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mnohým velkým objevům a vůbec 
pokroku v lidských dějinách předcháze-
ly neúspěšné pokusy a omyly, které ved-
ly do slepé uličky. Bez omylů by se ale 
vývoj lidstva nekonal, protože ukázaly, 
kudy cesta nevede, a přinášely poučení, 
jak se chybám příště vyhnout. Vždy se 
našel někdo, kdo se při hledání něčeho 
nového rizika omylů nebál, konec konců 
vždyť chybovati je lidské.

Dnes chci však mluvit o zcela jiné 
sortě omylů. Jistě, každý má na omyl 
právo, ale nesmí to být výmluva na 
nedbalost a šlendrián. Bohužel, větu 
„Jsem jenom člověk!“ či jinou její vari-
antu lze slyšet čím dále, tím častěji a vy-
slovuje ji obvykle ten, kdo se dopustil 
nějaké chybky nebo omylu, jež postih-
ly někoho jiného a který konstatová-
ním své příslušnosti k  lidskému rodu 
zdůvodňuje svoji lajdáckost. Následky 
sice nebývají nijak fatální, ale dokážou 
otrávit. Třeba když řidič v autobuse za-
pomene na oznámení aktuální stanice, 
načež na té příští zazní z reproduktoru 
název již minulé, což se šofér ne vždy 
úspěšně snaží napravit přenastavením 
systému, takže na další stanici se ozve 
už úplný nesmysl. A vy, protože to tam 
neznáte, s důvěrou v hlášení vystoupí-
te a následně poznáte, že to bylo před-

časné (nebo naopak pozdě). Po kontro-
le jízdního řádu a zjištění, že další spoj 
z  úsporných důvodů jede nejdříve za 
půl hodiny, jdete pěšky tam, kam jste 
chtěli docestovat autobusem. Spílajíc 
řidiči, jenž opomněl hlášení spustit, 
byste v  té chvíli spíše než tomu, že je 
jenom člověk, přemýšleli o jiném jeho 
zařazení do živočišné říše.

Smažený řízek s  bramborovým sa-
látem je klasika, které rád neodolám. 
Řízek může být telecí, vepřový, krůtí, 
kuřecí… Když si objednám takový nebo 
makový, připravuji si chuťové buňky 
už předtím, než přistane přede mnou 
na stole. O to větší je rozčarování, když 
oproti očekávání má základ objednané-
ho šnyclu původ spíše v kurníku než ve 
chlívku. Kuchař se spletl. Nebo číšník? 
Když jsem se ho zeptal, rozhořčeně od-
pověděl: „Jsem jenom člověk, pane!“ Do 
té chvíle jsem o tom nepochyboval, leč 
podstatu věci to jaksi nevyřešilo.  

Rámovat obrazy si nedávám moc čas-
to, stěny bytu máme už obsazené. Mís-
tečko na jednu z drobných gra� k se však 
ještě našlo. Dlouho jsem vybíral vhodný 
rám, velikost a barvu pasparty a těšil se, 
až si pro zarámovaný obrázek dojdu. 
Výsledek dopadl na první pohled vý-
borně, jenom jedna drobnost se nepo-

vedla: očko na druhé straně rámu bylo 
zapuštěno tak, že po zavěšení by gra� ka 
visela vzhůru nohama. „Jejda, chybič-
ka se vloudila,“ pravil vesele rámař. „Nu 
což, dám Vám slevu.“ Ani jsem nečekal, 
až mne ten dobrý muž upozorní, že je je-
nom člověk a slevu jsem rovnou odmítl. 
Druhý pokus se mu už podařil.

Zdánlivě drobná nedbalost však 
může zavinit i dalekosáhlé důsledky. 
Mezi ně patří například selhání tech-
niků řídícího centra NASA majících na 
starosti průzkumný program sondy 
Mars Climate Orbiter. Ta měla sledovat 
klimatické podmínky na rudé planetě. 
Devět měsíců cestovala vesmírem, pak 
měla být navedena na oběžnou drá-
hu Marsu, vstoupit do jeho atmosféry 
a proletět v  bezpečné vzdálenosti nad 
povrchem. Sonda však klesla nad po-
vrch planety příliš nízko a zvýšeným 
třením o hustší vrstvy atmosféry se 
doslova upekla a zřítila se. Vyšetřování 
ukázalo příčinu, jež spočívala v triviální 
lidské chybě: navigační příkazy ze Země 
byly sondě zasílány v USA používaných 
anglických jednotkách, zatímco sonda 
sama byla naprogramována v jednot-
kách metrických. 

Jiří Hruška



ÚVN má novou nemocniční kap-
li. Ve středu 8. dubna byla v Ústřed-
ní vojenské nemocnici slavnostně 
otevřena nová nemocniční kaple 
Milosrdného Samaritána. Požehnali 
ji kardinál Dominik Duka a předseda 
Ekumenické rady církví Daniel Faj-
fr za přítomnosti náměstka minist-
ra obrany Tomáše Kuchty, zástupce 
náčelníka GŠ generála Františka Ma-
lenínského, představitelů duchovní 
služby AČR a dalších významných 
hostů. Slavnostní akt uvedl ředitel 
ÚVN profesor Miroslav Zavoral: „Naší 
snahou je poskytovat špičkovou léčbu 
i péči a také vytvářet v naší nemocni-
ci příjemné prostředí. Věřím, že se náš 
záměr daří naplňovat a že se kaple sta-
ne duchovním centrem, které důstojně 
poslouží pacientům, jejich blízkým, za-
městnancům nemocnice a také klien-
tům Domova pro válečné veterány, kte-

ří zde prožívají podzim svých životů.“
Kaple byla požehnána, aby byla mís-
tem naděje, klidu ve chvílích nejis-
toty a úzkosti, aby to bylo místo, kde 
lze projevit radost a vděčnost, aby 
zde nemocní nacházeli povzbuzení 
a novou naději, aby se zde posilovala 
ochota lékařů a zdravotníků pomáhat 
svým bližním a prohlubovala se jejich 
otevřenost pro každého člověka, aby 
kaple vedla všechny, kdo sem budou 
přicházet v dobrém a v pravdě, daro-
vala jim svůj pokoj, upevňovala v nich 
jejich vzájemné vztahy a pomáhala 
jim, aby statečně přemáhali své bo-
lesti, nemoci a všechny životní útra-
py. Duchovní služba má v ÚVN pevně 
zakotvenou tradici. První kaple byla 
v počátcích nemocnice v pavilonu gy-
nekologie a porodnice, protože zde 
byly křtěny děti. Posléze byla kaple 
zrušena a až v 90. letech byla opět 

zřízena, ale stranou veškerého dění. 
Vzhledem k tomu, že je ÚVN vojen-
skou nemocnicí, poskytují a zpro-
středkovávají zde duchovní službu 
vojenští kaplani. V novodobé historii 
byl prvním z nich od počátku roku 
2006 Pavel Ruml, který působí jako 
vojenský kaplan AČR již od roku 1999. 
V roce 2013 ho vystřídal současný 
kaplan ÚVN mjr. Mgr. Jan Blažek. Oba 
jsou evangeličtí faráři, na vyžádání 
zprostředkují návštěvu duchovních 
i jiných církví. Kaple s bezbariérovým 
přístupem je umístěna v přízemí pa-
vilonu B, byla postavena na základě 
návrhu autorů Ing. arch. Ivana Vavříka 
a Ing. arch. Matyáše Roitha. Nese ná-
zev Milosrdného Samaritána, který je 
symbolem služby lidem v nouzi a po-
třebě. Samotná rekonstrukce prostor 
nové kaple trvala necelé čtyři měsíce. 
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Pravidelná kulturní 
a společenská setkání 
⟶ VSTUP ZDARMA

Fresh Senior⟶klub
PROGRAM KVĚTEN 2015 

05/05
 Písecká brána 16:00 

12/05
 Villa Pellé 17:00 
 nutná rezervace 

19/05
 Villa Pellé 16:00 
 nutná rezervace 

26/05
 Villa Pellé 16:00 

15/06
 Villa Pellé 16:00 

Skupinové bubnování
Přijďte se rozvlnit s Petrem Šušorem.

To je... Miroslav Šašek 
Přednáška Olgy Černé o Miroslavu 
Šaškovi, výjimečném českém malíři, spiso-
vateli a nezaměnitelném ilustrátorovi. 

Alternativní přístupy v léčbě 
bolesti kloubů s MUDr. Rudolfem 
Zemkem
Dnešní medicína dovede mnoha lidem po-
moci, ale ne všem. Ti pak hledají možnosti 
alternativního léčení.

