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PROGRAM KINA DLABAČOV - BŘEZEN

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

kino-divadlo-kavárna

1. 3. 17:30 Les sebevrahů/kino
 20:00 Halloween/kino
2. 3. 15:30 Lída Baarová/kino senior
 17:30 Lída Baarová/kino senior
 20:00 Deadpool
3. 3. 17:30 MaMa/fi lmový klub
 20:00 Kmotr/fi lmový klub
4. 3. 17:30 Po přečtení spalte/fi lmový festival
 20:00 Seriozní muž/fi lmový festival
5. 3. 10:30 Vivi tady nebydlí/divadlo pro děti
 15:30 Alvin a Chipmunkové/kino pro děti
 17:30 V nitru Llewyna Davise/fi lmový festival
 20:00 Ave Caesar/fi lmový festival
6 .3. 15:30 Kocour Modroočko/divadlo pro děti
 19:00 Hamlet/záznam divadelního představení
7. 3. 17:30 Hon/kino
 20:00 Marťan/kino
8. 3. 17:30 Ave Caesar/kino
 20:00 Ave Caesar/kino
9. 3. 15:30 Walesa, člověk naděje/kino senior
 17:30 Ave Caesar/kino
 20:00 Ave Caesar/kino
10. 3. 17:30 Pátrání po Sugar Manovi/kino
 20:00 Miroslav Hloucal trio/jazzový koncert
11 .3. 17:30 Grimsby/kino
 20:00 Rudý kapitán/fi lm
12 .3. 15:30 Řachanda/kin pro děti
 17:30 Rudý kapitán/kino
 20:00 Grimsby/kino
13. 3. 15:30 Čert a Káča/divadlo pro děti
 17:30 Postava k podpírání a Případ pro začínajícího kata/kino
 20:00 Queen: A night in Bohemia/záznam legendárního koncertu
14. 3. 19:00 Zcestomítání/cestovatelský festival
15. 3. 17:30 Fúsi/kino
 20:00 Brooklyn/kino

16. 3. 17:30 Saulův syn/kino
 20:00 Berani/kino
18. 3. 17:30 Divergence: Aliance/kino
 20:00 Polednice/kino
19. 3. 15:30 Zootropolis:Město zvířat/kino pro děti
 17:30 Polednice/kino
 20:00 Divergence: Aliance/kino
20. 3. 15:30 Pohádka pošťácká/divadlo pro děti
 17:30 Adelheid/kino
 20:00 Tosca/záznam opery
21. 3. 17:30 Febio fest - Epitaph
 20:00 Febio fest - Wonderland
22. 3. 17:30 Trabantem do posledního dechu/dokument
 20:00 Trabantem napříč Tichomořím/přednáška
23. 3. 15:30 Most špionů/ kino senior
 19:30 S tvojí dcerou ne//divadlo pro dospělé
24. 3. 17:30 Zkáza krásou/dokument
25. 3. 17:30 Batmann vs Superman/kino
 20:00 Já, Olga Hepnarová/kino
26. 3. 15:30 Kung Fu Panda3/kino pro děti
 17:30 Já, Olga Hepnarová/kino
 20:00 Batman vs Superman/kino
27. 3. 15:30 O Rybabě a mořské duši/divadlo pro děti
 17:30 Batman vs Superman/kino
 20:00 Coriolanus/záznam divadelního představení
28. 3. 17:30 Macbeth/kino
 20:00 Obecná škola/narozeniny Zdeňka Svěráka
29. 3. 17:30 Smrtelné historky/kino
 20:00 Čarodějnice/kino
30. 3. 15:30 Rudý kapitán/kino senior
 17:30 Smrtelné historky/kino
 20:00 Čarodějnice/kino
31. 3. 17:30 Mustang/fi lmový klub
 20:00 Jazz a Blues -



Praha 6 žádá kompenzaci za nové stani-
ce metra. Rada městské části Praha 6 na svém 
mimořádném jednání odsouhlasila soubornou 
dokumentaci vlivů záměru prodloužení trasy 
A metra v úseku Dejvická-Motol. Rada součas-
ně po vedení metropole požaduje přednostně 
vyřešit opožděnou modernizaci železnice Pra-
ha – Kladno. Současně požaduje i kompenzaci 
v podobě výstavby patrového autobusového 
terminálu Nádraží Veleslavín s vyřešenými pří-
mými přestupy na metro nebo autobus.  „To by 
ve svém důsledku mohlo vést k odsunu veškerých 
uvažovaných autobusových linek MHD i příměst-
ské dopravy z Vítězného náměstí a odstranění 
duplicitního pojíždění autobusů v úseku nově zbu-
dovaného prodloužení trasy A,“ vysvětlil zástupce 

starosty Prahy 6 Martin Polách, zodpovědný za 
oblast dopravy. Praha 6 rovněž konzistentně trvá 
na výstavbě nového parkovacího domu   mini-
mální o kapacitě 200 míst. Vedení radnice navíc 
plánuje i zajištění jisté kapacity ambulantního 
parkování přímo v místě stanice. Z hlediska do-
padů provozu stavby na životní prostředí nemá 
prodloužení linky metra A zásadní význam na 
blízké okolí. Zcela zásadní dopad má však odklad 
modernizace Buštěhradské dráhy (vč. odbočky 
na Letiště Václava Havla), jejíž dokončení mělo 
předcházet vlastnímu zprovoznění nové trasy 
metra. Z toho důvodu nedošlo k vybudování 
plánovaného přestupního terminálu Dlouhá 
Míle, určeného pro záchyt automobilové i auto-
busové dopravy z širšího regionu a pro přestup 

na kapacitní kolejové systémy. Neexistence 
terminálu vyvolala nutnost výstavby terminá-
lu menšího rozsahu u stanice metra „Nádraží 
Veleslavín“. Ten je ale určen výhradně pro au-
tobusovou dopravu. S ohledem na uvedené 
skutečnosti je proto nezbytné předpokládat 
u stanice ‚Nádraží Veleslavín’ další provoz auto-
busového terminálu minimálně ve stávajícím 
rozsahu i v příštích letech. „Praha 6 opakovaně 
zdůrazňuje, že absence parkoviště typu P+R v celé 
severozápadní části hlavního města Prahy velmi 
negativně ovlivňuje dopravní situaci v prostoru 
širšího centra Prahy 6. Je proto nanejvýš žádoucí, 
aby byla urychleně připravena a zprovozněna zá-
chytná parkoviště tohoto typu“, uzavřel starosta 
Prahy 6 Ondřej Kolář.

Na konci ledna 2016 byl slavnostně 
otevřen nový Dřevařský pavilon Fakulty 
lesnické a dřevařské České zemědělské 
univerzity v  Praze (ČZU). Tento techno-
logický, vědecký a výukový pavilon bude 
sloužit výzkumným činnostem postgradu-
álních studentů a zaměstnanců a výukovým 
činnostem (včetně praktických) pregra-
duálních studentů hlavně v oblasti lesnic-
tví a dřevařství. 

Cílem projektu bylo v  místě dočasného 
centra truhlářské výroby vybudovat a tech-
nologicky vybavit novou moderní budovu 
Dřevařského pavilonu. Objekt je rozdělen 
do tří dilatačních celků – hlavní čtyřpodlažní 
budovy, dvoupodlažní části s přednáškový-
mi sály na východní straně a spojovacího 
koridoru hlavního vstupu.

V  budově, jejíž užitná plocha činí 5  400 
m2, nejsou jen prostory pro výuku, ale pře-
devším prostory pro praktickou činnost 
studentů a zaměstnanců. Ve 4. podlaží jsou 
umístěny dílny a laboratoře osazené stroji 
a zařízením na výrobu, testy a zkoušky dřeva 
a materiálů na bázi dřeva včetně nanotech-
nologií či elektronového mikroskopu. Ve 2. 
podlaží je umístěna velká posluchárna (ka-
pacita pro 160 studentů) a dvě menší učeb-
ny. Součástí projektu je pořízení moderního 
technologického vybavení pro laboratoře 
a truhlářskou dílnu.

Realizace projektu Dřevařský pavilon FLD 
podpořeného z Operačního programu Vý-
zkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) trva-
la deset měsíců a byla ukončena na konci 
roku 2015. Celkové výdaje na projekt činily 

přes 282 milionů korun. Jde o jednou ze 
dvou nejvýznamnějších investičních akcí, 
které byly v posledních desetiletích rea-
lizovány na ČZU.

Zdroj: ČZU

Městská část vybuduje v  Břevnově mo-
derní zdravotnický uzel. Rada schválila zá-
měr využít objekt v ulici Pod Marjánkou jako 
léčebnu dlouhodobě nemocných. Současně 
bylo rozhodnuto o zachování tamních zdra-
votních ambulantních služeb. Vedení Prahy 6 
za tím účelem plánuje převzetí, rekonstrukci 
a modernizaci sdruženého zdravotnického 
zařízení.  Dohodlo se se stávajícím nájemcem 
o převzetí kompletní správy objektu a provo-
zování sdruženého zdravotnického zařízení 
Pod Marjánkou. Budova za tím účelem projde 
komplexní rekonstrukci, jejíž součástí bude 

i přístavba dalších pater. „Záměrem transfor-
mace celého komplexu je rekonstruovat a přista-
vět nové prostory pro umístění sdruženého zdra-
votnického zařízení v nízkých traktech objektu. 
Poté hodláme využít vyšší patra pro přemístění 
LDN z areálu bývalé nemocnice Chittussiho 
v  Bubenči. Cílem vedení radnice je podstatné 
zkvalitnění a dotvoření zdravotnického kom-
plexu na úrovni současné doby“, uvedla radní 
Milena Hanušová, zodpovědná za sociální po-
litiku. Zařízení je navíc situováno v  centrální 
části klidné oblasti Břevnova. Další výhodou 
je možnost využití stávajících ambulantních 

specialistů pro potřeby lůžkové části bez nut-
nosti přepravy pacientů či lékařů. „Synergický 
efekt umístění LDN a ambulantních zařízení do 
jednoho areálu bude efektivní jak z hlediska čistě 
medicínského, tak i z ekonomického“, dodal sta-
rosta Ondřej Kolář. V případě schválení zámě-
ru na jednání zastupitelstva budou následovat 
vlastní předprojektové a projektové přípravy 
i dílčí organizačně-technické a ekonomické 
kroky. „Z hlediska funkčního i fi nančního pova-
žujeme celý projekt za mimořádně prospěšný“, 
uzavřel zástupce starosty Jaromír Vaculík, zod-
povědný za majetkovou politiku.

