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ačkoliv jsem dodržoval všechny rady, 
kterak nedostat chřipku (jimiž se sdě-
lovací prostředky jen hemžily), one-
mocněl jsem jí poměrně záhy a přispěl 
tak k  vrcholu epidemie. Ohleduplně 
jsem si vzal dovolenou, abych viry 
nešířil v práci, v hromadné dopravě či 
v obchodě a nechal propadnout i  líst-
ky do divadla. Bacilům to bylo patrně 
líto, s o to větší vervou se vrhli na man-
želku. Doma to vypadalo jako v lazare-
tu a  nejpreferovanější činností se pro 
nás oba stalo ležení v  posteli. Každý 
ve  své. Je pravda, že proti této (ne)
aktivitě nemám závažnějších připo-
mínek ani když jsem zdravý, ale tento-
krát mě ležení a  povalování už vážně 
nebavilo. Jenomže nic jiného nám ne-
moc příliš neumožňovala. A  tak jsem 
smrkal, kašlal a  frkal, potil se, bolelo 
mě všechno, ani číst jsem si pořádně 
nemohl. Zmohl jsem se leda na to pus-
tit si televizi nebo video a  vzhledem 
ke  svému zdravotnímu stavu nijak 
zvlášť pozorně sledovat zpravodajství 
nebo pohádky. Vlivem horečky mi ale 
jedno splývalo s  druhým. Když teplo-
ta klesla, váhal jsem, zda jsem se prve 
nestal obětí halucinací a raději si ově-
řil zpětně, na  co jsem se den předtím 
v televizi díval a co jsem si pustil na vi-

deu. Musím říct, že jsem docela užasl. 
Halucinace jsem žádné neměl, pouze 
jsem náhodou bezprostředně po sobě 
zhlédnul dva pořady, z  nichž obou si 
dovolím níže doslovně citovat. Aby 
nedošlo k záměně, uvádím pro jistotu 
rovněž osoby a  obsazení. Jak to tedy 
bylo? Na videu jsem si pouštěl už kla-
sickou filmovou pohádku Šíleně smut-
ná princezna (při  níž jsem si v  pově-
domí broukal jednu písničku) a  hned 
poté jsem sledoval zprávy: 
    
„Kujme pikle, kujme pikle, 
obvyklé i neobvyklé.
Kujme pikle, pikle kujme, 
snad se pikle s piklí ujme, 
budeme pikliti 
za královské tititi.
Kujme pikle, kujme pikle, 
správná pikle lidi zvikle.
Kujme pikle, pikle kujme, 
spekulujme, intrikujme,
lepšího nic není 
nad pořádný piklení.“

Josef Kemr – rádce X,
Darek Vostřel – rádce Y.

„Válková se mimochodem podělala, že.“ 
„No.“ 
„Já jí nabídl pomocnou ruku...“
„Přesně. A  ona to vzdá nesmyslně, no. 
Klasika.“ 
„A mohla. Já bych tím opět demonstro-
val pravomoci prezidenta…“ 
„Mohla sedět v nemocnici a léčit se šest 
měsíců.” 
„…protože prezident může odmítnout 
demisi, kterou podá ministr. Ne demisi, 
kterou odvoláváš, ale kterou podá mi-
nistr. Tak jsem tak chtěl učinit a demon-
strovat tím svoji sílu. A ona se vzdala.“

Miloš Zeman – prezident České re-
publiky, 
Hynek Kmoníček - ředitel zahranič-
ního odboru Kanceláře prezidenta 
republiky.

V chřipkovém oblouznění se mi kouz-
lem nechtěného v  hlavě propojilo 
něco vlastně zcela typického…

Jiří Hruška



Režisér František Vláčil má v  Praze 6 
pamětní desku. Vůbec první pamětní 
desku připomínající život a  dílo režiséra 
Františka Vláčila v České republice odhali-
li koncem ledna zástupci radnice městské 
části Praha 6 společně s  jeho syny a her-
cem Janem Kačerem. Slavnostního aktu 
se zúčastnili také zástupci ministerstva 
kultury, Národního fi lmového archivu, 
Státního fondu kinematrografi e a  Studií 
Barrandov. Deska byla odhalena v den 16. 
výročí úmrtí režiséra na  domě v  Čínské 
ulici č. 5, kde Vláčil žil.  „Jsem velmi rád, že 
se zde scházíme v takto významný den, při 
takové příležitosti. V rodišti Františka Vláči-
la v Českém Těšíně se pokud vím, v minulos-
ti o pamětní desce jednalo, ale nakonec se 
to neuskutečnilo. Naopak v Praze 6 má tak 
režisér, kterého já osobně považuji za  nej-
lepšího tvůrce, ode dneška svou vůbec první 
pamětní desku,“ řekl Jan Lacina, zástupce 
starosty Prahy 6 pro oblast kultury. „V mi-

nulosti jsme navrhovali, aby bylo Františku 
Vláčilovi uděleno čestné občanství Prahy 
6. To se nestalo, takže to budeme prosazo-
vat znova. Jsem velmi rád, že zde pamětní 
deska je a  dovolím si už jen připomenout 
jeho slavný citát: Kdo chce, hledá způsob, 
kdo nechce, hledá důvod,“ řekl Antonín Ne-
chvátal, zástupce starosty Prahy 6 odpo-
vídající za vzhled městské části. Autorem 
desky o rozměrech půl metru na metr je 
sochař Tomáš Medek. Námětem je fi lmo-
vý pás s  typickým pruhem na  spodním 
a horním perforovaném okraji. V levé čás-
ti je umístěn portrét Vláčila. Při slunečním 
odlesku může dílo stejně jako fotografi e 
střídavě připomínat negativ a  pozitiv. 
Radnice za  desku zaplatila 185 tisíc ko-
run. „Od Prahy 6 je to velmi pěkný počin 
připomínky mého otce a děkuju všem, kte-
ří se o to zasloužili. Na druhou stranu je mi 
trošku líto, že se na sklonku života a za jeho 
života tohoto významného ocenění nedo-

stalo otci už tehdy, děkuji,“ řekl František 
Vláčil, syn režiséra. „Celou desku jsem pojal 
jako fi lmové políčko, je černobílá, jako byly 
Vláčilovy černobílé fi lmy, je stříbrná, jako 
jsou umělci stříbrného plátna a text je pojat 
jako závěrečné titulky od  fi lmu,“ vysvětlil 
autor desky Tomáš Medek. František Vlá-
čil (19. 2. 1924 Český Těšín – 27. 1. 1999 
Praha) patří k  nejuznávanějším českým 
fi lmovým tvůrcům. Do dějin domácí kine-
matografi e se zapsal svou monumentál-
ní historickou freskou Markéta Lazarová 
považovanou za  nejlepší tuzemský fi lm 
všech dob. Pro mimořádné výtvarné cítě-
ní byl označován za básníka a malíře stří-
brného plátna. Uznání mu přinesly i další 
snímky Údolí včel, Ďáblova past, Stíny 
horkého léta, Adelheid, Dým bramborové 
natě, Koncert na  konci léta, Mág či Hadí 
jed. V roce 1994 převzal prvního Českého 
lva za celoživotní dílo.

Nové stanice metra jsou hotové. Čtyři 
nové stanice metra linky A jsou již hotové 
a 9. února jimi projela první skutečná elek-
trická souprava – i když zatím jen ve zku-
šebním režimu. Dopravní podnik stavbu 
přebral a  začal s  testovacím provozem. 
Cestující se z  Dejvické do  nové konečné 
stanice Nemocnice Motol svezou poprvé 
zřejmě 6. dubna. V podzemí byly zaháje-

ny kolaudace a  zkratové zkoušky. Pokud 
testování neukáže komplikace, odstartují 
na  novém úseku metra zkoušky bezpeč-
nostního zařízení. Díky němu může do-
pravní podnik například kontrolovat, zda 
vlaky v  metru nejedou rychleji, než by 
měly, či zda jsou od sebe jednotlivé sou-
pravy při jízdě dostatečně vzdálené. Až 
toto testování skončí, po kolejích budou 

jezdit další soupravy podobně, jako by už 
vozily cestující, stále to však bude nane-
čisto. Půjde o takzvaný ověřovací provoz, 
který bude poslední fází zkoušek před 
samotným zprovozněním metra. Všechny 
podzemní práce včetně eskalátorů jsou 
již hotové, termínu otevření by tak nemě-
lo nic bránit.
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Změny MHD musí ROPID předělat, Praha 6 
uspěla se svými připomínkami. Praha odmít-
la podobu zamýšlených změn MHD. Od dubna 
se upraví jen povrchové linky v okolí prodlou-
ženého úseku metra A v Praze 6, i jejich návrh 
ale projde revizí. Na  tiskové konferenci   12. 
února to řekl náměstek primátora Petr Dolínek. 
Zamýšlené změny se staly terčem kritiky měst-
ských částí i obyvatel, celkem magistrát eviduje 
na  3000 připomínek. „Vítáme, že hlavní město 
Praha vyslyšelo hlas Prahy 6 a zavedou se pouze 
nezbytné změny v  MHD a  ne změny celoplošné, 
které ROPID původně naplánoval. Budeme nadá-
le trvat na tom, aby změny MHD byly co nejvíce 
promyšlené a  vyhovovaly co nejvíce občanům. 
MHD je tady pro lidi a ne lidé pro to, aby sloužili 
MHD,“ řekl Ondřej Kolář, starosta městské čás-
ti Praha 6. „Jsem za  rozhodnutí  náměstka Petra 
Dolínka vrátit navrhované změny MHD společ-
nosti ROPID k přepracování velmi ráda. Oddálení 

plošných změn MHD je přínosné i  proto, aby se 
mohlo naplánovat posílení MHD v souvislosti se 
zavedením zón placeného stání v Praze 6,“ řekla 
Petra Kolínská, zástupkyně starosty zodpoví-
dající za  oblast dopravy. „Prošel jsem všechny 
námitky a  i přesto, že oceňuji rychlost, se kterou 
ROPID velkou část připomínek pozitivně vyřešil 
a  zapracoval, shledal jsem oprávněnost dalších 
mnoha připomínek, které zohledněny nejsou. 
Vracím tedy návrh ROPIDu k zásadnímu přepra-
cování tak, aby byl v souladu s požadavky měst-
ských částí a  především ku prospěchu Pražanů,“ 
oznámil Petr Dolínek. Zároveň dodává: „Již před 
volbami jsme avizovali, že chceme napravit to, 
co se nepovedlo při revizi pražské hromadné do-
pravy v roce 2012 a v současném návrhu některé 
zásadní změny zapracovány nevidím. K 6. dubnu 
proto proběhne pouze úprava těch linek MHD, 
která je nezbytně nutná, aby byly splněny pod-
mínky související s  fi nancováním stavby metra 

A z evropských dotací a nedocházelo k dublování 
dopravy v lokalitách kolem nových stanic metra.“
Náměstek Dolínek současně uložil ROPIDu, aby 
začal pracovat na novém návrhu změn v praž-
ské hromadné dopravě, ve  kterém budou zo-
hledněny již zaslané připomínky a bude refl ek-
tovat požadavky jednotlivých městských částí. 
Jasné ale v  tuto chvíli není ani to, jak budou 
nově jezdit linky v  okolí prodlouženého met-
ra A. Také ty totiž Ropid společně s DPP a Pra-
hou 6 znovu posoudí. „Musí to udělat tak, aby 
mohly začít od  6. dubna platit,“ dodal Dolínek. 
Místostarostka Prahy 6 Petra Kolínská uvedla, 
že s Ropidem ani DPP se na znění změn ještě 
radnice nedohodla. Nejvíc připomínek vyslovi-
ly čtvrti v západní části Prahy, jedním z nejhla-
sitějších kritiků byla Praha 6, kudy vede nová 
část metra. Výhrady měly ale i ostatní městské 
části, kterým vadilo, že se mění MHD i na druhé 
straně Prahy, než kudy vede nové metro.

