou 
SNEO, a. s. Ta zajišťuje péči o nemovitosti 
svěřené do správy Prahy 6. „Rád bych po-
děkoval členům skupiny Resurp Crew za vel-
mi korektní přístup k jednáním i za dodržení 
daného slova a vyklizení usedlosti Šatovka 
ve stanovené lhůtě“, uvedl starosta Prahy 
6 Ondřej Kolář. „Převzetí objektu proběhlo 
naprosto hladce a bez jakýchkoliv komplika-
cí“, doplnil Petr Macháček, místopředseda 
představenstva SNEO.   Radnice požadova-
la vyklizení prostor nejen z bezpečnostních 
důvodů. Dalšími závažnými důvody jsou 

zákonná ustanovení, která ukládají městské 
části, jak nakládat s majetkem. Rovněž in-
terní předpisy neumožňují užívání majetku 
bez předchozího schválení zastupitelstvem 
a jasně defi novaného právního vztahu. 
Účast desítek lidí ve staticky narušeném ob-
jektu není možná. Zřízení kulturního centra 
v daném místě Praha 6 v budoucnu neplá-
nuje. Budova by po celkové rekonstrukci 
měla sloužit jako bytový dům, kterým až 
do roku 2011 ostatně byla.  „Se zástupci sku-
piny Resurp Crew jsme ochotni dále jednat, 
základní podmínky jsme jim sdělili“, dodal 
zástupce starosty Vaculík, zodpovědný za 
majetkovou politiku.

Praha 6 bude mít nové integrované 
centrum sociálních služeb. Rada městské 
části Praha 6 schválila záměr rekonstrukce 
bývalého Domova pro seniory Elišky Pur-
kyňové. Jedná se o komplex tří objektů 
v  Šolínově ulici. V   propojeném trojdomí 
má dle záměru nově vzniknout integrova-
né centrum sociálních služeb. V jeho rámci 
počítá radnice s domovem důchodců, by-
dlením pro seniory i spolkovým domem. 
Záměrem vedení Prahy 6 je, aby v jednom 
ze tří objektů integrovaného centra vznikl 
dům důchodců. Druhý objekt by pak mohl 
obsahovat malometrážní bytové jednot-
ky rozšířené o případné zázemí pro lékaře. 
„Hojně se dnes mluví o startovacích bytech 
pro mladé. My se snažíme využívat i tzv. ústu-

pové byty. Ty jsou určeny převážně pro seni-
ory s  jejich specifi ckými potřebami“, uvedla 
radní Milena Hanušová, zodpovědná za 
sociální politiku. Poslední částí zamýšlené-
ho integrovaného centra by pak měly být 
prostory pro nadační činnost, dětské cent-
rum, rehabilitační středisko či kavárnu, kte-
rá v objektu historicky bývala. „V souvislosti 
s demografi ckými trendy i samotnou struktu-
rou místního obyvatelstva je důležité vybízet 
k mezigeneračnímu dialogu a systematicky 
rozvíjet možnosti pro kulturně-společenské 
vyžití našich starších spoluobčanů“, vyzdvihl 
přednosti plánovaného centra starosta Pra-
hy 6 Ondřej Kolář. V současné době je celé 
trojdomí prázdné a je ve správě městské 
fi rmy SNEO. Městská část Praha 6 ve spo-

lupráci se SNEO připraví veškeré podklady 
potřebné k celkové rekonstrukci objektu, 
včetně průzkumných prací. Radnice Prahy 
6 si již nechala vypracovat odborný ceno-
vý odhad. V  tuto chvíli počítá s  celkovými 
náklady v rozmezí 200–220 milionů Kč bez 
DPH. Práce by měly být dokončeny výhle-
dově na podzim roku 2018.  Domy č. pop. 
344, 513 a 514 byly postaveny v  letech 
1922–1924 jako Útulné domovy osamělým 
ženám z  iniciativy poslankyně Národního 
shromáždění zakladatelky a první ředitelky 
Elišky Purkyňové. Jako dům důchodců slou-
žily až do roku 2013. Městská část Praha 6 
pak objekt získala od Magistrátu hlavního 
města Prahy za účelem zajištění sociálních 
a bytových potřeb města. 

Praha 6 pronajme byt kurdské rodi-
ně v tísni. Rada na svém jednání odsou-
hlasila záměr pronajmout ze sociálních 
důvodů byt kurdské rodině z oblasti 
syrského  Afrinu,  nedaleko nepoko-
ji zmítaného Aleppa. Členové rodiny, 
kteří byli za dramatických okolností nu-
ceni ze své domoviny uprchnout před 
represáliemi nedemokratického režimu 
Bašára al Assada, získali v září loňského 
roku oficiální statut azylantů. V  sou-
časné době žijí v nevyhovujících pod-
mínkách v  azylovém domě v  Ústí nad 
Labem. Praha 6 se v tomto případě jeví 

jako optimální destinace i proto, že se 
na jejím území nachází  škola zaměřená 
na speciální arabské doučování české-
ho jazyka. Kurdská rodina v  současné 
době žije v  azylovém domě v  Ústí nad 
Labem v  Předlicích. Tamní podmínky 
však nejsou pro její dlouhodobé po-
bývání zcela vyhovující. Rodina proto 
projevila specifické přání přestěhovat 
se do Prahy 6.  „Naděje pro členy této ro-
diny na lepší život budou na území Prahy 
6 výrazně vyšší, neboť se zde nachází ško-
la pro děti i dospělé zaměřená na výuku 
českého jazyka, jakož i speciální arabské 

doučování češtiny. Navíc zde žije i malá 
komunita arabských občanů, která jim už 
v současnosti pomáhá“, uvedla radní Mi-
lena Hanušová, zodpovědná za sociální 
politiku.    Pronájem bytu platí na dobu 
jednoho roku. Po uplynutí této lhůty 
bude moct rodina požádat o jeho pří-
padné prodloužení.  „Pomáhat potřeb-
ným takovým způsobem, aby si jednoho 
dne byli schopni pomoci sami, by mělo 
být naší prvořadou morální povinnos-
tí“, doplnil v  této souvislosti starosta
Prahy 6 Ondřej Kolář.
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ÚT 02/02
 Villa Pellé 
 16:00 

ÚT 09/02
 Písecká brána 
 16:00 

ÚT 16/02
 Villa Pellé 
 16:00 

ÚT 23/02
 Villa Pellé 
 16:00 

NA HROMNICE O HODINU VÍCE
Aneb zábavná tvůrčí dílna s akad. mal. Miladou 
Gabrielovou.  REZERVACE NUTNÁ! 

SKUPINOVÉ BUBNOVÁNÍ S PETREM
Další setkání s facilitátorem a bubenickým mágem 
Petrem Šušorem.

DIVADLO FRESH SENIOR – 
ČAPKOVÝCH ČTENÍ
Představení unikátního projektu Fresh senior 
divadla odhalující Čapkovu niternost, cit pro jazyk 
a pro mezilidské vztahy.

AKADEMIE FRESH SENIOR – ANTI-AGING
V cyklu anti-aging tentokrát na téma: Lepší 
prevence než demence! s Dr. Jitkou Hořejšovou.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ
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VÝTVARNÝ KURZ
úterý 10:00–12:00
a 12.00–14:00

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

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

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

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

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

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

NABÍDKA PRAVIDELNÝCH KURZŮ

PROGRAM ⟶ ÚNOR 2016

Fresh Senior ⟶ Praha 

BEZPLATNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
ÚTERÝ 13:00–14:00
Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6

6

22. Břevnovský masopustní průvod 
vyrazí Břevnovem v  úterý 9. 2. 2016 
a i letos bude mít svůj začátek u KC Kaš-
tan, Bělohorská 150, kde se budou moci 
všichni občerstvit před tím, než průvod 
vyrazí. Sraz masek je v 15.45.  V  16 hodin 
bude uděleno panem starostou Prahy 6 
maskám masopustní právo a průvod se 
vydá za náležitého veselí masek i ostat-
ních občanů na svoji cestu po Bělohorské 
ulici až k hotelu Pyramida. Dorazí i kejklíř 
Vítek se svoji družinou a dlouhorukými 
Chudadly a další maškary. Masopustní 
veselí bude ukončeno u hotelu Pyrami-
da, kde na vás čeká pravá česká zabijačka 
s  posezením, hudbou a tancem. Pro děti 
bude připraveno divadlo, budou si moci 
vyzkoušet své dovednosti v  žonglérské 
škole kejklíře Vítka a na závěr večera shléd-
nout jeho ohňovou masopustní show. 
Čerstvé jitrničky, jelita, tlačenka, polévka, 
guláš a jiné. A samozřejmě pivo a teplé 
nápoje. Dětské masky v  průvodu dosta-
nou dárky a nejlepší budou oceněny.   
Bubínky, řehtačky, trumpetky aj. s sebou. 
V sobotu 13.2.2016 od 19 hodin se v břev-
novském  hotelu Pyramida uskuteční 22. 
Maškarní bál. Téma pro masky na letošní 
maškarní bál  je ,,Od pohádky k filmu“.

ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Z p r á v y  Z   M ě s t s k é  č á s t i

4



Pro občany bude k  dispozici om-
budsman. Úřad městské části Praha 6 
nově zřídil pracovní pozici veřejného 
ochránce práv. Ten bude k  dispozici 
obyvatelům Prahy 6 v rozličných obec-
ních záležitostech. V  rámci odboru 
Kanceláře městské části Úřadu městské 
části Praha 6 byla nově zřízena pracov-
ní pozice veřejného ochránce práv (tzv. 
ombudsmana samosprávných občan-
ských agend). „Posláním ombudsmana 
je působit jako mediátor, který pomá-
há občanům zorientovat se ve složité 
struktuře veřejné správy. Současně bude 
dbát i o to, aby u něj našli odpovída-
jící zastání všichni, kteří se domnívají, 
že se jim ze strany úřadu udála křivda“, 
uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. 

Ombudsman bude obyvatelům Prahy 
6 k  dispozici v  případech nezávislé-
ho prošetřování závažných podnětů 
a oznámení. Na starosti bude mít rov-
něž koordinaci veřejných projednávání 
pořádaných vedením radnice či zajiš-
ťování informačních kampaní, pravi-
delných besed a setkání s občany Pra-
hy 6. Ombudsman bude dále flexibilně 
reagovat na podněty občanů, občan-
ských sdružení a iniciativ. V  neposled-
ní řadě bude shromažďovat i podněty 
na rekonstrukci, revitalizaci či vybu-
dování hřišť a parků nacházejících se 
na území Prahy 6. Ombudsmana bude 
možné v  případě potřeby kontaktovat 
prostřednictvím e-mailové adresy: om-
budsman@praha6.cz.

Letiště bude v únoru obsluhovat 
jednadvacetimetrový autobus. Pražské 
Letiště Václava Havla bude v únoru dva 
týdny ve zkušebním provozu obsluhovat 
jednadvacetimetrový autobus. Na linku 
199 mezi stanicí metra Nádraží Velesla-
vín a letištěm bude nasazen od 10. do 19. 
února. „Je to jedna z možností, jak řešit tíži-
vou situaci s dopravou cestujících na letiště 
do doby, než se podaří vybudovat železnič-

ní spojení letiště“, řekl Filip Drápal, mluvčí 
společnosti Ropid, která organizuje MHD 
v metropoli. Ropid chce kromě autobusu 
značky Mercedes vyzkoušet i dvouklou-
bové autobusy. „Hledáme řešení, jak na-
bídnout cestujícím vyšší kapacitu a kom-
fort“, doplnil. Zvláště v sezóně totiž MHD 
nápor turistů nezvládá. „Uvidíme, který typ 
autobusu se osvědčí, a pro který se vedení 
Prahy rozhodne“ uvedl mluvčí. Kdy se lidé 
dočkají nových autobusů v běžném pro-
vozu, podle něj zatím není možné říct. Na 
lince 119 jezdí v současnosti kloubové 
autobusy, které mají 19 metrů. Nové že-
lezniční spojení na letiště se řeší od 90. 
let. Výsledek ale zatím stále není. Minis-
terstvo dopravy zatím ještě nevybralo ani 
variantu, jak a kudy by mělo spojení vést. 

(čtk)

Praha 6 a PVK drží slovo. Měsíční plat-
ba za vodu bude plošně prominuta. Pro 
obyvatele žijící v  místech, kde se konta-
minovaná voda v  květnu loňského roku 
vyskytla,   je důležité, že nemusejí o slevu 
žádat. Uvidí ji vyčíslenou na faktuře ve vy-
účtování. Už v létě byl totiž proveden kon-
trolní odečet v celé dotčené oblasti Prahy 
6 a společnost PVK podle získaných stavů 
vodoměru pak spočítala výslednou částku. 
Např. společnost Správa nemovitostí obce 
(SNEO) nebo Centra potvrdily, že pro sdru-
žení vlastníků jednotek (SVJ), které tyto 
dvě firmy spravují, kontrolní odečty prove-
deny byly a Pražské vodovody a kanalizace 
slevu spočítaly a zahrnuly do vyúčtování, 
které teď budou SVJ postupně dostávat. 
„Jsem rád, že Pražské vodovody a kanalizace 
dostály svému slovu, které daly v létě, a při-
cházejí s tímto vstřícným přístupem“, kon-
statuje starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. PVK 
zároveň nabízejí všem těm, kteří by nebyli 

spokojeni s konečnou fakturou, aby se ob-
rátili na zákaznické oddělení, které s nimi 
vyřeší konkrétní problém či nesrovnalost. 
Veškeré kontaktní údaje najdou občané 
na webových stránkách společnosti: www.
pvk.cz. „Bereme to jako poděkování obyva-
telům Dejvic za to, že odpouštěli kohoutky 
a tím nám pomohli k rychlé dezinfekci vo-
dovodního potrubí“, říká mluvčí PVK To-
máš Mrázek. V Praze 6 se bez pitné vody 
ocitlo od neděle 24. května do čtvrtka 28. 
května 2015 víc než třicet tisíc obyvatel 
zejména pražských Dejvic, části Bubenče 
nebo Střešovic. Důvodem bylo její znečiš-
tění způsobené zřejmě odpadní vodou. 
Ta do vodovodního řadu pronikla zřejmě 
poškozeným slepým ramenem z roku 
1925, které nebylo zaneseno v mapách, 
a vodohospodáři o něm proto nevěděli. 
Starosta MČ Praha 6 pak podal kvůli kon-
taminované vodě trestní oznámení na ne-
známého pachatele.

foto: Ropid/Mercedes, ČTK



Není žádným tajemstvím, že Vaším 
otcem je bývalý československý a čes-
ký fotbalový reprezentant Martin Frý-
dek. Předpokládám, že právě on Vás 
přivedl ke kopané?

Bezpochyby a zcela jistě to byl táta. Ke 
svému tátovi vzhlíží asi každý syn a touží 
dělat to, co jeho otec.  

Takže Vaším fotbalovým vzorem 
byl především on?

Myslím, že od chvíle, kdy jsem byl scho-
pen to vnímat, pro mne byl příkladem 
a vzorem a platí to tak to dneška. Samo-
zřejmě se snažím vyrovnat se mu a pře-
konat jeho úspěchy. V  něčem mi to jde, 
v  něčem méně. Například v počtu  ligo-
vých titulů to bude hodně těžké, v nich 
má přede mnou opravdu velký náskok. 

Cítíte někdy nevýhodu v  tom, 
že jste Martin Frýdek, syn „toho 
reprezentanta“?

Nevýhodou je, že mě s tátou každý srov-
nává a hodně lidí rozebírá, v čem byl lepší 
on nebo v čem jsem lepší já. To srovnává-
ní opravdu považuji za nevýhodu a mys-
lím, že brácha to u sebe bude mít to samé. 

Kolik je bratrovi let?
Christian je mladší než já, bude mu 

sedmnáct. Hraje fotbal taky ve Spartě 
a myslím, že má dobře nakročeno a že je 
výborným hráčem. 

Kdy jste se fotbalu začal věnovat
vážněji?

První opravdový trénink jsem měl asi ve 
čtyřech nebo v pěti letech. Byl jsem ještě 
hodně malý a vnímal to jenom jako zába-
vu. Nicméně se dá říci, že od té doby se 
věnuji fotbalu. Ze začátku jsem trénoval 
ve Spartě, a když táta odešel hrát do Le-
verkusenu, tak jsem hrál tam v  nějakém 
menším místním klubu. Po návratu domů, 
to mi bylo asi sedm let, jsem se vrátil zase 
do Sparty a postupně v  ní prošel všemi 
mládežnickými kategoriemi, až do chlapů.

Nastupoval jste i za mládežnic-
kou reprezentaci. Ve kterých věko-
vých kategoriích?

První mojí reprezentací byla účast 
v  mužstvu do 17 let, ale v  ní jsem stihl 
odehrát asi jen tři zápasy. Víckrát jsem pak 
hrál v osmnáctce a pak i v devatenáctce 
a jednadvacítce.

Jevíte se jako univerzální fotbalista. 
Jaký post jste v  sestavě mužstev, kte-
rými jste při svém růstu prošel, zastá-
val nejčastěji? 

Nejčastěji jsem hrál levého záložníka 
a levého obránce, ale mohu říci, že jsem 
prošel všemi posty, které ve fotbalu jsou, 
s výjimkou brankáře. 

Která pozice Vám nejvíce vyhovovala?
Nejlépe se cítím jako levý záložník, ale 

baví mně i střední záložník.
Co hrajete v současné Spartě?
Jak jinak - levého záložníka.
Od kdy jste v A mužstvu Sparty?
V áčku Sparty jsem byl už v roce 2012. Měl 

jsem dva starty a v létě odešel na půlroční 
hostování do Senice. Potom jsem přestoupil 
do Slovanu Liberec, což byla součást doho-
dy o přechodu Lukáše Váchy odtud do Spar-
ty. V Liberci jsem strávil dva a půl roku a vloni 
v létě mě Sparta odkoupila zpátky.

V  poslední době bylo několik přípa-
dů, kdy hráč podepsal smlouvu s  klu-
bem, který je brán jako konkurenční. 
Jaký je Váš pohled na přestupy hráčů 
mezi tradičními rivaly?