Informace o plánované změně letecké-
ho provozu. Z důvodu nutné rekonstrukce 
pojezdové dráhy TWY F   bude v termínu od
15. 3. do 10. 6. 2016 mimo provoz hlavní drá-
ha Letiště Praha ve směru 06 (tedy směr na   
MČ Přední Kopanina).  V tomto období  bude 
standardně v provozu hlavní dráha ve směru 

24 (na obec Jeneč) a v případě  nevyhovujících 
povětrnostních podmínek bude nutné letecký 
provoz převést na vedlejší dráhu RWY 12/30.   
S  ohledem na dlouhodobé statistiky proudění 
větru lze odhadovat provoz na vedlejší dráze 
na přibližně 37 dní.   Je však nutné upozornit, 
že nepůjde o nepřerušovaný časový úsek, ale 

součet více kratších termínů. Toto opatření 
ovlivní hlukovou situaci na územích pod leto-
vými trasami vedlejší dráhy, bohužel však v po-
dobných případech neexistuje jiná možnost 
převedení provozu. Situaci kompletně vyřeší 
až výstavba paralelní dráhy, která by v podob-
ných případech mohla převzít veškerý provoz.

ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Z p r á v y  Z   M ě s t s k é  č á s t i
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Praha 6 upozorňuje magistrát na limity zave-
dení zón placeného stání. Městská část Praha 6 
nesouhlasí s návrhem nabytí účinnosti celoměstské 
vyhlášky, kterou se vydává Statut hlavního města 
Prahy a přenáší kompetence z hlavního města na 
městské části v oblasti řešení přestupků proti bez-
pečnosti a plynulosti provozu v  zónách placeného 
stání a doporučuje navrhnout posunutí termínu na 
pozdější období. Rada MČ Praha 6 nesouhlasí s tím, 
aby vyhláška nabyla účinnosti 1. dubna 2016. Jde 
o šibeniční termín, který vzhledem k tomu, že není 
schválena metodika vydávání parkovacích opráv-
nění, není schválen ceník, dále, že dosud např. není 
vyhotovena vlastní realizační dokumentace doprav-
ního značení, nelze stihnout. Navíc je zmiňovaná 
novela stále ještě v připomínkovém řízení. „Problém 
je v tom, že městská část pro výkon této práce není 

právně, technicky a v tuto chvíli ani personálně vyba-
vena“, podotkl starosta Ondřej Kolář. Praze 6 chybí 
návrh metodického vedení ze strany magistrátu, 
kterým by byl zaručen jednotný postup dotčených 
městských částí. „A v magistrátních materiálech jsme 
kupříkladu dosud ani nenašli návrh řešení pro případ, 
že by softwarová podpora byla nefunkční. Máme proto 
reálné obavy, že ZPS nebude možné spustit ve slibova-
ném a avizovaném termínu a městská část je tak nuce-
na uvažovat o vlastních řešeních systému placeného, 
resp. rezidenčního parkování, které ale balancují na 
hraně legálnosti. Praha 6 skutečně trpí ‚nájezdy’ cizích 
řidičů a stávající stav je pro její občany dlouhodobě 
nepřijatelný,“ doplnil Ondřej Kolář. Pro Prahu 6 jsou 
tyto připomínky naprosto zásadní. Radnice nadto 
upozorňuje i na nedostatky obsažené v předlože-
ném návrhu novely. Magistrátní návrh třeba vůbec 

neobsahuje kvalifikovaný odhad dopadu přijetí 
právního předpisu hlavního města na pražský roz-
počet i na rozpočet jednotlivých dotčených částí. 
Vymezení činností, které jsou předmětem převodu 
Magistrátu hlavního města Praha, je provedeno 
zmatečně vzhledem k ustanovení § 16 zákona č. 
168/1999 Sb. Zarážející je, že dosud nebyla podána 
ani žádost o instalaci dopravního značení a parko-
vacích automatů. „Jen samotné povolení k instalaci 
dopravního značení musí být provedeno formou 
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komu-
nikaci. Jako takové se nejdříve musí oznámit veřejnou 
vyhláškou návrh opatření obecné povahy a od té chví-
le se počítá 30denní lhůta, ve které je možné podávat 
připomínky či námitky“, připomněla vedoucí odboru 
dopravy a životního prostředí Úřadu městské části 
Praha 6 Dana Charvátová.

19:00—20:00
Život v Thajsku
Petr Veselý
———————
Jaký je každodenní život v Thajsku? Jací jsou Thajci 
a co si o nás Evropanech myslí? Jaké to je v Thajsku 
pracovat a podnikat? Jaká místa zde a v dalších zemích 
jihovýchodní Asie stojí za to vidět?

ZCESTOMÍTÁNÍ JARO 2016
Zcestomítání je promítání nevšedních zážitků z cest. Tradiční událostí je podzimní 
cestovatelský festival, který má již sedmiletou tradici a v letošním osmém ročníku při-
dáváme i pondělní večerní setkání s cestovateli v kině Dlabačov. Nenechte si to ujít!

Vstupné: 99 Kč 

14/3/2016
PROMÍTÁNÍ
ZÁŽITKŮ Z CEST
KINO DLABAČOV

od 21:30 
Afterparty 
a popovídání se Zcestomítáky. 

20:15—21:15
LADA Svetom: 
Z Horného Vadičova do Libérie
———————
10 tisíc dobrodružných kilometrov krajinami západnej 
Afriky uprostred obdobia dažďov. Maroko, Západná 
Sahara, Mauretánia, Senegal, Guinea, Libéria a Po-
brežie Slonoviny.

zcestomitani.cz www.dlabacov.cz ivana@zcestomitani.cz
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Budoucí tvář Petynky navrhnou studenti. 
Rada městské části Praha 6 na svém jednání 
jednomyslně schválila uzavření memoranda 
o spolupráci s městskou společností SNEO, 
a. s. a Katedrou urbanismu a územního plá-
nování Fakulty stavební ČVUT v  Praze. Smy-
slem memoranda je uspořádání studentské 
ideové soutěže o návrh budoucího vzhledu 

pláště sportovně-rekreačního areálu Petyn-
ka.„Vzhledem k tomu, že Petynka by výhledově 
měla sloužit coby moderní volnočasové cen-
trum pro zdejší veřejnost, rádi bychom se při 
její dostavbě nechali inspirovat originálními 
nápady místních studentů“, konstatoval sta-
rosta. Soutěž, která by měla být vyhlášena 
ještě v  letošním roce, bude završena výsta-

vou a finančním ohodnocením nejlépe zpra-
covaných vizualizací.„Veškerými technickými, 
technologickými a ekonomickými parametry 
optimálního fungování areálu se zabývá ze-
vrubná srovnávací studie, na kterou bylo vy-
psáno standardní výběrové řízení“, doplnil zá-
stupce starosty Jaromír Vaculík, zodpovědný 
za majetkovou politiku.

ČÍM ŽIJE PRAHA 6
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Radnice plánuje vybudovat multifunkč-
ní veřejné hřiště. Rada městské části Praha 6 
odhlasovala podání žádosti na Magistrát 
hlavního města Praha za účelem svěření ně-
kolika střešovických pozemků do své správy. 
Jde o sportovní areál na Macharově náměstí 
v  Praze 6 – Střešovicích. Ten na základě ná-
jemní smlouvy momentálně užívá sportov-
ní klub Tatran Střešovice. V  současnosti tam 
jsou tenisové kurty, na dalším pozemku pak 
trafostanice PRE. V  rámci celkové revitalizace 
lokality plánuje na místě vybudovat i multi-
funkční sportovní hřiště pro nejširší veřejnost. 
„Na pozemcích plánujeme jednak zrekonstru-
ovat stávající stavbu, jednak přebudovat jeden 
ze čtyř tenisových kurtů na multifunkční hřiště 
dostupné pro širokou veřejnost. Zbylé tenisové 
kurty zůstanou pochopitelně zachovány“, nastí-

nil obecnou vizi starosta Ondřej Kolář. O svě-
ření pozemků o celkovém rozměru 4  671 m² 
požádal odbor dopravy a životního prostředí, 
který dosud tento prostor spravuje. Podání žá-
dosti bylo schváleno na jednání zastupitelstva 
městské části už v dubnu 2013. Pozemky však 
dosud městské části Praha 6 svěřeny nebyly. 
„O pozemky usiluje radnice proto, že počítá s cel-
kovou revitalizací této lokality. Navíc by zde ráda 
na své náklady vybudovala víceúčelové veřejné 
hřiště, zrekonstruovala objekt šaten a proměni-
la ho na zázemí pro sportoviště“, konkretizoval 
záměr zástupce starosty Prahy 6 Jaromír Vacu-
lík, zodpovědný za majetkovou politiku. Svůj 
úmysl radnice šesté pražské městské části už 
předjednala s vedením sportovního klubu Ta-
tran Střešovice. Známý a úspěšný sportovní 
klub s tímto plánem souhlasil.

Starosta se připojil k petici spolku Vize 
nejen pro Prahu 6. Starosta Ondřej Kolář se 
připojil k petici pro cyklostezku po povrchu 
zahloubené železnice a proti dvoukolejné 
povrchové variantě rychlodráhy v úseku mezi 
Stromovkou a Veleslavínem. Zastupitelstvo 
šesté pražské  městské části  již v této souvis-
losti dříve schválilo stanovisko k modernizaci 
železnice Praha - Kladno s odbočkou na Letiště 
Václava Havla. Modernizace si klade za cíl zá-
sadně přispět ke snížení automobilové a auto-
busové zátěže Prahy 6. Kromě rychlého a kom-
fortního spojení má totiž nabídnout i přes dva 
tisíce nových míst na záchytných parkovištích 

po celé délce trasy. Vedení Prahy 6 proto požá-
dalo Ministerstvo dopravy o realizaci moder-
nizace v programovacím  období 2014-2020. 
S ohledem na znalost místních reálií preferují 
představitelé Prahy 6 realizovat úsek od stani-
ce Praha-Dejvice do stanice Praha-Veleslavín 
ve variantě plně podpovrchové.  Na uvolně-
ném prostranství by pak mohl vzniknout zele-
ný koridor. Praha 6 současně žádá Ministerstvo 
dopravy, aby při realizaci projektu byl respek-
tován citlivý přístup k okolnímu prostředí 
a zachování unikátního charakteru místa. 
Architektonické řešení by konečně  mělo být 
uskutečněno formou soutěží.

