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PROGRAM KINA DLABAČOV - ČERVEN

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

ST 1. 6. 15:30 /KINO senior Dánská dívka
  17:30 /KINO Vzpomeň si
  20:00 /KINO titulky Alenka v říši za zrcadlem
ČT 2. 6. 17:30 /KINO dokument Nebe a led
  20:00 /KINO PREMIÉRA Zlatý časy na Klondike
PÁ 3. 6. 17:30 /KINO Zlatý časy na Klondike
  20:00 /KINO Děda
SO 4. 6. 10:30 /KINO pro děti Zootropolis
  15:30 /KINO pro děti Alenka v říši za zrcadlem
  17:30 /KINO Děda
  20:00 /KINO titulky Alenka v říši za zrcadlem
NE 5. 6. 10:30 /KINO pro děti Alenka v říši za zrcadlem
  15:30 /KINO pro děti Zootropolis
  17:30 /KINO návraty Něco z Alenky
  20:00 /KINO titulky Alenka v říši za zrcadlem
PO 6. 6. 17:30 /KINO Deadpool
  20:00 /KINO Zlatý časy na Klondike
ÚT 7. 6. 15:30 /KINO senior Zlatý časy na Klondike
  17:30 /KINO Maggie má plán
  20:00 /KINO titulky Želvy Ninja 2
ČT 9. 6. 17:30 /Filmový klub Naše malá sestra
  20:00 /Filmový dokument Belmondo
PÁ 10. 6. 17:30 /KINO dabing Želvy Ninja 2
  20:00 /KINO Maggie má plán
SO 11. 6. 10:30 /KINO pro děti Angry Birds
  15:00 /KINO pro děti Píseň moře
  17:00 /KINO Správní chlapi
  19:00 /KINO hit – titulky
   Warcraft - První střet (pořádá EnjoyTeam a EsoGames)
NE 12. 6. 10:30 /KINO pro děti Píseň moře
  15:30 /KINO pro děti Angry Birds
  17:30 /KINO návraty Predátor
  20:00 /KINO návraty Noc oživlých mrtvol
PO 13. 6. 17:30 /KINO Humr
  20:00 /KINO Marťan
ÚT 14. 6. 15:30 /KINO senior Teorie tygra
  17:30 /KINO hit – dabing Warcraft - První střet
  20:00 /KINO Návštěvníci 3
ST 15. 6. 15:30 /KINO senior Orel Eddie
  18:00 /PŘEDNÁŠKA Jak vypadal starý Břevnov?
   Promítání fotografi í a prezentace knihy
  20:30 /KINO hit – titulky Warcraft - První střet

ČT 16. 6. 17:30 /KINO dokument - vítězný snímek festivalu Jeden svět 2016
   (s besedou) Syrská Love story
  20:00 /KINO dokument (s besedou) V paprscích slunce
PÁ 17. 6. 17:30 /KINO hit – dabing Warcraft - První střet
  20:00 /KINO Realita
SO 18. 6. 10:30 /KINO pro děti Chlapec a svět
  15:30 /KINO pro děti Hledá se Dory
  17:30 /KINO Realita
  20:00 /KINO hit – titulky Warcraft - První střet
NE 19. 6. 10:30 /KINO pro děti Hledá se Dory
  15:30 /KINO pro děti Velká šestka
  17:30 /KINO návraty Ikarie XB1
  20:00 /Záznam opera Vincenzo Bellini - Montekové a Kapuleti
PO 20. 6. 17:30 /KINO Já, Olga Hepnarová
  20:00 /KINO X Men: Apokalypsa
ÚT 21. 6. 20:00 /KINO Vzkaz v lahvi
ČT 23. 6. 17:30 /Filmový klub O patro níž
  20:00 /Filmový klub Poklad
PÁ 24. 6. 17:30 /KINO Oslněni sluncem
  20:00 /KINO Podfukáři 2
SO 25. 6. 10:30 /KINO pro děti Hledá se Dory
  15:30 /KINO pro děti Ratchet a Clank: Strážci galaxie
  17:30 /KINO Podfukáři 2
  20:00 /KINO Oslněni sluncem
NE 26. 6. 10:30 /KINO pro děti Ratchet a Clank: Strážci galaxie
  15:30 /KINO pro děti Hledá se Dory
  17:30 /KINO návraty Kamenný most
  20:00 /Záznam koncertu Queen v Budapešti
PO 27. 6. 17:30 /KINO - Alejandro González Iñárritu Birdman
  20:00 /KINO - Alejandro González Iñárritu
   Revenant: Zmrtvýchvstání
ÚT 28. 6. 20:00 /KINO Den nezávislosti: Nový útok
ST 29. 6. 15:30 /KINO senior Maggie má plán
  17:30 /KINO Den nezávislosti: Nový útok
  20:00 /KINO Správní chlapi
ČT 30. 6. 17:30 /KINO dokument Trabantem do posledního dechu
  20:00 /KINO dokument s debatou Trabantem hedvábnou stezkou
   - uvedení prvního fi lmu Dana Přibáně z roku 2009,
   který nikdy nebyl uvedený v kinech spojený
   s debatou cestovatele



Praha 6 představila Šesťák. Na 
Vítězném náměstí byla ve středu
18. května ofi ciálně představena veřej-
ná platforma Šesťák. Ta bude sloužit 
rekreačnímu setkávání lidí i pestrým 
kulturním akcím ve veřejném prostoru. 
„Šesťák bude sloužit k  setkávání, pose-
zení i aktivní rekreaci lidí v  samém srdci
Prahy 6,“ přiblížil základní myšlenku 
projektu starosta Ondřej Kolář. Pro ná-
vštěvníky Šesťáku budou na místě dále 
k dispozici stolní hry, hudební nástroje, 

houpací sítě i pouliční knihovna. Sou-
časně se tam budou pravidelně konat 
akustické koncerty, umělecké výstavy 
či kreativní vystoupení streetartových 
performerů. „Přál bych si, aby tento ex-
perimentální projekt měl úspěch, protože 
věřím, že ulice patří lidem a lidé patří do 
ulic. I ve městě jako je Praha. V tomto du-
chu bych rád pokračoval s  přípravou re-
konstrukce Vítězného náměstí a Dejvické 
ulice, která by měla funkci Šesťáku jednou 
plynule převzít,“ uvedl autor záměru a zá-

stupce starosty Martin Polách, zodpo-
vědný v městské radě mimo jiné za pro-
blematiku veřejného prostoru. Samotný 
název „Šesťák“ vzešel z  veřejné ankety, 
ve které měla nejširší veřejnost za úkol 
nalézt co nejpřiléhavější označení celé-
ho projektu. Mimo vítězný název zaujaly 
vedení radnice i nápady jako Dejvicen-
trum, Coolaťák, Kruháq či Zóna D. Na 
realizaci Šesťáku se významnou měrou 
fi nančně spolupodílely též přilehlé Ba-
geterie Boulevard a Restaurace Kulaťák. 

Do Suchdola cyklobusem. Dopravní 
podnik hlavního města Prahy zahájil od 
soboty   21. května na lince č. 147 mezi 
zastávkami Dejvická a Suchdol ověřo-
vací provoz autobusů se speciální úpra-
vou pro přepravu jízdních kol. Vzhledem 
k omezeným prostorovým podmínkám 
v interiéru autobusů a jejich odlišným 
provozním charakteristikám by byla 
přeprava jízdních kol uvnitř autobusů 
bez zásadních úprav nevhodná, ať už 
z důvodu omezení přepravy kočárků 
a invalidních vozíků, rizika znečištění či 
zranění v případě nutnosti náhlého brz-
dění atd. DPP proto na základě rozboru 
řešení v jiných regionech ČR i v zahraničí 
vytipoval a zajistil nákup a instalaci zaří-
zení pro přepravu jízdních kol na zadním 
čele vozu na dva standardní nízkopod-
lažní autobusy. V první fázi zkušebního 
provozu bude přeprava možná pouze ve 

směru z centra (do kopce). Naložení jízd-
ních kol bude umožněno v zastávkách 
Dejvická (přestup z metra) a V Podbabě 
(přestup z přívozu) a vykládka v zastáv-
kách Internacionální a Výhledy. Naklád-
ku a vykládku si bude zajišťovat cestující, 
řidič poskytne případnou radu či pomoc 
a následně jízdní kolo uzamkne k nosiči. 
Cestující obdrží od řidiče visačku s iden-
tifi kací polohy kola na nosiči, kterou se 
následně prokáže při vykládce. Právě ča-
sově náročný postup nakládky a vyklád-
ky je důvodem pro omezení počtu takto 
obsluhovaných zastávek. Vybavené au-
tobusy budou označeny piktogramem 
jízdního kola na čelním informačním 
panelu a jejich plánované nasazení bude 
vyznačeno v zastávkovém jízdním řádu. 
Podobně jako v metru, tramvajích nebo 
na přívozu bude jízdní kolo i zde přepra-
vováno zdarma. Cílem spuštění zkušeb-

ního provozu je ověření, zda je přeprava 
jízdních kol, která je v autobusové do-
pravě zatím spíše doménou rekreačních 
linek, prakticky využitelná i v hustém 
městském provozu. Zkušební provoz na 
lince č. 147 je předpokládán do konce 
října 2016. Na základě jeho vyhodnocení 
bude DPP řešit případné úpravy organi-
zace provozu či technického provedení 
celého zařízení a následně rozhodovat 
o možnosti nasazení ve standardním 
(pravděpodobně sezonním) provozu.

V sobotu 21. května otevřela společnost PŘEROST A ŠVORC AUTO dveře svých autosalonů a servisu svým zákazníkům i široké 
veřejnosti. Každý mohl otestovat nejen vozy ŠKODA MONTE CARLO, dozvědět se zajímavé informace z výzkumu dopravní bezpeč-
nosti nebo si odpočinout a opálit se na písečné pláži, která lákala k letnímu posezení. Spokojenost zákazníků je u této společnosti 
již tradičně vždy na prvním místě.
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Jak se zapojit do tvorby strategického plánu? Sběr podnětů probíhá v květnu a červnu každé pondělí od 14 do 20 hodin 
a každé úterý od 8 do 14 hodin ve Skleněném paláci (Náměstí Svobody 1, Praha 6). Zástupkyně starosty Ing. arch. Eva Smutná, 
která je v městské radě zodpovědná za problematiku územního rozvoje, bude na místě všem zájemcům plně k dispozici každé 
pondělí od 16 hodin.

