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Ulice Prahy 6 Tandemové seskoky Ženský fotbal v Břevnově
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Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,
jsem, vždycky jsem byl a budu pře-
svědčený, že nejdůležitější hodno-
tou pro člověka je zdraví. Ať už jde 
o  zdraví vlastní, nebo zdraví jeho 
blízkých. Když člověku slouží vše 
tak, jak má, nic moc neřeší a  bere 
to jako samozřejmost. Jakmile ale 
přijde nemoc nebo úraz, je všech-
no hned jinak. Potvrzují to i  stará 
přísloví: Zdraví ničím nenahradíš 
nebo Zdraví si za  peníze nekoupíš. 
I když to druhé rčení nelze brát tak 
doslova – v  každé době na  tom byl 
lépe ten, kdo si mohl dovolit přístup 
ke  kvalitní péči. I  v  dnešní ekono-
micky a tržně zaměřené společnosti 
si značnou část zdraví můžete „kou-
pit“ zaplacením špičkového efektiv-
ního zákroku, operace nebo léku, 
který zdravotní pojišťovny běžně 
nehradí. Zaplatíte sice z  vlastní 
kapsy, ale důležité je, že tato mož-
nost vůbec existuje. Jenomže i  tak 
v  řadě případů můžete mít smůlu. 
Potřebné léky prostě nejsou zrovna 
k  mání, musí se objednat a  dovézt. 
To nějakou dobu trvá.  Naposledy 
se to stalo milovníkům tatarského 
bifteku na  Ostravsku, kteří si jeho 
požitím pořídili tasemnici a  lék, 
jenž by ji stoprocentně zlikvidoval, 
nebyl v  České republice dostupný. 

Ve větším měřítku nedávno chyběly 
na trhu kapky obsahující vitamin D, 
které jsou nepostradatelné zejména 
pro miminka. Nedostatek postihl 
v  minulosti i  některé očkovací lát-
ky, o nichž by se dalo domnívat, že 
jsou běžné. Nebyly. Dalších příkladů 
(médii jich proběhlo mnoho) by bylo 
jistě dost, ale jako ilustrace toho, že 
někdy si u nás ani za peníze neopat-
říte to, co aktuálně nutně potřebuje-
te, stačí. Náš zdravotnický systém to 
prostě nezajistí.   

Jsou ovšem i mnohem horší pří-
pady. Záchranná služba má mnoh-
dy potíže s umístěním akutních pa-
cientů, protože nemocnice je odmí-
tají kvůli nedostatku lůžek i  lékařů 
ve  službě. Projevuje se tak skryté 
šetření, k  němuž jsou špitály tlače-
ny vyhláškami – jednak personální, 
jednak úhradovou. Personální vy-
hláška stanovuje nutné minimální 
počty doktorů a sester na počet pa-
cientů na  jednotlivých odděleních. 
Jenomže ve jménu úsporných opat-
ření tyto stanovené nepodkročitel-
né limity jsou často brány jako stan-
dard, a to i na urgentních příjmech. 
Výsledek? Lapidárně řečeno: moc 
pacientů, málo těch, kteří se o  ně 
v případě potřeby mohou postarat. 

Platí to pro celou republiku. Čest vý-
jimkám.

V Praze si Záchranná služba udě-
lala v  březnu pracovní statistiku,
ze které jde mráz po  zádech. Jak
28. 3. napsala Mladá fronta Dnes, 
vyplývá z ní, že za pouhé dva týdny 
řešili záchranáři dvacet případů, kdy 
jednotlivé pražské nemocnice od-
mítly sanitkám převzít pacienta, kte-
rý byl v  akutním život ohrožujícím 
stavu. Jednalo se například o otravu, 
o  pacienta s  mrtvicí a  podezřením 
na krvácení do mozku či o pacienty 
po  resuscitaci. Mnohé se záchraná-
řům podařilo předat do  nemocnice 
až na třetí nebo čtvrtý pokus, v jed-
nom případě pacienta odmítly pře-
vzít dokonce čtyři nemocnice a  zá-
chranka uspěla až v nemocnici páté!  

Abych se vrátil k přísloví. Ta praví, 
že čistota je půl zdraví. A také, že ve-
selá mysl je půl zdraví. Takže, když se 
osprchuji a poté si přečtu v tisku něco 
výroků našich politiků o zdravotnic-
tví (libo-li, zda vládních, nebo opo-
zičních), měl bych být v součtu zdra-
vý jako řípa. To je ale černý humor. 
Říká se lidově, že když nejde o život,
jde o  h.... – no, však víte. Jenomže 
tady už o život skutečně jde.

Jiří Hruška
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Stavbaři v  posledních dnech vykáceli 
 a  oplotili pozemek nedaleko Vítězného 

náměstí v blízkosti hotelu Diplomat. Investor 
tím zahájil dlouho plánovanou stavbu admini-
strativního centra. Budova za  1,5 miliardy ko-
run vyroste na  pozemku, který vlastní Praha 6. 
S výstavbou nesouhlasí opozice. Na nedalekém 
Vítězném náměstí se v budoucnu chystají další 
developerské projekty, převážně půjde o kance-
lářské budovy. Součástí projektu Dejvice Down-
town je další objekt nazvaný Telehouse, kdy pře-
stavbou telefonní ústředny v ulici Generála Píky 
vznikne kancelářská budova s šesti nadzemními 
a čtyřmi podzemními patry. Další kanceláře vy-
rostou na Vítězném náměstí. Nejdále je projekt 
společnosti PPF Real Estate, která chce na dalším 
obecním pozemku začít stavět příští rok. 

Zastupitelé městské části Praha 6 ve
 středu 10. 4. 2013 schválili další rozpočto-

vá opatření, díky kterým radnice zajistí opra-
vu chodníků. Celkem na opravu desítek chod-
níků Praha 6 vydá 44,3 milionů korun. Unikátní 
„chodníkový program“ (tj. rekonstrukce povrchů 
chodníků) v Praze 6 běží už dvanáctým rokem. 
Za tu dobu Praha 6 zajistila opravu více než 100 
chodníků. „Jsem ráda, že zastupitelé dnes schválili 
� nance na pokračování chodníkového programu. 
I nadále je naší prioritou opravovat chodníky a zve-
lebovat ulice pro naše občany,“ řekla Marie Kou-
salíková, starostka Prahy 6. Finance ve  výši 
44,3 milionů Kč poskytne Praha 6 na opravy pro-
střednictvím hlavního města do rozpočtu Tech-
nické správy komunikací.

Knížku DIVADLO V  ŠÁRCE bude možné násled-
ně od  17. května zakoupit v  autosalonu PŘEROST 
A ŠVORC AUTO V Praze 6, Veleslavínské ulici č. 39.
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Praha 6 má nové názvy tunelu, mostu
 a ulice.  Nové názvy v pražském místopisu už 

schválila Rada hlavního města Prahy.
 Názvy tunelů: Brusnický tunel – dle poto-

ka Brusnice, Dejvický tunel - dle katastr. úze-
mí, Bubenečský tunel – dle katastr. území – MČ 
Praha 6 a 7. Návrhy na pojmenování tunelů byly 
několikrát projednávány v  místopisné komisi 
a výsledkem je doporučení pojmenovat každou 
část komplexu samostatným názvem s tím, že ce-
lek může být nazýván Tunelový komplex Blanka.

 Názvy mostů: Svatovítský most – MČ Pra-
ha 6 – Dejvice. Návrh na  pojmenování nového 
mostu spojujícího ulici Svatovítskou, rozdělenou 
železničním tělesem, je předkládán z  důvodu 
dokončení této dopravní stavby. Pojmenování 
bylo projednáváno spolu s  ostatními stavbami, 
které jsou dokončovány současně s  tunelovým 
komplexem Blanka. Název navrhla místopisná 
komise. 

Názvy ulic: Parléřova – MČ Praha 6 – Břev-
nov, Střešovice. Návrh na pojmenování této uli-
ce je předkládán z důvodů uvedených u tunelů 
a mostů. Za vzniklé situace je možno Parléřovu 
prodloužit až do Patočkovy a místopisná komise 
to doporučila během jednání o  ostatních změ-
nách, které nastaly v  souvislosti s  dokončením 
tunelového komplexu Blanka.

Od  úterý 2. dubna 2013 
začal v  Praze 6 fungo-

vat projekt terénní sociální 
a  zdravotní pomoci. O  co 
jde? V  Papírenské ulici bude 
každé úterý, vždy od  9.30 
do  11.30, k  dispozici mobilní 
jednotka – sanitka. V té se bu-
dou moct především lidé bez 
domova a  sociálně vyloučení 
nechat hlavně ošetřit. Nabíd-
ne ale i  základní potraviny 
nebo oblečení. Pro Prahu 6 sa-
nitku zajišťuje občanské sdru-

žení Naděje. Radnice za  půl-
roční pilotní projekt zaplatí 
40 tisíc korun.  Posádku auto-
mobilu tvoří standardně dva 
pracovníci: terénní pracovník-
-zdravotník a sociální pracov-
ník. Dočasně se mohou zapo-
jit i  dobrovolníci. V  sanitce je 
možné poskytovat základní 
zdravotnické ošetření, nechy-
bí ani základní potraviny, hy-
gienické potřeby, zdravotnic-
ký materiál, sezónní ošacení 
a obuv. Cílovou skupinu tvoří 

osoby bez přístřeší – bezdo-
movci, kteří ve  většině přípa-
dů nevyužívají ambulantní 
a pobytové sociální služby. Pa-
tří sem ale i  jednotlivci nebo 
skupiny osob žijící v  neuspo-
kojivých životních podmín-
kách, s  poruchami osobnosti 
a chování, v zanedbaném hy-
gienickém a  zdravotním sta-
vu. Zásadním přínosem pro-
jektu je přítomnost sociálního 
pracovníka, který může po-
moct řešit problémy rovnou 

v  terénu. Zdravotník  zdarma 
zkontroluje zdravotní stav lidí 
bez přístřeší a snižuje se riziko 
přenosu infekčních chorob. 
Například i  díky materiální 
pomoci se daří snížit drobnou 
kriminalitu. Jde o  pilotní půl-
roční projekt, pokud se sanit-
ka v  Papírenské ulici osvědčí, 
Praha 6 bude uvažovat buď 
o  prodloužení služby, nebo 
vytipování dalších lokalit,
kam by mohla sanitka zajíž-
dět.