Praha 6 vyhlašuje program Aktivní Šestka. 
Městská rada odsouhlasila vyhlášení jednole-
tého dotačního programu Aktivní Šestka. Ten 
je určen sportovním a volnočasovým organi-
zacím, které se věnují dětem a mládeží do 26 
let na území Prahy 6. Prioritou programu je 
podpořit spolky, které se dlouhodobě a pra-
videlně věnují dětem a mládeži v rámci spor-
tovních a volnočasových aktivit a které nabí-
zejí naší nejmladší generaci smysluplné využití 
volného času. „Pokud si přejeme u naší nejmlad-
ší generace podporovat mezilidské vztahy, rozví-
jet schopnosti a dovednosti, které napomohou 
k jejímu budoucímu spokojenému a úspěšnému 
životu, je nezbytné vytvářet co možná nejlepší 
podmínky právě těm, kteří pro ně tyto aktivity 
připravují a kterých se děti i mladí lidé účastní ze 
svého vlastního zájmu a dobrovolně“, uvedl rad-
ní Libor Bezděk, zodpovědný za oblast sportu 
a volného času. Celkový objem veškerých pře-

rozdělovaných finančních prostředků v  rámci 
programu činí 4 miliony Kč. Jde o přerozdělení 
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z odvodu z ha-
zardu. O dotaci budou moct žádat sportovní 
a volnočasové organizace s  působností na 
území Prahy 6 vykonávající svou činnost ales-
poň 2 roky. Jejich členská základna musí nad-
to sestávat minimálně z  20 osob ve věku do 
26 let. „Jde o jeden z  konkrétních příkladů, jak 
peníze z  loterijního byznysu mohou přispět na 
rozvoj lokálně prospěšných aktivit“, konstatoval 
starosta. Úspěšný žadatel obdrží paušální část-
ku ve výši minimálně 10 tisíc Kč. Výše dalších 
prostředků pak bude vypočítána jak podle 
počtu členů, tak především podle časového 
rozsahu nabízených aktivit. Kontakt: Mgr. Ro-
mana Vylitová, odbor školství, kultury a spor-
tu, Čs. armády 23, Praha 6, tel. 220  189  510, 
rvylitova@praha6.cz, PaedDr. Jan Hrubeš, 
jhrubes@praha6.cz, tel. 220 189 188.



Velká písmena jsou zde použita místo 
fanfáry a potlesku, protože zvukové vje-
my tištěné médium, bohužel, neumožňu-
je, ale můžete si je představit stejně jako 
zářivé barvy světelné show, s nimiž máme 
taková vystoupení spojená. Robert Fox 
o sobě říká, že je Moravák (Brno) se slabos-
tí pro Dejvice. Na první pohled byste ho 
na kouzelníka netypovali. Mága si před-
stavujeme spíš jako Davida Copperfi elda, 
proslulého iluzionistu s  uhrančivým po-
hledem. Kontrast nemůže být větší. Ro-
bert Fox je plavovlasý pohodář s ohrom-
ným darem komunikace, navíc přirozeně 
milým způsobem. A právě jeho si David 
Copperfi eld pozval do své kouzelnické 
show v  Las Vegas společně s  dalším vý-
znamným rodákem Luborem Fiedlerem.

Robert Fox dokáže pomocí moderních 
magických experimentů obrátit před va-
šima očima fyzikální zákony naruby, bez 
vynaložení fyzické síly vám na prstu ohne 
vaši vlastní dvacetikorunu, začoudí se mu 
od dlaní a sejme z auta skrz sklo dálniční 
známku, kterou si ohmatáte, a pak ji zno-

vu zvenku přilepí tak, že známka je uvnitř, 
jak má být. Umí sundat hlavu zpěvačce 
Ewě Farné přímo na pódiu na jejím vlast-
ním narozeninovém koncertě před zraky 
2 000 diváků a nespočet dalších neskuteč-
ných vizuálních, či psychologických iluzí. 
Rozum vám z  toho zůstává stát, na což 
rádi upozorňují zejména skeptici…

Působí vaše originální iluze i na
skeptiky?

… (smích)… Skeptiky přesvědčuji rád! 
Oni se vlastně přesvědčí sami. Podle 
mých zkušeností je to tak, že čím silněji je 
u diváka rozvinutá ostražitost, čím víc se 
člověk chce iluzi vzdalovat, tím víc ji pod-
lehne – nastane údiv, šok. Potom konečně 
přijde uvolnění a nejdůležitější část každé 
akce - zábava. Tohle již není o virtuální re-
alitě, tohle je „LIVE“ přímo s vámi v hlavní 
roli. Jelikož předvádím svá show převáž-
ně na fi remních akcích, je pro mě vždy 
výzva zaujmout různé profese a propojit 
je navzájem. Jinak reagují psychologové, 
obchodníci, programátoři, jinak jader-
ný fyzik. Ti hned o iluzi, kterou prožili na 

vlastní kůži, začnou hloubat a přemýšlet 
podle zákonů fyziky a pravděpodobnosti, 
místo aby se bavili. Snažím se diváky do 
hry s  iluzemi vtáhnout a zapojit, a aniž 
o tom ví, oni jsou mé nejdůležitější rekvi-
zity. Propojením psychologie, napjatého 
očekávání a moderního pojetí iluze se mi 
daří netradičním řešením obelstít mozek 
a také pohyb, což není vůbec jednodu-
ché. Nakonec tato zábava plná smíchu 
a překvapení zboří hranice a vtáhne i je 
do hry. Čím zatvrzelejší skeptik, tím víc se 
pak baví a užívá si to. A o tom jsou všech-
ny mé show. Zapomenout na všední sta-
rosti a užít si akci naplno.

Když se náčelník Čejenů v  proslulé 
knize Thomase Bergera „Malý velký 
muž“ rozhodne, že ten den zemře – 
a ono nic - moudře říká: „Někdy kouz-
lo působí, někdy ne.“ Stalo se vám, že 
kouzlo nevyšlo?

Zatím ne, ale pravda je, že i pro mě je 
to někdy ruská ruleta, což je pro diváky 
velmi napínavé. Vždycky nesu kůži na trh 
a i já sám kolikrát nevím, jak celá iluze do-

SKEPTICI SE MUSEJÍ PŘESVĚDČIT SAMI

A NA VLASTNÍ KŮŽI!
Rozhovor s iluzionistou Robertem Foxem

Těžko říct, čím to je, že od úsvitu dějin lidstvo provázejí kouzla, iluze a víra v jejich působení spojená s rituály, které mají 
zajistit přízeň vyšší moci. Možná to bylo vědomí přírodních a jiných sil, které přesahují možnosti jednotlivce i společenství, 
možná to ale byla nepokojná mysl člověka, její představivost, fantazie a touha objevovat neviditelné, tedy schopnost, kte-
rou jiní živočichové buď vůbec nemají, nebo velmi omezenou. V každém případě mají kouzelníci a iluzionisté, jejich mo-
derní převtělení, pozornost zajištěnu a my se dnes stejně jako před tisíciletími rádi necháváme unášet jejich neuvěřitelným 
uměním. A ono to skutečně umění je. Následující řádky nabízejí setkání se světově proslulým mistrem umění - iluzionistou 
21. století - ROBERTEM FOXEM…

La Casa Argentina
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padne, protože prvek náhody je vždy pří-
tomný a musím počítat i s ním. Ale úžas 
a nadšení diváků vše vynahradí, zejména 
když společně předpovíme všech šest čí-
sel EuroLotta, či popíšu do detailu osobu, 
na kterou divák jen myslí. Během mých 
show mě diváci v euforii často žádají – ať 
nechám zmizet jejich ředitele! Když mají 
krásnou ředitelku, tak jsem se nechal pár-
krát vyhecovat ;-) 

Vy sám jste si prošel mnoha seriózní-
mi profesemi, které u vás došly nečeka-
ného rozuzlení. Jaké to byly? 

To je pravda. Byl jsem například psycho-
logem, marketingovým manažerem, pra-
coval jsem pár let s  velmi obdivovaným 
člověkem Radimem Jančurou, a protože 
jsem vystudoval hotelovou školu, měl 
jsem tu čest obsluhovat například prezi-
denta Václava Havla, fi nského prezidenta 
či dokonce anglickou královnu Alžbětu II. 
Na počátku milénia jsem s dvěma kolegy 
založil českou personální agenturu. Dnes 
je to největší výhradně česká personální 
agentura u nás a na Slovensku. 

U nás není kouzelnická škola. U koho 
jste tedy studoval?

Své iluze jsem začal zkoušet již ve 2. tří-
dě na základní škole. Zároveň jsem psal 
scénáře k fi lmům a skládal divadelní hry, 
ve kterých jsem mohl realizovat své iluze. 
Hledal jsem si vlastní cestu. V r. 1999 jsem 
vyhrál roční angažmá v USA v magickém 
divadle s nejdelší kouzelnickou tradicí na 
světě Le Grand David v Beverly, Massa-

chusetts, kde jsem zároveň čerpal inspi-
raci. Tato show byla dokonce zapsána do 
Guinessovy knihy rekordů, jako nejdéle 
běžící magická show na světě.

To nás přivádí k otázce, jaké je posta-
vení iluzionisty u nás v Čechách, v Ev-
ropě a v zámoří, ať už na severoameric-
kém kontinentě nebo v Asii?

Současné postavení baviče - iluzionis-
ty a to, jak ho vnímá společnost, vychází 
z  tradičního pojetí a postupného vývoje 
v dané kulturní oblasti. Před tisíci lety byli 
mágové či šamani ve velké vážnosti. Měli 
značnou moc a zastávali postavení rád-
ců, lékařů, astrologů či dokonce vůdců 
samotného kmene. Je doloženo, že svá 
kouzla prováděli už 2000 - 3000 let př. n. l. 
V dnešní době i volba slova pro kouzelní-
ka je jiná. Na Západě je to magician, kou-
zelník, nikoli wizard, čaroděj. Dnes se spíš 
používá entertainer, celovečerní bavič, 
které odpovídá modernímu pojetí této 
profese. V  západní Evropě, v Americe či 
v Kanadě jsou velmi oblíbení, nosí moder-
ní oděv a jejich magická show mají pořád 
plno, přestože lístky jsou poměrně drahé. 
Jejich umění se považuje za chytrou akční 
zábavu, nadsázku, uvolnění po pracovním 
dni a vystoupení se odehrávají na jednom 
místě, kam diváci chodí za vstupné. 

Kdo jsou vaši zákazníci? 
Všichni, kdo chtějí uspořádat fi remní, či 

soukromou zábavnou akci. Domácí i za-
hraniční klienti, velké nadnárodní fi rmy, 
menší soukromé společnosti, ale i jednot-

livci mající oslavu narozenin nebo svatbu. 
Většinou o programu rozhodují majitelé či 
manažeři fi rem, kteří chtějí konkrétní pro-
gram k udivení svých obchodních partne-
rů. Zpracovávám tak projekty a zábavnou 
show přímo na míru tak, aby měla akční 
spád a diváci na ni dlouho vzpomínali.

