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PROGRAM KINA DLABAČOV - KVĚTEN

Otevřeno každý den od 12 hodin, tel: 233 102 991, pokladna@dlabacov.cz, KINO SENIOR
za jednotné vstupné 60 Kč, SO, NE pestrý program pro děti
Informace k jednotlivým titulům a cenám jsou uvedeny na www.dlabacov.cz
Změna programu vyhrazena, pokladna a kavárna otevřena půl hodiny před začátkem představení.

kino-divadlo-kavárna

1. 5. NE 10:30 /KINOproDĚTI Příběh lesa
  15:30 /DIVADLOproDĚTI Obr Finn
  19:00 /DIVADLOnaPLÁTNĚ Jak se Vám líbí
3. 5. ÚT 15:30 /KINOsenior Eva Nová
  17:30 /KINOpremiéra Boj
  20:00 /KINOpremiéra Ani ve snu
4. 5. ST 15:30 /KINOsenior Už je tady zas
  17:30 /KINOpremiéra Ani ve snu
  20:00 /KINOpremiéra Boj
5. 5. ČT 17:30 /Vykopávky divadla SKLEP Penzionek
  20:00 /Vykopávky divadla SKLEP
   Tajemství divadla Sklep aneb manuál na záchranu světa
6. 5. PÁ 17:30 /Vykopávky divadla SKLEP Wartburg Movie show
  20:00 /Vykopávky divadla SKLEP Multicar Movie show
7. 5. SO 10:30 /KINOproDĚTI Zootropolis
  15:30 /KINOproDĚTI Kluk ve světě příšer
  17:30 /Vykopávky divadla SKLEP Pumelice lesní moudrosti
  20:00 /Vykopávky divadla SKLEP Pražská pětka
8. 5. NE 10:30 /KINOproDĚTI Kluk ve světě příšer
  15:30 /DIVADLOproDĚTI Jak medvídek hledal kamaráda
  17:30 /KINOnávraty Mlčení jehňátek
  20:00 /ZÁZNAMnaPLÁTNĚ La Scala-chrám zázraků
12. 5. ČT 17:30 /FILMOVÝklub Eva Nová
  20:00 /JAZZ&BLUESnight Libor Šmoldas trio živě
13. 5. PÁ 17:30 /KINOpremiéra Captain America: Občanská válka/dabing
  20:00 /KINOpremiéra Captain America: Občanská válka/titulky
17. 5. ÚT 20:00 /KINOpremiéra Captain America: Občanská válka/titulky
18. 5. ST 15:30 /KINOsenior Poutník - nejlepší příběh Paula Coelha
  17:00 /KINOpremiéra Captain America: Občanská válka/dabing
  20:00 /CestovatelskýFestival Zcestomítání
19. 5. ČT 17:30 /KINOdokument Trabantem do posledního dechu
  20:00 /JAZZ&BLUESnight Jazzové trio živě
20. 5. PÁ 17:30 /KINOpremiéra Jak básníci čekají na zázrak
  20:00 /KINOpremiéra Hardcore Henry

21. 5. SO 10:30 /KINOproDĚTI Zootropolis
  15:30 /KINOproDĚTI Angry Birds ve fi lmu
  17:30 /KINOpremiéra Hardcore Henry
  20:00 /KINOpremiéra Jak básníci čekají na zázrak
22. 5. NE 10:30 /KINOproDĚTI Angry Birds ve fi lmu
  15:30 /DIVADLOproDĚTI Obušku, z pytle ven!
  17:30 /KINOnávraty Miloš Forman Hoří má panenko
  19:00 /DIVADLOnaPLÁTNĚ Hangmen
23. 5. PO 17:30 /KINOsorrentino Velká nádhera
  20:00 /KINOserrentino Mládí
24. 5. ÚT 15:30 /KINOsenior Jak básníci čekají na zázrak
  17:30 /KINOpremiéra X-MAN:Apokalypsa
  20:30 /DIVADLO Kafe a cigárko
25. 5. ST 15:30 /KINOsenior Králova zahradnice
  17:30 /KINO Teorie tygra
  20:00 /KINOpremiéra X-MAN:Apokalypsa
27. 5. PÁ 17:30 /KINOpremiéra X-MAN:Apokalypsa
  20:00 /KINOpremiéra Mikrob a Gasoil
28. 5. SO 10:30 /KINOproDĚTI Pat a Mat ve fi lmu
  15:30 /KINOproDĚTI Kniha džunglí
  17:30 /KINOpremiéra Mikrob a Gasoil
  20:00 /KINOpremiéra X-MAN:Apokalypsa
29. 5. NE 10:30 /KINOproDĚTI Kniha džunglí
  15:30 /DIVADLOproDĚTI Děti moře
  18:00 /KINOnávraty Věra Chytilová Pytel blech a Sedmikrásky
30. 5. PO 19:30 /DIVADLO Lháři
31. 5. ÚT 15:30 /KINOsenior Lída Baarová
  17:30 /KINOpremiéra Alenka v říši za zrcadlem
  20:00 /KINOpremiéra Vzpomeň si
1. 6. ST 15:30 /KINOsenior Dánská dívka
  17:30 /KINOpremiéra Vzpomeň si
  20:00 /KINOpremiéra Alenka v říši za zrcadlem
2. 6. ČT 17:30 /KINOdokument Nebe a led
  20:00 /KINOdokument Belmondo



Praha 6 odhalila pamětní desku zpěvačce 
Evě Olmerové.  Představitelé radnice měst-
ské části Praha 6 slavnostně odhalili pamět-
ní desku populární zpěvačce a šansoniérce 
Evě Olmerové. Slavnostní akt se uskutečnil 
21. března v  Eliášově ulici 922/21. „Pamětní 
deska je umístěna v přízemí na fasádě objektu 
přímo vedle okna bytu, ve kterém Eva Olme-
rová žila a strávila poslední léta svého života“, 
uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. V průbě-
hu akce vystoupila s  hudební vzpomínkou 
Zuzana Dovalová, která byla za ztvárnění Evy 
Olmerové v  muzikálu „Nezemřela jsem“ no-
minována na Cenu Thálie za rok 2013. „Vítěz-

ný návrh připomíná LP desku, klíčový hudební 
nosič éry Evy Olmerové. Ze soustředných kruhů 
vystupuje zpěvaččina podobizna, nápisy stylem 
připomínajícím dobovou typografi i užívanou 
na obalech hudebních nosičů“, přiblížil po-
dobu pamětní desky iniciátor projektu – zá-
stupce starosty Jan Lacina. Deska o rozměru
850 x 690 x 20 mm byla vyrobena z nerez oceli 
metodou CNC frézování přímo do kovového 
plátu. Její výroba a osazení stála celkem 160 
000 Kč. Na zpracování návrhu pamětní desky 
vypsala Praha 6 v říjnu loňského roku výtvar-
nou soutěž. K podání návrhu bylo celkem vy-
zváno 8 výtvarníků, jejichž výběr zaručil široké 

spektrum uměleckého výrazu i použitých tech-
nologií výroby. Jako vítězný byl nakonec vy-
brán návrh brněnského umělce Dušana Váni.

Buštěhradská dráha půjde pod zem. Měst-
ské radě se podařilo téměř nemožné, tolik dis-
kutovaná trasa z  Dejvic do Veleslavína bude 
vedena pod povrchem Prahy 6. Taková je do-
hoda se Správou železniční dopravní cesty, 
která je jejím investorem. Navrhovaná tech-
nologie ražby, jež se užívá při výstavbě stanic 
metra, je technicky nejefektivnější, ekonomic-
ky nejvýhodnější a ekologicky nejšetrnější.
„Praha 6 dlouhodobě a konzistentně požaduje 
podpovrchové vedení připravované železniční 
trati v  úseku mezi Dejvicemi a nádražím Vele-

slavínem“, uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Ko-
lář. Trať se má realizovat v rámci modernizace 
spojení mezi Prahou a Kladnem s  odbočkou 
na Letiště Václava Havla. Investor, kterým je 
Správa železniční dopravní cesty, se po sérii 
jednání rozhodl vyjít vstříc požadavku Prahy 
6 a představil aktuální studii proveditelnosti 
plně podzemní varianty. Ta počítá se zbrusu 
novým postupem formou raženého tunelu. 
Nasazení této technologie, které se běžně po-
užívá při stavbě metra, bude ve střešovickém 
křídovém masivu po všech stránkách optimál-

ní. „Realizace by tak měla být rychlejší, levnější 
a šetrnější ke svému okolí v průběhu stavby. Vše 
je otázkou dalších jednání, ale požadovaná cy-
klostezka v původní stopě Buštěhradské dráhy 
je zase o krok blíže realitě“ kvitoval záměr zá-
stupce starosty Martin Polách, zodpovědný za 
oblast dopravy a strategického rozvoje. Rada 
městské části Praha 6 uvedenou variantu jed-
nomyslně schválila. Komise strategického roz-
voje ji už dříve rovněž podpořila. Usnesení tak 
nyní musí ještě schválit Zastupitelstvo měst-
ské části Praha 6. 

Návrhy změn v tramvajové dopravě. Dle 
schváleného harmonogramu je proces pří-
pravy změn v  tramvajové dopravě teprve za 
polovinou svého průběhu. Dva hlavní a jeden 
doplňkový návrh nyní nejsou představovány 

jako návrhy fi nální, ale jako návrhy, které ukazu-
jí, jakým směrem by se mohla podoba pražské 
tramvajové sítě v dalších měsících či letech vy-
víjet. Nad nimi se nyní rozběhne diskuse s měst-
skými částmi, která povede v  dalších týdnech 

k vytvoření návrhu fi nálního. Ten bude předsta-
ven v průběhu června a pouze v případě shody 
na podobě řešení jednotlivých oblastí zaveden 
nejdříve v září letošního roku. 

Více informací naleznete zde: www.ropid.cz

Letní letový řád na Letišti Václava Havla 
překoná rekord z minulého roku, cestující 
budou mít k dispozici 143 přímých spojení 
do celého světa. Koncem března vstoupil na 
Letišti Václava Havla Praha v platnost nový letní 
letový řád. V nadcházející sezóně, která potrvá 
do 29. října 2016, své služby v rámci pravidelné 
přepravy nabídne 62 dopravců, jejichž letadla 
budou směřovat do 143 míst po celém světě. 
Na Letiště Václava Havla Praha bude létat 7 no-
vých dopravců a celkem bude Praha spojena 
s  16 novými destinacemi. Cestující se budou 
pravidelně setkávat také s  Airbusem A380. 
„Aktivně jednáme s novými dopravci i s těmi stá-
vajícími o dalších možnostech přímých spojení 
z Prahy či o navyšování kapacit. V minulém roce 
jsme jim představili novou podobu pobídkového 
programu, který motivuje také k  využití větších 
typů letadel. Na letní sezónu tak můžeme cestu-
jícím opět nabídnout rekordní počet destinací ve 
47 zemích světa“, komentoval nový letový řád 
předseda představenstva Českého aerohol-
dingu Václav Řehoř, a dodal: „Nejen díky novým 

linkám, ale i navyšování frekvencí na již zavede-
ných spojích, očekáváme podle aktuálních před-
pokladů v  letošním roce meziroční nárůst počtu 
cestujících okolo 6 %“. České aerolinie obnovují 
po více než dvou a půl letech lety do ukrajin-
ské Oděsy, mezi nové destinace dopravce patří 
britský Birmingham, makedonská metropole 
Skopje, ruská města Kazaň a Ufa a dále chorvat-
ský Záhřeb, kam bude létat také nový dopravce 
Croatia Airlines. K novinkám se přidaly i typicky 
prázdninové sezónní destinace Ajaccio na Kor-
sice, Alghero na Sardínii nebo další italské měs-
to Rimini, které byly zařazeny do pravidelného 
provozu českého dopravce SmartWings. Air 
Cairo spojí Prahu s  další dovolenkovou desti-
nací, egyptským Marsa Alam. Po více než třech 
letech se bude vracet linka do nizozemského 
Eindhovenu, která se objeví v  letovém řádu 
společnosti Transavia. Oproti loňské sezóně se 
díky dopravci Volotea rozšíří i nabídka spojení 
do Francie, nově budou přímé pravidelné lety 
této společnosti směřovat také do Marseille 
a Toulouse. Počet spojení do evropských des-