JAK SE VYVÍJELA JEDNÁNÍ O ZMĚNÁCH V MHD
Rada na  jednání 7. 2. odmítla návrh změn 
MHD. Rada městské části Praha 6 na svém  mi-
mořádném jednání  7. února projednala své 
stanovisko k ROPIDEM navrhovaným změnám 
MHD po  otevření metra A  do  Motola. „Rada 
městské části Praha 6 nesouhlasí s redukcí povr-
chové dopravy MHD v  navrhovaném rozsahu,“ 
píše se v přijatém usnesení. Praha 6 požaduje 
zrušení tramvaje č. 2, zachování stávající tra-
sy u  tramvaje č. 18, 20, 22 a  důrazně odmítá 
hlavně změny u  linky autobusu č. 180 a  č. 
174. „Praha 6 žádá radu hlavního města Prahy 
a ROPID, aby byly k 6. dubnu 2015 zavedeny jen 
změny bezprostředně související se zprovozně-
ním prodloužené trasy metra A. Konkrétně jde 
o  ukončení autobusových linek u  stanic metra 
Veleslavín a Bořislavka, dále zrušení tramvajové 
linky číslo č. 2. Zároveň žádáme,  aby další změny 
byly provedeny až po vyhodnocení přepravních 
průzkumů, zpracování oponentních posudků 
a  věcném vypořádání všech připomínek měst-
ské části Praha 6. Za  druhé rada hlavní město 
a  ROPID žádá, aby posílily MHD v  souvislosti se 
zavedením zón placeného stání,” řekl Ondřej 
Kolář, starosta městské části Praha 6. Ostatní 
navrhované změny považuje Praha 6 za nutné 

projednat v  dostatečném časovém předstihu. 
Zásadní změny ve vedení linek MHD musí být 
opřeny o  analýzu dodržování jízdních řádů 
u metrobusů a analýzu směrového zatížení li-
nek. Pro Prahu 6 jsou nepřípustné změny, které 
navyšují počet přestupů, respektive prodlužují 
cestovní dobu nebo prodlužují interval. „Vy-
zvali jsme radu hlavního města Prahy a  společ-
nost ROPID, aby radikální změny ve vedení MHD 
odložily. Je potřeba čas na  prověření alternativ 
a  vypořádání zásadních připomínek Prahy 6. 
Hlavní město by nemělo opakovat chybu z roku 
2012, kdy nebyly připomínky městských částí 
zapracovány a  mnohé změny byly k  horšímu,“ 
řekla Petra Kolínská, zástupkyně starosty od-
povědná za oblast dopravy. Zároveň rada do-
dala: Městská část Praha 6 neúspěšně usilovala 
o včasné projednávání návrhu možných úprav 
povrchového linkového vedení MHD v souvis-
losti se zprovozněním nových stanic metra A. 
Projednání s MČ Praha 6 však začalo teprve 16. 
ledna 2015, tj. necelé 2 a půl měsíce  před ohlá-
šeným zavedením změn. Tuto lhůtu považuje 
rada městské části s ohledem na rozsah a cha-
rakter změn za hrubě nedostatečnou.

Praha 6 požadovala zachování stávající 
trasy u tramvaje č. 18, 20, 22 a u auto-
busu č. 180. Další zásadní připomínky 
měla radnice k  osmi autobusovým lin-
kám takto:

Autobusové spoje:

108 požadavek na prodloužení linky ke
 stanici metra Sídliště Petřiny
118 požadavek na zřízení zastávky
 v Břevnově
131 požadavek na zřízení zastávky Sušická
143 požadavek na zřízení zastávky Hládkov
168 linku vést ke stanici metra
 Sídliště Petřiny
174 požadavek provozovat linku celodenně 
 a celotýdenně
180 zachovat stávající trasu
 na Vítězné náměstí
191 použít na místo kloubového busu solo vozy
555 zajistit změnu trasování linky
 Šáreckým údolím do ZŠ Bílá a ZŠ
 Ant. Čermáka (nad rámec
 navrhovaných změn)

Praha 6 prosadila zachování tří tramva-
jí i  spoje v  Břevnově. Ve  čtvrtek 19. 2. 2015 
byla dohodnuta konečná verze úprav povr-
chové MHD k  termínu otevření čtyř nových 
stanic metra A  v  západní části Prahy od  7. 4. 
2015. Změny se budou týkat pouze oblastí do-
tčených prodloužením metra. Kromě zrušené 

tramvajové linky č. 2 se ostatní linky tramvají 
nezmění, autobusové změny budou zname-
nat například zkrácení linek jedoucích po Ev-
ropské ulici k novým stanicím metra, naopak 
v  Patočkově ulici zůstane rozsah autobusové 
dopravy zachován. Jasné jsou také parametry 
provozu metra A v novém úseku. Od prvního 

dne provozu bude sledována a  vyhodnoco-
vána aktuální poptávka. „Jsem velmi rád, že 
se podařilo tak rychle dosáhnout širší dohody 
mezi ROPIDem a  dotčenými městskými částmi 
na  úpravách linek tramvají a  autobusů. Díky 
tomu bude dostatek času na  přípravu nových 
jízdních řádů i na informování cestující veřejnos-
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ti,“ uvádí Petr Dolínek (ČSSD), náměstek primá-
torky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy. 
„Ostatní změny navrhované ROPIDem budou 
v  následujícím období podrobeny širší diskusi 
a doplněny o dosud nezapracované připomínky 
městských částí,“ dodává Dolínek. Schválené 
změny od  7. 4. 2015 budou znamenat pře-
devším zrušení tramvajové linky 2 a  zkrácení 
autobusů jedoucích po  Evropské ulici ke  sta-
nicím metra Nádraží Veleslavín, resp. Bořislav-
ka. „Naopak část autobusových linek ve  směru 
od  Berouna, Rudné, Ořechu a  Řeporyjí, které 
jsou nyní ukončeny u  metra B, bude prodlou-
žena k  nové stanici metra A  Nemocnice Motol 
a  do  obratiště Vypich. Podařilo se také obhájit 
vznik nové metrobusové linky 142, která bude 
rychle a v krátkém intervalu propojovat význam-

né oblasti západní části Prahy s  metrem A  i  B,“ 
upřesňuje Pavel Procházka, pověřený řízením 
ROPID. „Důležité pro občany Prahy 6 je, že rad-
nice uhájila zachování tramvaje č. 18 na Petřiny, 
beze změny zůstávají zatím také tramvaje č. 20 
a č. 22. Radnice také prosadila, že na Patočkově 
zůstala autobusová obsluha tak, jak je dnes. Bu-
deme nadále trvat na tom, aby změny MHD byly 
co nejvíce promyšlené a  vyhovovaly co nejvíce 
občanům,“ řekl Ondřej Kolář, starosta městské 
části Praha 6. „Navržené změny akceptujeme. 
Zlepšuje se spojení Ruzyně a  Malého Břev-
nova s metrem. Za  ideální ale nepovažujeme 
ztrátu přímého spojení Petřiny – Nové Butovi-
ce,“ uvedla Petra Kolínská, zástupkyně starosty 
Prahy 6 zodpovídající za oblast dopravy.

Starostu a radní Prahy 6 navštívila praž-
ská primátorka. Starosta Prahy 6 Ond-
řej Kolář (TOP 09)  přijal začátkem února 
na  radnici primátorku hlavního města 
Prahy Adrianu Krnáčovou (ANO 2011). 
Primátorka byla na  radnici vůbec poprvé 
od svého uvedení do funkce. Během téměř 
dvouhodinové návštěvy nejprve hovořila 
se starostou a poté s radními Prahy 6. „Pri-
mátorka návštěvou radnice Prahy 6 zaháji-
la sérii, kdy postupně navštíví i další pražské 
radnice. Prahou 6 začala, také proto, že zde 
bydlí. Chce nastartovat lepší komunikaci 
mezi městskými částmi a hlavním městem. 
Ptala se nás na  provozně technické věci 
a další témata a těším se na vzájemnou spo-
lupráci,“ řekl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. 
„Mluvili jsme o  věcech, které nás potkaly 
všechny, to jest hromada nedodělané práce 
a nutnosti rychle se zorientovat. Shodli jsme 
se na  tom, že nejlepší bude, když městské 
části budou intenzivně komunikovat s ma-
gistrátem o těch svých bolestech a výzvách, 
které mají a  magistrát se bude snažit vyjít 
jim podle svých možností co nejvíce vstříc, 
aby jim pomohl realizovat jejich plány. Pro-

tože úřad – magistrát, to není město, město 
jsou právě městské části a jsou to starostové 
a radní, kteří jsou občanům nejblíže,“ řekla 
po setkání primátorka Adriana Krnáčová. 
Prahu 6 nyní nejvíce trápí doprava a plá-
nované změny MHD po  otevření metra 
do  Motola. „Je to opravdu velká výzva, 
protože všechno se nahrne najednou – tu-
nel Blanka, metro A. Ke změně jízdních řádů 
v  této souvislosti je potřeba přistupovat 
s náležitou péči a je potřeba vycházet vstříc 
občanům, kteří mají právo říct na  změny 
MHD svůj názor a je to poprvé, co se ptáme 
občanů, co si myslí o  těch změnách. To, že 
ty změny nebudou tak, jak byly nastavené, 
to je úplně jasné, musí nastat nějaké revize, 
protože už nyní vidíme, že spokojenost není 
veliká. Na druhou stranu chápu, že jakmile 
se otevřou dva tahy, tzn. metro A  a  tunel 
Blanka, tak si to vyžádá určitou modifika-
ci tak, aby doprava plynula. Právě Prahu 
6 bude čekat velká zkouška. Budu se ještě 
chtít podívat na nějaké plány a predikce, co 
se stane, když se otevře tunel Blanka, mám 
naplánovanou schůzku s TSK,” řekla primá-
torka Adriana Krnáčová.



Nejprve si vyjasněme, zda jste příbuz-
ný s fotbalistou Erichem Brabcem?
Nejsme nijak příbuzní. Já ho jako hráče 
zaregistroval až ve  Slávii, když tam vedl 
jejich velkou jízdu. Potom se naše cesty 
spojily ve Spartě a pár zápasů jsme hráli 
vedle sebe.
Co Vás přivedlo k fotbalu?
Rodiče. Táta taky kopal, sice nic velkého, 
ale nějaké přebory, třídy a  divize. Takže 
mne k fotbalu odmalička vedl také.
Kdy a jak jste se mu začal věnovat vážněji? 
Už v pěti letech mě rodiče přivedli na ná-
bor na Spartu. Spolu s dalšími prcky jsme 
tam lítali mezi kužely, vytřídili z nás asi 15 
kluků, kterým to šlo nejlépe a  vzali nás 
do  Sparty, kde jsme začali trénovat pod 
odborným vedením. 
Letos v  létě Vám bude třiadvacet let, 
a to jste už osmnáct let ve Spartě?
No, je to tak. Tedy minus dva roky, kdy 
jsem byl ve Viktorii Žižkov.
Takže jste ve  své dosavadní kariéře 
hrával i za jiný klub?
Od  svých šestnácti do  osmnácti let jsem 
hrál za Viktorii Žižkov. Zrovna když postou-
pila do nejvyšší Gambrinus ligy, přestoupil 
jsem zpátky do Sparty. Ale ještě asi tři čtvr-
tě roku jsem hostoval ve  Zbrojovce Brno. 
Za áčko Sparty hraju poslední tři roky.