FOTBALISTA MARTIN FRÝDEK
SE NIkDY NEčERVENAL

Rozhovor s Martinem Frýdkem
Mládežnický reprezentant a hráč pražské Sparty Martin Frýdek se narodil 24. března 1992 v Hradci králové. Je odchovan-

cem letenského klubu, v němž prošel všemi věkovými kategoriemi. V zimní pauze 2011/2012 byl poprvé přizván do pří-
pravy A týmu. Absolvoval hostování v Senici a v zimě roku 2013 přestoupil do Liberce, kde se stal jednou z hlavních postav 
mužstva. V létě loňského roku se vrátil zpět do Sparty.
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Vrcholový fotbal je pro hráče zaměstná-
ním. Může nastat situace, na kterou se ptá-
te, a je třeba to brát profesionálně. Pro mě 
osobně by takový přestup byl problém už 
kvůli tátovi. A také když jsem odmalička ve 
Spartě vyrůstal, tak k ní mám pevný vztah. 
Ale rozhodně bych nikoho kvůli takovým 
přestupům neodsuzoval a nezazlíval mu to.

Z  Vašich slov plyne, že Sparta je 
mužstvem, za které nejen hrajete, ale 
také mu fandíte?

Fandil jsem Spartě, i když jsem hrál jin-
de a přál klukům úspěchy.

Jaké to bylo, když jste v  Liberci hrál 
proti klubu svého srdce? Neovlivni-
lo to Váš výkon?

To je jednoduché. Každý zápas, kte-
rý jsem proti Spartě odehrál, jsem se 
snažil podat co nejlepší výkon, aby li-
tovali, že mě prodali. Asi se to podařilo, 
koupili mě zpátky.

Vycházíte s  tvrdým jádrem spar-
ťanských fanoušků, které má proble-
matickou pověst?

Snad dobře a doufám, že tomu bude 
tak i nadále. Ale myslím si, že jejich pověst 
dost poškozuje používání rachejtlí, dělo-
buchů a jiné pyrotechniky. To je proble-
matické i pro hráče. Na zakouřeném hřišti 
se špatně běhá a není to nic příjemného. 
Navíc se zápas většinou přeruší, což zna-
mená i vypadnutí z tempa.

Má Sparta šanci získat v  letošním 
ročníku SYNOT ligy domácí titul?

Šanci jednoznačně máme, mužstvo 
je dostatečně kvalitní a věřím, že Plzeň 
přeskočíme. Taky bych v  tomto směru 
rád dohnal tátu, ten má mistrovských 
titulů asi pět. 

Máte v současnosti nějaké aktuální 
nabídky na zahraniční angažmá?

Ve Spartě jsem zpátky teprve půl roku, 
smlouvu mám na tři roky, takže nic tako-
vého teď vůbec neřeším. 

tak čistě teoreticky. Jaká zahraniční 
liga je Vám nejbližší?

Určitě německá. Už proto, že umím 
německy. Tam jsou hráči na velmi vy-
soké úrovni. Hráli jsme přátelák s Dort-
mundem, který patří mezi nejlepší ně-
mecká a myslím i evropská mužstva 
a musím říci, že fotbalová technika jeho 
hráčů je ve srovnání s  naší ligou úpl-
ně někde jinde. 

Co považujete za svůj dosavadní nej-
větší sportovní úspěch?

Neomezoval bych to jenom na jeden 
určitý. Přece jenom se ne každému po-
vede hrát Evropskou ligu, což za úspěch 
rozhodně považuji. Také je to mistrov-
ství Evropy hráčů do 21 let a gól, který 
se mi na něm podařilo dát. S  Libercem 
jsem vloni vyhrál Český pohár, na to 
jsem také pyšný.

Máte spočítáno, kolik branek jste vsí-
til ve všech svých soutěžních utkáních 
od svých žákovských let? 

Žádnou statistiku si nevedu. Já moc 
gólů nedávám, spíše přihrávám.

který gól ve Vaší kariéře byl nejdůleži-
tější a kterého si nejvíce vážíte Vy sám?

Nejdůležitější byl můj postupový gól 
v Evropské lize s Libercem proti FC Zürich. 
Já sám si ale nejvíce cením již zmíněného 
gólu na mistrovství Evropy do 21 let. Toho 
si vážím nejvíc, protože táta na mistrov-
ství Evropy žádnou branku nedal, takže 
v tom už jsem před ním.

Pamatujete si svůj první ligový gól?
Pamatuju, bylo to za Liberec proti Ost-

ravě a vstřelil jsem ho pravou nohou.
když vstřelíte gól, máte nějaký svůj 

originální oslavný rituál?
To vůbec ne. Udělám to, co mě zrovna 

aktuálně napadne. Moc příležitostí k tomu 
ale nemívám. Spíše na góly nahrávám.

Není současná kopaná příliš tvrdá na 
úkor fotbalové techniky? 

To se možná zdá u nás. V českém fotba-
lu to je tak i proto, že se méně hraje s ba-
lonem a o to více do těla. Zahraniční hráči 
jsou v  technice o dost před námi. Mají 
lepší převzetí míče, umí skvěle zpracovat 
balon v  rychlosti a podobně. Potom je 
méně času i příležitostí k tvrdým kontak-
tům mezi hráči, protože míč už je jinde…

7



Kde vidíte hranici mezi tvrdou hrou 
tělem a unfair zákrokem? 

Určitě nejsou fér zákroky zezadu, jaké-
koliv nesportovní chování, nebo když ně-
kdo jde do souboje nikoliv za míčem, ale 
s úmyslem zranit protihráče. 

Jsou i takové zákroky?
V některých soubojích to tak dost vypa-

dá, ale doufám, že jich je co nejméně.
Potýkal jste se Vy někdy s  nějakými 

větším zraněním?
Většinou jsem měl svalová zranění. Jed-

nou jsem si zlomil nohu, to bylo nejnepří-
jemnější. Jinak musím zaklepat, vážnější 
zranění nebylo.

Vy sám faulujete často? 
Asi ano, což vyplývá částečně i z mé role 

na hřišti, když občas musím takzvaně ha-
sit. To bývají zbytečné fauly. Ale žádných 
zákeřností se nedopouštím. 

kolik žlutých karet máte v  aktuální 
sezóně na kontě?

Dvanáct. Není to málo na půl sezony, 
ale počítám do toho i Evropskou ligu, Ligu 
mistrů a přípravné zápasy.

kolikrát jste se červenal, tedy obdr-
žel červenou kartu?

V  životě jsem ještě nedostal ani jednu 
červenou kartu. Vyloučen jsem nebyl vů-
bec nikdy v mé dosavadní kariéře.

Je to tím, že si třeba po žluté kartě 
už dáváte pozor? 

Samozřejmě si větší pozor dávám 
a do soubojů chodím trochu jinak, než 
když ji nemám. 

Byly některé žluté karty vylože-
ně nespravedlivé?

Pár takových určitě bylo, ale nemá cenu, 
abych si s tím lámal hlavu. Když jsem kartu 
dostal, už to nezměním. Dříve jsem často 
s rozhodčím diskutoval, ale teď už to nedě-
lám, protože stejně to nejde vrátit zpátky.

Jste kliďas, nebo spíše snadno
vypěníte? 

To je jak kdy. Většinou jsem kliďas, ale 
jsou i dny, kdy vypěním. Na hřišti se ale 
snažím udržet. 

Jak jste prožil zimu? 
Měli jsme asi týden volno, potom jsem 

začal mírně trénovat, chodil na stadion 
na cvičení s kondičním trenérem a od 4. 
ledna zase naplno dvoufázově tvrdě dře-
me v přípravě. Na konci ledna jsme měli 
herní soustředění ve Španělsku se  třemi 
přípravnými zápasy. No a v polovině úno-
ra už začíná jarní část ligy a celá sezona.

Vždycky mě udivuje, že fotbal je letní 
sport a přitom soutěže se hrají v mra-
zech v  únoru nebo na sněhu někdy 
v listopadu. Nevadí Vám to?

Není to nic příjemného, ale člověk si na 
to zvykne. I když máme zmrzlé prsty u no-
hou, dá se to přežít.

Je něco, co byste chtěl ve svém her-
ním projevu změnit?

Pořád je co zlepšovat, ale rád bych se 
v rychlosti a technice hry s míčem dostal 
na úroveň, která je třeba v německé lize.  

Jaký sport byste si vybral, kdybyste 
nehrál kopanou?

Nejspíš lední hokej. Mám k němu blíz-
ko, hrál ho i děda. Já si vlastně vybíral, 
jestli se budu věnovat fotbalu, nebo 
hokeji, ale když jsem viděl tátu, tak fot-
bal zvítězil. Ale hokej mě baví dodnes, 
líbí se mi jeho rychlost a že se v  něm 
pořád něco děje. 

Jaké povolání byste si zvolil, kdybys-
te nehrál fotbal?

Určitě takové, které by mělo nějakou 
souvislost se sportem. A jestli to nešlo, 
bavilo by mě být architektem. Mám peda-
gogické lyceum a kdybych se nevěnoval 
fotbalu a měl čas, nejspíš bych architektu-
ru chtěl studovat. 