tinací rozšíří také easyJet se svou novou linkou 
do švýcarské Basileje. Rušno bude i v oblasti 
transkontinentálních letů. Čínský dopravce Chi-
na Eastern Airlines plánuje zahájit od 22. června 
2016 pravidelnou linku do Šanghaje. Záměr 
spojit Prahu s  Čínou má i letecká společnost 
Sichuan Airlines, která chce v  druhé polovině 
června začít operovat linku Chengdu-Praha. 
V nové sezóně se také dočkáme historicky prv-
ní linky, která bude z Prahy pravidelně opero-
vána největším dopravním letadlem světa, Air-
busem A380 s kapacitou 519 míst. Od 1. května 
2016 bude nasazen na spoj společnosti Emira-
tes mezi Prahou a Dubají. Navyšovat kapacitu 
bude i letecká společnost Korean Air, která od 
1. července 2016 po dobu vysoké sezóny na-
sadí na linku do Soulu letadlo Boeing 747-8I 
s  kapacitou 368 míst. Nejvíce linek leteckých 
dopravců bude během této sezony směřovat 
do Itálie (16 destinací), Velké Británie (13 desti-
nací) a Španělska (12). Následují Rusko, Francie 
a Řecko s deseti destinacemi spojenými s Pra-
hou přímou pravidelnou linkou.
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Praha 6 prosadila vyhlášení soutěže na 
řešení Vítězného náměstí. Pražský magistrát 
vyšel vstříc požadavku Prahy 6 na vypsání ur-
banisticko-dopravní soutěže na řešení Vítězné-
ho náměstí. Tamní složitá situace se totiž ještě 
zkomplikovala v  souvislosti s  nedávným zpro-
vozněním tunelu Blanka. Magistrát hl. m. Prahy 
vyšel vstříc požadavku městské části Praha 6 na 
vypsání veřejné urbanisticko-dopravní soutěže 
na celkové řešení Vítězného náměstí. Během 
tohoto roku by se měla soutěž připravit včetně 
podrobného zadání a podkladů. Na podzim 
by pak mělo dojít k jejímu vyhlášení. Dnešní 
neutěšený stav náměstí se ještě zhoršil vlivem 
dopravy po otevření tunelového komplexu 
Blanka a je tudíž nutné řešit dopravní situaci 

stejně jako veřejný prostor náměstí. „Současný 
stav jednoho z největších a nejmonumentálnějších 
náměstí v Praze je žalostný. Kdysi klasicky členěná 
plocha dnes při dopravním zatížení nefunguje ani 
z  pohledu veřejného prostoru, ani z  pohledu do-
pravní křižovatky. Otevření tunelového komplexu 
Blanka v  roce 2015 dramaticky zhoršilo dopravní 
zatížení Vítězného náměstí a přilehlých hlavních 
komunikací. Hledáme řešení dílčích zlepšení, která 
bez celkového koncepčního řešení nejsou vskutku 
efektivní. Výhledově také dojde k dostavbě budov 
a dokončení obvodu Vítězného náměstí, na což 
by celkové řešení již mělo být připraveno“, uvedl 
zástupce starosty Martin Polách, zodpovědný za 
dopravu a veřejný prostor. Mezi nejvážnější pro-
blémy Vítězného náměstí patří tamní nefunkční 

dopravní křižovatka, kde dochází ke křížení tras 
aut a chodců, tramvajová zastávka zasahující 
do náměstí, přítomnost autobusového nádraží, 
nevhodně situované výstupy z  metra či z  hle-
diska veřejného prostoru nedostatečně využité 
plochy. „Poptávané řešení by mělo zahrnovat vy-
tvoření adekvátního parteru po obvodě náměstí, 
bezkolizní dopravní koexistenci aut a chodců, ja-
kož i celkové uvolnění a zcelení plochy pro možnost 
vybudování soustavy předzahrádek, vkusného 
městského mobiláře a zeleně“, doplnil starosta 
Ondřej Kolář. „V roce 2020 to bude přesně sto let od 
doby, kdy architekt Engel vyhrál urbanistickou sou-
těž na regulaci Dejvic a Bubenče. Bylo by příjemné 
dát Vítěznému náměstí novou podobu sto let od 
jeho pomyslného vzniku“, uzavřel Martin Polách.

 Praha 6 a Tatran Střešovice zvelebí Macha-
rovo náměstí. Vedení městské části schválilo 
memorandum o spolupráci s Tatranem Střešovi-
ce. V souladu s ním hodlá Praha 6 lokalitu v blíz-
kosti Macharova náměstí zvelebit a vybudovat 
tam multifunkční hřiště pro veřejnost. „Smyslem 
memoranda je již dříve deklarovaný záměr Prahy 6 
celkově zkultivovat prostředí v  okolí střešovického 
Macharova náměstí a vytvořit z něj vskutku důstoj-
né lokální centrum“, uvedl starosta Prahy 6 Ondřej 
Kolář. TJ Tatran Střešovice si momentálně pronají-

má od hlavního města Prahy pozemky v blízkosti 
náměstí, na kterých vlastní tenisové kurty a bu-
dovu sloužící jako zázemí pro sportoviště a provi-
zorní ubytovna. Součástí budovy je i trafostanice 
PRE. Celkový stav dané lokality je ovšem z dlou-
hodobého hlediska zcela nevyhovující. „Městská 
část má proto v plánu objekty zrekonstruovat a na 
místě dále vybudovat multifunkční sportovní hřiště 
pro nejširší veřejnost. Dva tenisové kurty budou za-
chovány a nová budova bude i nadále sloužit jako 
sociální zázemí pro celé sportoviště. Tamní prostor 

si tuto revitalizaci bezesporu zaslouží“, přiblížil kon-
krétní záměry radnice zástupce starosty Jaromír 
Vaculík, zodpovědný za majetkovou politiku. 
V souladu se zastupitelstvem šesté pražské měst-
ské části již schváleným postupem by pozemky 
v  dohledné době měly být svěřeny do správy 
městské části. Ta má rovněž převzít správu nad 
sousedním pozemkem s  veřejnou zelení. Sou-
částí memoranda je i dohoda obou subjektů na 
další spolupráci ohledně zajištění provozu a sprá-
vy sportoviště. 
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ÚT 03/05
 Písecká brána 
 16:00 

ÚT 10/05
 Písecká brána 
 16:00 

ÚT 17/05
 Písecká brána 
 16:00 

ÚT 24/05
 sraz v 16:00 na 
 zast. Jenerálka 
 (bus 116 a 161 
 z Bořislavky) 

ÚT 24/05
 VIlla Pellé 
 17:30 

ÚT 31/05
 VIlla Pellé 
 16:00 

JAK PŘIDAT 20 LET SVÉMU ŽIVOTU VE 
VYSOKÉ KVALITĚ!
Přednáška Dr. Jitky Hořejšové z cyklu Anti-aging.

EKOSENIOŘI ANEB MÁ TO SMYSL
Beseda pro aktivní seniory ukáže, jak přenechat 
ekologicky čisté prostředí vnukům a vnučkám.

ZLATÁ ŠEDESÁTÁ - JITKA MOLAVCOVÁ
Setkání s českou herečkou, zpěvačkou, 
spisovatelkou, muzikantkou a moderátorkou.

KULTURNÍ VYCHÁZKA S JOSEFEM 
VOMÁČKOU - TICHÁ ŠÁRKA
Jenerálka, Dubový mlýn, údolí Šáreckého potoka 
a další zajímavá místa. nutná rezervace 

O FILMOVÉM PLAKÁTU
Vše o filmovém plakátu - Pavel Rajčan, Terryho 
ponožky. Přednáška s projekcí k výstavě Divoké 
narozeniny Maxipsa Fíka aneb Jiří Šalamoun dětem. 

SENIOŘI BEZPEČNĚ ON-LINE 
Přednáška o zásadách bezpečného užívání 
internetu, výhodách a rizicích on-line komunikace.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ
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PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
út–pá 10:00–14:00 
tel. č.: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

Přihlásit se můžete také 
v Klubovně Fresh senior, 
Villa Pellé, Pelléova 10, 
160 00 Praha 6

PROGRAM ⟶ KVĚTEN 2016

FRESH SENIOR ⟶ Praha 

BEZPLATNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
ÚTERÝ 13:00–14:00
Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6
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15. 6. 2016  
11.00—20.00 hod.
Villa Pellé
Pelléova 10, Praha 6

⟶ Ivan Mládek 
 a Banjo band
⟶ Módní přehlídka
⟶ Kuchařská show
⟶ Soutěže o ceny HU
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5 x v Praze
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www.jipka.cz

Prague ZOO
It would seem that the animals at the Prague 

Zoo have been busy lately. Not only was 

a baby anteater born recently, but also a 

hippopotamus and an elephant were recently 

brought into this world at the zoo. With the 

weather finally getting warmer, now would 

seem like the best time to take a trip to the 

zoo and see the new additions.

Prague Zoo really is a wonderful zoo. Not 

only does it have a large variety of unique 

animals from all over the world, but the 

enclosures are quite large as is the zoo itself. 

One of my favorite animals to see is the giant 

salamander. The large room where it is kept 

is usually dark and cool which makes it an 

ideal spot to have a rest. Also, I can usually 

get a good laugh at the salamander aquarium. 

Many people have trouble finding it, even 

though its head is usually next to the glass. 

I guess people confuse the big grey head for 

a stone, then they are astonished when they 

realize they are staring right into the eyes 

of the giant salamander. The reactions are 

usually priceless.

anteater - mravenečník

addition - přírůstek

enclosure - výběh, ohrada

salamander - mlok

even though - i když, přestože

confuse - plést si

astonished - ohromený

stare - zírat

priceless - k nezaplacení

květen2016.indd   1 20.4.2016   13:19:36

Veřejná anketa k  Ladronce. Kancelář 
architekta Úřadu městské části Prahy 6 pro 
vás připravila anketu s náměty možného 
rozšíření a doplnění areálu volného času 
Ladronka. Anketa, která vznikla na základě 
podnětů a návrhů pražského architektonic-
kého ateliéru SHA, je určena nejen pro oby-
vatele Prahy 6, ale i pro ostatní návštěvníky 
Ladronky. Hlavním prostorem pro vaše vy-
jádření bude náš web – na adrese anketa.
praha6.cz najdete všechny anketní otázky. 
Anketa se dotýká zejména možného rozší-
ření bruslařské dráhy, vybudování městské 
vyhlídky či umístění různých druhů měst-
ského mobiliáře. Nejzásadnějším návrhem 
je rozšíření stávajícího systému bruslař-
ských drah na Ladronce. Hlavním důvodem 
je zvýšení bezpečnosti bruslařského provo-
zu, což především v časových špičkách způ-
sobuje problémy ve východní části areálu, 
kde je dlouhý úsek obousměrný. Možností 
rozšíření dráhy je několik. Lze například 
využít severní cestu podél Tomanovy ulice, 
další možností vést novou dráhu ve východ-
ní části parku je vybudovat ji poblíž stávající 
páteřní dráhy pro inline. Obě možnosti roz-
šíření shodně zahrnují vedení nové dráhy 
v úseku od východního okruhu u budovy 
ČRA až po velkou křižovatku cest u used-
losti Ladronka. Schéma se všemi návrhy 
najdete na stránce ankety. Dále se zvažuje 
rozšíření západního konce bruslařského 
komplexu. Vymezení této části pro rychlej-
ší, tréninkový pohyb na bruslích by značně 
omezilo nebezpečí střetu bruslařů mezi se-
bou navzájem i střetu s ostatní veřejností. 
K tématu bruslení patří i námět na dětský 
výukový plácek a dráha pro trénink obrat-
nostních dovedností pro bruslaře. V úvaze 

je i stojan pro bruslaře, který by byl ukazate-
lem a měřičem výkonů bruslařů. Stojan s ta-
kovýmto vybavením by zahrnoval i městský 
informační systém či systém dobíjení tele-
fonů. Myšlenka stavby městské vyhlídky na 
Ladronce byla již několikrát představena 
pražské veřejnosti, naposledy na výstavě 
Městské zásahy 2010. Pro vyhlídku by bylo 
vybráno místo nedaleko středu celé pláně, 
poblíž ulice Podbělohorská. Výšková pozice 
vyhlídkové plošiny by byla zvolena tak, aby 
rozhledna měla smysl. Pravděpodobně by 
se pohybovala kolem 30 metrů. Městskou 
vyhlídku lze konstrukčně spojit s vysílačem 
mobilního operátora, čímž by se význam-
ně snížily náklady na její výstavbu. Radnice 
Prahy 6 zvažuje umístění různých druhů 
městského mobiliáře v parku na Ladronce. 
Bude na vás, abyste rozhodli, které městské 
prvky na Ladronce chybí. K umístění jsou 
zvažovány nové lavičky a odpadkové koše 
či umělecké artefakty a poutače, k Ladronce 
se vztahující. Pro rozvoj zdraví a ducha ná-
vštěvníků Ladronky je zvažováno hřiště pro 
streetworkout, kde by byly k dispozici cvi-
čební a posilovací prvky, dále lezecká stěna, 
stromová stezka, místo pro odpočinkové hry 
(mölkky nebo kroket) nebo zatravněná plo-
cha pro kopanou. V úvahu by připadalo také 
vybudování sociálního zázemí (WC, sprchy) 
a zvýšení komfortu užívání sportovišť – roz-
šířením nabídky nářadí, sportovních prvků, 
ale i například zřízením odborné asistence 
(ustanovení správce). Anketa bude otevře-
na pro uživatele do 1. června 2016, její vý-
sledky budou poté zveřejněny v radničním 
tisku Šestka a na webu MČ Prahy 6. Dotazy 
k průběhu a funkčnosti ankety můžete smě-
řovat na e-mail pneuberg@praha6.cz .