Oslava světového dne her
Nezáleží na věku, záleží na hravosti. 
Vezměte svá vnoučata a děti a poměřte své 
herní schopnosti.

FRESH SENIOR FESTIVAL 2015
Třetí ročník festivalu proběhne 15. 6. 
na Mezinárodní den boje proti násilí 
na seniorech ve Ville Pellé a jejím okolí 
v Praze 6. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Fresh Senior
⟶festival 
2015
15. 6. 2015, od 11.00
Villa Pellé

⟶Petra Janů
⟶Ježkovy stopy
⟶Václav Koubek
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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 A INFORMACE

Přímo k vám míří nová, nepřehlédnutelná generace modelů ŠKODA 
Fabia a Fabia Combi s nákladem zábavy pro vaši rodinu a nealko 
nápojem Kofola jako dárkem ke každé testovací jízdě. Kromě skvělých 
zážitků můžete vyhrát i nový vůz ŠKODA Fabia Combi. U nás to bude 
stát za to!

NOVÁ ŠKODA FABIA

SE MUSÍ ZAŽÍT!

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Testovací jízdy 
Fabia 2015

Soutěžte o nový vůz 
ŠKODA Fabia Combi

testovacijizdyskoda.cz

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 
3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Oficiální partneři projektu:

Těšíme se na vás:
v neděli 31. 5. 2015 od 11.00 do 18.00 hod., parkoviště OC Šestka

Untitled-535   1 20.4.2015   14:04:08
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O pozemky u Džbánu má zájem 
město. Hlavní město chce koupit po-
zemky kolem koupaliště Džbán. Majitel 
pozemků, společnost Molepo, v  této 
lokalitě plánovala bytovou výstavbu. 
Projekt ale narazil na nesouhlas míst-
ních obyvatel a radnice Prahy 6. Této 

společnosti se nepodařilo prosadit změ-
nu územního plánu, která by výstavbu 
umožnila, a tak chce pozemky prodat. 
Firma koupila pozemky od někdejšího 
podniku Pražské kanalizace a vodní toky, 
údajně za 80 milionů korun.  

Radnice nově inkasuje za trhy té-
měř milion korun ročně. Rada měst-
ské části Prahy 6 koncem března schvá-
lila dodatek ke smlouvě o provozování 
farmářských trhů na Vítězném náměs-
tí v Dejvicích. Původní smlouva platí 
do konce roku 2016. Díky dodatku ke 
smlouvě bude radnice nově od po-
řadatelů trhů inkasovat ročně částku 
907 tisíc 500 korun a trhy bude mož-
né v sobotu prodloužit o čtyři hodiny, 
z nynější druhé hodiny odpoledne až 
do šesté hodiny večerní. „Myslím, že 
bez počáteční podpory radnice by v Pra-
ze 6 farmářské trhy vůbec nevznikly. Po 
pěti letech úspěšného provozování však 
podle nás nadešel čas, aby se vložené 
investice začaly naší městské části po-

stupně vracet,“ řekl Jan Lacina, zástupce 
starosty Prahy 6, který byl pověřen vy-
jednáním dodatku k původní smlouvě. 
Zdůraznil přitom podmínku Prahy 6, že 
zpoplatnění trhů nebude přeneseno 
na prodejce ve stáncích, takže nevznik-
ne žádný důvod pro zdražení prodáva-
ného sortimentu zboží pocházejícího 
především od tzv. prvovýrobců. „Ve-
dením radnice jsem byl pověřen provést 
revizi všech tzv. majetkových smluv. Ob-
dobným způsobem budeme postupovat 
i v případě ostatních smluv. Naším cílem 
je zlepšit hospodaření radnice se svým 
majetkem, zajistit větší odpovídající 
příjmy,“ potvrdil Jaromír Vaculík, radní 
Prahy 6 odpovědný za ekonomiku. 

Programové prohlášení Rady MČ 
Praha 6. V pátek 10. 4. 2015 schváli-
la Rada městské části Praha 6 jeden ze 
zásadních dokumentů - Programové 
prohlášení na období 2014 - 2018. Před-
kládáme programové prohlášení Rady 
městské části Praha 6, které bude slou-
žit jednotlivým členům koalice jako vo-
dítko a vám jako jeden z nástrojů kont-
roly. Byť se na první pohled může zdát, 
že naši městskou část vede nesourodé 
uskupení pěti stran, není tomu tak. Ko-
alice tvořená TOP 09, ANO 2011, Stranou 
zelených, Starosty a nezávislými a KDU–
ČSL je logickým vyústěním dlouhodobé 
frustrace občanů Prahy 6 z předchozích 
vlád, spojuje ji touha a odhodlání doká-
zat, že vše jde dělat ještě lépe a efektiv-
něji. V tomto programovém prohlášení 
nenajdete obecné líbivé proklamace, ve 
kterých bychom slibovali pravidelnou 
údržbu chodníků, pečlivou správu ma-
jetku nebo hospodárné vedení úřadu. 
Agenda související s běžným provozem 
totiž dle našeho soudu do strategického 

dokumentu nepatří. A programové pro-
hlášení chápeme právě jako strategický 
výhled do dalšího období, které záměrně 
nelimitujeme pouze čtyřmi roky. Praha 
6 je totiž natolik významnou městskou 
částí, že si nezaslouží jen krátkodobé 
výhledy. Nová rada si jako své hlavní cíle 
stanovila revizi všech smluv, a to nejen 
majetkových, efektivní hospodaření, 
proaktivní přístup k seniorům a sociálně 
potřebným, školství na špičkové úrovni, 
čisté ulice a upravenou zeleň. Veřejnou 
správu chceme co nejvíce otevřít veřej-
nosti, která má právo účastnit se rozho-
dování o budoucnosti svého okolí v ma-
ximální možné a přípustné míře. Vysoký 
standard služeb je opět další ze samo-
zřejmostí, kterou není třeba podrobně 
zmiňovat. Praha 6 pro nás je a vždy bude 
na prvním místě. Náš čas a energii jsme 
připraveni v následujících letech věnovat 
vám a naší městské části, našemu domo-
vu. Celé programové prohlášení nalez-
nete na stránkách městské části Prahy 6.

Prázdniny v  mateřských školách. 
V  červenci a srpnu 2015 bude běžný 
provoz v  mateřských školách v  soula-
du  s  platnými předpisy přerušen.  Měst-
ská část Praha 6 však pro zájemce za-
jistila v několika mateřských školách 
prázdninový provoz. Organizovány jsou 
tematické městské tábory (MT), letní 
školičky (LŠ) a letní tábory (LT). V přípa-

dě malého zájmu o jednotlivé termíny 
a aktivity bude docházet k  úpravám. 
Nabídka může být rozšířena v  přípa-
dě dalších zájemců o pronájem prostor 
MŠ k  podobným účelům. Termíny při-
jímání přihlášek, konkrétní podmínky 
a organizační pokyny včetně spojení na 
konkrétní osoby poskytnou pořádající 
mateřské školy.



Je to teprve měsíc, co byla přestřižena 
symbolická páska a prodloužení metra 
A začalo sloužit veřejnosti.

6. duben 2015 se tak zapsal mezi další his-
torická data pražské hromadné dopravy. 

Na novém úseku metra A jsou čtyři sta-
nice: Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petři-
ny a Nemocnice Motol.

O to, kam a kudy bude trasa A ze sta-
nice Dejvická vedena, se vedly diskuse už 
od 90. let minulého století. V dubnu 2005 
pražský magistrát rozhodl o prodloužení 
metra přes Červený Vrch, Veleslavín, Pet-
řiny, Motol, Bílou Horu, Dědinu, Dlouhou 
Míli až na letiště v Ruzyni. 

Příprava projektu začala v  roce 2007, 
o tři roky později byly zahájeny první sta-
vební práce. To už se však počítalo s ko-
nečnou stanicí u motolské nemocnice 
a případné pokračování zůstalo pouze 
ve fázi úvah.   

Stavba se rozjela naplno. Z Vypichu 
směrem do Dejvic pracovaly razicí štíty 
Tonda a Adéla na dvou jednokolejných 
tunelech, které byly dokončeny ke konci 
roku 2012. V  opačném směru z Vypichu 
na Motol byl vyražen starší metodou je-
den velký dvojkolejný tunel. Zároveň se 
budovaly všechny čtyři nové stanice.

STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN JE V PROVOZU
NASTUPTE SI,

budovaly všechny čtyř

01. 2012

01. 2012

11. 2010

04. 2010
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Výstavbu jedné z nich - stanice Ná-
draží Veleslavín – od posvěcení sošky 
patronky horníků sv. Barbory na sa-
mém počátku prací, až po uvedení do 
provozu, dokumentují naše fotogra-
fi e. Můžete si na nich připomenout 
rozsáhlé uzavírky silničního provozu, 
budování ohromné stavební jámy, 
činnost razicího štítu, stavbu vestibulu 
a mnohé další související práce, kte-
rých bylo nepočítaně.

Stanice je ražená, trojlodní, nástupi-
ště se nachází 20,4 metrů pod terénem 
a je dlouhé 201 metrů.   

Původně se na povrchu počítalo 
i s výstavbou několikapatrového parko-
vacího domu pro cca šest stovek aut, na 
jehož střeše měl být autobusový termi-

nál. Z fi nančních důvodů se tak, bohužel, 
nestalo. Auta si tak hledají místo v okolí. 

Stanice Nádraží Veleslavín je patrně 
nejvytíženější na novém úseku metra. 
Vznikl zde důležitý dopravní uzel a končí 
tady řada městských, příměstských a regi-
onálních autobusových spojů, které dříve 
jezdily až na Dejvickou. Konečnou tu má 
i linka 119 na letiště. Jestli je však nyní do-
prava pro cestující rychlejší, je poněkud 
otázka, protože bez ohledu na přepravní 
špičku sem i odpoledne a vpodvečer za-
tím metro jezdí pouze každým druhým 
spojem. (Totéž pochopitelně platí i pro 
ostatní stanice nového metra.) K cestovní 
rychlosti je tak třeba prakticky v polovině 
případů připočítat 6-10 minut čekání na-
víc. Zda se to změní, záleží i na podnětech 
od cestujících, které se po určitém čase  
provozu budou vyhodnocovat. 

O tom, že cestování metrem je pohodl-
nější a obslužnost západní části města se 
zlepšila, není třeba pochybovat. 

Praha 6 si nyní zprovozněním prodlou-
žení linky A může oddychnout od zátěže 
opravdu velké a rozsáhlé stavby. 

Jiří Hruška
foto: Miloslav Přerost

draží Veleslavín – od posvěcení sošky 
patronky horníků sv. Barbory na sa-
mém počátku prací, až po uvedení do 
provozu, dokumentují naše fotogra-
fi e. Můžete si na nich připomenout 
rozsáhlé uzavírky silničního provozu, 
budování ohromné stavební jámy, 
činnost razicího štítu, stavbu vestibulu 
a mnohé další související práce, kte-
rých b

Stanice je ražená, trojlodní, nástupi-
ště se nachází 20,4 metrů pod terénem 
a je dlouh

Původně se na povrchu počítalo 
i s výstavbou několikapatrového parko-
vacího domu pro cca šest stovek aut, na 
jehož střeše měl být autobusový termi-
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V úterý 31. března byla možnost navštívit americké vojáky a prohlédnout si jejich vojenskou techniku v kasárnách Ruzyně. Kromě 
tisíce návštěvníků se přišel podívat  i starosta Městské části Praha 6 Ondřej Kolář a několik radních.

AMERIČTÍ VOJÁCI V RUZYNI
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O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

Ústřední vojenská nemocnice je je-
dinou vojenskou fakultní nemocnicí 
v České republice, která je výcvikovým, 
vzdělávacím a odborným zdravotnickým 
zařízením Armády České republiky. 

Jako jedna ze tří vojenských nemocnic 
může ÚVN poskytovat kompletní soubor 
posudkových služeb pro AČR. Garan-
tem a organizátorem těchto služeb je 
Přezkumná komise. Ta představuje dvě 
základní oblasti – vyšetřování uchazečů 
o vstup do AČR formou lékařských vy-
svědčení a provádění přezkumných řízení 
s vojáky v činné službě.

Přezkumná komise ÚVN (PK) organi-
zuje vyšetření uchazečů na jednotlivých 
odborných odděleních nemocnice. Na 
závěr lékař PK stanoví zdravotní způsobi-
lost uchazečů ke vstupu do AČR, ke stu-
diu na vojenských vysokých školách nebo 
k zařazení do aktivních záloh a vyjadřuje 
se i k přijímání uchazečů o studium na 
vojenskou střední školu. Dále lékaři PK 
posuzují schopnost vojáků v činné službě 
k  výkonu specializovaných funkcí, které 
mají zvýšené nároky na zdravotní stav 
(výsadkář, průzkumník apod.). Počty těch-
to vyšetření v  jednotlivých letech vyplý-
vají z požadavků MO na doplňování AČR.

Přezkumné řízení změny zdravotního 
stavu vojáka v činné službě vede k posou-
zení jeho další schopnosti/neschopnosti 
k  výkonu vojenské služby, případně sta-
novení omezení pro výkon služby v  dů-
sledku onemocnění nebo úrazu.

PK organizačně zabezpečuje zdravot-
ní prohlídky i pro další smluvní subjekty 
mimo AČR (např. pro Ministerstvo vnitra, 
Celní správu), které jsou uskutečňovány 
v ÚVN na základě uzavřených dvoustran-
ných smluv. Ročně se v  ÚVN uskuteč-

ní přes 300 přezkumných řízení a např. 
v roce 2014 bylo vydáno 2400 lékařských 
vysvědčení, což vysoko převyšuje všech-
na ostatní vojenská zdravotnická zařízení.

V rámci nemocnice působí Ústřední 
lékařsko-psychologické oddělení, které 
se dělí na sekci klinické psychologie, jejíž 
součástí jsou i specializované poradny, 
a sekci expertizní, výběrovou. Sekce kli-
nické psychologie se věnuje komplexní 
psychodiagnostické, léčebné, poraden-
ské a posudkové činnosti. Kromě nich po-
skytuje i konziliární služby (včetně krizové 
intervence) nemocným i jejich rodinným 
příslušníkům. V  rámci psychoterapeutic-
kých služeb poskytuje individuální i sku-
pinovou psychoterapii pro hospitalizova-
né i ambulantní pacienty. 

Expertizní sekce oddělení vyšetřila 
v roce 2014 na dva tisíce žadatelů o službu 
vojáka z  povolání, vyšetřuje vojáky před 
odjezdem do mise a po návratu, posuzuje 

psychickou způsobilost vojenských speci-
alistů, jejichž odbornost si vyžaduje velké 
psychické zatížení, jako jsou například py-
rotechnici či výsadkáři. Dlouholetá praxe 
v oblasti dopravně-psychologických vy-
šetření a výběru osob pro specifi cké pro-
fese jak v civilním sektoru, tak v ozbroje-
ných složkách umožnila oddělení zařadit 
se mezi přední pracoviště personálního 
výběru pro náročná povolání.

Psychologické oddělení také zajišťuje 
odbornou péči pro personál ÚVN formou 
speciálních výcvikových programů zamě-
řených především antistresově, na zlepše-
ní schopnosti komunikace a na regenera-
ci psychických sil.

Oddělení nemocí z povolání posky-
tuje pracovně-lékařské služby pro AČR 
a organizace, jejichž zřizovatelem je Mini-
sterstvo obrany (MO). Jedná se především 
o  preventivní pracovnělékařské prohlíd-
ky a  posuzování zdravotní způsobilosti 

ČINNOST ÚVN VE PROSPĚCH ZŘIZOVATELE
V našem cyklu „…od nemoci ke zdraví…“ dlouhodobě představujeme Ústřední vojenskou nemocnici jako špičkové zdra-

votnické zařízení na území Prahy 6, které poskytuje péči široké veřejnosti. Tentokrát se však budeme blíže věnovat činnosti 
ÚVN ve prospěch jejího zřizovatele, kterým je Ministerstvo obrany ČR. Podrobnosti nám poskytla vedoucí Odboru komuni-
kace a propagace a tisková mluvčí ÚVN Mgr. Jitka Zinke, z jejíchž podkladů čerpáme.
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k práci zaměstnanců vykonávajících prá-
ce rizikové nebo práce s rizikem ohrožení 
zdraví. Důležitou součástí služeb pro MO 
je posudková činnost a vyšetření osob vy-
sílaných do zahraničí před výjezdem a po 
návratu (vojenské mise, struktury NATO, 
vojenští přidělenci při diplomatickém 
zastoupení, účastníci vojenských odbor-
ných kurzů a stáží).

Oddělení nemocí z povolání ÚVN je dle 
zák. č. 373/2011 Sb. a Rozkazu MO jako 
jediné oprávněno uznávat nemoci z  po-
volání v rezortu MO.