U  příležitosti 100. výročí narození nejznámějšího
 opata Břevnovského kláštera v  Praze – Anastáze 

Opaska, byla uspořádána v  sobotu 13. dubna 2013 mše

svatá, které předsedal kardinál Dominik Duka. Vzpomínko-
vý projev přednesla i starostka městské části Praha 6 Marie 
Kousalíková.
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Již 15. května 2013 vypukne na  pražském letišti generální oprava hlavní dráhy. 
Potrvá až do  30. září 2013. Letiště Praha, a. s., provozovatel mezinárodního Letiště 

Václava Havla Praha, přistoupilo ke generální opravě hlavní dráhy, která je v nepřetržitém 
provozu od roku 1963 z následujících důvodů. Doposud byly veškeré opravy hlavní dráhy 
realizovány pravidelně na jaře a na podzim během dvou až třítýdenních uzávěr. Tyto prů-

běžné opravy však již nedostačují 
a jejich délka se s ohledem na stav 
dráhy postupně prodlužuje. Hlav-
ními důvody jsou praskliny beto-
nových desek, vylamování částí 
betonu v místě prasklin a praskliny 
v  asfaltovém povrchu. Příčinou je 
již zmíněné vysoké stáří povrchů 
i  konstrukce vozovky. Stav hlavní 
dráhy byl vyhodnocen jako dlou-
hodobě nevyhovující a  Letiště 
Praha, a. s., přistoupilo k jedinému 
možnému řešení, tedy ke generál-
ní opravě. S ohledem na zmírně-

ní dopadu zvýšeného leteckého provozu na obyvatele dotčených obcí a požadavky 
okolních municipalit na  co nejkratší uzávěru i  na  technická doporučení k  dalšímu 
průběhu opravy, vedení společnosti rozhodlo realizovat generální opravu v termí-
nu od 15. května do 30. září. Důvodem pro výběr termínu jsou vhodné meteorologické 
podmínky pro příslušné stavební práce. Pro občany, kteří mají jakýkoliv dotaz nebo chtějí 
další informace o generální opravě hlavní dráhy, je k dispozici nové infocentrum na Le-
tišti Václava Havla. Od  16. dubna je otevřeno každé druhé úterý v  měsíci od  15 do
18 hodin. Infocentrum se nachází v areálu starého letiště na adrese K letišti 6/1019, 
Praha 6 v přízemí. Nedaleko je zastávka autobusu „K  letišti“. Návštěvníkům zde budou 
k dispozici pracovníci Letiště Praha schopní odpovědět na dotazy týkající se nejen gene-
rální opravy, ale také provozních omezení, nastavení letových tratí a  sledování hlukové 
situace. Zájemci mohou své dotazy směřovat také na e-mail: komunikace@prg.aero

zaktu
alizov

at!!!!

Výluka tramvají na  Prašném mos-
tě. Od  dubna komplikuje dopravu 

v Dejvicích oprava tramvajové trati v uli-
ci Milady Horákové spolu s  úpravami 
Prašného mostu. Kvůli těmto pracím 
nejezdí jedna tramvajová linka a  další 
jsou odkloněné. Silnice jsou rozkopané 
a řidiči přejíždí z jednoho pruhu do dru-
hého. A tak se zde tvoří dlouhé kolony. 
V  okolí Prašného mostu budou muset 
řidiči i  cestující hromadnou dopravou 

počítat s  omezením až do  letošního 
podzimu. Most prochází úpravami, kte-
ré jsou nutné k  budoucímu napojení 
Svatovítské ulice na tunel Blanka. K nej-
většímu omezení  hromadné dopravy 
dojde koncem června. Tramvaje nepo-
jedou z Hradčanské na Vítězné náměstí 
ani do Pobaby a kvůli pracím na Evrop-
ské pak nepojedou ani tam. Do  Dejvic 
se tak tramvají cestující nedostanou až 
do konce září.

Již desátý ročník akce Pomoc pro slané děti se bude konat v květnu v českých 
a moravských městech. Osvětový a charitativní projekt občanského sdružení Klu-

bu nemocných cystickou � brózou se tak každoročně snaží informovat veřejnost o 
tomto dosud nevyléčitelném onemocnění. Informační stánky občanského sdružení 
budou umístěny na Praze 4 u metra Pankrác  dne 13. 5. od 10 do 17 hodin.
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Hokejový obránce David Kočí 
 bývá označován za  prvního čes-

kého profesionálního bitkaře. Je ho 
kus chlapa: měří 198 cm, váží 108 kg 
a  už na  pohled budí respekt. Když
se do  některého soupeře opře, bývá 
zle. Jeho herního projevu „do  těla“ 
využívaly i  zámořské kluby, za  něž   
Kočí hrál včetně nejvyšší soutěže NHL. 
Jeho úkolem bylo především vytvářet 
na ledě hvězdám svého týmu bezpeč-
né zázemí, krýt jim záda a  chránit je. 
Podobnou roli plnil po  svém návratu 
z Ameriky i v uplynulém ročníku české 
extraligy v pražské Spartě. 
 
 Prý jste na ledě původně vůbec ne-
začínal jako hokejista? 

Ano, to máte pravdu - máma ze mě 
chtěla mít krasobruslaře. Ale děda, který 
mě vodil na  tréninky, si všiml, že často 
pokukuji po  hokejistech, kteří trénovali 
na  druhé ploše. A  tak mě nakonec dal 
na hokej. 
 Jaké byly Vaše hokejové začátky? 

Hokej jsem začínal hrát ve  Hvězdě 
Praha. Strávil jsem tam celou svoji žákov-
skou kariéru a první rok v mladším doros-
tu. Na to období strašně rád vzpomínám.
 Co bylo potom?

Pak jsem přešel do  juniorů Sparty 
Praha, kde jsem strávil dva roky. 
 Kdy jste odešel hrát hokej do zahra-
ničí a kam?

Po  dvou letech v  juniorce Sparty 
jsem odešel do  juniorského týmu Prin-
ce George Cougars do  WHL, což je
nejvyšší juniorská soutěž v  Kanadě.
Bylo to pro mě tenkrát úžasné splně-
ní mého snu, vždycky jsem si chtěl zahrát 
kanadský hokej. No, a  to jsem ještě ne-
věděl, že za mořem vydržím plných dva-
náct let. 
 Před svým odchodem jste naši ho-
kejovou extraligu hrát nestihl?

Nestihl, i když jsem už trénoval s A tý-
mem Sparty. Ale přesto jsem se rozhodl 
odejít.

V soukromí se neperu,

DAVID KOČÍříká
hokejový
tvrďák
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 Jak se Vaše kariéra v  zámoří rozví-
jela?

Velice zajímavě. Bylo to jako na  hor-
ské dráze - nahoru dolů. Po docela dob-
rém roce v  juniorce Prince George jsem 
podepsal tříletý kontrakt s Pittsburghem, 
kde jsem byl draftovaný v  5. kole. Další 
rok jsem se přesunul na  farmu Pitts-
burghu, v níž jsem válčil pět let, ale nikdy 
jsem se do hlavního týmu neprobojoval. 
Po  pěti letech na  farmě jsem podepsal 
smlouvu s Chicagem a tam začala moje 
kariéra v NHL.
 Kolika kluby a  jakými soutěžemi 
jste prošel, kde jste se cítil nejlépe?

Prošel jsem juniorskou soutěží WHL 
(Prince George Cougars) a  farmář-
skými soutěžemi AHL (Willkes Barre, 
Norfolk, Rockford) a  ECHL (Wheeling 
Nailers). Nejlépe jsem se ale cítil v  tý-
mech NHL, hrál jsem v  dobrých měs-
tech – Chicagu, Tampě, Coloradu. Tak-
že jsem měl štěstí.
 S  jakými českými spoluhráči jste 
v Americe hrál?

Nechtěl bych na  někoho zapome-
nout, hrál jsem například s Milanem He-
jdukem, Martinem Havlátem, Václavem 
Prospalem, Lukášem Krajíčkem, Rober-
tem Langem…
 Jste znám jako tvrdý muž a v hokeji 
jste získal pověst bitkaře. Je to ve Va-
šem naturelu, nebo to po Vás vyžado-
vali trenéři?

Trochu to v  mém naturelu je. Ale že 
bych byl agresivní i  v  civilu, to opravdu 
ne! Jen když hraju, tak hraju důrazně 
a  využívám k  tomu svojí výšky a  váhy. 
V  Americe se prostě takhle hokej hraje, 

takže jsem se musel přizpůsobit, pokud 
jsem chtěl uspět. A  nakonec se z  toho 
vyklubala moje role. Kdyby mi někdo 
v  mládí řekl, že ze mne bude bitkař 
v NHL, tak bych si myslel, že je blázen. No 
vidíte, všechno je možné, když se člověk 
nechá unášet proudem života.
 Do jaké míry musí umět bitkař hrát 
i technický hokej?