Pamatujete si svůj první ligový gól?
Docela dobře. Bylo to už za Spartu v utká-
ní hraném v Brně proti Znojmu, které teh-
dy nemělo schválený svůj stadion. 
Který gól ve Vaší dosavadní kariéře po-
važujete za nejdůležitější?
Myslím, že můj zatím nejdůležitější gól 
padl v  semifi nále mistrovství Evropy 
do  19 let. Podařilo se mi vstřelit vyrov-
návací branku Severnímu Irsku, a to nám 
umožnilo postoupit do dalších bojů a na-
konec získat stříbro.
Je to Váš doposud největší sportovní 
úspěch?
Já si asi více cením mistrovského titulu 
Gambrinus ligy  minulý rok se Spartou. 
Úsilí získat titul mistra ligy trvá po  dobu 
deseti měsíců, což je obtížnější než turnaj, 
který jsme hráli jako mládežníci. 
Máte svůj fotbalový vzor a proč?
Mám, je jím bývalý sparťanský obránce 
a český reprezentant Jiří Novotný. A ze za-
hraničních je to Vincent Kompany, stoper 
a kapitán Manchester City a také kapitán 
belgického národního týmu. 
Bude mít Sparta i  letos domácí titul? 
A cesta do pohárů je otevřená?
Samozřejmě budeme dělat všechno pro 
to, abychom titul v letošní SYNOT lize zís-
kali. O účasti v pohárech se bude rozho-

dovat asi až v létě, ale nejjednodušší cesta 
do Ligy mistrů určitě vede přes zisk mis-
trovského titulu.
Která další mužstva patří letos mezi fa-
vority?
Především Plzeň a Jablonec.
Vedete si svoji hráčskou statistiku
- starty, góly apod.?
Ne, sám si žádnou statistiku nevedu. Ne-
vím, jestli to nesledují moji rodiče. Ale 
v tomto ohledu spoléhám na sparťanské 
internetové stránky, kde podrobné statis-
tiky vedou pro každého hráče. 
Jaký je Váš rituál, když vstřelíte gól?
Začal jsem dělat takovou oslavu ve  sty-
lu spartakiádního běžce ze 60. let – ruce 
na prsa a vysoká kolena. Všichni se tomu 
smějí a mě to baví.
Jarní část SYNOT ligy ročníku 2014/2015 
začala teprve před pár dny. Co dělají 
fotbalisté mimo sezonu? Lenoší?
To jenom málo. Zimní příprava bývá docela 
dlouhá, ale měli jsme asi tři týdny volno.
Jak jste je využil? 
Jeli jsme se s přítelkyní na dovolenou do Říma 
a  potom přes silvestra na  tři dny na  hory. 
Změnili jsme prostředí a regenerovali.
Jak vypadala zimní příprava? Uložil 
vám trenér něco speciálního?
Nic jsme nepřehlíželi a na závěr přípravy 

JSEM DOSTAL JEN DVAKRÁT V ŽIVOTĚ
Rozhovor s fotbalistou Jakubem Brabcem
Fotbalista a mládežnický reprezentant Jakub Brabec (nar. 6. srpna 1992) působí v naší nejvyšší fotbalové soutěži jako obránce 
klubu AC Sparta Praha. Jeho zatím největším reprezentačním úspěchem je zisk stříbrné medaile z mistrovství Evropy 2011 hrá-
čů do 19 let v Rumunsku, kde byl tehdy kapitánem našeho týmu. I když je sparťanským odchovancem, do „dospělého“ fotbalu 
vstoupil v barvách FK Viktoria Žižkov, s níž v sezoně 2010/11 vybojoval postup do Gambrinus ligy. Ve Spartě je od roku 2011, 
ale téměř celou sezonu 2012/13 strávil na hostování v FC Zbrojovka Brno. Následující sezonu 2013/14 už ale jako zadák A muž-
stva Sparty Praha slavil zisk ligového titulu. Zahrál si za ni i v předkole Ligy mistrů UEFA a Evropské ligy.
Jakub Brabec má maturitu v oboru ekonomika a podnikání. Měří 186 cm, váží 79 kg. Na drese nosí číslo 5. Je čerstvě ženatý.

JSEM DOSTAL JEN DVAKRÁT V ŽIVOTĚ
ČERVENOU KARTU

6



jsme se v  tréninku soustředili na  kom-
paktnost celého týmu v  obraně, protože 
ta začíná už u útočníků a je třeba mít vůči 
soupeři pokryté všechny důležité prosto-
ry. To záleží na  tom, proti komu zrovna 
hrajeme, protože každý soupeř hraje ji-
ným systémem, na každého je třeba při-
pravit se trochu jinak a vykrýt místa, která 
nejvíce využívá.
Ve sportovním tisku se objevila zpráva, 
že největší slabinou současné Sparty je 
obrana. Myslíte si to jako obránce také?
Řekl bych, že média to dost zveličila. Je 
pravda, že v zimní přípravě nastaly situace, 
kdy jsme inkasovali více branek. Je to tím, 
že jsme hráli  s pro nás neznámými týmy, 
na  které se nejde dopředu beze zbytku 
připravit. Když hrajeme proti mužstvům 
z  naší ligy nebo evropským soupeřům, 
s nimiž jsme se již setkali a máme o nich 
informace, víme, jaký je jejich herní styl, 
na  které hráče si máme dát pozor a  po-
dobně. Ale v  rámci zimní přípravy jsme 
hráli na umělé trávě na Strahově třeba se 
Žilinou, Trnavou a dalšími kluby, o kterých 
tak velký přehled nemáme. Vznikají tak 
situace, že se rotuje sestavou a  různě se 
mění stopeři a obránci a pak trvá nějakou 
dobu, než si to všechno sedne. To s sebou 
přináší určité chyby. Záleží také na kvalitě 
soupeřů. Na Kanárských ostrovech nás če-
kal velmi silný celek, s nímž jsme prohrá-
li 5:2. Přitom ve  všech zápasech za  celou 
přípravu jsme dostali dohromady 14 gólů, 
takže těch pět v jediném utkání je z toho-
to počtu více než třetina. Samozřejmě, že 
média si do  toho ráda píchla. Myslím si 
ale, že to opravdu důležité nás čeká až teď 
na jaře v ligových zápasech.
Vy osobně jste v  hodnocení novinářů 
dopadl vcelku dobře. I když je pořád co 
zlepšovat. Na co se zaměříte, co chcete 
ve svém herním projevu změnit?
V  zimní přípravě jsem z  obránců ode-
hrál nejvíce minut, protože brzy se zranil 
Mário Holek a já coby nejmladší jsem byl 
nasazován jako nejčastější alternativa. 
V  jednom dni se mi dokonce povedlo 
odehrát i zápas a půl. Bylo to pro mě ná-
ročné, ale herní praxe je mnohdy daleko 

důležitější než trénink.
Mluvil jste o přítelkyni, ale teď je to už 
Vaše manželka. Kdy a kde jste se vzali?  
Stalo se tak 15. 2. 2015. Datum nám vy-
bral pan trenér Lavička tak, abych mohl 
mít pár dnů po sobě volno, protože jsme 
se svatbou nechtěli čekat až do léta. Byla 
to neděle, přičemž ještě v  sobotu jsem 
hrál zápas. Vzali jsme se u nás v Červeném 
Újezdě, kde bydlí moji rodiče a já tam vy-
růstal. Kačka je z vedlejší vesnice – z Ptic. 
Svatbu jsme měli na novém hradě, který 
byl někdy kolem roku 2000 v  Červeném 
Újezdě postaven. Potom jsme přejeli 
kousek dál na  hostinu a  večer se zase 
vrátili na  hrad, kde byla večerní párty, 
na níž přišlo asi sto lidí. Musím říct, že to 
bylo docela náročné, ale krásné a  jsme 
rádi, že jsme si to užili s  tolika nám blíz-
kými lidmi.
Vaše manželka je také sportovkyně?
Jenom tak normálně, jako hobby. Ráda 
cvičí, plave, lyžuje a  dělala také lektorku 
zumby, což je taneční fi tness program. 
S tím si ale teď na čas musí dát pokoj…
Předpokládám, že fotbal má ráda a ro-
zumí mu?
Kačka byla vychovaná spíš na  hokeji. 
Na fotbal začala s mými rodiči chodit, až 
když jsme se seznámili. Teď už dokonce ví, 
co je to ofsajd.
Se Spartou máte podepsanou smlouvu 
až do  června 2018. Není to pro fotba-
listu Vašeho věku omezující? Co kdyby 
přišla lepší nabídka? Nebo Vám to při-
náší herní klid?
Pro mě je lepší mít jistotu, že jsem pod 
smlouvou, že mám kde hrát. Novou 
smlouvu jsem podepisoval loni v  září 
a nepřemýšlel jsem nad tím, jestli na dva, 
nebo na  čtyři roky. Jsem realista a  vím, 
že v životě se může stát cokoliv. Navíc si 
nemyslím, že by to byla překážka pro ně-
jaký případný budoucí přestup. Přestupy 
se běžně dělají v  době, kdy je hráč pod 
smlouvou, aby za  něj jeho klub, který 
do něho investoval, získal také něco zpět.
Měl jste už nabídky na  zahraniční
angažmá?
Pár jich proběhlo, naposledy vloni v  létě. 