Centrum ambulantní zdravotní 
péče zahrnuje polikliniku, program Ze-
lená cesta a  ambulance Úřadu vlády ČR 
a Parlamentu ČR.

Středisko Poliklinika poskytuje základní 
léčebně-preventivní  péči a posudkovou 
činnost v  ambulancích praktických léka-
řů a dále specializovanou, léčebně-pre-
ventivní a posudkovou činnost  v interní 
a nefrologické ambulanci. Provádí rovněž 
některá specializovaná vyšetření. Na zá-
kladě požadavků složek MO, Generálního 
štábu AČR a silových ministerstev zajišťují 
pracovníci oddělení  zdravotnické zabez-
pečení mimořádných akcí – cvičení, vý-
jezdů, shromáždění, návštěv delegací aj. 

Program Zelená cesta je samostat-
ným programem vytvořeným primárně 
pro zajištění ambulantních zdravotních 
služeb pro potřeby armády, Ministerstva 
obrany, válečných veteránů, vojenských 

důchodců a dalších kategorií pacientů 
složek integrovaného záchranného sys-
tému. Jedná se o pracoviště poliklinické-
ho charakteru se specifi ckým objednáv-
kovým systémem, který mohou využít 
pouze pacienti registrovaní do databáze 
programu. Pro klienty programu Zelená 
cesta jsou vyčleněny odborné ambulan-
ce a ostatní odborná pracoviště, která 
pro ně mají vyčleněné termíny. Během 
roku 2014 získalo oprávnění k  využívání 
této nadstandardní služby 1 922 nových 
klientů a prostřednictvím programu bylo 
v roce 2014 ošetřeno v odborných ambu-
lancích ÚVN 8 936 klientů.

V  rámci ambulantní i hospitalizační 
a ošetřovatelské péče Ústřední vojenská 
nemocnice pečuje o válečné veterány. 
Ambulantní péče je poskytována zejmé-
na v rámci výše uvedeného programu Ze-
lená cesta. Ošetřovatelskou péči zajišťuje 
Domov péče o válečné veterány a další 
oddělení, zejména pak Domov se zvlášt-
ním režimem. V ÚVN je pečováno o čtyři 
desítky veteránů 2. světové války. 

Domov péče o válečné veterány 
(DPVV), jehož je ÚVN provozovatelem, 
je určen pro válečné veterány – držitele 
osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb., 
o válečných veteránech, a jejich manželky 
nebo družky, jejichž zdravotní stav nevy-
žaduje trvalou péči a kteří jsou schopni se 
o sebe postarat. V  DPVV je poskytováno 
bydlení, strava a služby spojené s poby-

tem (pomoc při oblékání, osobní hygie-
ně, přípravě a podávání stravy). Klient se 
podílí na úhradě nákladů na bydlení, stra-
vu a  služeb spojených s  pobytem; výše 
a způsob úhrady jsou stanoveny vyhláš-
kou č. 191/2005 Sb. DPVV disponuje sed-
mi jednolůžkovými pokoji a jedním dvou-
lůžkovým pokojem, všechny vybavené 
kuchyňským koutem a příslušenstvím. 

V roce 2014 bylo v DPVV umístěno de-
set válečných veteránů.

Komplexní péči poskytuje Domov se 
zvláštním režimem. Jedná se o registrova-
nou sociální pobytovou službu zřízenou 
dle § 50 zákona 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, která poskytuje trvalý pobyt 
osobám majícím sníženou soběstačnost 
z  důvodu chronického duševního one-
mocnění a  osobám se stařeckou, Alzhei-
merovou nebo jinou demencí, které mají 
z  důvodu těchto onemocnění sníženou 
soběstačnost a jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Režim tohoto pracoviště je přizpůsoben 
specifi ckým potřebám klientů. Zdravotní 
péče je zde zajištěna pouze nelékařskými 
zdravotnickými profesemi, neposkytuje 
tedy léčebnou ani diagnostickou činnost. 
Lékařská péče je zajištěna ambulantně. 
Kapacita je 30 lůžek. Cílovou skupinou 
oddělení jsou primárně váleční veteráni. 

Jiří Hruška
foto: archiv ÚVN
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SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
 5/2015

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

kvě� n 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

květen 2015

01. 05. PÁ PRSTEN PANA NIBELUNGA 
02. 05. SO NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU 16:00
06. 05. ST KYTICE
07. 05. ČT SLEČINKY A LUPIČY 
08. 05. PÁ HODINY JDOU POZPÁTKU
09. 05. SO MAM`ZELLE NITOUCHE  16:00
10. 05. NE A DNES HRAJEME JAZZ
11. 05. PO PRSTEN PANA NIBELUNGA
12. 05. ÚT KYTICE
13. 05. ST OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
14. 05. ČT NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU
15. 05. PÁ LEVANDULE
21. 05. ČT OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
22. 05. PÁ KDYBY TISÍC KLARINETŮ
25. 05. PO SLEČINKY A LUPIČI
28. 05. ČT CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD

HOSTÉ :
03. 05. NE MÁTOVÝ NEBO CITRON  
04. 05. PO VŠECHNOPÁRTY
05. 05. ÚT VŠECHNOPÁRTY
16. 05. SO O CHYTRÉ PRINCEZNĚ  17:00
17. 05. NE TWO VOICES A IVO ŠMOLDAS
18. 05. PO VŠECHNOPÁRTY
19. 05. ÚT VŠECHNOPÁRTY
20. 05. ST SMÍCH JE ŽIVÁ VODA JOSEF FOUSEK
23. 05. SO O CHYTRÉ PRINCEZNĚ  11:00
23. 05. SO O CHYTRÉ PRINCEZNĚ  15:00
24. 05. NE AMEDEO MINGHI SUONI TRA IERI E DOMANI & INSIEME
26. 05. ÚT GOSPEL TIME PARTY
27. 05. ST NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA
29. 05. PÁ RADIM SCHWAB - MISTERO BUFFO 18:00
  (VSTUPENKY: WWW.RADIMSCHWAB.CZ)
30. 05. SO O CHYTRÉ PRINCEZNĚ  11:00
30. 05. SO O CHYTRÉ PRINCEZNĚ  15:00
31. 05. NE CESTA DO VESMÍRŮ

Kdy byla slavnostně zahájena stavba prodloužení metra trasy A?
 a) 12. 4. 2010,
 b) 4. 12. 2010,
 c) 12. 4. 2012.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
Milenka románového hrdiny Jana Maria Plojhara, se kterou se seznámil na Korfu se jmenovala c) Dragopulos.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knižní publikaci z nakladatelství FRAGMENT: 100 osobností, 
které změnily svět.
1. Vlasta Klazarová, Praha 6  2. Hana Králíková, Štěchovice  3. Marie Vocelová, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 31. května 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. května 2015,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

so 02 14:00 + 16:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
ne 03 10:30 + 14:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
út 05 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
st 06 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
čt 07 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
so 09 14:00 + 16:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
ne 10 10:30 + 14:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
út 12 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
st 13 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
čt 14 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
so 16 14:00 + 16:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
ne 17 10:30 + 14:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
út 19 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
st 20 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
čt 21 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
so 23 14:00 + 16:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
ne 24 14:00 + 16:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
út 26 10:00  JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
út 26 14:30  JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
st 27 10:00  JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
st 27 19:00  SPEJBL VERSUS DRÁKULA
čt 28 10:00  HURVÍNEK MEZI OSLY
so 30 14:00  HURVÍNEK MEZI OSLY
ne 31 14:30  HURVÍNKOVA NEBESÍČKA

V květnu soutěžíme o tři poukázky: do automyčky v Praze 6, Veleslavínské ulici, myčka je otevřená non-stop v blízkosti autosalonu 
PŘEROST A ŠVORC AUTO.



Název ulice je původní od roku 1978 
a nachází se na sídlišti Baba v  Dejvicích. 
Sídliště bylo vybudováno v  letech 1973 
– 1985 na západním konci návrší Baba. 
Název Baba je znám již z 15. století, v 17. 
století zde byla uměle upravena zřícenina 
téhož jména, jejíž novogotická úprava je 
z roku 1858. Názvy ulic byly pojmenovány 
podle významných českých architektů.

Jaroslav Fragner byl český architekt, vý-
tvarník a designér nábytku, představitel 
kubismu a funkcionalismu. Po roce 1945 
projektoval rekonstrukce památkových 
objektů, například Pražského hradu, Bet-
lémské kaple a Karolina.