Technicky hrát vůbec nemusí, ale 
musí umět dobře bránit a  dodržovat 
strategii a  taktické pokyny při hře. Góly 
od  něho nikdo nečeká. Ale očekává se 
od  něj, že mužstvo nebude inkasovat, 
když on je na  ledě. Takže to vůbec není 
jenom o bitkách.
 Co myslíte, proč se takový souboj 
bez rukavic obecenstvu líbí? 

Podívejte se, každý divák má rád, když 
je zápas trošku ostřejší a  vyhecovanější 
a taková bitka dokáže utkání rozproudit.  
  Co všechno rozhoduje v  bitkách 
na ledě? Trénujete na ně nějak? Jak se 
na bitky lze připravit?

Teď už na  ně netrénuju vůbec. Dřív 
jsem chodil na  box, dělal jsem různá 
stabilizační cvičení, ale nejvíc vám po-
mohou zkušenosti. 
 Jak vypadá Váš trénink mimo led?

Je to v  podstatě normální trénink 
jako každého jiného hokejisty. Já se 
hlavně připravuju na  to, abych se cítil 
dobře při hře.
 Pouštíte si video z některých svých 
soubojů a analyzujete je?

Samo zřejmě, v  NHL jsem to dělal 
neustále.
 Co všechno si může hráč na  ledě 
v  bitce dovolit, aniž by porušil ne-
psaná pravidla fair play a  nebyl 
označen za křiváka?

Dá se říci, že v  celosvětovém sportu 
je to určitý kodex. Měl byste se chovat 
férově a poslouchat své nejlepší svědomí. 
Ale samozřejmě, že při bitce a při sportu 
všeobecně je všechno hrozně rychlé 
a  někdy zapracují emoce a  něco ne-
férového se stane. Tak to funguje všude. 
Důležité je, jestli to pak člověk dokáže 
vzít zpátky a omluvit se.
   Jak je to se surovostí v šarvátkách? 
Dochází často ke zranění?

Samozřejmě. Při bitce se snažíte 
soupeře uhodit. No, a když ho trefíte, tak 
je z  toho většinou v  nejlepším případě 
nějaký šrám a v nejhorším třeba zlomená 
čelist nebo oční oblouk a  tři měsíce 
mimo hru.
 Potýkal jste se i  Vy s  nějakými 
většími zraněními?

Ano, měl jsem zlomenou čelist, 
celkem čtyřikrát zlomený nos, dvakrát 
zlomenou ruku. A  to jsem dopadl ještě 
dobře.
 Pamatujete na nějaký opravdu vyp-
jatý pěstní souboj?

Těch byla spousta, ale většinou v tom 
opravdu není nic osobního. Všechno to 
děláte pro tým. Sám za  sebe se perete 
minimálně. 
 Přetrvává animozita mezi účastníky 
hokejových bitek i  mimo led? Jsou 
schopni se pak spolu v  soukromí 
normálně bavit?

Jak jsem řekl, většinou v tom není nic 
osobního. Po  utkání si klidně podáme 
ruku a poklábosíme. Mezi bitkaři funguje 
vzájemná úcta. Hlavně mezi těmi, co už 
to dělají déle a mají něco za sebou. 

DAVID KOČÍ
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je takové zvláštní. Neří-
kám, že špatné, ale je to 
jiné.
 Mrzí Vás zpětně, 
když za rvačku na ledě 
vedle vyloučení dosta-
nete i delší distanc?

To se mě tu zatím 
nestalo, ale těch rvaček 
jsem tady moc neměl, 
jenom asi čtyři.
 Jak se Vaše image 

bitkaře odráží ve  Vašem soukromém 
životě?
Nijak zvlášť to nevnímám.  
 Čím se nejlépe odreagujete?

Rád zajdu na kávu do centra a rád se 
chodím projít Starým Městem.
 Co momentálně děláte, když hoke-
jová extraliga skončila a  další sezona 
je daleko?

Momentálně si užívám volna a zdraví. 
Posledních šest let jsem totiž v  tomhle 
období měl vždy nějakou operaci, takže 
jsem trávil jaro v  nemocnicích. Teď ko-
nečně po dlouhé době člověk může být 
doma a v klidu.
 Jak vypadá Váš jídelníček v plné se-
zoně a jak mimo ni?

Snažím se jíst zdravě a pravidelně, tak 
5x denně. Jím téměř všechno, ale vyva-
rovávám se smaženin, salámu a  uzenin 
a takových těch klasických českých jídel 
jako knedlo vepřo zelo anebo svíčková. 
Piju v podstatě jenom vodu. 

Ono to s tím jídelníčkem zase není tak 
náročné, taková věda to není. Ale možná 
to tak vnímám, protože jsem zvyklý se 
správně stravovat minimálně 10 let.
    S kým se radíte o své sportovní bu-
doucnosti?

Pouze sám se sebou, nejsem zvyklý 
se lidí ptát, co si o tom myslí. Každý musí 
sám vědět, co má a co nemá dělat.
  Český hokej patří dlouhodobě mezi 
nejlepší na světě. Proč tomu tak podle 
Vašeho názoru je?

Těžko říct. Bude to v určité tradici, co 
tu kolem hokeje je. A v zájmu lidí.

 Jak jsou vnímáni čeští hokejisté 
v zámoří?

Velice dobře. Češi všeobecně jsou 
v zahraničí vnímáni velice dobře. A naše 
země také. Trošku mě někdy mrzí, že my 
jako Češi jsme někdy přehnaně nesebe-
vědomí a  negativističtí. Ono to s  námi 
není zase tak špatné!
 Kdo je podle Vás v  současné době 
nejlepším hokejistou na světě?

Teď momentálně asi Crosby.
 Co považujete za  svůj dosavadní 
největší sportovní úspěch?

To, že jsem si mohl zahrát v NHL. 
 Kdybyste nehrál hokej, jaký sport 
byste si vybral? 

Sjezdové lyžování.
 Dokážete si představit, že byste 
se živil jinak než jako hokejista? 

Ano, dokážu si představit, že bych dě-
lal trenéra nebo sportovního manažera. 

88

 Po  návratu domů jste si vybral 
Spartu. Proč?

Právě proto, že jsem dříve už byl 
hráčem Sparty. V  Čechách jsem auto-
maticky zamířil hned tam.
  Nelákalo Vás hrát v ruské lize?

To víte, že lákalo, ale ono je to 
trošičku složitější. Ruská liga je jiná než 

NHL. Je více technická a  její kluby moc 
nevyužívají typy hráčů jako jsem já.
 Je i ve Spartě Vaší hlavní úlohou být 
zlým mužem?

Samozřejmě. 
 Jaké jsou Vaše úkoly na ledě?

V  podstatě ty samé, co byly v  NHL. 
Hrát dobře defenzivně, dodržovat taktic-
ké pokyny a tvrdit muziku. 
 Máte nějakou přezdívku?

V týmu mně říkají Kočka.
 Ve  Spartě jste zhruba půldruhého 
roku. Jak své působení v ní hodnotíte?

Hodnotím je docela pozitivně. Je to 
pro mě příjemná změna. Změna stylu 
hry.
 Jaká je Vaše aktuální statistika 
v české extralize? 
Mám nějakých 80 zápasů, 8 asistencí 
a asi 260 trestných minut. 
 Posuzují čeští rozhodčí bitky 
na  ledě jinak než zámořští? Prý na to 
mají i speciální manuál…

No, to je trošku problém, oni v  tom 
nejsou moc zkušení. A jejich posuzovaní 

Za ta léta mám dost zkušeností a dovedu 
se v tomto ohledu orientovat. Myslím, že 
tímto směrem bude moje kariéra směřo-
vat.
 Co nejraději děláte ve svém volném 
čase? 

Rád si čtu. Chodím do  kina a  do
divadla. 
 V jakém autě jezdíte?

Škoda Superb.
 Máte nějaký vztah či vazbu k  Pra-
ze 6? 

Vyrůstal jsem v Praze 6 od svých čtyř 
let a začínal tady i s hokejem. Teď tu žiju 
a  plánuju tady žít i  nadále. Praha 6 je 
mým domovem a  strašně se mi tu líbí. 
Podle mně je to nejlepší čtvrť v  Praze 
na bydlení. 

Jiří Hruška
foto: archiv Sparta Praha
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MAŘÁKOVA
Ulice se na-

chází v Dejvicích, 
z  jedné strany ji 
lemuje Dejvická 
třída a  z  druhé 
ústí do  ulice Ja-
selské. Od  vzni-
ku komunikace 
v  roce 1911 po-

chází původní název Polská, vydržel až 
do roku 1940. Do roku 1945 se ulice jme-
novala Gdánská. V letech 1945-47 se uli-
ce opět vrátila k názvu Polská. Tobrucká 
se jmenovala mezi roky 1947-1952. Ná-
zev Mařákova je její poslední a je z roku 
1952.

Julius Mařák, český malíř, gra� k, kres-
líř, profesor AVU, představitel romantické 
krajinomalby.

