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Rozhovor s Martinem Divišem Díla Petra Stanického Jim Jarmusch

Čím žije Praha 6
Létající ředitel - rozhovor s Martinem Divišem
Od nemoci ke zdraví - Oddělení sociální péče ÚVN, Domov Vlčí mák
Historické osobnosti v názvech ulic Prahy 6 - Romaina Rollanda
Mužstvo, vrhací kameny, divné boty a koště
Díla Petra Stanického jsou průzkumem našeho světa
Mezi druhým a třetím - Divadelní spolek Nepřijatelní uvádí hru dánského autora Jonase Schnora
Jim Jarmusch atd... - Kino Dlabačov uvádí nejslavnější snímky tvůrce amerického nezávislého fi lmu
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1/3/ST 15:30 KinoSenior - 60 Kč Zakladatel
 18:00 FILMOVÝhit T2 Trainspotting
2/3/ČT 18:00 FILMOVÝhit T2 Trainspotting
 20:30 FILMOVÁpředpremiéra Amadeus - režisérská verze
3/3/PÁ 15:30 KINOsenior - 60 Kč Richard Muller - Nepoznaný
 18:00 FILMOVÁnovinka Logan
 20:30 FILMOVÁnovinka Lék na život
4/3/SO 13:00 KINOproDĚTI Balerína
 15:30 KINOproDĚTI LEGO: Batman movie
 18:00 FILMOVÝhit Bába z ledu
 20:30 FILMOVÁnovinka Logan
5/3/NE NEHRAJEME
6/3/PO 18:00 PONDĚLKY S JIMEM JARMUSCHEM Paterson
 20:30 PONDĚLKY S JIMEM JARMUSCHEM Tajuplný vlak
7/3/ÚT 18:00 FILMOVÁnovinka Moonlight
 20:30 FILMOVÁnovinka Bába z ledu
8/3/ST 15:30 KinoSenior 60 Kč La La Land
 20:00 AkustickýKONCERT v kavárně Never Sol
9/3/ČT 18:00 FilmováNovinka Masaryk
10/3/PÁ 15:30 KINOsenior 60Kč Místo u moře
11/3/SO 13:00 KINOproDĚTI Pes Ro(c)ku
 15:30 KINOproDĚTI Balerína
 18:00 FILMOVÁnovinka Masaryk
 20:30 FILMOVÁnovinka Kong: Ostrov lebek
12/3/NE 13:00 KINOproDĚTI Balerína
 15:30 DIVADLOproDĚTI Ptačí cirkus
 17:30 FILMOVÝdokument HIERONYMUS BOSCH
  A JEHO PODIVUHODNÝ SVĚ T
13/3/PO 18:00 PONDĚLKY S JIMEM JARMUSCHEM Paterson
 20:30 PONDĚLKY S JIMEM JARMUSCHEM Noc na zemi
14/3/ÚT 18:00 FILMOVÁnovinka Masaryk
 20:30 FILMOVÁnovinka Nechte zpívat Mišíka
15/3/ST 10:00 BABYkino Všechno nebo nic
 15:30 KINOsenior 60 Kč Všechno nebo nic
 18:00 FILMOVÁnovinka Nechte zpívat Mišíka
 20:30 FILMOVÁnovinka Masaryk
16/3/ČT 18:00 FILMOVÁnovinka Masaryk
 20:30 FILMOVÝdokument a koncert - jediný den v kinech
  Rolling Stones - Olé, Olé + Havana Moon

17/3/PÁ 15:30 KINOsenior 60 Kč Mlčení
 18:00 FILMOVÁnovinka Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho
 20:30 FILMOVÁnovinka Masaryk
18/3/SO 13:00 KINOproDĚTI LEGO:Batman movie
 15:30 KINOproDĚTI Kráska a zvíře
 18:00 FILMOVÁnovinka Masaryk
 20:30 FILMOVÁnovinka Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho
19/3/NE 13:00 KINOproDĚTI Kráska a zvíře
 19:00 DIVADLOproDOSPĚLÉ Herci jsou unaveni
20/3/PO 18:00 PONDĚLKY S JIMEM JARMUSCHEM Paterson
 20:30 PONDĚLKY S JIMEM JARMUSCHEM Mrtvý muž
21/3/ÚT 18:00 FILMOVÝhit T2 Trainspotting
 20:30 FILMOVÝdokument Rocco
22/3/ST 15:30 KINOsenior 60Kč Jackie
 17:30 Přednáška s promitáním fotografi í
  Jak vypadal starý Břevnov III - Z historie spolkového života
  – TJ Sokol Břevnov
 20:30 FILMOVÝhit T2 Trainspotting
23/3/ČT 18:00 FILMOVÁnovinka Život
 20:30 ZÁZNAMkoncertu - jediný den v kinech Rammstein Paris
24/3/PÁ 15:30 KINOsenior 60Kč Richard Muller: Nepoznaný
 18:00 FILMOVÁnovinka Kráska a zvíře
 20:30 FILMOVÁnovinka Život
25/3/SO 13:00 KINOproDĚTI Špalíček
 15:30 KINOproDĚTI Kráska a zvíře
 18:00 FILMOVÁnovinka Kráska a zvíře
 20:30 FILMOVÁnovinka Život
26/3/NE 15:30 DIVADLOproDĚTI Obušku z pytle ven
 17:30 ZÁZNAMdivadlo Evžen Oněgin
27/3/PO 18:00 PONDĚLKY S JIMEM JARMUSCHEM Paterson
 20:30 PONDĚLKY S JIMEM JARMUSCHEM Kafe a cigára
28/3/ÚT 18:00 FILMOVÝdokument Normální autistický fi lm
 20:00 FILMOVÝklub Šíleně šťastná
29/3/ST NEHRAJEME
30/3/ČT 10:00 BABYkino Masaryk
 20:30 FILMOVÁpremiéra
  Ghost in the shell + beseda s fi lmovým kritikem Kamilem Filou
31/3/PÁ 15:30 KINOsenior 60 Kč Anthropoid
 18:00 FILMOVÁnovinka Ghost in the shell
 20:30 FILMOVÁnovinka Úkryt v ZOO

PROGRAM KINA DLABAČOV - BŘEZEN

Informace k jednotlivým titulům a cenám jsou uvedeny na www.dlabacov.cz. Změna programu vyhrazena,
pokladna otevřena 1/2 hodiny před a po každém představením. Kavárna otevřena denně od 10:00 hodin

pokladna@dlabacov.cz, tel.: 233 102 991

kino-divadlo-kavárna



ZŠ Na Dlouhém lánu vytvoří
Montessori malotřídky. Základní škola 
Na Dlouhém lánu v Praze 6 se rozhod-
la od září spojit některé žáky prvních 
až třetích Montessori tříd do tzv. ma-
lotřídek. Na základě požadavku rodičů 
vyjádřených v anketě se ředitelka školy 
rozhodla od září tohoto roku spojit do 
tzv. malotřídek jen polovinu prvňáčků 
až třeťáků z Montessori tříd. „Nebude 
to ve všech Montessori třídách, ale jen 
v polovině z nich. Škola dotáhne prvky 
Montessori vzdělávání do výsledné podo-
by postupně během několika let. Spojení 

prvňáků až třeťáků do společné třídy je 
ovšem základním principem této alterna-
tivní výuky“, zdůrazňuje zástupce staros-
ty Prahy 6 pro oblast školství Jan Lacina. 
V praxi to znamená, že spolu chodí prv-
ňáci, druháci i třeťáci do společné třídy. 
Vedení Prahy 6 hodnotí princip kladně: 
„Byli jsme se podívat v jedné základní 
škole v Brně a viděli jsme na vlastní oči, 
že princip funguje výborně,“ konstatuje 
místostarosta Lacina a dodává: „Ostatně 
Základní škola Na Dlouhém lánu je jed-
na z posledních Montessori škol v České 
republice, kde ke sloučení ještě nedošlo.“ 

Požádali jsme člena školské rady pana 
Tomáše Šídla, který tam zastupuje naši 
městskou část, aby se ujal moderace 
mezi vedením školy a výborem, který 
si ustanovili Montessori rodiče. Jak vy-
světluje vedoucí Odboru školství, kultu-
ry a sportu v Praze 6 Luděk Soustružník, 
někteří „Montessori“ rodiče totiž o slu-
čování prvních až třetích tříd nestáli: 
„Jejich děti tedy zůstanou v běžném re-
žimu, ke slučování přistoupíme u zbylých 
Montessori tříd až o dva roky později, aby 
měli děti i rodiče na vstřebání tohoto ino-
vativního přístupu dostatečný čas.“ 

66 nápadů pro lepší Prahu 6. V rám-
ci projektu Mám nápad pro Šestku se 
na radnici sešlo celkem 66 rozličných 
návrhů na zlepšení místní kvality života. 
V nejbližší době dojde ještě k prověře-
ní proveditelnosti jednotlivých návrhů 
a následně k sérii odborných konzul-
tací. Veřejné hlasování se uskuteční 
letos v létě. „Lidé přijdou na věci, které 
by úředníka nikdy nenapadly, a sami si 
navíc vyberou projekty k realizaci. A my 
chceme, aby Praha 6 byla nejen chytrá, 
ale i pestrá a nápaditá. To je to, co si od 
projektu Mám nápad pro Šestku slibuje-
me především“, vysvětlil zástupce staros-
ty Jan Lacina. Mám nápad pro Šestku je 

projekt participativního rozpočtování, 
v  jehož rámci se radnici podařilo od 
místních občanů nashromáždit celkem 
66 originálních návrhů na zlepšení kva-
lity života v Praze 6. „Velmi vítám aktivní 
zapojení místních obyvatel napříč všemi 
věkovými skupinami do spolurozhodová-
ní o budoucí podobě naší městské části. 
Současně mě těší i poměrně široké spek-
trum konkrétních nápadů, které se lidem 
podařilo vygenerovat,“ kvitoval situaci 
s povděkem starosta Ondřej Kolář. 

Nápady zahrnují kupř. nová dětská 
a sportovní hřiště, zastřešení a úpravy 
místních autobusových zastávek, od-
počinková místa, grilovací prostor, ve-

řejnou ledničku, letní kino, malou zoo-
logickou zahradu, zelenou stěnu z keřů, 
venkovní pítka či svébytnou kultivaci 
veřejných prostranství. V  nejbližších 
týdnech dojde za pomoci odborníků 
k ověření realizace jednotlivých nápa-
dů. V únoru se konala série pracovních 
setkání účastníků projektů, příslušných 
pracovníků radnice a zainteresované 
veřejnosti, která se bude moci k  navr-
hovaným nápadům kriticky vyjádřit. 
Finální hlasování nejširší veřejnosti 
o projektech se uskuteční na přelomu le-
tošního května a června. Seznam všech 
přihlášených návrhů naleznete na:
www.napadprosestku.cz/navrhy

Praha 6 má své první nízkopraho-
vé centrum. Na území městské části 
Praha 6 bylo v  lednu slavnostně ote-
vřeno vůbec první nízkoprahové denní 
centrum. To bylo vybudováno v  rámci 
poměrně rozsáhlé rekonstrukce azylo-
vého domu pro muže. Ten se nachází 
v Bubenči a je provozován obecně pro-
spěšnou společností K srdci klíč. Cent-
rum bude vhodně doplňovat existující 
služby pro místní potřebné. Na rekon-

strukci se významnou měrou podíle-
lo hlavní město Praha. „Nízkoprahové 
denní centrum na území Prahy 6 dosud 
nebylo. Jeho činnost bude vhodně do-
plňovat služby pro osoby bez přístřeší, 
které již na Praze 6 poskytujeme“, uvedla 
radní Prahy 6 Milena Hanušová, která 
je zodpovědná za sociální a zdravot-
ní politiku. Rekonstrukce azylového 
domu vyšla celkově na 4  260 tisíc ko-
run. Hlavní město Praha na ni přispělo 

dotací ve výši 2  500 tisíc korun. Azy-
lové centrum má kapacitu 26 lůžek 
a samotné nízkoprahové centrum je 
určeno pro 10 až 15 osob. „Pomocnou 
ruku v našem zbrusu novém nízkopraho-
vém denním centru nalezne každý, kdo 
se vinou nejrůznějších okolností ocitl 
ve svízelné životní situaci, s níž si vlast-
ními silami neví rady“, doplnil starosta
Prahy 6 Ondřej Kolář. 