Spuštění zón placeného stání. Systém 
zón placeného stání  koordinovaný  praž-
ským magistrátem bude z technických dů-
vodů uveden v život až v průběhu měsíce 
srpna letošního roku. Začátek registrací 
tak byl posunut na 18. května. Praha 6 je 

na zavedení zón placeného stání po všech 
stránkách připravena a čeká nyní  pouze 
na pokyn hlavního města. Rada hlavního 
města Prahy schválila usnesením č. 753 
dne 5. dubna tohoto roku nové nařízení 
hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti, 

ve kterých lze místní komunikace nebo 
jejich určené úseky užít za cenu sjedna-
nou v souladu s cenovými předpisy k stá-
ní silničního motorového vozidla. Naříze-
ní naleznete v plném znění na stránkách 
hl. m. Prahy na internetové adrese:

ČÍM ŽIJE PRAHA 6
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ÚT 07/06
 v 16:00 sraz na 
 zastávce tramvaje 
 Malovanka 
 (tram. č. 22 a 25) 

ÚT 15/06
 od 11 do 20 hodin 
 Villa Pellé a okolí 

ÚT 21/06
 16:00 
 Villa Pellé 

KULTURNÍ VYCHÁZKA S JOSEFEM 
VOMÁČKOU – STRAHOV A OKOLÍ
Další z kulturních vycházek s Josefem Vomáčkou, 
tentokrát na Strahově a v jeho okolí. 
nutná rezervace 

FRESH SENIOR FESTIVAL
Již čtvrtý ročník Fresh senior festivalu ve znamení 
zdravého životního stylu v každém věku. Vystou-
pení Ivana Mládka a Banjo bandu, módní přehlíd-
ka, taneční terapie, kuchařská show, tvůrčí dílny, 
workshopy i poradenství. Festival se koná pod 
záštitou starosty MČ Praha 6 Mgr. Ondřeje Koláře.  
vstup zdarma 

FRANCOUZSKÝ VEČER
Další z cyklu Mezinárodních večerů tentokrát 
ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím. 
Beseda s francouzským velvyslancem, ochutnávka 
tradiční kuchyně a francouzského vína i francouz-
ské šansony v podání Markéty Wankeové-Vránové.

PLENÉR PELLÉOVY VILLY, 22.–26. SRPNA 10:00–16:00 
Výtvarné studium přírody a prostředí v příjemné části města. 
 Přihlášky do 15. 8.! 

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

WWW.FRESHSENIOR.CZ ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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 ⟶ ČERVEN 2016

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6

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

DB
A

TA
NE

C
DI

VA
DL

O
VÝ

ST
AV

A

VSTUP
ZDARMA

Schválení tohoto nařízení bylo nezbyt-
nou podmínkou pro zavedení zón pla-
ceného stání v Praze 6. Systém zón pla-
ceného stání a s tím související úkony je 
celoměstský systém, koordinovaný a rea-
lizovaný hlavním městem Prahou. Měst-

ská část zavedení zón placeného stání na 
svém území požaduje již dlouhodobě. Na 
vydávání parkovacích oprávnění pro své 
občany, rezidenty i abonenty je plně při-
pravena, výdejní místo je na adrese Ural-
ská 4, Praha 6. Na této adrese je v současné 

době umístěna informační kancelář a vý-
dejní místo se otevře pro veřejnost ihned 
po obdržení pokynu ze strany Magistrátu 
hlavního města Prahy. Vlastní spuštění 
zóny placeného stání bude v druhé polovi-
ně srpna 2016, pravděpodobně 18. srpna.

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni
vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_7_2016_sb_hl_m_prahy.html



Praha 6 rozvine Vějíř Žofie Chot-
kové. Vedení městské části schválilo 
vytvoření plastiky nazvané Vějíř Žofie 
Chotkové s  vodním prvkem. Ta vze-
šla z konkurence více než 30 návrhů 
přihlášených do otevřené výtvarné 
soutěže. Plastika na jižním předpolí 
Písecké brány bude mít podobu 1,75 
metrů vysoké litinové fontány. „Mi-
mořádně sympatická osobnost pohří-
chu přehlížené představitelky starobylé 
české šlechtické dynastie Chotků si ne-
sporně zaslouží důstojnou připomínku 
v místním veřejném prostoru. Nedaleko 
ulice, která je pojmenována po dalším 
příslušníkovi této rodiny tak bude pro-
stranství před Píseckou branou oboha-
ceno o zajímavý vodní prvek, který jistě 
pozvedne úroveň veřejného parteru Pra-

hy 6,“ uvedl starosta Prahy 6 Ondřej Ko-
lář. Praha 6 vypsala na podobu plastiky 
v  listopadu 2013 otevřenou výtvarnou 
soutěž, do které se řádně přihlásilo 35 
svébytných návrhů. Hodnotící porota 
z  nich nakonec vybrala vítězný návrh 
uznávané sochařky Martiny Hozové. 
Jde o litinovou fontánu ve tvaru vějíře 
o rozměrech 350 x 175 x 15 centimet-
rů. „Rádi bychom projekt dotáhli k odha-
lení do konce srpna roku 2017. Autorka 
si vyžádala čtrnáct měsíců na přípravu 
formy a odlití sochy, takže je nejvyšší čas 
začít,“ doplnil zástupce starosty Jan La-
cina, zodpovědný mimo jiné za oblast 
kultury. Na realizaci plastiky se vedle 
Prahy 6 budou finančně podílet spo-
lečnosti Pražské vodovody a kanalizace 
a Česká spořitelna.



V  roce 2012 jste za svoji knihu 
třinácti povídek Šaty z  igelitu zís-
kal prestižní Cenu Jiřího Ortena. 
Co pro Vás toto ocenění znamenalo 
osobně a jaké místo má ve Vaší li-
terární kariéře?

Kariéra je možná zbytečně silné slo-
vo, pořád mám pocit, že jsem těsně 
za startovní čárou, ono to vzhledem 
k  mému věku asi ani nemůže být ji-
nak. Cena Jiřího Ortena, když zůstanu 
u sportovního příměru, byl takový star-
tovní výstřel. Tehdy mi udělala velkou 
radost a bral jsem ji jako signál, že jsem 
se v českém literárním provozu neobje-
vil úplně omylem, místo abych se stal 
třeba modelářem nebo food-blogerem. 
Tím samozřejmě nechci Ortenovu cenu 
nijak snižovat, vážím si jí, jen bych ji 
nerad přeceňoval. Literatura je o kníž-
kách, ne o metálech.

Mají povídky obsažené v této sbír-
ce nějaké společné téma nebo motiv? 
Kde jste k nim načerpal inspiraci?

Mají, co povídka, to jiná podoba lid-
ské samoty. Nedá se ale říct, že by měly 
i společný inspirační zdroj, rodily se 
různě. Dost často jako podnět zafungo-
val – a to se mi děje dodnes – zaslech-
nutý útržek rozhovoru, jedna pěkná 
zvučná věta nebo třeba i jediné slovo, 
které v hlavě vyvolalo asociaci a kolem 
ní se začal rodit příběh. Tak to bylo tře-
ba už u úvodní povídky Řev závojnat-
ky o trpkostech odvržené milenky, kde 
mi na samém začátku stačilo právě 
slovo „závojnatka“ a představa povlá-
vajícího županu. 

Věnujete se i tvorbě pro děti. Se-
cesní pohádka Muž z  hodin byla 
nominována na Magnesii Literu za 
knihu pro děti. Příběh je označován 

jako jeden z  prvních českých pří-
spěvků k  žánru steampunk. Můžete 
to blíže osvětlit?

Steampunk je takový „retro-žánr“ 
a v  jedné větě by se dal popsat jako 
vize budoucnosti, která se neuskuteč-
nila. Příběhy se tak odehrávají ve světě, 
kde všechna technika funguje jenom 
na principech mechaniky a páry a kte-
ré vypadají jako z  verneovek, i když je 
autoři píšou až dneska. Asi nejznáměj-
ší příklad je román Zlatý kompas od 
Phillipa Pullmana, podobné rysy se ale 
dají najít i ve filmech Tima Burtona. Po-
kud jde o Muže z hodin, tak ten žánrově 
čistý není, přece jenom se pořád jedná 
v první řadě o pohádku, od steampun-
ku si ale půjčuje typické motivy: želez-
nici, ozubená hodinová kolečka, nebo 
podivné přístroje, jako je sukně s funkcí 
padáku. A kromě toho zde velkou roli 

SLOVO JE MOCNÁ ZBRAŇ
Rozhovor se spisovatelem Vratislavem Maňákem

Spisovatel Vratislav Maňák se narodil roku 1988 ve Stříbře a literární tvorbě se začal věnovat již na gymnáziu. Vy-
studoval žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd UK. Pracuje v České televizi jako redaktor zpravodaj-
ského webu ČT24.

Povídky publikoval v časopisech Host, Plž nebo Tvar. Jeho knižní prvotinou byla sbírka povídek Šaty z igelitu, za kterou 
v roce 2012 obdržel Cenu Jiřího Ortena, určenou nejlepšímu mladému autorovi do třiceti let.

Maňák se věnuje i tvorbě pro děti. Za secesní pohádku ze starého Rakouska Muž z hodin byl v roce 2015 nominován na 
Magnesii Literu a příběhy, napsané pro rozhlasového Hajaju, vydal knižně jako Expedice z pohlednice. Dětem je určena 
i lyrická pohádka O Nebesáři, která je už přichystána k tisku.

Jeho nejnovější kniha je opět pro dospělé, jmenuje se Rubikova kostka a na pulty knihkupců přijde na podzim. 
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také hraje přelom 19. a 20. století, bě-
hem kterého se příběh o krádeži zlaté 
hodinové ručičky odehrává.

Muž z hodin je zasazen do starého 
Rakouska. Proč právě   do této doby?

Na začátku byl už zmíněný Tim Bur-
ton. Ve svých potřeštěných, hororově-
-pohádkových filmech zajímavě pra-
cuje s historickými  kulisami, hlavně 
v loutkové Mrtvé nevěstě. Postavy žijí 
v domech, které vypadají jako ze staré 
Anglie, oblékají se do viktoriánských 
kostýmů, ale aby Burton dosáhl ko-
mického účinku, všechno je zaprášené 
a zašlé, obličeje i figury pokřivené a tak 
podobně. Protože mě takový přístup 
baví, chtěl jsem si vyzkoušet něco po-
dobného, postavit v  knížce obdobně 
zašlý a popletený svět a pozvat do něj 
čtenáře jako do lunaparku. A v českém 
prostředí je staré mocnářství ekviva-
lent viktoriánské éry, navíc se s ním už 
v  našem humoru pracovalo - za císaře 
pána se odehrává Jára Cimrman i Adéla 
ještě nevečeřela. Čtenář Muže z  hodin 
ale pochopitelně nepotřebuje vědět, 
co je to steampunk, a vlastně ani znát 
Franze Josefa, aby si na mé pohádkové 
grotesce pochutnal. Rakousko-Uhersko 
je nám už dost vzdálené, takže příliš ne-
sejde na tom, jestli dáte pohádce seces-
ní nebo renesanční fazónu. 

Jaký je váš vztah k  historii, které 
období máte nejraději?

Historie je moje velká láska a nejlepší 
průvodce zároveň. Víte, dneska se hod-
ně mluví o tom, jak je svět dynamický 
a nepřehledný. To je určitě pravda, ale 
když se člověk na současné události 
podívá s  oporou historie, všechno se 
ukáže mnohem pochopitelnější. Dám 
příklad: Evropská unie kritizuje Ma-
ďarsko a Polsko, že v nich se silnými 
vládci Orbánem a Kaczynskim ubývá 
demokracie, co víc, že obě země kráčí 
v  ruských stopách. To je přitom z  části 
nesmysl, protože tady zdaleka nehraje 
roli jen čtyřicet let východního bloku. 
Obě země mají silné vládce v  genetic-
kém kódu samy od sebe, bez ohledu na 
Rusko. Vždyť už mezi válkami seděl ve 
Varšavě maršál Pilsudski a v  Budapešti 
regent Horthy, čili žádní pokorní prezi-
denti. A předtím? Polsko se dělilo mezi 
tři monarchie, Maďarsko bylo Uher-
skem, v obou případech šlo zase o vlá-
du silné ruky. Pořádnou, opravdovou 
zkušenost s  demokracií tak obě země 
udělaly až po pádu železné opony. Ale 
co je čtvrtstoletí v tisíciletých dějinách 
těchto států? Příliš neznamená, bohu-
žel. A i když mě netěší, co se s  Varša-
vou a Budapeští děje, díky dějinnému 
klíči snad aspoň trochu líp chápu, proč 

k  tomu dochází a proč o autoritu sil-
né vlády, silného vůdce část obyvatel 
stojí. Liberální demokracie je pro ně 
vlastně anomálií. 