Tata Bojs podpořila benefici pro škol-
ní zahradu ZŠ Petřiny- Sever.  Škola již 
třetím rokem realizuje projekt komplexní 
obnovy školní zahrady s názvem Krok ze 
školy do přírody. Jde o počin ve dvou smě-
rech unikátní: budoucí zahrada by v sobě 
měla jednak slučovat vzdělávací i volnoča-
sové potřeby žáků s maximálním ohledem 
k přírodě, jednak představuje příkladnou 
ukázku tzv. komunitního plánování, tedy 
plánování založeného na svépomocné ini-
ciativě a spolupráci veřejnosti. Realizační 
tým z řad iniciativních rodičů, pedago-
gů i odborníků vypracoval dlouhodobý 
plán přeměny zahrady, rozfázovaný na 
několik let. Projekt finančně podporuje 
Sdružení rodičů a přátel školy, putují na 
něj výtěžky tradičních vánočních dílen, 
ale jsou to především rodiče, kteří přispí-
vají materiálem, vlastní prací i nápady. 
V  neděli 24. dubna se konala Benefice pro 
Zahradu, kterou dobrovolně organizují ro-
diče. Akce měla za cíl propagovat projekt 

a využít výtěžek z kulturního programu 
na jeho dokončení. Mezi největší lákadla 
programu patřila vystoupení skupiny Tata 
Bojs, country skupiny Stařenky a slavnost-
ní otevření části hřiště pro školní družinu. 
Celé odpoledne probíhaly výtvarné dílny, 
kde si bylo možné vyzkoušet mobilní ho-
rolezecký boulder od Horoguru, zakou-
pit různé sazenice, netradičně se vyfotit 
ve fotokoutku a vyzkoušet cirkus pro ce-
lou rodinu. Akci podpořila i MČ Praha 6.
    Projekt Krok ze školy do přírody také stále 
hledá iniciativní a kreativní spolupracovní-
ky a sponzory, dotační tituly, vhodné gran-
ty a partnery pro jednotlivé fáze budování 
zahrady. Pokud vám Krok ze školy do pří-
rody připadá smysluplný a chtěli byste se 
na něm podílet, navštivte webové stránky 
http://www.krokdoprirody.cz/. Každá re-
akce, nápad, nabídka spolupráce a pro-
pagace, nebo finanční dar budou vítány.
Pro bližší podrobnosti kontaktujte Janu 
Blažíčkovou, jana@toscool.cz, 603 420 321.



Co Vás přivedlo k modelům vlaků?
Vláčky, resp. modelová železnice jako tako-

vá, mě v podstatě provází už od mala. Podob-
ně jako řada mých vrstevníků i já jsem někdy 
kolem roku 1968 obdržel od rodičů první elek-
trický vláček ve velikosti TT. Modelová železni-
ce byla v 60. a 70. letech na vrcholu slávy, doma 
ji měl snad každý kluk, alespoň podle toho co 
si vzpomínám. Vláčky tehdy znamenaly vrchol 
technické dokonalosti, obdiv k  funkčním mi-
niaturám byl tenkrát obdivuhodný. Zatímco 
postupem času mnohé tato záliba opustila, já 
jsem jí zůstal věrný. Vláčky mě baví dodnes.

Máte nějaký osobní vztah také 
k „velké“ železnici?

Modely vláčků jsou s  velkou železnicí po-
chopitelně přímo svázané. Výrobci se vždycky 
snažili, aby jejich modely co možná nejvíce 
odpovídaly reálným předlohám. Takže zajímá-
te-li se podrobně o modelovou železnici, mu-
síte mít kladný vztah i k  železnici skutečné. 
A nejen to. Chcete-li postavit realistický mo-
del kolejiště, musíte znát detailně zákonitosti 
i pravidla skutečného provozu. 

Existují stále kdysi nejrozšířenější veli-
kosti modelů N, TT, H0 a 0?

Ano, tyto velikosti stále existují a stále pat-
ří k  těm nejrozšířenějším. Seznam velikostí si 
můžeme i doplnit. Písmenem G jsou označo-
vány modely tzv. zahradních železnic. Dlou-
hou dobu patřila mezi nejmenší velikost Z 
– poměr zmenšení 1:220, s  rozchodem kolejí 

6 mm. Poslední dobou získává na popularitě 
(i když pouze okrajově) velikost označována 
písmenem T. Tyto modely jsou oproti skuteč-
nosti zmenšeny 460x, rozchod koleji činí pou-
hé 3 mm, přesto jsou modely plně funkční. 
Vyráběny jsou pochopitelně v Japonsku, které 
je svou miniaturizací pověstné. 

Ve snaze usnadnit návštěvníkům Domu 
vláčků orientaci ve velikostech, měřítcích 
a rozchodech, připravujeme pro ně informač-
ní panel, který by názorně a přehledně uváděl 
vše na pravou míru. Zájemce o toto hobby 

zde dostane také informaci, jakou minimální 
plochu potřebuje v  dané velikosti ke stavbě 
malého kolejiště. Pro názornost chceme i ně-
která opravdu malá kolejiště vystavit v  naší 
expozici. Třeba budou inspirací pro ty, kteří si 
zatím nebyli jistí, zda mají pro svou tvorbu do-
statek prostoru.

Kdy jste Dům vláčků otevřeli a proč právě 
v Praze 6 na Petřinách?

Dům vláčků jsme otevřeli 15. listopadu mi-
nulého roku. I když jeho investor pochází ze 
Zlína, od samého začátku byl projekt svázán 

Druhé patro obchodního domu Petřiny už půl roku patří železničním modelům. Jejich rozsáhlou expozici s řadou funkč-
ních kolejišť sem chodí obdivovat návštěvníci bez rozdílu věku. O světě malých mašinek a velkých snů jsme si povídali 
s výkonným ředitelem Domu vláčků Ivanem Benetkou. 

JEDE JEDE MAŠINKA
Rozhovor s Ivanem Benetkou
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s  Prahou. V  žádném jiném městě nenajdete 
potřebný potenciál, který by takový projekt 
uživil. Konkrétní představu o umístění jsme 
neměli, prioritní byla velikost podlahové plo-
chy, prostor nerozdělený zdmi a příčkami 
a snadná dostupnost. V předstihu několika let 
jsme začali v  provizorně pronajatých prosto-
rách budovat první kolejiště a mezitím inten-
zivně hledali vhodné místo. Vytipováno bylo 
několik lokalit, nakonec pomohla náhoda: 
v obchodním centru Petřiny odešel z 2. patra 
poslední nájemce a naskytla se jedinečná pří-
ležitost pronajmout toto podlaží jako celek. 
V té době bylo dokončováno prodloužení me-
tra linky A do Motola, v těsné blízkosti bývalé-
ho obchodního domu vznikl vestibul stanice 
Petřiny. Co víc si přát? Našli jsme zde potřebné 
prostory a zázemí, ideální napojení na fungu-
jící síť MHD i velmi vstřícné jednání ze strany 
vlastníka objektu. 

Pro mě osobně je navíc tato lokalita srdeční 
záležitostí. Na Petřinách jsem prožil prvních 35 
let života a nedám proto na ně dopustit. Pa-
matuji doby, kdy v přízemí obchodního domu 
fungovala tehdejší „velkoprodejna“ potravin 
Včela, do obchodního domu jsem chodil ku-
povat školní potřeby a do oddělení domácích 
potřeb měnit tenkrát tolik populární sifonové 
bombičky. Přesto, že jsem Prahu 6 nikdy neo-
pustil, na Petřiny se nyní z Dejvic rád vracím, je 
to tak trochu jako cesta do dětství. A nejsem 
v tom sám. Také dva naši zaměstnanci a další 
dva spolupracovníci bydlí na Praze 6 a správní 
patrioti se tu cítíme jako doma.

Na Smíchově funguje řadu let obdobný 
projekt - Království železnic. Nebojíte se, 
že bude převláčkováno? Bude dostatek ná-
vštěvníků pro tento druh zábavy?

Smíchovský projekt je nám dobře znám, od 
začátku se ale snažíme naši koncepci výrazně 
odlišit a návštěvníkům nabídnout trochu jiné 
zážitky. Vzhledem k  tomu, že jsou oba tyto 
projekty realizovány v Praze, nedostatku zájmu 
nebo tzv. převláčkování se nebojím. Jak už jsem 
zmínil, v  nedávné minulosti měl vláčky skoro 
každý. A i když se této zálibě lidé už tak masiv-
ně nevěnují, rádi se přijdou podívat, zavzpomí-
nat, ukázat svým dětem či vnoučatům čím žila 
nebo se bavila jejich generace. V Domě vláčků 
totiž můžete mimo jiné navštívit i muzeum mo-
delové železnice. Je to jediné muzeum svého 
druhu u nás i v Evropě! V jeho expozici na vás 
čeká kompletní produkce železničních modelů 
z bývalé NDR, doplněná o příslušenství ke kole-
jištím, modely budov a autíček. Návštěvník se 
zde v čase přenese do světa miniaturní železni-
ce druhé poloviny minulého století. Tehdy ještě 
modely nebyly tak dokonalé a perfektní, přesto 
ale vstupovaly do snů mnohých z nás. A možná 
právě proto jsou dodnes pro mnohé atraktivní 
– nesou v sobě kouzlo návratu do bezstarost-
ných dětských let. 

Ale necílíme pouze nostalgicky na starší 
generaci. Náš projekt je určen návštěvníkům 

všech generací od 1 do 99 let. Klidné dopo-
ledne zde mohou strávit matky nebo rodi-
ny s  dětmi, vítány jsou školky, oslovili jsme 
i základní školy, cestu k  nám již našli i žáci 
některých středních škol a průmyslovek. Na 
své si tu přijdou opravdu všichni, odborná 
i laická veřejnost, modeláři i sběratelé, mi-
lovníci skutečné i modelové železnice. Řada 
z  návštěvníků se pravidelně vrací, z  čehož 
máme pochopitelně radost, podobně jako 
z  kladných ohlasů a pochvalných zápisů 
v návštěvní knize.

Co všechno u vás mohou ná-
vštěvníci vidět?

Kromě již zmíněného muzea jsme na ploše 
cca 1 500 m2 zatím zprovoznili šest modelo-
vých kolejišť různých měřítek a velikostí. Jed-
no historické kolejiště ve velikosti N je navíc 
součástí sbírek muzea modelů. Současnost že-
lezničních modelů ale patří digitálnímu ovlá-
dání a řízení. Pomocí digitální centrály Z21 si 
dnes můžete prostřednictvím wi-fi  sítě stáh-
nout příslušnou aplikaci do svého mobilního 
telefonu nebo tabletu a model lokomotivy 
řídit z tohoto zařízení. Některé mají na stanovi-
šti zabudovanou kameru, která snímá průběh 
jízdy po kolejišti, obraz se on-line přenáší na 
velkou obrazovku před vámi. Vše je doplněno 
zvukovými i světelnými efekty, kterými jsou 
dnešní digitální modely vybaveny již z výroby. 

Nejmladším návštěvníkům můžeme nabíd-
nout dětský koutek. Najdou v něm oblíbenou 
dřevěnou vláčkovou dráhu, vláčky na dálkové 
ovládání na bateriový pohon a další hračky. 

Pro všechny je připraveno příjemné stylové 
posezení a občerstvení. Na několika velko-
plošných obrazovkách lze sledovat tematic-
ké pořady, zaměřené na skutečnou i mode-
lovou železnici.

Co nám můžete o provozovaných koleji-
štích prozradit? Vychází některé z nich z re-
álné předlohy?   