Dne 16. ledna 2017 nás ve věku 93 let opustil JUDr. Jiří Navrátil. Jiří Navrátil 
byl skautem tělem i duší. Od roku 1937 člen Dvojky, legendárního oddílu Jaroslava 
Foglara. Po roce 1989 byl místostarostou Junáku. V roce 2002 byl prvním skautem 
z východní Evropy, kterého Světová organizace skautského hnutí WOSM vyzname-
nala svým nejvyšším řádem Bronzový vlk. Byl celoživotním odpůrcem totalitních reži-
mů, vězněn nacisty i komunisty. V roce 1949 byl spolu s řadou dalších skautů zatčen 
a odsouzen na dvacet let vězení za účast na připravovaném ozbrojeném převratu. 
Prošel mnoha pevnými věznicemi i jáchymovskými lágry. Je nám velkou ctí, že tento 
duchem i činy veliký člověk byl čestným občanem Prahy 6. 

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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Nejlepší nemocnicí ČR byla vyhlá-
šena ÚVN.

Organizace Health Care Institute (HCI) 
na svých webových stránkách zveřejnila 
koncem rojku 2016 výsledky celostátní-
ho projektu „Nemocnice ČR 2016“, který 
byl realizován od    1. února do 31. srpna 
2016. V  soutěži byla zapojena také ÚVN 

Praha – a byla vyhodnocena jako abso-
lutní vítěz.Cílem projektu HCI je sestavit 
žebříček nemocnic České republiky dle 
míry bezpečnosti a spokojenosti vyjád-
řené přímo pacienty i zaměstnanci. Vy-
hodnocení projektu probíhá za pomoci 
strukturovaných postupů vycházejících 
z metodiky strategického nástroje pro 

měření výkonnosti organizací – Balanced 
Scorecard. Výstupy tohoto projektu jsou 
poskytovány manažerům nemocnic, aby 
mohli snadněji pracovat na zkvalitnění 
zdravotní péče v České republice.

Pokračování projektu „Nemocni-
ce ČR 2017“ probíhá od 1. února do 
31. srpna 2017.

ABSOLUTNÍ vítěz projektu „Nemocnice ČR 2016“
• 1. místo: Ústřední vojenská nemocnice

– Vojenská fakultní nemocnice Praha
• 2. místo: Nemocnice České Budějovice, a.s.
• 3. místo: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
• 4. místo: Nemocnice Prachatice, a.s.
• 5. místo: Nemocnice Písek, a.s.

Vítězové Nejusměvavější nemocnice roku 2016 jsou:
• (Kategorie: Fakultní nemocnice)
• 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole
• 2. místo: Ústřední vojenská nemocnice Praha
• 3. místo: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

V roce 2016 byly hodnoceny nemocnice 
ve spolupráci s charitativním projektem B. 
Braun pro život také na základě pozitivního 
přístupu k pacientům, konkrétně dle úsmě-
vů personálu nemocnice směrem k pacien-
tům, kteří se mnohdy v nemocnicích cítí ne-
jistě a s potřebou vlídného zacházení. Cílem 
akce bylo podpořit ty nemocnice, kde jsou 
zaměstnanci nemocnice pozitivně naladěni 
ve vztahu ke svým pacientům – klientům.

 Cenu pro absolutního vítěze poskytla 
společností LINET spol s r.o., která je před-
ním evropským výrobcem nemocničních 
a pečovatelských lůžek. Chytré nemocniční 
lůžko Eleganza 2 je určené pro akutní péči 
a zajišťuje pohodlí a bezpečnost pacien-
tům na standardních pokojích. Jeho funkce 
podporují rychlou rekonvalescenci pacien-
ta, například podporou mobilizace – včasné 
a bezpečné vstávání z lůžka. 

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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ÚT 7. 3.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 14. 3.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 21. 3.
 v 15.00 sraz 
 před Národo-
 pisným muzeem 

ÚT 28. 3.
 Písecká brána 
 16.00 

KONCERT PRAŽSKÝCH BUSKERŮ 
Přijďte si poslechnou pouliční hudební umění a 
dozvědět se více o fenoménu nejen pražských ulic.

DISKUSNÍ KLUB TOMÁŠE PILÁTA 
– LILIAN MALKINA
Oblíbená herečka původem z estonské židovské rodi-
ny, známa především z role babičky ve  lmu Kolja. 

ČESKÁ LIDOVÁ KULTURA S UKÁZKOU 
FOLKLÓRNÍHO TANČENÍ
Komentovaná prohlídka etnogra cké expozice 
Národopisného muzea s možností vyzkoušet si 
tradiční folklorní tance pod vedením zkušených 
lektorů.  rezervace nutná 

ČAROVNÉ TICHOMOŘÍ – SVĚT POLYNÉSIE, 
MELANÉSIE A MIKRONÉSI
Přednáška paní Ing. Dany Trávníčkové.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ — VSTUP ZDARMA
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ÚTERÝ
10.00 Výtvarný kurz s akad. mal. Miladou Gabrielovou 
12.00 Výtvarný kurz s akad. mal. Miladou Gabrielovou

STŘEDA
10.00 Anglická konverzace – mírně pokročilí
11.00 Anglická konverzace – pokročilí
12.00 Anglická konverzace – mírně pokročilí
10.00 Kondiční a rehabilitační cvičení
11.00 Smovey – cvičení pro každého s vibračními kruhy

ČTVRTEK
10.00 Francouzská konverzace – pokročilí
11.00 Francouzská konverzace – mírně pokročilí
10.00 Taj-ji – cvičení pro zklidnění těla i mysli
11.00 Taj-ji – cvičení pro zklidnění těla i mysli 

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
út–pá 10.00–14.00 

tel. č.: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

ADRESA MÍSTA KONÁNÍ: Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 
Praha 6 / Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6

KURZY FRESH SENIOR VE VILLA PELLÉ
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

PROGRAM ⟶ BŘEZEN 2017

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6



Soutěž o Lavičku Ferdinanda Vaňka 
zná vítěze. Vedení radnice schválilo výsle-
dek soutěže na Lavičku Ferdinanda Vaňka. 
Vítězný návrh pracující s motivem rudého 
pivovarnického sudu bude pravděpodobně 
instalován před budovou Národní technic-
ké knihovny v  letošním roce. Z  celkového 
počtu 22 velmi originálních návrhů vybrala 
porota nakonec příspěvek dvojice architek-
tů Ley Dostálové a Petra Pištěka. „Stvořitel 
literární postavy Ferdinanda Vaňka – náš čtyř-
násobný prezident Václav Havel, dostal čestné 
občanství Prahy 6 až tři měsíce před smrtí. Dá 
se říct, že dnes touhle decentní připomínkou 
splácíme svému vzácnému občanovi starý 
dluh,“ řekl místostarosta Prahy 6 a předse-
da poroty Jan Lacina. Vítězný návrh pracuje 
s  obecně srozumitelným atributem pivo-
varnického sudu a sedací plochou, která 

v  duchu typicky vaňkovských paradoxních 
situací trčí „navzdory fyzikálním zákonům“ 
volně do prostoru. Dílo tak podporuje ima-
ginaci a navozuje lehce absurdní atmosféru. 
Jeho rudá barva zase evokuje někdejší tota-
litní režim. „Sedací plocha lavičky měří přesně 
1989 milimetrů, čímž symbolicky odkazuje na 
historicky zlomový rok v  našich novodobých 
dějinách, jakož i na zásadní zlom v  životním 
příběhu stvořitele dramatické postavy Ferdi-
nanda Vaňka,“ uvedl starosta Ondřej Kolář. 
Lavička by měla být umístěna v samém cen-
tru dejvického vysokoškolského kampusu 
před budovou Národní technické knihov-
ny. Slavnostní odhalení by se pak s největší 
pravděpodobností mělo uskutečnit v  prů-
běhu letošního roku. „Půjde o symbolickou 
tečku za multižánrovým festivalem Pocta Vác-
lavu Havlovi v Praze 6,“ uzavřel starosta. 

Vítězný návrh vybraný veřejností.

Návrh sedmnáctipatrové budovy, jejíž 
stavbu upřednostňují někteří radní.

Praha 6 prosazuje mrakodrap, ve-
řejnost upřednostnila soubor nižších 
staveb. Břevnovem v  posledních dnech 
hýbou dohady o vzhledu stavby připra-
vované usedlosti Kajetánka. Veřejnost 
v  anketě by uvítala nižší stavby, někteří 
radní však považují za lepší řešení věžák 
o 17 podlažích. Kvůli prostoru kolem his-
torické kaple, která stojí poblíž. Původně 
se předpokládalo, že investor svůj objekt 
přistaví na více než stoletý a donedávna 
obývaný secesní dům v  Radimově ulici. 
Historická bytovka patří i s  pozemkem 
pražskému magistrátu, městská část ji 
spravuje. „Dům je v  havarijním stavu, cel-
ková rekonstrukce by stála 30 – 60 milionů, 
tak jsme se rozhodli jej nezachovat“, uvedl 
radní zodpovědný za strategický rozvoj 
a veřejný prostor Martin Polách. Již loni 
byl dům prázdný a radnice nájemníky 
vystěhovala a dala jim náhradní bydlení. 
V létě architekti vypracovali šest návrhů 
a radnice vyzvala veřejnost, aby hlasovala 

a vybrala ten nejlepší. První příčku osadil 
soubor nižších staveb, žebrovaný věžák 
se umístil druhý. Na posledním jednání 
Komise územního rozvoje v  prosinci se 
o tomto tématu mluvilo a někteří politi-
ci navzdory výsledkům hlasování dávají 
přednost stavbě věžáku. Investor zatím 
pokračuje v přípravě projektu pro soubor 
nízkopodlažních objektů. Radnice chce 
však s investorem jednat.

ÚT 7. 3.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 14. 3.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 21. 3.
 v 15.00 sraz 
 před Národo-
 pisným muzeem 

ÚT 28. 3.
 Písecká brána 
 16.00 

KONCERT PRAŽSKÝCH BUSKERŮ 
Přijďte si poslechnou pouliční hudební umění a 
dozvědět se více o fenoménu nejen pražských ulic.