Pokud mám mluvit o obdobích, která 
mě zajímají, je to vláda Franze Josefa 
– tento zájem byl ostatně jedním z dů-
vodů, proč vznikl Muž z  hodin – a po-
tom poválečné dějiny Československa, 
zejména padesátá léta. Nejde mi ale 
ani tak o trestanecké tábory a zinsce-
nované procesy, to jsou známé a hodně 
probírané záležitosti, raději se dívám ji-
nam. Zajímavá je totiž i tehdejší fasáda 
a to, jakým způsobem se režim prezen-
toval, jak sám sebe oslavoval, ať už jde 
o budovatelské básně, kult dělníka, de-
setitisícové náklady Julia Fučíka, důraz 
na folklór, Stalina na Letné nebo stavby 
socialistického realismu, vzorově dej-
vický International. 

Letos v   květnu na mezinárodním 
knižním veletrhu Svět knihy  měla 
křest další Vaše próza pro děti – Ex-
pedice z  pohlednice. Jaké byly okol-
nosti jejího vzniku a jak byste ji 
charakterizoval?

Žijeme spolu poměrně dlouho, pro-
tože Expedice z  pohlednice původně 
vznikly jako pohádkový seriál pro pořad 
Hajaja, a ten Český rozhlas vysílal už před 
třemi lety. Tenkrát šlo ale jenom o sedm 
příběhů a teprve díky Albatrosu, který 
mě oslovil s tím, že by chtěl pohlednico-
vá dobrodružství vydat, jich je nakonec 
čtrnáct. Ty počty zmiňuju záměrně, pro-
tože Expedice z pohlednice mají fungo-
vat jako ztřeštěný bedekr pro nejmenší, 
který čtenáře zavede do českých a mo-
ravských krajských měst. Všechno se točí 
kolem třeťáka Martina Martince, na kte-
rého táta nemá moc času, ale ze svých 
pracovních cest mu posílá aspoň po-
hlednice, aby se Martinovi zas až tak ne-
stýskalo. A protože to ani zdaleka nejsou 
obyčejné pohledy, Martin se s jejich po-
mocí dostane za tátou a v každém městě 
společně zažijí nějakou bláznivou eska-
pádu. V Pardubicích tak závodí na dosti-
zích, v  liberecké zoo krotí bílého tygra, 
který si umazal náprsenku, utekl z klece 
a dožaduje se bryndáku, a v Ústí Martin 
zase přemlouvá nanicovaté zmrzlé Labe, 
aby roztálo a dovolilo uvězněným lodím 
odplout do Hamburku. Nestál jsem totiž 
o žádný suchý zeměpis, hlavní je, aby 
se čtenář zasmál, a tomu jdou naproti 
i skvělé ilustrace Šárky Zikové.

V těchto dnech Vám měla vyjít další 
letošní kniha (v celkovém pořadí Vaše 
čtvrtá) – Rubikova kostka. Co je jejím 
námětem a proč zatím nevychází?

Vydání Rubikovy kostky se nakonec 
o pár měsíců odložilo, závěrečné úpra-

vy mi trvaly o něco déle, než jsem čekal. 
Na podzim by ale už snad opravdu měla 
jít na pulty. Pokud jde o námět, velmi 
stručně se jedná o román o Plzni, mimo 
jiné právě v  padesátých letech. V  Plzni 
totiž došlo po měnové reformě 1953 
k velikým  občanským bouřím, o kte-
rých se toho mimo město příliš neví, 
a já jsem si je chtěl nějakým způsobem 
podchytit dřív, než se nad celou, še-
desát let starou historií už úplně zavře 
voda. Nejde totiž o historickou mar-
ginálii, šlo o první velký protest proti 
režimu, jen pět let po Únoru, a navíc 
o první velký protest v  celém východ-
ním bloku. Tradičně se totiž uvádí, že 
prvenství má berlínské povstání ze stej-
ného roku, jenže k  němu došlo až dva 
týdny po vzpouře v Plzni. 

Píše se Vám snadněji pro děti, nebo 
pro dospělé čtenáře?

O trochu snadněji se mi píše pro děti, 
ale rozhodně se nedá říct, že bych dět-
skou prózu dával levou zadní. Jsou to 
dvě různé disciplíny a každá z  nich je 
těžká jiným způsobem. Na literatuře 
pro děti je sympatické hlavně to, že fan-
tazie nemá limity, v pohádkách je zkrát-
ka možné leccos, samozřejmě pokud to 
dává smysl v  rámci příběhu. Klasická 
beletrie je v tomto ohledu usedlejší, au-
torovi ale zase dává možnost řešit váž-
nější témata a zkoušet, co ještě svede 
s  jazykem, formou, zápletkou...  Mám 
pro to takový příměr: psát pro děti je 
jako malovat vodovkami, předpokládá 
to lehkou ruku, ale pořád musíte umět 
malovat, aby výsledek za něco stál. 
A psát klasickou beletrii je jako hledat 
v  důlních šachtách zlatou žílu. Člověk 
vyrubá spoustu kamenů a nakonec je 
rád, když najde aspoň stříbrnou rudu.

Píšete z  jedné vody načisto, nebo 
text předěláváte?

Při každém zasednutí k počítači jsem 
přesvědčený, že tentokrát budu psát, 
jak říkáte, z jedné vody a za těch deset 
let, co s  větami válčím, jsem se pořád 
ještě neponaučil, že to je blud. Takže 
ano, texty předělávám a do zbláznění 
přepisuju. Jde přitom o celkem schizo-
frenní činnost, která by se asi nejsnáze 
dala přirovnat k  situaci, kdy vám pře-
stříhají a zčásti přetočí váš oblíbený 
film, protože autor má svůj text také 
rád, žije v něm. Při úpravách – aspoň já 
to tak mám - na jedné straně cítí, kde 
by mohla být slabá místa textu a které 
pasáže je potřeba přepracovat. Na dru-
hé straně se ale způsob, jak formuluje 
věty nebo jak vystaví děj, promítá do 
toho, jak nad příběhem bude přemýšlet 
i v budoucnu, a pak ho to trochu limitu-
je. Jako když prosvítá starší nátěr.
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Jak rychle píšete? 
Pomalu. Kolikrát si až říkám, jestli to 

není zbytečně pomalu. Naneštěstí patřím 
mezi hrozně vybíravé autory, kteří by mís-
to klávesnice potřebovali lupu, protože si 
chtějí každé slovo ze všech stran prohléd-
nout a potykat si s ním, než ho položí do 
věty. Ona je totiž běžně používaná čeština 
mrcha lenivá a se slovní zásobou se moc 
nenadře. Když mluvíme, píšeme esemes-
ky nebo se díváme na televizi, pracujeme 
s  relativně omezeným slovníkem. Jenže 
jsou tu i jiné výrazy, méně opotřebova-
né a třeba i napůl zapomenuté, a ty musí 
spisovatel najít, aby bylo jeho vyjadřování 
co nejpřesnější. S  takovým přístupem se 
potom jeden odstavec snadno skládá tře-
ba čtyři hodiny.

Jak dlouho Vám trvalo napsat kaž-
dou ze jmenovaných knih?

Časové balíky jsou různé, protože po-
vídky pro Šaty z igelitu jsem psal do šuplí-
ku a až později se ukázalo, že by z  nich 
mohla být knížka, a Expedice z  pohled-
nice zase stavěly na seriálu pro rozhlas, 
takže nějaký základ taky měly. Můžu pro-
to mluvit jen o Muži z hodin, ten vznikl za 
poměrně krátkou dobu v řádech týdnů, 
a o Rubikově kostce. Na ní načisto pracuju 
od loňského ledna.

Na čem momentálně pracujete?
Když pominu Rubikovu kostku, chystá 

se do tiskárny ještě pohádka O Nebesáři. 
Pro knihkupectví a jako dražší sběratelský 
kousek ji vydá, snad už během léta, malé 
karlovarské nakladatelství. Jedná se o ta-
kovou literární pralinku, drobný, lyrický 
text o děvčeti, které se vydává na noční 
pouť lesem, aby nemocné matce přineslo 
oheň. Potěšit by tak mohl hlavně čtenáře 

melancholických pohádek od Andersena 
nebo Oscara Wilda a už teď se moc těším, 
až ji budu mít v ruce, tím spíš, že ji zdobí 
grafi ky od Jana Híska. Velké jméno!

Máte v šuplíku nějaké rozpracované 
nebo odložené náměty?

A kolik! Spousty, i když jde většinou 
právě jenom o náměty, skoro nicneříka-
jící výkřiky ve stylu „pohřeb v moderním 
městě“, které si před usnutím zapisuju na 
papír u postele. Složit z toho příběh je ale 
ještě velká práce, když vám chybí záplet-
ka. Nicméně, pole, do kterých se pustit, je 
celá řada. Jen kdyby na to kvůli civilnímu 
zaměstnání bylo dost času.

Jste zaměstnancem České televize. 
Jakou práci v ní vykonáváte?

Pracuju na webu zpravodajské Čtyři-
advacítky, střídavě jako editor a redak-
tor domácí rubriky. Takže dělám hlavně 
českou politiku.

Publikujete i mimoknižně?
Myslíte v  časopisech? Ano, ale jenom 

sem tam a už dobrý rok nemám v záloze 
nic, co bych mohl udat. Letos vypravím 
do světa tři knížky, a nebyl prostor pro to 
plnit ještě šuplík.

Jaký máte názor na elektronic-
kou podobu knih?

Nevěřím tomu, že by někdy úplně na-
hradily tištěné knihy. Knížka nikdy není 
jen obsah, je to i předmět, v  případě ši-
kovného grafi ka a osvíceného naklada-
tele dokonce umělecký předmět na pěk-
ném papíře, třeba i v látce, zkrátka takový 
artefakt. Člověk se nikdy nevzdá potřeby 
dotknout se jí, listovat v ní, přivonět k lis-
tům nového vydání. Vždyť i gramofono-
vé desky, a ty jsou ve srovnání s knihami 
mlaďounké nedochůdče, nikdy úplně 

nezmizely a teď zažívají renesanci, kromě 
lepšího zvuku právě proto, že jde o hez-
kou věc, kterou chceme mít.

A co audioknihy? 
Audioknihy nejsou žádná novinka, 

vždyť spousta mluveného slova vychá-
zela právě i na deskách, a jediný posun je 
ten, že dneska díky novým formátům ne-
jste nijak omezený stopáží, takže můžete 
načíst i Vojnu a mír. Sám mám audioknihy 
rád, jsou časově úsporné, protože dávají 
možnost seznámit se s  literaturou i ve 
chvíli, kdy nemůžete číst, a tak je poslou-
chám u vaření, nebo když jdu pěšky do 
práce. Zrovna naposledy šlo o Bambini di 
Praga od Bohumila Hrabala v opravdu vý-
borném podání Oldřicha Kaisera. 

