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bez mučení se přiznávám, že rozhod-
ně nepatřím k lidem, kteří berou jídlo 
pouze jako nutnost k  přežití. A to po 
formální i obsahové stránce. Netrpím 
ani žádnými předsudky - jím maso, jím 
mléčné výrobky, jím zeleninu a ovoce, 
jím slané, pálivé, kyselé, sladké i kom-
binace všech těchto chutí. Jediné, co 
nemusím, je většina těstovin. Nevím, 
jak jsem ke svému rezervovanému 
vztahu k  nim přišel, ale mám jej, a to 
silně vyvinutý. Přitom špagety si dám 
rád, ale jedině s kečupem. Vím, že je to 
úchylka a milovníci italské kuchyně si 
klepou na čelo. Pamatuji si i rozladě-
ní jisté kolegyně, která po návratu z 
poznávací cesty z  Itálie sezvala domů 
několik přátel na slavnostní večeři a 
šokovaně pozorovala, jak na pracně 
vytvořenou a vymazlenou těstovi-
novou specialitu, nadívanou masem 
a zeleninou a ještě doplněnou o dvě 
různé smetanové zálivky, čtyři z  pěti 
pozvaných hostů lejí kečup. Nazvala 
nás barbary a jediného, který odolal 
a ten rudej upatlanej blivajz (kolegy-
ni cituji doslovně) nepoužil, si později 

vzala za muže. Nemyslím, že by to byl 
ten rozhodující důvod jejich svazku, 
ale kdo ví, třeba to byl určitý podnět…
Dlouho jsem nemohl jíst koprovou 
omáčku a kopr vůbec. To jsem raději 
hladověl. Jednou jsem se služebně ocitl 
v Moskvě a záhy přišel na to, že jsem si 
s  sebou zapomněl zabalit zubní pastu. 
Blízko u hotelu jsem si všiml drogerie, a 
tak jsem zašel napravit své opomenutí a 
koupil si pastu místní provenience. K ní 
jsem si nechal ještě zabalit i velký sprej 
s lesní vůní (rovněž místní provenience), 
neboť se mi zdálo, že v hotelovém poko-
ji zřejmě nedávno proběhly jakési úpra-
vy typu lepení podlahy, lakování nábyt-
ku nebo podobně a od té doby asi nebyl 
moc často větrán. Zkrátka v  něm byl 
těžký vzduch. Večer po návratu na po-
koj jsem si blahořečil, že mne napadlo 
osvěžovač vzduchu koupit a hned jsem 
jej použil. Důkladně jsem rozprášil část 
jeho obsahu a strnul - sprej obsahoval 
totožnou „vůni“, která mi v pokoji tak va-
dila. Pokojská na závěr úklidu evidentně 
vždy použila stejnou značku. Otevřel 
jsem okna dokořán, odešel do koupel-

ny a rozhodl se vyzkoušet novou zub-
ní pastu. Chutnala zvláštně, po ústech 
se mi rozlil pocit něčeho známého, ale 
nemohl jsem přijít na to, co to bylo. Po 
dvou, třech vteřinách mi svitlo – zubní 
pasta měla příchuť kopru, který mi teď 
lezl ven i ušima. To by mě tehdy opravdu 
nenapadlo, ale v zemi, kde zítra zname-
ná již včera, zřejmě výrobci k podobným 
vůním a příchutím dospěli mnohem dří-
ve než na Z ápadě, kde teprve dneska je 
k dostání parfém s odérem masa grilo-
vaného na ohni, zmoklého kompostu 
nebo romantické bažiny. Zatímco tako-
vé kosmetice jsem zatím nepřivykl, kopr 
jsem nakonec vzal na milost. 
Ano, mám jídlo rád a dovedu si je pat-
řičně vychutnat. Pravdou je, že zejmé-
na ryby vychutnávám natolik, že už 
před lety manželka zkrátila slavnostní 
kapří večeři na Štědrý den pouze na 
jediný chod, aby se děti vůbec dočka-
ly nadělování dárků. Naštěstí ji do-
dnes nenapadlo, že kdyby místo kapra 
servírovala těstoviny, mohla by být 
nadílka raz dva. 

Jiří Hruška



B. Matragi chce na  Ořechovce stavět 
novou vilu, radnice je proti. Společnost 
Matragi Design s. r. o., chce na  Ořechovce 
stavět zcela novou vilu. Požádala městskou 
část Praha 6 o  vydání závazného stanovis-
ka k nově plánovanému domu. Ten by měl 
vyrůst na  místě, kde v  roce 2013 byla pů-
vodní vila v  rozporu s  vydaným stavebním 
povolením srovnána se zemí, údajně vlivem 
počasím způsobené havárie. Pozemky jsou 
součástí Památkové zóny Vilová kolonie 
Ořechovka. Radnice s předloženou podo-
bou novostavby nesouhlasí. Dne 5. 12. 2014 
byla na podatelnu MČ Praha 6 doručena žá-
dost zástupce společnosti Matragi Design,
s. r. o., „o koordinované závazné stanovisko 
pro účely dodatečného povolení stavby“. 
Jenže v  žádosti, která měla být podle své-
ho názvu pro účely dodatečného povolení 
stavby, je požadováno stanovisko pro novo-
stavbu rodinného domu. Není možné doda-
tečně povolovat zcela novou stavbu. Stavba 
původního domu byla odstraněna a  nová 
stavba nebyla zahájena. Jedná se v tuto chví-
li o posuzování nové stavby, které bude pro-
bíhat v  územním řízení a  stavebním řízení. 
V územním řízení bude městská část Praha 6 
účastníkem. Dne 16. 3. 2015 bylo odborem 
územního rozvoje městské části Praha 6 vy-
dáno a zástupci společnost Matragi Design,
s. r. o., také odesláno vyjádření. „Vzhledem 
k tomu, že původní objekt vily byl zdemolován 
včetně prvního nadzemního podlaží, pozbý-
vá předchozí posouzení přístavby k  objektu 
platnost. Nově předkládanou stavbu je z výše 
uvedeného důvodu nutné posuzovat jako 
novostavbu, která by měla splňovat veškeré 
předpisy a  vyhlášky bez výjimek,“ řekla Eva 

Smutná, zástupkyně starosty Praha 6 pro 
územní rozvoj a plánování. Z hlediska územ-
ního rozvoje je předkládaný záměr v rozporu 
s  architekturou Památkové zóny Vilová ko-
lonie Ořechovka: 

• stavba je oproti okolním vilám převý-
šena o jedno podlaží,

• chybí regulovaný sklon střechy typic-
ký pro výstavbu objektů v kolonii,

• podkroví nelze posuzovat jako pod-
kroví, ale jako typické podlaží,

• není dodržen vyhláškou daný rozsah 
zastavěnosti pozemku.

Závěr odboru územního rozvoje je pak jed-
noznačný: S  dodatečným povolením stavby 
v předloženém rozsahu nesouhlasíme, nesou-
hlasíme s  udělením výjimky ze zastavěnosti, 
minimální zásahy započaté stavby požadu-
jeme odstranit. Společnost Matragi Design, s. 
r. o., měla z listopadu 2013 povolenou rekon-
strukci a dostavbu tehdy ještě stojícího domu. 

Vila však byla následně zbourána celá z důvo-
du údajné havárie a na místě zbyla díra v zemi. 
Nebylo dodrženo stavební povolení a  místo 
povolených úprav byl objekt zbourán, konsta-
toval stavební úřad. Za zbourání vily v ulici Pod 
Vyhlídkou 19 u  vyhlášené lokality Prahy 6 – 
Ořechovky udělil v únoru 2014 stavební úřad 
Prahy 6 dvě pokuty. Jednu pokutu společnosti 
Matragi Design, s. r. o., která pozemek i původ-
ní vilu vlastní a druhou pokutu pak stavební 
fi rmě. Obě pokutované strany se proti pokutě 
odvolaly. Stavební fi rmě odvolací orgán – ma-
gistrát hlavního města Prahy – pokutu po-
tvrdil. V  případě společnosti Matragi Design,
s. r. o., odvolací orgán pokutu zrušil a řízení vrá-
til k novému projednání. Jak na závěr schůzky 
B. Matragi uvedla, do několika týdnů předloží 
upravený návrh. Objekt by prý neměl sloužit 
jako rodinná vila, nýbrž jako galerie a archiv, 
který chce v budoucnu odkázat státu. Plánují 
se zde i workshopy. 

Návrhářka  Blanka  Matragi (vpravo uprostřed) jedná na radnici s Evou Smutnou,
zástupkyní starosty Prahy 6 pro územní plánování a rozvoj.

Praze 6 došla trpělivost a vypovědě-
la smlouvu provozovateli Ladronky. 
Radní z Prahy 6 dospěli k názoru, že výše 
nájemného je pro radnici nevýhodná 
a  navíc provozovatel opakovaně porušil 
smlouvu. Radnice Prahy 6 se k  tomuto 
kroku rozhodla z  důvodu nevýhodnosti 

dané smlouvy a  porušení dohody mezi 
provozovatelem a  radnicí. Nájemce do-
stal tříměsíční výpovědní lhůtu. „V  minu-
losti na  protidrogových a  dětských akcích 
nájemce přímo před Ladronkou prodával 
alkoholické nápoje, přestože byl informo-
ván, že si to radnice nepřeje, a rovněž toto 

jeho jednání opakovaně kritizovala poli-
cie,“ uvedl Ing.  Roman Mejstřík. Dalším 
a  zásadním problémem je, že provozo-
vatel i  přes výzvy nebyl schopen před-
ložit doklady o  revizích a  technických 
kontrolách. Nájemce se k dané záležitosti 
zatím nevyjádřil.