Z reálné předlohy vychází zatím dvě kolejiš-
tě. Hned u vstupu je umístěn model Negrelliho 

viaduktu, který je zpracován v měřítku 1:160, 
tedy ve velikosti N. Jak známo, ve své době se 
jednalo o jednu z největších železničních sta-
veb v Evropě a do roku 1910 také o nejdelší ev-
ropský viadukt. Negrelliho viadukt je dnes po 
Karlově mostě druhým nejstarším dosud stojí-
cím mostem přes Vltavu v Praze. Dokončen byl 
v roce 1850, kdy po něm 1. června projel první 
pravidelný vlak. Jeho 160x zmenšený, 7 metrů 
dlouhý model byl dokončen o 150 let pozdě-
ji. Zachycuje podobu viaduktu v  roce 2013, 
kdy byla pořízena jeho podrobná fotodoku-
mentace. Provoz modelu zde zajišťuje v obou 
směrech 22 vlaků, při každém průjezdu ujede 
souprava 18,6 metru. Na kolejišti je umístěno 
celkem 67 budov, v ulicích města se prochází 
155 fi gurek. Najdeme zde i 184 vozidel, teni-
sový turnaj sleduje na tribunách tenisového 
dvorce na Štvanici 3 364 diváků. Zápas můžete 
sledovat na funkčním miniaturním displeji na 
severozápadní tribuně. Za kolejištěm je umís-
těna velkoformátová fotografi e panorama-
tu Prahy, která byla pořízena z  horních pater 
hotelu Olympic.

Zcela jinou atmosféru lze zažít na úzkoroz-
chodném kolejišti Jindřichohradeckých míst-
ních drah (JHMD). Také toto kolejiště je vytvo-
řeno přesně dle skutečnosti, všechny budovy 
a stavby přesně odpovídají realitě, stejně jako 
zde provozovaná železniční vozidla. Vše je pře-
vedeno do měřítka 1:87, úzkorozchodka v mo-
delu používá rozchodu 9 mm, v  modelářské 
branži se označuje jako velikost H0e. Provoz 
na skutečné dráze z  Jindřichova Hradce do 
Nové Bystřice byl zahájen den po slavnostním 
otevření 31. října 1897. Díky úzkému rozchodu 
kolejí 760 mm, krásné přírodě a atraktivnímu 
provozu je dnes tato dráha vyhledávanou 
a oblíbenou turistickou atrakcí. Jen pro zají-
mavost, na tomto kolejišti bylo „vysázeno“ 4 
150 převážně jehličnatých stromků. 

Také kolejiště ve velikosti H0 dýchá pohodo-
vou letní atmosférou. Čas prázdnin tráví děti na 
skautském táboře, zastihneme zde desítky kem-

7



pujících, vodáky na řekách, turisty. Toto kolejiště 
již nevychází z reálné předlohy. Námětem je hlav-
ní jednokolejná trať s  množstvím vleček, řadou 
detailů a velmi bohatým provozem. Velkým lá-
kadlem, zejména pro dětské návštěvníky, je celá 
řada tlačítek, umístěných podél kolejiště, kterými 
lze uvést do činnosti zabudované interaktivní 
prvky. Roztočit tak můžete lopatky větrných 
elektráren, stejně jako zažehnout táborový oheň, 
spustit pouťové atrakce, rozpohybovat některé 
postavičky a podobně. 

K vidění jsou i modely zahradních železnic. 
Můžete je nějak přiblížit čtenářům?

Modely zahradních železnic původně vycháze-
ly z poměru zmenšení 1:22,5 za použití rozchodu 
kolejí 45 mm. Znázorňovaly převážně železniční 
vozidla švýcarských železnic o rozchodu 1 metru. 
Postupem času se měřítko modelů začalo měnit 
podle potřeby výrobců, rozchod kolejí však zůstal 
zachován. Jedno tyto modely měly a stále mají 
společné. Určeny jsou především k celoročnímu 
provozu v exteriérech, tedy na zahradách, v par-
cích a podobně. Tomu je uzpůsobena i jejich kon-
strukce a stavba. Modely jsou bytelnější, šetří se 
na detailech, upřednostňuje se výdrž v nepřízni-
vých klimatických podmínkách. V minulosti byly 
tyto železnice populární zejména ve Spojených 
státech a původních spolkových zemích Němec-
ka, postupně se rozšířily i k nám. 

Zahradní kolejiště na Petřinách se rozprostírá 
na ploše téměř 80 m2. Dva velké okruhy jsou au-
tomaticky řízené, dva menší ovládají návštěvníci 
pomocí tlačítek. Veškerá květena a rostlinstvo 
jsou pouze umělé, nepřítomnost denního světla 
bohužel rostlinám nepřeje. Zejména děti odhalí 
na tomto kolejišti další atrakce a zábavné prvky, 
další se připravují. V dubnu probíhaly na tomto 
kolejišti i malé oslavy. Jedna ze zde provozova-
ných lokomotiv od zahájení provozu v listopadu 
loňského roku už najela neuvěřitelných 1 000 
km. Dovedete si představit tu vzdálenost? A to 
prosím bez závad, s původními motory a sběrači 
proudu. Prováděna byla pouze pravidelná údrž-
ba a čištění. Úctyhodný výkon, co říkáte?

Jak je složitý provoz kolejišť ovládán? Ovlá-
dají se všechna stejně?

Trendem doby je digitální řízení. Lokomotivy 
mají v  sobě zabudovaný digitální dekodér se 
specifi ckou adresou, pomocí počítačového pro-
gramu je potom řízen celý provoz. Toho využívá-
me na našem dosud největším kolejišti H0, kde 
se nám v provozu střídá 32 souprav a vlaky jezdí 
obousměrně po jedné koleji. Na ostatních kole-
jištích spoléháme zatím na klasický analogový 
provoz. K  tomu, zjednodušeně řečeno, postačí 
klasické trafo, jaké známe z dřívějších let a elek-
tronické moduly. Ty dokážou vypouštět v poža-
dovaných intervalech jednotlivé soupravy na 
trať, zajišťují střídání vlaků v  odstavných nádra-
žích, zastavování a podobně. Hitem posledních 
let je ale jednoznačně digitál. Kromě samotného 
ovládání lokomotivy na kolejišti umožňuje loko-
motivám předvést řadu dalších, převážně zvuko-

vých efektů, stejných, jaké známe ze skutečného 
provozu. Co dnes všechno umí železniční modely 
lze jednoduše zjistit i na zařízení pojmenovaném 
„smartRail“. Jedno najdete i v  expozici Domu 
vláčků. Na požádání vám jej naši zaměstnanci 
rádi předvedou. 

Dění na kolejištích i mimo ně sledují průběžně 
kamery, rozmístěné v  expozici. Obraz z  nich je 
sledován a vyhodnocován dispečery řídícího ve-
línu, kteří v případě potřeby zasáhnou nebo zjed-
nají nápravu. I vlak nám tu a tam vykolejí, nebo 
se odpojí některý z vozů, někdy neodolá dětská 
ručka. S tím vším se musí počítat.

Máte na svých kolejištích nebo v  muzeu 
modelů nějaké opravdové unikáty a rarity?

Ano, a není jich málo. Začněme třeba mu-
zeem. Jak jsem již zmínil, k vidění je zde sbírka 
modelů z  produkce bývalé NDR, tzn. předsta-
vuje vláčky, které se (jako jediné) k nám mohly 
v druhé polovině minulého století dovážet, a to 
ve velikostech N, TT, H0 a H0m. Máme zde první 
modely PIKO z takzvané „bakelitové éry“ ze 40. 
a 50. let minulého století, i první modely fi rmy 
Zeuke ve velikosti TT z roku 1958. Vystavujeme 
i některé modely, které byly určeny výhradně 
pro západní trhy ve snaze přinést výrobci tolik 
potřebné devizy, máme zde celou řadu kous-
ků realizovaných pouze v limitovaných či jinak 
omezených sériích. Pokochat se můžete i mo-
delem vlaku „Monorail“, tedy vlakem jezdícím 
po jedné koleji.  Začátkem 60. let byla tomuto 
druhu dopravy souzena velká budoucnost, 
v  reálném světě ani v  modelu však monorail 
nesplnil očekávání tvůrců. Raritou je funkční 
historické kolejiště ve velikosti N ze 70. let. Za-
jímavé je i tím, že jeho autorem byl farář Církve 
československé husitské. Kolejiště oplývá celou 
řadou staveb. Mnohé z nich jsou autorské mo-
dely stavitele, řada domů vznikla z vystřihová-
nek tehdy velmi populárního časopisu ABC. Na 
kolejišti ve velikosti H0 uvidíte již brzy v provo-
zu malosériově vyrobený model motorového 
vozu Stříbrný šíp, jehož vzor byl nedávno po 
nákladné rekonstrukci představen veřejnosti. 

Chystáte nějaké novinky a další atrakce?
V plánu toho máme ještě mnoho, i když ne vše 

bude realizováno hned v  letošním roce. Počítá-
me s tím, že prostor zaplníme v průběhu několika 
dalších let. Ale již brzy se prostor muzea želez-
ničních modelů rozroste o šest vitrín expozice 
modelů autíček, rovněž z produkce bývalé NDR. 
Autíčka v  expozici budou průběžně obměňo-
vána, zahajovat budeme modely fi rmy Permot. 
Svoji samostatnou sekci dostanou také tramva-
jové modely. Plánujeme malé tramvajové kole-
jiště, které budou obsluhovat sami návštěvníci, 
a vitrínu s  tramvajovými modely, které budou 
(pravděpodobně ve formě stavebnic) i k zakou-
pení. Tramvaje jezdí na Petřiny od roku 1950, 
takže na ně nesmíme zapomínat ani v modelu. 
Rád bych v této souvislosti zmínil, že historií Pet-
řin se zabývá jeden z informačních panelů, umís-
těný v expozici. 

Poskytnout chceme i trochu sportovního vyži-
tí. Pořídili jsme atraktivní jízdní kolo, které usadí-
me do pevného rámu a propojíme s dynamem. 
Pokud bude „jezdec“ šlapat dostatečně rychle, 
vyrobí proud potřebný pro rozjetí lokomotivy 
umístěné na okruhu před ním. Připravujeme 
také tzv. train simulátor s  trochou adrenalinu. 
Návštěvník sedí v improvizovaném kokpitu loko-
motivy, kterou řídí podobně jako ve skutečnosti 
z ovládacího pultu před ním. Čelní sklo nahrazuje 
velkoplošná obrazovka, na které se zobrazuje re-
álná železniční trať. 

V  současné době pracujeme také na dalším 
velkém kolejišti. Bude ve velikosti TT (měřítko 
1:120) a bude znázorňovat skutečnou trať – kon-
krétně část koridorového úseku údolím Labe 
z Hřenska do Bad Schandau. Mělo by to být hod-
ně o podzimní krajině Českosaského Švýcarska, 
lodní dopravě a dlouhých železničních soupra-
vách. Hotovo by mělo být koncem listopadu. 

V nejbližší době zatraktivníme také přístupové 
schodiště, které v  současné době vlastník stav-
by rekonstruuje. 

Jak známo, bývalý Obchodní dům Petřiny 
má celkem tři patra, ale veřejnosti byly přístup-
né pouze dvě z  nich. Předběžně uvažujeme 
o pokračování naší expozice i ve 3. patře. Je zde 
zajímavé atrium, nabídnout bychom zde moh-
li i další originální atrakce a zábavu. To je však 
dlouhodobější výhled. Práce je zatím víc než 
dost a prostory v posledním patře nejsou zrovna 
v ideální kondici.

V  následujícím období se chceme věnovat 
stavbě dalších kolejišť. Jedno z nich bude před-
stavovat ikonické úseky známých železničních 
tratí z  Itálie, Francie, Švýcarska, Rakouska a Ně-
mecka, naše snažení by mělo vyvrcholit za ně-
kolik let stavbou modelu pražského Hlavního 
nádraží ve velikosti H0. 

Chystáme toho pochopitelně ještě daleko více, 
ale ponechejme zatím alespoň něco v tajnosti.

(red)
foto: Dům vláčků
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VELESLAVÍNSKÁ
SONATINA IV.