K jakým knihám se sám jako čte-
nář rád vracíte? Kteří autoři patří 
mezi Vaše oblíbené?

Vracím se hlavně ke Karlu Čapkovi, pro-
tože číst ho je jako nořit nos do šlehačky. 
Způsob, jakým si pohrával s  češtinou, 
a jeho gigantická slovní zásoba, kterou 
nakupil před čtenáře bez hnutí brvou… 
už jenom to je důvod, abych se do něj 
znovu s  chutí začetl. Jenže vedle toho si 
jde Čapka vážit i za jeho životní postoj. Teď 
ani tak nenarážím na to, že šlo o autora 
protiválečného, i když varování před zlem 
samozřejmě také hraje roli. Čapek je ale 
především skromný a pokorný spisova-
tel a člověk, který miluje druhé. Ve svých 
povídkách, cestopisech ani novinových 
článcích se nikdy nad nikoho nepovyšuje, 
i když by vzhledem ke svému úspěchu na-
krásně mohl. Nikým nepohrdá a nikoho 
nezatracuje, naopak je smířlivý, má zájem 
o obyčejného člověka, o horníky nebo 
pošťáky, a věří v  jejich zdravý rozum. Ta-
kový přístup je přece hodný následování.

A abych nezůstal u jediného autora, je 
třeba zmínit i nedávno zesnulého Gün-
tera Grasse, opravdu obžerného obra 
německé literatury. Nepřekonatelný, 
nedostižný, výjimečný autor..., ale chvá-
lu bych na něj mohl chrlit ještě několik 
hodin. Pokud jde o dětskou literaturu, 
samozřejmě Andersen, toho nejde opo-
menout, a kromě něj moderní pohádky, 
které u nás začátkem 60. let psali Miloš 
Macourek a Ludvík Aškenazy. Je vždyc-
ky osvěžující sledovat, jakým způsobem 
dokázali oba spisovatelé nahlédnout 
zcela obyčejné věci, podchytit kouzlo 
všedního dne a pobavit se jím třeba tak, 
že vyprávějí pohádku o budících, kterým 
vadí, když je po ránu lidé tlučou, a tak se 
rozhodnou emigrovat. 

Jakou knížku jste měl rád jako dítě?
Děti z  Bullerbynu, jednoznačně, Za 

pohádkou kolem světa, což byla stará 
sbírka pohádkových příběhů z  různých 
kontinentů, které moc pěkně ilustrovala 
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Helena Zmatlíková, a pak Harryho Potte-
ra, v tom nejsem výjimka.  

Kterých deset knih byste si vzal na 
pustý ostrov, případně proč?

U takové otázky si člověk většinou musí 
vystačit s  jednou jedinou, devět knížek 
navrch je příjemný bonus. Vzal bych si Ple-
chový bubínek od zmiňovaného Grasse, 
jeden z nejlepších románů, co se kdy v Ev-
ropě napsaly, a Biliár o půl desáté od He-
nricha Bölla, protože je s  každým dalším 
čtením hutnější a sytější. Přibral bych ver-
še od Nezvala, v jeho poezii se nikdy ne-
ztrácí apetit, a taky Píseň o Viktorce od Ja-
roslava Seiferta, protože ji mám z hloubi 
duše rád a na ostrově bych se ji mohl na-
učit nazpaměť, jakkoliv je dlouhá. A přes-
tože jsem nevěřící, přidal bych ještě Bibli, 
protože když ji nečtete jako přísně nábo-
ženský text, zjistíte, že v  ní jsou příběhů 
stovky. Zbytek by nejspíš, z  praktických 
důvodů, tvořily robinzonské příručky.

Líbí se vám fi lmové adaptace 
oblíbených knih?

Spíš než adaptace se mi líbí variace, kte-
ré si román berou jenom jako inspiraci, ale 
mění ho a přidávají vlastní invenci, jako to 
udělal Petr Zelenka u Karamazových. Po-
kud jde o klasické převyprávění románu 
fi lmovou řečí, své diváky si určitě najde, 
ale není to nic pro mě, protože buď jde 
o zfi lmovanou knížku, kterou jsem nečetl 
– a v tom případě chci nejdřív znát origi-
nál, než se podívám na fi lmové tlumočení 
– nebo jde o knížku, kterou znám – a tam 
fi lm zase člověka okrádá o jeho čtenářský 
zážitek a přepisuje mu vzpomínky, proto-
že představy o podobě postav a románo-
vých míst nahrazuje tvářemi herců a ku-
lisami nebo počítačovou animací. A to je 
přece škoda, nechat se fi lmem připravit 
o vlastní představy.

Chtěl byste psát scénáře k fi lmům?
Nechtěl a ani bych to neuměl.
Jakou knížku máte momen-

tálně rozečtenou?
Shodou okolností jde taky o literární ná-

vrat. Čtu totiž Pohyblivý svátek od Ernesta 
Hemingwaye, ve kterém popisuje svůj 
pobyt v  Paříži ve 20. letech a který jsem 
četl už na vysoké. Jenže bez poznámek 
a výpisků se na knížky snadno zapomíná. 

Na svých internetových stránkách 
se označujete za novináře, prozai-
ka a sběratele vět. Jak daleko (nebo 
blízko) od sebe jsou ve Vašem podá-
ní tyto profese? 

Bohužel daleko. Žurnalistika a litera-
tura byly desítky let propojené nádoby. 
Neruda, Poláček, Ludvík Vaculík, ti všichni 
byli novináři a spisovatelé zároveň. Nyní 
se ale oba světy oddělují a je to dáno hla-
vě tím, že lidé mají větší zájem o obraz 
než o slovo, víc je v médiích táhnou videa 

a fotky než dlouhé texty. Samozřejmě 
to neplatí absolutně, ale trend takový je 
a žurnalistiku proměňuje, novináři musí 
komunikovat jinak. Přiznávám, že osobně 
se mi ta změna nelíbí, ale nechci říkat, že 
jde o posun k  horšímu, protože podsta-
tou novinařiny přece není hezky psát, ale 
předávat informace. A k  tomu může ob-
raz sloužit taky.

Pomáhá Vám novinařina při výběru 
témat pro Vaši autorskou tvorbu?

Nedá se říct, že by mi pomáhala s  vý-
běrem témat, politiku do svého psaní 
nijak nepromítám. Zpravodajství ale ur-
čitě pomáhá s  výběrem motivů a jiných 
drobnějších prvků, nebo jako spouštěcí 
mechanismus fantazie. Například letos na 
jaře se objevila zpráva, že na zasněžené 
Lysé hoře našli sedět prochladlého, nahé-
ho muže. Sama o sobě je to dost podivná 
informace, taková zlá zvěst, až připomíná 
výjev ze starého obrazu a nese v  sobě 
něco znepokojivého, nepříjemnou tíseň. 
Obnažený člověk uprostřed zimních hor, 
který se ani nesnaží zachránit… Co způ-
sobilo, že k něčemu takového došlo? Proč 
to udělal? Snažím se ten příběh domyslet 
a schovat si ho.

Přednášíte na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy, na níž jste sám vy-
studoval žurnalistiku a mediální vědy. 
Jaké to je stát se na stejném působišti 
ze studenta učitelem?

Je to skvělé a ani jsem si nemyslel, že to 
tak skvělé bude – právě proto, že jsem si 
na stupínek stoupl jen krátce potom, co 
jsem před stupínkem seděl. Zatím se to 
ale, a nechci to zakřiknout, ukazuje jako 
výhoda. Vím, co se studenti dozvěděli v ji-
ných předmětech, co od nich můžu oče-
kávat, a protože od mých vlastních pro-
mocí uplynuly jenom čtyři roky a školu 

mám ještě relativně čerstvě v hlavě, sna-
žím se stavět výuku tak, jak bych si jako 
student sám přál, aby vypadala.

Co se především snažíte své
žáky naučit?

Spolu s kolegou Romanem Hájkem vede-
me předmět, který se jmenuje Časopisecká 
tvorba. Kromě přednášek děláme v  semi-
nářích supervizory časopisů, které během 
semestru vytvářejí dvě soupeřící redakce – 
takže by se dalo říct, že se studenty snažíme 
naučit psát kvalitní příspěvky pro časopisy. 
Osobně se na to ale dívám ještě obecněji a je 
pro mě důležité hlavně to, aby se studenti 
naučili přemýšlet nad tím, jak pracují s rod-
ným jazykem a aby začali pečlivě rozvažovat 
slova, se kterými hodlají pracovat. Slovo je 
totiž mocná zbraň. Formulací „kvůli válce“ 
sdělujete čtenáři něco zcela jiného, než když 
napíšete „díky válce“, i když se nakrásně může 
zdát, že chcete říct totéž. Byl bych rád, aby-
chom si uvědomovali, že věty nejde skládat 
úplně ledabyle. Předešlo by se pak i spoustě 
nedorozumění, ze kterých dneska tyjí rozči-
lení diskutéři na sociálních sítích.

Tvůrčí práce, zaměstnání v  televizi 
i výuka ve škole jsou jistě psychicky 
náročné. Jak a čím relaxujete?

Jsem městský chodec a kavárenský 
povaleč, i když ani na jedno z  toho 
v  posledním roce nebylo kvůli třem 
knížkám moc času. Protože ale nemám 
vltavskou krev, je pro mě objevování 
Prahy i po devíti letech v tomhle městě 
pořád ještě dobrodružství – a zakončit 
takový kolumbovský den dobrým ka-
fem příjemný bonus. Anebo je tu ještě 
mnohem obyčejnější relaxace - bazén 
v Podolí. Tam je člověk jenom s vodou 
a se svým dechem.

text:  Jiří Hruška
foto: Michal Špeta
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O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

Jak jste se dostal do týmu, který pe-
čuje o tělesnou schránku českých vrcho-
lových sportovců?

To je přímo propojené se začátkem mé 
kariéry v Ústřední vojenské nemocnici. 
V době mého nástupu ÚVN v roce 2007 se 
právě měnil realizační tým Slávie. Tehdy 
hledali mimo jiné i fyzioterapeuta. Oslo-
vili lékaře ÚVN, mezi nimi i našeho pana 
primáře. Ten se obrátil na mě a já se chopil 
příležitosti. Ve Slávii jsem byl jednu sezó-
nu. Pak jsem spolupráci ukončil. Naštěs-
tí přišla další nabídka na spolupráci na 
projektu McDonald Olympic Hopefuls na 
podporu mladých nadějných sportovců, 
kteří mají šanci se dostat na olympijské 
hry. Patronem byl tehdy Martin Doktor, 
který projevil zájem o spolupráci se mnou 
poté, kdy jsem ho zaujal mým worksho-
pem, jehož se účastnil. Nabídl mi, abych 
se stal součástí týmu, který pečuje o ka-
noistickou reprezentaci ČR.  Následně, to 
už jako sportovní ředitel Českého olym-
pijského výboru, mě Martin Doktor po-
zval do týmu v rámci akcí konaných pod 
záštitou ČOV, jako jsou evropské olympij-
ské festivaly mládeže, olympiády mládeže 
a olympiády dospělých.