Sparta je zamítla a  já myslím, že to je 
dobře, protože chci mít postupný přiro-
zený posun. Chtěl bych ještě něco ode-
hrát za Spartu, získat titul a dostat se s ní 
do evropské ligy. Těším se také, že si zahra-
ju na červnovém mistrovství Evropy do 21 
let, které se poprvé bude hrát v České re-
publice, v Praze. Naše konfrontace s ostat-
ními národními týmy bude určitě zajíma-
vá a myslím, že mi to dá dost zkušeností 
i  na  to, abych se později lépe uměl roz-
hodnout jak, kdy a kam dále pokračovat.
Počkejte, Vám přece bude už třiadvacet 
let, takže se Vás tohle mistrovství netýká?
Ale týká. Mistrovství Evropy do 21 let to-
tiž hrají hráči, kterým nemusí být aktuál-
ně jednadvacet, ale v  tomto věku začali 
hrát kvalifi kaci na  šampionát – což bylo 
přede dvěma roky. Je to takhle posunuté, 
protože jinak by vlastně závěrečné zápasy 
odehrálo kvůli věkové hranici úplně jiné 
mužstvo, než které si je vybojovalo. My 
sice kvalifi kaci nehráli, protože jsme pořa-
datelé, ale toto pravidlo pro nás platí také. 
A  protože se týká fotbalistů maximálně 
do ročníku 1992, což jsem i já, mohu hrát. 
V jaké lize – čistě teoreticky - byste nej-
raději hrál, jaká se Vám líbí nejvíce?
Nejvíce jsem citově vázán k Anglii. Mluvím 
anglicky, mám rád anglický fotbal a líbí se 
mi i Londýn, protože tam bratr osm let žil. 
Stojíte jako obránce, jehož úkolem je 
nepustit soupeře na vlastní bránu, čas-
to před rozhodnutím, zda zasáhnout, 
i když to bude faul? 
Tím, že hrajeme fotbal od  malička a  tre-
néři nás k  něčemu vedou, máme to už 
v sobě natolik podvědomě zapracované, 
že v  konkrétní situaci člověk ani nepře-
mýšlí, jak a jakým způsobem do souboje 
jde. Mělo by to být v  rámci fair play, ale 
je to vždycky také o emocích a rozpolože-
ní v dané chvíli, o tom, co zákroku před-
cházelo. Třeba nějaká strkanice, úmyslná 
provokace, pár peprných slov a podobně. 
Z toho pak někdy mohou vyplynout i os-
třejší zákroky, které bolí. Neznamená to, 
že bych chtěl soupeři zlomit nohu nebo 
ho jinak úmyslně zranit, ale dát mu do ur-
čité míry za vyučenou.   
Jaká je hranice mezi tvrdou hrou a un-
fair zákrokem? 
Bývají i  takové situace, které musím ře-
šit faulem, většinou tehdy, dostane-li 
se protihráč s míčem za mě a šel by sám 
na gólmana. Když tam jsou ještě další tři 
nebo čtyři vlastní spoluhráči, nechám to 
na nich, ale co nejrychleji se vracím. Když 
už musím faulovat, je to následek mojí 
vlastní chyby, kdy jsem se třeba špatně 
postavil a nabídl tak soupeřovi výhodnou 
situaci. Ale abychom si rozuměli, to ne-
jsou žádné likvidační fauly, ale většinou 
třeba jenom chycení za dres. Tak jako tak 
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za to bývá žlutá karta.
Dostal jste někdy červenou kartu?
Vyloučený jsem byl snad jenom dvakrát 
v životě. Jednou v dorostu a jednou ve 2. 
lize. Bylo to za dvě žluté karty, právě kvůli 
držení za dres.
Jsou rozhodčí, před nimiž si dáváte 
větší pozor než před jinými?
Asi ne. Samozřejmě se s některými rozhod-
čími vídám častěji a  známe se navzájem 
víc, ale verdikty rozhodčích jsou dneska 
natolik sledované a oni sami jsou pod tak 
velkým tlakem, že si nemyslím, že by něja-
ký faul bylo možné hodnotit neobjektivně.
Jaký máte názor na  použití videa při 
rozhodování sporných situací?
Mně by to nevadilo, za  předpokladu, že 
by to fotbalu pomohlo a  zkvalitnilo roz-
hodování. Ale nedokážu si dost dobře 
představit, jakým způsobem by se video 
praktikovalo. Ukazovaly by se sporné 
momenty všem, nebo by to mohli vidět 
jenom rozhodčí, o jaké situace by se jed-
nalo a  podobně. Na  druhé straně chápu 
i odpůrce videa, že chtějí zachovat tradič-
ní podobu fotbalu.
Tvrdé jádro sparťanských fanoušků pro-
vází problematická a  násilnická pověst. 
Co soudíte o příznivcích tohoto ražení?
To, co se událo například v  Bratislavě 
na Slovanu, určitě není v pořádku. Vrhá to 
špatné světlo nejen na Spartu, ale na celý 
fotbal. Je spousta situací, kdy s  fanoušky 
z  tvrdšího jádra nejsou žádné problémy, 
naopak dokážou vytvořit krásnou atmo-
sféru třeba světlicemi. Pokud je nehážou 
na hřiště nebo mezi diváky, dělá to hezký 
efekt a  pro nás je to i  příjemné. Ale jak-
mile z jejich středu vzejde násilí, trhají se 
sedačky a  vznikají úrazy, to určitě není 
dobré a k fotbalu to nepatří. 
To všechno se na  Slovanu stalo. Proč 
tedy potom šli po  zápase sparťanští 

hráči svému kotli děkovat?
To je složité. V našem sektoru byly i stovky 
fanoušků, kteří za námi přijeli takovou dálku, 
nic špatného neudělali a celý zápas poctivě 
fandili. Právě oni by si na úkor těch hlupáků, 
kteří se prali a  ničili, nezasloužili, abychom 
jim za jejich podporu nepoděkovali.
Jaký typ trenéra máte raději: extro-
vertního nerváka, nebo klidného intro-
vertního psychologa?
Podle mě je lepší kliďas, který nezveliču-
je ani úspěchy, ani neúspěchy a  dokáže 
se vyrovnat s oběma. A taky dobře ví, že 
ve všem je lidský faktor a že fotbal je hra, 
ve které vždycky musí někdo vyhrát a ně-
kdo prohrát.
Je zvykem, že hráč, který vstřelí gól, či 
dosáhne jubilejního počtu utkání, nebo 
je třeba vyhlášen v sestavě kola a při celé 
řadě dalších podobných příležitostí, za-

platí určitou fi nanční částku do  hráčské 
pokladny. Nemůže to demotivovat ty 
šetrnější? A k  jakým účelům se vybrané 
peníze vlastně používají?
Dostaví-li se nějaký takový úspěch, o němž 
jste mluvil, člověk rád zaplatí. Možností 
různých ocenění je poměrně hodně, pro 
celý tým dostatečně na to, aby do hráčské 
kasy zaplatili všichni svoji poměrnou část. 
Samozřejmě, někdo více, někdo méně, 
ale tak to prostě je. Nehledě na to, že kdo 
je úspěšnější a více tak přispívá, dostává 
na  druhé straně větší prémie od  klubu. 
A k čemu peníze z naší pokladny používá-
me? Většinou se jde po zápase kolektivně 
na večeři, nebo máme společné zábavné 
aktivity, které z hráčské pokladny platíme. 
Takže ten, kdo do ní přispěje, platí vlastně 
i svoji útratu.
Máte nějaký osobní vztah k Praze 6?
Od 6. do 9. třídy základní školy jsem cho-
dil na Marjánku do Břevnova do speciální 
fotbalové třídy. A na trénincích na Straho-
vě jsem strávil opravdu moře času. 
V jakém autě jezdíte?
Mám kombíka Škoda Superb a  žena má 
Fabii. Zatím to necháme takhle, protože 
kočárky a dětské sedačky se dobře vejdou 
do obou aut.  
Co nejraději děláte ve svém volnu?
Samozřejmě nejvíce času trávím s přítelky-
ní, vlastně teď už manželkou. Jinak dělám 
hodně doplňkových sportů, se spoluhrá-
čem Láďou Krejčím chodíme často na golf, 
na tenis nebo na squash, občas si zahraje-
me i hokej. A taky rád rybařím. Všechno mě 
to baví, ale víc už toho nestíhám. 

Jiří Hruška

foto: AC Sparta Praha

Pavel Kadeřábek, Ladislav Krejčí a Jakub Brabec - fotbalisté AC Sparta Praha
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O D   N E M O C I  K E   Z D R A V Í

Pane primáři, minule jsme hovořili o Mc-
Kenzieho MDT konceptu, který jste stan-
dardně zavedli jako jedno z prvních pra-
covišť v naší republice. Jaké další metody 
používáte při rehabilitačních výkonech?
Metod v rehabilitaci je celá řada. Vedle Mc-
Kenzieho konceptu užíváme u  pacientů s   
neurologickými a ortopedickými diagnóza-
mi i další koncepty založené na neurofyzio-
logickém podkladě.  
Do komplexní rehabilitační péče patří nejen 
léčba onemocnění pohybového aparátu, 
ale také poruchy centrální nervové sousta-
vy, které mohou mít kromě hybných defi ci-
tů další různé projevy - například narušenou 
komunikační schopnost, orientaci, paměť 
atd. Neurorehabilitace je v  posledních le-
tech celosvětově často užívaným termínem 
pro ucelenou léčbu pacientů s takto kombi-
novaným neurologickým postižením. 
Ale zpět k Vaší otázce – vezměme rehabilitač-
ní metody po jednotlivých odbornostech.
Logoped diagnostikuje a léčí poruchy řeči, 
ale také poruchy polykání a  s  tím spojené 
problémy s příjmem potravy. 
Ergoterapeut vyhodnocuje celkově pa-
cientův handicap i  ve  vztahu k  reálnému 
prostředí. Cíleně se zabývá terapií jemné 
motoriky ruky, nácvikem běžných denních 
aktivit. Vytipovává vhodné pomůcky i  pro 
přesuny a dovednosti s pacienty, případně 
s příbuznými trénuje. 
Fyzioterapeut diagnostikuje a  léčí zejména 
funkční poruchy pohybové a  nervosvalové 
soustavy. Metody fyzioterapie lze rozdělit 

na aktivní postupy v rámci pohybové terapie 
a pasivní procedury. V rámci pasivních pro-
cedur využíváme metody fyzikální terapie 
– elektro a vodoléčbu, mechanoterapii atd. 
V týmu máme i zkušeného maséra na kla-
sickou zdravotní masáž. 
Jsem zastáncem trendu aktivního přístu-
pu a  spolupráce s  pacientem, kdy zákla-
dem léčby je pohybová aktivita a  pokud 
to stav vyžaduje, je doplněna některou 
pasivní technikou.
Z toho, co říkáte je nesporné, že rehabi-
litace je týmovou záležitostí. Jaký je sys-
tém vzdělávání jednotlivých odborností?
V nelékařských profesích došlo v minulých 
letech k  tak dramatickým změnám v  sys-
tému vzdělávání, že nyní sice mají všichni 
noví absolventi vysokou školu, ale bohužel 
s nedostatkem praktických zkušeností. Na-
víc koncepty a metodiky, které jsou nezbyt-
né, jsou předmětem až následného vzdělá-
vání v certifi kovaných kurzech. 
U  lékařů je jistá záruka, že po  šesti letech 
studia a dalších zpravidla pěti letech přípra-
vy k  atestaci prací na  různých odborných 
odděleních nemocnice (včetně prokazatel-
ného počtu zákroků dle specializace) jsou 
po složení vlastní náročné atestační zkouš-
ky připraveni k výkonu činnosti bez odbor-
ného dohledu.  
Tato nevyváženost je zarážející v  momen-
tě, kdy legislativa pro obě profesní skupiny 
stanovuje do  jisté míry podobný rozsah 
kompetencí, ale nikoliv už odpovědnosti. 
Někdy tak vzniká naprosto zbytečná riva-

lita. Naopak v nemocničním prostředí naši 
pacienti profi tují ze vzájemné spolupráce. 
Považuji rehabilitaci za typicky týmovou zá-
ležitost a snažím se v tomto duchu apelovat 
i na své studenty a spolupracovníky. Jsem 
pevně přesvědčen, že odborná úroveň re-
habilitační medicíny je u  nás na  vynikající 
úrovni. Četné odborné konference a semi-
náře jsou dokladem toho, že jsme schopni 
vést korektní akademické debaty. Svědčí 
o tom i velký zájem o námi pořádanou ka-
ždoroční odbornou konferenci s  názvem 
„Střešovický podzim“. 
Minule jsme mluvili o pacientech po moz-
kové příhodě a léčbě tzv. spasticity…
V našem případě se jedná zejména o dospě-
lé pacienty po  získaném poškození mozku 
– nejčastěji cévní mozkové příhodě (CMP). 
Máme jako komplexní cerebrovaskulární 
centrum dokonale zorganizovaný nejen 
systém akutní péče, ale i systém dalšího sle-
dování pacientů po CMP, abychom ve všech 
fázích vývoje postižení zasáhli adekvátní re-
habilitační léčbou. Nejdůležitější je časná ak-
tivizace pacienta od prvního dne po prodě-
lané příhodě, případně správné polohování 
u těžce postižených osob. Zde je prostor pro 
metody léčebné tělesné výchovy založené 
na  neurofyziologickém podkladě. Dále je 
důležité včasné zachycení rozvoje spastici-
ty (nadměrným napětím svalů způsobené 
omezení pohybu), protože zde je nutný 
specifi cký analytický přístup. S vynikajícími 
výsledky používáme koncept prof. Graciese. 
Jsou testovány postižené svalové skupiny, 

REHABILITACE POMÁHÁ S NÁVRATEM

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Ústřední vojenské nemocnice, kterému nejen pacienti říkají zkráceně Rehabilitace, 
bylo založeno v r. 1945 jako Oddělení fyzikální léčby. V 50. letech bylo přejmenováno na Oddělení fyziatrie a revmatologie, 
koncem 60. let na Oddělení fyziatrie a léčebné rehabilitace a od počátku třetího tisíciletí je používán současný název. 
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny je součástí Komplexního cerebrovaskulárního centra a Traumacentra ÚVN.
Od roku 2007 je primářem oddělení MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA.

DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA
(2. ČÁST)
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které vyžadují cílené dlouhodobé a  pro-
gresivní protahování, případně doplněné 
o nitrosvalovou aplikaci botulotoxinu typu 
A. Jedná se o zdaleka nejbezpečnější a nej-
účinnější metodu léčby, bohužel, poměrně 
nákladnou. Následuje aktivní cvičení tzv. 
opakovanými rychlými pohyby a  další ae-
robní a běžné denní aktivity. Efektivní je i „CI 
terapie“, metoda založená na  vynuceném 
zapojení postižených končetin omezením 
používání těch zdravých.  
Rehabilitace v  tomto pojetí je obrovská 
dřina pro pacienta i terapeuta. Péče o paci-
enty po mozkové příhodě je typickou ukáz-
kou multiprofesionální komplexní péče - 
neurorehabilitace.       
Zmínil jste se o  fi nanční náročnosti léč-
by. Jsou rehabilitační zákroky hrazeny 
z  nemocenského pojištění, nebo si je 
musí pacienti platit sami? 
Nechci čtenáře zatěžovat podrobnostmi 
o  některých bizardnostech fi nancování 
českého zdravotnictví. Rehabilitace je toho 
smutným příkladem. Úhrady za  zdravotní 
péči nerefl ektují fi nanční náročnost léčby 
dle závažnosti stavu pacienta. Veřejnost 
by měla mít alespoň rámcovou představu. 
I laikovi je přece jasné, že rekonvalescence 
po  plánované ortopedické operaci bude 
jistě snazší než u  pacienta s  přidruženými 
chorobami a těžkým postižením po mozko-
vé příhodě.  
Některé standardně prováděné úkony 
jsou ze strany pojišťovny hrazeny jen s  ur-
čitým limitem. Například omezený počet 
vodoléčebných procedur v  ambulantním 
provozu nebo limity na  celkový objem vy-
kázané péče u hospitalizovaných pacientů. 
Pojišťovna nehradí klasickou masáž, aku-
punkturu, manuální lymfodrenáž a některé 
moderní přístroje fyzikální terapie - vysoko-
výkonný laser, rázovou vlnu, deep oscilation 
a další. Samostatnou položkou jsou potom 
samoplátci u preventivní péče nebo cizinci. 
Jsou v  úhradách rehabilitačních vý-
konů u jednotlivých zdravotních pojišťo-
ven rozdíly?

Jsme součástí velké spádové nemocnice, 
která má smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami. Zásadní rozdíly zde nejsou. 
Z  pohledu úhrad rehabilitační péče je roz-
hodující velmi, ale opravdu velmi pečlivé 
vedení zdravotnické dokumentace tak, aby 
zápis svým rozsahem odpovídal provede-
nému výkonu a  vykázanému příslušnému 
kódu pro pojišťovnu. V  tomto ohledu je 
naše práce náročnejší i vzhledem k používa-
nému nemocničnímu informačnímu systé-
mu a platným vnitroústavním standardům. 
Jako vedoucí pracovník považuji za  svoji 
prvořadou povinnost vytvořit kolegům 
standardní podmínky včetně nastavení 
a vyhodnocování kontrolních mechanismů. 
Kolik pacientů ročně projde vaším oddě-
lením? Kolik z  tohoto počtu ambulancí 
a kolik lůžkovým oddělením?
Pečujeme o  pacienty nejen v  naší ambu-
lanci nebo na rehabilitačním lůžku, ale také 
na ostatních odděleních nemocnice. Řádo-
vě jsou to desítky tisíc kontaktů ročně v am-
bulanci, lůžkovou rehabilitací projde téměř 
pět stovek pacientů akutních, o něco méně 
je to u následné rehabilitační péče. 
Jako velké spádové zdravotnické zařízení 
jsme vystaveni velkému náporu a počtu pa-
cientů. Naší snahou je poskytnout rehabili-
tační péči všem potřebným v  adekvátním 
rozsahu. U  pacientů hospitalizovaných je 
podmínkou kategorizace pacientů dle toho, 
zda vyžadují specifi cké rehabilitační po-
stupy nebo se jedná o  obecnou aktivizaci. 
U  ambulantních pacientů máme zaveden 
systém triage, kdy prioritu mají akutní stavy.
Přesto se stane, že nejsme schopni uspo-
kojit všechny, kteří by měli zájem být u nás 
léčeni, zejména pokud přicházejí z  jiných 
zařízení. Pacienty proto odkazujeme 
na ambulantní pracoviště, kterých je v Pra-
ze 6 velký počet.        
Jakým počtem lůžek disponujete?  
Máme 27 akutních rehabilitačních lůžek, 
kde jsou pacienti léčeni intenzivně po ope-
racích, úrazech nebo s neurologickým one-
mocněním. Dále máme oddělení následné 

péče se 14 lůžky pro následnou rehabilitaci, 
která mají stejný statut jako například reha-
bilitační ústavy a slouží k doléčení pacientů. 
Disponujeme také 14 lůžky následné ošet-
řovatelské péče, která jsou podobně jako 
oddělení LDN určena pro pacienty, kteří 
ještě před předáním do domácího prostře-
dí nebo jiného zařízení vyžadují zdravotnic-
kou péči. 
Naší snahou je, aby se každému potřebnému 
pacientovi dostalo adekvátní péče. Máme 
vypracovaný systém aktivního vytipování 
pacientů a dle toho plánujeme rehabilitační 
péči včetně výběru k překladu z jiných oddě-
lení. Poptávka je obrovská a jedinou šancí je 
odpovědné komisionální rozhodování. 
Bojujete s nedostatkem personálu?
Ano, to je asi největší problém našeho obo-
ru a týká se opravdu všech profesí. 
Začněme u  lékařů. Během studia získají 
pouze minimální povědomost o oboru re-
habilitační a fyzikální medicíny, takže větši-
na jich v něm našla zalíbení buď až v průbě-
hu výkonu praxe, nebo zde dokonce našli 
své uplatnění zištně... Není tajemstvím, že 
za  poslední roky jenom v  Praze vzniklo 
několik nestátních zdravotnických zaříze-
ní. Nabízí se otázka, nakolik jsou privátní 
zařízení nezbytná pro systém jako takový. 
Pravdou je, že svoji cílovou klientelu mají. 
Pojišťovna učinila naprosto pochopitelně 
regulační opatření zabraňující tomu, aby 
lékař pracující v nemocnici byl zároveň ga-
rantem nebo dokonce fyzicky vykonával 
činnost v několika jiných zařízeních. Reálně 
tak ale vznikl nedostatek atestovaných lé-
kařů, konkrétně několik našich odchovanců 
zastává dnes vedoucí pozice jinde. 
Podobné to je u fyzioterapeutů, kteří se na-
víc během studia nevyprofi lovali pro nároč-
nou práci s nemocnými a necítí se doceněni. 
Logopedů a  ergoterapeutů je na  trhu po-
málu obecně. Jejich potřeba například 
v  naší nemocnici vznikla až se zahájením 
provozu rehabilitačních lůžek. 
Se smíšenými pocity tak mohu konstatovat, 
že na většině rehabilitací v regionu pracují 
naši bývalí zaměstnanci, nebo alespoň stu-
denti. Značka ÚVN v curriculu vitae má pro-
stě váhu a je zárukou kvality. 
Mám velkou úctu ke  všem zdravotníkům, 
kteří svoji profesi vykonávají empaticky 
a  s  entuziasmem. Mimo jiné i  proto, že se 
to od nich tak nějak automaticky očekává.

Jiří Hruška

foto: archiv ÚVN
 
Třetí část rozhovoru s primářem Oddělení 
rehabilitační a  fyzikální medicíny ÚVN 
MUDr.  Michalem Říhou, Ph.D., MBA, 
přineseme v  příštím čísle časopisu
VELESLAVÍN39.

Konference Střešovický podzim 2014, zleva: Susan Mercer, Fakulta zdravotnických 
studií, Universita Newcastle, Austrálie; Eva Nováková, McKenzie Institut ČR; Annie 
O’Connor, Rehabilitační institut Chicago, USA; prim. Michal Říha.

11



SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
 3/2015

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

b� zen 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

březen 2015

03. 03. ÚT OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR 
  (ZÁJEZD ÚSTÍ NAD LABEM)
04. 03. ST NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU
05. 03. ČT PRSTEN PANA NIBELUNGA
11. 03. ST RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
12. 03. ČT KDYBY TISÍC KLARINETŮ
13. 03. PÁ NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU
15. 03. NE A DNES HRAJEME JAZZ
18. 03. ST MAM`ZELLE NITOUCHE
19. 03. ČT NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU
20. 03. PÁ PRSTEN PANA NIBELUNGA
21. 03. SO PRSTEN PANA NIBELUNGA  16:00
26. 03. ČT SLEČINKY A LUPIČI (PREMIÉRA)
27. 03. PÁ SLEČINKY A LUPIČI
28. 03. SO KYTICE    16:00

HOSTÉ :
06. 03. PÁ RECITÁL JIŘÍHO ŠTĚDRONĚ
07. 03. SO NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA
08. 03. NE ANNA MLINARIKOVÁ
09. 03. PO VŠECHNOPÁRTY
10. 03. ÚT VŠECHNOPÁRTY
14. 03. SO RENDEZ-VOUS S RADKOU FIŠAROVOU
16. 03. PO NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA
17. 03. ÚT GOSPEL TIME PARTY
23. 03. PO VŠECHNOPÁRTY
24. 03. ÚT VŠECHNOPÁRTY
30. 03. PO VŠECHNOPÁRTY
31. 03. ÚT VŠECHNOPÁRTY

Co je to fortifi kační systém města?
 a) systém na odvoz tříděného odpadu,
 b) obranný, pevnostní systém města,
 c) dopravní systém pro postižené osoby.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
Výraz hypomobilita znamená c) omezení schopnosti se pohybovat.
Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knižní publikace Divadlo v Šárce o historii přírodního divadla 
v letech 1913 – 2013  autorek Jany Divišové, Renée Nachtigallové a Taťány Součkové.

1. Miroslav Vyskočil, Praha 6  2. Pavel Šváb, Praha 6  3. Marie Kováříková, Praha 6

Ceny si vyzvedněte do 31. března 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. března 2015,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

ne 01 10:30 + 14:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
út 03 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
st 04 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
st 04 19:00  DĚJINY KONTRA SPEJBL
čt 05 15:00  DĚJINY KONTRA SPEJBL
     ZADÁNO / PRO KLUB MLADÉHO DIVÁKA
pá 06 10:00  HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
so 07 14:00 + 16:30 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
ne 08 10:30 + 14:00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
út 10 10:00  HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
st 11 10:00  HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
st 11 19:00  TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
čt 12 10:00  JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
pá 13 10:00  JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
so 14 14:00 + 16:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
ne 15 10:30 + 14:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
út 17 10:00 + 14:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
st 18 10:00  JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
st 18 19:00  SPEJBL VERSUS DRÁKULA
čt 19 15:00  SPEJBL VERSUS DRÁKULA
     ZADÁNO / PRO KLUB MLADÉHO DIVÁKA
pá 20 10:00  HURVÍNEK MEZI OSLY
so 21 14:00 + 16:30 HURVÍNEK MEZI OSLY
ne 22 10:30 + 14:00 HURVÍNEK MEZI OSLY
út 24 10:00  HURVÍNEK MEZI OSLY
st 25 10:00  HURVÍNEK MEZI OSLY
st 25 19:00  SPEJBL VERSUS DRÁKULA
čt 26 10:00  HURVÍNEK MEZI OSLY
     TURNÉ PO MORAVĚ
so 28 15:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND MOHELNICE
ne 29 15:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND KYJOV
po 30 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND OLOMOUC
út 31 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND ZLÍN

V březnu soutěžíme o tři knižní publikace z nakladatelství FRAGMENT: Začínám si kreslit s pejskem. Sešit plný jednoduchých návodů rozvíjí výtvar-
né schopnosti a naučí Vás i Vaše dítě první slovíčka v cizím jazyce. Všechny obrázky jsou popsány krok za krokem a navíc jsou pojmenovány kromě 
češtiny i v angličtině, němčině a slovenštině. 