Neurochirurgové se setkají v  ÚVN 
na tradičním Kuncově  memoriálu. Tra-
diční neurochirurgický kongres Kuncův 
memoriál se letos uskuteční ve dnech 9. 
- 10. dubna 2015 v  kongresovém centru 
Ústřední vojenské nemocnice. Na  pro-
gramu bude problematika fungování 
a  budoucnosti komplexních cerebrovas-
kulárních center, prezentování úspěchů 
v  léčbě cerebrovaskulárních onemocně-
ní, tradičně si účastníci poslechnou odkaz 
profesora Kunce. „Letošní memoriál jsme 
se pokusili zorganizovat jako širší sympo-

zium s atraktivním programem. Nesmí po-
chopitelně chybět tradiční Kuncova před-
náška. Zájmu jistě neunikne vystoupení 
prof. Bárty, ředitele Egyptologického ústavu 
ČAV, které se bude věnovat zániku civilizací, 
bohužel, i  té naší.   Zbytek odpoledne prv-
ního přednáškového dne bude věnovaný 
fungování a  perspektivám komplexních 
cerebrovaskulárních center, která nejsou 
pouze centry léčby   ischemických iktů, ale 
poskytují péči celému spektru nemocných 
s cerebrovaskulárním onemocněním. Účast 
přislíbili neurologové z  některých velmi 

dobře fungujících center. Jistě také dojde 
na  výměnu zkušeností s  neurochirurgic-
kou problematikou cévního onemocnění 
mozku. Rámec pátečnímu programu do-
dají tři přednášky profesorů Suchomela, 
Sameše a  Smrčky s  obecným titulem Co 
děláme dobře. Tradičně dostanou prostor 
na  prezentaci také naši mladí kolegové,“ 
přibližuje prof.  MUDr.  Vladimír Beneš 
DrSc., přednosta pořádající Neurochirur-
gické a  neuroonkologické kliniky 1. LF 
UK a ÚVN Praha. 
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Modernizovaná železnice promění 
Prahu 6 k lepšímu. Severozápadní část 
Prahy má několik nelichotivých „nej“. Je 
zcela bez záchytných parkovišť a  bez 
rychlého kolejového spojení s  kladen-
skou aglomerací. Výsledek zažíváme 
každý den - Praha 6 je zahlcena dopra-
vou. Zatímco od  Kralup nad Vltavou, 
Nymburka, Kolína, Benešova a  Berou-
na vedou do  centra dvoukolejné elek-
trizované tratě, ve  směru od  největší-
ho města středočeského kraje Kladna 
a  jeho okolí je pouze jednokolejka pro 
motoráky. Stejně neradostný je z hledis-
ka veřejné dopravy pohled na  obsluhu 
mezinárodního letiště. Modernizace 
trati Praha – Kladno s  odbočkou na  le-
tiště proto může zásadně přispět ke sní-
žení automobilové a autobusové zátěže 
Prahy 6. Kromě rychlého a komfortního 

spojení totiž nabídne i přes tisíc nových 
míst na záchytných parkovištích po celé 
délce trasy. Projekt dlouho přešlapoval 
na  místě, a  to kvůli požadavku Prahy 
6 na  zahloubení trasy mezi Dejvickou 
a  Veleslavínem, tedy v  délce 4,4 km. 
Projekt se tím stal finančně nerealizo-
vatelným. „Nové vedení radnice považu-
je modernizaci trati z pohledu celé Prahy 
6 za  prospěšnou, a  proto je připravena 
přijmout kompromis, který umožní začít 
stavět. Vliv stavby na  obydlené území je 
však stále v  centru pozornosti. Prvním 
zásadním požadavkem je komplexní 
posouzení projektu na  životní prostředí. 
Jedině velká EIA prokáže, zda povrcho-
vá varianta splní hlukové limity,“ uvedl 
starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. „Druhým 
zásadním požadavkem je férová finanč-
ní kompenzace těm obyvatelům, jejichž 

domy budou stavbou negativně dotčeny. 
Přísní budeme také v požadavcích na ar-
chitektonické provedení. Urbanisté a  ar-
chitekti musí být zapojeni do projekčních 
prací od  úplného začátku a  dbát na  to, 
aby stavba vhodně zapadla do  městské 
krajiny,“ komentovala podmínky Prahy 6 
Petra Kolínská, zástupkyně starosty pro 
dopravu. „Rada zatím nic neschválila. 
Rozhodnutí padne až po pečlivém studiu 
podkladů a  garancích od  investora, že 
bude s občany Prahy 6 jednat o podmín-
kách modernizace solidně. Jednání s  in-
vestorem je teprve na  začátku a  prezen-
tovat první setkání jako dohodu je silně 
zavádějící a  tuto interpretaci odmítám. 
Návrh dalšího postupu bude projednán 
v komisích rady a předložen ke schválení 
zastupitelstvu,“ řekl starosta Kolář.

Běžecká škola Prahy 6. Byli jste si pár-
krát zaběhat, ale samotné vás to neba-
vilo? Chcete zhubnout? Potřebujete se 
vyrovnat se stresem nebo si jen vyčistit 
hlavu?  Tak právě pro vás je určena bez-

platná Běžecká škola Prahy 6. Od 1. do 30. 
dubna vždy středu je sraz u usedlosti Lad-
ronka. Běžecké lekce pro začátečníky i po-
kročilé zdarma. Nabídneme vám špičkové 
běžecké lektory, jontové nápoje a  pohlí-

dáme vaše osobní věci. Akce se koná pod 
záštitou starosti MČ Prahy 6 Ondřeje Kolá-
ře. Pro více informací, popřípadě přihláše-
ní účasti volejte: 734 712 485.
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Pravidelná kulturní 
a společenská setkání 
⟶ VSTUP ZDARMA

Fresh Senior⟶klub
PROGRAM DUBEN 2015 

07/04
 Villa Pellé 16:00 
 nutná rezervace 

14/04
 Písecká brána 16:00 

21/04
 Villa Pellé 16:00 
 nutná rezervace 

28/04
 Villa Pellé 17:00 
 nutná rezervace 
 kapacita omezena 
 VSTUPNÉ 60/40 Kč 

05/05
 Písecká brána 16:00

Islandský večer
S Islandem nás seznámí básník, písničkář, 
dokumentarista a průvodce Jan Burian.

Hašler! Hašler! Hašler! 
— divadelní představení
Jak žil Karel Hašler? Hudební mono-
drama Divadelní společnosti Kostým.

Nenásilná komunikace
Jak si uhájit vlastní zájmy při zachování 
slušnosti a taktu. 

Filmové triky od Karla Zemana 
po digitální technologie
S trikovým výtvarníkem Borisem 
Masníkem nahlédneme pod pokličku 
„trikové kuchyně“.

Skupinové bubnování
Přijďte se rozvlnit s Petrem Šušorem.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PO—PÁ 10:00–14:00 ⟶ na tel. č.  224 326 180 nebo na info@porteos.cz

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

WWW.FRESHSENIOR.CZ WWW.VILLAPELLE.CZ WWW.PISECKABRANA.CZ

REZERVACE, PŘIHLÁŠKY NA KURZY A INFORMACE

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

Výtvarné kurzy s akademickou
malířkou Miladou Gabrielovou
každé úterý od 10:00

Kondiční a rehabilitační cvičení
každou středu od 9:00 a 9:50

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

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

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

Trénování paměti
každý pátek od 11:00

KLUBOVNA FRESH SENIOR



Harmonogram termínů úklidu ko-
munikací. Stejně jako v  předchozích 
letech zajišťuje Technická správa ko-
munikací hl.m. Prahy komplexní úklid 
komunikací (vozovek), která bude pro-
bíhat  od  7. 4. do  10. 6. 2015. S  ohle-
dem na  probíhající výkopové práce je 
možná i  případná změna harmono-
gramu čištění některých komunikací. 
Prosíme proto všechny obyvatele a ná-

vštěvníky městské části, aby sledovali 
dopravní značení a  v  době úklidových 
prací zajistili přeparkování svých vozi-
del nejen z    vozovky, ale i  z  chodníku. 
Harmonogram jarního úklidu komuni-
kací do  června 2015 naleznete na  ad-
rese:  http://www.praha6.cz/aktuality/
dokument-terminy-uklidu-komunika-
ci-2015-2015-03-03.html

 Na Smrtnou neděli 28. března  pro-
běhly v Písecké bráně v rámci tradičních 
oslav velikonočních svátků oblíbené ru-
kodělné dílny, na kterých si návštěvníci 
vyrobili pomlázky, líta a další velikonoč-

ní ozdoby. K  tomu jim zazpíval dětský 
sbor Sedmihlásek. Nakonec všichni 
upálili Moranu a vyhnali tak symbolicky 
zimu a přivítali jaro.



Jak se člověk stane módním
návrhářem?

Původně jsem vůbec nechtěla být ná-
vrhářkou, naši mě vedli ke  sportu a  já 
se chtěla věnovat jemu. Hrála jsem vel-
mi dobře tenis. Ale když jsem dorůstala, 
najednou se to zlomilo a tenis mě úplně 
přestal bavit. Tak jsem se rozhodla stát 
návrhářkou. Maminka se mně zeptala, 
jestli si uvědomuju, že k tomu je potřeba 
umět dobře kreslit. Dostala jsem učitele 
kreslení a skoro celý následující rok, každý 
den čtyři až pět hodin, jsem se intenzivně 
učila malovat. Bylo to dost kruté, koncem 
roku už jsem si stěžovala, že z života nic 
nemám, když se pořád musím věnovat 
kreslení. Ale na druhé straně jsem viděla 
a doufala, že moje úsilí nepřichází nazmar 
a výuka míří do fi niše. 

Překvapuje mne, že kreslit se
dá naučit…

Asi jsem k tomu zdědila i nějaké před-
poklady. Bez toho by to nejspíš nešlo. 

Modelem k  mému prvnímu skutečné-
mu portrétu seděl dědeček. Učitel kres-
lení mě za  portrét velmi pochválil a  ra-
dil, abych nikomu neříkala, že se jedná 
o  prvotinu. Portrét dodnes visí v  našem 
obýváku a je pravda, že nejen přesně vy-
stihuje dědečkovu podobu, ale i jeho cha-
rakterové rysy a povahu. 

Kdy jste přišla do  Prahy a  co 
tomu předcházelo?

Stalo se tak v roce 1992. Byla to v pod-
statě náhoda, že jsem se v Kyjevě během 
studií seznámila s  Čechem. Vzali jsme se 
ještě, když jsme oba byli na vysoké škole. 
Po  promoci se manžel chtěl vrátit domů 
a  já šla s  ním. Začal pracovat ve  Zlíně 
a  po  čtyřech letech jsme se přestěhova-
li do Prahy.    

Ve  Zlíně jste se už prosadila jako 
módní návrhářka?

Ano. Založila jsem tam svoji fi rmu a do-
konce tam z Ukrajiny přivezla i několik lidí, 
kteří dříve pracovali pro moji maminku. 
Ve  Zlíně jsem tak tehdy měla velmi kva-
litní a perfektní tým. Šili jsme hlavně ko-
žené věci a získali zajímavé zakázky i pro 
Pavola Haberu či Lucii Bílou. Po odchodu 
do  Prahy mi pak několik let trvalo, než 
jsem stejně kvalitní tým spolupracovníků 
opět sestavila. 

Módní návrhář je výtvarným uměl-
cem. Malujete i obrazy?

V  současné době se věnuji pouze ná-
vrhářství, ale na  výtvarné škole jsem se 
naučila malovat i obrazy - akty, portréty, 
krajiny. Někdy si říkám, jestli jsem se radě-
ji neměla stát malířkou. Malíři mají větší 
svobodu tvorby, mohou volně rozho-
dovat o svých námětech i  technice kres-
by. Malíř si může dovolit být odpoutaný 
od reálného světa, zatímco já jako módní 
návrhářka jsem na  svém okolí mnohem 
více vázaná. Musím umět zohlednit vkus 

a možnosti lidí 
kolem mne 
a do jisté míry 
se mu při-
z p ů s o b o v a t 
– od krejčové, 
přes prodejce, 
až po  klien-
ty, kterým se 
moje mode-
ly musí líbit 
a musí je chtít 
nosit. Přitom 
všem ale i  já 
musím zů-
stat originální. 

Jak byste 
charakterizo-
vala svůj návrhářský styl? 

To je těžké. Těší mě, že moje modely 

Rozhovor s módní návrhářkou Natali Ruden
Natali Ruden je módní návrhářkou s originálním a jedinečným stylem. Pochází z Kyjeva, kde vystudovala prestižní Kyjev-

skou akademii designu, obor Návrhářství oděvů. Pokračuje tak v rodinné tradici, zvolila si stejné povolání jako dříve i její 
matka. S vlastní módní značkou působí Natali Ruden na našem trhu již od roku 1992, kdy se do České republiky natrva-
lo přestěhovala. 