Takže na olympiádě jste už jako fyzio-
terapeut působil?

Zúčastnil jsem se olympiády v Londýně 
v roce 2012. Tam jsem byl, dá se říci, členem 
realizačního týmu. S rychlostními kanoisty 
spolupracuji od roku 2011 a Londýn jsem 
absolvoval už s nimi. V roce 2014 jsem pak 
odlétal do Soči už jako člen štábu vyslané-
ho Českým olympijským výborem. V Soči 

jsem strávil pět týdnů, celou dobu konání
olympiády. Podílel jsem se na přípravách, 
vytvoření zázemí i na péči o olympioniky.

V čem taková péče spočívá?
Už ráno je potřeba u některých sportov-

ců intrevence, poté se rozhoduje, které ze 
sportů daného dne jsou rizikové, u kterých 
je nezbytná naše přítomnost, kde je napří-
klad riziko úrazu. Samotná příprava spočívá 

O péči  o pacienty nemocnice i nadějné olympioniky

ROZHOVOR S VEDOUCÍM
FYZIOTERAPEUTEM ÚVN

DAVIDEM VRBICKÝM

Výborné vybavení, podpora v oblasti studia i zavádění nových trendů, to jsou jistě velmi významné bene� ty našeho pracoviště. 
Největší hodnotu ale vidím v týmu, který tu je ...

Vyrůstal v lékařském prostředí. Chtěl jít v rodičovských šlépějích a pracovat ve zdravotnictví. Několik semestrů studoval medi-
cínu, nakonec se ale vydal na profesní dráhu fyzioterapeuta. Vystudoval fyzioterapii na 3. LF UK a po jejím úspěšném absolvování 
nastoupil v roce 2007 do Ústřední vojenské nemocnice, kde (bez krátkého intermezza v podobě tříměsíčního působení na Minis-
terstvu zdravotnictví) pracuje dosud. Je vedoucím fyzioterapeutem Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny ÚVN, mnozí ho také 
znají jako fyzioterapeuta olympioniků – rychlostních kanoistů, mladých nadějných olympioniků i hokejistů BK Mladá Boleslav.

S Davidem Vrbickým jsme si povídali o jeho práci v ÚVN, o jeho spolupracovnících i o tom, jak se stará o české medailové naděje.
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v uvolnění měkkých tkání, v rozpohybování, 
rychlé mobilizaci, případně využití nějakého 
vhodného tapingu.

Není taping jen módní záležitostí?
Taping svůj efekt má. Zejména tam, kde je 

potřeba stabilizace, podpora svalů, nebo kde 
je nějaký otok, tam určitě. Plní samozřejmě 
i určitou psychickou podporu.

Jak připravujete sportovce?
Vše je řešeno individuálně. Každý je jiný, 

má jinou zátěž na jiné tělesné partie, takže se 
vždy snažím terapii zvolit tak, aby pro daného 
sportovce byla co nejpřínosnější. Jde o to, na 
co se zaměřujeme, to znamená, jestli chceme 
zlepšit postavení v ramenním kloubu, jestli je 
potřeba posílit svaly v oblasti kolene, nebo 
jestli řeším například bolest zad. Jiný problém 
bude mít plavec, jiný judista, jiný kanoista 
a jiný třeba hokejista, a tak je každá terapie 
postavena na konkrétního sportovce.

Vy jste byl před nedávnem také na jedné 
zimní olympiádě, o které zas tolik lidí nemá 
povědomí. Většina z nás si letošní rok spo-
juje spíše s letními OH v Riu.   Mohl byste 
představit, o jaké hry se vlastně jednalo?

Letos v únoru jsem doprovázel naše na-
dějné sportovce na zimní Olympijské hry 
mládeže (YOG) v Lillehammeru. Olympijské 
hry mládeže jsou poměrně nová záležitost. 
První letní Olympijské hry mládeže se usku-
tečnily v roce 2010 Singapuru, první zimní 
Olympijské hry mládeže v roce 2012 pořádal 
rakouský Innsbruck. Cyklus olympiád je na-
stavený tak, že když je letní olympiáda do-
spělých, koná se zimní olympiáda juniorská.  
Letošní zimní Olympijské hry mládeže, kam 
jsem naše sportovní naděje doprovázel, byly 
v pořadí druhé a mladí olympionici přivezli 
z Lillehammeru pět medailí. Účast je skvělou 
příležitostí vyzkoušet si, jak to chodí na olym-
piádě dospělých a zároveň je motivující, aby 
na sobě dále pracovali

Pojďme zpět, tam kde Vaše kariéra zača-
la a úspěšně pokračuje – tedy do Vašeho 
působiště -   oddělení fyzioterapie ÚVN. 
Jací pacienti tam přicházejí a jak byste při-
blížil Vaši práci?

U nás na rehabilitaci řešíme celé spektrum 
somatických problémů, ať už se jedná o verte-
brogenní potíže, poúrazové stavy, pooperační 
rekonvalescenci pohybového aparátu nebo 
fyzioterapeutickou péči o pacienty s neurolo-
gickým defi citem. Volba fyzioterapeutických 
metod je individuální a je vždy stanovena na 
základě diagnostiky. Preferujeme metody za-
ložené na vědeckém podkladě. Např. největší 
skupina pacientů s vertebrogenními obtížemi 
(bolesti zad), je vyšetřena  a případně posléze 
léčena podle McKenzie konceptu mechanic-
ké diagnostiky a terapie. Dá se říci, že rehabili-
tace v ÚVN byla průkopníkem v zavádění a ší-
ření této metody, jejíž léčebný postup vychází 
z principu, že příčina bolesti má mechanickou 
podstatu, tudíž ji lze řešit mechanicky.

Co je podstatou léčby?
Hlavní je stanovení diagnózy na základě 

získaných subjektivních příznaků a objek-
tivního vyšetření i na základě zjištění, co je 
příčinou. Důležité při tom je, že se terapie ne-
zaměřuje jen na jednotlivé segmenty páteře, 
ale je vedena s cílem upravit stav pacienta jak 
z hlediska funkce, tak obtěžujících bolestí, tak 
i prevence. Výsledky přicházejí s pravidelným 
opakováním pohybů, léčba je založena na au-
toterapii. Terapeut musí správně zvolit směr, 
frekvenci, intenzitu a rozsah pohybu pacienta. 
Musí tedy pacienta důkladně instruovat. Tato 
metoda by se neobešla bez významné spolu-
práce pacienta, který musí být aktivním účast-
níkem léčby. Úkolem terapeuta je naučit ne-
mocného vyvarovat se poloh a pohybů, které 
jsou příčinou potíží, aby se postupně zbavoval 
bolesti a jeho stav byl ideálně v lepší kondici 
než před započetím problémů.

Jaké jsou fyzioterapeuticé metody a je-
jich využití? Dokážete nám nějak přiblížit 
některé nejčastěji využívané?

Metod je velké množství. Můžeme se ba-
vit o McKenzie, DNS,PNF,využívání měkkých 
technik, lymfodrenáží... Dobrý fyzioterapeut 
je ten, kdo dokáže zvolit, co je pro konkrétní-
ho člověka přínosné a ideální, dokáže nastavit 
optimální program. Vždy záleží na onemoc-
nění pacienta a na progresu toho onemoc-
nění, nebo poúrazovém stavu. Důležitá je 
bezpochyby i počáteční diagnostika lékařem

Když člověk pozoruje některé cviky,
úkony, může mít pocit, že je to vlastně
jednoduché.

U rehabilitace je často v jednoduchos-
ti krása. Protože když naučíte pacienta pro 
něj poměrně jednoduchý cvik, ale správně, 
tak jak se dělat má, jsou vidět výsledky. Ale 
nenechme se mýlit, mnoho cviků na prv-
ní pohled vypadá jednoduše, ale pokud 
se provádí správně, může být velmi obtíž-
ný. A to se může jednat třeba i o správnou
chůzi, držení těla, pokrčení kolene, správnou 
polohu v sedu...

Má pracoviště ORFM ÚVN některá speci-
fi ka, pro která je vyhledávané?

Na našem pracovišti se snažíme věnovat 

moderním trendům, v mnoha směrech za-
vádíme novinky v rámci celé ČR, držíme krok 
s evropskými trendy. U nás se začínalo s me-
todou McKenzie u vertebrogenních onemoc-
nění a díky Evě Novákové, která s námi spolu-
pracuje a je školitelem této metody v ČR, se 
snažíme o její postupném šíření. Věnujeme se 
léčbě spastické parézy, kde díky aplikaci botu-
lotoxinu typu A a s tím spojenými vhodnými 
pohybovými aktivitami dokážeme postupně 
pomoci od bolesti a uvolnit svalstvo a tím po-
sílit hybnost, sebeobsluhu i fyzickou zdatnost. 
Byli jsme, pokud se nemýlím, také jedni z prv-
ních, kteří začali využívat roboticky asistované 
rehabilitace. Jsme dobře vybaveni, máme 
několik přístrojů, které pracují na základě bio-
logické zpětné vazby. Měli jsme tady prezen-
tován tzv. exoskelet, který dokáže pacienta 
vertikalizovat (vzpřímit) a chodit s ním, dostat 
tělo do správné polohy.

To jsou hodnoty, které jistě velmi při 
Vaší práci oceníte.

Výborné vybavení, podpora v oblasti studia 
i zavádění nových trendů, to jsou jistě velmi 
významné benefi ty našeho pracoviště. Tu 
největší hodnotu ale vidím v týmu, který tu 
je - kolegové fyzioterapeuti, staniční sestra, 
asistenti - všichni do jednoho odvádějí vyni-
kající práci, která je náročná fyzicky i psychic-
ky. Týmu si nesmírně vážím a oceňuji ho, jak 
pracují, jak se snaží každému pacientovi dát 
maximum. Stejně vysoce cením i podporu 
mých nadřízených.

To se Vám ani nebude chtít odjet se spor-
tovci na letní olympijské hry? Do centra 
letních olympijských her v Riu už putuje 
olympijský oheň. Zamíříte tam s našimi 
sportovci i Vy jako fyzioterapeut?