Jaroslav Fragner 
se narodil 25. pro-
since 1898 v  Praze. 
Byl synem lékární-
ka a chemika Karla 
Fragnera. Jeho brat-
ry byli chemik a far-
maceut Jiří a také 
spisovatel Benja-
min, který přijal 
pseudonym Klička.

Účastnil se 1. 
světové války, kde 
byl v prosinci 1917 
vážně zraněn na 
italské frontě u Pia-
vy. Po uzdravení 
studoval na ČVUT 
architekturu u pro-
fesora Antonína 
Engela. Studia ale 
pro neshody s vyu-
čujícím nedokončil. Začal pracovat v ateli-
éru a od roku 1922 se věnoval samostatné 
práci. Své práce začal vystavovat a vstou-
pil se svými kolegy do Puristické čtyřky, 
neformálního sdružení pražských studen-
tů a od  roku 1923 byl členem Devětsilu. 
Po jeho rozpadu vstoupil v roce 1931 do 
Spolku výtvarných umělců Mánes. Zde 
se významně společensky angažoval. 
V  roce 1934 se stal předsedou skupiny 
architektů SVU Mánes, po dvou letech 
místopředsedou a po dalších třech letech 
předsedou. V  letech 1934 – 35 dokončil 
svá studia v mistrovské třídě na Akademii 
výtvarných umění u profesora Josefa Go-
čára. Po válce byl jmenován profesorem 
na Akademii výtvarných umění a v letech 

1954 – 58 zde pů-
sobil jako rektor. 
Vlastní projekční 
atelier provozo-
val po roce 1948 
pod hlavičkou 
S t a v o p r o j e k -
tu. V  roce 1953 
byl jmenován 
předsedou Sva-
zu architektů. 
V  roce 1956 
písemně pro-
testoval proti 
r o z h o d n u t í 
o zrušení SVU 
Mánes a zaba-
vení jeho ma-
jetku státem. 

V roce 1959 byl odvolán ze všech funkcí, 
ale paradoxně i zahrnut poctami, byl mu 
propůjčen Řád práce a v  roce 1965 titul 
Národní umělec. 

V počátku své kariéry byl ovlivněn ku-
bismem, sem patří třeba návrh divadla 
v Olomouci nebo realizace dětského do-
mova v  Mukařově. Na přelomu 20. a 30. 
let dospěl k funkcionalismu a v tomto sty-
lu se podílel na návrzích řady rodinných 
domků v Praze, Kolíně a jinde. Vrcholnými 
díly funkcionalismu, pro které je charak-
teristická tvarová čistota výrazu, jsou rea-
lizace jeho návrhů průmyslových objektů. 
Jde například o elektrárnu ESSO v Kolíně, 
prodejnu fi rmy Auto Tatra v  Kolíně, bu-
dovu pojišťovny Merkur s kavárnou v Re-
voluční ulici v Praze (známá jako kavárna 
Vltava) a kancelářské budovy ČTK v Ople-
talově ulici. Po druhé světové válce v pro-
jektu Parlamentu Republiky českosloven-
ské na Letné opustil funkcionalistický styl. 
Věnoval se především rekonstrukcím his-
torických objektů. Byla to přestavba Karo-
lina, rekonstrukce Betlémské kaple nebo 
úpravy na Pražském hradě. V  50. letech 
se vyrovnával s  podněty socialistického 
realismu, kdy projektoval kulturní domy 
po celé republice. Věnoval se též pedago-
gické činnosti. 

Jaroslav Fragner zemřel 3. ledna 1967.
Některé jeho stavby (elektrárna ESSO, 

rekonstrukce Karolína) jsou řazeny k  vr-
cholům české architektury 20. století.

(mip)
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FRAGNEROVA
DEJVICE - PRAHA 6

Jaroslav Fragner

Jaroslav Fragner 
se narodil 25. pro-
since 1898 v  Praze. 
Byl synem lékární-

chemika Karla 
Fragnera. Jeho brat-

far-
také 

spisovatel Benja-
min, který přijal 

eudonym Klička.
Účastnil se 1. 

světové války, kde 
byl v prosinci 1917 
vážně zraněn na 

Pia-
vy. Po uzdravení 
studoval na ČVUT 

pro-
fesora Antonína 
Engela. Studia ale 
pro neshody s vyu-
čujícím nedokončil. Začal pracovat v ateli- V roce 1959 byl odvolán ze všech funkcí, 

lémské kaple a Karolina. 1954 – 58 zde pů-
sobil jako rektor. 
Vlastní projekční 
atelier provozo-
val po roce 1948 
pod hlavičkou 
S t a v o p r o j e k -
tu. V  roce 1953 
byl jmenován 
předsedou Sva-
zu architektů. 
V  roce 1956 
písemně pro-
testoval proti 
r o z h o d n u t í 
o 
Mánes 
vení jeho ma-
jetku státem. 



Prahou 6 in-line
NOHY NA KOLEČKÁCH

Vylétají s prvními mouchami a nepoleví do pozdního podzimu. Žádná  trasa, asfaltová cesta či betonová plocha si před 
nimi nemůže být jistá. Vlají a sviští kolem, kývaje se ze strany na stranu, muži i ženy, mladí i fresh senioři, celé rodiny s dět-
mi, maminky s kočárky. Kinetická energie je hnacím motorem jejich těl, neb je uvádějí do pohybu přenášením váhy z jedné 
nohy na druhou, což je základním principem bruslení. In-liny nazujete, když se chcete rozhýbat, vyčistit hlavu, spojit schůz-
ku a kus řeči se sportem a třeba i následnou návštěvou zahradní restaurace, seznámit se se zajímavým protějškem nebo 
vyvenčit psa či děti.
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Pro většinu je bruslení na kolečkových 
bruslích rekreačním sportem a zábavou, 
pro někoho ale profesí, zaměstnáním 
nebo předmětem podnikání. K nejdůle-
žitějším profesím patří konstruktéři spor-
tovního vybavení, protože na nich do 
velké míry závisí funkčnost a bezpečnost 
kolečkových bruslí. Od r. 1760, kdy Bel-
gičan John Joseph Merlin, hodinář, vý-
robce hudebních nástrojů a především 
vynálezce nejrůznějších mechanických 
přístrojů představil a nechal patentovat 
první kolečkové brusle, přes další kon-
strukční vylepšení Jamese Plimptona 
o sto let později, byly na konci 19. sto-
letí sestrojeny brusle quads se dvěma 
páry koleček vpředu a vzadu, dnes opět 
prodávané jako dvouřadé trekové retro 
brusle. Ty původní měly kolečka zhoto-
vená z kovu, dřeva či slonoviny a byla 
těžko ovladatelná. Vynálezci experimen-
tovali dál, ale k rychlému rozvoji došlo až 
po vynalezení kuličkového ložiska v roce 
1884, které způsobilo naprostý převrat 
ve výrobě bruslí a díky lepší ovladatel-
nosti také v popularitě; na přelomu sto-
letí byla jízda na kolečkových bruslích 
oblíbenou a poměrně rozšířenou zába-
vou pro muže i ženy. 

 Skutečný vývoj  opravdové 
a dnes běžně používané in-line brusle 
začal v polovině 80. let minulého století. 
Společnost Roller Blade bratrů Olsono-
vých z Minessoty vyrobila  první in-line 
botu, skořepinu z  plastu se čtyřmi plas-
tovými kolečky s kuličkovými ložisky 
a brzdou na patě, mimochodem fi rma 
přetrvala dodnes a je jedním z největších 
prodejců in-line bruslí a příslušenství. 
Konstrukční vylepšení a technologie ma-
teriálů umožnily obrovský rozvoj spor-
tovních disciplín in-line bruslení: hokejo-
vé, rychlobruslení, freestyle, roller derby, 
rekreační, fi tness a alpine slalomové. 
Bruslaři na in-linech jsou především 
městskou komunitou, největší skupinou 
z nich se téměř okamžitě stali teenageři, 
protože in-line bruslení spojuje rychlost 
s  akrobacií, přináší pocit dobrodružství 
a potřebnou dávku adrenalinu. 