ŠATY S OSOBITÝM
RUKOPISEM

Internetové stránky Natali Ruden 
uvozují její vlastní slova, která ji 
výborně vystihují: „Svoji práci mám 
moc ráda a beru ji jako určité poslání. 
Jsem temperamentní, a  proto ráda 
používám výrazné barvy, kombinuji 
materiály. Důležitá je pro mě i krásná 
linie, která mě fascinuje od té doby, co 
jsem poprvé zhlédla obrazy italského 
malíře Modiglianiho. Vše musí smě-
řovat k  tomu, aby se podtrhla krása 
těla a osobnost.“
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hodnotí lidé jako zajímavé, originální, 
s charakteristickým rukopisem a z výbor-
ných materiálů. A  při tom zároveň jako 
dobře nositelné.  

Kde berete inspiraci pro svoji práci?
Různě.  Vycházím ze života, z  kon-

krétních situací. Inspiruji se i  výtvarným 
uměním či architekturou. Třeba Pra-
ha mne oslovila svými paláci a  domy, 
na  nichž vnímám jednotlivé architekto-
nické prvky, které jsem svým způsobem 
přetvořila a  zapracovala do  kolekce, 
přejala jsem i  barevnost Prahy, která je 
jiná než mají ostatní města. A díky tomu 
vznikla jedna z  mých největších kolekcí 
s názvem „PRAHA“.

Prostě, co mne napadá a  co řeším 
v  osobním životě, to se objeví i  v  mé 
práci. Vloni v  květnu jsem měla kolekci 
s  názvem „MAKE LOVE NOT WAR“. Letos 
má moje aktuální kolekce název „YIN & 
YANG“ a je celá zhotovena z nejluxusněj-
ších materiálů a kůží ručním šitím stylem 
Haute Couture. 

Kolik takových kolekcí ročně zvlád-
nete navrhnout a vytvořit?

Bývá to obvykle jedna, maximálně 
dvě velké módní přehlídky za  rok a  ně-
kolik menších na  doplnění. Velká ko-
lekce znamená vytvořit okolo padesáti 
nových modelů. 

Za  dobu působení v  Praze jsem již vy-
tvořila a  také produkčně realizovala více 
než třicet autorských přehlídek.

To všechno ještě doplňuje průběžná 
práce na zakázku, což bývá kolem dvě stě 
nových modelů ročně.

Nakolik zohledňujete ve svých návr-
zích aktuální světové módní trendy?

Jezdím pravidelně na  pařížský veletrh 
módy nakupovat materiály a  porozhléd-
nout se. Právě tam se představují nej-
novější módní trendy jak v  barevnosti 
a vzorech, tak v tom, co se aktuálně nosí. 
Lidé, kteří se veletrhu účastní, představují 
trend už sami o sobě. Stačí tam být, umět 
se dívat, nasávat tu zvláštní atmosféru 
a poznáte, jakým směrem se móda bude 
ubírat a v jakém stylu. Samozřejmě to pro-
mítám i do svých návrhů, ale přizpůsobuji 
tyto trendy Česku a také svému vlastnímu 
vkusu a pohledu. 

Oblékají se u nás ženy jinak než v cizi-
ně? Má každý národ svůj specifi cký styl?

Určitě má a je to tak, že podle stylu i ba-
revnosti oblečení mnohdy poznáte, od-
kud člověk je. Připisuji to podnebí. Já vy-
růstala v Kyjevě a z okna jsem v létě denně 
vídala obraz blankytně modré oblohy, 
sytě zelených stromů a zlatých, třpytících 
se kopulí chrámu. Od  dětství tak v  sobě 
mám zakódovanou sytou barevnost 
a velké kontrasty. Praha je z tohoto pohle-
du tlumenější. Překrásná, ale jiná. Zdejší 

lidé se na její barvy také dívají od naroze-
ní a nosí je v sobě takové, jaké jsou. Proto 
se některým moje modely zdály hodně 
výrazné. V poslední době jsem jejich ba-
revnost dost ztlumila, protože žiju tady 
a i já se stávám jinou, stávám se součástí 
zdejšího prostředí. Přestože jsem změnila 
tak na 80 %, stále jsou na českém módním 
trhu moje šaty okamžitě k  poznání. Ale 
patří to k mému stylu, na nějž jste se ptal.      

Už jste se zmínila, že jezdíte vhodné 
materiály nakupovat do  Paříže. Zají-
malo by mě, jak takový nákup probíhá? 

Módní veletrh v  Paříži je dvakrát 
do roka. Mimo jiné jsou na něm vystaveny 
statisíce látek, takže ani za několik dnů se 
nedá stihnout všechny prohlédnout. Ze 
zkušenosti ale už vím, kam zajít a co se mi 
nejspíše bude líbit. Velké fi rmy objedná-
vají podle vzorků, které si nechají zaslat. 
Jsou jich stovky, doma si to v klidu srov-
nají a zkompletují a teprve potom objed-
nají třeba po 500 metrech látek od vybra-
né barvy a vzoru. To pro mne nepřipadá 
v úvahu. Našla jsem jinou cestu a dělám 
to tak, že přímo na místě objednám vzor-
ky po  10 – 15 metrech. Vyjde to sice asi 
o třetinu dráž, ale mám okamžitě k dispo-
zici originální trendové materiály, které 
velké fi rmy ještě ani neobjednaly, natož 
aby je stihly zpracovat. A já už z nich mám 
ušité modely a nabízím je v butiku. Stává 
se, že tak získám dva či dokonce tři roky 

náskok před modely velkých fi rem, ušité 
ze zcela totožného matriálu. 

Jsou Vašimi zákazníky Češi, 
nebo spíše cizinci?

Většinu našich klientů tvoří Češi, tak 
70-80 procent. Potom jsou to ruskojazyč-
ní zákazníci, kteří ale žijí tady. Až potom 
cizinci. Nás těší, že mnoho klientů se opa-
kovaně a pravidelně vrací. Někteří k nám 
chodí dokonce už od doby, kdy jsme tady 
začínali. Z  některých se stali i  moji přá-
telé a kamarádi. 

V Dlouhé ulici, kde máte svoje studio 
i Vy, hned vedle sídlí Klára Nademlýn-
ská a Beata Rajská, další špičkové české 
návrháře najdeme v  bezprostředním 
okolí. Nepociťujete takto koncentro-
vanou konkurenci negativně? Nebo je 
to spíše záměr?

Nejdříve tu byla Klára Nademlýnská. 
Když jsem hledala nové místo pro svůj 
butik já, dozvěděla jsem se náhodně, že 
vedle ní se v  budoucnu uvolní dva ob-
chody, které půjdou spojit v jeden. Čekala 
jsem na  ně dva roky, než jsem je mohla 
upravit a  přestěhovat se sem. Beata už 
k nám, myslím, přišla cíleně. 

Je to fajn, že jsme tu tak pohromadě. 
Vzájemně se doplňujeme a pro zákazníky 
je dobré projít si najednou několik čes-
kých butiků a v přímém srovnání si vybrat, 
co jim vyhovuje. Vnímám to pozitivně.  

Šaty, které v butiku nabízíte, existují 

S Lucií Borhyovou
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pouze v jednom exempláři, nebo jich je 
od každého modelu více?

Modely jsou prakticky všechny pouze 
v jediném originálním kusu. Jen výjimeč-
ně některé z  nich opakujeme, ale jsou 
provedeny v odlišných barevných tónech 
a výjimečně dvoje.  

Jsou Vaše modely šité pro normální 
české ženy? Mám na  mysli běžný typ 
postavy i fi nanční přístupnost?

Máme širokou nabídku velikostí. Mo-
hou k  nám přijít klientky od  velikosti č. 
36 až po  č. 46 a  všem nabídneme zají-
mavé modely v  jediném a  originálním 
exempláři. Šaty na  běžné nošení nabí-
zíme zhruba od  devatenácti, dvaceti ti-
síc. Pak už se pohybujeme výše, hodně 
to záleží na materiálu, který já preferuji 
náročnější a tedy dražší. Je třeba zohled-
nit i  velký podíl ruční práce na  mode-
lech, protože náročný materiál se neši-
je pouze na  strojích. Myslím si, že šaty, 
které nabízíme, jsou neopakovatelné 
a za rozumné ceny.

Šijete i pánské modely?
Pouze na zakázku. Byly by sice žádané 

a ráda bych je více navrhovala, ale nará-
ží to na  zcela zásadní problém: jakoby 
vymřeli kvalitní pánští krejčí a  krejčové. 
Takových je dnes skutečně jako šafrá-
nu, nechápu proč. Klasickou kompletní 
zakázku modelového pánského oděvu 
už nechce skoro nikdo dělat, toto ře-
meslo je vzácné a  poslední dobou je 
nahrazeno polozakázkou, kdy model je 
střihově rozpracován a  klient si vybere 
pouze materiál. 

Vy sama nosíte výlučně vlastní
modely?

Prakticky ano, byla i jsem na to zvyklá již 
od  narození, díky své mamince. V  tomto 
ohledu jsem soběstačná a velmi náročná. 
Jenom výjimečně si pořizuji cizí modely.

Oblékáte i svého syna?
Někdy ano, ale Filip má raději 

sportovnější střihy, což souvisí i  s  jeho 
věkem, je mu čtrnáct. Jsem ráda, že Filip 
zdědil dobrý vkus, a právě proto ví, jak se 
na jaké příležitosti oblékat.

Vedle oblečení navrhujete i  mód-
ní doplňky. Jaké?

Nabízíme kabelky zhotovené podle 
mého návrhu, vyrábíme i  originální pás-
ky nebo rukavičky či klobouky. Také jsem 
připravovala kolekci plavek a prádla, které 
slavily veliký úspěch.

Můžete uvést příklady celebrit, 
které oblékáte? 

Je jich hodně. Nejvíce spolupracuji 
s  Andreou Verešovou, dále s  Kateřinou 
Brožovou a dalšími. Moje modely nosí Lu-
cie Borhyová, Dara Rollins byla dokonce 
tváří mé značky. Ale za největší celebrity 
považuji naše stálé klienty, nebo spíše kli-

entky - ty, které se vrací a které mé mode-
ly nosí v běžném životě. 

Co považujete za  své největší
úspěchy?

Velice si vážím Ceny za  tvůrčí činnost, 
kterou jsem obdržela od Masarykovy aka-
demie v roce 1999. 

Jsem hrdá na ocenění Lady PRO v roce 
2013, udělované ženám, které ve  svém 
oboru dosáhly úspěchů. Je to pro mne 
o to cennější, že jsem cizinka.

Ráda také vzpomínám na  rok 2003, kdy 
jsem na základě konkursu vytvořila speciál-
ní kolekci šatů pro fi rmu Jablonex k prezen-
taci její nové bižuterie. Kolekce byla s úspě-
chem předvedena nejen v  Praze, ale také 
v řadě světových měst - Londýně, New Yor-
ku, Torontu, Edinburghu a St. Petersburgu.