Co nejraději děláte ve svém vol-
ném čase?

Trávím ho spolu s  přítelkyní Kačkou. 
Ale moc toho volného času nemám. Vel-
ká zábava se mnou není, protože bývám 
unavený, takže jsme většinou doma nebo 
chodíme s našimi psy – čivavou a labrado-
rem – na procházky.

Jaké předsevzetí jste si dal do nového
roku?

Žádné, protože novoroční před-
sevzetí neplním.

Už plánujete, co budete dělat v létě? 
Moc neplánuju, protože co kdybych tře-

ba dostal nominaci na mistrovství Evropy? 
A když ne, tak nějaká krátká dovolená 

určitě bude. Nebo spíše toho času využi-
jeme s přítelkyní ke svatbě.  

(red)
foto: archiv Martina Frýdka
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Vyučování mne na obecné nebavilo. Neuměl 
jsem dobře zacházet s rozskřípaným perem, kte-
ré spouštělo a v  nevhodný okamžik dělalo do 
sešitu kaňky – dnes už asi děti nebudou význam 
podobných slov znát a neporozumí možná, ani 
co znamená sloveso „spouštěti“ v tomto kontex-
tu. Zajímavé bylo, že do jisté doby jsme tehdy 
nesměli používat plnicí pero (vynález málem už 
dnes téměř stejně zapomenutý), třebaže tento 
instrument byl na vzestupu a rozšiřoval se i ve 
Střešovicích a Veleslavíně. Asi aby děti z bohat-
ších rodin nebyly upřednostňovány. Spolužáci 
mně byli cizí. Vypadali sebejistí a nadřazení, pře-
vážně nepřátelští.

 „Jak se jmenuješ?“, zeptala se paní učitelka, 
zatím nejprve žáka v první lavici. „Igor Pleskot.“ 
Stane se docentem sociologie a bude přednášet 
na Fakultě sociálně ekonomické UJEP.

„A jak ty?“ „Toník Měšťan.“ Stane se po pro-
fesuře na univerzitě ve Freiburgu im Breisgau 
ředitelem Slovanského ústavu ČSAV. „A ty?“ Ota 
Chládek. Stane se veleúspěšným pokračovate-
lem rodinné tradice zahradnické, sidlící hned 
pod „naším“ domem u potůčku, dnes v potrubí 
v zemi. Horečně jsem si svou odpověď pro paní 
učitelku připravoval, protože se dalo předpoklá-
dat, že s touto hádankou dojde řada i na mne. Bo-
hužel jsem se dočkal překvapivě jiného oslovení: 
„Čím je tvůj tatínek?“

 Zrudl jsem, slzy mně stoupaly do očí a nebyl 
jsem mocen slova. „No, co tatínek dělá?“ Co by 
dělal. Nevím. V hlavě jsem měl prázdno. Pak jsem 
si vzpomněl na spásnou myšlenku. „Točí pivo.“ No 
tak vidíš. A první atestaci jsem tak měl s malým 
zaváháním za sebou. Ostatní to ovšem věděli 
správně a hned. Jistá část z nich mne brzy pře-
vyšovala známkami, vědomostmi, úpravou seši-
tů. Když měli namalovat Mikuláše s čertem, což 
nás čekalo již za čtvrt roku, pohotově se do díla 
pouštěli, zatímco já jsem se to snažil od sousedů 
odkoukat, abych pochopil, že čert musí mít rohy, 
sv. Mikuláš na mitře kříž a andělovi že je třeba 
přidělat veliká křídla. Výsledek byl pod psa. Trojka 
z kreslení se mne pak držela mnoho let.

 Co mne však ještě více deprimovalo, byl pocit 
fyzické převahy dětské tlupy shromážděné do tří-
dy I. A. Cítil jsem potencionální ohrožení. Později 
se najednou ukázalo, že jsem se mýlil. Jakmile 
jsem s  domnělým agresorem promluvil, zjistil 
jsem, že se s ním dá dobře i kamarádit a že strach 
byl zbytečný, i když třeba už dotyčný prošel vyš-
ším ročníkem, používal sprostá slova a do naší 
třídy propadl. Cesta do školy vedla z Veleslavína 

kolem střešovického rybníčku, pak přišla konku-
renční hospůdka zvaná Chaloupka a dále byly 
ony již zmíněné malé domečky, kde jsem měl 
od teď několik nových kamarádů. Stačilo ráno 
u nich z ulice zaklepat na okno a hned mi vyběhl 
společník na cestu. Kluci byli z proletářských ro-
din a nejednou mně vyprávěli na půl úst o svých 
útrapách – že táta s mámou jsou na kordy (čas-
té úsloví) a velmi často zazněl melodramatický 
povzdech, který jsem si později zveršoval podle 
cizího folkloru:

 Měsíc byl táta sotva živ,
smrtka mu v nohách stála.
Teď už zas chlastá jako dřív,

buď za to Bohu chvála...

 A tak jsme v přátelské pohodě ve dvojici došli 
před kostel a vkročili do školy, která nikomu z nás 
ještě dlouho nepřirostla k srdci. Otrkal jsem se 
a odnášel si tradiční známky: v první třídě velmi 
dobře čili dvojka napsaná přes všechny řádky, 
v dalších obligátní jedničky ze zpěvu, z tělocviku 
a z (katolického) náboženství. Nábožka nebyla 
povinná, ale skýtala reálnou naději na lacino získa-
nou jedničku. Pak bývalo několik dvojek a trojek; 
čtyřky dostávala jen vybraná skupina „slabších“ 
spolužáků, přičemž často byly jen znamením 
špatného sociálního zázemí s hádkami a pranice-
mi rodičů, alkoholem a nezaměstnaností.

 Četli jsme si v proslulém slabikáři nazvaném 
Poupata (autor Josef Kožíšek, ilustrovala Marie 

Fischerová-Kvěchová) a prohlíželi jejich vstupní 
obrázek, jak  komár na vůz nakládá, muška se-
šlapuje  - tak nějak to první poselství humanity 
znělo. Společně jsme často ve třídě zpívali, spo-
lečně se modlili (zdá se mi, že naše paralelka byla 
vybrána z organizačních důvodů ze samých ka-
tolíků) a také slavili: u pomníku padlých legio-
nářů (stával někde na Ořechovce), u vánočního 
stromu Republiky (tamtéž), na Květnou neděli 
(doma) Svátek matek, ve třídě narozeniny pana 
prezidenta Tomáše G. Masaryka.

 Když prezident Masaryk na podzim roku 1937 
zemřel, truchlila celá zem spontánně a upřímně. 
Maminka měla oči zarudlé od pláče a prohlašo-
vala, že jako Masaryka už nikoho nebudou mít 
lidi tak rádi, a Beneše už vůbec ne; otec nabádal 
hosty v našem pohostinském zařízení ke sluš-
nosti a klidu. V kritických dnech byl vydán zákaz 
prodeje lihovin a na Hradčanech se vytvořil špa-
lír, kde stáli lidé pět, šest a více hodin, aby mohli 
stanout u rakve zesnulého a vzdát mu poctu. 
Z  rozhlasu zněly monotonní projevy a smuteč-
ní hudba byla prokládána nezapomenutelným 
úryvkem z hudby Josefa Suka ke hře Julia Zeyera 
Radúz a Mahulena. „Pán váš zhynul,“ recituje se 
v oné hře a vtíravý hlas surmy to ohlašuje celému 
světu - motiv smrti.

 
Uděláte nám radost, když toto vyprávění obo-

hatíte svými poznámkami, obrázkem, grafi cký 
dokladem apod. a půjčíte k otištění.

Jaroslav Mihule

VELESLAVÍNSKÁ
SONATINA II.

Zpaměti preluduje Jaroslav Mihule

Živnost se zmáhala, došlo i na pomocníka. Bohužel jen 4 roky. V prosinci 1941
pan Mihule (vlevo) umírá na rakovinu plic.
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O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

Co všechno náleží k oblasti, kterou 
od ledna řídíte?

Spadá pode mě obchod a realizace in-
vestic nemocnice, což naplňují tři orga-
nizační celky - Obchodní oddělení, které 
zajišťuje nákup zboží, služeb a dodávek, 
dále pak Oddělení plánování a realizace 
investic, jehož náplní je především nová 
výstavba v areálu nemocnice a třetím je 
Oddělení zdravotnické techniky, které 
se podílí na pořizování, obnově a od-
borné údržbě zdravotnické techniky. 
Jednotlivé procesy již v nemocnici dříve 
existovaly, ovšem odděleně. Mým úko-
lem je vše synchronizovat a ujednotit, 
od začátku a od základů vytvořit celou 
koncepci úseku.  

S jakými cíli jste se nové pozice ujala?
Hlavním cílem je nastavit fungující 

systém, který bude hospodařit efektiv-
ně se svěřenými finančními prostřed-
ky, bude koordinovat a řídit probíhající 
projekty a dokáže reagovat na potřeby 
rozvoje nemocnice. Propojení oddělení 
obchodního, oddělení investic a oddě-
lení zdravotnické techniky je promyš-
leným a strategickým krokem, protože 
pokud chcete pořídit investici, je třeba 
ji naplánovat a vyprojektovat, vybavit 
zdravotnickou technikou a koupit k  ní 
správný spotřební materiál, a to vše na-
koupit za přiměřenou cenu a v souladu 
s platnou legislativou. Je to ideální spo-
jení, které, věřím, povede ke skvělým 
výsledkům, které ocení naši pacienti.