Julius Mařák se narodil 29. 3. 1832 
v  Litomyšli, kde ho se základy malířství 
seznámil A. Dvořák. V letech 1852-53 byl 
zapsán v krajinářské škole M. Haushofera 
na pražské AVU, ale už na podzim 1853 
odjel do Mnichova, aby se tam školil sou-
kromě. Počátkem roku 1855 Mnichov 
opustil. V  následujícím období proces-
toval Krkonoše, Český ráj i Šumavu. Zde 
čerpal inspiraci k  romanticky laděným 
záběrům lesních interiérů za různých at-

mosférických situací, které tvoří podstat-
nou část jeho malířského a  kresleného 
díla. Průběžně pobýval i ve Vídni, kde se 
od mědirytce K. J. Schmidta naučil tech-
niku leptu. Zde také působil jako učitel 
kreslení a  ilustrátor časopisů. Podnikl 
cestu i  na  Balkán a  do  Tyrol, kde získal 
další tematické podněty ke  svým les-
ním cyklům. V roce 1887 se přestěhoval 
do Prahy, neboť mu bylo nabídnuto mís-
to profesora na pražské akademii v ate-
liéru krajinomalby. Toto místo zastával 
dvanáct let a vychoval celou řadu žáků, 

které inspiroval svou tvorbou v plenéru, 
stylizovanou barevnou škálou a nálado-
vou koncepcí zobrazených krajin. Mezi 
jeho žáky mimo jiné patřil Antonín Slaví-
ček a František Kaván.

Julius Mařák barvou výstižně tlumočil 
temno v  hloubi lesa i  světlo jeho okra-
jů. Tematicky se zaměřil na  vnitřek lesa 
a na život v něm, nahlížel do malebných 
zákoutí, obdivoval lesní mýtiny, cesty, ba-
žiny a  tůně. Je také jediným krajinářem, 
který se podílel na  výzdobě Národního 
divadla, kam namaloval slavná místa 
českých dějin (Říp, Blaník, Vyšehrad, Hos-
týn, Velehrad, Radhošť, Hradčany, Tábor 
a Domažlice). Tyto malby jsou vytvořeny 
v  duchu novoromantismu. Jeho mal-
by zdobí i  schodiště Národního muzea. 
Z  gra� ckých technik ovládal techniku 
leptu. Na přelomu padesátých a šedesá-
tých let 19. století vytvořil cyklus asi třice-
ti leptů intenzivně využívajících možnosti 
šerosvitného účinku, který tato technika 
nabízí. Mařákovy kresby a  gra� ky ještě 
silněji než jeho malby přesně a důsledně 
zachycují detaily krajiny a lesní vegetace.

Julius Mařák byl nejvýznamnějším 
krajinářem 19. století u nás a svým půso-
bením založil tzv. Mařákovu krajinářskou 
školu.

Julius Mařák zemřel 8. října 1899 
v Praze.

(mip)

Profesor Julius Mařák

V současné době probíhá rekonstrukce s pokládkou původní žulové dlažby.
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Pro mnohé může být existence gy-
nekologického oddělení ve  vojenské 
nemocnici překvapením. Skutečnos-
tí však je, že první doložená zmínka
o gynekologicko-porodnickém odděle-
ní v  rámci vojenské nemocnice v  Praze 
se objevila už po  první světové válce, 
kdy bylo součástí I. divizní nemocni-
ce na  Karlově náměstí. Je zajímavé, že 
právě gynekologicko-porodnické od-
dělení se v  létě roku 1938 jako první 
přestěhovalo do  nově postavené Ma-
sarykovy nemocnice ve  Střešovicích. 
V  roce 1962 zde ale bylo gynekologic-
ko-porodnické oddělení zrušeno a  byl 
zřízen gynekologický ordinariát. Tento 
stav trval až do  roku 1996, kdy vedení 
Ústřední vojenské nemocnice vypsa-
lo konkurz na  primáře gynekologic-
kého oddělení, čímž se tradice tohoto
pracoviště do ÚVN vrátila. Od roku 1998 
je gynekologické oddělení umístěno 
v  nové budově chirurgického pavilo-
nu CH 1. Od  srpna 2011 místo primáře 
Gynekologického oddělení Ústřední 

Úroveň lékařské péče je nepřetržitý proces,

říká MUDr. Vladimír FOLAUF
vojenské nemocnice – Vojenské fakult-
ní nemocnice Praha (ÚVN-VFN) zastává 
MUDr. Vladimír Folauf, se kterým přiná-
šíme následující rozhovor.

 Jaké je spektrum činností Gynekolo-
gického oddělení a jeho struktura? 

Naše oddělení poskytuje svým pa-
cientkám léčebně preventivní péči v obo-
ru gynekologie, a  to v  celé šíři daného 
oboru, se zaměřením na  léčbu operační 
otevřenou, endoskopickou, senologickou 
a urogynekologickou.
 Můžete popsat, jaké zákroky prová-
díte na gynekologickém pracovišti ÚVN 
a které jsou nejčastější?

Na  našem pracovišti provádíme více 
než padesát druhů a  typů operačních zá-
kroků, jejichž výčet by přesáhl možnosti 
tohoto rozhovoru. Jde o operace v  rozsa-
hu od  malých diagnostických gynekolo-
gických zákroků realizovaných ambulant-
ním způsobem v  rámci tzv. jednodenní 
chirurgie, až po  operace trvající několik 
hodin a  vyžadujících déle trvající hospi-
talizaci např. u  onkologicky nemocných 
pacientek. Nejčastěji prováděným operač-
ním zákrokem, řečeno v rovině obecné, je 
výkon prováděný endoskopicky. Zde se 
opět může jednat o  výkon technicky slo-
žitý a časově náročný, nebo o operaci dia-
gnostickou trvající několik minut či desítek 
minut.
 Je úroveň léčby a její úspěšnost srov-
natelná se zahraničím? 

V rámci svého postgraduálního vzdělá-
vání jsem měl možnost navštívit některá za-
hraniční pracoviště v Evropě i v USA. Chtěl 
bych říci, že je mi ctí, že mohu pracovat 
v  nemocnici, která svým přístupem k  pa-
cientům, technickým vybavením i zázemím 
je naprosto srovnatelná s nejlepšími praco-
višti, která jsem navštívil. Od tohoto zákla-
du se také vyvíjí kvalita a úroveň profesio-

nálního výkonu zdravotnického personálu 
této nemocnice a tedy i našeho oddělení. 

Je třeba si však uvědomit, že toto nikdy 
není stav trvalý a neměnný. Jde o nepřetrži-
tý proces, a to na všech úrovních, počínaje 
celoživotním a nikdy nekončícím vzdělává-
ním zdravotnických pracovníků, předává-
ním zkušeností a  znalostí, prováděním vý-
zkumu a výuky, publikováním, prováděním 
studií, přebíráním nových technologií, přes 
nutnost bezchybného řízení a konče právě 
poskytnutím a  provedením kvalitní a  bez-
chybné péče pacientovi.
 Máte svoji osobní specializaci?

Specializuji se na  provádění onkolo-
gických operačních výkonů jak cestou 
otevřené břišní operativy, tak cestou en-
doskopickou, např. pomocí operačního ro-
botického sytému da Vinci, dále pak např. 
na onkologickou operativu senologickou.

Nicméně úzkou specializaci díky malé 
velikosti našeho oddělení si dovolit nemo-
hu, jinými slovy je třeba v operačním pro-
gramu a  personálním obsazení daného 
dne provést veškeré operace bez ohledu 
na jejich složitost či vlastní výběr. 
 Jaký je personální stav vašeho oddě-
lení? 

Na  Gynekologickém oddělení ÚVN-
-VFN Praha pracuje s  různě vysokým pra-
covním úvazkem osm lékařů, z  tohoto 
počtu šest lékařů se specializovanou způ-
sobilostí v  oboru a  dva lékaři v  různém 
stupni přípravy ke složení atestace v oboru 
gynekologie a porodnictví.
 Jaké je současné technické a přístro-
jové vybavení oddělení?

Technické a přístrojové vybavení naše-
ho oddělení a centrálních operačních sálů 
obecně, jak již jsem dříve uvedl, je dle mého 
názoru na vysoké úrovni, prakticky srovna-
telné s jakýmkoliv špičkovým pracovištěm. 
Jistěže nápadů na  zlepšení je stále dosta-
tek, je ale třeba také umět nahlížet svoje po-
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stavení v reálném ekonomickém prostředí 
a hlavně umět své úvahy zarámovat do jed-
noduché ekonomické poučky: cost-bene� t 
(česky „prospěchová analýza“ nebo „analýza 
nákladů a užitku“ – pozn. redakce). 
 Který přístroj nebo technologii byste 
ke své práci ještě uvítal?

Pár by jich bylo, ale není těžké praco-
vat s  nejlepším nářadím na  světě, těžší je 
poradit si a udělat práci stejně dobře s tím, 
co máte po ruce. To je umění, chce to jen 
trochu větší zářezy v hladké kůře mozkové.
 Jakým počtem lůžek disponujete?  

Gynekologické oddělení ÚVN-VFN Pra-
ha disponuje čtrnácti lůžky. 
 Kolik pacientek projde vaším praco-
vištěm ročně a  kolik zákroků provede-
te?

V  roce 2012 bylo na  Gynekologickém 
oddělení ÚVN-VFN Praha hospitalizováno 
celkem 1077 pacientek, počet operova-
ných pacientek byl 941, z toho 139 pacien-
tek v rámci tzv. jednodenní chirurgie, am-
bulantně bylo ošetřeno 4 153 pacientek. 
 Jak jste se stal primářem oddělení 
gynekologie v  Ústřední vojenské ne-
mocnici a  jaký je Váš vztah k  armádě? 
Jste voják?