Dále jsem představovala Českou 
republiku na  FASHION WEEK v  Ky-
jevě a v Moskvě. 

V  roce 2006 jsem byla hlavní návrhář-
kou soutěže krásy Česká Miss a pro všech 
dvanáct jejích fi nalistek jsem vytvořila 
kolekci večerních šatů, ale také  plavek. 
Večerní šaty jsem připravila i pro vítězku 
Renatu Langmannovou, která se účast-
nila fi nále soutěže Miss Universe 2006 
v Los Angeles v USA.

Mám rovněž radost, že některé moje 
modely jsou součástí sbírek  několika 
uměleckých muzeí v České republice.

A dále tento rok mám v plánu předsta-
vit své modely v Číně.

Lákalo by Vás vytvořit kostýmní vý-
pravu pro fi lm nebo pro divadlo?

Velice mě to láká, je to zajímavá práce. 
Už jsem dokonce i vytvořila návrhy kostý-
mů pro muzikál Broučci, který připravoval 
Vítězslav Hádl. Muzika byla úžasná, pro-
jekt už byl ve velmi pokročilém stádiu, ale 
nakonec, bohužel, ztroskotal na fi nancích 
a  nekonal se. Škoda. Třeba přijde něja-
ká další nabídka.

Máte nějaký vztah k Praze 6?
Sama jsem na Praze 6 nikdy nežila a ne-

pracovala, ale protože jsem od  mnoha 
kamarádů slyšela, že se tam žije výborně 
a krásně, mohu říci, že Prahu 6 mám ráda 
alespoň zpovzdálí. 

Navíc jedna z mých nejkrásnějších pře-
hlídek proběhla v  budově staré čistírny 
odpadních vod v Praze 6 - Bubenči. Byly 
při ní zprovozněny krásné starodávné 
parní stroje, vedle nich hrálo kvinteto pů-
vabných houslistek a na molu manekýny 
předváděly modely. Celé to mělo zvláštní, 
podmaňující atmosféru. 

Co děláte, když nepracujete?
Hodně volného času samozřejmě vě-

nuji synovi a rodičům. Ráda cestuji. Mám 
ráda divadlo, zejména operu. A  snažím 
se víc spát, spánek pro nás ženy hodně 
znamená, přidává na  kráse. Ze sportů 
preferuji sjezdové lyžování a  uvažuji, že 
začnu hrát golf.

Kdy představíte svoji novou kolekci?
Novou kolekci máme v plánu představit

koncem dubna.

Jiří Hruška
foto: archiv Natali Ruden

Se synem Filipem
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VýStAVA:
MĚStOSVĚt
MĚStO A jEhO SVĚt V ILUStRAcI PRO DĚtI
10. 4.– 19. 6.  2015

VýstaVa šestnácti nejVýraznějších českých
ilustrátorů literatury pro děti. 
MIROSLAV ŠAŠEk / EVA ŠEDIVá / jINDřIch kOVAřík / 
jINDRA čAPEk / LUcIE DVOřákOVá / RENAtA fUčíkOVá /
NANAkO IShIDA / MIchAELA kUkOVIčOVá / PEtR NIkL / 
PEtR SíS / EVA SýkOROVá – PEkáRkOVá / 
DAGMAR URBáNkOVá / EVA MAcEkOVá / 
ALžBĚtA SkáLOVá / ANAStASIA StROčkOVA /
ALžBĚtA zEMANOVá

VýtVARNá SOUtĚž O NEjkRáSNĚjŠí OBáLkU kNIhY
/www.Villapelle.cz/
tVůRčí DíLNY PRO ŠkOLY A ŠkOLkY
/dilny@Villapelle.cz nebo na tel.: 725 537 142/

DOPROVODNÉ PROGRAMY k VýStAVĚ:
14. 4. / 9:30
BABIčkA A DĚDEčEk čtOU DĚtEM VE VýStAVĚ
15. 4. / 17:00
BESEDA S ILUStRátORkOU RENátOU fUčíkOVOU: „DĚjINY OBRAzEM I SLOVEM”
16. 4. / 10:00
kRESLíRNA S ILUStRátORkOU ALžBĚtOU zEMANOVOU
23. 4. / 10:00
kRESLíRNA S ILUStRátORkOU EVOU SýkOROVOU-PEkáRkOVOU
28. 4. / 17:00
POVíDáNí O fILMOVÉM tRIkU
29. 4. / 17:00
ODPOLEDNE S MEANDREM
2. 5. / 14–18:00
MUMRAj V MĚStOSVĚtĚ I.

DIVADELNí PřEDStAVENí V GALERII VILLA PELLÉ:
NEDĚLNí POháDkOVý PELLEtON PRO NEjMENŠí
DIVADELNí SPOLEk DíVADLO,  www.DDIVADLO.cz
12. 4. / 11:00
tAjEMStVí POSLEDNí PRALINkY (VhODNÉ PRO DĚtI OD 3 LEt)
26. 4. / 11:00
AfRIcká POháDkA (VhODNÉ PRO DĚtI OD 3 LEt)

kONcERt V GALERII VILLA PELLÉ:
10. 4. / 18:00
hUDEBNí SALON VE VILLE PELLÉ
SVĚtOVĚ PROSLULý tENOR IStA PAVEL čERNOch 
A PřEDNí čESký kLAVíRIStA jAN BARtOŠ. 

VILLA PELLÉ 
PRAhA 6, PELLÉOVA 10
tEL. 224 326 180, E-MAIL: INfO@VILLAPELLE.cz, www.VILLAPELLE.cz
GALERIE OtEVřENA: út – NE 10–18:00h
SPOjENí: NEDALEkO OD MEtRA A – hRADčANSká

PROGRAM 
GALERIE 
VILLA PELLÉ 
DUBEN 2015

Do Villy Pellé se vejde
celý MĚSTOSVĚT 
Od 10. dubna do 19. června 2015 
se Galerie Villa Pellé v Praze 6
promění v MĚSTOSVĚT – jedinečný
imaginární prostor, ohraničený
pouze fantazií  šestnácti výrazných
českých ilustrátorů literatury 
pro děti. Připraven je bohatý
doprovodný program – soutěž
O nejkrásnější obálku knihy, 
besedy a kreslírny s autory, tvůrčí
dílny, sobotní dny plné zábavy
a další. 

inzerat PELLE A4 M_Sestava 1  23.3.15  10:40  Stránka 1



O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

Pane primáři, můžete charakterizovat 
spektrum pacientů oddělení rehabilitač-
ní a fyzikální medicíny?

Uvedl bych několik typických příkladů 
našich pacientů. V ambulantní sféře jsou to 
nejčastěji pacienti s bolestmi bederní páte-
ře, o něco méně potom s bolestmi v oblasti 
krční páteře. Velmi často není snadné správ-
ně zvážit opravdovou příčinu jejich potíží, 
navíc pokud se bolest objevuje spíše v ob-
lasti ramene nebo končetiny. 

Dalšími našimi typickými pacienty jsou ti 
po  plánovaných ortopedických operacích. 
Na rehabilitacích jsou obecně nejoblíbeněj-
ší, protože u nich jsou většinou již předem 
vyloučena jiná závažná onemocnění, která 
by operaci nebo stav po ní mohla kompliko-
vat. Takový pacient se tudíž může objednat 
k rehabilitaci s předstihem už v době pláno-
vání samotného výkonu. 

Třetím typickým pacientem je akutní stav 
např. po úraze nebo cévní mozkové přího-
dě. Toto téma je v  posledních pěti letech 
velmi diskutované a celorepublikově platný 
konsensus o  organizaci péče a  léčebném 
postupu výrazně zlepšil vyhlídky postiže-
ných osob. V ideálním případě se každému 
dostane péče od prvního momentu v akut-
ní fázi až po  adekvátní formu rehabilitace, 
jak jsme o  ní mluvili minule. Slabinou je 
návaznost, respektive nenavazující sociální 
aspekt. Nejsem zastáncem ústavních forem 
péče, pokud to nezbytně nevyžaduje zdra-
votní stav pacienta. Na druhou stranu je ale 
potřeba brát v úvahu, že pokud rodina pa-

cienta opravdu nemá nadstandardní pod-
mínky, není snadné se v domácím prostředí 
starat o nesoběstačného člověka. 

Jak se pacient u  vás na  rehabilitaci
ocitne? 

Málokdy se k nám dostává pacient s akut-
ními potížemi. Většinou má už za sebou ko-
lečko vyšetření a  předepsání různých léků 
na bolest s větším či menším úspěchem. Pa-
cienti se k nám zpravidla dostávají na zákla-
dě indikace jiného ošetřujícího lékaře, prak-
tika nebo specialisty a  mnohdy si s  sebou 
přináší výsledky radiologických nebo jiných 
zobrazovacích vyšetření. Ta ale nemusí být 
prvořadá. Snažíme se společně s pacientem 
pečlivým a adekvátním vysvětlením dopát-
rat příčiny jeho potíží, nějakého mechanic-

kého provokačního momentu. Vhodné jsou 
příměry z oboru, ve kterém dotyčný pracuje. 
Do té doby většinou na toto téma s pacien-
ty nikdo nemluvil, naopak jim byl zakázán 
některý pohyb nebo dokonce sport, přesto-
že momentem, který bolest zad způsobuje, 
je naopak dlouhé sezení nebo jiná neergo-
nomická poloha. 

Opakuji, že snaha o  zjištění příčiny paci-
entových potíží pomocí zobrazovacích vy-
šetření, na  jejichž termíny se pochopitelně 
často čeká, není to prvořadé - pokud tedy 
neuvažujeme o  závažné patologii, zánětli-
vém či nádorovém onemocnění. A  znovu 
přiznávám, že při nejlepší vůli nejsme jako 
spádové zařízení schopni vyšetřit a  léčit 
všechny potřebné. Zde vidím prostor pro 

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

REHABILITACE POMÁHÁ S NÁVRATEM

DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA
(3. ČÁST)
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menší ambulantní rehabilitační pracoviště. 
Právě McKenzie terapeuti jsou schopni svým 
přístupem v krátkém časovém úseku vyřešit 
komplexně pacientův problém a nezabíhat 
při tom do nepodstatných jednotlivostí. 

Když se řekne rehabilitace, fyziotera-
pie, nejsme daleko od sportu a sportovní 
medicíny. Není žádným tajemstvím, že 
osobně se staráte i o úspěšné sportovce… 

Ano, a nejen já. Jako bývalý aktivní spor-
tovec mám blízko zejména k cyklistice, nic-
méně jako lékař jsem se zúčastnil mnoha 
vrcholných světových sportovních událostí 
i  v  jiných odvětvích. S  vedoucím fyziotera-
peutem Mgr. Vrbickým se staráme již několik 
sezón o naše rychlostní kanoisty. Kolega byl 
dokonce u  medailových úspěchů na  před-
chozích olympijských hrách a pevně věříme, 
že se urodí i příští rok v Riu de Janeiru. 