Jakým směrem se vybavování pří-
stroji a technologiemi v ÚVN ubírá? 

Jsem ráda, že se naší nemocnici daří 
držet krok s  nejprogresivnějšími tren-
dy i v oblasti vybavení moderními pří-
stroji, zařízením i technologiemi, což 
pocítí pozitivně především pacienti. 
Investice do modernizace a pořizová-
ní špičkového přístrojového vybavení 
a technologií přispívají ke zkvalitňo-
vání diagnostiky, léčebných postupů, 
ošetřovatelské péče, podílejí se také na 
zvyšování bezpečnosti, efektivitnější 
léčbě a mnohdy i na zkrácení doby hos-
pitalizace. Ale abych byla konkrétnější 
– z běžných přístrojů neustále obnovu-
jeme např. monitory vitálních funkcí, 
infuzní techniku, optické a nástrojové 
vybavení pro miniinvazivní výkony, 
probíhá také obnova pacientských lů-
žek, která jsou pro pacienty bezpečněj-
ší a komfortnější. Nemohu opomenout 
pořízení velmi nákládné a speciální 
zdravotnická technika, kterou se kon-
cem  loňského roku podařilo pořídit 
i díky získání evropských dotací na 
projekt u „Modernizace a obnova pří-
strojového vybavení traumacentra pro 
dospělé ÚVN Praha“, kdy bylo obnove-
no velké množství techniky, ale také 
pořízena technologie v naší nemocnici 
zcela nová. V provozu se tak například 
začínají užívat dva unikátní přístroje, 
které spolupracují - rentgenový sálo-
vý přístroj (tzv. C-rameno) s  3D rotací 
a  navigační trauma- systém.  Propo-
jení těchto dvou přístrojů umožňuje 
vytvořit přímo na sále během několika 
minut trojrozměrný obraz místa ope-

INVEStICE PŘINÁŠEJÍ PROSPĚCH
PŘEDEVŠÍM PACIENTŮM

Ústřední vojenská nemocnice je spojována s kvalitní a bezpečnou zdravotní péčí poskytovanou na špičkové úrovni i s - 
pro nemocnici ne zcela běžným - příjemným prostředím. Podmínkou udržení vysokého standardu každé nemocnice je 
mimo jiné zajištění moderního přístrojového vybavení, investování do rozvoje nemocnice, do oprav a rekonstrukcí budov. 
Od ledna letošního roku právě tyto záležitosti řídí v nové pozici náměstkyně ředitele pro obchod a realizaci investic Ústřed-
ní vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha Ing. Radka Kejmarová. 

V  ÚVN není žádným nováčkem. 
Prostředí nemocnice důvěrně zná, 
protože tu na různých pozicích pra-
cuje již dvanáctým rokem. Postupně 
nabývala mnoho zkušeností, z  nichž 
může nyní čerpat. Byla u zrodu ro-
botických operací v Česku jako člen-
ka  urologického týmu Robotického 
centra ÚVN, postupně se profesně za-
měřila na biomedicínské inženýrství, 
které spojuje znalost medicíny, tech-
niky, ale i ekonomie se zaměřením na 
efektivní hodnocení zdravotnických 
technologií. Poslední roky působila 
jako vedoucí Oddělení zdravotnické 
techniky ÚVN.  

„Za dobu působení v  nemocnici se 
pro mě práce stala srdeční záležitostí.“

Radka Kejmarová
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račního výkonu. To operatérovi upřesní 
diagnostiku možných poranění skeletu 
pacienta a následně velmi zpřesní pro-
vedení celého operačního výkonu. Při 
výkonech u pacientů s  traumatickým 
poraněním páteře je toto velmi důle-
žitá pomůcka, neboť zde je každý mi-
limetr důležitý a rychlý a přesný ope-
rační výkon má následně vliv na kvalitu 
zdraví pacienta po celý jeho život. 

Jaké další investice ÚVN na letošní 
rok plánuje a jaký to bude mít přínos 
pro pacienty nemocnice? 

Investiční plán pro letošní rok zatím 
nemá ještě konečnou podobu, kaž-
dopádně máme hotový seznam poža-
davků na investice. Ne všechno bude 
možné zrealizovat, ale pevně věřím, že 
se podaří například výstavba zaměst-
nanecké školky, pro niž bychom chtěli 
zrekonstruovat prostory pavilonu G, 
čímž pomůžeme především našim za-
městnancům. Chtěli bychom mít do-
pracovanou projektovou dokumentaci 
pro rekonstrukci pavilonu B, u kterého 
počítáme do dvou let s kompletní re-
konstrukcí pro potřeby sociálních lůžek 
a lůžek dlouhodobé péče, pro psychia-
trický stacionář, prostory pro chráněné 
bydlení, prostory služeb a komunitní-
ho centra. Vše plánujeme vybudovat 
zejména ve prospěch dalšího rozšíření 
a zkvalitnění péče o válečné veterány. 
Měli bychom také dokončit práce na 
projektové dokumentaci pro dostavbu 

pavilonu C, kde by měla být rozšířena 
ambulantní pracoviště a měl by se dále 
zlepšit informační a odbavovací systém 
těchto ambulancí. Věříme, že se nám 
také podaří zařadit do plánu investic 
vybudování několika desítek tolik po-
třebných parkovacích míst. 

 Máte vůbec nějaký čas na své záliby?
Většinu času trávím v práci, kde absol-

vuji mnoho jednání, sepisování projek-
tů, koncepcí, plánování a kontrolní čin-
nost jednotlivých úseků, řeším provozní 
záležitosti, uzavírání smluvních vztahů, 
hodnocení a schvalování výběrových 

řízení, koordinuji běžící projekty tak, 
aby nedocházelo k odchylkám v plánu. 
Po skončení pracovní doby zůstávám, 
pokud mohu, déle a v  klidu se věnuji 
např. přípravě obchodního a investič-
ního plánu. Takže momentálně je mou 
zálibou téměř výhradně práce. Veškerý 
volný čas, který mi zbývá, se snažím vě-
novat svému synovi, se kterým se chys-
táme na lyže, než nám stačí roztát sníh.  
A když už jsme u těch investic -  je to 
právě můj syn, kterého považuji za mou 
nejlepší životní investici.

text a foto: ÚVN

11



únor 2016

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

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

únor 2016

so 06 14:00 + 16:30  JAk S MÁNIčkOU ŠILI VŠICHNI čERtI

ne 07 10:30 + 14:00  JAk S MÁNIčkOU ŠILI VŠICHNI čERtI

so 13 14:00 + 16:30  HURVÍNkŮV POPLEtENÝ VÍkEND

ne 14 14:00 + 16:30  HURVÍNkŮV POPLEtENÝ VÍkEND

pá 19 19:00   SPEJBL VERSUS DRÁkULA

so 20 14:00 + 16:30  HURVÍNkOVO PŘÁNÍ

ne 21 10:30 + 14:00  HURVÍNkOVO PŘÁNÍ

út 23 18:00   HURVÍNkOVO PŘÁNÍ

st 24 19:00   DĚJINY KONTRA SPEJBL

čt 25 10:00   HURVÍNkOVO PŘÁNÍ

pá 26 10:00   HURVÍNkOVO PŘÁNÍ

so 27 14:00 + 16:30  HURVÍNkOVO PŘÁNÍ

ne 28 10:30 + 14:00  HURVÍNkOVO PŘÁNÍ

01. 02. PO KYTICE
02. 02. Út KYTICE
03. 02. ST SLEčINkY A LUPIčI
04. 02. čt čOCHtANŮV DIVOtVORNÝ HRNEC
05. 02. PÁ MAM‘ZELLE NItOUCHE
10. 02. ST KDYBY TISÍC KLARINETŮ
11. 02. čt NEJVESELEJŠÍ tRAGÉDIE V čESkU
12. 02. PÁ čOCHtANŮV DIVOtVORNÝ HRNEC
13. 02. SO CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD 16:00
15. 02. PO OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
16. 02. Út KYTICE
17. 02. ST KYTICE
18. 02. čt PRStEN PANA NIBELUNGA
24. 02. ST KYTICE
25. 02. čt MAM‘ZELLE NItOUCHE
26. 02. PÁ čOCHtANŮV DIVOtVORNÝ HRNEC
27. 02. SO KYTICE 16:00

HOStÉ:
07. 02. NE DOMÁCÍ@ŠtĚStÍ.HNED 16:00
08. 02. PO VŠECHNOPÁRtY
09. 02. Út VŠECHNOPÁRtY
20. 02. SO NÁVŠtĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMkA 16:00
22. 02. PO VŠECHNOPÁRtY
23. 02. Út VŠECHNOPÁRtY
29. 02. PO DEJVICkÁ LIVE - VEčERY S PRAHOU 6

(VStUP ZDARMA)
18:00

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
2/2016

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

Ve kterém roce si vzala Marie Sklodowska francouzského fyzika Pierre Curie?

 a) 1825,
 b) 1895,
 c) 1905.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
c) Mexický prezident  Benito Pablo Juárez García se narodil 21. 3. 1806.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží sadu dárkových předmětů z kolekce Škoda Auto.