Zpaměti preluduje Jaroslav Mihule

S Jirkou Šťastným jsme zpívali, jak jen to šlo - 
lidové písničky i rozhlasové šlágry. K tomu jsem 
ještě začal hrát na klavír i na housle, ale aby to 
nebylo nespravedlivé (vůči mně), přidělili za ně-
jaký čas nedorostlé housličky také mému bra-
tru Pepíkovi, o tři roky mladšímu. Chodili jsme 
- jak už bylo řečeno - na hodiny k panu Cyrilu 
Míkovi do domečku poblíž restaurace U Marča-
nů. Ten domeček je na svažitém terénu a dole 
pod ním měl náš učitel malou studánku. Pepik 
(vždy se jeho jméno z neznámých důvodů vy-
slovovalo u nás krátce) to vzal s učením-muče-
ním za šťastnější konec, a to když byl přistižen, 
že na pouzdře od houslí projíždí jako na saních. 
Ten lesík stále poporůstal mezi roky našeho 
dětství a rokem 2015 a zůstal nepochybným 
svědectvím o pravdivosti těchto vzpomínek. 
Sáňkovalo se po zasněženém kopci až skoro 
od rodící se Vojenské nemocnice přes naši ulici 
stále dolů až někam k železniční trati. Za zvrhlý 
způsob pohybu na sněhu podrobili rodiče bra-
tra kázeňskému trestu, který je dnes zákonem 
zakázán, ale ve Veleslavíně oněch časů byl na-
prosto běžný a účinný. Postačilo to však také 
k tomu, aby byl definitivně osvobozen od další 
hudební výuky ve hře na housle. Ani několika 
lekcím z klavírní hry později však přece jen ne-
ušel. Obojí se mu hodilo, protože se z něho stal 
plukovník letectva, který vedle kniplu ovládal 
i hru na klarinet. 

Veleslavín hudbě přál a ledacos o ní intuitiv-
ně věděl, jak dokládá moje osobní zkušenost 
s  „velkými“ kluky z prohraných potyček na 
naší ulici: „A di si brečet domu ke svý mámě, ty 
Kubeliku pitomej!“ Šlo o houslového virtuosa 
Jana Kubelíka, neboť mladý Rafael ještě neměl 
v  té době na veleslavínské periférii Prahy tak 
skvělou pověst.

Což vše byla doposud krásná romantika dět-
ství a kvetoucího státu, z čehož se těšil i Velesla-
vín. Jenže pak se doba začala silně kazit, i když 
pro mne a pro Jirku Šťastného vypadala spíše 
dobrodružněji - v  osmi-devíti letech si nene-
cháte mluvit od dospělých do svých problémů 

tak moc. Náš přijímač Colombo však chrlil stále 
vzrušenější zprávy, začalo se víc popíjet a ve 
výčepu hlasitěji diskutovat. V  roce 1938 jsem 
se už dozvěděl, že za mobilizace náš obstárlý, 
bezmála padesátiletý tatínek nebude zatím 
k armádě povolán. Učili jsme se rychle novým 
slovíčkům - mobilizace, mundur, narukovat, 
Sudety. Ze Slatiny nad Úpou, podkrkonošské 
vesničky, kde se narodila maminka,  se v Praze 
znenadání vynořil strýc Josef Míl. Byl ve vojen-
ském munduru a jeho mobilizovanou jednot-
ku ubytovali na Hanspaulce. Šli jsme se za ním 
s Jirkou podívat: seběhlo se dolů přes potok pě-
šinkou mezi dvěma zahradnictvími, na Gabriel-
ku a po Kladenské dolů na Bořislavku - po tram-
vaji číslo jedenáct. Osud strýčkovi vyšel vstříc, 
čemuž možná nějak sám trochu napomohl: 
patřil totiž k obsluze vojenské kuchyně a hla-
dem se rozhodně netrápil. Takže nám štědře 
nalil při návštěvě vojska černou kávu a ještě při-
dal kus komisárku, další nové slovo do našeho 
slovníčku. Na vojenskou kávu a její účinky dělali 
jeho spolubojovníci narážky, jimž jsme nemoh-
li ještě porozumět. Dostali jsme i něco masité-
ho k jídlu a k tomu pár historek z vojny: jak před 
několika dny zaspali, a aby vůbec stihli uvařit 
snídani, vycpali ohniště sádlem. To jste měli sly-
šet ten hukot! Za chvíli měli uvařeno. Kreativní 
chování tohoto druhu je hodno zapamatování, 
ale nesmí vás při akci nikdo chytit.

Doma v  našem lokále byl v  té době také 
zvláštní hukot: nabito, zpívaly se písně Až 
budou zlaté hvězdy z  nebe padat, Jetelíček 
u vody, Škoda lásky. Náš gramofon ochotně 
sloužil za pouhou korunu uměnímilovným 
návštěvníkům restaurace v čísle 137. Činžák pa-
třil rodině Strnado vých, pro jejichž zahradníky 
jsme denně vařili několik desítek obědů. Po-
kračovalo to po celou válku a teprve teď mně 
dochází, že to musela být zvláště pro matku 
značná dřina. V těžkých nastávajících dobách 
měli zahradníci někdy podezření, že nasládlé 
maso jejich guláše příliš připomíná koninu, ale 
rebelie rychle pominuly, protože hlad je moc-

ný kuchař a maminka mu svým kulinařením 
úspěšně konkurovala.

Pak vojáci i s mým strýčkem někam zmizeli 
a najednou jsme i my, školou povinní, vycítili, že 
začíná jít do tuhého a bude zle. Osudový bod 
nazvala historie našeho státu, Evropy i světa, 
zkráceně jedním slovem - Mnichov . Ve Slatině 
jsme teď o prázdninách zpívali píseň „Čechy 
krásné, Čechy mé“ s  pozměněným textem: 
„Kde ty vaše hory jsou, zůstal nám jen Dobro-
šov!“, což se v Podkrkonoší vyslovuje „Dobro-
šou“ a je to vrch tyčící se nad městem Náchod 
- celý věnec našich ostatních pohraničních hor 
i s obrannými pevnostmi předali Hitlerovi Mni-
chované, Daladier, Chamberlain. Ve Veleslavíně 
neuměli ta jména ani správně vyslovit, ale opo-
vržení k nim a ke zradě domnělých přátel - Fran-
cie a Anglie - bylo cítit na každém kroku. To bylo 
na podzim roku 1938. Události jednoho břez-
nového dne roku následujícího pak dospěly za 
námi dětmi až do Střešovic. Do ulice zezdola 
od papírnictví pana Wolfa vpochodovali vojáci 
v nepříjemně vybarvených uniformách, hlasi-
tými povely na sebe křičeli v němčině a rychle 
se ukázalo, že jejich cílem bude právě budova 
naší školy na Norbertově, odkud jsme za okny 
vyděšeni tento ruch pozorovali. A hned jsme 
se také naučili další nové slovo - že takovému 
vpádu se říká okupace!

Uděláte nám radost, když toto vyprávění 
obohatíte svými poznámkami, obrázkem, gra-
fický dokladem apod., a půjčíte k otištění.

Jaroslav Mihule

Vysoký činžovní dům s restaurací „U Strnadů“ (ulice Pod Novým lesem čp. 137) je středobodem našeho veleslavínského pří-
běhu.  Název strhli na svou stranu noví nájemci a restaurace začala být nazývána počínaje létem 1936 „U Mihulů“. Po létech ji 
zrušili, pak zabetonovali rohový vstup a z našeho lokálu nasekali další byty. Význam tohoto objektu  vynikne ještě více, když se 
pozornost zaměří pohledem vpravo, kde je vidět neméně důležitý dům čp. 112. Tam totiž žila vdova paní Šťastná, vdova, matka 
dvanácti dětí, v jediné místnosti v suterénu. Dvanáct jich tam samozřejmě nebylo trvale, protože odrůstaly a přicházely nové, 
z nichž nejmladší, Jirka, byl můj hlavní kamarád. Ještě si všimněme menšího rodinného domku vlevo od čp. 137 přes ulici, kde 
bydlili Čadilovi, ke kterým se postupně toto vzpomínání také dostane. A jen ještě na okraj - v jednom z dalších domků v řadě za 
nimi chovali Novákovi na zahrádce kozu.
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O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

Je známou věcí, že roboticky asistované 
operace se provádějí v Centru robotic-
ké chirurgie ÚVN od roku 2005 a že ÚVN 
patřila mezi první zdravotnická zařízení 
v České republice i ve střední Evropě, kde 
robotické operace začali provádět. Za tu 
dobu se v ÚVN uskutečnilo téměř dva ti-
síce tři sta robotických výkonů, nejvíce 
v rámci České republiky. Největší podíl, již 
dva tisíce zákroků, je urologických.  

Méně známé je, že se zde úspěšně pro-
vádějí také roboticky asistované operace 
karcinomu rekta; ÚVN patří i v této oblasti 
mezi přední pracoviště v České republice.

 „V  loňském roce jsme uskutečnili více 
než dvě desítky roboticky asistovaných 
zákroků karcinomu rekta. Dá se před-

pokládat nárůst počtu těchto výkonů, 
čísla hovoří jasně. Česká republika za-
ujímá v incidenci (počtu nových přípa-
dů) zhoubného nádoru tlustého střeva 
a konečníku čelní místo ve světě. Ročně 
je v ČR diagnostikován u téměř 9000 pa-
cientů. V  této oblasti je velmi významný 
preventivní program, který již několik let 
v  České republice probíhá. Chirurg na-
stupuje v  okamžiku, kdy je operace ne-
zbytná.  Co se týká robotických operací 
rekta, je dosud mezi pacienty o tomto 
zákroku poměrně malé povědomí. Někte-
ří pacienti se k nám dostávají vlastně jen 
náhodou, “ popisuje situaci MUDr. Daniel 
Langer z Centra robotické chirurgie ÚVN. 
„Jen málokdo ví, že Centrum robotické 

CO MOŽNÁ NEVÍTE O CENTRU
ROBOTICKÉ CHIRURGIE ÚVN
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LÉČBA NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ TLUSTÉHO STŘEVA
Na léčbě nádorového onemocnění tlustého střeva a konečníku se podílí specia-

listé různých odborností. Chirurgická léčba je klíčovou částí. U některých pacientů 
předchází operační léčbu ozařování, které může být kombinováno s farmakolo-
gickou terapií (chemotarepií). Léčebný postup u nemocných s rakovinou tlustého 
střeva a konečníku je posuzován u každého pacienta individuálně v rámci víceo-
borových indikačních komisí. V břišní chirurgii jsou nyní využívány minimálně inva-
zivní (laparoskopické, robotické) operační postupy i pro onkologická onemocnění. 
Pro lidský organismus znamenají ve srovnání s klasickou otevřenou chirurgií terapii 
šetrnější, zkracující dobu léčení a rekonvalescence, snižující pooperační bolesti, re-
spektující kosmetické hledisko a umožňující časnější návrat nemocného do běžné-
ho života, resp. pracovního procesu. 

Využitím robotického systému operatér nesporně získává některé výhody v po-
době trojrozměrného obrazu v HD kvalitě, možnosti jemných pohybů s významným 
rozsahem (pro ohebné koncové části robotických nástrojů) i v omezeném prostoru, 
eliminace přenosu třesu rukou operatéra, který má u operační konzole výhodnější 
ergonomické podmínky. Při operacích zhoubných nádorů konečníku je využití ro-
botického systému ve stísněném pánevním prostoru velice výhodné. Da Vinci® sys-
tém je při operacích maligních nádorů konečníku celosvětově hojně využíván.

chirurgie ÚVN jako jediné v  Praze i Stře-
dočeském kraji tento typ operací provádí. 
Přitom výhody pro pacienta jsou jedno-
značné. Robotická chirurgie umožňuje 
operatérovi provádět precizní a přesný 
výkon i u technicky velmi náročných zá-
kroků v  omezeném operačním prostoru, 
což ve výsledku přináší významné be-
nefi ty pro pacienty. Ti oceňují šetrnost 
operace, a tím možnost brzkého návratu 
k běžnému životu. Za největší přínos ov-
šem pacienti považují zachování vysoké 
kvality života, v  mnoha případech bez 
přítomnosti trvalého vývodu střeva,“ při-
bližuje MUDr. Daniel Langer. 

V nedávné době měl chirurgický robo-
tický tým ÚVN příležitost uskutečnit ro-
botickou operaci za účasti prof. Amjada 
Parvaize,který je evropskou i světovou 
špičkou v oblasti robotické resekce střev 
a zakladatelem a zároveň předsedou Ev-
ropské akademie robotické kolorektální 
chirurgie z Poole Hospital NHS Trust ve 
Velké Británii. „Celý náš tým uvítal mož-
nost konzultovat některé kroky a drobné 
nuance během operačního výkonu a čer-
pat z velmi bohatých zkušeností a rozsáh-
lé praxe našeho hosta,“ hodnotí přítom-
nost Amjada Paviaze doktor Langer. 