Ulice leží na rozhraní Prahy 6 a Prahy 1-Hrad-
čan. Odbočuje z  Chotkovy silnice a tvoří 
základnu pro lomenou ulici Na  Baště sv. 
Tomáše. Vznikla v  roce 1912 na  barokní 
baště č. XIX, která byla součástí posled-
ního fortifi kačního systému města Prahy. 
K ulici patří Kramářova vila, dílo architek-
ta Bedřicha Ohmanna z  let 1909-1911. 
Původní vlastník vily, český politik Karel 
Kramář, byl prvním předsedou vlády ČSR 
v letech 1918-19. Až do roku 1952 se ulice 
jmenovala Kounicova. Václav hrabě Kou-
nic, byl potomek starého šlechtic-

kého rodu, český po-
litik, jenž v  zemském 
sněmu i  v  říšské radě 
vždy hájil české zájmy. 
Byl známý i  jako mece-
náš studentů. 
Nikolaj Vasiljevič Go-
gol, vlastním jménem 
Mykola Vasylovych Ho-
hol, se narodil 1. dubna 
1809 v  Soročinci u  Pol-
tavy na Ukrajině, byl rus-
ký prozaik a  dramatik, 
představitel romantismu 
s velmi silnými prvky kri-
tického realismu, za jehož 
zakladatele je v ruské lite-
ratuře považován. 
Gogol pocházel z rodiny ukrajinských stat-
kářů. Jeho otec byl vášnivý milovník diva-
dla, psal verše i komedie. Založil divadlo, 
v němž malý Nikola hrál – zásadně ženské 
role. Byl vychován v přesvědčení, že je ge-
niální a zázračné dítě. Studoval na střední 
škole v Poltavě, dále pokračoval na gym-
náziu v Nežině. Po absolvování gymnázia 
odešel koncem roku 1828 do Petrohradu, 
kde žil a  byl přijat do  divadla, ale nebyl 
úspěšný. Zde napsal svou prvotinu Hans  
Kuchelgarten. Tato romantická poema 
však byla kritikou smetena ze stolu, Go-
gol v  zoufalství skoupil všechny výtisky 
a  spálil je. Poté hodně cestoval po  Ně-
mecku a  když se vrátil, stal se státním 
úředníkem. Ke  kancelářské práci získal 
trvalý odpor, její téměř nelidské, ubíjející 

podmínky satiricky popsal v  některých 
svých dílech, zejména v  Petrohradských 
povídkách. Kritiky se mu podařilo zau-
jmout až svou první prozaickou knihou – 
Večery na samotě u Dikaňky, které vyšly 
v roce 1831. V roce 1833 se rozhodl věno-
vat pedagogické a vědecké práci, působil 
na Petrohradské univerzitě a psal o ukra-
jinských a  světových dějinách. Výhrad-
ně literaturou se začal zabývat po  roce 
1835. V  té době napsal mnoho děl, jako 
jsou Starosvětší statkáři, Taras Bulba nebo 
Úryvek. Jedním z  nejvýznamnějších děl 
se stala komedie Revizor. Její námět získal 
od Puškina, který mu byl zároveň velkým 
vzorem. Dílo ostře satirizuje společenské 
poměry v  zemi. Další úspěšnou kome-
dií byla Ženitba. Od  roku 1836 žil v  cizi-
ně, především v  Německu, Itálii, Belgii, 
ale i  v  Čechách. V  roce 1837 ho zastihla 
zpráva o Puškinově smrti, která ho velmi 
zarmoutila. Snad jako poklonu velkému 
básníkovi použil jeho námět pro napsání 
románu Mrtvé duše. Kniha, podle autora 
poema, je otřesným svědectvím o nevol-
nictví a  byrokracii v  Rusku. Gogol však 
být s dílem nespokojený a začal pracovat 
na  druhém pokračování. Rukopis nako-
nec spálil.
Před svou smrtí prožíval Gogol hlubokou 
depresi, začínal podléhat náboženským 
a  mystickým náladám a  pochybnostem 
o smyslu činnosti a svého díla a je pravdě-
podobné, že zešílel.
Nikola Vasiljevič Gogol zemřel 4. března 
1852 v Moskvě. Na jeho tvorbu navazuje 
prakticky celá ruská literatura druhé polo-
viny 19. století.

(mip)
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Jde to i  jinak. Zřejmě by se nenašla slo-
va, která by pro otevření prostoru byla 
vhodnější: otevřeným prostorem se ro-
zumí mezilidský a  mezikulturní dialog 
jednotlivců, vlád, fi rem i korporací stejně 
jako prostor pro spolupráci nevládních 
organizací, občanských iniciativ i  vlastní 
dobrý skutek jedince, kdy i ten sebemenší 
má velký význam. Slovem „jinak“, byť to 
není nijak upřesněno, se rozumí lépe, ro-
zumněji, šetrně, s  větší sociální citlivostí. 
Především ale slovo „jinak“ vede do  bu-
doucnosti, protože postrádá mentalitu 
dravce způsobující bezohledné dranco-
vání planety i lidských zdrojů, bere vážně 

zdravý úsudek, vzájemnou pomoc a  při-
rozený řád rozvoje komunity. Tím prosté 
slovo „jinak“ přesahuje horizont součas-
nosti a  zachraňuje mnohé pro budoucí 
generace. Projekt „Jde to i jinak“ je ale jen 
jedním z  mnoha dalších úspěšných pro-
jektů, jejichž prostřednictvím působí Eku-
menická akademie Praha. Projekty, které 
máme na  mysli, nepostrádají ve  svém 
názvu jistou romantiku - Za férovou čoko-
ládu, Milostivé léto (Jubilee), FoRS a další, 
jenže skutečnosti, které zapříčinily jejich 
vznik, jsou vážné a  globální; tak napří-
klad: kampaň Milostivé léto (Jubilee) usi-
luje o  oddlužení chudých zemí, FoRS je 
česká platforma nevládních rozvojových 
organizací i kampaně Česko proti chudo-
bě, projekty Fair Trade (s  nejznámějšími 
komoditami kávy a  kakaa), Fairtradové 
město, klimatická kampaň a  další zasa-
hují prostřednictvím činnosti Ekumenic-
ké akademie Praha skutečně celý svět.
„Elektrifi kovali jsme například školu a zdra-
votní středisko v  zambijském Masuku, byl 
to náš pilotní projekt, ve kterém pokračuje 
nadace ADRA, ale k  oblastem našeho zá-
jmu, kam chceme nasměrovat pomocnou 
ruku, patří školství, kultura, oddlužení, lid-
ská práva, klimatické změny, náboženství, 
práva žen, ekologie a mnoho dalších,“ říká 
ThDr. Jiří Silný, ředitel Ekumenické akade-

mie Praha, předseda družstva Fair & Bio 
a šéf projektu Globální férovost. Dr. Silný, 
který se do Břevnova přestěhoval teprve 
nedávno, má to nejvýstižnější jméno pro 
tak obrovský úkol, jaký si naložil on a jeho 
spolupracovníci na bedra; musí mít nejen 
silnou vůli, nervy ze železa a  trpělivost 
beránčí, musí mít také víru a přesvědčení, 
že lze úkoly přesahující možnosti jednot-
livce prakticky uskutečnit. Na  podporu 
a  propagaci svých projektů Ekumenická 
akademie Praha (EAP) uspořádala stovky 
seminářů, konferencí, setkání, studijních 
cest, výstav, koncertů, bohoslužeb ale 
i  demonstrací a  cyklistických putování. 
Členové a dobrovolníci EAP zorganizovali 
divadelní představní, večírky a diskotéky, 
produkovali fi lm, publikovali tiskoviny, 
projektovali stavby. Lobovali v  politic-
kých kruzích, aktivně působili při spo-
lupráci nevládních organizací, pustili se 
do spravedlivého obchodování a otevřeli 
první fairtradový velkoobchod v  zemích 
bývalého východního bloku. „Působil jsem 
roky jako duchovní Československé církve 
husitské, ale měl jsem představu,“ vysvětlu-
je dr. Silný, „že bych se chtěl více zabývat so-
ciálními a  politickými tématy, napomáhat 
rozvoji a zlepšování stavu společnosti a svě-
ta a nemít starost jen o sebe. Viděl jsem, že 
církve se po roce 1989 soustředily na hledá-

KOMPAS DO LEPŠÍCH ČASŮ
O Ekumenické akademii Praha
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ní svého místa v nové době, na práci smě-
rem dovnitř církve a  snahu znovu získat 
věřící. Vždycky jsem věděl, že chci něco po-
dobného uskutečnit, vnášet do společnosti 
etická témata, umožnit vzájemný dialog 
a tázat se, co my můžeme udělat pro lepší 
budoucnost. Inspirací pro tento druh akti-
vit byla německá evangelická církev, která 
po válce vytvořila síť evangelických akade-
mií a zahájila dialog o aktuálních tématech. 
A v 90. letech se to i díky pomoci německých 
církví postupně povedlo také u  nás. Eku-
menická akademie Praha byla založena 
v roce 1996 a dnes po 20 letech už má své 
místo v  občanské společnosti i  mezi nezis-
kovými organizacemi.“ Všechny projekty, 

na  kterých Ekumenická akademie Praha 
pracuje, spojuje myšlenka - koncept tr-
valé udržitelnosti, a  to nejen z  hlediska 
ekologického. „Snažíme se i  o  ekonomic-
kou, sociální a  společenskou udržitelnost, 
o  zajištění vhodných životních podmínek 
pro současné i budoucí generace. Tato péče 
se dotýká mnoha oblastí, proto je tolik té-
mat. V  ohledu politickém ji chápeme jako 
podporu vědomé účasti lidí na spolurozho-
dování o svém životě, pro samotné politiky 
a  důsledky jejich rozhodování představuje 
naše činnost především etické zrcadlo. Za-
pojili jsme se do  mezinárodní sítě Social 
Watch, která monitoruje, jak státy dodržují 
své závazky, vyplývající z  Paktu o  sociál-
ních, ekonomických a  kulturních právech. 
Obdobné principy se snažíme uplatňovat 
i v naší organizaci, která nemá hierarchické 
řízení, ale všichni se podílí na  jejím vedení. 
Zároveň fungujeme i  jako sociální podnik 