Jaké bylo vaše největší a nejmenší
publikum?

Nejčastěji fi remní akce realizuji pro 50 
- 300 lidí. Nejvíce diváků jsem měl jako 
host při koncertu Dalibora Jandy v  O2 
Aréně, a to cca 8000. Jednou jsem své 
iluze předváděl jen pro jednu osobu, a to 
maminku majitele fi rmy, která se nemoh-
la zúčastnit jeho fi remní akce, a on chtěl, 
aby si mou show užila také. Byla to velice 
příjemná a inteligentní dáma. Diváci, pro 
které své programy předvádím, většinou 
celý rok tvrdě pracují, a tak se snažím, aby 
během mé show „vypnuli“, zapomněli na 
své starosti a užili si zábavu. Těší mě zpří-
jemnit jim svět. 

Mění se samo kouzelnictví? Odkud 
čerpáte inspiraci? 

Inspirují mě zápisy ze starého Egypta 
a původní iluze staré tisíce let. V kombinaci 
s psychologií, tréningem a vědou jim dávám 
podobu 21. století. Používám samozřejmě 
zručnost prstů, psychologické triky, matema-
tiku, či jen legraci v kombinaci s principy, kte-
ré si ani sám nedovedu vysvětlit, aby výsled-
kem byla zábava. Vymýšlet a vytvářet iluze je 
pro mě chytrá, inteligentní zábava. A oprav-
du zde platí rčení, že se učím celý život. 

s Davidem Copper� eldem
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Pokud uděláte chybu, i když si ji tře-
ba nikdo nevšimne, ale vy o ní víte, jak 
se s ní vyrovnáváte? 

V  některých situacích se chyba nesmí 
stát, jelikož vás může stát život. V  jiných 
situacích platí rčení: „Čím více chyb, tím 
lépe, pokud se z nich člověk umí poučit.“

Jak dlouho trvá vývoj nového kouzla?
Nejdřív je samozřejmě nápad a pak ces-

ta, jak ho realizovat. Důležitou otázkou 
je technika a technologie, jak udělat ne-
představitelné, někdy na to přijdu hned, 
někdy to trvá i několik let. Vizuální tech-
nologie používám jen jako pomocníky na 
zvětšení nebo zpomalení určitého mo-
mentu, aby lidé dobře viděli, co se děje. 
Snažím se o to, aby každá má iluze měla 
vlastní příběh, zápletku, gradaci a neče-
kané rozuzlení. Hodně mě inspiruje samo 
publikum, protože to jsou většinou vzdě-
laní a chytří lidé.

Řekl jste, že lidé jsou přirozenými 
rekvizitami, ale asi nestačí úplně na 
všechno. Jaké další používáte?

Ano, nejpřirozenější rekvizity jsou sami 
diváci, jejich mysl a to, že se stanou přímo 
součástí mých experimentů. O tom je celá 
má show. Vy publikum. Ohlas bývá spon-
tánní a bouřlivý všude, a to jak u nás v Ev-
ropě, v  Asii či v  Americe. Dále to mohou 
být obyčejné věci kolem nás, které se ve-
jdou do kapsy, ale abych mohl nechat zmi-
zet například policejní vrtulník a nechat 
ho objevit v hale, kde se show koná, na to 
potřebujete 2 kamiony a 3 tuny materiálu. 
Stejně tak mohu nechat zmizet celý vlak 
nebo budovu, ale třeba i nechat objevit 
vodu v  poušti. Iluze nemají hranice. Vět-
šinou slýchám větu - nezažít to na vlastní 
kůži, tak tomu neuvěřím. Sám se při tom 
bavím, má práce je mým koníčkem. Co víc 
si člověk může přát.

 Když pracujete s  lidmi, kde čerpáte
energii?

Energii čerpám ze sportu, z  přírody, 
miluju celodenní túry. Dodává mi ji také 
manuální činnost, už jako dítě jsem měl 

obratné ruce, bez nich bych jako iluzioni-
sta-profesionál nemohl obstát. 

Jste neustále v pohybu, vystupujete 
po celém světě, máte čas a prostor na 
vlastní záliby?

K  mým největším zálibám patří histo-
rie, která mě velmi baví. Mám rád lidi, 
zvířata, auta, fascinuje mě věda a její vý-
dobytky, vesmír, který dosud nezná svůj 
počátek. Silně si uvědomuji, že je stále 
na čem pracovat, abychom se jako lid-
stvo posunuli dále.

Tyto neprobádané oblasti a jejich 
tajemství jsou vodami, ve kterých loví 
právě vědci a vynálezci. Je tajemství 
výzvou k  jeho odhalení nebo máte 
k němu naopak respekt? 

Výzvou i respektem zároveň. Absolut-
ně. A člověk by ho nikdy neměl zneužít, 
protože třeba v  době, ve které právě žije, 
není zralý k  tomu, aby získanou informaci 
mohl vůbec pochopit, bezpečně ji ovlád-
nout a dohlédnout, jaké důsledky by její 
nesprávné použití mohlo mít. Jako příklad 
uvedu vynálezy Leonarda da Vinciho, kte-
rý už tehdy vymyslel konstrukci létacího 

stroje, a to, čemu dnes říkáme rychlopalné 
zbraně. Kdyby je lidé tehdy podle jeho ná-
vodu vyrobili, ovládli by celý svět a my už 
bychom dnes kolonizovali vesmír. Náš vývoj 
se tak pozdržel, ztratili jsme 300 let. Jsou to 
všechno spekulace, ale tím chci říct, že jsme 
spoustu věcí už „věděli,“ ale buď jsme je za-
pomněli, nebo vyhubili „výchovou.“ Proto je 
musíme znovu vymyslet. Pravda je, že záha-
dy v kombinaci s poznatky nejnovější vědy 
a s vědomím, že všechno může být jinak, mi 
dává neomezený prostor pro realizaci nápa-
dů podle vlastní fantazie.

Kde vás můžeme vidět v Praze? 
Jak už jsem zmínil, Praha nemá stálou 

scénu, ale možná se do budoucna blýská 
na lepší časy. Vše bude záležet na inves-
torovi. Vidět mě můžete nepravidelně 
ve špičkové  restauraci La Casa Argentina 
v Dlouhé ulici na Starém Městě. Převážně se 
však s mnohými z vás setkáme na jednom 
z fi remních večírků, kde budete pravděpo-
dobně jako host, nebo přímo organizátor.

(red)
foto: Martin Kámen

a archiv Roberta Foxe

• Londýn –  speciální série fi remních akcí – New Style Clo-
se Up Magic, 2016

• Pražský hrad, 20 let výročí Mercedes v ČR, 2015
• Objevení 2.5 tunového vrtulníku společně s Karlem Gottem. 

Show realizována pro ČT 1 a STV 1, 2014 David Copperfi eld 
– Las Vegas, USA, 2013

• Dalibor Janda – 60 let, O2 Aréna, 8000 diváků, 2013
• Eva Farna – narozeninový koncert, 2000 diváků, 2011
• Christian Dior – Pařížská Street, Prague, 2011
• vlastní televizní pořad pro ČT1 - Magie v ulicích I, II, III, 2011
• Vancouver, Kanada – Airport International Fair, fi -

remní akce, 2011
• Peking, Čína – Illusions in the City, 4 dny fi remních 

představení, 2009
• Kuala Lumpur, Malaysie –– New Style Close Up Magic, 2008

• Stockholm, Švédsko –– Airport International Fair, 2007
• Palazzo Variete, Itálie  – Iluzionista a moderátor večerů, 50 

představení, 2006-2007
• Lucemburk, Velkovévodství lucemburské - The Fire Magic 

of Robert Fox, ohnivo-iluzionistická show, reprezentace ČR 
u příležitosti oslav 1. výročí vstupu ČR do Evropské Unie, 2005

• zábavní park, Rakousko - Čaroděj Merlin, historický 
projekt, 2001-2005

• Beverly, Massachusetts, USA - roční angažmá v magické 
show Le` Grand David, 1999

• pořad Oáza, ČT - První televizní škola kouzel v ČR, 7 dílů, 1994
• vítězství v kouzelnické soutěži v Železném Brodě, 1994
• moderátor a kouzelník v soutěžním pořadu Dětská Tutovka, 

levitace dívky, 1993
• první kouzelnické experimenty, 1984-1985

Iluzionistická představení Roberta Foxe (výběr)
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VELESLAVÍNSKÁ
SONATINA III.

Zpaměti preluduje Jaroslav Mihule
V létě roku 1936 začali nový život v ulici 

Pod Novým lesem manželé Mihulovi jako 
nájemci restaurace v  domě čp. 137. Měli 
dva syny, z nichž starší začal chodit na pod-
zim do Střešovic do obecné školy. Přečkal 
první třídu, přečkal i druhou - onoho roku, 
kdy zemřel prezident T. G. Masaryk. Objeví 
se, že celá rodina je hudebně nadaná.

Masarykův pohřeb jsme sledovali 
i z  rozhlasových vln. V  pohnutých chví-
lích byl náš rozhlasový přijímač zapnutý 
neustále. Tatínek ho jednou koupil bez 
maminčina souhlasu a o nákladnou in-
vestici se strhla obrovská hádka. Agent 
tatínka přemluvil k „výhodným“ splát-
kám, jejichž výhodnosti maminka ne-
hodlala uvěřit. Kupovat na dluh je cesta 
do pekel. Přístroj byl značky Colombo 
a měl přípojku na gramofon, který pře-
hrál jednu stranu desky, když se do něj 
vhodila koruna. Z  Colomba svítilo mo-
hutné, zeleně zbarvené magické oko 
a při ladění se často ozývaly na středních 
vlnách rušivé zvuky. „To je z  lodi,“ tvrdil 
tatínek a snad i věřil, že tu zní třeskot vln 
a ohlas mořské bouře.