Výsledky robotické operace hodno-
tí pozitivně i pacienti, kteří roboticky 
asistovaný zákrok podstoupili. „Poté, co 
jsem měla diagnostikovaný karcinom 

konečníku, jsem se rozhodovala, kde 
podstoupím výkon. Zvolila jsem ÚVN, 
a to proto, že má tato nemocnice výbor-
nou pověst, přesvědčila mě také pozitiv-
ní zkušenost mé známé se stejnou dia-
gnózou, která podstoupila v ÚVN stejný 
zákrok. Důležité pro mě byly i přívětivé 
čekací doby na výkon, které jsem si našla 
na webových stránkách nemocnice. 
Rozhodování, zda podstoupit klasickou 
nebo robotickou operaci, bylo poté, co 
mi doktor Langer podrobně vysvětlil 
všechny náležitosti i případné možné 

komplikace, poměrně jednoduché, 
protože pozitiva u robotického zákroku 
jednoznačně převyšovala,“ vzpomíná 
na období před zákrokem pacientka 
Kateřina Kulíčková. „Nejpozitivnější ale 
pro mě byly výsledky. Po operaci jsem 
den ode dne pociťovala významné zlep-
šení mého stavu. Týden po operaci, po 
vyjmutí stehů, už jsem se cítila naprosto 
v  pořádku,“ popisuje pacientka, kterou 
ještě čeká onkologická léčba.

O Centru robotické chirurgie ÚVN
www.uvn.cz/robotickecentrum

11



kvě� n 2016

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

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

květen 2016

04. 05. ST KDYBY TISÍC KLARINETŮ

05. 05. ČT ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY

06. 05. PÁ ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC

08. 05. NE A DNES HRAJEME JAZZ
(HARMCORE JAZZ BAND)

11. 05. ST A DNES HRAJEME JAZZ (TRIO WUH
( WILKINS- UHLÍŘ – HELEŠIC ))

13. 05. PÁ MAM‘ZELLE NITOUCHE

14. 05. SO CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD 16:00

16. 05. PO KDYBY TISÍC KLARINETŮ

19. 05. ČT KONCERT O ČTYŘECH KAPITOLÁCH

20. 05. PÁ ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY

21. 05. SO KDYBY TISÍC KLARINETŮ
- ZÁJEZD - BOLERADICE

19:30

24. 05. ÚT KYTICE

25. 05. ST ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC

27. 05. PÁ RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA

28. 05. SO OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR 16:00

HOSTÉ :
02. 05. PO VŠECHNOPÁRTY
03. 05. ÚT VŠECHNOPÁRTY
09. 05. PO VŠECHNOPÁRTY
10. 05. ÚT VŠECHNOPÁRTY
12. 05. ČT SEMAFOR MÁ ZELENOU - BENEFICE
30. 05. PO VŠECHNOPÁRTY
31. 05. ÚT VŠECHNOPÁRTY

4. 5. STŘEDA 10:00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
5. 5. ČTVRTEK 10:00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
6. 5. PÁTEK 10:00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
7. 5. SOBOTA 14:00 + 16:30 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
8. 5. NEDĚLE 10:30 + 14:00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
10. 5. ÚTERÝ 10:00 + 14:30 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
11. 5. STŘEDA 10:00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
11. 5. STŘEDA 19:00 SPEJBL VERSUS DRÁKULA
12. 5. ČTVRTEK 10:00 HURVÍNEK MEZI OSLY 
13. 5. PÁTEK 10:00 HURVÍNEK MEZI OSLY 
14. 5. SOBOTA 14:00 + 16:30 HURVÍNEK MEZI OSLY
15. 5. NEDĚLE 10:30 + 14:00 HURVÍNEK MEZI OSLY
17. 5. ÚTERÝ 10:00 HURVÍNEK MEZI OSLY 
18. 5. STŘEDA 10:00 HURVÍNEK MEZI OSLY 
18. 5. STŘEDA 19:00 SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ
19. 5. ČTVRTEK 10:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
20. 5. PÁTEK 10:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
21. 5. SOBOTA 14:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
22. 5. NEDĚLE 14:00 + 16:30 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ ZÁJEZD KOLÍN
24. 5. ÚTERÝ 10:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
25. 5. STŘEDA 10:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
25. 5. STŘEDA 19:00 DĚJINY KONTRA SPEJBL
26. 5. ČTVRTEK 10:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
27. 5. PÁTEK 10:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
28. 5. SOBOTA 14:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
29. 5. NEDĚLE 14:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
31. 5. ÚTERÝ 10:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

HURVÍNEK SLAVÍ 90
2. 5. pondělí 19:00 Koncert pro největšího Čecha Karla IV. a nejmenšího Čecha Hurvínka I. 

FORUM KARLÍN Pernerova 51, Praha 8
Účinkují: Hurvínek a jeho rodina z Divadla S+H a vokální seskupení 4TET (Jiří Korn, David 

Uličník, Jiří Škorpík a Dušan Kollár)

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
6/2016

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

Kolikrát jsou zmenšené modely vláčků označované písmenem T (většinou vyráběné 
v Japonsku)?
 a) 220×,
 b) 350×,
 c) 460×.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b)  Harfa má 47 strun

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží sadu reklamních předmětů z kolekce ŠKODA. 

1. Věra Meranová, Praha 6  2. Simona Hrabětová, Praha 6  3.Eva Kulhánková, Praha 6

Ceny si vyzvedněte do 31. května 2016 v novém autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny 
od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin. 

Své odpovědi zasílejte na adresu: Veleslavín39,
redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6

e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz
SMS: 602 248 494 nejpozději do 20. května 2016,

nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V květnu  soutěžíme o tři knižní novinky z vydavatelství Albatros. Bedeker pro nejmenší pod názvem EXPEDI-
CE Z POHLEDNICE autora Vratislava Maňáka držitele Ceny Jiřího Ortena, za svou prvotinu Muž v hodinách byl 
také nominován na ceny Magnesia Litera a Zlatá stuha. Zatímco díky jeho debutu mohly děti zábavnou for-
mou poznávat čas, v knize Expedice z pohlednice jsou to místa. Zvídaví čtenáři se podívají do zajímavých měst 
Čech a Moravy a spolu s hlavním hrdinou v nich prožijí mnohá bláznivá dobrodružství. Hravost knihy podtr-
hují ilustrace Šárky Zikové, která za své výtvarné pojetí animovaných fi lmů získala několik prestižních českých
i zahraničních ocenění.



Dostaneme se do ní z Wolkerovy ulice a na-
jdeme ji v Bubenči. Je velmi krátká a má pouze 
jednosměrný vjezd i výjezd. Původní název 
od roku 1896 byl Dolejší náměstí podle po-
lohy, kdy zde byla stará bubenečská náves. 
V roce 1920 se přejmenovala na Dolní náměs-
tí. Toto označení vydrželo do roku 1935, kdy 
náměstí dostalo jméno Schwaigerovo. V  roce 
1988 náměstí v  souvislosti s výstavbou byto-
vých domů sovětského zastupitelství ztratilo 
charakter náměstí a v  jeho místech vznikla 
Schwaigerova ulice. Zde malíř v domě čp. 39 
bydlel. Dnes je z tohoto domu hotel. 

Hanuš  Schwaiger byl 
český malíř a grafi k, pro-
fesor AVU v  Praze. Tvořil 
v  duchu historismu 19. 
století, později byl ovliv-
něn holandskými malíři.

Hanuš Jan Petr Pavel 
Schwaiger se narodil 
28. června 1854 v Jindři-
chově Hradci. Pokřtěn 
byl jako římský katolík 
na svátek svatých Pet-
ra a Pavla – což zdů-
vodňuje druhé a třetí 
křestní jméno. Otec Hanuše obchodoval se 
železem a vlastnil několik domů u nás i ve Víd-
ni. Vyrůstal společně se svými třemi sestrami 
ve svém rodném městě, ale také na věnném 
statku své matky. Jeho rodiče neprojevovali 
příliš velké vlastenecké cítění a řadili se spíše 
k německému obyvatelstvu. V roce 1865 začal 
navštěvovat jindřichohradecké gymnázium, 
kde patřil k  průměrným studentům. Přešel 
na reálku do Českých Budějovic a tady potkal 
profesora kreslení Friebela, který si ho oblíbil 
a ve studiu mu pomáhal. Zde si ujasnil svůj po-
stoj k výtvarnému umění, ale i k hudbě. Jeho 
prvním učitelem kreslení byl Jan See, který ho 
seznámil s řemeslem malby. Po ukončení stu-
dií na reálce nastoupil dle otcova přání na ví-
deňskou obchodní akademii. Studium mu ale 
nebylo vlastní a touha malovat byla silnější. 
Když rodiče zjistili, že se nevěnuje studiu, s vel-
kým rozhořčením ho povolali zpět a doufali, 
že se doma uklidní a získá vztah k  obchodu. 
Ale jeho touha malovat byla silnější, a tak se 
koncem léta 1874 vrátil zpět do Vídně. Přihlásil 

se na výtvarnou akademii. Rodiče ho přestali 
podporovat, proto si začal vydělávat hodina-
mi hry na piano. Po několika měsících se situ-
ace s rodiči uklidnila a on mohl pokračovat ve 
studiu. V roce 1879 nakreslil ještě jako žák ví-
deňské akademie cyklus šesti perokreseb Kry-
sař. Ten se tak zalíbil jeho profesoru Makartovi, 
že ho zakoupil a tím také pomohl Hanušovi 
z fi nančních potíží.

Na jaře 1881 se mladý malíř rozhodl, že aka-
demii opustí. Zadlužen a bez prostředků se vrá-
til do Jindřichova Hradce. V  letech 1882-1885 
pobýval u hraběte H. Wilczka v  Seebam, pro 
kterého maloval větší dekorativní malby v staro-
německém stylu. Roku 1888 odjel do Holandska, 
kde poznával v galeriích díla slavných nizozem-
ských malířů, které od mládí obdivoval. Tady 
namaloval řadů fi gurálních obrazů i měst. V létě 
1889 se na pozvání malíře Jóži Úprky vypravil 
na Slovácko, kde propadl půvabu zdejší krajiny. 
Na podzim roku 1890 se ve Strážnici seznámil 
s mladou učitelkou Josefínou Kučerovou, kterou 
si brzy vzal za manželku. Bydleli v  Bystřici pod 
Hostýnem, kde namaloval řadu portrétů a stu-
dií. V roce 1896 navštívil podruhé Holandsko, ale 
také Belgii a Itálii. V klášteře ve Veroně okopíroval 
románské fresky a na jejich motiv vytvořil doma 
litografi i Cyril a Metoděj. V následujících letech 
rodina přesídlila do Brna a zde byl jmenován 
mimořádným profesorem technického kreslení 
na České vysoké škole technické. Od roku 1902 
byl profesorem na Akademii výtvarných umění 
v Praze. Mezi jeho žáky patříli například Otakar 
Kubín, Václav Rabas a další.

V  roce 1906 se přihlásila nemoc, zhoubný 
nádor jazyka. Po operaci, která dopadla dobře 
se však nemoc po několika letech vrátila a 17. 
června 1912 zemřel.   

Hanuš Schwaiger ve své tvorbě čerpal ze 
starých německých a holandských mistrů a při 
zobrazování lidových typů docházel až k natu-
ralistickému realismu.

(mip)

Hanuš  Schwaiger byl 
grafi k, pro-

fesor AVU v  Praze. Tvořil 
v  duchu historismu 19. 
století, později byl ovliv-

autoportrét
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Pohledem do kalendáře zjistíme, že 
návrhy historiků, politiků, nejrůznějších 
mezinárodních či národních organizací 
nebo aktivistů postupně (od konce 19. 
století) přidaly kalendáři další funkci, 
a sice nenápadné obezličky pro podpo-
ru kolektivní paměti, která tak snadno 
zapomíná. Kromě běžných věcí, jako 
datum, soupis jmen nebo východ a zá-
pad slunce či fáze měsíce, každý den 
něco nebo někoho připomíná, a tak ho 
chrání před pádem do jámy zapomně-
ní, každý den je něčím významný a tu-
díž je co oslavovat. Kdyby se to vzalo 
důsledně, jeden by musel být perma-
nentně v rauši. Čtyřiadvacetihodino-
vému koloběhu je 365× v roce přiznán 
statut „Mezinárodního“, „Evropského“ či 
„Světového“ dne nebo „Svátku“.  