Primářem Gynekologického oddělení 
ÚVN-VFN Praha jsem se stal na  základě 
výběrového řízení dne 3. 8. 2011, před 
tím jsem v  nemocnici pracoval na  pozici 
zástupce primáře od  prosince roku 2000. 
Můj vztah k armádě je veskrze kladný, jsem 
poručík v záloze.
 Jaký je Váš profesní životopis?

Vystudoval jsem 3. lékařskou fakultu 
University Karlovy v  Praze. V  roce 1989 
jsem nastoupil jako sekundární lékař 
na  gynekologicko-porodnickou kliniku 
Fakultní nemocnice Královské Vinohra-
dy Praha, později jsem pracoval na pozici 
odborného asistenta 3. LF UK na  témže 
pracovišti. Měl jsem štěstí a potkal zde své 

učitele.
Porodnictví mě naučil doktor Tomáš 

Bednář, se kterým často na naše společné 
služby dodnes vzpomínáme, a  samozřej-
mě porodní asistentky, porodní báby, jak 
se jim stále říká. To byly moje první kroky 
v medicíně, na to období se nedá zapome-
nout, mám z  té doby ze společně stráve-
ných hodin na porodním sále dosud něko-
lik přátel, spoustu kamarádů.

Onkogynekologickou operativu 
a  obecně management onkologických 
onemocnění v gynekologii mě naučil teh-
dejší přednosta docent Svoboda. Tuto do-
vednost považuji za  základ všech dalších 
operačních postupů a při řešení složitých 
situací, které čas od  času na  operačním 
sále nastanou, z ní vycházím.   

Do  problematiky senologické, přede-
vším do  problematiky operačního řešení 
prsních onkologických onemocnění mě 
zasvětil primář Václav Pecha, excelentní 
prsní chirurg, jeden z  nejlepších v  této 
zemi.

V roce 2000 jsem řízením osudu zakot-
vil v Ústřední vojenské nemocnici, kde pra-
cuji dosud. 

Zde jsem mohl potkat v  mých očích 
jednoho z  největších žijících českých gy-
nekologů – docenta Karla Citterbarta, 
vzdělaného, inteligentního pedagoga, se 
kterým jsme společně strávili mnoho ho-
din na operačním sále i mimo něj.

Endoskopickou gynekologickou ope-
rativu jsem zde zdokonalil pod dohledem 
bohem nadaného gynekologického chi-
rurga MUDr. Jiřího Svárovského. 
 Proč jste si vybral právě gyneko-
logii?

To má poměrně „dětinské“ vysvětlení, 
ale pokud je chcete slyšet, prosím: během 
studia na lékařské fakultě jsem věděl jistě, 
že budu chtít dělat chirurgický obor. Avšak 
když jsem ve  třetím ročníku na  prázdni-

nové praxi v  porodnici prvně uviděl ten 
zázračný děj, kdy přichází na  svět nový 
člověk, už jsem odtamtud neodešel. Stáž 
skončila a  já si domluvil možnost praxe 
pod kontrolou kolegů lékařů v  pohoto-
vostních službách, což mi poměrně brzy 
získalo jejich náklonnost, poněvadž mohli 
v noci spát, když jsem odváděl (samozřej-
mě za  účinné dopomoci porodních bab) 
noční porody. Tím jsem se řemeslo trochu 
naučil a  po  nástupu na  kliniku získal vý-
hodu oproti kolegům, kteří po  ukončení 
fakulty nastoupili se mnou a neuměli nic. 
 Co je pro Vás nejlepším stimulem 
do práce?

Asi nejlepším stimulem je, když se prá-
ce daří. A protože máme kolektiv složený 
převážně z  mladých kolegů, tak také to, 
když jim něco ze svých zkušeností mohu 
předat. Baví mě jejich dychtivost umět 
všechno hned, což ovšem v medicíně ne-
jde. Aby se o někom dalo říci, že je dobrý 
doktor, to člověku trvá více než dvacet let 
a někomu se to stejně nepodaří, medicína 
je velmi těžké řemeslo.      
 Jaké máte osobní zájmy a koníčky?

Asi jako každý ve volných chvílích rela-
xuji prostřednictvím četby dobré literatury. 
Rád jdu do divadla, v poslední době - to si 
neodpustím jako patriot - mě svým reper-
toárem, režií i hereckými výkony uchvátilo 
Dejvické divadlo. Nepohrdnu dobrou ope-
rou, rád chodím za zážitky do Stavovského 
divadla. Úžasným kulturním projektem 
poslední doby jsou Struny podzimu. Milu-
ji Centrum současného umění DOX. Mám 
také rád fyzickou práci, např. na  zahradě. 
Občas si zajdu s  kolegy zahrát basketbal, 
vyjedu na  kole, v  zimě mám úplně nejra-
ději snowboard. Všední dny, zato skoro 
všechny, trávím i trochou pohybu s naším 
novým pejskem Emou.
 Co je na  vašem oddělení v  poslední 
době nového?

Oddělení je celé nové. V  posledních 
dvou letech se Gynekologické oddělení 
konsolidovalo, ekonomicky stabilizovalo, 
přišli noví a  především vzdělaní kolego-
vé, akceptujeme trendy v oboru… Pokud 
mohu soudit, vše jde velmi dobře.        
Jakou perspektivu před gynekolo-
gickým oddělením ÚVN vidíte?

Zachovat současnou úroveň medicíny, 
kterou můžeme dosud poskytovat. Neu-
snout, nevzdat se. Majitel hotelu by řekl: 
aby se nám hosté vraceli. Ode mne by to 
znělo cynicky, tak tedy: aby na nás klienti 
nevzpomínali bolestně, nýbrž rádi za  na-
vrácení nebo záchranu zdraví. 

Jiří Hruška
foto: ÚVN, Jan Malíř



SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
5/2013

kvě� n 2013

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

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

květen 2013

TĚŠÍM SE NA VAŠE ODPOVĚDI. VÁŠ REDAKTOR OTAZNÍK

01. 05 ST  LEVANDULE
02. 05. ČT  HODINY JDOU POZPÁTKU
03. 05. PÁ  RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
09. 05. ČT  VČERA VEČER POŠTOU RANNÍ
10. 05. PÁ  LAURA A OLIVER: REALITY SHOW
15. 05. ST  MAM‘ZELLE NITOUCHE
16. 05. ČT  HODINY JDOU POZPÁTKU
17. 05. PÁ  MAM‘ZELLE NITOUCHE
18. 05. SO  RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA  16:00
19. 05. NE  A DNES HRAJEME JAZZ
  (HOST: JITKA VRBOVÁ)
22. 05. ST  KAM SE PODĚLA VALERIE?
24. 05. PÁ  LEVANDULE
25. 05. SO  RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA  16:00
30. 05. ČT  VČERA VEČER POŠTOU RANNÍ
31. 05. PÁ  LAURA A OLIVER: REALITY SHOW

HOSTÉ :
04. 05. SO SLADKÉ TAJEMSTVÍ 
   (DOBŘICHOVICKÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST)
05. 05. NE AMATÉRSKÉ DIVADLO ČVUT  15:00
06. 05. PO  VŠECHNOPÁRTY
07. 05. ÚT  VŠECHNOPÁRTY
08. 05. ST  SEDMERO HAVRANŮ
12. 05. NE FAMELAB 2013  18:00
14. 05. ÚT  JSME TÝM
20. 05. PO  VŠECHNOPÁRTY
21. 05. ÚT  VŠECHNOPÁRTY
23. 05. ČT GOSPEL TIME PARTY ZUZANY STIRSKÉ
26. 05. NE POVÍDEJME SI, DĚTI... 15:00
27. 05. PO APARTMÁN V HOTELU PLAZA
28. 05. ÚT MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ
29. 05. ST RECITÁL MÍŠI NOSKOVÉ A TOMÁŠE SAVKY

02.05. čt 10:00 Hurvínkova
   Nebesíčka

04.05. so 14:00 Hurvínkova
  16:30 Nebesíčka

05.05. ne 14:00 Hurvínkova
  16:30 Nebesíčka 

07.05. út 10:00 Hurvínkova
   Nebesíčka

07.05. út 14:30 Hurvínkova
   nebesíčka 

09.05. čt 10:00 Hurvínkův
   popletený víkend

11.05. so 14:00 Hurvínkův
  16:30 popletený víkend

12.05. ne 14:00 Hurvínkův
   popletený víkend

14.05. út 10:00 Hurvínkův 
   popletený víkend

14.05. út 14:30 Hurvínkův
   popletený víkend

15.05. st 10:00 Hurvínkův
   popletený víkend

16.05. čt 10:00 Hurvínkův
   popletený víkend

17.05. pá 10:00 Hurvínkův 
   popletený víkend

18.05. so 14:00 Hurvínkův
  16:30 popletený víkend

19.05. ne 14:00 Hurvínkův
   popletený víkend

21.05. út 10:00 Hurvínkův 
   popletený víkend

22.05. st 10:00 Hurvínkův
   popletený víkend

22.05. st 17:00 Hurvínkův
   popletený víkend

23.05. čt 10:00 Hurvínkův
   popletený víkend

24.05. pá 10:00 Hurvínkův
   popletený víkend

25.05. so 14:00 Hurvínkův
  16:30 popletený víkend

26.05. ne 14:00 Hurvínkův
   popletený víkend

30.05. čt 10:00 Hurvínek
   mezi osly

31.05. pá 10:00 Hurvínek
   mezi osly

PRO DOSPĚLÉ:
Tato představení jsou určena dospělým divákům. Tematicky jsou pro děti nevhodná, nezajímavá.