Jinak našimi nejčastějšími návštěvníky 
jsou asi někteří extraligoví hokejisti a  fot-
balisti.   Neprozradím, ke kterému z velkých 
pražských „S“ mám afi nitu, ale mohu všech-
ny čtenáře ujistit, že často lze na našem od-
dělení vídat hráče různých týmů v družném 
hovoru a veškerá rivalita jako by ani nebyla. 
Je mi to sympatické a  z  vlastní zkušenosti 
vím, že zdravá ctižádost je hnacím motorem 
úspěchu, ale nesmí být překážkou férové 
hry a úcty k druhému. 

Kolik lékařů, fyzioterapeutů a  dalších 
odborníků na vašem oddělení pracuje?

Lékařů máme za ideálních podmínek 10. 
Každou stanici oddělení vede specializo-
vaně způsobilý a v oboru atestovaný lékař, 
tedy ambulanci i  obě lůžková oddělení. 
Nesou hlavní břemeno odborné odpověd-
nosti. Na lůžkové stanici jsou dále vždy dva 
sekundáři. Tito lékaři mají vyhrazený i malý 
prostor pro práci na ambulanci. Tu zajišťují 
atestovaní rehabilitační lékaři, revmato-
log a neurolog. 

Fyzioterapeutů máme v  provozu cca 35. 
Ne, že bych přesně nevěděl, ale někteří mají 
kratší úvazek. Mrzí mě, že je to profese, kde 
dlouhodobě zaznamenáváme největší fl uk-
tuaci. Zkušení fyzioterapeuti jsou klíčovými 
pracovníky pro provoz na  mnoha oddě-
leních. Bohužel, zejména pro nové absol-
venty po získání nezbytné roční praxe jsou 
nemocnice v našem regionu ta méně atrak-
tivní zařízení. 

Máme i  jednu zvláštní pozici fyziotera-
peuta-metodika, jehož úkolem je vedení 
mladších kolegů v tzv. zapracování a zejmé-
na vědeckovýzkumná a publikační činnost. 

Logopedky máme dvě - naprosto exce-
lentní dámy. Jednu v pozici školitelky a dru-
hou těsně před dokončením specializační-
ho vzdělávání. Jako jediné naše profese mají 
výjimečně ve svém spektru pacientů i děti. 

Ergoterapeutek je u nás šest. Je to profese 
poměrně mladá a z mého pohledu málo do-
ceněná (nikoliv tak u nás), vzhledem k tomu, 

jak významným přínosem v péči o nesobě-
stačného pacienta jsou.

O každé profesi by se dalo povídat dlouho. 
Snad alespoň touto krátkou zmínkou mohu 
vyjádřit svoji spokojenost a  vděk za  jejich 
práci. Nabíjí mě, když vidím, s jakým entuzi-
asmem někteří z nich přistupují k práci.  

Zmínil jste výzkumnou a  publikační 
činnost vašeho oddělení. Jaká je?

Organizujeme odborné konference. Před-
nášky a publikace jsou většinou orientova-
né na  diskutovaná témata – onemocnění 
páteře, jejich diagnostiku, léčbu a  cévní 
mozkové příhody z  různých úhlů pohledu 
dle odbornosti. 

Jaké je technické a přístrojové vybave-
ní vašeho oddělení?

Technické a  přístrojové vybavení je dle 
mého názoru na vysoké úrovni. Disponuje-
me celou řadou nejmodernějších přístrojů 
určených k  znovuzískání schopností, 
které pacienti kvůli svému onemocnění 
primárně ztratili.

Jaké přístroje nebo technologii byste 
ke své práci ještě uvítali?

V současné době testujeme zařízení, kte-
ré je určeno pro širokou škálu pacientů se 
zaměřením na opětovný nácvik sedu, stoje, 
chůze a stability. Je to novinka na trhu, která 
by mohla být velkým přínosem pro pacienty 
našeho oddělení a  zdravotním sestrám by 
usnadnila manipulaci s pacientem.

Co Vás osobně přivedlo k  odbornosti, 
které se věnujete?

Jako neurolog jsem nebyl spokojen 
s  omezenými možnostmi léčby. Neurolo-
gie je krásný diagnostický obor, nicméně 
po  zaléčení zmiňovaných chorob (verte-
brogenní onemocnění a cévní mozkové pří-
hody) hraje velkou roli v léčbě rehabilitace. 
Takže v tom vidím ideální návaznost nebo, 
chcete-li, doplněk.

Jak vidíte budoucnost vašeho oboru?
Jsem optimista. Tak jako má naše oddě-

lení své nezastupitelné místo v  rámci naší 

nemocnice, stejně tak i  rehabilitace obec-
ně je nedílnou součástí komplexní léč-
by mnoha chorob. 

Medicína je v této superturbulentní době 
- výraz jsem převzal od  svého učitele, vel-
kého odborníka v  problematice strategií 
zdravotnických zařízení, profesora Zdeňka 
Součka – vystavena mnoha různým vlivům: 
přílivu zahraničních pracovníků a  kapitá-
lu, odlivu mozků, rizikům globálních krizí, 
ozbrojeným konfl iktům atd. To už je ale nad 
rámec medicíny jako takové. 

Poslední dekády spíše těžíme z enormní-
ho navýšení používání elektroniky a přístro-
jů. Během svého postgraduálního studia 
na katedře anatomie a biomechaniky jsem 
pracoval pod vedením prof. Otáhala na pro-
jektu měření tuhosti kloubu. Odvážně jsem 
předvídal využití principu přístroje pro praxi 
v  podobě možnosti měření funkce kloubu 
a ke zpětné vazbě pro pacienty. Dnes je to 
již zcela běžná a vítaná záležitost u přístrojů, 
které používáme v neurorehabilitaci. Úplné 
robotizace bych se ale v  rehabilitaci nebál, 
protože lidský rozměr vážně nelze nahradit. 

Jsou modifi kovány některé léčebné pří-
stupy, vznikají nové (např. miniinvazivní pří-
stupy). Po delší době některé z nich možná 
vyhodnotíme jako ne tolik přínosné, opad-
ne euforie a  zpřísní se indikační kritéria. 
Pečlivou výzkumnou činností a  vedením 
statistik dosahujeme vyváženosti. Přednost 
mají metody diagnostiky a léčby, které mají 
oporu v  medicíně založené na  důkazech. 
V  tomto ohledu máme v  české rehabilita-
ci přes její obecně vynikající úroveň ještě 
hodně co dohánět. 

Budoucnost vidím v  nutné změně celé 
fi lozofi e a přístupu, změně koncepce vzdě-
lávání – už během studia medicíny je třeba 
dostat rehabilitaci více do  povědomí léka-
řů a  u  fyzioterapeutů prosazovat profi laci 
na práci v nemocnicích.  

Jiří Hruška
foto: archiv ÚVN
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SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
 4/2015

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

b� zen 2015

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

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

březen 2015

01. 04. ST KYTICE 
02. 04. ČT KDYBY TISÍC KLARINETŮ
03. 04. PÁ KYTICE
04. 04. SO SLEČINKY A LUPIČY 16:00
07. 04. ÚT OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
08. 04. ST KAM SE PODĚLA VALERIE
10. 04. PÁ SLEČINKY A LUPIČI
11. 04. SO PRSTEN PANA NIBELUNGA
15. 04. ST HODINY JDOU POZPÁTKU
16. 04. ČT NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU
17. 04. PÁ RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
18. 04. SO KDYBY TISÍC KLARINETŮ
22. 04. ST MAM`ZELLE NITOUCHE
23. 04. ČT LEVANDULE
24. 04. PÁ RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
  (ZÁJEZD ÚSTÍ NAD LABEM)
25. 04. SO SLEČINKY A LUPIČI
28. 04. ÚT PRSTEN PANA NIBELUNGA
29. 04. ST CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD
30. 04. ČT A DNES HRAJEME JAZZ

HOSTÉ :
12. 04. NE PŘÍBĚH COCO CHANEL  16:00
13. 04. PO VŠECHNOPÁRTY
14. 04. ÚT VŠECHNOPÁRTY
19. 04. NE GOSPEL TIME PARTY
20. 04. PO VŠECHNOPÁRTY
21. 04. ÚT VŠECHNOPÁRTY
26. 04. NE NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA
27. 04. PO MANŽELSKÍ ŠTĚSTÍ
30. 04. ČT HARMCORE JAZZ BAND

Jak se jmenovala milenka románového hrdiny Jana 
Maria Plojhara, se kterou se seznámil na Korfu?
 a) Dragololupus,
 b) Dragolopus,
 c) Dragopulos.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
Fortifi kační systém města je b) obranný, pevnostní systém města.
Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knižní publikace z nakladatelství FRAGMENT: Začínám si kreslit 
s pejskem. Sešit plný jednoduchých návodů rozvíjí výtvarné schopnosti a naučí Vás i Vaše dítě první slovíčka v cizím jazyce.
1. Anna Šafaříková, Praha 6  2. Zuzana Vosičková, Praha 6  3. Irena Tvrdá, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 30. dubna 2015 v autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, 
Praha 6 v pracovní dny od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin. 

Své odpovědi zasílejte na adresu:
Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz
SMS: 602 248 494 nejpozději do 20. března 2015,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

út 07 10:00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
st 08 10:00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
st 08 19:00  DĚJINY KONTRA SPEJBL
čt 09 10:00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
pá 10 10:00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
so 11 14:00 + 16:30 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
ne 12 10:30 + 14:00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
út 14 10:00 + 14:30 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
st 15 10:00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
st 15 19:00  TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
čt 16 10:00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
pá 17 10:00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
so 18 14:00 + 16:30 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
ne 19 14:00 + 16:30 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
út 21 10:00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
st 22 10:00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
st 22 19:00  SPEJBL VERSUS DRÁKULA
čt 23 10:00  HURVÍNEK MEZI OSLY
pá 24 10:00  HURVÍNEK MEZI OSLY
so 25 14:00 + 16:30 HURVÍNEK MEZI OSLY
ne 26 10:30 + 14:00 HURVÍNEK MEZI OSLY
út 28 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
st 29 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
čt 30 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

V dubnu soutěžíme o tři knižní publikace z nakladatelství FRAGMENT: 100 osobností, které změnily svět. Vydejte se na vzrušující cestu historií a po-
znejte životní osudy osobností, jejichž práce, nadání a skutky se zapsaly do dějin a posunuly lidstvo o několik kroků dopředu: Aristotelés, Napoleon 
Bonaparte, Mahátma Gándhí, Albert Einstein, Marie Curie-Sklodowská, Elvis Presley, Mark Zuckerberg, Steve Jobs a další vynálezci, vědci, politici, 
vojevůdci, umělci či vizionáři. Každý z nich jiným způsobem, v jiném oboru a v jiné době, všichni však výrazně a nesmazatelně. 



Název této ulice je původní od roku 
1938. Nachází se v  západní části sídliště 
Petřiny a vede z ulice Nad Alejí do Radúzo-
vy. V této části sídliště jsou mnohé názvy 
některých okolních ulic  pojmenovány po 
spisovateli Juliovi Zeyerovi, jehož tvorba 
se vyznačuje bohatou romantickou fan-
tazií. Právě jeho román Jan Maria Plojhar 
se dotýká přímo autorova života. Zeyer se 
v  tomto sociálním románu mnohde zto-
tožňuje s ústřední postavou, sám zklamán 
společností své doby.  Po tomto hlavním 
hrdinovi je ulice pojmenována.