Je až neuvěřitelné, jaká témata dny 
vytknuté tímto způsobem nabízejí. Tak 
například: zdraví (dny zasvěcené boji 
proti nejrůznějším chorobám), svobo-
du nebo solidaritu s kde čím. Přirozeně 
nejvíc na ráně jsou významné osobnos-
ti, vynálezy, události a milníky dějin, 
dále kulturní dědictví, instituce a obory 
jako jsou muzea, archivy, divadla, hud-
ba, sport nebo věda, a profese - třeba 
hasiči, porodní asistentky, námořní-
ci a mnohé další. Slavíme dny matek, 
otců, dětí, dny svatých, Den práce, Den 
svobody, Den biologické rozmanitos-
ti, Den životního prostředí, červeného 
kříže, Den oceánů, Den suchého zipu, 

Svátek sousedů, Ručníkový den, Svě-
tový den koktejlů, půdy, leváků, tuleňů 
a velryb, Den polibků, šachu nebo Ev-
ropský den jízdních kol. Zdá se, že dnů 
v roce je na tolik událostí, oborů lidské 
činnosti, zájmů a kuriozit zoufale málo. 
Mezi všelijakými podivnostmi se ale 

najdou taková témata, která spíše pře-
kvapí tím, že i něco tak „normálního“ 
a běžného se může, má nebo by mělo 
slavit. Tak například Slunce. Na Slunce 
pamatuje květnový kalendář hned 3× 
– Den Slunce můžete slavit 3. května 
a Evropský den Slunce  16. a 17. květ-

HVĚZDA, BOŽSTVO A RUDÝ OBR.
KVĚTEN MÁ TŘI SLUNCE

Apollo-Helios - římská mozaiková podlaha, El Džem, konec 2. století

Hvězda slunce
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na. V  komentáři k  výročí se praví, že 
„připomíná význam sluneční energie 
pro planetu Zemi, naši planetu ohřívá, 
díky němu žijeme. V posledních letech 
stoupá význam využití sluneční ener-
gie jako obnovitelného a ekologického 
zdroje. Evropský den Slunce, jako dů-
vod k oslavám, se každým rokem prosa-
zuje ve stále více zemích“.

Jenže pokud Slunce oslavujeme pou-
ze touto spíše legrační připomínkou, 
je to oslava-nedochůdče, protože naši 
předkové to uměli jinak! Slunce bylo 
skutečnou celebritou a o něm se na-
psaly ty nejúžasnější příběhy. Vyprávějí 
o tom dějiny slunce nikoli jako planety, 
ale jako obzvláštní entity k poznává-
ní pomocí lidské mysli a emocionál-
ního vnímání, a ty jsou vskutku jedny 
z  nejdramatičtějších. Na jedné straně 
je Slunce úhelným kamenem dějin as-
tronomie od starověku po současnost, 
jádrem nesmiřitelných bitev rozumu 
a náboženství, vyzyvatelem diskusí 
a předmětem zkoumání fyziků, filozo-
fů a kartografů. A na druhé straně stojí 
sociální, společenské, zkrátka kulturní 
dějiny slunce, jakožto fenoménu nej-
mocnějšího z mocných.

Všechna mytologická podání z celého 
světa se shodují v tom, že slunce má zá-
sadní podíl na zrodu země, světa k obý-
vání a života všeobecně. Všechny velké 
civilizace starověku i novověku stvořily 
mocná a obávaná, někdy krutá sluneč-
ní božstva vyžadující hojné, ba krvavé 
oběti. V  polyteistických náboženstvích 
je slunce hlavním bohem a zároveň šé-
fem Pantheonu ostatních božstev, proto 
mívá atributy božské i královské, tedy 
správní moci. Stejně tak spiritualita a víra 
Keltů, pohanů, tedy slovanských, ro-
mánských a germánských kmenů před 

přijetím křesťanství, a všech tzv. přírod-
ních národů světa vytvořily silné kulty 
a rituály k jeho oslavě. Se sluncem se pojí 
nejstarší, nejzákladnější a nejmonumen-
tálnější díla v  architektuře a nejpůsobi-
vější obrazy ve výtvarném a slovesném 
umění, hudbě i v tradiční lidové kultuře 
a nikoli náhodou bývá jednou z prvních 
kresbiček, kterou namaluje dítě. Slunce 
je prazákladem lidské psyché; nabito 
příjemnými pocity i výbušnými emo-
cemi jako agrese, energie, síla a vášeň 
v lepším případě povzbuzuje k radostné 
hře, v horším vyvolává strach jako ničitel, 
zahubitel, nelítostný vládce pouští a pů-
vodce ekologické katastrofy.

Člověk na prahu 21. století se se slun-
cem poeticky nepáře. Slunce je pod 
neustálou kontrolou, meteorologické 
družice monitorují vývoj počasí, východ 

a západ slunce, sluneční svit, délku a in-
tenzitu záření, gamma, UV a další typy 
paprsků, aktivitu slunečních bouří, za-
čátek astronomického jara nebo zimy 
i vstup Slunce do souhvězdí, což zajiš-
ťuje zakázky astrologům a kartářkám, 
aby mohli konstruovat své sofi stikované 
předpovědi. Slunce je pro nás především 
počasí, součást kalkulace kdy a kam na 
dovolenou, a vrcholem je poslední hit 
dnešní civilizace – slunce jako základ 
nových průmyslových odvětví energe-
tiky a ekologie. Kdeže jsou dávní boho-
vé! Máme z něj radost čistě osobní, když 
slunce, jak říká lidové rčení, rozveselí ka-
ždou babičku zjara, nebo potěší všechny 
cestovatele bez výjimky sunset či sunri-
se jak z turistického katalogu. A máme 
ji i v uživatelské a podnikatelské rovině, 
neboť Slunce nám ohřívá vodu a nabíjí 
baterie a také ohledně investic je solár-
ní byznys perspektivní a výnosný. Navíc 
vědci celého světa hledají další a další 
cesty, jak využít energii této nejmocnější 
žhavé hvězdy, jenže bůhví, jak to všech-
no nakonec bude. Třeba si slunce řekne: 
„Však já vás, pacholci, stejně jednou do-
stanu!“, protože podle astronomů Slun-
ce, až se změní v  rudého obra, sežehne 
a spálí Zemi a učiní ji neobyvatelnou, což 
nastane v horizontu několika miliard let. 
Osudem obra pak bude degradace v bí-
lého trpaslíka, což bude jeho zcela nová 
dimenze, protože podle pradávných le-
topisů trpaslíci patří pod zem. I vypadá 
to, že autoři letopisů  příštích generací 
budou muset zapracovat na své před-
stavivosti. Tak k  takovým úvahám vás 
u snídaně dovede letmý pohled do květ-
nového kalendáře…

(red)

Sokol se slunečním kotoučem, starověký Egypt

Skarabeus se slunečním kotoučem, talisman
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Podívat se do nitra architektonicky i his-
toricky hodnotných a zajímavých budov na 
území hlavního města a omrknout, jak jsou 
provázány se svým okolím, je příjemný záži-
tek, ale podstatnější je, že tím, jak s nimi člo-
věk vstoupí do bližšího, osobního kontaktu, 
způsobí, že je začne vnímat jinak, důvěrněji, 
se znalostí věci nebo alespoň s vědomím šir-
ších souvislostí. To vše posiluje vztah laické 
veřejnosti k  místu a městu. A právě to bylo 
smyslem založení festivalu architektury Open 
House, jehož koncept vznikl v  roce 1992 
v  Londýně a k  němuž se Praha připojila v  r. 
2015. Open House Praha se tedy letos koná 
podruhé a podle návštěvnosti loňského prv-
ního ročníku - 38  500 lidí – se zdá, že tento 
ojedinělý koncept povzbuzení zájmu o archi-
tekturu a naše bezprostřední okolí na úbytě 
nezahyne. Druhý ročník festivalu Open Hou-
se Praha se koná o víkendu 14. – 15. května. 
A Praha 6 má festivalu Open House Praha 
2016 co nabídnout. 

Podle organizátorů odstraňuje Open House 
bariéru mezi budovami a kolemjdoucími, vy-
tváří příležitost pro setkání architektů a laické 
veřejnosti a posiluje tak vztah obyvatel města 
k architektuře i veřejnému prostoru. Právě bez-
prostřední znalost architektury je nutná k tomu, 
aby lidé měli zájem podílet se na utváření svého 
města. Navíc zve veřejnost na prohlídku běžně 
nepřístupných pražských staveb.

„Festival se letos vydává i dále od centra města, 
a každá ze vzdálenějších budov bude opravdu stát 
za to. Mezi perličky letos patří budova Sazky s loso-
vacím televizním studiem, nové sídlo společnosti 
AVAST v Enterprise Offi  ce Centrum, Ústav organic-
ké chemie a biochemie AV ČR na Praze 6 s novou 
budovou zvanou Květák, ale také Invalidovna, jejíž 
interiéry budou letos naposledy k  vidění, protože 
v červnu má být nabídnuta k prodeji,“ říká koordi-
nátorka Open House Praha Andrea Šenkyříková. 
„Jsme rádi, že loňský úspěch festivalu přesvědčil 
další majitele budov, aby se do festivalu Open Hou-
se zapojili. Praha má v oblasti architektury opravdu 
co nabídnout a věříme, že postupně ztratí ostych 
a nedůvěru i další majitelé.“ 

Na programu tohoto unikátního setkání 
s  pražskou architekturou je 51 architektonicky 
zajímavých budov a objektů: historické paláce, 
moderní kancelářské komplexy, sídla fi rem, úřadů 
a vědeckých institucí, bytové projekty i technické 
a industriální stavby. Kromě exteriéru budou moci 
návštěvníci ocenit zejména vnitřní architekturu 
dané budovy – prostorovou dispozici, schodiště, 
střešní terasy, balkóny, okna, spleť chodeb suteré-
nů a dokonce podzemní kryt. Přidanou hodnotou 
je estetické působení staveb - industriální půvab 
technických prvků funkčního zázemí budovy 
i skutečné umělecké skvosty, v případě historic-
kých budov vytvořené v  intencích uměleckého 
řemesla, v případě moderních je to autorský a prů-
myslový design, nové materiály a technologie.

Většina budov bude o festivalovém víkendu 
otevřena oba dva dny od 10 do 18 hodin. Exis-
tují však některé výjimky - podrobné informace 
o budovách a jejich provozu najdete v tištěném 
katalogu Open House, na www.openhousepra-
ha.cz nebo v mobilních aplikacích.

Do prostor s technickým provozem je nut-
ná registrace. Jedná se o elektrárnu Štvanice, 
Ústřední telekomunikační budovu CETIN, Fa-

kultu strojní ČVUT, smíchovský pivovar Sta-
ropramen a kryt KO17 pod Thomayerovou 
nemocnicí. Registrovaní účastníci se letos 
také dostanou na speciální prohlídku tech-
nologií v Main Pointu Karlín, který byl v roce 
2011 vyhlášen nejlepší kancelářskou budo-
vou světa. Registrace budou spuštěny 6. 5. 
2016 od 12.00 hod. 

Pro dětské návštěvníky připravili organizátoři 
v osmi budovách pracovní listy obsahující infor-
mace a úkoly, které rozšiřují slovní zásobu, vedou 
k pozorování a podporují kreativitu. Zábavný 
dětský program připravilo také Hlavní nádraží, 
Dům U Dvou zlatých medvědů a sídlo společ-
nosti Microsoft.

A jak se osvědčil festival v městě svého zro-
du a v jiných evropských a světových metro-
polích? Londýnský festival dnes zpřístupňuje 
více než 850 budov a navštíví ho okolo 350 
tisíc lidí. Úspěšný koncept postupně přebrala 
další města na mapě světa, v letošním roce 
se připojují také Bilbao, Lagos, Milan, Stock-
holm a Zurich. Festivalů Open House je tak už 
více než třicet. 

(red)

PODPOŘTE STAVBY PRAHY 6

OPEN HOUSE PRAHA 2016 NA PRAZE 6

12 LOFTS Ronalda Reagana 1122, 160 00 Praha 6
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Technická 2, Praha 6 – Dejvice 
Gymnázium Jana Keplera – sportovní hala Parléřova 2, Praha 6
Památník národního písemnictví, Malá vila Pelléova 20/70, Praha 6 – Bubeneč 
Skleněný palác Náměstí Svobody 1, Praha 6
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR  Flemingovo náměstí 2, Praha 6
Národní technická knihovna Technická 6, Praha 6, vchod NTK 1
VŠCHT Technická 5, Praha 6 – Dejvice 
Základní škola Duhovka Nad Kajetánkou 134/9, Praha 6 – Břevnov

Začíná 2. ročník festivalu architektury Open House Praha 2016
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KVĚTEN 2016
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

GALERIE VILLA PELLÉ Praha 6, Pelléova 10, tel. 224 326 180, e-mail: info@villapelle.cz, www.villapelle.cz, spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská, 
otevřeno: út-ne 13.00-18.00, vstupné: výstava – základní 90 Kč, snížené 60 Kč Villa Pellé je multifunkční prostor, ve kterém se pořádají výstavy moderního 

a současného umění, koncerty, divadelní představení; nabízíme jazykové a výtvarné kurzy, přednášky, poradenství apod., 
včetně příjemného posezení ve zdejší kavárně.