1. Magdaléna Cejnarová, Praha 6  2. Vladimíra Jochalová, Praha 6  3. Daniela Stickelová, Praha 6

Ceny si vyzvedněte do 29. února 2016 v novém autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny od 
8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin. 

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

V únoru soutěžíme o tři publikace, které věnovalo nakladatelství MOTTO: Zajímavosti ze světových dějin,
autorky Stanislavy Jarolímkové. 

 Víte, čeho se báli afričtí 
černoši převážení do 
Ameriky? Jakou po-
choutku dopřával svým 
kočkám kardinál Riche-
lieu? Co dělal poslední 
čínský císař, když se 
mu nechtělo jít do ško-
ly? Proč se Albert Ein-
stein nestal vojákem? 
Poznejte zajímavosti 
ze života lidí na všech 
kontinentech v novově-
ku, které (možná) jinde 
nenajdete.



Ulice leží na rozhraní Prahy 6 a 7. Začíná 
na křižovatce Špejchar a je kolmá na třídu 
Milady Horákové. Na druhé straně pokra-
čuje v  Chotkovu ulici. Pojmenování pla-
tilo od vzniku v roce 1905 a vydrželo do 
léta 1940. V letech 1940 - 45 byl její název 
Riethova. Benedikt Rieth z Pístova (1451-
1534) byl významný stavitel české pozd-
ní gotiky a počátku renesance – úpravy 
Vladislavského sálu, chrám sv. Barbory 
v Kutné Hoře. K názvu Badeniho se vrátila 

v  letech 1945 – 51. Od tohoto roku byla 
přejmenována na Mičurinova. Ivan Vladi-
mír Mičurin (1855 – 1934), ruský a později 
sovětský biolog, šlechtitel a ovocnář. Od 
roku 1991 nese opět původní název.

Kazimír Felix hrabě Badeni byl polský 
šlechtic, předseda rakouské vlády, zrov-
noprávnil češtinu s  němčinou ve vyřizo-
vání českých záležitostí.

Kazimír Badeni se narodil 14. října 1846 
v Suchorowě v Polsku. Pocházel z polské 
rodiny italského původu, jež byla šlech-
tickou od 18. století. Vystudoval práva 
na Univerzitě v  Krakově, kde získal titul 
doktora práv. Od roku 1866 nastoupil 
do státních služeb. Působil jako úřed-
ník na předlitavském ministerstvu vnitra 
a ministerstvu zemědělství. Roku 1871 
se stal okresním hejtmanem v  Žovkově 
na východní Haliči, potom v  Rzeszówě. 
Od roku 1888 zastával funkci místodrži-
tele Haliče. Vrchol jeho politické kariéry 
nastal v  roce 1895. Od 2. října 1895 do 
28. listopadu 1897 byl předsedou vlády 
Předlitavska, v níž zároveň zastával i post 
ministra vnitra. Záhy po svém nástupu 
prosadil v říšské radě potřebnou reformu 
volebního práva, jež spočívala v zavedení 
páté volební kurie s  všeobecným voleb-
ním právem, kterou císař František Josef I. 
potvrdil 14. června 1896. Do této doby byl 
zaveden pouze systém čtyř kurií a to vel-
kostatkářská, městská, obchodních a živ-
nostenských komor a venkovských obcí. 
Tuto reformu dokázal Badeni mimo jiné 
díky podpoře mla-
dočechů, s  nimiž 
za odměnu začal 

vyjednávat o jazykových nařízení. Státní 
úředníci měli prokázat znalost obou jazy-
ků. Pro svůj návrh zrovnoprávnění češtiny 
a němčiny nejen ve vnějším, ale také ve 
vnitřním styku v  Čechách a na Moravě, 
ovšem nezískal podporu ani v parlamen-
tu, ani ve vládě. Doufal, že pro svůj návrh 
nalezne oporu u císaře a tak demonstra-
tivně podal demisi, kterou císař podle 
jeho očekávání skutečně nepřijal. Násled-
ně došlo v  poslanecké sněmovně říšské 
rady k  přeskupení sil a vytvoření široké-
ho uskupení, které Badeniho podpořilo. 
Jenže schvalování nařízení v parlamentu 
čelilo tvrdé opozici centralistických, ně-
meckorakouských sil. Ta vystupňovala 
svůj odpor a spustila proti vládě tvrdou 
obstrukci v Říšské radě. Celá věc se zača-
la přelévat i do pouličních demonstrací 
a česko-německé etnické napětí gradova-
lo. Tyto okolnosti přivedly Badeniho k po-
dání demise 28. listopadu 1897. Tentokrát 
ji císař přijal a za několik dní jmenoval 
novou vládu, která měla situaci uklidnit. 
Situace se však v Praze neuklidnila, potyč-
ky se konaly i nadále, a proto byl vyhlášen 
výjimečný stav.

Kazimír Badeni zemřel 9. července 
1909 ve vlaku, cestou za svého statku 
v  Surochowě na panství Busk, kde trávil 
poslední roky svého života po odchodu 
z vrcholné politiky.

Kazimír Felix hrabě Badeni byl po smrti 
oceňován v  českém tisku jako zastánce 
práv českého národa.    

(mip)
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Říká se, že nejstarší a nejdokonalejší hu-
dební nástroj je lidský hlas, i když podle 
antických bájí a básnické představivosti 
jím je rákosová píšťala. Už dávno před 
úsvitem lidských dějin na ni totiž hrál vítr. 
Nicméně zpěvu jako vědomé činnosti, 
schopné vyjádřit neuvěřitelnou škálu lid-
ských emocí, patří bezpochyby prvenství. 
Hudební nástroje, jako výtvor lidské ruky 
a důmyslu, vznikly později. Kompoziční, 
interpretační a výrazové možnosti zpě-
vu mnohonásobně stoupnou, pokud se 
hlas znásobí a vznikne skupina či těleso 
–  duo, kvarteto, pěvecký sbor. Zalíbení 
v nekonečných možnostech barevné šká-
ly lidského hlasu, vznikajících ze spojení 
sopránu, altu, tenoru a basu, sdružuje 
lidi od nepaměti. 

Velmi významnou, i když méně známou 
položkou kultury Prahy 6, jsou velká (co 
do počtu členů) umělecká tělesa působí-
cí v oblasti vážné hudby. A přece tu jsou 
s  námi už několik desetiletí. Dvě tělesa, 
smíšený pěvecký sbor a symfonický or-
chestr, o kterých je řeč, působí pod hlavič-
kou Uměleckého sdružení ČVUT a každé 
z nich samo za sebe i občasnou spolupra-
cí podle právě prováděného díla dohro-
mady reprezentují tu část hudby, kterou 
nikdy žádné instrumentální nebo vokální 
komorní těleso nemůže zastoupit, proto-
že jen ona jsou schopná interpretovat vel-
ká díla klasické hudby, jako jsou oratoria, 
kantáty, vrcholná díla sborové literatury, 
symfonie a nástrojové koncerty. 

Smíšený pěvecký sbor ČVUT je z dvou-
členného Uměleckého sdružení technic-
ké univerzity tím starším. Začátky ama-
térského pěveckého sboru se datují do 
r. 1949, což za tři roky bude úctyhodná 
sedmdesátka. Přes sedmdesát je také 
členů, původně studentů, absolventů 
a profesorů ČVUT, kteří po celou dobu 
jeho existence tvoří páteř, konstantu 
neboli jádro pěveckého sboru. K  nim se 
přimykají další lidé mimo univerzitu, lidé 
nejrůznějších profesí, které spojuje láska 
k hudbě a ke zpěvu. Přestože jde o ama-
térský sbor, jeho umělecké vedení tvoří 
profesionální hudebníci.

V repertoáru sboru jsou monumentální 
díla vokální literatury, od duchovní hudby 
děl vrcholného baroka, po tvorbu světo-
známých českých autorů 19. a 20. stole-
tí. V  jejich podání můžete slyšet moteta 
Jana Dismase Zelenky, Stabat mater nebo 
Te Deum od Antonína Dvořáka, Jarní ro-
manci Zdeňka Fibicha, Věčné evangelium 
a Mši B-dur pro sbor a varhany Leoše Ja-
náčka nebo díla mistra vokální kompozi-
ce 2. poloviny 20. století Zdeňka Lukáše. 
Nemohou chybět ani základní kameny 
sborové literatury Česká píseň Bedřicha 
Smetany a Moravské dvojzpěvy v úpra-
vě pro smíšený sbor Antonína Dvořáka. 
Lidové písně tvoří publikem vděčně přijí-
manou náplň koncertů. Pro jejich úpravy 
sáhlo umělecké vedení Pěveckého sboru 
ČVUT do tvorby Bély Bartóka, Zdeňka Lu-
káše, Eugena Suchoně a Miroslava Košle-

ra. Velký zájem o koncerty tohoto tělesa je 
v době vánoční, kdy v jeho podání uslyší-
te skutečné „hity“ vážné hudby: líbeznou 
Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby, 
Vánoční oratorium Camilla Saint-Saënse, 
Brixiho Missu pastoralis a množství po-
pulárních lidových koled českých, morav-
ských a lašských. Mimo to se sbor nebrání 
ani jiným hudebním žánrům, ať už se jed-
ná o spirituály, či sborové aranže rockové 
nebo populární hudby.