Mne fascinovala spíše hudba, ať už při-
cházela odkudkoliv. Tvrdilo se, že už jako 
dítě předškolního věku jsem radostně 
hlásil při zvuku klarinetu: “Tatínek!“ Otec 
hrál profesionálně na klarinet, jak se slu-
šelo na jeho rodinu, zasvěcenou hudbě; 
libocký strýček Bohouš Mihule měl ve 
Vokovicích vlastní kapelu a hrával s ní na 
zábavách a při pohřbech v  okrsku mně 
tak drahém - Veleslavín - Střešovice - Vo-
kovice - Liboc. Jestliže se tu hovoří o hos-
tinci v  nájmu U Strnadů ve Veleslavíně 
Pod Novým lesem čp. 137, který vedl 
můj tatínek Josef Mihule, bylo by křiv-
dou nezmínit se i o jiném hostinci naší 
rodiny, který stával ve Vokovicích směru 
na Liboc asi dvě stě metrů za hostincem 
U Vlasty, a to Vokovice čp. 50,  spojeným 
s  hokynářstvím paní Anny Mihulové. Tu 
jsem neznal, ale byli další strýci a tetičky, 
buď jim vzdána paměť a vysloven dík za 
dědictví hudebnosti, kterou dál předá-
vali svým dětem.

Věděl jsem, že mimořádné postavení 
má mezi nimi strýček Jiří, neboť sklá-
dal hudbu a bydlil kousek za restaurací 
U Vlasty, minete-li cukrářství U Čermá-

ků proti budově školy. Hrál na hoboj, na 
klavír i na akordeon. Nevěděl jsem, že je 
autorem hudby k  celovečernímu baletu 
(Modravá země), k   fi lmům (Přítelkyně 
pana ministra), kde se mu podařil je-
den z  prvních skutečných hitů té doby 
(Oči čokoládové). O jeho vážné tvorbě 
a o mimořádném nadání jeho syna Jirky 
(složil pro něj například tři Koncerty pro 
hoboj a orchestr) jsem neměl dlouho ani 
ponětí. Z  Jirky se stal profesor hudební 
fakulty HAMU Jiří Mihule, první hobojis-
ta České fi lharmonie (mezi lety 1962  až 
2004!), což byl vrcholný vzestup mezi 
členy naší hudební rodiny. Největší slávu 
v  mých dětských očích si však získal na 
základě rodinného vyprávění jiný strýček 
Mihule blahé paměti ze stejného konce 
Prahy. Byl to vynikající trumpetista, který 
s vojenskou kapelou hrál jednou při pro-
ducírce na Staroměstském náměstí. Prý 
dávali právě Vzpomínku na Herkulovy 
lázně, bůhsuď, kdo to má dnes potvrdit. 
Tam měl nádherné sólo a okolo shro-
máždění Pražáci i turisté byli tak nadšeni, 
že dal kapelník povel: „Bis!“ Což znamená 
„ještě jednou“, ale - všichni vestoje a sto-
jíce na židlích!

Ukázalo se, že tato podmínka nebude 
zcela splnitelná. Mé příbuzenstvo prová-
zela nejen láska k hudbě, ale dílem i k al-
koholu, a tak dotyčný strýček přes všech-
no úsilí své i svých spolubojovníků nebyl 
schopen udržet na židli rovnováhu. Jeho 
sólo tak předčasně ukončil pád z  met-
rové výšky, a to na drahocenný nástroj, 
který náraz těla ovšem bez pohromy ne-
přežil. Z toho plyne poučení, že dirigent 
nemá být pyšný, hrát že je jistější vsedě 
a alkohol že je metla lidstva.

Hudební nadání má ovšem jednu 
zvláštní stránku, o které se málo mluví. 
Propojuje lidi navzájem a nabízí vzájem-
nou důvěru zasvěcených. Hezky to popsal 
Richard Wagner v eseji Putování k Beet-
hovenovi. Jeho poutník se posadí na mez 
vedle party českých muzikantů. Zahraje 
si s nimi a je zcela samozřejmě vtažen do 
jejich spříseženství. Cítil jsem něco po-
dobného už na obecné škole, v hodinách 
zpěvu; snad na mně nějak bez řečí pozna-
li, že dědeček je na Boušíně varhaníkem, 
že strýček Jiří Mihule složil Oči čokolá-

dové, strýček Bohouš že je v Praze Liboci 
kapelníkem, teta Slavěna že má nádherný 
soprán, tatínek hraje na klarinet, mamin-
ka ráda a čistě zpívá atd. - prostě že jsem 
zasvěcený člen muzikantského klanu. 
Sám jsem si to začal silně uvědomovat, 
když mne rodiče v roce 1937 poprvé vy-
slali učit se na klavír k panu Cyrilu Míkovi. 
U něj získával první hudební vzdělání i Jir-
ka Mihule, takže pan Míka se mohl pyšnit 
na některé své žáky.

Měl domeček nedaleko hospody 
U Marčanů, tedy na opačném konci naší 
ulice a veleslavínského lesíka. Pochvá-
lil můj hudební sluch a vše se zdálo být 
v nejlepším pořádku. Probíral s žáky kla-
vírní školu autorů Beyer - Máslo a jako 
přednes pro mne vybral skladbičky s ná-
zvem Maškovo Nové dítě vlasti. Tam byly 
v  duchu slovanského programu našeho 
státu i písně bratrských národů z  jihu. 
Hrával jsem si je i pro sebe a zpívával si 
k  tomu podložený text, ne vždy zcela 
srozumitelný. Připadalo mně zvláštní, 
že lípa může být něčí domovina („Lje-
pa naša domovina“), líbilo se mi „Onam, 
onamo“, ale co to znamená, mně nikdo 
nebyl schopen říci. Pak že jsem malý pa-
cholíček „z té trenčianské stolice“ – nad 
tím bylo rovněž lépe nepřemýšlet, žádný 
význam slova stolice mně tam nepaso-
val. Rozněžňovalo mne, že hraji „Hle, muž 
zde leží v rakvi“ a že to byla oblíbená pí-
seň Františka Ladislava Riegera, avšak 
onoho muže jsem dokázal identifi kovat 
stejně málo jako trenčianskou stolici.

Uděláte nám radost, když toto vyprá-
vění obohatíte svými poznámkami, ob-
rázkem, gra� cký dokladem apod. a půj-
číte k otištění.

Jaroslav Mihule

Ulice Nad hradním vodojemem s kaplič-
kou. Domy, jak je vidíme na tomto sním-
ku, byly zbořeny již v roce 1986.
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O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

Jak vznikl nápad přihlásit se do sou-
těže Sestra sympatie?

Přihlásila jsem se, protože krása je 
věc pomíjivá. V  označení sympatie je 
mnohem víc. Je to něco, co člověk umí 
dávat druhým, co se nedá obelstít. Já 
sama se snažím být pozitivní, empatická, 
cílevědomá a jít si za svými sny. Soutěž 
mi má také trochu napovědět, jestli jdu 
správným směrem.

Jak bylo daleko od nápadu k realizaci?
O soutěži jsem se dozvěděla z  inter-

netu a řekla jsem si, proč nezkusit něco 
nového, co obohatí můj život o nové 
zážitky, zkušenosti a přátelství. A pak už 
to šlo ráz naráz.

Vaše životní krédo, Život je jako diva-
delní hra: nezáleží na tom, jak dlouhé 

JE JEDNOU Z NÁS.
Usměvavá, milá, pracovitá, důsledná, vstřícná, oblíbená...

HANKA HEGNEROVÁ,
staniční sestra JIP Interní klniky ÚVN. 

„Už od dětství jsem chtěla být zdravotní sestrou“, říká Hanka Hegnerová, fi nalistka soutěže Sestra sympatie 2015. 
Blahopřejeme. Podařilo se. Hana Hegnerová, staniční sestra JIP interní kliniky ÚVN se probojovala do fi nále soutěže Se-

stra sympatie 2015. Porota ji sice nezařadila mezi první tři, to ale nic neubírá na faktu, že pro nás je vítězka! Vyprávěla 
o soutěži i o jejím povolání.  

Jak Hana Hegnerová prozradila, nejnapínavější byl moment, kdy se hlasovalo o postupu do fi nále. „Poslední hodiny 
před ukončením hlasování jako kdyby se zastavil čas. Na internetovém portálu probíhala neuvěřitelná bitva mezi všemi 
semifi nalistkami“, popisuje. Když se dozvěděla, že je ve velkém fi nále, měla obrovskou radost, pocit štěstí, ale zároveň 
zodpovědnosti, kterou si s sebou ponese do fi nálového večera, který se uskutečnil v pátek 12. února v Národním domě na 
Vinohradech na plese Sestry na sál. Finálovému večeru předcházelo setkání fi nalistek. Celý den byl podle vyprávění Hany 
Hegnerové náročný, ale užila si ho. „Byl to pěkný zážitek, setkaly jsme se s moderátorem soutěže Vojtěchem Bernatským, 
s organizátory projektu, s profesionálním týmem kadeřníků a vizážistů, seznámily jsme se s tím, jak bude fi nálový večer 
probíhat, určitě to bude zajímavé!“ Finalistky si také zkoušely společenské šaty, i sesterské uniformy pro promenádu. Hana 
prozradila, že má trochu nevýhodu, že je malá, proto se pro ni společenské šaty vybíraly hůře, ale nakonec byla spokojená. 
Nejvíce se prý obávala rozhovoru s členem poroty, kterého bohužel, na rozdíl od ostatních fi nalistek, osobně poznala až při 
samotném fi nálovém večeru. I tak na jeho dotěrné otázky odpovídala velmi zasvěceně a s úsměvem. Hana Hegnerová, pro 
kterou je potěšením pracovat v Ústřední vojenské nemocnici, protože tu má dobré personální a pracovní zázemí a vysokou 
profesionální úroveň ze stran sester i lékařů, považuje účast ve fi ále za úspěch. V klání o vítězství udělala maximum, jak je 
to jejím zvykem u všeho, co dělá, a také proto, aby nezklamala ty, kdo ji podpořili a v průběhu fi nálového večera fandili. Co 
nám ještě o sobě prozradila? To se dozvíte z následujícího rozhovoru.  
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představení bylo, ale jak dobře se za-
hrálo, známe. Jak ho naplňujete?

Snažím se žít tak, abych při ohlédnutí 
zpět nemusela říci „škoda“.

Soutěž Sestra sympatie souvisí 
i s profesní příslušnosti ke zdravotním 
sestřičkám. Co Vás vedlo k tomu stát se 
zdravotní sestrou? Jaké jste měla o té 
práci představy? A naplnily se?

Už od dětství jsem chtěla být zdravotní se-
strou. Není to pro mě jen povolání, vnímám 
to jako poslání.  Zdravotní sestra je pro mě 
jako anděl - nabídne úsměv, podá pomoc-
nou ruku, vyslechne a poradí. Umí se vcítit 
a pochopit druhého, ale i jeho rodinu, která 
je součástí každého léčebného procesu. 