Stále mám velmi dobré vztahy s ČOV, nadá-
le zůstávám fyzioterapeutem českých rych-
lostních kanoistů, ve které jsou vkládány na-
děje na výborná umístění. Takže mi bude ctí, 
pokud i já budu mít příležitost na místě péčí 
o jejich tělesnou schránku přispět k tomu, aby 
z letní olympiády v Riu přivezli cenné kovy. 
A pak se zase rád vrátím k pacientům v ÚVN.

text: Mgr. Jitka Zinke
foto: archiv ÚVN
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červen 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

červen 2016

01. 06. ST HODINY JDOU POZPÁTKU - ZÁJEZD

  - KARLOVY VARY 

02. 06. ČT ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY 

04. 06. SO CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD 16:00

06. 06. PO NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU 

07. 06. ÚT ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC 

10. 06. PÁ KDYBY TISÍC KLARINETŮ 

14. 06. ÚT KYTICE 

15. 06. ST MAM‘ZELLE NITOUCHE 

16. 06. ČT ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC 

17. 06. PÁ ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY 

21. 06. ÚT HODINY JDOU POZPÁTKU 

22. 06. ST KDYBY TISÍC KLARINETŮ

 

HOSTÉ   

08. 06. ST DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED 

12. 06. NE HUDEBNÍ DIVADLO DĚTEM

  - POVÍDEJME SI, DĚTI 11:00

13. 06. PO VŠECHNOPÁRTY 

01.06. STŘEDA 10:00 + 14:30  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

02.06. ČTVRTEK 10:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

03.06. PÁTEK 10:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

04.06. SOBOTA 14:00 + 16:30 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ

 CHRUDIM

05.06. NEDĚLE 15:00 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ

 PŘÍBRAM

07.06. ÚTERÝ 10:00 HURVÍNEK MEZI OSLY

08.06. STŘEDA 10:00 HURVÍNEK MEZI OSLY

09.06. ČTVRTEK 10:00 HURVÍNEK MEZI OSLY

10.06. PÁTEK 10:00 HURVÍNEK MEZI OSLY

11.06. SOBOTA 14:00 HURVÍNEK MEZI OSLY

16.06. ČTVRTEK 17:00 PREMIÉRA PŘEDSTAVENÍ KURZU

   LOUTKOVÉHO DIVADLA PRO DĚTI

12.06. NEDĚLE 10:30 HURVÍNEK MEZI OSLY

18.06. SOBOTA 14:00 HURVÍNEK MEZI OSLY

19.06. NEDĚLE 10:30 HURVÍNEK MEZI OSLY

 VE ZBYTKU MĚSÍCE ZKOUŠÍME

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
6/2016

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

Kolikátý v pořadí byl sťat mečem kata Mydláře Maxmilián Hošťálek z Javořice na 
Staroměstském náměstí 21. 6. 1621?
 a) 4,
 b) 5,
 c) 6.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
c) modely vláčků označované písmenem T (většinou vyráběné v Japonskujsou 460x zmenšené.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knižní novinku z vydavatelství Albatros. Bedeker pro nejmenší 
pod názvem EXPEDICE Z POHLEDNICE autora Vratislava Maňáka.

1. Doc. PhDr. Kilan Malinovský, Praha 6  2. Jiří Janout, Praha 6  3.Jarmila Dvořáková, Praha 6

Ceny si vyzvedněte do 30. června 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. června 2016, nezapomínejte k odpo-
vědi připojit také své kontaktní údaje.

V červnu soutěžíme o poukázku na mytí osobního vozu do automyčky v Praze 6, Veleslavínské ulici 39.



Název ulice je původní od jejího vzniku 
v roce 1925. Nachází se v Břevnově a je rov-
noběžná s Tomanovou. Z  jedné strany ústí 
do Bělohorské a z druhé do Šlikovy ulice. 

Maxmilián Hošťálek z Javořice byl žatecký 
měšťan a primátor, v době českého stavov-
ského povstání jeden z direktorů. Za účast 
na tomto povstání byl popraven Habsburky.

Maxmilián Hošťálek z  Javořice se naro-
dil v roce 1564 v Žatci (přesné datum není 
známo). Jeho rodiče byli Zikmund Hošťálek 
z Javořice a Anna z Vorličné, která pocházela 
z Hradce Králové. Predikát z Javořice pro ro-
dinu získal roku 1530 Zikmundův otec Jiřík. 
Hošťálkové se tak stali erbovními měšťany. 
Ve svém znaku měli šípem prostřeleného 
jelena, který značil rychlost a loveckou čest.

O vzdělání Maxmiliána není nic známo, 
zřejmě navštěvoval některou z  městských 
partikulárních škol. Jeho předci se zabývali 
soukenictvím a pivovarnictvím a vlastnili 
rozsáhlý nemovitý majetek. Morová epide-
mie, která se v Čechách šířila v letech 1581 
– 1583, značně změnila život rodiny Hošťál-
ků. Maxmilián a jeho sestra Anna jako jediní 
z celého rodu přežili tuto epidemii a stali se 
tak dědici obrovského majetku. Maxmili-
án byl původem i majetkem předurčen ke 
vstupu mezi elitu jak žateckou, tak i stavov-
skou na nejvyšší úrovni. Majetkem se tedy 
vyrovnal průměrnému rytíři, i když nebyl 

šlechticem. Byl vyhle-
dávaným mecenášem 
pro klienty z bohatých, 
ale i chudých a kněž-
ských žateckých rodin 
a váženou autoritou. 
Počátkem 90. let byl 
členem sboru obecních 
starších a v  roce 1597 
jmenován krajským 
berníkem (úředníkem 
pro výběr královské 
daně). Od roku 1599 
zasedal v městské radě, 
stal se starším cechu 
soukeníků a v  květnu 
1610 primátorem města Žatce a jedním z 12 
konšelů, kteří se ve funkci purkmistra stří-
dali po měsíci. 

Hošťálek se angažoval v nekatolické, pro-
tihabsburské stavovské opozici. Na zem-
ském sněmu 8. června 1617 přednesl za 
zemský stav – společně s  Valentinem Ko-
chanem z Prachové –požadavek, aby se bu-
doucí král Ferdinand zavázal k  dodržování 
náboženských svobod Rudolfova Majestátu 
z roku 1609. Za to byl odvolán z místa žatec-
kého primátora, ale o rok později byl opět 
zvolen. Po vytvoření zemské vlády (direkto-
ria) v květnu 1618 se stal jejím členem. 21. 
května se konal v pražském Karolinu sněm 
evangelických stavů, který nastartoval spád 
událostí vedoucích k českému stavovskému 
povstání. Hošťálek se tohoto sněmu nezú-
častnil, ale stál na straně českých stavů. Byl 
velkým zastáncem Fridricha Falckého, kte-
rého v Žatci v roce 1619 slavnostně přivítal. 

Po porážce stavovského povstání byl Max-
milián v únoru 1621 zajat a uvězněn. Byl od-

souzen ke ztrátě cti, hrdla a majetku. Zemřel 
mečem kata Mydláře jako jeden ze dvou 
mimopražských členů stavovského povstání. 
21. června 1621 byl stať jako pátý v pořadí 
s  dalšími 26 českými pány. Jeho hlava byla 
pro výstrahu všem protihabsburským rebe-
lantům zavěšena na žateckém pranýři, poz-
ději byla upevněna na železné tyči na Pražské 
bráně v  Žatci. Sejmuta byla až na přímluvu 
Maxmiliánova syna Jana Zikmunda u krále 
Ferdinanda III. v únoru 1637. Byl pohřben spo-
lečně s dalším popraveným Janem Šultysem 
do společného hrobu. Hošťálkovy statky byly 
konfi skovány a prodány královskou komorou. 

Maxmilián Hošťálek byl dvakrát ženatý. 
První žena Kateřina, dcera Pavla Eliščina 
z Kraslic, zemřela roku 1605. Druhá žena Do-
rota Čínovská po smrti manžela odešla do 
exilu, po čase se vrátila zpět do Žatce, pře-
stoupila ke katolictví a znovu se provdala. 
Jeho synové Cyprián a Maxmilián setrvávali 
v odporu a do Žatce se vrátili až roku 1631. 

(mip)

berníkem (úředníkem 
pro výběr královské 
daně). Od roku 1599 
zasedal v městské radě, 
stal se starším cechu 

v  květnu 
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Je spolehlivým předchůdcem e-mailo-
vé pošty, vedle milostných psaníček také 
doručitelem vojenských informací a ně-
kdy i nosičem špionážní kamery. Dosahuje 
rychlosti až 80 km/h, tj. cca třikrát vyšší než 
u novodobých dronů k  osobnímu použití. 
Létá na velké vzdálenosti, má minimální ná-
klady na „provoz a palivo“ a od přírody za-
budovanou GPS. Navíc, na rozdíl od dronů, 
je opěvován v písních, oslavován malbami 
na stěnách královských paláců i na hrubém 
plátně s lidovými výšivkami všude po světě, 
mazlen a opečováván lidmi pro radost i jako 
objekt vědeckého zkoumání a šlechtitelské-
ho úsilí. Díky dokonalé anatomii svého těla 
byl předobrazem konstrukce lodí dávných 
stavitelů. Následující příběh na holubí téma 
je jedním z mnoha podivných a úsměvných 
zákrutů lidské mysli, která se na rybách 
u řeky rozhodne, že se stane chovatelem 
sportovních holubů a vzkřísí k životu závod-
nického ducha pražského krátkozobého 
rejdiče, který nějak zapomněl létat.

Okřídlená božstva a létající tvorové všeho 
druhu, například draci v  Asii nebo okříd-
lený had Quetzalcoatl bájných Aztéků, 
patří v  každé kultuře k  těm nejmocnějším 
a nejobávanějším a lidé se jim koří dodnes, 
přestože draci a všelijaké létající příšery žijí 
už jen v  knížkách, v mytologických vyprá-
věních a v  pohádkách. Avšak holub přežil 

mýtické časy a existuje v  reálné podobě 
i dnes. Ani se nechce věřit, že tento míru-
milovný, zcela běžný pták, ve velkoměstech 
považovaný za obtížného, byl určen, jak se 
věřilo v Asii, na Předním východě, v Africe 
i v Evropě, pro zcela „zvláštní, nesmírně taj-
né a velkolepé účely“.

V  Čechách zastupuje kult holuba ro-
mantická literatura - lidové písně, milostné 
básně, povídky, pohádky a nejrůznější folk 
songy, v nichž holubi, na rozdíl od jejich exo-
tických dračích protějšků, neunáší a neže-
rou princezny ani nekonají heroické skutky, 
nýbrž se povětšinou stávají svědky citových 
vzplanutí, kdy vrkání navozuje atmosféru 
milostné chvíle. V  současnosti jediným hr-
dinským činem holubů u nás je každoroč-
ní předvánoční záchrana televizní Popelky, 
a to zobáním a vytříděním hrachu a čočky 
do dvou různých ošatek. Všichni jim to věří-
me! Nicméně nejen vzdělaní ornitologové, 
ale i amatérští chovatelé holubů uznávají, 
že holubi patří k důležitým zástupcům ptačí 
říše a pro své schopnosti si zaslouží obdiv. 

Holubi vzbudí zájem většinou nejprve 
svým exteriérem, jsou zkrátka krásní a pad-
nou do oka. Literární vědec Lukáš Prokop 
působící na Praze 6 si na to vzpomíná do-
cela přesně: „Šel jsem přes Holešovice a na 
růžku jednoho domu byla nástěnka a na ní 
výstřižek z Chovatele: Oldřich Svoboda - ma-

líř pražských krátkozobých rejdičů. ‚Co to je, 
ten rejdič? ‘, řekl jsem si. Tak jsem si v knihov-
ně půjčil knížku Václava Turečka Holubářství. 
Dokonce i moje žena si půjčila knihu Bureš 
a kol. Chov holubů, což je výborná kniha 
s krásnými perokresbami, takže to byla dal-
ší inspirace. Pak jsem odjel na ryby a tam ta 
myšlenka zrála. Brzy potom jsem viděl fi lm 
Jima Jarmusche Ghost Dog – Cesta samu-
raje, kde hlavní hrdina, nájemný vrah ctící 
starobylý kodex samuraje, je holubář! To už 
nešlo vydržet, do roka jsme si s kamarádem 
Martinem Růžičkou pronajali zahradu na 
Praze 8, z knihovních regálů stloukli budníky, 
zase podle návodů z  literatury, a na chova-
telské výstavě v Lysé nad Labem jsme zakou-
pili první chov.“  

Záliba v chovu holubů nesouvisí ani s vě-
kem, ani s profesí. Propadnou jí ti, kteří měli 
holubáře dědečka, tak i ti, kteří se k nim pro-
pracovali přes ilustrace a perokresby v kníž-
kách. Lukáš Prokop nepatří k těm, kteří cho-
vají holuby pro exteriér, tedy pro dekorativní 
a výstavní účely. Jeho zajímá holubářský 
sport se vším, co k němu patří – sportov-
ní kategorie, vzdálenosti, rychlost, měření 
výkonu, riskování, adrenalin, trénink, trpě-
livost, disciplína. Závodní družstva mohou 
mít od 3 po několik desítek holubů. Většina 
z nás si nedovede představit, jak takový tré-
nink sportovního družstva může vypadat.