02.05. čt 19:00 Dějiny kontra Spejbl
08.05. st 19:00 Dějiny kontra Spejbl
29.05. st 19:00 Dějiny kontra Spejbl

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. května 2013, nezapomínejte 
k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.
V dubnu soutěžíme o tři poukázky do automyčky. 

Správná odpověď z minulého čísla zní:
a) knihovna Regula Pragensis v Praze 6 vznikla v roce 1991
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knižní novinku z nakladatelství FRAGMENT od skupiny 
autorů: Andrej Krob, Přemysl Rut, PhDr. Pavel Taussig a Zdeněk Svěrák: Tady všude byl... Ladislav Smoljak

1.Zdeněk Tvrdý, Praha 6  2.  Jaroslav Svátek, Praha 6  3.  Jiří Voříšek, Zbraslav
Ceny si vyzvedněte do konce května 2013 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. 

KOLIKÁTÉ VÝROČÍ OD SVÉHO ZALOŽENÍ OSLAVÍ V LETOŠNÍM 
ROCE PŘÍRODNÍ DIVADLO V ŠÁRCE?
a)   90 let  b) 100 let  c) 110 let
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Po stopách, snad již zaniklého,
Dejvického potoka ve dvou eta-
pách. Ta první začíná od Vltavy 
proti proudu potoka, ta druhá od 
pramene ve Veleslavíně.

Milí čtenáři našeho měsíčníku. V tomto a příštím vydání se ještě zastavíme u Dejvického potoka, uveřejníme informace, 
které k nám do redakce přinesl místní rodák a pamětník pan Vladimír Procházka. S pokračováním vyprávění pana Stani-
slava Srnského se opět setkáme v červencovém čísle.

První část od delty u Vltavy proti proudu
Do Vltavy se potok vléval snad od pro-

storu dnešního Hydrologického ústavu 
v Podbabě a až pravděpodobně k Císařské-
mu mlýnu. Dnes jsou zubožené zbytky této 
brusírny kamenů postavené Rudolfem II. 
zcela nepřístupné. Zůstanu ale ještě u to-
hoto objektu, protože možná kdysi tak bo-
haté vody této vodoteče mohly tuto bru-
sírnu pohánět. Dodnes je stopa po tomto 
potoce, ovšem z pozdějších dob, viditelná 
v  klenutém nízkém podjezdu pod „Dráž-
ďanskou drahou“ vedoucího do dnešní 
Papírenské ulice u severního cípu nádraží 
Bubeneč. Betonový a špinavý žlab je dnes 
suchý, ale pamatuji ho jako malý kluk v po-
lovině třicátých let minulého století plný 
vody. Chodívali jsme tudy do Stromovky.

Možná hlavní sláva tohoto sice krátké-
ho, ale asi vydatného potoka trvala někdy 
od čtvrtého století před Kristem po čtvrté 
století. Tehdy byl využíván pro účely žele-
zářských pecí na území dnešní Bubenče. Že 
by místní názvy jako „V Korytech“ nebo Na 

Dejvický potok - džungle v Praze-Vokovicích

Hutích“ byly prastarými stopami historie? 
Potok v  té době sbíral prameny ze svahu 
táhlého hřbetu, zvedajícího se jižně od 
plochého mělkého dolíku dnešních Dejvic, 
přes Hadovku, Ořechovku a ze strmé stráně 
opuk a pískovců na sever od Střešovic. Ten 
dolík se od Dejvic stále zužoval, až skončil 
u dnešního Veleslavínského zámečku. Dále 
je to již jiné úvodí, směřující k  Šáreckému 
potoku a údolí. Stopa, kudy potok tekl Dej-
vicemi až k Hadovce, vlastně ke klášterním 
budován s  kostelíkem sv. Václava v  Pro-
boštské je tak dokonale smazána, že by 
bylo nad lidské síly ji najít. Tady dnes v par-
ku Hadovka první část stopy končí.

Druhá část stopy Dejvického potoka
od pramene

Další část vzpomínání bych začal tím, 
že jsem se na tomto potůčku před více jak 
osmdesáti léty narodil. Od raného mládí 
byl nedílnou součástí mých her s  partou 
stejně starých kluků, jako jsem byl já. Až po 
válce jsem pochopil, že jeho prameniště 
je ve dvou drobných rybníčcích v zahradě 
veleslavínského sanatoria. U východní zdi 
jeho zahrady, v  dnešní ulici U Zámečku, 
tekla několik století umělá strouha, nazý-
vaná Hradní potok. Byla vždy dobře udržo-
vána, takže nebyl předpoklad, že by v těch-
to místech prosakovala do okolí. Vedle 
pohodlné široké cesty ležela dvě zahrad-

Dejvický potok – poslední kousek téměř neporušené přírody s hnízdištěm divokých kachen

Dejvický potok – více jak stoleté javory, jasany…

nictví. První - Kulíčkovo – sahalo až k trati 
Buštěhradské dráhy s  prašnou cestou Ke 
Strnadům. Cesta vedla k  zadní bráně to-
hoto velkozahradnictví a pokračovala dále 
strmě do kopce k ulici Veleslavínské a Pod 
novým lesem. Další zahradnictví při cestě  
byli Sůvovi. Oba zahradníci měli vydatné, 
hluboké studny, ale ta u Sůvů hodně přeté-
kala, a tak byla přebytečná voda vyvedena 
z plotu ven pod zmíněnou prašnou cestu. 

S dalším osudem  Dejvického potoka 
vás seznámíme v příštím čísle.

Text a foto: Vladimír Procházka
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Dva, 125x180 cm, olej na plátně, 2011 Dva a třetí, 160x200 cm, olej na plátně, 2011

 Bez názvu, kresba na papíře 150 x 300 cm 

Panáček počmáraný je název kolekce obrazů Pavly Malinové, kte-
ré od  24. 4. do  19. 5. 2013 vystavuje Galerie Entrance v  Oranžérii 
Břevnovského kláštera. Pavla Malinová (*1985 Vsetín), výrazná ab-
solventka malířského ateliéru Františka Kowolowského na  Fakultě 
umění Ostravské univerzity v Ostravě, je � nalistkou letošního roční-
ku Ceny kritiky pro mladou malbu. Kromě malby, kresby, wall pain-
tings, gra� ky, fotogra� e a tvorby objektů nebo videí se zabývá také 
hudbou. 

Její rozměrné malby vynikají originálním stylem připomínajícím 
na jedné straně půvab dětské kresby a lidových obrázků, na druhé 
straně těží z  principů surrealizmu i  světového „l´art brut.“ Mnoho-
vrstevnaté obrazy Pavly Malinové s čitelnými odkazy na českou ma-
lířskou modernu jsou obydleny komplikovanými � gurami žijícími 
spletité životy; šťávu a  energii jim dodává výrazná barevnost. Její 
kresby na papíře jsou naopak monochromatické s  jemným barev-
ným akcentem. 

Galerie Entrance, Markétská 28/1, 169 01, Praha 6-Břevnov 
otevřeno čt – ne: 12 – 18 hod.
(www.entrancegallery.com) (red)

PADÁCI, PANÁCI
A JINÉ BYTOSTI

Galerie Entrance vystavuje obrazy
Pavly Malinové
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Snad ani nikde jinde než Na Pěkné vyhlídce (Praha 6, Střešo-
vice) nemůže sídlit společnost nabízející pohled na  zemi 

i sebe samého skutečně „z výšky,“ atraktivní adrenalinový a čím 
dál populárnější sport a  hluboký zážitek, kterého se nemohou 
nabažit ani zkušení parašutisté – nořit se do heboučkého voňa-
vého vzduchu, volně letět prostorem. Tandemové seskoky. Tuhle 
transformující zkušenost si se společností Tandemy-Kantor, vý-
cvikové středisko Paraškola KANTOR, dopřávají slavné osobnosti 
českého umění, sportu i byznysu i jednotlivci oslavující naroze-
niny, významné osobní výročí nebo jen tak pro radost či ze zvě-
davosti, jaké to je.

„No přece úžasné!“, směje se Jindřich Kantor, majitel a mana-
žer � rmy. „Skáču už 30 let a pořád mě to strašně baví. Nejdřív to byl 
jen koníček, teď už je to profese a jsem na tom tak, že už raději skáču 
v tandemu, protože mohu seskok umožnit lidem, kteří by jinak ne-
měli šanci něco tak nádherného zažít, jako třeba nevidomá dívka 
nebo vozíčkáři, se kterými také umíme skákat.“ Jindřich Kantor se 
parašutismu věnuje od svých sedmnácti let, on sám provedl už 
více než 4400 seskoků. Jeho pasažéry byli např. Andrea Němcová 
z Novy, Aneta Langerová, Šárka Vaňková, Tomáš Savka ze Super-
star 2004, Lucie Výborná, Pavel Telička, kulturista Roman Tyc i Pa-
vel Zedníček, na kterého vzpomíná nejraději. Většinu z jeho více 
než 3300 pasažérů ale tvoří obyčejní lidé, kteří si tandemovou 
letenku zakoupili z vlastního zájmu nebo ji dostali jako dárkový 
poukaz, ať už od svých blízkých, nebo od � rmy. 