DISKUSNÍ KLUB TOMÁŠE PILÁTA 
– LILIAN MALKINA
Oblíbená herečka původem z estonské židovské rodi-
ny, známa především z role babičky ve  lmu Kolja. 

ČESKÁ LIDOVÁ KULTURA S UKÁZKOU 
FOLKLÓRNÍHO TANČENÍ
Komentovaná prohlídka etnogra cké expozice 
Národopisného muzea s možností vyzkoušet si 
tradiční folklorní tance pod vedením zkušených 
lektorů.  rezervace nutná 

ČAROVNÉ TICHOMOŘÍ – SVĚT POLYNÉSIE, 
MELANÉSIE A MIKRONÉSI
Přednáška paní Ing. Dany Trávníčkové.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ — VSTUP ZDARMA
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ÚTERÝ
10.00 Výtvarný kurz s akad. mal. Miladou Gabrielovou 
12.00 Výtvarný kurz s akad. mal. Miladou Gabrielovou

STŘEDA
10.00 Anglická konverzace – mírně pokročilí
11.00 Anglická konverzace – pokročilí
12.00 Anglická konverzace – mírně pokročilí
10.00 Kondiční a rehabilitační cvičení
11.00 Smovey – cvičení pro každého s vibračními kruhy

ČTVRTEK
10.00 Francouzská konverzace – pokročilí
11.00 Francouzská konverzace – mírně pokročilí
10.00 Taj-ji – cvičení pro zklidnění těla i mysli
11.00 Taj-ji – cvičení pro zklidnění těla i mysli 

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
út–pá 10.00–14.00 

tel. č.: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

ADRESA MÍSTA KONÁNÍ: Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 
Praha 6 / Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6

KURZY FRESH SENIOR VE VILLA PELLÉ
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

PROGRAM ⟶ BŘEZEN 2017

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6



Kolik volného času má generální ře-
ditel a předseda představenstva naší 
druhé největší pojišťovny pro rodinu, 
pro sebe, pro své koníčky?

Podle mé ženy málo a s jejím názorem 
nelze než souhlasit. Na druhou stranu lidé 
jako já si skutečně maximálně váží chvil 
s rodinou a já mám malého kluka Honzu, 
takže se vždy snažím vymyslet něco, aby-
chom si to opravdu užili. Kdybyste se ho 
zeptali, tak to doufám potvrdí…

Není tajemstvím, že Vaším největ-
ším koníčkem a vášní je létání. Kdy 
a jak jste začínal a jak se vyvíjela Vaše 
kariéra pilota?

Létání je stále mojí nejoblíbenější for-
mou způsobu odpočinku a „čištění hla-
vy“. Kdo mě zná, tak ví, že mi odpočívání 
moc nejde a že moc neumím třeba ležet 
na pláži. Létám více než patnáct let a ak-
tuálně jsem šťastným majitelem licence 
dopravního pilota. Párkrát do měsíce vez-
mu třeba linku ČSA po Evropě, případně 
si zalétám s malými sportovními letadly. 

Představte si, že byste žil v  době, 
kdy se ještě nelétalo. Jaké hobby 
byste asi měl? 

Buď bych si vymyslel nějaký způsob, jak 
se dostat do vzduchu, nebo bych si ale-
spoň přilepil křídla jako Ikaros. Případně 
bych se zamyslel nad nápadem starých 
Féničanů vybírat od každého majitele 
lodi trochu peněz a z nich pak uhradit loď 
tomu, komu by se potopila. To je vlastně 
prapůvod pojišťovny. V  každém případě 
bych se bavil něčím, kde jsou lidé a mlu-
ví se s nimi. Nemyslím, že bych byl vědec, 
či se bavil tím, že bych uměl třeba ma-
lovat či sochat. 

Létání je hodně náročný koní-
ček. Z  čeho jste jej ve svých začát-
cích � nancoval?

Vždy z platu od Kooperativy. A to platí 
v podstatě dodnes.

Ale dneska jste jako dopravní pilot 
už také placen?

Pro ČSA létám zdarma, respektive tyto 
vydělané peníze posílám na charitu, aby 
to nevypadalo, že si ve své pozici musím 
chodit bokem někam přivydělat.

Co Vašemu koníčku říká rodina?
Přesně to, co říká každá rodina každé-

mu koníčku: hlavně, aby se ti něco nestalo 
a vůbec bys měl být raději doma. A lítej 

pomalu a nízko. Ale to je to nejhorší, co 
můžete pilotovi poradit.

Je nějaká paralela v řízení letadla 
a v řízení fi rmy?

Řekl bych, že to jisté styčné prvky má 
– dodržování pravidel, práci v týmu a do-
konce i to, že kapitán letadla i generální 
ředitel mají velkou zodpovědnost, přijí-
mají zásadní rozhodnutí a nikdo jiný je za 
ně neudělá. A že každé špatné rozhodnutí 
něco stojí – u generálního ředitele hodně 
peněz a u pilota mnohem víc…

Jaké vzdělání je potřebné pro ře-
ditele jedné z  našich největších fi -
nančních institucí?

Vzdělání je určitě důležité a jeho hodno-
tu bych nepodceňoval. Ale je to – nebo by 
alespoň měl být – nikdy nekončící proces. 
Protože snad ještě důležitější než vzdělání 
jsou snaha a ochota se neustále učit. Mně 
se to alespoň osvědčilo. Snad bych ještě 
dodal, snažit se být v  tom, co dělám, co 
nejlepší a dělat to pořádně a s chutí. To je 
vlastnost, kterou „trpím“ celý život.

Směřoval jste do této části fi nanční-
ho sektoru již od studií, nebo jste k po-
jišťovnictví dostal náhodou?

LÉTAJÍCÍ ŘEDITEL
Rozhovor s Martinem Divišem, generálním ředitelem 
Kooperativy, prezidentem České asociace pojišťoven a také 
pilotem civilních letadel.
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Vztah k  fi nancím a podnikání obecně 
jsem měl vždy. Ovšem v pojišťovně, kon-
krétně tedy v  Kooperativě, jsem se octl 
v  podstatě náhodou, když hledala tisko-
vého mluvčího. To je více než dvacet let. 
Klíčová nebyla ani tak ta pozice, ale dale-
ko více lidé, kteří mě přijímali a s kterými 
jsem měl a mám tu čest pracovat. Přede-
vším tedy zakladatel a dlouholetý ředitel 
Kooperativy Vladimír Mráz. Prací tráví člo-
věk většinu bdělého života a měl by mít 
kolem sebe lidi, kteří jej obohacují, inspi-
rují a s kterými jej to prostě baví. 

Není pojišťovnictví nudným a nezá-
živným oborem? Proč jste si ho vybral?

Pojišťovnictví tak určitě může na lidi 
působit a taky působí. Nudné, nezáživné, 
těžké téma, kterému pořádně nikdo nero-
zumí. Ale půjdete-li trochu blíž, je vlastně 
hrozně zajímavé svojí rozmanitostí. Snad 
to nezní příliš nadneseně, ale pojišťovnic-
tví je pestré jako sám život. A my musíme 
umět pojistit každého a všechny možné 
činnosti. Takže u nás najdete odborníky 
naprosto všech druhů a disciplín – sta-
vaře, autaře, strojaře, lékaře, právníky, aj-
ťáky, markeťáky, ekonomy, manažery…, 
stačí si vybrat, co vás zajímá.

Má pojistný trh v České republice po-
tenciál k růstu? V jakých oblastech?

Určitě ano. Podíl životního pojištění 
na celkovém pojistném je u nás nece-
lých 40 %, ve vyspělých zemích Evropy 
je to 60 %, takže určitě má český trh ještě 
kam růst. To, že celkové výdaje na pojiš-
tění českých domácností jsou v absolutní 
hodnotě výrazně nižší, je logické, protože 
nižší jsou i platy. Ale zatím, bohužel, platí 
i to, že v některých státech EU předsta-
vují náklady na ochranu před riziky, tedy 
na pojistné, až 20 procent z celkových 
výdajů domácností, u nás to není ani po-
lovina z toho. Pojištěno je u nás jen asi 
65 % domácností a nemovitostí. Na „zá-
padě“ přes 90 %. V  zásadě potenciál je, 
kam se podíváte.

Neškodí trhu přílišná horlivost ně-
kterých prodejců? Není to nešvar, nutit 
lidi stále dokola obměňovat a uzaví-
rat nové pojistky?

To není nešvar, ale zločin. Chování ně-
kterých prodejců fi nančních služeb je 
v tomto určitě neetické a nefér. Místo aby 
klientům vysvětlovali, že životní pojištění 
je dlouhodobý produkt a nejhorší, co mů-
žete udělat, je předčasně smlouvu zrušit, 
dělají pravý opak. V zájmu své provize „vy-
světlují“ klientům, že jiná pojišťovna má 
lepší, modernější, levnější pojištění, tak ať 
se pojistí u ní. Zcela jasně je třeba říci, že 
to nedělají v zájmu klienta, ale jen proto, 
aby znovu získali provizi za prodej. Jenže 
tu zaplatí zejména sám klient a není to 
vůči němu nic jiného než podvod.

Proč se ceny pojištění stále zvyšují?
Tady bych si dovolil nesouhlasit.  Jestli 

něco zaručuje skutečně ostrá konkuren-
ce na českém pojistném trhu, tak je to 
nezvyšování sazeb. Zvyšování cen by lo-
gicky pro každou fi rmu ve vysoce konku-
renčním prostředí znamenalo ztrátu části 
klientů. Dokonce bych řekl, že nás trápí 
opačný problém – existují oblasti, kde 
jsou sazby pojištění tak nízké, že nepokrý-
vají škody a náklady. Typickým příkladem 
posledních let je povinné ručení u aut.

Který druh pojištění byste doporu-
čoval nepominout?

Nepominul bych žádné. Existují jistě 
velmi bohatí lidé, kteří si dokáží obratem 
koupit nový dům či auto a fi nančně se 
i vyrovnat třeba s následky těžkého úrazu. 
Ale jsem přesvědčen, že pro nás všechny 
ostatní je pojištění u solidní pojišťovny 
jediná možnost a jediná záruka toho, že 

v  případě opravdu fatální škody se s  ní 
dokážeme – alespoň tedy po fi nanční 
stránce – vyrovnat.  

Existuje nějaká generální pojistka, 
která by pod jednu smlouvu zahrnova-
la vše, na co si lze vzpomenout?

Neřekl bych, nebo alespoň ne u nás. Byl 
by to asi ideální stav. Ale pojišťovny tomu 
jdou hodně naproti – stačí vám v zásadě 
tři smlouvy. Jedna na auto a vše s ním sou-
visející - tedy havarijní pojištění, povinné 
ručení, asistence, atp. Druhá na kompletní 
pojištění života a zdraví všech členů rodi-
ny, včetně spoření, budete-li chtít. A po-
slední na pojištění domu a domácnosti, 
ideálně včetně pojištění odpovědnosti. 
A pak volitelně další – jste-li podnikatel, 
tak pojištění fi rmy, jedete-li za hranice, tak 
cestovní pojištění, a tak dále.

Kooperativa je generálním partne-
rem Mezinárodního hudebního festi-
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valu Český Krumlov. Jak dlouho s jeho 
organizátory spolupracujete? 