 Sportovní zájem vedl ke vzniku 
mnoha specializovaných webů, kde brus-
laři sdílí důležité informace. Především to 
jsou seznamy s popisem tras a s návody, 
jak propojit jednotlivé trasy s  atraktiv-
ními lokalitami dalších městských částí, 
s regionálními tratěmi, případně in-line 
propojit celé Česko. Další důležitou polož-
kou těchto webů jsou poradny (vybavení 
na brusle, techniky bruslení, informace 
o novinkách), půjčovny a bazary s nabíd-
kou in-line bruslí, příslušenství a dalšího 
sportovního vybavení, a také školy in-line 
bruslení včetně individuálních kurzů; ško-

lit se zájemci mohou i virtuálně pomocí 
manuálů a příruček. Portály oživují videa 
s  in-line sporty a akrobacií a odborné 
i populární články, třeba na téma hubnutí 
a formování postavy pomocí in-line brus-
lení. Dokonce si zájemci mohou kliknout 
na různé „měřáky“ sportovních výkonů 
a podle zadaných parametrů zjistit, jak 
na tom jsou a zda náhodou nemají při-
dat. Pro děti se v době prázdnin pořádají 
příměstské in-line kempy, kde sportov-
ní týden s  výukou jízdy na kolečkových 
bruslích zpestřuje výuka jazyků, výlety, 
výtvarné a hudební dílny, to vše zakonče-
né závěrečným in-line závodem.

 In-line bruslení je, jak už bylo 
řečeno, velký byznys se značnými investi-
cemi do vývoje a propagace sportovního 
náčiní, příslušenství a funkčního oblečení, 
a je to i byznys turistický, protože s in-line 
bruslaři počítají mnohé cestovní kance-
láře s  nabídkami tuzemských i zahranič-
ních dovolených či turistických zájezdů 
po nejzajímavějších, nejromantičtějších 
a nejpohodovějších trasách. 

 Na in-linech lze potkat mnoho 
solitérů, ale i osamocení bruslaři mohou 
jezdit ve dvou, pokud mrknou na in-line 
seznamku a najdou odvahu k  prvnímu 
vzkazu, jak jinak než nabídkou společné-
ho bruslení. Jako místo pro komunikaci 
a seznámení těch, kteří mají o tento sport 
zájem, slouží in-line seznamky výborně, 
i když přirozeně neexistuje statistika tak-
to vzniklých šťastných párů, ale společné 
sportování, povídání a zážitky na trase 
jsou pro to dobrým předpokladem, i když 
nic romantického nevznikne, přátel a ka-
marádů není nikdy dost. Příležitost k  se-
známení a navázání kontaktů nabízejí na 
in-line webových portálech tzv. in-line 
kalendáře se seznamem společné vyjížď-
ky bruslařů podle data a měst. Společen-
ství stejně nadšených kolečkářů tak může 
například vyjádřit svou podporu nejrůz-
nějším charitativním akcím a projektům, 
zúčastnit se soutěží nebo přímo závodů 
pro děti i dospělé.

 Jak je na tom s takovými akcemi 
Praha? Zatímco v Evropě (Berlín, Londýn, 
Bratislava) jsou rozšířené in-line jízdy 
městem, Praha něco takového v nabídce 
nemá. Jiná česká města jsou aktivnější: 
například moravská města mají dlouhole-
tou tradici in-line akcí s přátelskou atmo-
sférou, hned v květnu je nabízejí Zlín, Ost-
rava, Hodonín nebo Brno, v Čechách třeba 
Louny. Pražané si musí počkat do září.

 Praha 6 má pro in-line bruslení 
dvě klíčové lokality. K  nejhezčím a nej-
lépe vybaveným, co se zázemí pro ná-
vštěvníky a komfortu všeho druhu týče, 
patří Ladronka. Samotný sportovní are-
ál v  nedávné době prošel rekonstrukcí 

a okruh byl prodloužen o nový úsek, cel-
ková délka trasy, která je součástí praž-
ské cyklostezky, je kolem 6 km. Cesta 
s koncovými smyčkami a velmi kvalitním 
povrchem vede mezi strahovskou věží 
Českého rozhlasu a Vypichem, na dohled 
od obory Hvězda. Trasa je obousměrná, 
pro pěší je vyhrazen pás oddělený od 
dráhy dlažbou. U statku dráha tvoří další, 
čtyřsetmetrovou smyčku s mírným pře-
výšením. „Osmička“ je registrována jako 
okruh na tréninkovém deníku, kde si po 
registraci můžete sami zadávat počet na-
jetých okruhů a po roce zjistit, kolik jste 
toho najeli. Dráha je součástí udržované-
ho parku s pěkným výhledem na město. 
Celý areál je vhodný pro děti, jimž je ur-
čeno hřiště v blízkosti statku Ladronka. 
Usedlost je v centru in-line trasy, k  od-
počinku a zábavě nabízí terasu, restau-
raci, vinný sklep, bowling, občerstvení 
a půjčovnu in-line bruslí. K dispozici jsou 
tenisové kurty, beach volejbalové hřiš-
tě i venkovní posilovna. Za poplatek je 
možné si půjčit venkovní gril a udělat si 
soukromý piknik s přáteli. 

 Druhou lokalitou je lesopark 
Stromovka, jeden z největších parků 
v Praze na rozhraní 6. a 7. městské části. 
Možností k bruslení je ve Stromovce sku-
tečně hodně. Hlavní okruh měří kolem
8 km a kromě krátkého úseku s dlažeb-
ními kostkami na dvou místech, je profi l 
trasy rovný. Vcelku široká bruslařská trasa 
Stromovkou má dobrý povrch, sjízdné 
jsou i některé další asfaltové chodníčky. 
Prodloužit a zpestřit trasu můžete, pokud 
přejedete přes lávku na druhou stranu Vl-
tavy směrem k ZOO. Také Stromovka na-
bízí zahradní kavárny a restaurace, dětská 
hřiště a lavičky k posezení. 

 In-line trasy na Ladronce i ve 
Stromovce, a vlastně ve všech podob-
ně exponovaných městských parcích, 
kde se dá alespoň trochu jezdit, čehož 
bruslaři rádi a okamžitě využijí, trpí ná-
strahami a nebezpečenstvím v  podobě 
lidského mraveniště: pořád je komu se 
vyhýbat - začínajícím bruslařům, pobíha-
jícím dětem, dovádějícím psům, běžcům 
i cyklistům, opatrnosti není nikdy dost. 
Ale protože naštěstí bruslařům kolečka 
časem přirostou na nohy, obratnost, kte-
rou vyžaduje zastavení „na fl eku“ nebo 
blesková klička před náhlou překážkou, 
je jejich druhou přirozeností a většinou se 
nic nestane. Je tedy nabíledni, že kolečka 
v  jedné řadě brousí nejen povrch trasy, 
ale i pozornost, obratnost, předvídavost 
a toleranci, které se jako součást rozvo-
je osobnostních dovedností a životního 
stylu  vždycky hodí.

(red)
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Nesmrtelný Elvis, Route 66 a Midway nejen pro veterány. 

ROMANTICKÁ  A NAPOSLEDY
KALIFORNIE

Místem, které nemůžete a nechcete mi-
nout při zpáteční cestě z Utahu do Kalifor-
nie, je Las Vegas, město v nejjižnějším cípu 
Nevady, architekty poněkud vysmívané 
pro tzv. „kašírku,“ kuriózní, neuvěřitelnou 
splácaninu historizujících i moderních 
stavebních stylů; město puritány zatra-
cované pro lehké mravy a hazardní hry, 
nicméně většinou obdivované pro uvol-
něnost, s níž si obyvatelé a především ná-
vštěvníci z celé Ameriky i ze světa v tomto 
hráčském ráji užívají noční život. Dámy 
v  luxusních róbách, muži ve smokingu 
stejně jako celé autobusy penzistů se jen 
jen třesou až si budou moci rozfofrovat 
své peníze. Nevada legalizovala hazard 
jako jeden z prvních států USA už v r. 1931 
a od té doby stojí na příjmech z herní tu-
ristiky celá nevadská ekonomika. Celkově 
vydělají americká kasina až ke stovce mili-
ard dolarů ročně.  

Hazardním hrám je v Las Vegas podří-
zeno vše – peníze, obchod, životní styl, 
práce, vztahy, volný čas, móda, gastrono-
mie, cokoli si jen vzpomenete. Nekončící 
davy se valí horkou nocí, čím luxusnější 
nebo praštěnější oblečení, tím lépe; ces-
tou potkáte nejméně pětkrát Elvise Pres-

leyho v bílém ohozu s kotletami, nejméně 
třikrát démonického Ozzyho Osbourna, 
četné pouliční kapely, nadháněče, vy-
volávače, taneční skupiny, nejrůznější 
šíbry a exoty, nekonečné zářící proudy 
aut, reklamy jako obří měňavky, kaskády 
vodotrysků a hlavně světla, světla, svět-
la… Každý bez výjimky podlehne vášni-
vému srdci tohoto nočního dravce nato-
lik, že se nakonec sám a dobrovolně vnoří 
do nitra nepřeberného množství kasin 
s ruletou a herními automaty, obrovských 
sálů pokeru, Black Jacku a jinde nevída-
ných her pro skupinové hráče i zaryté sa-
motáře, vše v luxusních hotelových kom-
plexech na hlavní třídě, proslulém Stripu. 
Noc v Las Vegas nikdy nekončí, den je jen 
přelud pouště. 