O provoz a potřeby Pěveckého sboru 
ČVUT, ale především o růst jeho umělec-
ké úrovně a budování repertoáru, peču-
je umělecké vedení: umělecký vedoucí, 
sbormistr a odborný pěvecký hlasový po-
radce. Všichni, kteří zastávají tyto pozice, 
jsou významnými osobnostmi českého 
interpretačního umění, jsou absolventy 
prestižních uměleckých škol (Konzervatoř 
v Praze, Akademie múzických umění, za-
hraniční stáže a mistrovské interpretační 
kurzy) a kromě dirigování a umění sbor-
mistrovského to jsou multiinstrumenta-
listé ovládající klavír, varhany, cembalo 
a další nástroje. Spolupracují s  dalšími 
pěveckými sbory, komorními a symfo-
nickými orchestry jako dirigenti, sólisté 
nebo členové těchto těles, působí jako 
sbormistři v  divadlech nebo na scénách 
muzikálové či swingové hudby.

Uměleckým vedoucím, hlavním sbor-
mistrem a mimo jiné i občanem Prahy 
6 – Vokovic je Jan Steyer  (*1982), ab-
solvent Konzervatoře v Praze a Hudeb-

O hudbě s Pěveckým sborem čVUt

ZÁCHRANA PŘED OBYčEJNÝM SLOVEM
V chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí  v Praze
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ní fakulty Akademie múzických umění 
v oborech hry na varhany a dirigování, 
účastník mistrovských kurzů předních 
osobností světové hudby. Již během 
studia na konzervatoři získal dirigent-
skou praxi jako umělecký vedoucí vo-
kálně-instrumentálního ansámblu Co-
llegium Carmina Antiqua zabývajícího 
se interpretací staré hudby a posléze 
působil jako sbormistr Pražského dívčí-
ho sboru a jako dirigent Jindřichohra-
deckého symfonického orchestru. Při 
dirigentské prácí nezanedbával ani var-
hanní činnost, ve které kromě sólových 
koncertů pravidelně spoluúčinkoval 
s  mnoha pěveckými sbory a orchestry, 
mimo jiné s  Českou filharmonií a Praž-
ským filharmonickým sborem. Po něko-
lik let také vyučoval jako hudební lektor 
na New York University in Prague (výuka 
vokálních ansámblů, výuka varhanní 
hry). Kromě uměleckého vedení sboru 
ČVUT je v  současné době Jan Steyer 
také sbormistrem Pražského smíšeného 
sboru, varhaníkem Univerzity Karlovy 
a pravidelně je zván jako lektor varhan-
ní improvizace a sbormistrovství na růz-
né mistrovské kurzy. Umělecky se podílí 
na natáčení mnoha nahrávek, ať už jako 
interpret, či jako hudební režisér, na-
hrává také pro Český rozhlas a Českou 
televizi. Koncertoval již ve většině zemí 
Evropy, opakovaně například i v Japon-
sku, Egyptě, Rusku a Číně.

Dalším osobností je klavírista a diri-
gent Jiří Voběrek  (*1965), který kromě 
Pěveckého sboru ČVUT, kde působí jako 
druhý sbormistr, umělecky vede Pražský 
pěvecký sbor Smetana. Vedle Swingban-
du Tábor spolupracuje jako klavírista, 
zpěvák i dirigent s Hudbou Hradní stráže 
a Policie ČR, formací The Tap Tap nebo 

Peshata. Znají ho také diváci pražské 
inscenace muzikálu Evita uvedené v di-
vadle Studio Dva.

Hlasová výchova  Pěveckého sboru 
ČVUT je v rukách pěvkyně Libuše Voběr-
kové, pedagožky zpěvu Divadelní fakulty 
AMU v  Praze, a Zuzany Laszloové, peda-
gožky zpěvu na Konzervatoři v Praze.

Pěvecký sbor ČVUT vystupuje na kon-
certech a hudebních festivalech jak v ČR, 
tak v zahraničí a pravidelně se s ním samo-
zřejmě můžete setkat i na předních praž-
ských pódiích vážné hudby jako je Smeta-
nova síň Obecního domu, Dvořákova síň 
Rudolfi na, Španělský sál Pražského Hra-
du, či sál Paláce Žofín. Kromě samostat-
ných sborových koncertů, spolupracuje 
s mnoha vynikajícími sólisty a hudebními 
tělesy (Symfonický orchestr Českého roz-
hlasu, Severočeská fi lharmonie Teplice, 
Hudba Hradní stráže a Policie ČR, Orques-
ta Sinfónica Chamartín Madrid aj.). Sbor 
také realizoval natáčení pro Českou te-
levizi a bývá pravidelně zván Kanceláří 
prezidenta republiky k  uměleckému vy-
stupování při slavnostních příležitostech 
a výročích České republiky. Mezi poslední 
úspěchy sboru patří provedení Requiem 
G. Verdiho ve Smetanově síni Obecního 
domu a v Katedrále sv. Víta v Praze.

Nejbližším vystoupením, kde si může-
te Pěvecký sbor ČVUT poslechnout, je X. 
ročník mezinárodního multižánrového 
festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro pa-
měť národa, Mene Tekel, jehož součástí 
je mimořádná ekumenická bohoslužba 
a koncert sboru. Uskuteční se 28. února 
2016 v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha na Pražském hradě ve 14 hodin. Vstup 
na ekumenickou bohoslužbu je volný. 

Snad budete se mnou souhlasit, že i ta-
kovým vrcholným zážitkům, jakým beze-

sporu bude vystoupení v  Katedrále Sv. 
Víta, dokáže zdárně konkurovat báječná 
atmosféra běžných zkoušek Pěveckého 
sboru ČVUT nabitá obyčejnou lidskou po-
spolitostí se spoustou legrace a přátelství, 
kde všichni slouží hudbě k  její skvělosti 
a slávě. Není zas tak těžké stát se sou-
částí sboru, protože ten je vždy otevřen 
přijímání nových členů, aby se zajistila 
kontinuita jeho bytí do další sedmdesát-
ky. Pokud zpíváte nebo máte chuť to zku-
sit, stačí se dostavit vždy ve středu mezi 
6. a 9. hodinou večerní do zkušebny na 
Karlově náměstí, místnost A-312, což je 
budova Fakulty strojní ČVUT. Nemusíte 
mít zrovna zlato v  hrdle, protože vše se 
dá cvikem a péčí o hlas rozvinout do nové 
kvality, kterou byste u sebe ani nečekali. 
(kontakt: http://sbor.cvut.cz)  

(red)

Se Severočeskou fi lharmonií Teplice v Dvořákově síni Rudolfi na, foto Roman Albrecht.

Jan Steyer, umělecký vedoucí Pěvecké-
ho sboru ČVUT a hlavní sbormistr.
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ÚNOR 2016
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

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

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

VÝSTAVA GALERIE VILLA PELLÉ

TVŮRČÍ DÍLNY 

 LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI V PRAZE 3 

 KC Vozovna, Za žižkovskou vozovnou 18, Praha 3 
 Výstava – soutěž – besedy – komentované vycházky – interaktivní literární mapa 
JAROSLAV FOGLAR / LADISLAV FUKS / HERMÍNA FRANKOVÁ / JAROSLAV HAŠEK / MILOŠ HORANSKÝ / IVAN MEDEK A RUDOLF MEDEK 
 / STANISLAV KOSTKA NEUMANN / VÍTĚZSLAV NEZVAL / JAN OTČENÁŠEK / FRANTIŠEK SAUER / JAROSLAV SEIFERT / TOYEN. 
 výstava a doprovodný program; do 19. 3. 
17. 02. | 10 h | Žižkovská avantgarda – Otázky lidské svobody a silné individuality, anarchismus, proletarizace nebo koncepty 
 civilismu a futurismu. S. K. Neumann, J. Seifert, V. Nezval, Devětsil a další. Přednáší PhDr. Tomáš Vučka. 
18. 02. | 18 h | O  Hermíně Frankové – Pořad o  známé spisovatelce a  autorce televizních scénářů, her, televizních filmů 
 a seriálů pro děti i dospělé, nejen o filmu Dívka na koštěti či úspěšné trilogii Ohnivé ženy.
 Literární soutěž o hodnotné ceny | více na www.literatiznasictvrti.cz; mob. 725 537 142; do 15. 4.