Vlastně od založení Kooperativy. Ten-
to pozoruhodný festival oslavil loni 25. 
narozeniny a stejně tak i naše pojišťovna. 
Čtvrtstoletí můžeme buď považovat za jis-
tou tradici, anebo naopak jen za nepatrný 
kmit kyvadla v průběhu miliard let trvání 
vesmíru. Ať tak, či onak, troufám si říci, že 
jak Kooperativa, tak Mezinárodní hudeb-
ní festival Český Krumlov si své fanoušky 
našly, prokázaly své kvality, mají za sebou 
úspěšnou cestu a pevně věřím, že takto 
budou pokračovat i v budoucnu. Podívám-
-li se kolem sebe v práci či na krumlovském 
koncertě, vidím spoustu šikovných, nadše-
ných a pracovitých lidí, což mě utvrzuje 
v tom, že se není třeba o budoucnost ani 
naší pojišťovny, ani festivalu obávat. 

Který z hostů či účinkujících Vám nej-
více utkvěl v paměti? 

Určitě více než jeden. Mám-li vybrat 
to, co mě jako laikovi utkvělo v  paměti, 
tak zejména fakt, že čeští umělci jako 
Václav Hudeček či Štěpán Rak vždy byli 
vždy v  mých očích rovnocennými part-
nery jménům jako José Cura či Plácido 
Domingo. A to mě jako vlastence asi 
potěšilo nejvíc.

Které vaše další sponzorské a part-
nerské aktivity byste vyjmenoval?

Sponzoring je určitě dobrá věc. Podpo-
rujeme sport, kulturu a další projekty. Já 
bych ale spíše zmínil to, čím je podle mě 
Kooperativa specifi cká. To, že lidé u nás 
jsou zvyklí a ochotní pomáhat ostatním. 
A to nejen klientům v  těžkých životních 
situacích, ale pomáhat těm, k  nimž ži-
vot nebyl tak štědrý jako k  nám. Stovky 
dobrovolníků z naší pojišťovny tak ročně 
věnují své síly a Kooperativa jako fi rma 
daruje jeden jejich pracovní den, aby při-
ložili ruku k dílu v dětských domovech či 
stacionářích pro postižené. 

Nedílnou součástí Vánoc u nás v prá-
ci je také speciální akce Strom pro lep-
ší život, z nějž si všichni zaměstnanci 
mohou utrhnout vánoční přání a za své 
peníze pak zakoupit dárky či jiné věci 
do domovů a stacionářů, v nichž pomá-
hají. A ještě doplním, že již více než tři 
roky se Kooperativou šíří zajímavý fe-
nomén. Má-li někdo z vedení významné 
narozeniny, vzdá se desítek darů, lahví 
vína, golfových holí či velkých bonbo-
niér. Tato myšlenka všechny inspirovala 
a dnes už je běžné, že ať v Praze, či v re-
gionech se naše kolegyně a kolegové 
vzdávají darů a místo toho jejich hosté 
přispívají na dobročinné účely. Je to od-
raz naší firemní kultury - jít příkladem, 
být lidští a pro lidi. 

Sponzoruje vaše pojišťov-
na také některého ze známých či 
úspěšných sportovců?

Z  velkých projektů podpory spor-
tu bych asi zmínil především generální 
partnerství s  basketbalem – Kooperativa 
národní basketbalovou ligu. Součástí je 
i charitativní projekt Každý koš pomáhá, 
který běží již 11. rokem a letos i ve spolu-
práci s  Kontem Bariéry. Na tento projekt 
přispívá Kooperativa pomocí statistiky 
Kooperativa Faktor tak, že daruje 500 Kč 
za každou smeč a 1 000 Kč za každý alley-
-oop, což ani nevím přesně, co je. Myslím, 
že nahrávka nad obroučku, kterou skóru-
jící „dosmečuje“ do koše. Odborníci by to 
jistě popsali lépe než já.

Máte vedle létání i jiné osobní záliby? 
Zbývá Vám vůbec čas ještě na jiné věci?

Rád si něco přečtu. Rád jsem s rodinou, 
občas se mi podaří kolo či lyže. Celkově 
řečeno, mám štěstí, že mojí hlavní zálibou 
je moje zaměstnání.

Jaké knihy rád čtete?
Zejména ty, které obsahují myšlenky 

chytrých a moudrých lidí – Jana Wericha, 
Cyrila Höschla, Jefi ma Fištejna. Poučit se, 
zvětšit si rozhled, rozšířit si obzor, praco-
vat na pochopení lidí, světa a souvislos-
tí…, na to si, myslím, není nikdy pozdě. 
Zajímám se o historii, například o 2. svě-
tovou válku. A když víte něco o takovém 
období, tak vás štvou lidi, kteří si pořád 
na něco stěžují a nic takového jako válka 
nebo koncentrační tábor určitě nezažili. 
Podle mě si žijeme v dnešní době dobře.

Kde a s kým se cítíte nejlépe?
S rodinou a s přáteli, asi jako každý. Se 

zvířaty a hlavně se psy. A upřímně ne-
rad ztrácím čas s  lidmi, kteří vidí sklenici 
vždycky „poloprázdnou“ místo „polopl-
né“ a mají obecně negativní přístup k  li-
dem, ke světu, ke všemu. Na to je život 
opravdu moc krátký.

Věříte na osud?
Věřím, že si jej můžeme naplnit, ovlivnit, 

či změnit úplně sami. 
Vypadáte opravdu vzorově. Máte 

nějaký zlozvyk?
A ne jeden. Stačí se zeptat mých nejbliž-

ších kamarádů a mé asistentky. Ti by jistě 
pár věcí našli. Nicméně zvažte to - nevím 
přesně, kolik místa v časopise ještě máte. 

Jaký je Váš vztah a vazby k Praze 6?
Silný až patriotický. To snad ani nemůže 

být jinak, když jsem v Divoké Šárce prožil 
celý svůj dosavadní život. Je to nejhezčí 
část Prahy, a to neříkám proto, že zrovna 
tady je letiště a já rád létám. Je to v Pra-
ze a zároveň je to divoká příroda. A navíc, 
čím víc cestuji, tím víc to tady mám rád 
a jinde bych žít určitě nechtěl.

jih
foto: archiv M. Diviše
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GALERIE VILLA PELLÉ PELLÉOVA 10, PRAHA 6 – BUBENEČ tel. 224 326 180, e-mail: info@villapelle.cz, www.villapelle.cz
Spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská. Galerie otevřena: út-ne 13.00-18.00

 MILAN CAIS: DVEŘE DOVNITŘ | DO 26. 3. 2017
Hudebník a vizuální umělec, performer, skladatel, zpěvák, 
bubeník, textař a zakladatel skupiny Tata Bojs se po pěti letech 
vrací do galerie s  výlučně výtvarným projektem. Poodkrývá 
„dveře svého ega“, vnímá je v symbolické rovině, kdy se ve svých 
nových objektech i kresbách zabývá hloubkou svých pocitů od 
 radosti po smutek a zápas s vlastním já.
9. 3. OD 18.00 | AUTORSKÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY S MILANEM CAISEM

12. 3. OD 15.00
WORKSHOP S MILANEM CAISEM

Milan Cais připravil neobvyklou tvůrčí dílnu, ve které se děti volně 
inspirují vystavenými díly a  zkouší si vytvořit akvarely či 3D 
 objekty a reliéfy z různých materiálů. Rezervace nutná.

26. 3. OD 20.00
DERNIÉRA VÝSTAVY 

A KONCERT – TATA BOJS
 Vstupenky k dostání v Galerii Villa Pellé a na www.goout.cz

 

29. 3. – 2. 4. | 10.00 – 20.00 | CZECH GRAND DESIGN
Festival finalistů cen Czech Grand Design představuje to nejlepší z českého designu, módy, grafického designu, fotografie 
a  ilustrace za  uplynulý rok. Pro čtyři výstavní dny je připraven bohatý doprovodný program přednášek a  workshopů 
s designéry, nebudou chybět ani dětské dílny pro ty nejmenší návštěvníky a pop up shop současného designu.

BŘEZEN 2017
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

FESTIVAL

VÝSTAVA

19. 03. | 15.00
STAROVĚK – ANTIKA   

Vydáme se do  doby antiky, starověkého Řecka a  Říma. Při tvorbě se 
budeme volně inspirovat antickými sochami a keramikou. Společně tvoříme 
a hrajeme si s dějinami umění přímo v galerii. Nedělní škola umění je otevřený 
kurz pro děti od 4 do 10 let, délka lekce 120 min, rezervace nutná. 

Programy tvůrčích dílen na objednání: Délka programu 1,5 hod
ISMY ve výtvarném umění nebo Dobrodružství umění 20. století |

Věk: 9 – 16+ let
Nakresli si svět | Věk: 4 – 12+ let

Hrou a myšlením k abstrakci | Věk: 4 – 12+ let

Speciální nabídka tvůrčích dílen pro děti, školy a školky. 
Kontakt: dilny@villapelle.cz, tel.: 725 537 142

ATELIÉR PELLÉ



O D   N E M O C I  K E   Z D R A V Í

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE ÚVN
DOMOV VLČÍ MÁK

13. února byl slavnostně odhalen za 
přítomnosti ministra obrany Martina 
Stropnického, ředitele ÚVN prof. Mirosla-
va Zavorala, válečných veteránů a dalších 
hostů nový název Oddělení sociální péče – 
Domov Vlčí mák.

„Chováme přirozenou a hlubokou úctu k vá-
lečným veteránům, kteří za 2. světové války 
i v novodobých kon� iktech bojovali a bojují za 
principy demokracie. Je naší povinností zajistit 
jim co nejlepší podmínky, a jsem rád, že tady 
v ÚVN je o válečné veterány výborně postará-
no, že tu nacházejí skutečný domov. V dnešní 
době máme na sedm set druhoválečných ve-
teránů, novodobých je více než třináct tisíc. Čas 
letí, a i ti novodobí budou stále častěji potřebo-
vat péči právě takových zařízení, jako je toto 
ve Střešovicích. Plánujeme společně s  ÚVN 
zahájit rozsáhlou rekonstrukci pavilonu B, pro-
gram rekonstrukcí a budování nových kapacit 
pro péči o válečné veterány bude pokračovat 
i mimo Prahu. Je to naše povinnost odvděčit 
se za odvahu a statečnost, kterou veteráni ve 
službě vlasti prokázali,“uvedl ministr obrany. 

„Je pro nás ctí poskytovat válečným veterá-

nům maximální péči a jejím prostřednictvím 
vyjádřit úctu, kterou k nim chováme. Při volbě 
vhodného názvu pro Oddělení sociální péče 
bylo naším záměrem, aby vystihl jeho pod-
statu a ojedinělost. V naprosté většině tu totiž 
pečujeme na celkem 40 lůžkách o válečné ve-
terány - druhoválečné, ale také o novodobé. 