Co na Vaší profesi považujete za 

nejpěknější, nejzajímavější, jaké jsou 
stinné stránky?

Práce s lidmi mě naplňuje. Nejdůležitější je 
získat si jejich důvěru. To je prvním krokem 
na cestě k  uzdravení. Nejkrásnější je vidět 
štěstí v očích našich pacientů, když jdou zdra-
ví domů. Člověk ví, že jeho práce má význam.

Pracujete na JIP Interní kliniky ÚVN. 
V čem je Vaše pracoviště mimořádné? 

Naše pracoviště je na vysoké profesio-
nální úrovni ze strany sester i lékařů.  Mé 
kolegyně a kolegové jsou usměvaví, spo-
lehliví, velmi pracovití a poskytují tu nej-
lepší týmovou práci.  Jsem ráda, že mohu 
být součástí tohoto týmu, jsem na všech-

ny moc pyšná a vážím si jejich každoden-
ního úsilí s maximálním nasazením. 

Vaše práce je mimořádně náročná, 
jak relaxujete? 

Ve svém volném čase studuji vysokou 
školu, věnuji se různým sportovním akti-
vitám, také  své rodině, která je neodděli-
telnou součástí mého života.

A jaký je váš vzkaz? 
Zdravotníkům pevné nervy,
pacientům brzké uzdravení,
jejich blízkým sílu a optimismus,
všem lidem hodně zdraví, lásky a radosti 
z každodenních maličkostí.

(archiv: ÚVN)

Finalistky soutěže, Hana Hegnerová (4. zleva)
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b� zen 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

březen 2016

01. 03. ÚT KYTICE
03. 03. ČT SLEČINKY A LUPIČI
05. 03. SO ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC 16:00
09. 03. ST OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
10. 03. ČT NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU
11. 03. PÁ ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
14. 03. PO PRSTEN PANA NIBELUNGA
16. 03. ST ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
18. 03. PÁ RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
24. 03. ČT OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
25. 03. PÁ ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
26. 03. SO KDYBY TISÍC KLARINETŮ 16:00
29. 03. ÚT MAM‘ZELLE NITOUCHE
30. 03. ST ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC

31. 03. ČT ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC

HOSTÉ :
04. 03. PÁ DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
07. 03. PO VŠECHNOPÁRTY
08. 03. ÚT VŠECHNOPÁRTY
15. 03. ÚT AMORE & ROCK FESTIVAL
19. 03. SO NEBE NA ZEMI - DIVADELNÍ 

STUDIO MARTINY VÝHODOVÉ
21. 03. PO VŠECHNOPÁRTY
22. 03. ÚT VŠECHNOPÁRTY

01.03. út 10:00 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ
02.03. st 10:00 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ
02.03. st 19:00 SPEJBL VERSUS DRÁKULA
03.03. čt 10:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
04.03. pá 10:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
05.03. so 14:00 + 16:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
06.03. ne 10:30 + 14:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
08.03. út 10:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
09.03. st 10:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
09.03. st 19:00 DĚJINY KONTRA SPEJBL
10.03. čt 10:00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
11.03. pá 10:00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
12.03. so 14:00 + 16:30 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
13.03. ne 14:00 + 16:30 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
15.03. út 10:00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
16.03. st 10:00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
16.03. st 19:00 TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
17.03. čt 10:00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
18.03. pá 10:00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
19.03. so 14:00 + 16:30 HURVÍNEK MEZI OSLY
20.03. ne 10:30 + 14:00 HURVÍNEK MEZI OSLY
22.03. út 10:00 + 14:30 HURVÍNEK MEZI OSLY
23.03. st 10:00 HURVÍNEK MEZI OSLY
29.03. út 10:00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
30.03. st 10:00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
31.03. čt 10:00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
3/2016

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

„Indiánský“ Woodcrafterský zákon představuje oheň,
z jehož středu vycházejí čtyři světla, která to jsou?
 a) Krása, pravda, síla a láska,
 b) Voda, oheň, nebe a zem,
 c) Zvíře, step, náčelník a krev.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b) Marie Sklodowska  si vzala francouzského fyzika Pierre Curie v roce 1895.
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží publikaci: Zajímavosti ze světových dějin, autorky Stanislavy 
Jarolímkové. Do soutěže věnovalo nakladatelství MOTTO.

1. Olga Rečinská, Praha 6  2. Helena Melišková, Praha 6  3. Karel Svozil, Lázně Mšené

Ceny si vyzvedněte do 31. března 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. března 2016,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V březnu soutěžíme o vstupenky do kina Dlabačov v Praze 6. 

DLABAČOV



Tuto ulici nalezneme v  Ruzyni, kousek 
za mohylou bitvy na Bílé hoře. Jméno 
dostala v  roce 1962 a je původní. Vede 
z ulice Kralupská a končí v ulici Pod Mo-
hylou. Nachází se v  ní Evangelický to-
leranční hřbitov.

Adam Huber Meziříčský z  Riesenpa-
chu byl osobním lékařem Rudolfa II., 
rektor pražské university a překladatel 
lékařských knih.

Adam Huber se narodil 3. ledna 1545 ve 
Velkém Meziříčí, odtud se dostalo do jeho 
jména Meziříčský. Studoval na němec-
kých universitách literaturu, matematiku 
a hlavně lékařství. Dosáhl tam hodnosti 
mistra svobodných umění a doktora lé-
kařství. Působil jako vychovatel v evange-
lických šlechtických rodinách a zastával 
místo městského fyzika (lékaře) v Litomě-

řicích. V roce 1567 se přestěho-
val do Prahy a byl přijat jako 
profesor na Pražské universi-
tě. V  letech 1578-79 zastával 
funkci děkana fakulty fi loso-
fi cké. Císař Rudolf II. jej roku 
1580 povýšil do stavu šlechtic-
kého a získal erb i titul z  Rie-
senbachu. Téhož roku opustil 
universitu a začal se zabývat 
pouze lékařstvím. 

Pro nakladatele Daniela 
Adama z  Veleslavína přeložil 
a v  roce 1596 vydal Matthio-
liho Herbář. Oproti prvnímu 
překladu Tadeáše Hájka z Háj-
ku z  roku 1562 jej doplnil o další rostliny, 
například o kaktusy, konopí seté a další 
exotické rostliny, které v  té době neby-
ly v Evropě známy. Úspěšně pokračoval 
v rozvoji českého botanického názvosloví. 
S  jeho jménem je spojeno další literární 
dílo, a to překlad knihy Regiment zdraví od 
Jindřicha Rantzowa. Byla to jakási zdravot-
ní encyklopedie, která poskytovala velmi 
pestrý obraz tehdejších znalostí a kurióz-
ních metod medicíny. Dílo bylo natolik po-
pulární, že se posledního vydání dočkalo 
ještě v roce 1786 a vycházelo ve zkrácené 
verzi pod názvem Apotéka domácí. Zpra-
coval a vydával v  té době velmi populár-
ní hvězdářské kalendáře. Pro Petra Voka 
z  Rožmberka napsal v  roce 1589 Minucy, 
což byl původně speciální středověký ka-
lendář, který obsahoval soupis dnů vhod-
ných pro pouštění žilou. Později se do něj 
přidávaly i pranostiky, a tak se postupně 
stíral rozdíl mezi minucemi a kalendáři. 

Po smrti Tadeáše Hájka v  roce 1600 se 
stal osobním léka-

řem císaře Rudolfa II. Císař v té 
době trpěl mnoha poruchami zapříčině-
nými jeho slabou psychikou. Adam Huber 
se Rudolfovi  pokoušel ulevovat od bo-
lestí díky svým znalostem rostlin a bylin. 
Jako svému osobnímu lékaři mu napros-
to důvěřoval a není divu, že se z nich stali 
důvěrníci, zvláště v  dobách císařových 
nejtěžších depresí. 

Když byly nově zřízeny na Pražské uni-
verzitě fakulty právnická a lékařská, dal 
se Huber zapsat na profesora a předná-
šel bez platu na fakultě lékařské. V letech 
1612-1613 byl zde rektorem. S jeho jmé-
nem je spojeno i opravné hnutí na univer-
zitě, byl jedním z defenzorů. 

Adam Huber Meziříčský zemřel po zá-
chvatu mrtvice 23. června 1613 v  Praze. 
Císaře Rudolfa II. přežil o jeden rok. Přes-
tože dnes se na Adama Hubera takřka za-
pomnělo, v minulosti jeho dílo inspirova-
lo celou řadu lidí. 

(mip)
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ÚT 01/03
 Písecká brána 
 16:00 

ÚT 08/03
 Villa Pellé 
 16:00 

ÚT 15/03
 Písecká brána 
 16:00 

ÚT 22/03
 Písecká brána 
 16:00 

ÚT 29/03
 Písecká brána 
 16:00 

TANEČNÍ TERAPIE S DR. PETREM VELETOU
Zlepšete si náladu, vytrvalost, kondici, kvalitu 
zdraví a života. 

CYKLUS MĚSTA – BERLÍN
PŘEDNÁŠKA JOSEFA VOMÁČKY
Dynamické, doslova nesmrtelné město, nabízí 
řadu zážitků pro milovníky současné architektury 
a liberálního společenského života. 

JAROSLAV SVĚCENÝ
Setkání se světoznámým houslovým virtuózem 
Jaroslavem Svěceným. Koncert spojený s besedou.

TANEČNÍ SOUBOR JARO
Repertoár čerpá z českých lidových her a tanců, 
z tanců moravských, ale i z tanců slovenských.

ZLATÁ ŠEDESÁTÁ – JIŘÍ HELEKAL
Známý český zpěvák a bývalý člen divadla 
Semafor Jiří Helekal.

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

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V KURZECH: 
ANGLICKÁ KONVERZACE, TAJ-JI, KONDIČNÍ 
A REHABILITAČNÍ CVIČENÍ.