Holubi, stateční chovatelé a povídačky o krahujci.
Malý příběh velkého sportu. S holubářem Lukášem Prokopem

„LIDI BY MĚLI VÍC HOLUBAŘIT!“
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„Já mám vysokoletce, 80 kusů, na závody 
používám 60, nejprve vypustím tak 10 holu-
bů, ti jsou brzy v tečkách, to znamená, že se 
ztratí z dohledu nad mraky. Stoupají v kru-
zích, do opravdu obrovské výšky. Závody se 
také na výšku nebo na čas létají, rozhodující 
je, jak dlouho ve vzduchu vydrží. Trénujeme 
každý den, přes zimu ne, to je moc dravců 
a holubi jsou více ohrožení. Péče o ně mi za-
bere víc než 2 hodiny denně. Takže je vypus-
tím a nemusím se tak hodinku starat. Ale 
třeba anglický tippler vydrží létat i 19 hodin 
bez usednutí. Není to moc práce, ale ideální 
by bylo, kdyby se o ně staralo více lidí. Holubi 
jsou jako závodní koně, mají temperament 
a závodění v krvi, jsou mezi nimi i tahouni, 
vůdci hejna. V hejnu nemám žádné promi-
nenty, nemůže se žádnému nadržovat. Zrní 
musí dostat všichni stejně, aby drželi v hej-
nu spolu, a to i z  bezpečnostních důvodů. 
Jakmile se hejno rozbije a jeden se oddělí, 
krahujec nebo jestřáb ho hned chytne, je-li 
hejno vcelku, dravec jen prolétne středem 
a ptáci se zase semknou. Zajímavé je, že 
hejno lépe vedou holubice, jsou trpělivěj-
ší, soustředěnější. Když jsou silné holubice, 
let bývá lepší. V  holubníku je vedoucí pták 
vždy na nejvyšší sedačce u střechy. Už podle 
prvního letu holouběte poznáte, který bude 
letec a který ne. Už odmala chce létat, a vy 
víte, že bude dobrý.“ 

A co sám chovatel? Jaký by měl být pro-
fi l úspěšného holubáře? „100% holubář?,“ 
zamyslí se Lukáš. „Musí být nadšený, zapále-
ný pro věc. Při chovu netlačit, spíš holubům 
porozumět, co se jim chce dělat, na co mají 
vlohy, a v tom je podporovat. Měl by pozoro-
vat okolí, když se létá na volno, dávat pozor 
na dravce, vysledovat, v kterou dobu v tom 
místě útočí, pak je nepouštět. Někdy ale na-
opak strach z dravců zvyšuje kondici a letové 
schopnosti holubů, pokud je pustíte půl ho-
diny před kritickou dobou, dravce se leknou 
a vystoupají ještě výš. Ale je to vždycky riziko 
a drama. Sokol je schopný zaútočit i třísetki-
lometrovou rychlostí, přesto má holub šanci, 
má výborné manévrovací schopnosti a je os-
tražitý, holubář ale takovému riziku své ho-
luby záměrně nevystavuje. Takže pokud 
bych to měl shrnout jedním slovem, bylo by 
to porozumění. Porozumění holubům, poro-
zumění krajině.“ 

Stejně jako krajina a domestikovaná 
zvířata je i holub poznamenán vztahem 
k člověku. Podle Lukáše Prokopa převážil 
u lidí strach, protože holuby chovali na 
exteriér, až se z  nich stávala vzácná ple-
mena. Příliš jim začalo záležet na tom, jak 
vypadají, a začali se o ně pochopitelně 
bát. Místo aby je trénovali, holuby zavírali 
a zanedbali let, což je velká škoda, proto-
že holub je v  první řadě pták, potřebuje 
svobodu, chce létat. Podle Lukáše Proko-
pa „holubi nelétají, protože odešli staří, sta-

teční lidé. Byli vystřídáni muži, jejichž odva-
ha vyprchala a byli pohlceni davem, který 
se nechal strhnout povídačkami o krahujci.“ 
Znamená to snad, že se z holubů stávají 
zlenivělí a pasivní tvorové? „Holubi za to 
nemůžou,“ tvrdí Lukáš, „chyba je na stra-
ně chovatelů, ale svým způsobem je do-
cela chápu, vždyť bez nich by ani žádný 
pražský krátkozobý rejdič nebyl! Šlech-
tění holubích plemen bylo kdysi velmi 
rozšířené. Ještě před válkou mělo každé 
větší středoevropské město své plemeno 
holubů - existoval pražský, košický, bu-
dapešťský, gdaňský, bratislavský, vrati-
slavský, vídeňský a mnoho jiných. Dnes se 
holubí plemena sobě víc podobají, a tak 
záleží na každé drobnosti. Křížíte holuba 
třeba i 10 let a pak ho krahujec chytne, 
takže ho raději nepustíte. Pravdou je, že 
původní rejdiči přestali létat. Ale pořád 
existuje i mezi námi, obyčejnými strejci, 
sportovní zápal!“

On sám chová a trénuje holuby šest let. 
Ze starých knih z  antikvariátů doluje zku-
šenosti předchozích generací chovatelů 
a snaží se vzkřísit sportovní paměť holubů. 
Od bezděčně položené otázky „co to je, ten 
krátkozobý rejdič?“ se vyvinula ambice zno-
vu vyšlechtit zdatné plemeno a nakřížit ho 
s  košickým vysokoletcem, aby byl létavý, 
zdravý, silný, který je zároveň pravý pražský 
krátkozobý rejdič. Aby zatraktivnili chov to-
hoto plemene, založili s kamarádem Velkou 
cenu Karla Loose. „Karel Loos měl hospodu 
v Nuslích, u něj se konaly první výstavy ho-
lubů. V r. 1912 také založil slavný Nuselský 
klub chovatelů krátkozobých rejdičů, po-
kračovatele 1. Sportovního klubu pěstitelů 
holubů pro Prahu a okolí z r. 1903. Dal jsem 
sice zhotovit pohár pro vítěze, ale soutěž 
k poctě Karla Loose se ještě nekonala. Mohl 
bych vyhlásit 1. ročník, ale hned bychom vy-
hráli, protože nikdo jiný s nimi zatím nelítá. 

Tak by to vypadalo, že jsme si udělali soutěž 
sami pro sebe.“ 

Nabízí se otázka, jak je to s holubičí po-
vahou? „Na tu bych moc nesázel,“ říká Lu-
káš. „Nejsou úplně mírní a především jsou 
pořád sexuálně aktivní. Jsou to maniaci. 
Každý den ráno, hned jak se nazobou, 
nahání holubičku, houkají, dávají najevo 
milostné chování a vůbec vedou intenziv-
ní společenský život. Jinak se samci mezi 
sebou perou, klovou a mlátí křídly, což 
není legrace, protože v prsních svalech 
mají velkou sílu.“ 

Mají holubi i dnes ještě nějaká tajem-
ství? „Tím největším je jejich schopnost 
orientace; zejména u poštovních holubů 
se dodnes neví, jak to vlastně funguje. 
Jedna z  teorií tvrdí, že se řídí aparátem, 
který mají v ozobí, tedy třeba čichem jako 
lososi, nějak to kombinují s velkými ori-
entačními body v  krajině, jako jsou toky 
řek nebo železnice. Schopnost orientace 
nebo paměť, chcete-li, je u holubů sku-
tečně neuvěřitelná. Jsou známy případy, 
kdy holub doletěl z Vietnamu zpět do Pa-
říže! Někdo říkal, že se prý i kousek svezl 
na lodi! Obdivuji jejich vytrvalost, ale na 
prvním místě je, že umějí lítat, podívat 
se na věci z  výšky…, ta svoboda, ta je 
asi nejlepší...“

(red)
foto: David Kumermann

Pražský rejdič krátkozobý v malbě Ladislava Seidla.
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Inspirací pro přemítání o rovnováze v příro-
dě, životě lidském a kosmickém i uměleckém 
prostoru může být výstava sochařky, sklářské 
výtvarnice a designérky Kláry Horáčkové. Výsta-
vu nazvanou Vodováhy/SPIRIT LEVELS prezen-
tuje od 18. května do 24. června 2016 Galerie 
Makráč (Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
v Praze 6, Heyrovského náměstí 2). 

Někdy je lepší, když ten, kdo vstupuje na vý-
stavu, nemá bližší informace, komentář nebo 
dokonce výklad záměru autora, musí se o to 
více sám snažit porozumět. Ne vždycky se to 
podaří, protože některé autorské koncepty 
jsou tak složité, že divák bez pomoci nápově-
dy zůstane bezradný. To ale není případ výsta-
vy Vodováhy/SPIRIT LEVELS. Opravdu velkým 
kumštem je dokázat náročnou vizi převést 
do výtvarného díla tak, aby byla srozumitelná 
a přístupná, aniž koncept podlehne prvopláno-
vitosti. Propracováváte se výstavou Kláry Ho-
ráčkové od celku k jednotlivým dílům a od nich 
zase nazpátek k celku a krok za krokem se vám 
vyjevuje důmyslnost a komplexnost zpracová-
ní zvoleného tématu. 

Dosažení rovnováhy signalizuje nepatrná 
bublinka uvězněná ve válci technického skla. 
Tyče na stěně vytvářejí geometrickou kompo-
zici od jedné do sedmi, jak počet tyčí stoupá, 
přetvářejí se obrazce na symboly a jejich vý-
znam se komplikuje: rovnoběžka, trojúhelník 
a čtyřka až po komplexní dvanáctku. Strnu-
lost části tyčí změkčil žár ohně, který je upro-
střed nebo v jedné třetině délky vytvaroval 
do široce otevřeného oblouku a rozšířil tak 
výrazové možnosti zprvu rovné linie o diago-
nálu - dva na sobě nezávislé individuální světy 
tvořící přímku najednou inklinují ke spojová-
ní, rozpojování, přitahování se či odpuzová-
ní. Spojnicí nebo protikladem jsou bublinky 
vodováhy, s  jejichž umístěním v délce tyče si 
autorka pohrává. 