Jednou z úvah bylo pojmenovat oddělení po 
některém z nich. Od té varianty jsme upustili, 
protože jmen, která by se v  názvu měla prá-
vem objevit, by bylo mnoho. Zvítězil název 
Domov Vlčí mák. Obsahuje symbol válečných 
veteránů uctívající památku všech, kdo na-
sazovali ve válečných kon� iktech své životy 
za lepší budoucnost,“ přibližuje ředitel ÚVN 
profesor Miroslav Zavoral. Vrchní sestra Do-
mova Vlčí mák Jana Zoufalá dodala několik 
zajímavých  informací: „Na našem oddělení, 
které vzniklo v  roce 2007, poskytujeme ne-
přetržitou následnou péči čtyřem desítkám 
klientů, z naprosté většiny válečných veteránů 
i jejich partnerů, se  sníženou soběstačností. 
Naši klienti se neobejdou bez pravidelné po-
moci a péče, nejsou soběstační. Snažíme se je 
vést k soběstačnosti, dochází k nám fyziotera-
peuti, za veterány přicházejí dobrovolníci, aby 
jim zpříjemnili a zpestřili zdejší pobyt. Ročně se 
uskuteční několik desítek akcí jako je grilování, 
návštěva zoo, byli jsme také na parníku nebo 
v botanické zahradě. Pro vaši představu - nej-
staršímu našemu klientovi je 97 let, průměrný 
věk našich klientů přesahuje 92 let.“

Váleční veteráni v Domově Vlčí mák.
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O Domově Vlčí mák
Poskytuje ubytování, stravu, pracovní-

ci pomáhají klientům při osobní hygieně, 
pomáhají jim zvládat běžné úkony péče 
o sebe sama, zprostředkovávají kontakt 
se společenským prostředím, připravují 
sociálně terapeutické činnosti, aktivi-
zační činnosti zaměřené na podporu 
samostatnosti, udržení či zlepšení sta-
vu, rehabilitační ošetřování. Klienti také 
dostávají pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. Ubytování je v jed-
nolůžkových a dvoulůžkových pokojích, 
případně nadstandardních pokojích 
s vlastním sociálním vybavením, kde kli-
enti mohou mít vlastní drobné vybave-
ní pokoje (obrázky, fotografi e či drobný 
nábytek), aby měli vytvořené jim blízké 
domácí prostředí. O válečné veterány 
pečuje tým zaměstnanců – zdravotně-
-sociální pracovníci, všeobecné sestry, 
zdravotničtí asistenti, pracovníci v soci-
álních službách, sanitáři pod vedením 
vrchní sestry 24 hodin denně. Ošet-
řovatelská péče je zajišťována s  cílem 
dosažení největší možné kvality života 
klienta a je přizpůsobena individuálním 
potřebám a zvyklostem (např. ranní vstá-
vání, strava apod.). Pod Domov Vlčí mák 
patří dva typy sociální péče: Domov se 
zvláštním režimem, který obdržel od 
České alzheimerovské společnosti, o.p.s., 
v  dubnu 2015 certifi kát Vážka. Domov 
poskytuje trvalou pobytovou sociální 
službu klientům starším 65 let se stařec-
kou demencí, Alzheimerovou demencí 
a ostatními typy demencí. 

Domov pro seniory poskytuje trva-
lou pobytovou sociální službu klien-
tům starším 55 let, kteří mají sníženou 

soběstačnost především z důvodu věku 
či základního onemocnění a jejichž si-
tuace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. 

A právě pro veterány je určeno nové 
lůžko Eleganza 2, kterou věnovala spo-
lečnost LINET spol.s r.o. jako hlavní cenu 
za absolutní vítězství v  soutěži Nejlepší 
nemocnice ČR 2016. Cenu převzal ředi-
tel ÚVN prof, Miroslav Zavoral a ministr 
obrany Martin Stropnický. „Těší mě, že 
to je právě Ústřední vojenská nemocnice, 
která v  roce 2016 získala absolutní vítěz-
ství v celorepublikovém hodnocení kvality 
a bezpečí péče -  Nejlepší nemocnice ČR. 
Je to zárukou skvělé péče, kterou našim 
veteránům i vojákům poskytujeme,“ uvedl 
ministr obrany Martin Stropnický, který 
si také vyzkoušel pohodlí lůžka a ocenil 
bezpečnostní prvky i jednoduché ovlá-

dání lůžka představené zástupcem spo-
lečnosti LINET, která do soutěže cenu 
pro absolutního vítěze darovala. „Pro-
jekt Nejlepší nemocnice podporujeme od 
jejího počátku. Jako sponzor hlavní ceny 
vždy vybíráme produkt, který má poten-
ciál ještě zvýšit prestiž vítězné nemocnice 
a poskytnout jejím pracovníků, zejména 
sestrám, skutečnou pomoc při jejich krás-
né, ale náročné práci. Eleganza 2 je náš 
TOP produkt pro každodenní péči. Ošetřu-
jícímu personálu poskytuje řadu inovativ-
ních funkcí, jejichž cílem je podpořit kom-
fort pacienta i efektivitu úkonů spojených 
s jeho ošetřováním. Matrace Precioso pak 
představuje špičkové řešení pro preven-
ci proleženin, které patří k nejčastějším 
a nejnákladnějším komplikacím spoje-
ným s dlouhodobou hospitalizací, “ uvedl 
Zdeněk Grimm, ředitel obchodu LINETu 
pro ČR. Ředitel nemocnice prof. Miroslav 
Zavoral slavnostní předání ceny uzavřel 
slovy: „Vítězství naší nemocnice v  celore-
publikovém porovnání zdravotnických za-
řízení celé ČR, postavené na hodnocení pa-
cientů, považuji za uznání profesionality 
a každodenní trpělivé, obětavé a odborné 
práce našich zdravotníků a zaměstnanců. 
Patří jim za to velké poděkování. Snažíme 
se do nemocničních pokojů přinášet ale-
spoň kousek domova, respektovat indivi-
dualitu našich pacientů a zajistit zacho-
vání lidské důstojnosti v maximální možné 
míře. Jde nám o to, abychom poskytli špič-
kovou péči a pocit bezpečí. Cena za vítěz-
ství – lůžko ELEGANZA 2, jak jste se mohli 
přesvědčit, k tomu jistě přispěje, a také po-
může usnadnit náročnou práci zdravotní-
kům. Cenu hodláme využívat zejména ve 
prospěch péče o válečné veterány a vojáky 
v činné službě.“

Mgr. Jitka Zinke
foto: M. Přerost

Ředitel ÚVN prof. Miroslav Zavadil a ministr obrany Martin Stropnický
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b� zen 2017

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 2017

02.03. čtvrtek 10:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti
03.03. pátek 19:00 Spejbl a město hříchu
    PREMIERA
04.03. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkova Nebesíčka
05.03. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínkova Nebesíčka
07.03. úterý 10:00 + 14:30 Hurvínkova Nebesíčka
08.03. středa 10:00 Hurvínkova Nebesíčka
08.03. středa 19:00 Spejbl a město hříchu
09.03. čtvrtek 10:00 Hurvínek mezi osly
10.03. pátek 10:00 Hurvínek mezi osly
11.03. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínek mezi osly
12.03. neděle 15:00 Jak s Máničkou šili všichni čerti
    Litoměřice
14.03. úterý 10:00 Hurvínek mezi osly
15.03. středa 10:00 Hurvínek mezi osly
16.03. čtvrtek 10:00 Hurvínkovo přání
17.03. pátek 10:00 Hurvínkovo přání
18.03. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkovo přání
19.03. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínkovo přání
21.03. úterý 10:00 Hurvínkovo přání
22.03. středa 10:00 Hurvínkovo přání
23.03. čtvrtek 10:00 Hurvínkův popletený víkend
24.03. pátek 10:00 Hurvínkův popletený víkend
28.03. úterý 10:00 + 14:30 Hurvínkův popletený víkend
29.03. středa 10:00 Hurvínkův popletený víkend
30.03. čtvrtek 10:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
31.03. pátek 10:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie

Spejbl a město hříchu – premiéra v pátek 3. března 2017 od 19,00 hodin.
Tvůrčí tým Miki Kirschner – Robin Král – Jan Lstibůrek připravil nový mu-
zikál pro dospělé, který se ponese v duchu noir! Temnější atmosféra, de-
tektivní zápletka, děsivé zpěvy a tance, při kterých by se i v loutkách krve 
dořezal! Ptáš se, komu klapou dřeváky? Tobě klapou!...

01. 03. ST KYTICE
02. 03. ČT ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
03. 03. PÁ PRSTEN PANA NIBELUNGA
04. 03. SO CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD 16:00
08. 03. ST ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
09. 03. ČT ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY
10. 03. PÁ KDYBY TISÍC KLARINETŮ
11. 03. SO KYTICE 16:00
17. 03. PÁ SKLENĚNÉ PRKNO
21. 03. ÚT OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
22. 03. ST SKLENĚNÉ PRKNO
23. 03. ČT KYTICE
24. 03. PÁ DVEŘE DOKOŘÁN PRO PIANISTY ROKU
25. 03. SO DVEŘE DOKOŘÁN PRO RADIMA SCHWABA - 

MISTERO BUFFO
18:00

29. 03. ST KDYBY TISÍC KLARINETŮ
30. 03. ČT SKLENĚNÉ PRKNO
31. 03. PÁ SKLENĚNÉ PRKNO
HOSTÉ:
13. 03. PO VŠECHNOPÁRTY
14. 03. ÚT VŠECHNOPÁRTY
18. 03. SO NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA 16:00
20. 03. PO DEJVICKÁ LIVE! - VEČERY S PRAHOU 6
27. 03. PO VŠECHNOPÁRTY
28. 03. ÚT VŠECHNOPÁRTY

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
3/2017

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

Co je to ÁSANA?

 a) povzdech používaný v části Asie,
 b) jogínská poloha,
 c) jméno známé turecké princezny.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
c) galerie Makráč v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR na Petřinách uspořádala 422 výstav.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží vstupenky do kina Dlabačov v Praze 6.

1. Jiří Chochola, Chvatěruby  2. Věra Husáková, Praha 6  3. Karla Šmídková, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 30. března 2017 v recepci 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 2017,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V březnu soutěžíme o tři knižní publikace Jóga pro tebe. Autorka Rebecca Rissman vám poradí jak být 
klidnější, silnější a šťastnější. Začněte cvičit jógu a jistě se vám to podaří. Pokud se cvičením začínáte, bude 
pro vás tato kniha užitečným pomocníkem. Dozvíte se, v čem jóga spočívá a jaký je její přínos pro tělo i 
duši. Nechybí rady na správné dýchání a návod na jednoduché meditační techniky.



Ulice tohoto názvu se nachází ve vý-
chodní části Bubenče a je rovnoběžná s uli-
cí Pod Kaštany. Tvoří spojnici mezi ulicemi 
U Vorlíků a Na Zátorce. V bubenčských vi-
lách byl původní název z roku 1925 a vy-
cházel z polohy a rázu ulice. Toto označení 
vydrželo do roku 1940, kdy dostala jméno 
Werthova. Johan von Wert (1620-1652), 
byl generál ve třicetileté válce, bojoval na 
straně katolické ligy, přispěl značně k císař-
skému vítězství v bitvě u Nordlingenu, za 
což byl povýšen a obdržel darem benátské 
panství v Čechách. V letech 1945 – 1966 se 
ulici vrátilo původní označení a od tohoto 
roku má současný název.

Romain Rolland 
byl francouzský 
prozaik, dramatik, 
hudební historik, 
bojovník za mír 
a nositel Nobelo-
vy ceny za litera-
turu z roku 1915. 