NABÍDKA PRAVIDELNÝCH KURZŮ

PROGRAM ⟶ BŘEZEN 2016

FRESH SENIOR ⟶ Praha 

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

6

n  Ne 13. 3.   14–17 hod.    
Rukodělné velikonoční dílny, 
soubor Sedmihlásek a upálení Morany

n  Po 14. 3.   18 hod.    
Tužky nůžky papír – vernisáž výstavy 
ilustrátorky Andrey Tachezy 

n  Út 15. 3.   16 hod.    
Jaroslav Svěcený – jarní koncert světoznámého 
virtuóza spojený s besedou – ve spolupráci s FSK

n  Čt 17. 3.   9–12 hod.    
Rukodělné velikonoční dílny pro školy

n  So 19. 3.   11 hod.    
Jaro s čápem – velikonoční pohádka Divadlo Úsměv

n  Ne 20. 3.   15–17 hod.    
Rukodělné dílny 
pro celou rodinu ve spolupráci 
s květinářstvím Metamorfóza     

n  Út 22. 3.   16 hod.    
Taneční soubor Jaro 
české, moravské i slovenské 
lidové hry a tance ve spolupráci s FSK

n  Čt  24. 3.   16 hod.    
Pejsek a kočička 
pohádka Josefa Čapka, Divadlo D21

n  Ne 27. 3.   11 hod.    
Malá mořská víla 
pohádka H. Ch. Andersena, Divadlo D21

Otevřeno denně od 13 do 19 hod. kromě pondělí
NA VŠECHNY AKCE VSTUP VOLNÝ
Projekt finančně podpořila MČ Praha 6

Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6, Hradčany, www.piseckabrana.cz

Městská část Praha 6 pro vás tradičně připravila oslavy velikonočních svátků, vystoupení dětských i profesionálních 
souborů, pohádky, výstavu pro děti i rodiče, rukodělné dílny s odbornými lektory a další zajímavý program

Velikonoce
Písecká brána | 13.–28. března 2016
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Vypadají jako „normální“ občanstvo, 
pohybují se mezi námi, chodí do školy či 
zaměstnání atd., ale ve skutečnosti se cítí 
být součástí „jiné“ civilizace, která i přesto, 
že nestvořila monumentální architekturu, 
průmyslová odvětví všeho druhu a kdeco 
jiného, co z dnešního pohledu považujeme 
za pokrok, její vyzařování je tak silné a trva-
lé, že kdo jí jednou propadne, navždy jí zů-
stane okouzlen. Přijme její životní principy 
a náhled na svět a ten se dle možností snaží 
uplatňovat i uvnitř moderní, rychlé, digitál-
ní a také spotřební civilizace. Nejlépe se cítí 
ve volné přírodě, nocují v tý-pí, vaří na ohni 
v kotlíku a mají svá pravidelná shromáždě-
ní, kde se vší vážností řeší záležitosti kmene. 

Snad je to zákonité, že v  určité fázi ži-
vota, většinou v  dětství, je zájem o indiá-
ny a touha být jedním z  nich přirozenou 
součástí osobnosti, stejně tak je pozo-
ruhodné, že všechny děti bez výjimky 
v  předškolním věku projevují enormní zá-
jem o dinosaury a pravěká zvířata vůbec.
Dospělák procházející dětským oddělením 
knihovny s nostalgickým pochopením bere 
do ruky knihy o indiánech, kovbojích a do-
bývání Divokého západu, knihy plné dob-
rodružství a romantiky, kdy dítě v drama-
tech spletitých příběhů přirozeně rozlišuje 
dobro a zlo a staví se na správnou stranu 
konfl iktu. A jsou tací, které to „nepřejde“ 
ani v  dospělosti. Touha po sebezdoko-
nalování v  souladu s  přirozeným během 
života, zvýšená vnímavost k přírodě a čer-
pání z lidové moudrosti indiánských kultur 
přetrvají i v dospělosti. Z nich se pak stávají 
náčelníci, rádci, medicínmani lidských duší 
a vůdci svého kmene.

Územím, kde se od dětství do stáří 
vyznávají zmíněné ideály, je Liga lesní 
moudrosti, nezávislá samostatná orga-
nizace sdružující chlapce i dívky, muže 
i ženy každého věku se zájmem o wood-
craft - výchovné hnutí, které vytyčil po-
čátkem 20. století britsko-americký spi-
sovatel, malíř, přírodovědec a pedagog 
Ernest Thompson Seton. Většina činnosti 
oddílů ligy se odehrává v dětských kme-
nech pod vedením dospělého náčelníka. 
Existují však i kmeny dospělých, jednot-
livci, rodiny s malými dětmi nebo parta 
rodin kolem odrostlejších kamarádů. Ti 
všichni se vydávají cestou indiánů.

Oddílů organizovaných v  Lize lesní 
moudrosti je v  České republice několik 
desítek, z  toho 16 v  Praze a 34 mimo-
pražských napříč republikou. Hodně 
napoví samotné názvy indiánských 
oddílů: některé jsou romantické, jako 
například Bílí vlci, Severní hvězda, Bílí 
bizoni, Černí mustangové, Rychlý to-
mahawk, Polární lišky, Jezerní lidé, Sto-
paři, Strážci pokladů nebo Rod kojota. 
Cizokrajně znějící, například Tawiyelan 
Magaokala, Wazazi na Watoto nebo 
Wi Hokapi Witko, jsou patrně převza-
ty z  některého z indiánských jazyků. 
Další oddíly jednoduše převzaly jména 
skutečných, dodnes žijících původních 
kmenů Severní a, spíše výjimečně, Jižní 
Ameriky, takže například v  Uherském 
Hradišti žijí Arapahové, v  osadě Brno-
-venkov zase indiáni kmene Huascaran, 
pojmenované podle nejvyšší hory Peru 
v pohoří Cordillera  Blanca a čtvrté nej-
vyšší hory Jižní Ameriky.

Indiáni žijí i v Praze 6. Na stopu k  nim 
vás vedle kouřových signálů dovedou pa-
voučí (webové) sítě. Jsou to: Cante Waste 
Oyate (Nad Bořislavkou 38), Čovečové 
(Nad Octárnou 3) a Kruh (Starostřešovická 
96) - příslušníci tohoto kmene stavějí svá 
tý-pí už 50 let. Kmen Kruhu se dělí na rody 
a na družiny, které mají zhruba pět až de-
set členů. Družinu vede rádce, který pro-
šel rádcovským kurzem a složil rádcovské 
zkoušky. Každá družina má svůj charakter 
a historii a schází se jednou týdně. I na 
společných akcích funguje družina do jis-
té míry dohromady a na táboře bydlí ve 
vlastním tý-pí. Klučičí jsou Jestřábi, Bobři, 
Vlci, Krahujci a Havrani, holčičí jsou Po-
štolky, Kosatky, Stonožky, Kachny, Lemuři 
a Sardinky. Všem dohromady velí náčelník 
a náčelnice a jejich rádci. 

Pražský oddíl Kruh je členem  Ligy les-
ní moudrosti a je určen pro děti od 7 let. 
Má více než 100 aktivních členů. Stejně 
jako ostatní pořádá pravidelné týdenní 
schůzky, víkendové i prázdninové výlety 
a letní tábor v indiánském duchu. Prahu, 
město bledých tváří, poznávají malí indi-
áni formou dobrodružných her a sportov-
ních aktivit. Lid indiánský všech kmenů 
se schází na akcích Ligy lesní moudrosti, 
z  nichž některé mají mnohaletou tradici 
a daný program: Ligové zimní táboření 
sagamorů, Křesání ohně, Lednové kruhy, 
Krmení zvířátek nebo Setkání náčelníků 
a ohnivců. Rozjímat mohou při Sezení 
u ohně a dokonce během Mše svaté pro 
indiánské kmeny. 

Indiáni z Čech a Moravy neloví bizony, 
ale symbolická orlí pera, jejichž dosažení 

INDIÁNI MEZI NÁMI
V kruhu u planoucího ohně velkého ducha
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formou hry nazvané Stoupání na horu 
vede adepta k vyšším stupňům fyzických 
i rozumových dovedností a nabývání 
moudrosti. Všechny činy (úkoly) jsou uve-
dené v knize Svitek březové kůry. Za spl-
nění činu náleží každému symbolické „orlí 
pero“, které je mu veřejně přiznáno na 
slavnostním sněmu. Činy jsou ve Svitku 
březové kůry rozděleny do čtyř částí ne-
boli světel, podobně jak je tomu u wood-
crafterského zákona.

Redukovat činnost Kruhu a všech 
oddílů ligy na pouhé hry a sportovní 
aktivity dětí by znamenalo snížení sku-
tečného významu a poslání Ligy lesní 
moudrosti. „Posláním Ligy lesní moud-
rosti je naplňování woodcrafterského 
zákona. Jeho cílem je člověk vysoké lid-
ské úrovně pečující o své zdraví a těles-
nou zdatnost, který žije v souladu s pří-
rodou, člověk prahnoucí po poznání 
a všestranném rozvoji, člověk pevných 
morálních zásad, který je prospěšný 
svému okolí,“ píše se v  preambuli sta-
nov Ligy lesní moudrosti.

Woodcrafterský zákon, zákon čtyř-
násobného ohně, znázorňuje indián-
ská kresba. Představuje oheň, z jehož 
středu vycházejí čtyři světla – světla 
Krásy, Pravdy, Síly a Lásky. Z každého 
vycházejí vždy tři paprsky tvořící do-
hromady dvanáctero woodcrafterského 
zákona. Znakem lesní moudrosti je bílý 
štít s modrými rohy. Štít symbolizu-
je obranu, bizoní rohy útok. Bílá barva 
odráží čistotu myšlenek a modrá barva 
rohů připomíná modrou oblohu – hes-
lo woodcraftu. Dostát požadavkům čtyř 
světel není vůbec lehké.

Zdálo by se, že ušlechtilé ideály „správ-
ného“ života v  souladu s  přírodou ne-
může nic ohrozit. Opak je pravdou, což 
dokládá složitá a dramatická historie čes-
kého woodcraftu. Filozofi ckému roman-
tizmu 19. století s  myšlenkami návratu 
k přírodě dalo pevný rámec dílo a životní 
postoje E. T. Setona, jemuž byly mohut-
ným inspiračním zdrojem přírodní moud-
rost a tradice indiánských kultur severo-
amerického kontinentu. Woodcrafterské 
hnutí proniká do českých zemí společně 
se skautingem kolem roku 1911, formuje 
myšlenky na výchovu mládeže k odvaze, 
sebekázni a samostatnosti s využitím ide-
álů romantismu, lásky k přírodě a touhy 
po dobrodružství.  

Woodcrafterské hnutí prošlo během 
20. století neuvěřitelnou škálou vývojo-
vých stupňů od původních idejí wood-
craftu přes inspirace staroslovanskou 
mytologií s důrazem na vlastenecké 
cítění a službu českému národu, bylo 
ovlivněno levicovými ideály s myšlen-
kou socialismu a zájmem o sociální 

problémy s  poukazem na potřebu ra-
dikální změny celé společnosti; vznikla 
dokonce extrémní levicová Internacio-
nální socialistická asociace woodcraf-
terů, která prohlašovala, že „romantický 
woodcraft a svět Indiánů je minulost, 
nastupuje svět strojů a jejich dělníků“, 
a oproti přírodnímu woodcraftu staví 
průmyslový futuristický „machinecraft“. 