Tento román 
patří k  dílům, ve 
kterých se autor 
snaží najít jakýsi 
romantický ideál 
člověka. Hlavní 
hrdina trpí ná-
rodní malostí a 
přízemností lidí, 
kteří jej obklo-
pují, zároveň jej 
ovládá vášnivá 
láska k ženě. Jan 
Maria Plojhar se 
narodil do boha-
té rodiny praž-
ského advokáta. 
Dětství prožil 
v  rodném zá-
mečku v Havranicích. Velký vliv na utváření 
jeho povahy měla chůva, která ho učila lás-
ce k vlasti, a četba romantických děl. Vyros-
tl z něho přecitlivělý hoch, který toužil po 
cizích krajích a po velkých činech. Vstoupil 
proto do námořní vojenské akademie, aby 
mohl uskutečnit svoje sny. Z přísného vo-
jenského života však byl nemálo překva-
pený. Jeho sestra Rosa Marie, s  níž neměl 
dobré vztahy, protože byla v jeho očích ty-
pická sobecká měšťanka, se zatím vdala za 
velice praktického muže Leopolda. Tento 
jeho švagr postavil v Havranicích cukrovar 
a po smrti Plojharovy matky se ujal rodin-
ného majetku, protože nepraktický Jan 
s ním neuměl nakládat a vše mu ochotně 
odsouhlasil. Leopold různými investicemi 
a fi nančními operacemi postupně přišel o 

majetek Plojharů a tím také o peníze a Jan 
začíná velmi rychle chudnout. Jan se zatím 
jako námořník plavil po Středozemním 
moři, kde na Korfu prožil vášnivé milostné 
vzplanutí k velmi krásné paní Dragopulos. 
Tato cynická manželka bohatého bankéře 
jej využije jako nějakou zábavnou hračku a 
připraví jej o ideály ve vztahu k ženám. Na-
konec jej vymění za jiného milence, když 
je Jan odvelen na jiné místo. Aby se vyléčil 
ze zklamání, vrátí se do Prahy. Je nadšen 
městem, ale zklamán pražskou společnos-
tí. V  jednom sporu mezi důstojníky hájí 
urážku českého národa proti německému 
důstojníku se zbraní v  ruce a je vážně ra-
něn na prsou. Po vyléčení odchází z armá-
dy a snaží se prosadit jako spisovatel, ale 
neúspěšně. Na doporučení lékaře se stěhu-
je do Itálie. Po krátkém pobytu v Římě se 
stěhuje na statek do San Catalda za svou 
novou láskou Caterinou. Ta jej miluje čis-
tou láskou a postupně se s  ní velmi sbli-
žuje. Po vyjížďce s Caterinou na koních se 
setkává s paní Dragopulos, která ho poníží 
a Caterinu urazí. Při návratu s projížďky se 
vrací každý sám a Jan spadne z koně. Toto 
neštěstí zhorší jeho zdravotní stav a on je 
připoután na lůžko. Caterina jej opatruje a 
na poslední chvíli se s  ním nechá oddat i 
přes odpor její matky. Krátce po utajném 
obřadu Jan Maria umírá na svou nemoc a 
Caterina po požití jedu v jeho objetí.

Román Jan Maria Plojhar vydal Juli-
us Zeyer poprvé časopisecky v  Lumíru 
roku 1888 a knižně o rok později. Kni-
ha je považována za autorovo vrcholné 
literární dílo.

(mip)
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K  nejpodivuhodnějším číslům, mate-
matickým konstantám, logickým úlohám, 
fi lozofi ckým pojmům i  uměleckým kom-
pozičním metodám na  světě patří podle 
znalců Zlatý řez, jehož princip, jak jej určili 
už myslitelé Starověku, funguje v nečeka-
ných souvislostech v  celých komplexech 
jevů vnějšího i  vnitřního světa.  Zlatý řez 
(anglicky golden ratio, latinsky sectio au-
rea) lidstvo po staletí fascinuje svou všeo-
becností a harmonií. Jemu byly věnovány 
nesčetné výzkumy z  oblasti matematiky, 
fyziky, astronomie, živé i  neživé přírody, 
ekonomie, managementu, lingvistiky 
a  dalších společenských věd a  zejména 
architektury a  umění. Společným jme-
novatelem využití Zlatého řezu ve  všech 
těchto disciplínách je „přirozenost“ jako 
základ pro správný, rovnoměrný, optimál-
ní, neboli přirozený rozvoj. 

Zlatý řez je nejčastěji vnímán jako ideál-
ní poměr mezi dvěma úsečkami. Můžeme 
se setkat i s označením zlatý poměr, zlaté 
číslo nebo zlatá proporce. Zlatý řez vznik-
ne rozdělením úsečky na dvě části tak, že 
poměr větší části k  menší je stejný jako 
poměr celé úsečky k větší části. Hodnota 
tohoto poměru je rovna  iracionálnímu 
číslu. Zlatý řez nejsnáze zjistíme rozděle-
ním strany v poměru 0,62 : 0,38 (po zao-
krouhlení). Pokud vzniklým bodem ve-
deme přímku, rozdělí naši plochu právě 
v poměru Zlatého řezu. Pokud takto roz-

dělíme všechny strany, získáme čtyřikrát 
tzv. zlatý bod. Ten je optimální pro umís-
tění výrazné dominanty kompozice nebo 
malých, ale hmotně působících prvků. 

Geometrická konstrukce Zlatého řezu 
může být jak jednoduchá, tak i  velmi 
složitá. Je známa od  1. století před na-
ším letopočtem a  má mnoho zajíma-
vých vlastností. Vyskytuje se například 
v pravidelném pětiúhelníku, v němž jsou 
vzdálenosti mezi vrcholy úhlů v  poměru 
Zlatého řezu. Pentagram, pěticípou hvěz-
du nakreslenou jedním tahem, měli  Ře-
kové  i  pro svou názornost ve  velké úctě 
a zákonitost, která se v pentagramu ukrý-
vala, z něj učinila tajemný symbol doko-
nalosti vesmíru. 

Projevem Zlatého řezu v  přírodě je 
ustrojení organizmů živočišného i rostlin-
ného původu, které popisuje tzv. Fibona-
cciho posloupnost (Leonardo Fibonacci, 
1180?  –  1250?, středověký  italský  mate-
matik) či logaritmická spirála, která nemě-
ní tvar a  roste stejně do  délky i  do  šířky. 
V ní rostou listy rostlin, semen nebo neživé 
části živých organismů (šupiny, ulity, rohy, 
zuby, parohy, zobáky), včetně lidského těla 
(nehty, vlasy), po  ní se směrem ke  světlu 
pohybuje hmyz. Především je však Zlatý 
řez znám pro své estetické působení a  je 
využíván v mnoha oborech umění a lidské 
tvorbě všeobecně jako základní pravidlo 
pro stanovení ideálních proporcí díla.

Na vrcholy umění od dob starověkého 
Egypta po  antiku, jehož dokonalost je 
mimo jiné připisována právě uplatňová-
ní Zlatého řezu, navázali mistři období 
renesance. Tyto kompoziční principy na-
jdeme na obrazech Leonarda da Vinciho, 
v  sochách Michelangela, v  architektuře 
(chrám Notre-Dame v  Paříži), v  akustice 
i  konstrukci hudebních nástrojů, v  pro-
porcích předmětů užitého umění ze skla 
a  porcelánu, a  i  tehdejší myslitelé mu 
stejně jako ve starověku přisuzují božské 
vlastnosti. V  19. století kompozici Zlaté-
ho řezu uplatňovali malíři Barbizonské 
školy  (1830-1870) a  ve  20. století se mu 
věnoval například architekt a  malíř Le 
Corbusier (1887–1965), který se s  jeho 
pomocí snažil vytvořit univerzální pro-
porční jednotku.

V současné praxi se Zlatý řez uplatňuje 
v  počítačové grafi ce, na  webu zejména 
v záhlaví stránek, užité grafi ce při tvorbě 
reklamních tiskovin, sazbě knih, v  typo-
grafi i, designu nebo fotografi i. A jak souvi-
sí Zlatý řez s Prahou 6? Velmi těsně a velmi 
prakticky, pomineme-li magii čísel a mys-
tická spojení všeho druhu. V Praze 6 sídlí 
nakladatelství a  vydavatelství, které má 
Zlatý řez a vše, o čem se psalo v předcho-
zích odstavcích, jako zadání své činnosti, 
jako komplexní technickou, uměleckou 
a estetickou disciplínu, a má ho také pří-
mo ve svém názvu. Sídlí, jak jinak, na Fa-

ZLATÝ ŘEZ
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kultě architektury ČVUT v Thákurově ul. 9. 
Na českém knižním trhu působí nakla-

datelství a vydavatelství Zlatý řez od roku 
1992, i když okruh jeho činností zasahuje 
kulturní oblast mnohem širší. Vydává ča-
sopis Zlatý řez a publikace se zaměřením 
na architekturu 20. a 21. století. Do  jeho 
portfolia patří monografi e českých i svě-
tových architektů a  architektonických 
ateliérů, profi lové publikace osobností 
české moderní architektury, odborné 
studie jednotlivých staveb a  městských 
kulturně historických částí, průvodce 

po moderní architektuře, kritické a teore-
tické studie a  původní rozhovory, to vše 
v českém a anglickém jazyce ve fulltexto-
vé verzi. Ediční a nakladatelskou činností 
také podporuje současné projekty z Čech 
i ze zahraničí. 

Důležitou součástí vydavatelské po-
litiky Zlatého řezu jsou publikace vý-
sledků původního výzkumu v  oblasti 
architektury,  její historie, teorie, půso-
bení ve  veřejném prostoru, stejně jako 
publikace věnované budoucnosti ar-
chitektury v globalizovaném světě a so-

ciálním a  kulturním dopadům rozvoje 
městských aglomerací. Dalšími položka-
mi směřujícími do budoucnosti, která už 
zřejmě nastala, jsou odborné publikace 
o  proměnách architektury a  urbanizmu 
v  digitálním věku, o  vlivu informačních 
technologií, telekomunikací a  interne-
tu na  města, lidská sídla a  obydlí. Au-
tory tohoto exkluzivního vydavatelství 
jsou čeští i  zahraniční experti působící 
na  světových univerzitách a  výzkum-
ných architektonických centrech a labo-
ratořích. Za 23 let svého působení vydal 
Zlatý řez několik desítek knih (včetně 
e-knih), 36 čísel stejnojmenného časo-
pisu, který původně vycházel jako čtvrt-
letník, později od  r. 2000 jednou ročně 
v souhrnném vydání. 

Do  dění současné architektury zasahuje 
nakladatelství Zlatý řez velmi aktivně jako 
organizátor výstavy „Evropská cena za sou-
časnou architekturu/Mies van der Rohe 
Award“ pro Českou republiku. Cenu udělu-
je Evropská komise a Nadace Miese van der 
Rohe v Barceloně od r. 1987. Jejím smyslem 
je podpořit tvořivost v  současné architek-
tuře a poukázat na významnou roli, kterou 
současná architektura hraje při tvorbě ev-
ropské společnosti a kultury. Cenu mohou 
získat stavby ne starší než dva roky, kte-
ré byly navrženy evropským architektem 
a postaveny v jedné z 31 evropských zemí. 
Kromě jediné Ceny pro vítěze je udělována 
i Zvláštní cena pro začínající architekty. 