Romain Rolland 
se narodil 29. 
ledna 1866 v  Cla-
mecy v  burgund-
ském regionu ve 
Francii jako syn 
notáře. Matka 
u něj již v brzkém 
věku vzbudila zájem o hudbu. V  rodném 
městě studoval katolické gymnázium, 
v  roce 1880 se rodina přestěhovala do 
Paříže, aby měl mladý Romain ještě lepší 
přístup ke vzdělání. Aby se dostal na elitní 
školu Ecole Normale Supérieur, musel nej-
prve studovat na několika lyceích. V  roce 
1886 byl na prestižní školu přijat a do 
roku1889 na ní studoval literaturu a histo-
rii. Do roku 1891 studoval jako stipendis-
ta v Římě, kde se seznámil s hudbou ital-
ských mistrů. Připravoval si zde podklady 
na svou práci o evropské opeře, díky níž 
získal v roce 1895 ve Francii doktorský ti-
tul. V  letech 1893 – 1912 byl profesorem 
dějin umění na Ecole Normale a přednášel 
dějiny hudby na Sorboně. Současně byl 
hudebním kritikem a psal hudební mo-
nografi e. Na koci 19. století se oženil, ale 
manželství bylo bezdětné a pár se v roce 
1901 rozvedl. Od roku 1912 se již věnoval 
pouze umělecké činnosti. 

V roce 1904 začal 
Rolland pracovat 
na svém stěžejním 
díle, románu Jan 
Kryštof, který pů-
vodně vyšel v  de-
seti svazcích v  roce 
1914. Po vydání 
byly díly rozděleny 
na tři části, poté na 
čtyři, což více od-
povídalo koncepci 
díla. Jan Kryštof je 
psán jako románo-
vý cyklus a vypráví 
o osudech talen-
tovaného němec-
kého skladatele 

Kraff ta v období mezi Pařížskou komunou 
a první světovou válkou. Za tento román 
získal v  roce 1915 Nobelovu cenu za lite-
raturu. Akademie ocenila jeho vznešený 
idealismus a lásku k pravdě. Finanční část-
ku spojenou s cenou věnoval z větší části 
na zmírnění útrap lidí postižených první 
světovou válkou. Své humanistické a pa-
cifi stické názory projevoval jednak prací 
v  nově vzniklém Červeném kříži, jednak 
ovlivňováním veřejného mínění četnými 
esejemi v oblasti politiky a divadla. Velice 
rychle se stal jedním z nejsilnějších duchů 
kulturní Evropy své doby.

K  jeho nejznámějšímu dílu patří  román 
Dobrý člověk ještě žije, který se odehrává 
v  Burgunsku za vlády Ludvíka XIII. Hlavní 
postavou je optimistický truhlář Colas Bre-
ugnon, který prožije tragický rok a přesto se 
snaží předávat lidem v okolí svou lásku k ži-
votu. Dalším známým dílem je milostná no-
vela o tragickém osudu dvou mladých mi-
lenců za první světové války - Petr a Lucie.
V letech 1922 – 1933 pracoval na svém dru-
hém rozsáhlém románu s názvem Okouz-
lená duše. Stal se tak známou postavou 
světové kultury, že po okupaci Francie hitle-
rovským Německem se ho nacisté neodvá-
žili zatknout, aby nezpůsobili světovou vlnu 
nevole. A to přesto, že Rolland propagoval 
Sovětský svaz a jeho formu vlády, kritizoval 
také fašismus a jeho představitele.  

Kromě prozaických prací je autorem celé 
řady životopisů významných světových 
osobností a také mnoha divadelních her 
určených pro lidové divadlo.

Romain Rolland zemřel 30. prosince 
1944 v městečku Vézelay v Burgunsku, po-
blíž svého rodiště.  

(mip)

Rolland pracovat 
na svém stěžejním 
díle, románu Jan 
Kryštof, který pů-
vodně vyšel v  de-
seti svazcích v  roce 
1914. Po vydání 
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Pro ty, co ho sami nehrají, vypadá
curling na první pohled poněkud legrač-
ně. Dráhou a vrháním kamenů po dráze 
vzdáleně připomíná bowling, ale na rozdíl 
od něj se hraje na ledě a cílem hodu není 
sražení kuželek, ale dosažení centra ba-
revných soustředných kruhů. Vrhání ka-
menů je celkem normálka, ale to metení! 
Rychlé a velmi soustředěné šmrdlání ledu 
koštětem těsně před kameny klouzajícími 
po ledě působí trochu komicky, ale když 
se přesvědčíte o tom, že metením se led 
čistí a zahřívá, že zamezuje zpomalování 
a  rotaci kamene a prodlužuje jeho skluz 
až o několik metrů, budete šmrdlat a za-
metat taky, protože chcete vyhrát. Kde 
jinde najdete naprosto vážné oznámení 
„Povolené houby na košťata???“ Curling 
vás zkrátka dostane vtipem, jistou no-
blesou, nároky na strategii a logiku a - to 
je nejdůležitější – slušností, férovým du-
chem a etikou hry. 

Co je to tedy vlastně za sport? Český 
svaz curlingu, sídlící na Praze 6 na Straho-
vě, píše: „Curling je velice komplexní sport 
založený na jednoduchém nápadu. Poslat 
kameny po ledové ploše tak, aby se zasta-
vily co nejblíže středu kruhu, nazývaném 
dům, ale soupeř se bude snažit vám v tom 
takticky bránit. Tato hra obsahuje prvky 
skvělé dovednosti, strategie, obratnosti 
a úsilí a my vám ručíme za to, že pojem po-
malá hra je opravdu jen pojem. Curling je 
tedy hra schopností a také tradice.“

Dle písemných záznamů je curling 
poprvé zmiňován v  16. století, jeho ko-
lébkou jsou zamrzlé oblasti jezer dnešní-
ho  Skotska a první pravidla byla sepsána 
v roce 1716. Počátky organizování curlingu 
se datují do r. 1838, kdy ve Skotsku vznikl 
„Grand (později Royal) Caledonian Curling 
Club.“ 19. století je stoletím vítězného tažení 
curlingu Evropou, Kanadou (dnes zemí s nej-
širší členskou základnou) a Severní Ameri-
kou natolik úspěšného, že dosáhl i oblastí 
pod Jižním křížem – Nového Zélandu a Aus-
trálie. Bylo jen otázkou času, kdy se curling 
stane olympijským sportem. Na  zimních 
OH se poprvé objevil v  roce  1924 a 1928. 
Od her v  Naganu  (1998)  se v  programu 
OH objevuje plnohodnotně. Mistrovství 
světa se každoročně koná od roku 1959 pro 
muže,  pro ženy od roku  1979. Evropské 
šampionáty se pořádají každoročně od 
r. 1975, od r. 2005 navíc i v  kategorii smí-
šených družstev. 

Curling se počítá mezi zimní sporty, 
ale kupodivu se prý dá hrát i na koberci, 
a stáhnete-li si příslušnou aplikaci, tak 
i on-line. Ale nic takového jistě nemůže 
vynahradit zážitek z přímé akce na ledo-
vé ploše. Co tedy curling ke svému živo-
tu potřebuje? Herní pole, vrhací kameny, 
curlingové koště, speciální boty, zkušené 
a nadšené hráče s touhou zvítězit a také 
přesná pravidla, protože led je potvora 
kluzká a věci nemusí být vždy na prv-
ní pohled jasné.

Dnes se curling hraje v krytých halách, 
aby byla ledová hrací plocha pod kont-
rolou.  Před hrou je na ledě spousta prá-
ce. Například malé zrnko písku je dost 
velké na to, aby pokazilo odhoz kamene 
po ledu a tak ho vychýlilo ze směru. Led 
se upravuje tzv. peblováním, při kterém 
se při chůzi vzad jemně kropí vodou 
z nádrže, kterou má „icemaker“ na zádech, 
a následně uhlazuje. Kontroluje se složení 
vody, teplota ledu i vzduchu, jeho vlhkost 
a proudění. Hrací dráha má přesně daný 
rozměr (44,5  m x 4,75  m) a jednotlivé 
prvky jsou vyznačeny tak, aby umožňo-
valy hru z  obou kratších konců.  Na kon-
cích dráhy jsou 4 soustředné cílové kruhy 
v bílé, červené a modré barvě, vzájemně 
propojené osami, úsečkami a kolmicemi, 
které vytvářejí osu hřiště. Na konci úsečky 
jsou umístěny gumové odrazové bloky. 
Každá linie nebo kruh má přesný název, 
důležitý pro postavení hráčů i kame-
nů a průběh hry. 

Curlingové kameny jsou vyrobeny 
ze žuly a mají podobu zploštěl ého kotou-
če. Zaoblení nahoře a  dole nemusí být 
stejné, případného rozdílu je možné vy-
užít při obrácení kamene ke hře na rych-

lém či pomalém ledě. Kámen je vyvážen, 
vyleštěn a v jeho středu je ukotvena plas-
tová hlavice s držadlem. Kámen má daný 
obvod,  výšku a hmotnost, která nesmí 
překročit 19,96  kg a zároveň nesmí být 
nižší než 17,24 kg. Soutěžící používají bě-
hem hry speciální obuv. Na jedné botě je 
podrážka klouzavá, na druhé protiskluzo-
vá; hráč vypouštějící kameny pravou ru-
kou má klouzavou podrážku na levé noze, 
levák naopak. Košťata mají umělé štětiny, 
ale může se objevit i koště rýžové.

Pravidla hry jsou detailní a pro neza-
svěcence poměrně komplikovaná. Zde 
jejich pokus o volné převyprávění: Proti 
sobě hrají dvě čtyřčlenná družstva. Jejich 
hráči se označují podle pořadí, v němž vy-
pouštějí své kameny, „lead“ vypouští jako 
první, pak „second,“ „third“ a posledním 
je „fourth“. Třetí hráč v pořadí je většinou 
také „viceskip“ a čtvrtý je „skip“ – kapitán. 
Skip je pro družstvo klíčovým hráčem 
jednak z důvodu, že své kameny vypouští 
jako poslední, ale také proto, že rozho-
dujícím způsobem určuje taktiku celého 
družstva.  Může se ale stát, že skip je zá-
roveň „lead“, takže vypouští kameny jako 
první. Pořadí hráčů a určení pozic skip 
a viceskip se musí určit před zápasem, 
pak už ho nelze změnit. Důležitá je nejen 
dobře zvolená taktika, tak jako např. v ša-
chách, ale i gymnastická ohebnost curle-
ra při posílání kamene, či jeho fyzická síla 
nutná k ovlivnění žádoucího směru jízdy 
kamene za pomoci metení.

Utkání se hraje na osm či deset kol 
(endů).  V  každém endu je cílem hráčů 
umístit a udržet co možná nejvyšší po-
čet kamenů svého družstva co nejblíže 
středu cílových kruhů a současně v tom-

Všemu velí kapitán Skip

MUŽSTVO, VRHACÍ KAMENY,
DIVNÉ BOTY A KOŠTĚ
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též zabránit soupeřící straně, například 
vhodným umístěním svých odhozených 
kamenů nebo metením.  Kamenů, které 
jsou mimo hrací pole, tedy nedostaly se 
za hog line, přejely za back line nebo se 
dotkly postranní čáry, jsou z kola vyřazo-
vány. S výjimkou prvních hráčů smí sou-
těžící vypuštěným kamenem také narážet 
do již umístěných kamenů soupeře. 