Hnutí woodcraftu nakonec přestálo 
hospodářskou krizi, fašismus, válku, slou-
čení s Československým svazem mládeže 
v  r. 1949, včetně „dobrovolného“ roz-
puštění v  r. 1951. Do r. 1989 existovaly 
pololegální oddíly, které pracovaly na 
woodcrafterském základě, ale samotný 
woodcraft byl stále považován za nepo-
volenou, podvratnou činnost nepřátel-
skou vůči KSČ. Přesto se woodcrafterské 
kmeny schází na tajných sněmech, pořá-
dají se letní rodinné tábory a podílejí se 

na vzniku euroindianského hnutí v  Čes-
koslovensku. V kmenech panovala tvořivá 
atmosféra. Koncem 70. let vyšla v novém 
překladu Setonova Kniha lesní moudrosti 
a Svitek březové kůry, podle níž vzniklo 
nezávisle na sobě velké množství kme-
nů a oddílů, které pořádaly pro spřátele-
né kmeny sportovní turnaje, ekologické 
programy s mapováním a obnovou stu-
dánek, pořádala se velká mezikmenová 
soutěž v tábornických dovednostech. 
K  plnému obnovení činnosti Ligy lesní 
moudrosti došlo hned v r. 1990. Obnovení 
Ligy lesní moudrosti bylo schváleno slav-
nostním sněmem. Dnes má okolo 1000 
členů, vydává časopis Bizoní vítr a vnitř-
ní oběžník Totemovou desku a formou 
mnoha aktivit pro své členy i nečleny  pře-
dává indiánskou moudrost a lásku k příro-
dě dalším generacím.

(red)

Ernest Thompson Seton
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„Zatímco Evropská centrální banka 
skupuje státní dluhopisy, které nejsou 
ničím jiným, než kusem papíru, existu-
jí lidé, kteří raději věří zlatu. Má pro ně 
svou skutečnou váhu, protože je pře-
kvapivě těžké a navíc se na světle vždy 
třpytí. Loď SS City of Cairo, potopená 
během druhé světové války, byla vy-
proštěna ze spárů oceánských hlubin. 
Jaký poklad byl zachráněn?“ Abyste se 
dozvěděli, jak to všechno bylo, musíte 
si přečíst TREND ART - nový speciali-
zovaný časopis, který na pozadí i tak 
poutavých, dobrodružných a dodnes 
záhadných příběhů, jako je například 
tenhle, propojuje svět umění, finan-
cí, investic, sběratelství a osobností 
všech těchto oblastí. Sídlem časopisu 
TREND ART je Praha 6.

První číslo nového časopisu TREND 
ART/Umění – Design – Starožitnosti – 
Investice – Aukce vyšlo 23. ledna to-
hoto roku. Navazuje na svou předcho-
zí verzi, dvouměsíčník Trend Invest & 
Hobby, přístupný pouze předplati-
telům. I jeho nová forma zachovává 
dvouměsíční publikační cyklus; vy-
chází v  rozsahu 68 – 98 stran nákla-
dem 3000 kusů. V elektronické verzi 
ale bude vycházet jako měsíčník, který 
představí vždy polovinu textů původ-
ního tištěného periodika a aktuální in-
formace z  vybraných oblastí. Najdete 
ho na webové adrese www.trendart.
cz. Časopis nabízí speciální slevy pro 
inzerci a zvýhodněné předplatné.

Obsah vzniká ve spolupráci s   časo-
pisem ART Online, autory a renomova-
nými odborníky mnoha oborů. Oproti 
svému předchůdci (Trend Invest & 
Hobby) TREND ART rozšiřuje oblasti, 

kterým se věnuje: specializuje se pře-
devším na umění a design, starožit-
nosti a aukce. Jeho prostřednictvím 
se seznámíte se světovými výstavami 
a aukcemi, slavnými aukčními domy 
v New Yorku nebo Hong Kongu, ob-
chodem s uměním, se světem numi-
smatiky, zlata a diamantů, poznáte za-
jímavé sběratele, umělce, významné 
investory do umění a další osobnosti. 
Nemenší pozornost je věnována i do-
mácí scéně. Každé číslo přináší infor-
mace z českých galerií, muzeí a aukcí 
s kalendářem a součástí je i poraden-
ská činnost. Podle šéfredaktora a vy-
davatele časopisu Jiřího Doležala by 
TREND ART časem mohl přebrat i část 
publicistické agendy uměleckého čtr-
náctideníku Ateliér, který na přelomu 
roku ukončil svou činnost. 

Protože se historie časopisu TREND 
ART sotva začala psát, nebude bez za-
jímavosti podívat se, na co navazuje, 
protože nevznikl na zelené louce. Tak 
například peníze. V tomto případě jsou 
chápány jako umělecký objekt a navíc 
jsou peníze přímo jeho starší rodnou 
sestrou, protože zájmová a vydavatel-
ská platforma TREND ART se formova-
la kolem časopisu Mince a bankovky 
(M&B, později Zlaté mince). Proto se 
i TREND ART bude touto velmi důle-
žitou položkou zabývat. Články věno-
vané penězům, jako hlavnímu tématu 
a zajímavostem kolem nich, byly pub-
likovány v  číslech předchozího perio-
dika Trend Invest & Hobby. 

Zabývaly se například hrozbami 
numismatiky, což jsou padělky min-
cí a jejich odhalování, součástí byly 
také poradny odborníků, jak padělky 
rozeznávat, jak se vyhýbat nedůvěry-
hodným prodejcům a jak minimalizo-
vat riziko, že nakoupíte padělek, proto 
studium padělků může být velmi zají-
mavé a užitečné. Kromě poradenství 
časopis nabízel i profesionální servis 
ohodnocování mincí. Také další texty 
byly čtenářsky velmi atraktivní - napří-
klad objev pokladu ukrytém v němec-
kém vojenském vlaku z druhé světové 
války, německý poklad v amerických 
trezorech, ale také pamětní cyrilome-
todějské mince nebo český zlatý po-
klad, na který se v roce 1918 skládali 
téměř všichni občané nově vzniklého 
Československa.

S cílem podpořit kreativitu, krá-
su a umělecký rozvoj designu mincí 
je časopis TREND ART pořadatelem 
Mezinárodní soutěže mincových de-
signů COIN DESIGN 2016. Soutěž, je-
jímž předmětem je vytvoření návrhu 
designu mince (přední i zadní stra-
ny), je rozdělena do 2 kategorií: a) 
veřejnost (zúčastnit se mohou všech-
ny věkové skupiny a národnosti), b) 
studenti (zúčastnit se může kterýkoli 
student zapsaný ke studiu). S  výzvou 
k  účasti v  soutěži oslovili organizáto-
ři všechny střední a vysoké umělecké, 
designérské a uměleckoprůmyslové 
školy a další učiliště s  výtvarným za-
měřením. Udělují se tři ceny: Cena pro 
nejlepší práci, odměnou je 2 000 Eur, 
plaketa a medaile zobrazující vítězný 
design, Cena pro dobrou práci (uděle-
na třikrát) s odměnou 1 000 Eur a Cena 
pro budoucího designéra, oceněná 
částkou 500 Eur a plaketou. Informa-
ce o modelech, které se kvalifikovaly 
do finále, budou zveřejněny na webo-
vých stránkách časopisu TREND ART. 
Vysokou úroveň soutěže zajišťuje me-
zinárodní porota, v níž zasednou před-
ní odborníci světově proslulých umě-
leckých škol. Vítězové obou kategorií 
budou známi začátkem dubna 2016 
a nejlepší práce budou představeny 
na slavnostním společenském večeru 
v září 2016. Podporovatelem soutěže 
je společnost Česká mincovna.

 Po skončení soutěže COIN DESIGN 
2016 plánují organizátoři zvláštní vy-
dání časopisu COIN DESIGN ve čty-
řech jazykových mutacích (v angličti-
ně, němčině, francouzštině a ruštině) 
s nákladem 10 000 výtisků. Vedle ví-
tězných prací v  něm bude publiko-
ván výběr designu mincí ze soutěže, 
recenze návrhů, profily jednotlivých 
tvůrců a odborné komentáře. Časo-
pis bude určen čtenářům z řad pro-
fesionálů, veřejnosti, studentům, tis-
ku a dalším zájemcům (více na www.
coin-design.com).

(red)

INVESTOVAT DO KRÁSNÝCH VĚCÍ MÁ SMYSL
Vyšlo první číslo časopisu TREND ART
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BŘEZEN 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

HUDEBNÍ SALON VILLA PELLÉ

 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. 
 10. 03. | 15 h | Literární Olšany – Literární procházka s Tomášem Vučkou. 
 Sraz před hlavním vchodem do Olšasnkých hřbitovů z Vinohradské ulice.
17. 03. | 15 h | Kde žili a tvořili žižkovští literáti – Literární procházka s Josefem Vomáčkou. Sraz v 15 hodin u vchodu KC Vozovna.
 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. | do 30. 3.

DOPROVODNÝ PROGRAM
06. 03. | 14 h | Svět z penálu aneb je zátiší opravdu tiché?

Nedělní tvůrčí dílny pro děti. | více na www.villapelle.cz
 20. 3. od 14:00 | Obrazy z Ipadu – setkání s malířem Štěpánem Vrbickým
 Umělec, jehož obvyklým nástrojem je pastelka či pastel, bude tentokrát kreslit prstem v aplikaci pro tablet 

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

JUSTIN LAVASH – KONCERT

30. 3. | 19 h | Justin, skvělý britský písničkář žijící v Praze, vytvořil spojením folku, blues a jazzu originální dynamický styl, který doplňuje 
charismatickým a soulovým hlasem. V současnosti spolupracuje s Lenkou Dusilovou,  Michalem Horáčkem, Monikou Načevou, 
Vladimírem Mertou či skupinou Sunflower Caravan. 

LITERÁRNÍ FESTIVAL



ČAS NA JARNÍ UPDATE.

Váš servisní partner PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
tel.: 800 101 212, e-mail: info@prerost-svorc.cz, www.prerost-svorc.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Jarní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let.
Využijte aktuální servisní nabídku Economy dílů Volkswagen® pro vozy starší 5 let, letních pneumatik  

s bezplatnou zárukou PneuGarance, výhodných servisních úkonů včetně sezonní servisní prohlídky  

v našem autorizovaném servisu Volkswagen. Je čas na update Vašeho vozu a na jaro budete dobře  

připraveni. Naše zvýhodněná nabídka platí do 15. 5. 2016.

 
 