(red)
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Fair Trade. U zrodu tohoto dnes už celo-
světového fenoménu stála myšlenka roz-
voje sociálního podnikání. V české kotlině 
je jedním z průkopníků fairtradového (FT) 
obchodování Ekumenická akademie Pra-
ha. Mezi ostatními projekty, kterými se 
tato nevládní nezisková organizace zabý-
vá, hraje „spravedlivé obchodování“ důle-
žitou roli. Jako první z postsocialistických 
zemí otevřela v r. 2004 fairtradový velko-
obchod. Přestože s ním tehdy neměli žád-
né zkušenosti, podařilo se ho udržet do r. 
2012. V  současné době tak Ekumenická 
akademie provozuje jen maloobchod 
v  prodejně Fair&Bio  v  Praze 8 – Karlíně 
na  Sokolovské ul. č. 29, kousek od  met-
ra Florenc. „Fairtradové zboží je relativně 
drahé a při malých objemech prodeje je to 
obtížné obchodování. O tom se přesvědčila 
řada českých dovozců. Prodej závisí i na in-
formovanosti zákazníků. Tomu se věnujeme 
v rámci projektů zaměřených na propagaci 
FT a  dá se říct, že jsme pomáhali vytvářet 
konkurenční prostředí sami sobě,“ směje 

se dr. Silný, „ale těší nás, že povědomí o Fair 
Trade soustavně roste.“

Pro ukončení činnosti velkoobchodu 
iniciovala Ekumenická akademie Pra-
ha vznik družstva Fair&Bio, kterému se 
po  několika pokusech podařilo získat 
grant z  Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a z Integrovaného 
operačního programu a dary vypomohla 
také německá evangelická církev z oblas-
ti Porýní-Vestfálsko. Viditelným výsled-
kem je pražírna kávy v  Kostelci nad La-
bem, která ve  spojení s  poskytovatelem 
sociálních služeb Vyšší Hrádek z Brandýsa 
n. Labem zaměstnává mentálně postiže-
né klienty a  pomáhá jim tak od  ústavní 
péče k  samostatnému bydlení a  samo-
statnému životu. Podle ThDr. Jiřího Silné-
ho je to náročný projekt, v němž se všich-
ni zúčastnění učí za pochodu, a občasná 
improvizace je nezbytná.

Než se ale produkty se značkou Fair 
Trade, z nich nejznámější jsou káva, kakao, 
čaj, čokoláda, třtinový cukr, banány, ovoc-
né džusy, rýže, bavlna nebo rukodělné 
výrobky, dostanou ze světa do obchůdku 
na  Sokolovské, mají za  sebou zajímavou 
cestu. „Chtěli jsme  podporu producentů 
v rozvojových zemích propojit s lidmi u nás, 
zapojit naše nejbližší okolí, obchod, město, 
školy, do  pozitivní změny. Prostřednictvím 
seminářů nebo mediálních výstupů mohou 
lidé u  nás vidět realitu chudých zemí Jižní 
a  Střední Ameriky nebo Afriky a  Asie. Pro 
jejich motivaci je nejdůležitější setkávání 
s konkrétními lidmi. V rámci našeho projek-
tu v Čechách například přednášejí samotní 
pěstitelé kávy nebo kakaa, občas naopak 

jede někdo od nás k nim. Pomocí dokumen-
tace a  praxe přímo na  místě se učíme, jak 
jejich zkušenosti přenést k  nám a  dokázat 
je využít. Dokumentární fi lmy, které při tom 
vzniknou, třeba z  prostředí květinové far-
my z  Ugandy, pěstitelů kakaa z  Nikaragui 
nebo o  prvních vlaštovkách ekologického 
zemědělství v  Indii, jsou důležitou součástí 
naší činnosti. Přinášejí příběhy, které pak 
naši zákazníci, když vidí etikety Fair Trade 
na  plodinách či rukodělných výrobcích, 
chápou jako osobní setkání.“

Fair Trade obchodování není jen otáz-
kou nákupní ceny produktů drobných 
pěstitelů nebo řemeslných výrobců z roz-
vojových zemí. Spravedlivě stanovená mi-
nimální nákupní cena zajišťuje, že budou 
schopni uživit své rodiny a  posílat děti 
do  škol. Dostávají zálohové platby, které 
jim umožní vydržet do příští sklizně, pro-

Fair Trade. Ekumenická akademie Praha podporuje spravedlivý obchod.
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tože úvěry v našem slova smyslu nemají. 
Smluvní kvóty odběru zajistí, že můžou 
plánovat s  jistotou základního příjmu 
do  budoucnosti. Fairtradové obchodo-
vání jim přináší i  další výhody ve  formě 
tzv. sociální prémie, musí ale splnit přísná 
pravidla, k  nimž patří vhodné pracovní 
podmínky, rovnoprávné postavení žen, 
zákaz nucené práce dětí, splnění kritérií 
pro ekologickou výrobu a  mnoho dal-
ších. Drobní výrobci se spojují do  certi-
fi kovaných družstev a  po  splnění všech 
závazků spolu s  místní komunitou sami 
rozhodnou, k  čemu prémie upotřebí, 
zda do  vzdělávání, rozvoje infrastruktu-
ry, zdravotní péče nebo do  zlepšování 
produkce. FT podléhá kontrole nezá-
vislých orgánů, protože nejcennější po-
ložkou této myšlenky a  praxe je důvěra 
zákazníků, že peníze za  FT zboží, jsou 
použity tak, jak mají. Přestože produkty 
spravedlivého obchodu nejsou levné, 
zákazníci je kupují, protože si uvědomují 
jejich hodnotu a  význam. Penězi, které 
za ně zaplatí, mohou sami přinášet dobro 
a naději do oblastí, jejichž bídu si většinou 
ani nedovedou představit.

„Pro mě je nesmírně důležité“, říká dr. Sil-
ný, „že to nejsou zkušenosti vyčtené z knih 
a časopisů, ale že jsme se já a moji kolegové 
mohli přesvědčit o situaci těchto lidí i v oné 
dvojznačnosti. Naše představy o  tom, 
co tito pěstitelé a  výrobci mohou nebo 
nemohou, jsou zkreslené. Až tam člověk 
pozná rozměry bídy i  úžasnou emotivní 
hloubku těchto lidí a hlavně to, že když mají 
dobrou příležitost, dokáží se o sebe postarat 
sami. A  kupodivu také zjistí, že tamní lidé 
jsou často radostnější než my, kteří žijeme 
v materiálním dostatku.“

Kde jsou hranice této pomoci? „Cílem je 
rozvoj společnosti,“ vysvětluje dr. Silný, „ne 
pomoc sama jako taková, protože ve srov-
nání s dlouhodobými problémy těchto zemí 
je zanedbatelná. Je pouze příkladem dob-
ré vůle, která těmto lidem pomůže dál se 
rozvíjet. Ukazuje se, že kořen problému je 
u  nás, na  straně bohatých. Podle statistik 
a  kvalifi kovaných ukazatelů je zjištěno, že 
bohaté země odčerpávají z chudých 5 – 10x 
více, než jim v rámci pomoci zpětně posky-
tují; bohatství plyne od  chudých k  boha-
tým, ne obráceně. Je nezbytná nejen změna 
pravidel světového obchodu, ale i oddluže-
ní těchto zemí, protože zadluženost je udr-
žuje v pasti chudoby. Jejich situace se může 
zlepšit tím, že vlády budou háji zájmy svých 
lidí, ne nadnárodních fi rem.“

Než se kapitáni světového obchodu 
dohodnou, jak s tímto břemenem naloží, 
příkladem bezprostřední pomoci lidem 
z rozvojových zemí je právě mezinárodní 
hnutí za  spravedlivý obchod Fair Trade. 
Svou značku dále rozšiřuje, vznikají celá 

fairtradová města. Začíná to vždycky stej-
ně - skupinou nadšenců, aktivistů nebo 
nevládních organizací, kteří podporují 
FT. Pokud jej podpoří i  městská/obecní 
rada a  splní několik ukazatelů, například 
tím, že bude podporovat místa, kde se 
dá koupit a  sníst fairtradové zboží, do-
stane titul fairtradové město a  může ho 
využít při ofi ciálních kampaních. Nebo 
se mohou samostatně zapojit i  školy, 
podniky, farnosti a  sbory či rovnou celá 
ministerstva, jako vloni Ministerstvo 
práce a  sociálních věcí ČR. „Vždycky to 
začíná prací místních nadšenců, kteří infor-
mují a inspirují ostatní; pak už FT žije vlast-
ním životem. Je to velmi uspokojující,“ říká 
dr. Silný, „potkáváte nadšené lidi.“

(red)

Na  konci 1. dekády 21. století dosáhly tržby 
za certifi kované fairtradové produkty celosvěto-
vě přibližně 120 mld. Kč, do systému fairtradové-
ho obchodování bylo zapojeno 1,2 mil. farmářů 
a  pracovníků farem.  Celosvětově je držitelem 
statusu Fairtradové město (Fairtrade Town) již 
více než 1400 měst ve 23 zemích světa. V Evro-
pě se stále silněji prosazuje politika prosazování 
fairtradových požadavků do veřejných zakázek. 
V současné době existuje v Evropě kolem 3000 
Fair Trade obchůdků, kromě toho lze některé 
výrobky zn. Fair Trade najít i  v  43  000 super-
marketech. Celkový maloobchodní obrat pro-
deje Fair Trade výrobků přesahuje 1 miliardu €. 
Kolem 70 procent tvoří potraviny, nejvíce káva, 
kakao, banány, čaj, zbytek řemeslné výrobky. 
V  České republice  byla kampaň za  fairtradová 
města zahájena v r. 2011 a koordinují ji společně 
FairT rade Česká republika, NaZemi a Ekumenic-
ká akademie Praha. Města a jiné veřejné instituce 
mohou při splnění 5 kritérií získat prestižní sta-
tus, kterým dávají svým občanům a partnerům 
najevo, že svůj úřad vedou společensky odpo-
vědně, podporují Fair Trade a odpovědnou spo-
třebu, zajímají se o globální souvislosti a chtějí se 
aktivně podílet na rozvojové spolupráci. V polo-
vině loňského roku bylo v České republice již 8 
fairtradových měst.
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Ach ano, Indiáni! Jsou to pěkní čímani – 
zkasírovali nás při každé příležitosti. Jezdí 
v  džípech jako řidiči, průvodci a  správci 
v  Monument Valley a  dalších národních 
parcích a  atraktivních turistických loka-
litách, které se nacházejí na  jejich kme-
nových územích, jsou zdatnými výrobci 
tradičních uměleckořemeslných artefak-
tů, jako jsou šperky, překrásná (a  drahá) 
keramika, lovecké nože nebo tkané tex-
tilie. Kuriózním zážitkem byla brutálně 
na  blond odbarvená Indiánka v  recepci 
hotelu v rudé pustině Utahu bez mrknutí 
požadující nehoráznou cenu za  nocleh, 
i  šli jsme z  principu jinam. Ale za  vstupy 
do parků a za jejich výrobky jsme rádi za-
platili, protože jiných příležitostí k výděl-
ku opravdu moc nemají.