Každý hráč má dva kameny. Nejprve vy-
pustí svůj kámen první hráči obou týmů, 
následují druzí hráči, pak třetí a nakonec 
skipové. Ve stejném pořadí provedou 
všichni hráči odhody druhých kamenů. 
Kámen se odhazuje tak, aby se dostal do 
rotace, díky níž nejede po ledu rovně, ale 
zatočí přibližně o metr po směru rotace. 
Tento oblouk je základem curlingu, díky 
němu je možné objíždět kameny stojící 
před kruhy a realizovat mnoho dalších 
variant pohybu. Členové týmu odhazují-
cího hráče mohou košťaty podle pokynů 
skipa upravovat jízdu vypuštěného ka-
mene. Toto metení smí provádět nejdále 
po tee line, tedy po čáru kolmou na osu 
hřiště půlící cílové kruhy.  Po překročení 
této čáry mohou naopak zametat členové 
soupeřícího družstva opět podle pokynů 
svého skipa. Každý hráč zamete za zápas 
asi 1500 metrů.

Jakmile je odhozeno všech 16 kame-
nů v jednom endu, sčítají se dosažené 
body. Družstvo získává bod za každý ká-
men umístěný v  cílových kruzích, nebo 
který se jich dotýká, a  který je středu 
blíže než nejbližší kámen soupeře. V pří-
padě nejasností o  vzdálenosti kamenů 
od středu cílových kruhů, když nestačí 
pohled okem, se vzdálenost určuje po-
mocí posuvného mikrometru. Družstvo 
tak může získat 1  až 8  bodů, vítěz endu 
bere vše, soupeř nic. Nezůstane-li na kon-
ci endu v kruzích žádný kámen, končí obě 
družstva dané kolo bez bodového zisku. 
Následující kolo se hraje vždy z opačného 
konce dráhy, než kolo předchozí. Začíná 
obvykle to družstvo, které předchozí kolo 
vyhrálo. Vítězem je družstvo, které má na 

konci zápasu více bodů.  V  případě rov-
nosti bodů se hraje ještě jedno kolo na-
víc (extra end). 

Nad zábavnou hrou, zápasícími sou-
peři, nad důmyslnou strategií ba nad 
vítězstvím samotným však kraluje duch 
curlingu: „Je zážitkem sledovat úspěšně 
zahraný kámen a s potěšením pozorovat 
starobylé tradice curlingu promítající se do 
smyslu a náboje současné hry. Curleři hrají, 
aby zvítězili, nikdy však proto, aby pokořili 
soupeře. Opravdový curler se nikdy nepo-
kouší odvést soupeřovu pozornost ani mu 
jakkoli jinak bránit, aby hrál, jak nejlépe 
dovede, a raději prohraje, než by zvítězil ne-
čestným způsobem. Curleři nikdy vědomě 
neporušují pravidla a nezneucťují tradice 
hry. V případě neúmyslného porušení pravi-
del se k tomu sami ihned přiznají. Zatímco 
hlavním cílem curlingu jako hry je poměřit 
schopnosti hráčů, duch curlingu vyžaduje 
férovost, přátelské vystupování a důstoj-
né chování. Tento duch by měl ovlivňovat 
jak výklad, tak praktické použití pravidel 
a rovněž chování všech zúčastněných na 
ledě i mimo něj.“ 

Český svaz curlingu (Vaníčkova 2, Pra-
ha 6) vznikl v roce 1990 jako občanské 
sdružení několika pražských klubů, které 

hrály a trénovaly na jediném stadionu 
v republice. Od roku 1991 organizuje ČSC 
mistrovství České republiky v kategoriích 
seniorů (dlouhodobá soutěž mužů a žen 
– extraliga, I. liga, II. liga), juniorů a mixů. 
Reprezentace se zúčastňuje mistrovství 
světa, Evropy a turnajů světového poháru. 
Podle zveřejněných údajů ČSC je v ČR na 
pět set registrovaných curlingových hrá-
čů. Český svaz curlingu je od roku 2003 
zřizovatelem a stoprocentním vlastníkem 
společnosti Curling Promo s.r.o., jejíž 
činností je výstavba a provoz komplexně 
bezbariérové curlingové haly v Praze 
Roztylech (Komárkova 12, Praha 4),
která je jedinou specializovanou halou 
v České republice a která nabízí dokonalý 
komfort čtyř drah, zázemí s šatnami 
a restaurací s výhledem na ledovou 
plochu. Vedle sportovních soutěží se 
hala co nejvíce otevírá veřejnosti např. 
pořádáním curlingových akcí pro fi rmy, 
tréninků začátečníků, společensko-spor-
tovních večerů, včetně odborného vý-
kladu, konzultací a informací o curlingu. 
V době od 10. do 12. 3. 2017 bude ději-
štěm mezinárodního curlingového klá-
ní „Prague Olympic Hopes“. 

(red)
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V Galerii Kuzebauch v Břevnově před-
stavil své práce jeden z  nejpozoruhod-
nějších autorů současnosti Petr Stanický. 
V rámci výstavy nazvané „Petr Stanický 
– Skloprostor“ (16. 12. 2016 – 28. 2. 2017) 
byly na malém prostoru galerie vystave-
ny jeho skleněné objekty, které bychom 
mohli nazvat „velkou architekturou“ 
a které by se v  případě jejich realizace, 
v  příslušném měřítku, staly chloubou 
světových metropolí. Byla to jen malá 
ochutnávka z  jeho rozmanité a kom-
plexní umělecké tvorby, která svobodně 
kombinuje většinu výtvarných oborů 

a oblastí – sochu, sklo, design, land art, 
kresbu i grafi ku a další, a byla to i pobíd-
ka, abychom tomuto autorovi věnovali 
maximální pozornost i v budoucnosti. 

„Hledám souvztažnosti v  architektuře 
i v  přírodě, s  nimiž jsme bytostně spjati. 
Systém, konstrukce a řád jsou směřová-
ním mé práce, lidská přítomnost je jen 
nepatrným stínem, který prochází scénou, 
přesto pocit lidské přítomnosti přetrvává 
i v  místech dlouho opuštěných lidmi. Lid-
ská � gura se skryla v  symbolice architek-
tonicky pojatých struktur, ale kon� gura-
ce, měřítko a proporce ji dokáží navodit. 

Je to přítomnost z  několika míst a časů,“
říká Petr Stanický.

Jeho sochy, objekty, prostorové instalace, 
díla jemně zasahující do vnitřní i vnější ar-
chitektury staveb, citlivě vsazená do krajiny 
na březích struh nebo skalních převisů, na-
plňují prostor paralelami nevyřčených lid-
ských příběhů. V dílech Petra Stanického zů-
stávají s námi, zpřítomnělí oním zvláštním 
prázdnem, které vnímáme jako zřetelný 
otisk jejich někdejší přítomnosti. Realizace 
uměleckých záměrů tohoto výjimečného 
autora se neomezuje na jeden dva konkrét-
ní materiály mající prominentní exkluzivitu 
na jeho díla. Vystudoval jako jeden z vícero 
oborů, jimiž suverénně vládne, sklo v archi-
tektuře a tak s ním také zachází a tak o něm 
přemýšlí. Nijak ho nezbožšťuje, je pro něj 
materiálem, pracovním nástrojem jako 
každý jiný a prostředkem k  uskutečnění 
výtvarného záměru. Svobodně kombinuje 
sklo, olovo, bronz, dřevo, plech, cín, poly-
styrén, latexové materiály, kámen, hliníkové 
fólie, terakotu, lepenku, papír i organické 
materiály nalezené v přírodě. Nic nestylizu-
je a nevylepšuje, ponechává jim jejich přiro-
zené vlastnosti, tvar a charakter, zato jejich 
funkce v hotovém díle má řád, logiku a sou-
vislost s  ostatními prvky kompozice jako 
hráz živelnému chaosu. K  dosažení svého 
záměru bere do hry i sám prostor, kde je 
dílo vystaveno, ovlivňující strukturu, prů-
hledy, zrcadlení, perspektivy, iluze a emoce 
a jejich vzájemnou souhru. 

Říká se, že New York je nejdůležitější 
výtvarnou scénou současnosti. Sám 

DÍLA PETRA STANICKÉHO
JSOU PRŮZKUMEM NAŠEHO SVĚTA
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Doc. MgA. Petr Stanický, M. F. A. (*1975) působí jako vedoucí ateliéru Design skla na 
Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jeho cesta k umě-
ní vedla přes Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, kde vystudoval 
kamenosochařství. Pak přišla studijní léta na prestižních vysokých školách: Ateliér veš-
kerého sochařství Kurta Gebauera a Ateliér sklo v architektuře Mariana Karla na Vysoké 
škole uměleckoprůmyslové v Praze; v r. 1997-1999 absolvoval stáže na Edinburgh Co-
llege of Art a Rhode Island School of Design v USA, od roku 2005-2007 byl na postgra-
duálním studiu New York Academy of Art. Ještě v době svých studií spolupracoval na 
sochařských projektech Olbrama Zoubka a Jiřího Beránka, od r. 2007-2008 byl asisten-
tem sochařských projektů v ateliéru Jeff a Koonse. Z jeho newyorských uměleckých kon-
taktů zmiňme ještě Leonida Lermana, rodáka z Oděsy žijícího v N. Y., amerického malíře, 
sochaře a fi gurativního umělce Erica Fischla a amerického sochaře, skláře, pedagoga 
Bruce Chao, autora fascinujících land artových realizací v lesních prostorách. 

o sobě je monumentálním dílem a fasci-
nující galerií pod širým nebem. Na tvor-
bu Petra Stanického měl New York 
neobyčejný vliv: „Byl jsem jak posedlý 
pozorováním města shora. V  New Yorku 
se například dělají večírky na střechách, 
zažíváte tu vlastní proměnu. Stejně tak 
jsem s  úžasem sledoval, jak při pohledu 
z letadla dostává krajina nebo město při-
bližováním tvar. Svět je jeden velký světél-
kující organismus a mě neustále fascinují 
vzájemné vztahy v něm. Že něco leží na 
něčem nebo je něčeho součástí, tedy rub 
i líc věcí.“ N. Y. byl sice mohutným inspi-
račním zdrojem, jeho tvorba však zůstala 
i po pobytu v americké metropoli auto-
nomní a nezávislá. 

Podíváme-li se na Stanického práce 
s tématem architektury před i po pobytu 
v  N. Y., vidíme jak elegantní vybrouše-
né technicistní a moderní kompozice ze 
skla a kovu, tak i reminiscence pravěké-
ho stavitelství, kostrbatých konstrukcí 
z větví, opuštěné a zranitelné pozůstatky 
dávných obydlí, jeho kompozice jsou tor-
za staveb a stísněných prostorů, minia-
turních zákoutí městských nároží, parků 
a mostů, jsou to rytmické sekvence ulic 
a výseče linie horizontu, jsou to vzrušující 
hry s ohebnou perspektivou a detailem. 
Živá dynamika všech těchto prvků je pod-
řízena rozumu celku, kde zbývá i kousek 
prázdna, jako nutné součásti zdravého 
emocionálního prožitku. V  první fázi na-
vozují pocit jemnosti a ticha, v druhé silné 
expresivity a dramatičnosti.