a  tak v  praxi zkoušíme realizovat to, čemu 
se věnujeme v oblasti vzdělávání a osvěty.“ 
V současnosti má Ekumenická akademie 
Praha deset zaměstnanců. „Pro mě je to 
velká zkušenost v  pozdním věku,“ usmívá 
se dr. Silný, „dřív jsem byl duchovní, sólový 
hráč, teď jsem musel dokázat uspokojivě 
řídit tým a  dělat šéfa šéfům jednotlivých 
projektů, někdy je to nutné, ale vždy dodr-
žuji koncept spolupráce.“ Činnost této or-
ganizace je vedle zaměstnanců založena 
i na pomoci dobrovolníků. Tito lidé podle 
dr.  Silného přicházejí do  EAP s  velkou 
vnitřní motivací a  nadšením. Mají zájem 
o  sociální a  ekologická témata a  skrom-
nější příjem, který jim akademie může 
nabídnout, vyvažují výhody – fl exibilita 
a v současné fi remní kultuře podniků stále 
vzácnější přátelské prostředí. „Práce u nás 
není pro každého, kdo přijde s  nadšením. 
Typy lidí nejsou stejné, i proto máme různá 
témata i  cílové skupiny, každý se orientuje 
na oblast, která je mu blízká a ve které chce 
působit – školy, politika, média; uplatnění 
u  nás je skutečně široké. Není to ale práce 
tak zvaně na jistotu a hodně záleží na tom, 
jak úspěšný člověk je v  získávání grantů 
na projekty. Zatím poslední formou, kte-
rou uplatňujeme, je zaměstnání na urči-
tý projekt po dobu omezenou jeho trvá-
ním, dělíme úvazky, lidé mohou praco-
vat z domova. I když je u nás fluktuace, 
snažíme se spolupracovníky neztrácet, 
protože časem získávají cenné kom-
petence, ale ti, kteří odejdou, zůstávají 
s  námi v  kontaktu i  v  novém pracovišti 
a  nadále nás podporují.“ Ekumenická 
akademie Praha nikdy neměla specia-
listu na fund raising. Strategií této or-
ganizace je získávat peníze především 
z  veřejných zdrojů nebo od  soukro-
mých dárců, individuálně, nikoli od fi-
rem, protože právě firmy a  korporace 
jsou terčem kritiky akademie a  přije-
tím jejich peněz by přišla o  svobodu 
úsudku i  vyjadřování. Spolupracuje 
s  desítkami domácích a  zahraničních 
partnerů. Všechny projekty EAP jsou 
mezinárodní, známé i mimo ČR, a jsou 
financované z  grantů Evropské komi-
se, českého Ministerstva zahraničních 
věcí, Ministerstva školství nebo někte-
rých nadací. Obvykle zahraniční orga-
nizace přizvou Ekumenickou akademii 
Praha ke spoluúčasti na  jejich projek-
tu. Práce je náročná organizačně i  fi-
nančně a  je čím dál těžší. „Kolikrát už 
jsme málem skončili,“ dodává Jiří Silný, 
„z dvanácti žádostí o granty na projekty 
vyjdou dva. Hodně práce přijde nazmar, 
ale učíme se to dělat lépe.“

(red)

www.ekumakad.cz
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22. března – 6. dubna 2015 
Městská část Praha 6 pro vás i v letošním roce připravila tradiční oslavy velikonočních svátků 
v Písecké bráně. Připraveny jsou ukázky lidových zvyků a řemesel, vystoupení dětských 
i profesionálních souborů, výstava historických fotografi í staré Prahy, rukodělné dílny pro výrobu 
ozdob z tradičních materiálů za pomoci odborných lektorů a další zajímavosti. 

22. 3.  SMRTNÁ NEDĚLE 
 13–15:30  Velikonoční rukodělné dílny – výroba pomlázek, dekorací a ozdob 
 15:30   Slavnostní zahájení velikonočních oslav 

místostarostou MČ Praha 6 Janem Lacinou a souborem Sedmihlásek
 15:40  Vynášení Morany – tradiční průvod a přivítání jara 

25. 3.  9–12:00  Velikonoční rukodělné dílny pro školy 

26. 3.  9–12:00  Velikonoční rukodělné dílny pro školy 

26. 3.  18:00  Velikonoční koncert ZUŠ Petřiny  

28. 3.  15:00   Kašpárkovy velikonoce tradiční loutková pohádka pro nejmenší – Divadlo Litera

29. 3.  KVĚTNÁ NEDĚLE 
 13–15:30  Velikonoční rukodělné dílny – výroba pomlázek, dekorací a ozdob 
 16:00  Velikonoční zpěvy – koncert Břevnovského chrámového sboru 

30. 3.  17:00   Chorea Bohemica s Bárou Munzarovou

vystoupení světoznámého folklórního souboru se známou herečkou

1. 4.  17:00   Velikonoční školka s Michalem Nesvadbou

odpoledne s oblíbeným hercem, mimem a moderátorem

2. 4.  ZELENÝ ČTVRTEK 
 19:00  W. A. Mozart: REQUIEM – koncert

Ludmila Vernerová soprán, Sylva Čmugrová alt, 
Michal Vojta tenor, Miloš Horák bas
Orchestr Praga Sinfonietta diriguje Miriam Němcová.

NA VŠECHNY AKCE VSTUP VOLNÝ
Otevřeno denně od 13 do 19 hodin (kromě pondělí)
Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6 – Hradčany, 
www.piseckabrana.cz, www.praha6.cz

VELIKONOCE
v Písecké bráně

Mediální partneřiAkci fi nancuje MČ Praha 6

22. 3. – 6. 4. Výstava Fotografi e staré Prahy



Historickému románu a  literatuře s  his-
torickými náměty bude věnován další 
z  cyklu Večerů evropské literatury, který 
už 4. rokem pořádají Institut umění - Di-
vadelní ústav, Památník národního pí-
semnictví a  Zastoupení Evropské komise 
v ČR ve spolupráci s Českou kanceláří pro-
gramu Culture. Hosty večera, posluchače 
a zájemce o toto téma přivítá moderátor 
David Vaughan v  literárním salonku Pa-
mátníku národního písemnictví v  ulici 
Pelléova 20 v Praze 6 - Bubenči 17. března 
2015 v 19 hodin. Jedná se o druhé letošní 
diskusní setkání; od r. 2012 do současnos-
ti se jich uskutečnilo 25. „Nic z  minulosti 
se neztrácí, nic není zapomenuto,“ tvrdí 
Radka Denemarková, host tohoto Večera 
evropské literatury. Spisovatelka, literár-
ní historička, scenáristka, překladatelka 
a  dramaturgyně Radka Denemarková 
(1968) vystudovala germanistiku a bohe-
mistiku na  Filozofi cké fakultě Univerzity 
Karlovy. Poté působila jako odborná asi-
stentka německého jazyka. V  roce 1997 
získala doktorský titul v oboru česká lite-
ratura a  mezi lety 1998–2004 pracovala 
v  oddělení literatury 20. století Ústavu 
pro českou literaturu AV ČR a zároveň jako 
lektor a dramaturg v Divadle Na zábradlí. 
Od října 2004 je ve svobodném povolání.

Psaní literatury s  historickými náměty 
patří k  obtížným disciplínám tvůrčí prá-
ce s textem, nicméně spisovateli i čtenáři 
velmi oblíbeným, žánrově velmi rozmani-
tým a proměnlivým – od fi kce a stylizace 
románu s historickými náměty a volného 
zacházení s fakty, k dílům na pomezí histo-
rického dokumentu a literatury faktu, kro-
niky, po žánr fantasy, historické detektivky 
a  nespočtu dalších variací. Historie často 
poskytuje vítaný odstup nebo ochranu 
kritickému vyjádření k  aktuální součas-
nosti. Viděná postavami člověka konkrét-
ního i  člověka „obecného“ v  historických 
kulisách, často v mezních situacích dějin, 
dává dostatečný prostor k  rozehrání pří-
běhů dramatických, lyrických, tragických 
či komických, kdy se osobní dějiny jedin-
ce, rodiny, rodu či společenství dostávají 
do  souvislostí a  soukolí „velkých dějin,“ 
proti kterému toho jedinec moc nebo 
dokonce nic nezmůže. A ještě - psaní díla 
s  historickou tématikou je prubířským 
kamenem práce s  jazykem, od  archaic-
kých forem a stylizací navozujících kolorit, 
atraktivní malebnost a exotičnost historic-
kého prostředí, po  moderní verzi. „Potře-
buju si prozkoumat svět, v  němž žiju“, říká 
spisovatelka.

„Doba nás tlačí, aby existovala jen pří-
tomnost, ale naše paměť nás klame, snoubí 
se s fantazií a já jí nevěřím“, říká dále spiso-
vatelka. „Jsem ve fázi života, kdy už nevěřím 
ani slovům, jazyk dneška je zanesen klišé 
a líbivými cetkami, jsme zaplaveni hluš inou 
slov. Ale literatura je umění. Nesmíme ji za-
měňovat s popsanými stránkami. Dnes jako 
by se ztrácelo metaforické vnímání a  umě-
ní číst. Přitom je potěcha rozvíjet fantazii, 
zpřesňovat myšlení, prohlubovat citlivost, 
být sám se sebou. Ale možná se toho lidé 
bojí. Doba předstírá, že si žádá individuali-
ty – ve  skutečnosti chce dav, který se bude 
stejně oblékat, stejně bydlet, stejně myslet. 
Nevěřím lidem, kteří mají psaní jako hobby, 
něco mezi vyšíváním a  zahradničením. Pro 
mě je to těžká a profesionální práce spojená 
s přemýšlením, odpovědností, vzděláváním. 
To je další symptom naší blahobytné společ-
nosti, že není podstatné přemýšlet o  světě, 
chce jen produkty. Přitom ty nejlepší knihy 
se přece nedají převyprávět a  nejsou pro 
každého, jejich hodnota tkví ve stylu, tempu 
vyprávění, práci s  jazykem, učí čtenáře, že 
lze jinak myslet a v důsledku i jinak žít.“

Ve své tvorbě Radka Denemarková pro-
pojuje umělecké oblasti literární a  diva-
delní. Podílela se na dvoudílném Slovníku 
českých spisovatelů od roku 1945, napsala 
monografi i Evalda Schorma Sám sobě ne-
přítelem (1998) a studii Ohlédnutí za Mile-

nou Honzíkovou (2003). Překládá z  něm-
činy divadelní hry a  je rovněž autorkou 
několika scénářů dokumentů uvedených 
Českou televizí. V  poslední době se stále 
více věnuje původním prózám. Její prvo-
tina A  já pořád kdo to tluče vyšla v  roce 
2005, o rok mladší je román Peníze od Hit-
lera. Ten pozoruhodným stylem líčí osud 
dívky, Gity Lauchsmannové, jíž spletité 
česko-německo-židovské kořeny nedovo-
lují vrátit se do nově uspořádané a národ-
nostně založené poválečné společnosti. 
Kniha v roce 2007 získala cenu Magnesia 
Litera za prózu. Polské vydání bylo nomi-
nováno na  cenu Angelus (2009), za  ně-
mecké obdržela Usedomskou literární 
cenu (2011) a Cenu Georga Dehia (2012). 
Románová monografi e Smrt, nebudeš se 
báti aneb Příběh Petra Lébla (2008) získa-
la cenu Magnesia Litera za publicistickou 
knihu roku. V  roce 2010 uvedlo Divadlo 
Na  zábradlí její divadelní hru Spací vady 
(knižně 2012). Za  knihu Herta Müllerová: 
Rozhoupaný dech (2010) převzala cenu 
Magnesia Litera za  překlad roku. Dvoj-
román Kobold (2011) byl nominován 
na  Cenu Josefa Škvoreckého. Dosud po-
sledním románem z  r. 2014 je Příspěvek 
k dějinám radosti. Její texty byly přeloženy 
do 17 jazyků. 