A přesto jsou lidé, kteří se v  kasinech 
moc nebaví, tedy kromě zvědavých, 
leč opatrných škudlilů z  Evropy. Patří 
k  nim krupiéři a velitelé karetních stolů 
a jiných herních postů, kteří hru řídí, 
kontrolují, dbají na dodržování pravidel, 
rozdávají a berou žetony, případně jsou 
parťáky osamělým karbaníkům; unavená 
Asiatka se zdvořilým úsměvem, nicméně 
očima, které prozrazují smutek, starosti 

a myšlenky zatoulané někde úplně jinde, 
černošský krupiér s  hrablem na žetony, 
pod kamennou tváří náznak opovržení, 
běloška, která před zákazníka sází karty 
- co plesknutí, to tuna nudy – a konec 
šichty v nedohlednu. V kasinech se nesmí 
fotit, což je velká škoda, to by byla studie! 
Pokud to zkusíte, ve vteřině se před vámi 
zjeví dvoumetrové lamželezo z  vyhole-
nou hlavou a tichým hlasem. Lze tedy 
spekulovat o tom, že kasina, i když jsou 
motorem nevadské ekonomiky, možná 
zas tak extra velkou radost nepřinášejí, 
krom občasných výher jednotlivcům. 

Kdo má rád meditativní prázdnotu pří-
rody a putování volnou krajinou, je pro 
něj Amerika zemí zaslíbenou. Tentokrát 
je naším cílem nostalgická trasa „Historic 
Route 66“, což je jen část této legendární 
interkontinentální dálnice, spojující 
Chicago v Illinois a Los Angeles v Kalifor-
nii. Původní trasa U. S. Route 66 vedoucí 
přes Missouri, Kansas, Oklahomu, Texas, 
Nové Mexiko a Arizonu měřila celkem 3 
940 km. Z amerického dálničního systé-
mu byla vyřazena po necelých šedesáti le-
tech v r. 1985, kdy ustoupila nové dálniční 
soustavě. Některé úseky jsou ale stále prů-
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jezdné; jeden z nejdelších vede mezi měs-
tečky Seligman a Golden Shores v Arizoně 
přes město Kingman, srdce „Historic Rou-
te 66“, kde je muzeum věnované Route 66 
s množstvím literatury a suvenýrů. 

Pro milovníky veteránů a staromilce 
všeho druhu je tahle část cesty skuteč-
ným požitkem a jakýmsi neformálním 
muzeem veteránů pod širým nebem. 
Vcelku opuštěná silnice, přesto šířkou 
i kvalitou povrchu lepší než některé 
dálnice u nás, vede krásnou proměnlivou 
krajinou, kde letu mraků konkuruje svist 
železniční soupravy o 4 lokomotivách 
a neuvěřitelných 121 vagónech řítících se 
podél dálnice. Držet s ní krok ale můžete 
jen po omezenou dobu. Povolená maxi-
mální stodvacítka vás v  závodech s  vla-
kem brzy zpomalí, tak to vzdáte, naho-
díte muziku Johnyho Cashe a kocháte se 
krásou starých aut a motorek kolem barů, 
obchůdků a motelů sporadicky rozese-
tých tu a tam. Neúprosný zákon nabídky 
a poptávky vedl kvůli nové dálniční síti 
k drtivému odlivu zákazníků a tím k úpad-
ku podnikání podél celé trasy Route 66, 
z čehož se tato dnes už chráněná silnice 
nikdy nevzpamatuje; ale na druhé straně 

úpadek vedl alespoň dočasně k  zacho-
vání koloritu mizejícího životního stylu 
Ameriky 1. poloviny 20. století. 

Čas se krátí, proto se pobyt v  dalších 
městech dávkuje po kapkách. Půlden 
v  Los Angeles bude muset stačit, nedá 
se nic dělat. V zájmu zrychlení prohlídky 
metropole fi lmového umění v oslepujícím 
slunci a vedru zbaběle usedáme do 
vyhlídkového auta a tak, aniž to tušíme, 
upadáme do spárů aktivní průvodkyně, 
kterou zřejmě objednal deník Blesk: drby, 
klepy, fámy a také „fakta“. Jednou rukou 
drží colu s  ledem, druhou ukazuje, kde 
začal svou kariéru Brad Pitt, dupárnu, kde 
agent objevil Eltona Johna, tajná výpa-
dová dvířka v  Beverly Hills, kde přebíral 
donášku pizzy král popu Michael Jackson, 
a další a další postavy fi lmového plátna 
a showbyznysu (krom podobně notoricky 
známých jmen o většině z nich v Evropě 
nikdo neslyšel), třetí rukou telefonuje, 
čtvrtou mává známým, a teprve pátou 
drží volant a na milimetry se proplétá 
kakofonií zvuků v hustém provozu. Pose-
zení v  kokpitu bombardéru na letadlové 
lodi Midway v  San Diegu je proti tomu 
bezpečnou úlevou. San Diego, zalité slun-

cem v  mořské zátoce, je úžasné město, 
a Midway, nejdéle sloužící letadlová loď 
US Army, transformovaná do The USS 
Midway Museum, ještě úchvatnější, ale 
pánem je Čas a ten nesmlouvá a nečeká. 

Máme před sebou poslední úsek té 
velké cesty – panoramatickou silnici CA-1 
N po pobřeží Pacifi ku. Big Sur, tento hřmí-
cí „kus Bretaně“ přenesené do Kalifornie, 
o jehož divoké kráse už bylo napsáno 
mnoho, ohromuje neskutečnými výhledy 
na oceán, vyfukující vodotrysky na hladi-
ně prozrazují přítomnost plejtváků obrov-
ských (poeticky zvaných modré velryby), 
řev zase hejna lvounů mořských rozvalu-
jících se na skaliskách. Procházíme ráj sur-
fařů, pláže městečka Morro Bay, zvaného 
Gibraltar Pacifi ku, s tajuplnou skálou a za-
dumanou atmosférou pravé Skandinávie. 
Zanedlouho se oceánské mlhy rozptýlí 
a nasytí temnou zelení vzácné staleté ce-
dry v  chráněné oblasti Národního parku 
Point Lobos v severním cípu oblasti Big 
Sur. Ozvěny zvuků a barev Ameriky zní 
v hlavě ještě dlouho poté, co se obří leta-
dlo vznese ze San Franciska směr Praha. 

(red)

kasino Las Vegas

letadlová loď

světla Las Vegas
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Po Světovém dni poezie (21. 3. 2015), 
kdy káva v některých českých kavárnách 
vyšla básníky zadarmo, poněvadž plati-
dlem byly jejich verše, se literatura opět 
dostává do centra pozornosti. Intenziv-
ně se jí budou věnovat návštěvníci Noci 
literatury, jejíž letošní 9. ročník připadá na 
pondělí 13. května. Noc, která povýší slo-
vo na stavební kámen světa a která slibu-
je nevšední zážitky paralelního čtení na 
mnoha místech republiky najednou, za-
číná brzy, už v 18 hodin, a skončí hodinu 
před půlnocí. Hlavním táborem, odkud 
budou vyzařovat myšlenky evropských 
literárních osobností prostřednictvím 
autorského díla nebo dokonce fyzickou 
přítomností autora během čtení, bude 
Praha 6 - Dejvice. Projekt  Noc literatury 
2015 podpořila Městská část Praha 6.

Jedinečnost a výjimečnost této noci 
zaručuje kromě literatury samotná for-
ma „ústního podání“ a „veřejného slyše-
ní“. tedy společného sdílení uměleckého 
a společenského zážitku, ve spojení s ne-
obvyklým místem a originální prezentací 
zajímavého textu. Ukázky z nových pře-
kladů děl současných evropských au-
torů budou číst známé české osobnosti 
a populární herci. Literární happening 
pomáhá zvyšovat informovanost o dění 
na evropské literární scéně, udržuje kon-
tinuitu zájmu veřejnosti a spolu s  ní 
objevuje zajímavé autorské osobnos-
ti „malých“ a „velkých“ literatur; oče-
kávaná účast uváděných spisovate-
lů bude letos rekordní.