Společnost Tandemy-Kantor skáče z  nebe už 15 let od
r. 1998, v  roce 2009 získala statut výcvikového střediska od
Aeroklubu České republiky. Nabízí komerční tandemové sesko-
ky pro � rmy i  jednotlivce, propagační seskoky přímo do centra 
dění s rozvinutím loga společnosti nebo právě probíhající akce, 
vyhlídkové lety, zážitek „pilotem na  zkoušku,“ ale i  pozemní 
sport a zábavu. Tandemy-Kantor tvoří sehraný tým 5 tandem-pi-
lotů, 2 pilotů letadla, které společnost vlastní, a dále malý štáb 
lidí, kteří zajišťují technické zázemí – balí padáky, zpracovávají 
natočená videa ze seskoků a  starají se o  bezpečnost, pohodlí 
a  zábavu zákazníků na  zemi. „Jako jediní ze společností tohoto 
druhu natáčíme seskoky zákazníků pomocí handycam, kamery 
na  ruku, to znamená, že seskok nenatáčí třetí osoba,“ vysvětluje 
Jindřich Kantor, „ale přímo tandem-pilot. Video je osobnější a bez-
prostřednější. Všechna videa seskoků vyrábíme v HD kvalitě a archi-
vujeme.“ 

Co se on sám naučil od  svých zá-
kazníků? „Kromě všeobecných bez-
pečnostních pravidel, která musím 
dodržovat, jsou i další, nabytá osobní-
mi zkušenostmi: nikdy neberu opilého 
pasažéra, hrozí to vážnými zdravotní-
mi komplikacemi. Nikdy neberu frajera, 
který nerespektuje tento sport a mé po-
kyny. A nikdy nenutím do seskoku toho, kdo z letadla sám nevyskočí, 
většinou ze strachu, ale i z jiných důvodů. Jeho pud sebezáchovy je 
v tu chvíli tak silný, že by mě mohl i ohrozit, kdybych ho k tomu nutil. 
Ale stává se to spíš výjimečně, z  1000 pasažérů sám nevyskočí tak 
jeden.“ Jeho nejmladšímu zákazníkovi bylo 8 let, nejstaršímu 85.

Tandemový seskok během 15 let u  společnosti zakusilo 
na  9000 pasažérů. Díky malému letadlu, které mají k  dispozi-
ci, mohou létat a  skákat každý den. Pokud to počasí dovolí, tak 
za den, jde-li vše dobře a podle plánu, si seskok může užít až 30 
lidí. Startuje se z letiště v Mladé Boleslavi, vždy 3 tandemové dvo-
jice najednou. Každému pasažérovi se osobně věnuje tandem-pi-
lot, se kterým bude skákat. 

A zákazníci sami, jací jsou? „Bezvadní,“ pochvaluje si Jindřich, 
„většinou. Ale asi vás nepřekvapí, že jejich reakce na volný pád v první 
fázi seskoku, na otevření padáku nebo řízený dolet mohou být někdy 
extrémní. Například jedna paní hystericky křičela tak neuvěřitelně, 
že jsem viděl, jak jeleni a srnci zdrhají do hloubi lesa. Pak ale po 14 
dnech chtěla další seskok a slíbila, že už řvát nebude, a to dodržela. 

Obecně musím říct, že ženy svým tandem-pilotům víc důvěřují a víc 
se jeho řízení podřídí. Chlapi se hodně zajímají o technické věci, ale 
i oni jsou sví. Zažil jsem dokonce, že někteří mají problém s fyzickým 
kontaktem, tedy mít na zádech přivázaného dalšího chlapa, ale vět-
šinou tohle neřeší a užívají si seskok náramně.“

Co se týče skákání, strach má Jindřich Kantor jen z výše zmí-
něných frajerů – všeumělců, jinak z ničeho. Důvěřuje sobě, svému 
týmu a svým schopnostem a zkušenostem. „Strach je zloděj snů. 
A my s ním umíme zacházet. Odnaučíme vás bát se výšek. Trvalým 
efektem může být, že po seskoku padákem nahlédnete na sebe a své 
problémy s větším nadhledem a uvolněním, protože si uvědomíte, že 
jsou i jiné stavy existence než jen starosti a strach. Například stav bla-
ženosti při letu nebem – to zažijete jen ve snu nebo s námi tandem-
-piloty.“ (red)

STRACH JE ZLODĚJ SNŮ
S Jindřichem Kantorem o letu jarní oblohou

Jindřich Kantor
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Když se řekne inkubátor, většina lidí si představí novorozenecký 
inkubátor. Jsou ale i  jiné inkubátory, například ten, který lidé 

z  šesté městské pražské části denně míjejí poblíž metra Dejvic-
ká na rohu ulic Jugoslávských partyzánů a Šolínova. Nenápadná 
přízemní budova s novým zeleným kabátem technického střihu 
nese hrdý název Vědecký inkubátor ČVUT – InovaJET. A jak uvidí-
me dále, i v tomto případě má slovo „inkubátor“ cosi společného 
se zrodem – zrodem nových myšlenek, projektů a spolupráce � -
rem na nekonečném poli vědeckého bádání.

Vědecký inkubátor ČVUT – dnes InovaJET - zahájil svou čin-
nost v  lednu r. 2006. Po  reorganizaci struktury vzniká v  r. 2010 
Inovacentrum ČVUT, nové univerzitní centrum pro spolupráci 
s průmyslem v ČR i v zahraničí, do kterého patří i výše zmiňovaný 
vědecký inkubátor jako součást Technologického a  inovačního 
centra ČVUT. O dva roky později se dále rozšiřuje o oddělení tech-
nologického transferu. Má statut BIC (Business Innovation Centre) 
a je součástí evropské sítě EBN se sídlem v Lucembursku.

Podle šéfů Inovacentra ČVUT ale pouhé vědecké bádání stejně 
jako pouhá výuka další generace odborníků technických oborů 
dávno nestačí. Hovoří se o třetí roli univerzit – ty se musí aktivně 
zapojit do kulturního, ekonomického i sociálního rozvoje regio-
nu, ve kterém sídlí; pomáhají spolu s � rmami a vedením regionu 
de� novat jeho potřeby a  rozvíjet jeho jedinečnost. Dochází tak 
k všestranné a vzájemně výhodné spolupráci, která se odehrává 
na ose vědecké bádání – produkt – služba – peníze – další rozvoj. 
Univerzity se snaží nastavit systémové prostředí, ve  kterém lze 
řídit, plánovat, měřit a odhadovat potřeby a možnosti � rem i sa-
motného regionu. Akademická a podnikatelská sféra se vzájemně 
ovlivňují. Vznikají tak „chytré regiony.“ 

„Prvním úkolem, když se na  nás � rma obrátí 
s  vědecko-technickým problémem, který nedo-
káže sama řešit, je speci� kace a  upřesnění plánu: 
co je předmětem zadání, co přesně má splňovat 
a  dokdy musí být vyřešeno,“ říká Ing.  Jaroslav 
Burčík, Ph.D., ředitel Inovacentra ČVUT. „Poté my 
navrhneme nástin řešení a  studii proveditelnosti. 

Je-li přijato, stáváme se garantem odborné části projektu. Zakázku 
ošetříme smluvně po právní i obchodní stránce a snažíme se pomoci 
i s � nančním zajištěním, například formou získání grantu. Samozřej-
mostí je dohled nad realizací zakázky v praxi.“ Spektrum oborů, které 
jako garant centrum nabízí, je široké - od biomedicíncké informatiky, 
strojírenství, dopravy nebo IT technologií po ochranu kulturního dě-
dictví. 

Inovacentrum ČVUT tak poskytuje komplexní služby všem, 
kteří chtějí zvýšit svou konkurenceschopnost inovací výroby, pro-
vozu nebo služeb za pomoci odbornosti expertů nejstarší a nej-
prestižnější české technické univerzity (www.inovacentrum.cvut.
cz/inovajet).

Jak efektivní je přenos nových poznatků a technologií do pra-
xe, o tom nejlépe hovoří čísla. V současné době má Inovacentrum 
ČVUT 300 rozpracovaných zakázek, 52 spolupracujících význam-
ných průmyslových partnerů, 25 realizovaných projektů spolu-
práce s průmyslem, přičemž celkový objem sjednaných zakázek 
dosáhl hodnoty 8,5 mil Kč. V grantovém řízení se podařilo získat 
projekty za 94,4 mil. Kč. Na svém kontě má Inovacentrum ČVUT 10 
zahájených projektů komercializace, 8 spolupracujících univerzit 
v ČR i ve světě, 21 zprostředkovaných odborných konzultací, 29 
vyplněných technologických pro� lů a  1 prodanou licenci (fakta 
o činnosti za rok 2012).

Poznatky mezi vědou, výzkumem a  podnikatelskou sférou 
dokáže Inovacentrum ČVUT propojit pomocí prodeje technolo-
gií, odbornými konzultacemi, testováním v  laboratořích a  zku-
šebnách, vypracováním znaleckých posudků, rozvíjením kontak-
tů s  akademickými pracovníky, analýzou problémů, prezentací 
klíčových průmyslových témat, pořádáním odborných seminářů, 
kurzů, školení a exkurzí, studentskými stážemi v podnicích, gran-
tovým poradenstvím, řízením projektů a dalšími službami. 