(red)

VSTUPTE DO HISTORIE
Knihy jako příběhy paměti
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Je tomu skutečně tak. Pokud si postavíte 
stan ve  stínu jediného stromu v  kempu, 
hned vás to stojí o pár dolarů víc, a chla-
pík v  kovbojském klobouku v  recepci, 
žvýkající americkou angličtinu se sirkou 
v zubech k tomu moc dobře ví, že oněch 
sedm doláčů navíc dáte rádi, protože žár 
je neúprosný. Jakmile totiž opustíte San 
Francisco, zůstanou jeho vítr a chlad, va-
noucí ze zrádné  mořské úžiny svírající 
obávaný Alcatraz, a  jeho ranní a  podve-
černí mlhy, které kouzlí malířské výhledy 
na legendární Golden Brigde, jen chladi-
vými přeludy v krajině spečené sluncem. 
Žlutá a  hnědá jsou úbočí svahů zvolna 
se zdvíhajícího pohoří Sierra Nevada 
a jejich velkolepou strnulost oživují pou-
ze kaskády větrných turbín. Nekonečná 
silnice se zakusuje do pásma hor, kroutí 
se v bocích, přetíná horská sedla, řítí se 
vpřed rovně jako střela dál a dál do vnit-
rozemí a polyká míle s energií, která vás 
zcela ovládne, až se stane sama sobě 
důvodem té velké cesty. Cesty za velkou 
louži po americkém jihozápadě.
Sierra Nevada určuje rozmanitost této 
oblasti a  má pro své návštěvníky stále 
nová překvapení. Tisíciletí lesní obři s ru-
dou kůrou v  sekvojovém národním par-
ku a Kings kaňonu omračují svým vzrůs-
tem a  poskytují dostatek zeleně, přesto 
je země, po  které se hemží lidé, mrňaví 
jako mravenci, vyprahlá a prašná. Zvláštní 
křehkost zdejší přírody cítíte na  každém 

kroku uvnitř piniových porostů i nedozír-
ných ploch ztepilých vysokohorských lesů 
v  dramatické krajině monumentálního 
Yosemitského parku; křehkosti podléhají 
i  kameny a  masivy obrovských skal, kde 
každá stopa člověka mimo vyznačenou 
trasu zanechává nepatřičný otisk. Sierra 
Nevada stupňuje svou nádheru, vede vás 
po  úbočích vulkánů, otců a  matek této 
nejstarší krajiny, kolem jezer utvářených 
v pravěku, a z divokých údolí, výšek skal 
a vodopádů se točí hlava. Respekt vzbu-
zují také všudypřítomné značky varující 
před medvědy migrujícími po rozsáhlém 
území Kalifornie, protože hrozí, že i vy, po-
kud si nedáte pozor, můžete přijít k úrazu 
nebo se dokonce proměnit v část potrav-
ního řetězce velkých savců. A dle statistik 
to nejsou planá varování.
Našinec z  krotké Evropy je nakonec rád, 
když se spustí z yosemitské divočiny Sie-
rry Nevady přes Tioga pass na  druhou 
stranu, na východ, a myslí si, že putování 
rovinou bude snazší. Ale před sebou má 
jen další nedozírné dálky amerického vni-
trozemí, sem tam městečko jak z wester-
nu, a především nečekaná setkání s lidmi, 
které vlastně vůbec neviděl, a  náhlá po-
znání, zasahující cosi mnohem hlubšího, 
než je mysl jedince. Prázdnota a křehkost 
přírodní rovnováhy, se kterou není radno 
si zahrávat, jsou hlavními tezemi této čás-
ti zasvěcovací cesty, která se odehrávala 
v trojúhelníku jezera Mono Lake, historic-

kého parku Bodie a  Los Angeles, metro-
pole vzdálené 363 mil, cca 7 hodin jízdy 
na  jihozápad. Prorocká slova fi lmového 
Vinetoua o chamtivosti bledých tváří, ja-
koby zde v  tomto trojúhelníku dosáhla 
svého naplnění. 
Poučný příběh a  varující je osud Bodie, 
zlatokopeckého „města duchů“ rozkláda-
jícího se na ploše 202 ha na svazích Bodie 
Hills východně od  pohoří Sierra Nevada. 
Vynořilo se na  povrch zemský překotně 
v  křečích zlaté horečky. Jeho krátká his-
torie začala objevením zlata v roce 1859, 
o  20 let později už mělo kolem 10  000 
obyvatel a 2 000 budov, dokonce dle míst-
ní legendy patřilo ke třem největším měs-
tům Kalifornie té doby s produkcí zlatých 
dolů v hodnotě 34 milionů dolarů ročně, 
zlato s  ozbrojeným doprovodem směřo-
valo do  mincoven v  Carson City v  Neva-
dě nebo po  železnici do  San Francisca. 
O  obrovském rozmachu svědčí bankov-
ní dům, metodistický a  římskokatolický 
kostel, škola, 4 požární zbrojnice, několik 
deníků, 65 saloonů, dokonce čínská čtvrť 
s  buddhistickým chrámem a  opiovým 
doupětem, město mělo hřbitov, věznici, 
cosi jako Dům hornických odborů, který 
sloužil pro koncerty místní dechovky, tan-
covačky a odborové schůze, a vlastní čer-
pací stanice na benzín a plyn.
Jenže slibné nálezy zlata v Montaně a Ari-
zoně vedly k  rychlému odlivu pracovní 
síly a  úpadek Bodie nedokázal zachránit 

A STÍN SE TU POČÍTÁ V DOLARECH.

KALIFORNIE

Prodejna pro muže v Bodie Jezero Mono Lake1818



ani pokrok v  technologii dobývání rud. 
V r. 1910 v Bodie žilo už jen 698 obyvatel, 
většinou rodin, které nevsadily na rychlý 
zisk jako ostatní zlatokopové, nicméně 
i ony nakonec Bodie opustily. Poslední čís-
lo novin The Bodie Miner vyšlo v r. 1912, 
1917 byla zrušena železnice a smrtelnou 
ránu městu, v té době čítajícímu pouhých 
120 obyvatel, zasadila hospodářská krize. 
Vzkříšení už nikdy nepřišlo. O  Bodie se 
začalo hovořit jako o  městě duchů. Nic-
méně pár stálých obyvatel mělo až do po-
loviny 20. století. Poslední důl byl zavřen 
v r. 1942 stejně jako poštovní stanice. V r. 
1962 bylo Bodie prohlášeno za  rezerva-
ci a  zakonzervováno. Zachována zůstala 
jen malá část, dosud stojí posledních 110 
domů a  jen jedna z  mnoha důlních věží 
pro těžbu zlata. Bodie, které v  součas-
né době spravuje nadace, ročně navštíví 
200 000 návštěvníků. 
Bodie je neuvěřitelně fotogenické, roz-
ložené ve  zvlněné, nedozírné, travnaté 
krajině. Prázdnota a neustávající vítr pro-
vázejí vaše kroky pustými ulicemi, nahlí-
žíte do  opuštěných, věkem nahnutých 
příbytků, kde vše zůstalo na  svém mís-
tě, jakoby se majitelé měli vrátit během 
chvilky - vybavení domácnosti, klobouk 
na houpací židli, dětská sedačka s noční-
kem, hospodářské nářadí, zboží v lékárně, 
modely šatů na  fi gurínách v  krejčovství, 
tága na  kulečníkových stolech v  nejlep-
ším hostinci, veřejné WC s  třemi sedáky 
najednou, harmonium, lavice i  pomůcky 
v  místní škole. Příroda si město nezadr-
žitelně bere zpět. Nejrůznější emoce visí 
ve vzduchu, soucítíte s osudy lidí, kteří tu 
dávno nejsou, tíhu jejich rozhodnutí, co 
dál. Prázdnota a vítr zesilují pocit nostal-
gie a zmaru nad takovou zkázou, kam až 
dospělo přecenění důležitosti „rychlých 

peněz“ místo odpovědného budování 
a správy města. Pojem „zlatokopectví“ se 
zde odhaluje v  celé své bezohlednosti 
a nebezpečných sociálních souvislostech.
Na cestě k Bodie na východní straně po-
hoří Sierra Nevada míjíte Mono Lake, 
unikátní slané, bezodtokové jezero ležící 
ve  výšce 1944 metrů. Je jedním z  nejbi-
zarnějších a se svými 760 000 lety jedním 
z  nejstarších jezer na  světě. Je obrovské 
a  monumentální, přesto z  něho zbývá 
pouhá pětina původní rozlohy. Unikátní 
jsou jeho tufové věže, vzniklé z usazenin 
minerálů a  alkalických solí. Tufy zůstá-
valy lidským zrakům po  tisíce let skryty 
pod hladinou jezera, protože „rostou“ 
pod vodou. Ve svých lepších dobách byly 
jeho břehy a nedozírná vodní plocha do-
movem pro populace vzácných ptáků, 
dravců, krabů a drobných zvířat a ve sho-
dě s ním a  jeho možnostmi zde žily také 
původní indiánské kmeny Paiutů živící 
se rybolovem a sběrem semen. Dokud tu 
nebylo Bodie a další katastrofy.
Největší z  nich přinesla léta po  r. 1941, 
kdy hladina jezera začala klesat a tak se 
postupně odkrývaly tufové věže. Místní 
říkají, že pozemky kolem jezera inko-
gnito a  v  zastoupení vykoupili zástupci 
města Los Angeles, a jakmile jim patřily, 
začalo drastické odčerpávání vod jeze-
ra pro zásobování 363 mil vzdáleného 
města a  jeho rychle rostoucího počtu 
obyvatel. Najít v  této vyprahlé oblasti 
vhodný zdroj pitné vody nebylo jedno-
duché a  jezero Mono Lake bylo první 
nasnadě. Pro čerpání sladké vody na pří-
tocích jezera Mono Lake byly vybudo-
vány dva akvadukty a  devět vodních 
elektráren.  Od  té doby bylo odčerpáno 
na 60 % přítoků jezera; do r. 1994 hladi-
na Mono Lake poklesla o víc než 13 me-

trů a  celý jezerní ekosystém byl kriticky 
ohrožen. S úbytkem vody se slanost v je-
zeře zdvojnásobila tak, že nyní je Mono 
Lake 2,5x slanější než oceán. Oblast na-
víc nemá přirozený odtok, takže odpařo-
váním se v jezeře koncentruje stále více 
soli a minerálních látek. Mark Twain kdy-
si prohlásil, že Mono Lake je Mrtvé moře 
Kalifornie. Místo, které bylo kdysi plné 
vody a života, je dnes pouhým torzem. 
Jezero Mono Lake je od té doby centrem 
vášnivých politických a ekologických dis-
kuzí a tvrdých právních sporů o spraved-
livý přístup ke zdrojům vody. V roce 1994 
bylo kalifornskou vládou rozhodnuto, že 
město musí zachovat jezero a jeho okolní 
ekosystém. Zároveň soud shledal licence 
města Los Angeles zastaralými a stanovil 
obnovení všech čtyř přítokových zdrojů 
jezera. Poprvé po  padesáti letech voda 
opět proudila dolů do Mono Lake a obno-
vovala život, který tu byl před rokem 1941, 
i když ne v bývalé bohatosti, protože ně-
které věci jsou nevratné. Los Angeles přes 
všechny vymoženosti moderní civilizace 
a lesk metropole fi lmového průmyslu žije 
na  těžký vodní dluh a  špatně dopadne. 
Los Angeles, Las Vegas a další jim podob-
ná města, která nedokáží rozumně a včas 
omezit sebe sama, jsou nejlepšími kandi-
dáty na stejný osud, jaký postihl nešťastné 
Bodie, město špatné pověsti plné drsných 
zlatokopů, kteří pro ránu, ba vraždu, nešli 
nikdy daleko. Voda a stín tedy patří k nej-
cennějším komoditám slunné Kalifornie, 
však se bledé tváře ještě vyškolí o  jejich 
skutečné ceně! Indiánům bylo tohle jaksi 
přirozeně jasné, od bělochů se však učili 
zase jiné věci… Ale o tom až příště.

(red)

zlatokopecké městečko - skanzen 1919
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zajištěním známky z technické kontroly a emisí zdarma. (*Prohlídka vozidla a odstranění případných 

závad před technickou kontrolou jsou zpoplatněny dle platného ceníku.) Zbavíme Vás tak nepříjemných 

formalit a ušetříme Vám čas, který můžete věnovat například svému zdraví. 

Proto jsme se stali partnerem Nadačního fondu Petra Koukala a jeho projektu „STK pro chlapy“. 

Více informací o projektu najdete na www.stkprochlapy.cz.

* V případě splnění podmínek uvedených na www.volkswagen.cz.

Svěřte se do péče
odborníků!

Možnost STK 

a emisí zdarma.