Největší populace indiánů dnes mají 
vedle Kalifornie státy  Arizona,  Nové Me-
xiko,  Aljaška a  dále státy Velkých plání 
jako Severní Dakota, Jižní Dakota a Mon-
tana. Největší, nejslavnější a  výjimečná 
rezervace Navahů se rozkládá na  území 
všech čtyř států legendárního Four Cor-

ners (jihovýchod Utahu, severovýchod 
Arizony, severozápad Nového Mexika, 
jihozápad Colorada), a  jako ve všech au-
tonomních indiánských rezervacích zde 
platí zvláštní právní předpisy a  za  vstup 
do  oblasti je nutno zaplatit. Návštěvníci 
by měli vstupovat s respektem ke spole-
čensko-kulturním tradicím i  k  nádherné 
přírodě; množství národních parků zahr-
nuje indiánská posvátná místa, jež svou 
majestátností hluboce působí bez vý-
jimky na každého. 

Než k  Four Corners dojedete, hodiny 
a  hodiny míjíte oplocené pozemky re-
zervace, kde kromě křovisek nic neroste, 
sem tam naftová těžní věž lhostejně klove 
do země jako mechanický pták. Místo in-
diánských týpí mobilní přívěsy nebo níz-
ké domky se satelitními anténami na stře-
chách. A  nad nimi se třepetá hvězdnatá 
vlajka. Po zničujících válkách s bílými při-
stěhovalci nakonec přijali většinovou 
identitu; americké občanství bylo všem 
americkým indiánům uděleno v  roce 
1924. Dějiny nás učí, že by k tomu stejně 

došlo přirozenou cestou, jen cena nemu-
sela být tak krvavá. V USA existuje na 550 
indiánských kmenů a přibližně 310 rezer-
vací, všechny dohromady zabírají 225 410 
km², tj. asi 2,3 % celého území USA. V re-
zervacích nemají pravomoc lokální vlády 
ani federální vláda, nýbrž kmenové rady.

Jednou z  nejsložitějších položek pů-
vodních kultur jsou jazyky domorodých 
obyvatel  Severní  a  Jižní Ameriky, jimiž 
mluví přibližně 30 milionů lidí. V posled-
ních staletích se počet více než 600 in-
diánských jazyků a  několik tisíc  nářečí 
zmenšil na  polovinu a  úbytek stále po-
kračuje. Zatímco z dnešních padesátníků 
hovoří jazykem svých předků přibližně 
polovina populace, z  dvacetiletých pou-
hých 17 procent. Navažština na  jihový-
chodě USA je v  současnosti asi jediný 
indiánský jazyk, který nemá problémy 
s úbytkem mluvčích. V tomto asi stotisíco-
vém jazyce, jako jednom z  mála, existují 
důkladně zpracované slovníky, gramatika 
a  učebnice, běžně se užívá i  v  lokálních 
médiích. Navažština  byla za  2. světové 
války použita jako komunikační jazyk 
pro tajné válečné operace bez nutnosti 
použít šifry. Za  obrovský podíl Navahů 
na  vítězstvích bojů v Tichomoří jim byly 
přiznány vojenské penze a výsluhy. Spolu 

KALIFORNIE A DALŠÍ ZÁZRAKY.
ANGELS LANDING

Vjezd do rezervace Navah

Queens Garden, Bryce Canyon, Utah
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s nerostným bohatstvím kmenových úze-
mí vedly k hospodářskému rozvoji a také 
k populační explozi, která je mezi severo-
americkými Indiány unikátní; během 20. 
století se počet příslušníků kmene zvedl 
z 20 000 na čtvrt milionu a dále roste. Přes 
tato pozitiva jsou Navahové sužováni ty-
pickými problémy současných původních 
Američanů: vysoká míra nezaměstnanos-
ti, kriminality a  alkoholismu, předčasná 
úmrtí způsobená špatnou životosprávou 
i kontaminací životního prostředí. Častým 
znakem rezervací je tedy chudoba, 
přestože vedle pastevectví, extenzívního 
zemědělství, těžby  uranu, ropy a  uhlí 
a  příjmů z  turistického ruchu mají rezer-
vace také zisky z provozování kasin, povo-
lených výjimkou americké vlády.

Nejúžasnější je ale schopnost těchto 
obyvatel přežívat po tisíciletí v obtížných 
přírodních podmínkách bez podpory 
moderní techniky. Některá místa omra-
čují svou neskutečnou krásou a  právem 
byla považována jak za  posvátná, tak 
za  smrtelně nebezpečná: Death Valley, 
Údolí smrti, nejsušší, nejteplejší a nejníže 
položené místo východní Kalifornie, USA 
a celé Severní Ameriky, jehož solné jezero 
Badwater leží 86 metrů pod úrovní moře 
a  kde teplota dosahuje i  přes 50 stupňů 
C; tomu navzdory plné života. Pokud se-
berete odvahu a  vystoupíte z  klimatizo-
vaného auta, upečou se vám lýtka dřív, 
než ujdete 30 metrů. Možná je to ďáblův 
dech, protože v té výhni hraje golf, na to 
jsou důkazy. Grand Canyon v  Arizoně, 
otevřená rána zemského břicha a  jedi-
nečná učebnice geologie, vás stejně jako 
Death Valley uchvátí tisíci odstíny barev 
a  jejich proměn podle toho, jak na  ob-
loze postupuje slunce a  letící mraky - ráj 
a  peklo pro fotografy posedlé touhou 
po dokonalosti. 

Stejnou slast i  utrpení, protože času 
je zoufale málo, vám přichystají další 
přírodní divy národních parků USA: už 
zmiňované Monument Valley, známé 
snad z  každého westernu, podivuhod-

né archeologické naleziště Messa Verde 
s  puebly vybudovanými pod skalními 
převisy záhadnými Anasazii, kteří najed-
nou, když bylo hotovo, zmizeli neznámo 
kam. Penisové skalní útvary a tisíci oblou-
ky lomené nebe nad malebnými Arches, 
růžovo oranžové jehličky Bryce Canyonu, 
kde  královna shlíží do  své zahrady plné 
oranžových trpaslíků, z nichž každý měří 
několik desítek metrů, a  navrch ještě 
Zion, kde snadno uvěříte, že na  jednom 
z  jeho vrcholů opravdu přistávají andě-
lé. Všude se můžete zdržet pár hodin 
stejně jako pár dní.

Jsou cestovatelé, kteří tvrdí, že poté, 
co se setkali s pouštěmi Severní Ameriky, 
změnil se jim život; vzdali se zaměstnání 
a oddali se cestování, fotografování, stu-
diu a psaní popularizačních a odborných 
článků o jedinečném ekosystému a životě 
v pouštích USA. Setkáváte se s nimi téměř 
kontinuálně a těžko se hledají slova, kte-
rá by dokázala popsat jejich rozmanitost 
a velkolepou krásu. Vzbuzují úžas, respekt, 
bázeň i  strach, poušť život bere i  dává. 
Do  pouště můžete jen nakouknout při 
okraji nebo mohou být jedním z hlavních 
cílů cesty. Nejvíce jich najdete na  území 
států Arizona, Kalifornie, Nevada a  Utah. 

Pouště jsou jedinečnými místy po stránce 
geologické, botanické a zoologické, často 
jsou domovem endemických živočišných 
a rostlinných druhů, a také civilizační. 

Vedle historických silnic a  stezek ztra-
cených ve  spleti hor, podivuhodných 
skalních útvarů, jeskyň a vyschlých koryt 
řek, po nichž putovali pistolníci, utečenci, 
dobrodruzi všeho druhu i  noví osadníci, 
jsou i jiní svědci mnoha pokusů o osídlení 
pouště, například té Mohavské: i zde jsou 
„města duchů,“ Calico, kdysi centrum těž-
by  stříbra, nebo  Kelso, jehož atrakcí je 
dochovaná železniční stanice z  20. let 
20. století, zrušená v  roce 1986. Patrné 
jsou také stopy fi lmové a vědecké, kromě 
westernů se zde natáčely Hvězdné války 
a  řada dalších fi lmů, z  Mohavské pouště 
byla hlášena četná UFO a 2. polovina 20. 
stol. se do  ní zapsala testy atomových 
bomb. Dnes je Mohavská poušť, která se 
rozkládá v  jihovýchodní Kalifornii a  jiho-
západní Nevadě na ploše více než 57 000 
km², přísně chráněným územím.

Nejlepší metodou, jak poznat krásy celé 
Mojave National Preserve, je projet ji terén-
ním autem s  náhonem na  všechna kola, 
zásobami jídla a  vody. Celá trasa měří 222 
kilometrů a vede od kaňonu řeky Colorado 
u města Needles ke kaňonu Afton. Vítr, prach 
a písek a v oblasti San Bernardino nedaleko 
města Baker dunové pole Kelso s  dunami 
vysokými až 200 metrů na  ploše 115 km² 
vytvářejí úžasné fotogenické scenérie a  ni-
čím nepřekonatelnou pouštní atmosféru. 
Sebevětším dobrodruhům se nedoporučuje 
spát v poušti pod širákem, jakkoli k tomu vy-
bízí úchvatná nádhera sametu noční oblohy 
poseté hvězdami – z pouště za noci přibíhají 
nebo se připlazí podivná divoká stvoření; 
na  zuřivý štěkot a  lítání kojotů prérijních 
v kruhu kolem stanu nikdy nezapomenete; 
naštěstí se rozmysleli a odběhli do tmy. Pro 
tentokrát jsme měli  kliku.

(red)

Skalní obydlí Colorado

Grand Canyon, Arizona
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Nezapomeňte po zimě včas naplánovat servisní prohlídku svého vozu. Zkontrolujeme funkčnost brzd a řízení, podvozek, 
osvětlení, stav provozních kapalin i funkčnost klimatizace. To vše za akční cenu 249 Kč.
Využijte navíc 25% slevu na letní pneumatiky a nechte si u nás uskladnit zimní. A k nové sadě předních stěračů, které si 
po zimě zaslouží vyměnit, Vám přibalíme koncentrát náplně do ostřikovačů. Určitě se Vám bude hodit také 10% sleva na 
vybrané střešní systémy a nosič kol na tažné zařízení.

Více informací získáte na Infoline 800 101 212 nebo na www.prerost-svorc.cz.

Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu

SPRÁVNÝ ČAS PRO 
SEZÓNNÍ SERVIS

25% sleva na letní pneumatiky, 
výprodej zimních kompletů 
a uskladnění zimních pneumatik.

10% sleva na vybrané střešní 
systémy a nosič kol na tažné 
zařízení.

Zdarma čisticí koncentrát 
na jednu náplň do ostřikovačů.

Atraktivní nabídka servisní 
prohlídky za akční cenu.

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Nušlova 4/2515
155 00  Praha 5
Tel.: 235 518 867
www.prerost-svorc.cz

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39
162 00  Praha 6
Tel.: 800 101 212
www.prerost-svorc.cz
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