Chloubou Inovacentra jsou i mezinárodní projekty, které od-
borníci z ČVUT vypracovali pro takové zákazníky jako jsou statu-
tární města Vídeň, italské Benátky, Stuttgart, ale i  městská část 
Praha 14. Praha 6, na jejímž území Inovacentrum ČVUT sídlí, do-
sud k němu cestu nenašla.  (red)

InovaJET spojuje vědu s praxí

Jaroslav Burčík
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Sledujte nás na  Facebooku:
facebook.com/minerva.� .prague

MINERVA vzkřísila fotbal na Břevnově

text: Tomáš Janovský
foto: archiv klubu MINERVA FF

Nový klub MINERVA FF rozšiřuje mapu domácího ženského fotbalu a  navazuje na  fotbalovou tradici 
na Břevnově. Stále nabírá hráčky a první sezonu bojuje ve Druhé české ženské fotbalové lize.

Břevnovský stadion (dříve známý jako FC Dragoun Břevnov) po dlouhé době ožil fotbalem vloni v září, kdy tu 
nový ženský klub MINERVA FF odehrál svůj první mistrovský zápas ve druhé lize. Minerva, antická bohyně války 
v názvu, klub motivuje k bojovnosti a ofenzivní hře. 

Na hřišti řádí i „mrňouskové“
Od začátku se zaměřujeme na tým žen, dorostenky, žákyně i děti. Během první sezony 

jsou naše ženy na osmé příčce ligy, odehráli jsme řadu kvalitních zápasů se silnými a zku-
šenějšími soupeři a  jako nováčci si vůbec nevedeme špatně. Prioritou klubu je však práce 
s mládeží. Naše starší žákyně (do 15 let) jsou zatím nejlepší ve druhé lize. Doufáme, že se nám 
tuto pozici podaří udržet a ligu hned napoprvé vyhrajeme.  

Břevnovský stadion si oblíbily také nejmenší děti. Holčičky a chlapečci už od tří let u nás 
na hřišti formou hry získávají fotbalové základy a rozvíjejí svůj vztah k pohybu. Rodiče si při 
dětském tréninku odpočinou a můžou si posedět na zahrádce restaurace, ze které mají dobrý 
výhled na hřiště. Pro rodiče, kteří se naopak chtějí do aktivit svých dětí zapojit, připravujeme 
společné sportovní akce a soutěže.     

Žákyně, do toho! 
Ženský fotbal nyní 

prožívá velký boom a no-
vinkou, kterou Fotbalová 
asociace České republiky připravuje na příští sezonu, je soutěž 
kategorie žákyň do 12 let. Náš klub chce být u toho a vytvořit 
tým v  této věkové kategorii je jedním z  našich hlavních cílů 
pro příští sezonu. Nábor již probíhá. Stále hledáme dívky, které 
nemusí mít zkušenosti s fotbalem, ale především velkou chuť 
se do něj pustit, najít si kamarádky naladěné na stejnou vlnu 
a stát se součástí skvělé sportovní party.    

Na hřiště ale mohou přijít i ti, kteří se na fotbal raději dívají. 
MINERVA FF chce hrát fotbal, který bude také divácky atrak-
tivní. Srdečně proto na  hřiště zveme 
všechny příznivce kopané. Přijďte 
se přesvědčit o tom, že ženský fot-
bal stojí za to. Oproti mužskému 
v něm často padá více gólů.   

Hraješ fotbal a chceš se stát 
součástí týmu MINERVA FF? 
Přihlas se!
Přihlásit se může kdokoliv ve věku: 

3 - 6 let (děti)
7 – 12 (mladší žákyně)
13 – 15 (starší žákyně)
16 – 18 (dorostenky)
19 a výše (ženy)

Při výběru nerozhodují zkušenosti 
s fotbalem, ale motivace a chuť ho 
hrát. 

Informace a přihlášky:
minerva@minervaff .cz

Domácí zápasy klubu MINERVA FF do konce sezony

Neděle 28.4.2013  16:00 MINERVA FF – FK Dukla Praha (2. liga žen)
Středa  1.5.2013  11:30 MINERVA FF – FK Dukla Praha (2. liga žákyň U15)
Středa  1.5.2013  12:50 MINERVA FF – FK Baumit Jablonec (2. liga žákyň U15)
Středa  1.5.2013  14:10 MINERVA FF – FK Bohemians Praha (2. liga žákyň U15)
Středa  1.5.2013  15:10 MINERVA FF – FC Slovan Liberec (2. liga žákyň U15)
Středa  1.5.2013  17:00 MINERVA FF – DFK Teplice (2. liga žen)
Sobota 11.5.2013  17:00 MINERVA FF – AC Uragán Ústí nad Labem
Neděle 19.5.2013  17:00 MINERVA FF – FC Slovan Liberec (2. liga žen)
Neděle 26.5.2013  17:00 MINERVA FF – FK Bohemians Praha (2. liga žen)
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Necelých devadesát let po  prvním 
letu začala Českým aeroliniím nová 

etapa. Ve středu 10. dubna  byla v pro-
storách Úřadu vlády podepsána smlou-
va o  koupi 460  725 kusů akcií Českých 
aerolinií (ČSA), což představuje 44% po-
díl ČSA společností Korean Air. Korejci 
podle evropských zákonů zatím nemo-
hou koupit majoritní podíl, mají však 
ve  smlouvě opci na  odkup zbylé části, 
pokud by to evropská legislativa umož-
nila. Za českou stranu se podpisu účast-
nili předseda vlády České republiky Petr 
Nečas, ministr � nancí České republiky 
Miroslav Kalousek, generální ředitel 
a  předseda představenstva Českého 

ZÁSTUPCI KOREAN AIR
podepsali smlouvu o vstupu do ČSA

Ministr � nancí Miroslav Kalousek, prezident Miloš Zeman, předseda představenstva společnosti Korean Air Yang Ho Cho, 
předseda představenstva Českého aeroholdingu Miroslav Dvořák, prezident Korean Air Chang Hoon Chi 
 

aeroholdingu Miroslav Dvořák, předse-
da dozorčí rady Českého aeroholdingu 
Michal Mejstřík a vrchní ředitel a 1. mís-
topředseda představenstva Českého 
aeroholdingu Petr Vlasák. Korejského 
leteckého přepravce zastupovali Yang 
Ho Cho, předseda představenstva spo-
lečnosti Korean Air, Chang Hoon Chi, 
prezident Korean Air a Won Tae Cho, vý-
konný viceprezident pro strategii. Korea 
Air byl jediným zájemcem o ČSA, který 
nakonec podal závaznou nabídku. Ae-
rolinky kvůli příchodu Korejců obnovily 

některé linky po Evropě, které před ča-
sem zrušily, například do Curychu nebo 
Mnichova. Právě ty mají využít cestující 
ze Soulu při přestupu v  Praze. Korejci 
totiž chtějí z Prahy vybudovat malý stře-

doevropský přestupní terminál. Korea 
Air v  současné době využívá více než 
1  400 letadel, jejichž většinu tvoří dál-
ková � otila - Airbusy 330, Boeingy 777 
a  747 Jumbo a  nejmodernější Airbusy 
380. Hledání strategického partnera pro 
společnost České aerolinie bylo tímto 
krokem úspěšně završeno. 

zdroj: Letiště Praha, a.s. 
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11:00   soutěžní přehlídka 
    lékařských kapel

19:00  jam session 
    a slavnostní        
    vyhlášení vítěze

Pořádají: Medialní partneři:

24. 5. 
18:00 opening party

POEZIE

DICK´O BRASS

HUDEBNÍ VARIACE
VERNISÁŽ VÝSTAVY UMĚLECKÝCH DĚL  

B.LUES

DĚDOVA MÍZA

IMRAN ZANGI & BRATŘI V RYTMU

KOKEŠ JAZZ TRIO

LAZARETH

S. D. R.

STATUS 3

THE VILLAINS

Písecká brána, K Brusce 5, Praha-Hradčany

PRVNÍ ROČNÍK MULTIŽÁNROVÉHO FESTIVALU LÉKAŘŮ – UMĚLCŮ

300 m metro Hradčanská, 200 m tramvajová zastávka Chotkovy sady

VSTUP ZDARMA 

Záštitu nad festivalem převzali: 
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hlavního města Prahy, Ing. Marie Kousalíková, starostka MČ Prahy 6

PÁTEK 24. 5. – SOBOTA 25. 5.

BÍLÁ NEMOC

ŠKOLENÍ SESTER

www.doktorfest.cz

25. 5. 

HUDBA LÉČÍ

Partneři: 

Festival moderuje herec a fyzioterapeut PAVEL KŘÍŽ

doktorfest_plakat_A2_tisk.indd   1 19.4.2013   12:59:59



Ať se děje cokoliv, můžete se na ni spolehnout.
Nová ŠKODA Octavia jistí Vaše bezpečí v každém okamžiku.

Nová ŠKODA Octavia nabízí ty nejmodernější technologie, které dbají o Vaše bezpečí. Větší jistotu na cestách Vám
přináší například asistenční systém Lane Assistant, který využívá multifunkční kameru ve zpětném zrcátku a dokáže
udržet vůz ve správném jízdním pruhu. Nebo také Driver Activity Assistant s funkcí rozpoznání únavy řidiče při rychlosti
nad 65 km/h. Nad bezpečností svého vozu nepřestanete žasnout. Nové zážitky čekají.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Zaregistrujte se na www.zazijteoctavii.cz
a přijďte na testovací jízdu.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km

Jistíme Vás. A hned několikrát.
Nová ŠKODA Octavia s inteligentními asistenčními systémy

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 10 12 12
www.prerost-svorc.cz
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