 SPLENDID ISOLATION 
 Vrbický / Smetana / Štourač   

Je dobrovolná izolace projevem outsiderství? Nebo naopak umělecké tvorbě svědčí? Odpověď hledejte na výstavě mapující jednu ze 
 současných podob kresby v dílech tří uměleckých solitérů původem z Vysočiny. | od 5. 2. do 30. 3.
 11. 02. | 18 h | Komentovaná prohlídka výstavy s autory a kurátorkou Kateřinou Černou

NEDĚLNÍ TVOŘENÍ S PÁNY PASTELKOU, MIKROTUŽKOU A UHLEM 

07. 02. a 21. 02. | 14 h | Zábavné tvůrčí dílny pro děti pod vedením lektorek z Artedu | více na www.villapelle.cz
Páteční dopolední dílny pro školy na objednání. Program je určen posledním třídám mateřských škol a prvním třídám škol základních.  
kapacita dílny je max. 25 dětí

LITERÁRNÍ FESTIVAL



KOMEDIE PODLE RENÉ FALLETA

K čEMu vyLEPšOvAT svěT, KDyž TO NEjLEPší byLO DávNO 
vyMyšLENO A cO sE všEchNO MůžE sTáT, KDyž uvAříTE 

DObROu zELňAčKu? sKvěLá KOMEDIE z FRANcOuzsKÉhO vENKOvA. 

OLDřIch vízNER - OTAKAR bROusEK ml. 
vOjTěch závEsKÝ - bARbORA jáNOvá - jAN szyMIK

REžIE Oldřich vízner - PRODucENT Rozálie víznerová
huDbA Ondřej brousek

vÝTvARNá sPOLuPRácE Tereza víznerová
vÝPRAvA zbyněk simčišin - PREMIÉRA 26/11/2015

www.agenturafamilie.cz        www.agenturafamilie.cz        

15. února 19:30 kino Dlabačov - www.Dlabacov.cz

A4 Veleslavín plakát Zelnacka.indd   1 14/01/16   22:04



Kanár na klavíru, bramboráky v potrubní 
poště a mnoho dalších neuvěřitelných pří-
běhů a historek, které zažili obyvatelé Prahy, 
slavní i beze jména, v posledních dvou stech 
letech. Dočtete se o nich v nové knize Re-
náty Fučíkové Praha v srdci, kterou na konci 
listopadu vydalo nakladatelství PRÁH. Svým 
laděním, poutavostí příběhů a tak trochu 
lehce strašidelnými a důsledně „noir“ ilust-
racemi se tato kniha může stát příjemným 
společníkem zimních večerů.

„Vltava bývala v  pravěku až stokrát 
mohutnější než dnes. Rvala se s  krajinou 
a hloubila klikaté kaňony. Na místě, kde 
se dala přebrodit, se usadili lidé a jejich 
osudy srostly v  město Praha. Voda v  řece 
tehdy letěla, zato čas plynul jen zvolna. 
Dnes je Vltava většinou krotká, ale čas na-
opak letí a víří v  zákrutech lidských osudů. 
Nechává nám zářezy ve zdech domů, otisky 
na dlažbě. Nechává stopy v našich srdcích.“

Název „Praha v  srdci“ vystihuje záměr 
knihy, její podstatu a konstrukci více, než 
jen jako básnický obrat. Mapy jednotlivých 
městských částí Prahy autorka a ilustrátorka 
v  jedné osobě vnímá nikoli topografi cky, 
ale výtvarně, jako obrysy podobající se ana-
tomickým částem těla, jako šíji, hrdlo nebo 
hruď, a v ní bije srdce – srdce města, srdce 
jako centrum emocí a statečnosti , srdce jako 
pumpa či hnací motor, jehož palivem jsou 
dějiny a lidé. Srdcem prochází houšť a spleť 
nitek příběhů jako žilek a cév, bez kterých 
srdce nemůže fungovat, stejně jako město 
nežije bez lidí. Srdce je také jediné, které au-
torka provede v rudé barvě, ostatní ilustrace 
jsou černé, vyfukují komiksovou bublinu 
s textem a nárokují si zvýšenou pozornost. 
Za rukáv je tahají události, které časem po-
hltí prostor, a tak místa ožívají svou vlastní 
pamětí. A to vše v dobách, kdy se velké ději-
ny hrnou přes hlavy lidí o překot nebo se za-
pouzdří v podivném bezčasí ještě divnějších 
režimů. A přece je kniha Praha v srdci dílem 
nepostrádajícím optimizmus, veselou mysl 
nebo patos vlastenectví. Zárukou laskavého 
nadhledu je autorka a zároveň ilustrátor-
ka knihy Renáta Fučíková.

Renáta Fučíková (*1964) vystudovala 
VŠUP, ateliér ilustrace a užité grafi ky. Kresli-
la storyboardy k reklamám, vedle knižních 
ilustrací píše a kreslí obrázkové seriály pro 
děti, vytvořila i několik poštovních známek, 
plakáty a programy pro Národní divadlo, 
ilustrovala učebnici prvouky. V současné 
době se věnuje autorským obrázkovým 

knihám. Za původní českou tvorbu pro děti 
a mládež již byla několikrát oceněna Zlatou 
stuhou.  Žije a pracuje v Praze, vystavuje 
doma i ve světě. 

Pokud budete chtít oněch 189 příběhů 
formálně zařadit, nebude to úplně snad-
né. Podle místa, situace a atmosféry děje si 
texty s žánrovou přesností hlavu nelámou. 
Svobodně je překračují a pohybují se na po-
mezí prostého vyprávění a literatury faktu 
s příměsí legend a lidových povídaček, kte-
ré se melou po generace a cestou na nich 
jako mech na kameni ulpí kousek tajemna 
a záhadnosti, což obzvláště u černých his-
torek zvýší jejich atraktivitu, a autorka tomu 
vychází vstříc. Originální místopis vysvětluje 
vznik názvů paláců, uliček nebo revolučních 
technických novinek průmyslových čtvrtí 
ovlivňujících chod města, a připomíná osob-
nosti, které se staly součástí konkrétního 
místa. Byly to hlavy korunované, pak nejrůz-
nější pohlaváři a politikové, novináři, fi lozo-
fové, vzpurní básníci, spisovatelé, populární 
herci a dokonce i Rolling Stones. Historky 
komické i příběhy k  zamyšlení jsou krátké, 
plynou lehce a dobře se čtou. 

Praha v  srdci si neklade za cíl být vyčer-
pávající historickou studií, je především je-
dinečným výtvarně-literárním vyjádřením 
uznávané autorky, která miluje své město. 
„Obyvateli Prahy byli Franz Kafka, Jaroslav 
Seifert, Bohumil Hrabal, Jaroslav Hašek, Jan 
Patočka, Jiří Dienstbier i Václav Havel. Pra-
hou pochodovala okupační vojska, v Pra-
ze na Vinohradech se bojovalo o rozhlas, 
v Kobylisích byli popravováni čeští vlasten-
ci, v Ruzyni zadržováni disidenti, v Libni byl 
spáchán atentát na říšského protektora. 
A kdysi průmyslové čtvrti jako Smíchov, Kar-
lín a Libeň psaly historii průmyslového věku, 
kdy se bída snoubila s úspěchem, pokrokem 

i nadějí na lepší zítřky,“ píše se v anotaci ke 
knize. Vznik této originální bohatě ilustro-
vané knihy o moderních dějinách hlavního 
města podpořila MČ Prahy 6. 

Samotná Praha 6 je zde zastoupena 
místy, událostmi a osobnostmi, kterými je 
tato městská část proslulá, a to v dobrém 
i neblahém slova smyslu. Tak například: 
tragická bitva na Bílé hoře a její důsled-
ky, architektonické klenoty, jako jsou pů-
vabný letohrádek Hvězda a Břevnovský 
klášter, dále věž v Ruzyni, původně komín 
cukrovaru předělaný na vodojem, později 
součást obávané věznice. Autorka zmiňuje 
také vznik letiště, dominantu Podbaby ho-
tel Družba, dnes International, chráněný 
skanzen architektury socialistického reali-
zmu stalinisticko-sovětského typu. Věnuje 
se kouzelné kolonii Baba, Müllerově vile 
na Ořechovce a hlavně osobnostem spja-
tým s Prahou 6 – Jaroslavu Seifertovi, vědci 
Ottu Wichterlemu, fi lozofu Janu Patočkovi 
nebo pěvkyni Emě Destinové, která v  roli 
Mařenky z opery B. Smetany Prodaná ne-
věsta zahájila provoz a v současnosti zno-
vuobnovenou tradici „open air“ festivalu 
v Šárce v  r. 1913. Hudební kapitolu Prahy 
napsali i členové Jazzové sekce – Artforum, 
dnes Unijazz, jehož kulturní platformou je 
dům U Kaštanu, někdejší sídlo „socanů“ na 
Břevnově, kde se kdysi zrodilo proletářské 
hnutí. Přestože se „nikdy do knihy nevejde 
všechno“, jak říká autorka, což je velká ško-
da, 189 příběhů Prahy není zas tak málo 
a stojí za to je číst.

(red)

Fučíková Renáta: Praha v srdci
- 189 příběhů města a lidí
nakladatelství Práh, 2015

PRAHA 6: MEZI OSADOU LOVCŮ MAMUtŮ
A STŘÍBŘITÝMI LÉTAJÍCÍMI STROJI.

O knize Praha v srdci

knihám. Za původní českou tvorbu pro děti i nadějí na lepší zítřky,“ píše se v anotaci ke 

Zleva: nakladatel Martin Vopěnka, autorka a ilustrátorka Renáta Fučíková, kmotři 
knihy  spisovatelka Iva Procházková a herec David Vávra.
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