Série veřejných čtení se kromě 
běžných, k tomu určených prostor, 
jako jsou knihovny, studovny, lite-
rární domy nebo literární kavárny, 
v tomto případě konají i na nezvyk-
lých, atraktivních či běžně nedo-
stupných místech a ta budou tímto 
„literárně zasvěcena“. Jsou vybrána tak, 
aby byla blízko sebe a posluchači jich za 
večer stihli navštívit co nejvíc. Čtení začí-
nají v půlhodinových intervalech, začátek 
posledního je ve 22.30. Noc literatury se 
uskuteční kromě Prahy také na půdě Čes-
kých center v zahraničí a ve spolupráci se 
Svazem knihovníků ve více než 39 měs-
tech České republiky. Lokality a informa-
ce o autorech i dílech lze vyhledat na ofi -
ciálních stránkách www.nocliteratury.cz.

Projekt organizují Česká centra ve spo-

lupráci s pražským sdružením evropských 
kulturních institutů EUNIC (European 
Union National Institutes for Culture) 
a kulturními odděleními zahraničních 
velvyslanectví. Každá z  13 účastnických 
zemí představí v rámci Noci literatury dílo 

jednoho svého současného autora.  Na-
příklad severské a pobaltské státy budou 
na Noci literatury 2015 zastoupeny šesti 
autory: Emmi Itärantou (Finsko), Jonasem 
Karlssonem (Švédsko), Jakobem Melan-
derem (Dánsko), Merethe Lindstrømovou 

(Norsko), které u nás nedávno vyšla kniha 
Hosté a se kterou se čtenáři budou moci 
osobně setkat, dále Rutou Šepetysovou 
(Litva) a Jānisem Joņevsem (Lotyšsko). 
Projekt se uskuteční v předvečer zaháje-
ní největšího knižního festivalu v České 
republice - Světa knihy 2015, jehož se 
zúčastní i řada spisovatelů vystupujících 
v Noci s literaturou.

Jako malou pobídku k  návštěvě Noci 
s literaturou lze prozradit, že ve výjimeč-

ném prostoru Ateliéru D stavební fakul-
ty ČVUT se bude ze zmíněné severské 

série číst „Místnost“, novela oblíbe-
ného švédského herce, uznávané-
ho dramatika a spisovatele Jonase 
Karlssona. V  ní se čtenář dostane 
do mysli chorobně pedantského 
úředníka, který ve své práci obje-
ví tajnou místnost, jejíž existenci 

všichni ostatní odmítají uznat. Jonas 
Karlsson přijede knihu osobně před-

stavit na Svět knihy 14. května. Dalším 
z prezentovaných autorů bude německý 

spisovatel, malíř a ilustrátor knih a časopi-
sů Wolfgang Herrndorf. O významu toho-
to spisovatele svědčí i to, že jeho román 
Tschick z roku 2010 (čes. Čik, 2012) byl 
přeložen do 33 jazyků a stal se literárním 
bestselerem. Protentokrát se bude číst 
z románu Sand (čes. Písek, 2014), který 
posluchače zavede do slumů a na píseč-
né duny v severní Africe mezi hrdiny, jimž 
pravda proklouzává mezi prsty jako písek.

(red)

Dejvice hostí

NOC LITERATURY 2015

Wolfgang Herrndorf
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VýsTAVA:
MĚsTOsVĚT
MĚsTO A jEhO sVĚT V ILusTRAcI PRO dĚTI
10. 4.– 19. 6.  2015

VýstaVa 16 Významných 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 / 
ALžbĚTA zEMANOVá / ANAsTAzIA sTROčKOVA

VýTVARNá sOuTĚž O NEjKRásNĚjŠí ObáLKu KNIhY
/www.Villapelle.cz/
TVůRčí díLNY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY 
/objednáVejte na dilny@Villapelle.cz
nebo na tel.: 725 537 142/

dOPROVOdNÉ PROGRAMY K VýsTAVĚ:
sO 2. 5. / 14:00 – 18:00
MuMRAj V MĚsTOsVĚTĚ I.
PřIjďTE NAsLOuchAT čTENí u bIbLIObusu, sTAVĚT 
NA zAhRAdĚ EKOsOchY z NETRAdIčNích MATERIáLů,
VYTVOřIT NEjKRásNĚjŠí ObáLKu KNIhY, NEbO sI NATOčIT
KRáTKý ANIMOVANý fILM A zAžíT uLTRAfuN! 
úT 5. 5. / 17:00
EMOcIONáLNí zdRAVí díTĚTE A KAMPAň cELÉ čEsKO 
čTE dĚTEM – bEsEdA
sT 6. 5. / 10:00
KREsLíRNA s ILusTRáTORKOu MíŠOu KuKOVIčOVOu
A dOPOLEdNE s bAObAbEM
úT 12. 5. / 17:00
TO jE… MIROsLAV ŠAŠEK – PřEdNáŠKA
sT 13. 5. / 18:00 – 23:00
NOc LITERATuRY V MĚsTOsVĚTĚ
NOčNí čTENí V PROsTORách VýsTAVY VĚNOVANÉ KNIzE
V KOMORNíM PROsTřEdí VILY A jEjí zAhRAdY. čTENí u Nás
jE sOučásTí NOcI LITERATuRY 2015, bĚhEM Níž sE MůžETE
POdíVAT NA 22 zAjíMAVých MísT V PRAzE 6.
sO 16. 5. / 14:00 – 18:00
MuMRAj V MĚsTOsVĚTĚ II.
EKOdEN s AGáTINýM sVĚTEM, sLuNíčKEM
A MATEřídOuŠKOu. sTAVbA EKOsOchY, 
TVORbA NEjKRásNĚjŠí ObáLKY KNIžNí ObáLKY, díLNY
ANIMOVANých fILMů s uLTRAfuN, LOGIcKÉ hRY
A hLAVOLAMY A sOusTA zábAVY.
sT 20. 5. / 17:00
jAK sE dĚLá čAsOPIs RAKETA – bEsEdA 
s NAKLAdATELsVíM LAbYRINT 
čT 21 .5. / 10:00
KREsLíRNA s ILusTRáTORKOu dAGMAR uRbáNKOVOu
úT 26. 5. / 9:30
bAbIčKA A dĚdEčEK čTOu dĚTEM VE VýsTAVĚ
úT 26. 5. / 16:00
OsLAVA sVĚTOVÉhO dNE hER
NEzáLEží NA VĚKu, záLEží NA hRAVOsTI. VEzMĚTE sVá
VNOučATA A dĚTI A POMĚřTE sVÉ hERNí schOPNOsTI! 
VE sPOLuPRácI s fREsh sENIOR KLubEM.

KONcERT V GALERII VILLA PELLÉ:
11. 5. Od 19:00
hudEbNí sALON VE VILLE PELLÉ
KONcERTNí VYsTOuPENí RENOMOVANÉhO KANAdsKÉhO
hOusLIsTY ATIsE bANKAsE A čEsKÉhO KLAVíRIsTY
NORbERTA hELLERA. zAzNí KOMPLETNí PROVEdENí sKLAdEb
PRO hOusLE A KLAVíR fRANzE schubERTA.

VILLA PELLÉ, PRAhA 6, PELLÉOVA 10
TEL. 224 326 180, E-MAIL: INfO@VILLAPELLE.cz, www.VILLAPELLE.cz
GALERIE OTEVřENA: úT  – NE 10–18:00
KAVáRNA OTEVřENA: Pá – sO 10 – 18:00
sPOjENí: NEdALEKO Od METRA A – hRAdčANsKá

PROGRAM 
GALERIE VILLA PELLÉ 
KVĚTEN 2015

inzerat PELLE A4 KVETEN_Sestava 1  20.4.15  14:33  Stránka 1
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Zúčastněte se největších testovacích jízd ŠKODA všech dob. Nyní s novými modely ŠKODA Fabia a Fabia Combi, které 
přiváží neuvěřitelnou nálož zábavy přímo k vám. Roadshow prostě stojí za to zažít! Zvlášť když můžete vyhrát nový vůz 
ŠKODA Fabia Combi! 

Můžete se těšit na:

 8 testovacích vozů,

 kreativní workshopy,

  našlápnutou muziku 

a zábavu pro všechny,

 Kofolu za testovací jízdu,

 tipovací soutěž o nový vůz

… a mnoho dalšího.Roadshow Fabia 2015

NOVÁ ŠKODA FABIA

SE MUSÍ ZAŽÍT!

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

testovacijizdyskoda.cz ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 
3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km

Oficiální partneři projektu:

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

Těšíme se na vás:
v sobotu 30. května 2015 od 11.00 do 18.00 hodin
parkoviště OC Šestka, Praha 6
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