Stanického práce jsou oduševnělým 
průzkumem našeho světa, v němž naivní 
sentiment a mentorování nemají místo. 
Prostupuje je soustředění na to podstat-
né. Jeho objekty jsou autonomní stavy 
bytí se svými vlastními záměry, propor-
cemi a iluzemi. Vodítkem k  uvědomění 
si pohybu a toku času je přítomnost ta-
bulového skla, jako prodloužené stopy 
světelných paprsků. To nejdůležitější je 
nehmotné: „Fascinuje mě světelnost, její 
vytrácení, charakter a emoce. Není-li ve věci 
tajemství a kouzlo, je to zboží.“

(red)
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Před pár lety se v pražských kinech setkala s velkým ohlasem 
severská černá komedie Kurz negativního myšlení. S  dalším 
úspěšným titulem se severské téma vrací do šesté městské 
části, tentokrát hrou dánského dramatika Jonase Schnora 
„Mezi druhým a třetím“. Vidět ji můžete 7. března 2017 ve 20 
hodin v podání divadelního spolku Nepřijatelní v Klubovně Po-
valeč (Gen. Píky, Praha 6, Dejvice).

„S mrtvolou ve výtahu – terno pro klaustrofobika!“, prohlásil 
kdysi nejslavnější neurotik amerického fi lmu 20. století Woo-
dy Allen v jedné své komedii; mimochodem Allen je dalším ze 
světových dramatiků, které má divadelní spolek Nepřijatelní ve 
svém repertoáru. Zatímco Woody Allen se z kobky s úlevou po 
chvíli dostane, neboť je to jen vtipná epizoda na pozadí jiného 
příběhu, ve hře Jonase Schnora je stísněný prostor výtahu, za-
seklého někde mezi druhým a třetím patrem, skutečným a jedi-
ným jevištěm, kde se odehrává komorní drama tří mladých lidí. 

Doba, po kterou výtah nejede – hodinu? dvě nebo kolik 
vlastně? – je relativní, protože minulost a budoucnost vstupují 
těmito dveřmi najednou a bez pozvání; minulost vyplaví na po-
vrch skryté prohřešky, budoucnost, která ještě nenastala, úlevu 
nepřinese, jen obavy a strach, a kdo ví, co ještě přijde? Trest 
nebo odpuštění? Prolínání minulosti a současnosti postupuje, 
atmosféra se zahušťuje, dialogy nemilosrdně rýsují charakter 
postav. Divadelní spolek Nepřijatelní nazval tuto hru Jonase 
Schnora z r. 2011 „současnou dánskou depkou“. Snad ale nebu-
de tak zle, snad z výtahu existuje východisko a z vin vykoupení. 

Hru Jonase Schnora „Mezi druhým a třetím“ nastudoval reži-
sér Petr Smyczek v překladu Lindy Donáthové. Herecké umění 
v ní předvedou Jan Donáth, Eva Burachovičová a Eva «Letka» 
Čermáková. V  české a evropské premiéře ji divadelní spolek 
Nepřijatelní uvedl vloni. 

Repertoár divadelního spolku Nepřijatelní dosud čítá na dvě 
desítky her. Kromě českých autorů, například Arnošta Gold-
fl ama (Dámská šatna, 2009) nebo slavného dua Suchý/Šlitr 
(Člověk z půdy, 2005), hrají Nepřijatelní populární extra kousky 
světových autorů a stálice divadelních pódií (Bernard Slade: 
Každý rok ve stejnou dobu, 2011, Agatha Christie: Krysy, 2006, 
Woody Allen: Bůh, 2004). Autorsky činný je ale také herec a pře-
devším režisér Nepřijatelných Petr Smyczek, který zde uvedl tři 
své hry (Eintopf – kabaret 2014, O rodičích a jiných zvířatech, 
2012, Láska s nadváhou, 2011). 

Divadelní spolek Nepřijatelní má v současnosti 16 stálých 
+ pár variabilních příležitostných členů. Jako herci vystupují 
všichni, někteří z nich jsou dokonce zakládajícími členy původ-
ního divadelního spolku „Uvidíme…“, z něhož se později vyvi-
nul soubor Nepřijatelní. Kromě herectví mají na starosti i další 
profese spjaté s  divadlem a jeho provozem – je tu projekto-
vá manažerka sdružení, scénograf, produkční a organizátorka 
představení, grafi k, webmaster, střihač, animátor, účetní, foto-
graf, tvůrce plakátů a grafi ky. A ani režisér nesmí být v tomto 
výčtu zapomenut. Pak jsou zde funkce speciální, jako milovník 
hermelínu a horké čokolády, sháněč rekvizit, stálý podporova-
tel a dobrá duše sdružení. Vedle divadelních představení spo-
lek pořádá také speciální projekty - literární dílny, drama(tera-
peu)tické workshopy a zájezdová turné nazvaná Dámské šatny. 
Vedle divadla má za sebou množství zajímavých projektů: od 

mezinárodní divadelní spolupráce (projekt Babylon s řeckou 
divadelní skupinou) po natáčení drobných fi lmů (Absolvent, 
Terapie, trailer k inscenaci Sebevrah).

„Původně jsme naše divadlo zakládali s myšlenkou propojit ty, 
kteří se hlásili na DAMU, ale nebyli přijati (proto Nepřijatelní), zů-
stali třeba 2. nebo 3. pod čarou, ale v praxi osvědčují veliký talent,“ 
přiblížil vznik ochotnického spolku režisér Petr Smyczek. „Chtě-
li jsme využít jejich herecký a tvůrčí potenciál, ale ukázalo se, že 
to moc nefunguje – raději dělali vlastní, sólové projekty nebo se 
dostali na jinou školu. A ačkoli nakonec přeci jen byli přijati, název 
i nadále zůstal. Jenže nám leželo divadlo v hlavě, takže nakonec 
úplný základ spolku tvoří kamarádi kamarádů kamarádů, a pro-
tože jsme sami zprvu nevěděli, co se z toho vyklube, nejprve se náš 
zcela neformální divadelní spolek jmenoval Uvidíme...“ 

To bylo v r. 2004. A my teď už víme, že spolek Nepřijatelní je 
velmi úspěšný, protože ve světě českého ochotnického divadla 
působí 13. sezónu. Podle Nepřijatelných je divadlo „prožívání 
si svých životních situací, jen jsou přítomni diváci“. Možná právě 
proto patří k ochotnickým vytrvalcům - divadlo je totiž záleži-
tost velmi osobní. 

(red)

Divadelní spolek Nepřijatelní uvádí hru dánského autora 
Jonase Schnora

MEZI DRUHÝM A TŘETÍM
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Lahůdkové pondělky připravilo pro fi l-
mové fajnšmekry kino Dlabačov na praž-
ské Malovance. Do konce března má na 
programu speciální řadu určenou fanouš-
kům fi lmu nazvanou „Pondělky s  Jar-
muschem“. Přehlídka nejslavnějších fi lmů 
amerického režiséra, scénáristy a herce 
Jima Jarmusche  začala v únoru a je spo-
jena s premiérou jeho nejnovějšího sním-
ku PATERSON. Filmy se promítají vždy 
od 20.30 s  tím, že každému bude vždy 
v 18:00 předcházet právě Jarmuschova 
novinka PATERSON. Pobídkou k návštěvě 
je také výstava fotografi í ze všech osmi 
uváděných fi lmů Jima Jarmusche a milá 
laskavost organizátorů této výběrové 
přehlídky v podobě kávy zdarma ke kaž-
dé zakoupené vstupence. 

Filmografi e Jima Jarmusche kopíruje 
šíři a rozpětí mnoha jeho talentů. Film 
zná ze všech stran a do posledního de-
tailu především jako režisér a scénárista 
(17 celovečerních fi lmů, 3 dokumentární), 
producent (5 fi lmů), tvůrce hudebních 
videoklipů a televizních pořadů a v  ne-
poslední řadě jako herec - účinkoval v 17 
celovečerních a 27 dokumentárních 
fi lmech. Neváhal postavit se za kameru, 
podílet se na postprodukci jako střihač 
a dokonce komponovat fi lmovou hudbu.

Filmem Paterson se Jim Jarmusch vra-
cí do formy, v jaké si ho diváci pamatují 
z devadesátých let a která mu vynesla po-
zici jednoho z nejvýraznějších a nejuzná-
vanějších autorských tvůrců současného 
fi lmu. Obrazem lidské existence je pro 
Jima Jarmusche cesta, principem vyprá-
vění dialog a klíčovým tématem kulturní 
rozdíly. Konfl ikty mezi odlišnými kultura-
mi, pocity vykořeněnosti či ztráty tradič-
ních hodnot nabývají v jeho minimalistic-
kých komediích podoby sebeironického 
nadhledu. Velký důraz klade Jarmusch 
také na hudební stránku svých fi lmů, kte-
rou mu pomáhají vytvářet významné mu-
zikantské individuality. 

Jim Jarmusch (*1953, Akron, Ohio), 
žák a asistent fi lmaře Nicholase Raye 

z Newyorské univerzity, je považován za 
tvůrce a vůdčí osobnost moderní podoby 
amerického nezávislého fi lmu s vyhra-
něným autorským rukopisem. Na utvá-
ření jeho fi lmového stylu mělo velký vliv 
studium v  Paříži, během nějž se sezná-
mil především s francouzskou kinema-
tografi í, ale i s fi lmovou tvorbou dalších 
evropských zemí.

Po návratu do New Yorku vystudoval 
literaturu na Columbijské univerzitě, pro-
tože se chtěl stát se spisovatelem, pak se 
ale rozhodl pro fi lm. Absolvoval fi lmovou 
školu v New Yorku a při studiu dostal prá-
ci jako pedagogický asistent profesora 
a režiséra  Nicholase Raye. Po úspěšném 
debutu Trvalá dovolená (1980), který 
natočil za své první získané studijní sti-
pendium, natočil fi lm Podivnější než ráj 
(1984), s nímž získal ocenění na festiva-
lech v Cannes, Sundance i Locarnu. Jako 
o nové osobnosti amerického a světové-
ho nezávislého fi lmu se o něm začalo ho-
vořit po natočení třetího celovečerního 
snímku Mimo zákon (1986).

Ke známým dílům jeho fi lmografi e pa-
tří například Tajuplný vlak (1989), Mrtvý 

muž (1995), Gost Dog - Cesta samura-
je (1999) a povídkový fi lm Kafe a cigára 
(2003) oceněný v Cannes Zlatou palmou 
za krátký fi lm. Další snímek Zlomené kvě-
tiny (2005) získal na MFF v Cannes Grand 
Prix a Českého lva v kategorii nejlepší za-
hraniční fi lm. Svůj žánrový rejstřík rozšířil 
i o upírskou romanci ve snímku Přežijí jen 
milenci (2013). 

(red)

Kino Dlabačov uvádí nejslavnější snímky tvůrce amerického 
nezávislého � lmu

JIM JARMUSCH atd...

Pondělky s Jarmuschem Kino Dlabačov, Praha 6

6.3. - 20:30 Tajuplný vlak (Mystery Train, 1989)
13.3. - 20:30 Noc na Zemi (Night on Earth, 1991)
20.3. - 20:30 Mrtvý muž (Dead Man, 1995)
27.3. - 20:30 Kafe a cigára (Coff ee and Cigarettes, 2003)
+ každé uvedené pondělí v 18.00 - PATERSON (2016)

Golshiftech Farahani a Adam Driver ve fi lmu Paterson

19
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