VÝSTAVY | OD 10. 5. DO 12.7.

DOPROVODNÝ PROGRAM

DIVOKÉ NAROZENINY 
MAXIPSA FÍKA 
ANEB JIŘÍ ŠALAMOUN DĚTEM   

Maxipes Fík se letos dožívá 40. let. Výstava 
ilustrací Jiřího Šalamouna představí nejen 
tuto známou večerníčkovou postavičku, 
chybět také nebude Pan Tau, Poslední Mo-
hykán, Hobit či Tracyho tygr. 

MUMRAJE
ANEB NEDĚLNÍ TVŮRČÍ ODPOLEDNE V ZAHRADĚ     

22. 05. | 14.00   
Oslava Fíkových narozenin v plném proudu. Vytvořte s námi ma-
xipuzzle či maxikomiks! Stavíme Hobitíny, s Mohykánem vytvá-
říme mapy, animujeme s Ultrafun. Naučíme se, jak se dělá flip-
book, miniaturní filmová knížečka. S Viviánou na liáně ušijeme 
panenku Áju. Hrát si budeme v Agátině světě, besedovat o životě 
s Maxipsem Fíkem dorazí Josef Dvořák.

19. 06. | 14.00      
Oslavy pokračují! Vytváříme zahradní maxikomiks, hravá lepore-
la, stavíme Hobitíny, animujeme krátké filmy s Ultrafun. S Tracy-
ho tygrem se zatouláme do ulic velkoměsta. S Viviánou na liáně 
tentokrát ušijeme Fíka. Pro nejmenší tu jsou Ententýky. Číst ze 
svých knih přijde Pavel Šrut.  

 NA OBJEDNÁNÍ PRO VEŘEJNOST, ŠKOLY A ŠKOLKY 

 Jak se dělá animovaný film – s Bárou Šalamounovou – pro děti od 9 let; trvání: 3 hodiny
Poslední Mohykán – Amerika v době indiánů – pro děti od 9 do 12 let; trvání: 1,5-2 hodiny, Flip book! – pro děti od 6 let; trvání: 1,5-2 hodiny, 
Leporelo – pro děti od 6 let; trvání: 1,5-2 hodiny, Tracyho Tygr aneb ve světě pouličních tygrů – s Michalem Škapou – pro děti od 11 let; 
trvání: 2 hodiny, Pohádková setkání v kresleném světě Jiřího Šalamouna – Artedu – program je určen posledním třídám MŠ a prvním 
 třídám ZŠ; kapacita dílny je max. 25 dětí; více na www.salamoundetem.cz, www.villapelle.cz

TVŮRČÍ DÍLNY 

MÓDNÍ PŘEHLÍDKASVĚTLO VE TMĚ   

16. 05. | 20.00 | 
Přehlídka Ivany Follové ve spolupráci s nadačním fondem Mathil-
da – Mathildy Nostitz. 
Večer ozdobí operní diva Dagmar Pecková za doprovodu nevido-
mých hudebníků. Jako modelky se představí známé osobnosti 
a nevidomé dívky s vodícími psy. | vstupenky budou v prodeji mě-
síc před akcí; výtěžek přispěje na výchovu vodících psů; 
více na www.villapelle.cz, www.ivanafollova.cz, 
www.mathilda.cz



Závody 1. ligy na Markétě, klání v extra-
lize družstev a fi nále MČR juniorů do 21 let 
v  závodech ploché dráhy, fotbalová utkání 
domácího týmu s hosty (FK Dukla Praha se 
Sigmou Olomouc a s 1. FC Slovácko) a také 
MČR v moderním pětiboji Czech Open (kate-
gorie U19) - to vše nabízí městská část Praha 
6 jako svůj květnový příspěvek do projektu 
Evropské hlavní město sportu pro rok 2016. 
Projekt dávno odstartoval, ale ti, kteří žijí 
sportem, mají před sebou ještě plných osm 
měsíců sportovního potěšení. 

Aktivní sportovci od předškolního věku 
po seniory, žijící v krásné zelené Šestce, jsou 
součástí téměř 60% pražské populace (cca 
750 tisíc lidí), kteří se v Praze aktivně sportu 
věnují. A to i v porovnání s průměrem České 
republiky dokazuje, že sport je nejdůležitější, 
nejčastější a nadprůměrně praktikovanou 
volnočasovou aktivitou obyvatel Prahy. Lze 
tedy s jistotou předpokládat, že tak význam-
ný projekt s  mezinárodním dosahem, kte-
rým je Praha - evropské hlavní město sportu 
2016, sportovní „drajv“ a nadšení Pražanů 
ještě více umocní.

Praha je v  pořadí 16. metropolí, která se 
stala nositelem prestižního titulu Evropské 
hlavní město sportu pro rok 2016. Titul od 
roku  2001 uděluje mezinárodní asociace 
ACES (European Capital of Sport Associati-
on) po vzoru  Evropského hlavního města 
kultury. Cílem projektu je ocenit důležitost 
sportu a podpořit sportovní rozvoj v daném 
městě zapojením veřejnosti do sportovních 
aktivit. Dále podpořit zdravý životní styl, 
zlepšit materiálně – technickou základnu 
pro sportování, zkvalitnit podmínky pro tre-
néry, instruktory a dobrovolníky v oblasti 
sportu a podporovat školní sportovní kluby 

a školy se sportovním zaměřením. Projekt je 
zároveň příležitostí ke zmapování veřejných 
ploch vhodných pro sportování, k podpoře 
vzniku nových, ekonomicky soběstačných 
sportovišť a sportovních projektů zapadají-
cích do koncepce dlouhodobého sportovní-
ho rozvoje Prahy.

Bitvu o titul svedl Magistrát hl. m. Prahy. 
„Vše začalo v listopadu roku 2013, kdy Magis-
trát hlavního města Prahy odeslal kandidaturu 
do Bruselu. O necelý rok později padlo v Bruselu 
rozhodnutí o titulu Evropského hlavního města 
sportu pro rok 2016. Závěrečný souboj probí-
hal mezi Prahou a italským Palermem. Členové 
komise Asociace evropských měst sportu ACES 
ocenili podporu rozvoje sportu v hlavním měs-
tě České republiky. Byli překvapeni, jak dobrým 
sportovním zázemím Praha disponuje, i tím, 
jak se rozvíjí. Zároveň je velice zaujalo, jak se 

sport v Praze prezentuje v rámci projektu Praha 
sportovní“, uvedl zastupitel hlavního města 
Prahy Petr Bříza. 

Od r. 2001 do r. 2020 byly (nebo teprve 
budou) Evropskými hlavními městy sportu 
Madrid, Stockholm, Glasgow, Alicante, Ro-
tterdam, Kodaň, Stuttgart, Varšava, Milán, 
Dublin, Valencie, Istanbul, Antverpy, Cardiff , 
Turín, Praha, Marseille, Sofi e, Budapešť a Má-
laga. Evropským hlavním městem sportu se 
může stát město s více než 499 999 obyvate-
li, menším městům náležejí tituly Evropských 
měst sportu a Evropských maloměst sportu.

Statistická data týkající se hlavního města 
jsou ohromující. Ze 116 sportovních svazů, 
35 243 sportovních klubů a 2 995 684 regis-
trovaných sportovců v  celé České republice 
je v Praze na 4 800 sportovních klubů a 408 
000 registrovaných sportovců. V Praze je také 

PRAHA - EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO SPORTU 2016
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119 496 žáků základních a středních škol, kteří 
mají povinnou tělesnou výchovou. Žebříčku 
oblíbenosti mezi Pražany vévodí fotbal spo-
lu s fi tness. Velmi populární je plavání a také 
rekreační běh, kterému se věnuje minimálně 
jednou měsíčně celá třetina všech Pražanů. 
Tvoří tak přibližně čtvrt milionu neregistrova-
ných sportovců, kteří využívají sportovní stře-
diska, hřiště, areály, bazény, fi tness centra či 
parky. Pražané milují a podporují „své“ fotba-
lové a hokejové týmy: AC Spartu Praha, SK Sla-
vii Praha, FK Duklu Praha, Bohemians 1905, FK 
Viktorii Žižkov, FK Loko Vltavín, FK Bohemians 
Praha, HC Slavii Praha a HC Spartu Praha.

Praha je dějištěm mnoha sportovních akcí 
s celosvětovým nebo mezinárodním význa-
mem, jako jsou mistrovství světa v hokeji, ha-
lová mistrovství Evropy v atletice, Superpo-
hár UEFA ve fotbale, každoroční Volkswagen 
Maraton Praha, fi nále Davis Cupu, fi nále Fed 
Cupu či pravidelné mezinárodní turnaje Svě-
tového poháru ve vodním slalomu. Velké 
oblibě veřejnosti se těší Pražský mezinárodní 
maraton s každoroční účastí tisíců profesio-
nálních i amatérských běžců z celého světa 
nebo tzv. Primátorky, veslařské závody, které 
se konají již od roku 1910 a jejichž tradice pa-
tří k nejdelším v Evropě. Jubilejní 25. ročník 
brzy oslaví také mezinárodní fl orbalový tur-
naj FLORBAL CZECH OPEN, který se řadí mezi 
nejprestižnější klubové fl orbalové turnaje na 
světě. Příležitostí pro milovníky vytrvalost-

ního běhu je nejstarší silniční běh v Evropě 
Běchovice – Praha s nepřerušenou tradicí od 
roku 1897, letos se tedy poběží již 120 . ročník.

V současnosti Praha disponuje 712 spor-
tovišti, z toho je 55 koupališť a venkovních 
bazénů, 33 krytých plaveckých bazénů, 
včetně hotelových a fi tness bazénů, 53 spor-
tovních hal, 12 zimních stadionů, dále 255 
hřišť a 304 tělocvičen. Řada moderních are-
álů a sportovišť splňuje nejvyšší požadavky 
mezinárodních sportovních federací a Praha 
tak může hostit vrcholové sportovní události 
světového významu. 

Bohatý sportovní život hlavního měs-
ta umožňuje jeho fi nancování. Ročně dá 
metropole na sport téměř půl miliardy 
korun, další desítky milionů pak inves-
tují městské části. K fi nanční podpoře 
bývá ročně schváleno přes 120 meziná-
rodních akcí s příspěvkem v celkové výši 
30 až 40 milionů korun. Na rekonstrukce 
sportovních zařízení, například spor-
tovních klubů, škol a školských zařízení, 
vloni město poskytlo investice ve výši 
55 milionů korun.

(red)

KVĚTEN EVROPSKÉHO HLAVNÍHO MĚSTA SPORTU 2016 V PRAZE 6

Finále MČR juniorů do 21 let v závodě ploché dráhy
3. 5. 2016, Auto Klubu Markéta

Domácí utkání fotbalového týmu FK Dukla Praha se Sigmou Olomouc
7. 5. 2016, zápas 28. kola fotbalové SYNOT ligy

Domácí utkání fotbalového týmu FK Dukla Praha s 1. FC Slovácko
14. 5. 2016, poslední kolo letošního ročníku fotbalové SYNOT ligy

Extraliga družstev v závodě ploché dráhy
17. 5. 2016, Auto Klubu Markéta

Czech Open, MČR v moderním pětiboji v kategorii U19
28. 5. 2016 - 29. 5. 2016, různá sportoviště, MČR v moderním pětiboji do 19 let.

Závod 1. ligy na Markétě
31. 5. 2016, Auto Klubu Markéta, ligový závod klubů z druhé nejvyšší soutěže 

s novými pravidly
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Nasedněte do některého z vozů ŠKODA a podívejte se až do Monte Carla! Pro malé i velké motoristy jsme přichystali 
spoustu skvělých zážitků – od testovacích jízd s vozy ŠKODA až po zábavné doprovodné aktivity. Navíc si můžete odnést 
některou z atraktivních cen a za testovací jízdu Kofola zdarma. 

Těšíme se na Vás!

testovacijizdyskoda.cz

Oficiální partneři projektu:

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2016 a hrajte o zájezd do Monte Carla.

vyzkoušejte pestrou
paletu vozů škoda

dNy testovaCÍCH jÍzd škoda 2016

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Citigo, Yeti, Octavia a Fabia Monte Carlo: 4,4 m3/100 km–6,4 l/100 km, 79–149 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

V sobotu 21. května 2016 od 9:00 do 16:00 hodin
Autosalon ŠKODA, Veleslavínská 39, Praha 6
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