Od abstraktní geometrie přechází ke zkou-
mání/hledání rovnováhy v  organickém světě. 
Vodováhy připíná na větve torza keře nebo 
koruny stromu a dokonce i na běžné předměty 
osobní potřeby – myš od počítače, peněženku, 
diář, kuchyňský nůž, kámen a baseballovou 
pálku. Duševní, duchovní i fyzickou rovnováhu 
pracně hledá a obtížně nachází i příroda i člo-
věk mezi všemi svými povinnostmi, sportem, 
prací, majetkem a místem ve světě. Převládající 
pocit precizní technicistní kompozice této tro-
jice podtrhují velká úhlová vodováha na stra-
ně větve a přímka-lanko nad osobními věcmi; 
rovnováhu každé z nich ale zkoumá jednotlivá, 
osobní bublinka. 

Druhou část výstavy Vodováhy/SPIRIT LE-
VELS tvoří čtyři skleněné plastiky Kláry Horáč-
kové. I ony se vyvíjejí v čase a prostoru od ne-
kontrolovatelného výboje sloupu temné hmoty 
směrem vzhůru, přes její prosvětlení a ukáznění 
v  podobě stavovaného tabulového skla s  po-
nechanými ostrými hranami a okraji připomí-
najícími ledovec, po kultivaci tvaru broušením 
do konečné fáze „organického“ rozkladu kaž-
dé sebepevnější hmoty; z kdysi mocných stěn 
věží zůstávají k  zemi přisedlé zbytky – kalíšky 
nesoucí stopy neodvratné degradace a zániku. 
Kromě první plastiky zasahující bez omezení do 
otevřeného prostoru, jsou další tři uzavřeny ve 
skleněné krychli s rozrušeným povrchem zadní 
stěny, jak postupuje degradace hmoty objektu, 
zadní stěna se prosvětluje a zranění povrchu 
skla ustupuje. 

Každé zde vystavené dílo Kláry Horáčkové 
přerůstá samo sebe, stává se nepostradatelným 
prvkem výstavy a slouží vyššímu celku: to, co 
začalo jako abstraktní geometrie oscilující mezi 
hříčkou a fi lozofi í a pokračovalo projevem urču-
jících siločar ve vnějším světě přírody a člověka, 
vygradovalo extenzí fyzické hmoty. Jejím ko-
nečným stádiem, a tudíž dosažením rovnováhy, 
je zánik. Výstava Kláry Horáčkové nám říká, že 
bublinka vodováhy existuje na všech stupních 
vývoje a jejímu imperativu je vše podřízeno. 
Můžeme si hrát dál a dokonce  tvrdit, že je ele-
gantním návodem pro řádné bytí. 

Klára Horáčková (*1980 Praha) je absol-
ventkou Střední uměleckoprůmyslové školy 
sklářské v Kamenickém Šenově (1995 – 1999). 
Ve studiu pokračovala v  Ateliéru skla u prof. 
Vladimíra Kopeckého na Vysoké škole umělec-
koprůmyslové (2000 – 2006) s roční stáží v so-

chařském ateliéru u prof. Jiřího Beránka a roč-
ním studijním pobytem na Wetterhof School of 
Art and Design v Hämeenlinna v jižním Finsku, 
městě studentů a rodišti Jeana Sibeliuse. Rok 
2008 byl začátkem její pedagogické dráhy na 
VŠUP, nejprve působila jako vedoucí sklářské 
dílny a od r. 2011 je asistentkou vedoucího 
Ateliéru skla. Na svém kontě má přes 40 samo-
statných i skupinových výstav (ČR, Slovensko, 
Německo, Egypt, Francie, Jižní Korea, Belgie, 
Holandsko, Itálie, Dánsko), je nositelkou mnoha 
ocenění ze sklářských sympózií: 1. cena v sou-
těži „Art and Craft in Glass“ v kategorii skleněná 
plastika, kombinované techniky a materiály, 
Nový Bor, 2006, 10. Mezinárodní sklářské sym-
pózium Nový Bor, 2009, „Alexandria Internatio-
nal Sculpture Symposium in Natural Materials 
– Three dimensional Glass“, Alexandrie, Egypt, 
2010, Symposium Hommage á Erna Mesárovi-
čová», Bratislava, Slovensko, 2013.

K nejvýznamnějším projektům Kláry Horáčko-
vé patří například kompozice monumentálních 
zrcadel Inner Space (2006), plastiky ze stavova-
ného skla EGGO a Microcosmos (2008), monu-
mentální hvězdice The Junction (2010-2011), 
Revelation Boxes I, II  (2010), Ball Bowl, Pill Bowl 
(2012), Metaball vases (2011), Instalace (strea-
mová projekce, 2010), Zrcadlo a maskáč (2013). 
Zúčastnila se mezinárodních projektů „Crossing 
Border“ (Ebeltoft, Dánsko, 2008) a bienální pře-
hlídky „GIT–Glass Is Tomorrow“ (Francie). Tento 
mezinárodní projekt na podporu uměleckých 
řemesel a designu v  současné sklářské tvorbě 
vznikl za spolupráce Evropské komise a partner-
ských organizací vysokých uměleckých škol, vý-
robců skla a zahraničních designérských studií. 

(red)

VODOVÁHY/SPIRIT LEVELS EXISTUJÍ 
NA VŠECH STUPNÍCH VÝVOJE

Galerie Makráč hostí výstavu Kláry Horáčkové
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ČERVEN 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, otevírací hodiny: út – ne 13–18, so – ne 11–18

VÝSTAVA | OD 10. 5. DO 12.7.

DOPROVODNÝ PROGRAM

 DIVOKÉ NAROZENINY 
 MAXIPSA FÍKA 

 ANEB JIŘÍ ŠALAMOUN DĚTEM   

Jiří Šalamoun je zřejmě nejvýznamnějším českým ilust-
rátorem druhé poloviny dvacátého století. Proslavil ho 
zejména Maxipes Fík, který se letos dožívá 40. let. Vý-
stava ale nezapomíná ani na další hrdiny – chybět nebu-
de Pan Tau, Poslední Mohykán, Hobit, ani např. Tracyho 
tygr. Připravena je řada lektorských programů, tvůrčích 
 dílen, besed a čtení. Pro všechny generace. 
 Do 12. 7. 

ZAŽIJTE ULTRAFUN S MAXIPSEM FÍKEM! – neděle 5. 6. | 14.00–17.00 | pro děti od 5 let
Workshop animace určené nejen dětem, ale i dospělým. Program zahrnuje všechny postupy 
a principy tvorby animovaného filmu.
PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC aneb v zajetí morytátů, překvapivý program. – sobota 11. 6. | 19.00–1.00
PAPÍROVÉ KINO S ILUSTRÁTORKOU ALŽBĚTOU ZEMANOVOU – neděle 12. 6. | 14.00–16.00 | pro děti od 4 let
Papírové kino? Ano! Hrdinou může být Maxipes Fík či jiná vámi vytvořená postava. Pohyb v knížce zvané flipbook nám pomůžou 
urychlit razítka, která si sami uděláte. 

 

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

HUDEBNÍ SALON VILLA PELLÉ

TVŮRČÍ DÍLNY

 Taneční hudba renesance a baroka – Středa 22. 6. | od 19 hodin 
 Vystoupí  virtuóz na violu da gambu Petr Wagner, laureát soutěže Concertino Praga, 
 flétnista Matyáš Houf a cembalista Filip Dvořák. Program: Vivaldi, Rameau, Couperin. 

MUMRAJ  MUMRAJ V ZAHRADĚ II. 
 neděle 19. 6. | 14.00–18.00 | pro všechny
Pokračujeme v oslavách a vytváření zahradního maxikomiksu, 
vytváříme hravá leporela, pokračujeme ve stavbě Hobitínů všeho 
druhu. Animujeme krátké filmy s Ultrafun. S Tracyho tygrem se 
touláme po ulicích velkoměsta. S Viviánou na liáně pokračujeme 
v tematickém panenkování. Popovídat o životě s Maxipsem Fíkem 
si budete moci s Josefem Dvořákem. Nejen pro nejmenší jsou 
připraveni Ententýky a jejich nová atrakce. Opět je tu i tajemný 
 MagicBox a jeho interaktivní kreslicí tužky.



Osobní vzpomínkou na dobu čtyř měsí-
ců strávených v Západní Austrálii a poctou 
úchvatné přírodě kontinentu protinožců 
byla výstava výtvarníka Vladimíra Uhlíka 
na přelomu dubna a května v  Písecké brá-
ně. Stačí jediná pláž, Scarborough Beach, 
aby inspirovala vznik kolekce 16 obrazů a 8 
objektů, kterou výstava, příhodně nazvaná 
„RE: Scarborough“, představila. Premiéru 
měla vloni v  Showcase Gallery v  Perthu 
a teď ji mohli vidět i obyvatelé Prahy 6 (26. 
4. – 10. 5. 2016, Písecká brána). 

Ke vzniku uměleckého díla mnohdy sta-
čí daleko subtilnější podněty, než úpatí 
ohromného kontinentu a jeho střetu s mo-
numentální rozlohou Indického oceánu. 
Slanou vůni moře, vyplaveného dřeva, po-
divuhodné obrazce vytvářené chaluhami 
v mokrém písku, jemnou perokresbu stru-
žek vody a především naše vlastní před-
stavy a touhy vydat se dál až za obzor, kde 
modrá linka kopíruje sladký orbit země, si 
ve ztvárnění Vladimíra Uhlíka nepředsta-
vujme jako romantickou pohlednici pro tu-
risty. Atmosféra pláže Scarborough vyvstá-
vá z obrazů a objektů zprostředkovaně a to 
tak, že nejprve podlehnete náruživé divo-
kosti živlů a pocitů; autor přiznává, že „díla 
vznikala jako spontánní reakce na absolut-
ní krásu Scarborough Beach“. Ač vytvořená 
na druhém konci světa pod jižním křížem 
navazují zde představená díla na linii dosa-
vadní umělcovy tvorby.

Klatovský rodák Vladimír Uhlík (*1970) 
vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou 
školu keramickou v  Bechyni (1984–1988) 
a Metropolitní univerzitu v  Praze, obor 
mezinárodní vztahy a evropská studia 
(2008-2012). Uspořádal několik desítek 
samostatných i skupinových výstav doma 
i v zahraničí (Německo, Rakousko, Holand-
sko, Slovensko), jeho kreace z ledu zdobily 
mezinárodní sympozium sněhových soch 
v  Coloradu ve Spojených státech. Je před-
sedou Unie výtvarných umělců – keramiků 
ČR. Díla Vladimíra Uhlíka jsou součástí mu-
zejních i soukromých sbírek v České repub-
lice, Thajsku, Kanadě, Itálii, Anglii, Německu 
a Rakousku. Žije a tvoří v Praze 6.

Kromě obrazů patří do jeho volné tvorby 
plastické závěsné obrazy, reliéfy, komorní 
i monumentální plastiky a instalace, de-
sign porcelánu a keramiky, korporátní de-
sign i tzv. oceláty, vrstvené digitální tisky 
na nerezových deskách.  Sám k  tomu říká: 
„Jsem výtvarník, který na svoji předchozí 
keramickou tvorbu navázal malbou akrylo-
vou barvou na dřevo, plátno, recyklovaný 
papír v  kombinaci s pískem, tuší, tužkou, 
plus vše, co se hodí. V angličtině tomu pří-

hodně říkají mixed media. Už několik let se 
keramické tvorbě nevěnuji, ale jak v katalo-
gu z výstavy ukazuje jediný keramický ob-
jekt ze Západní Austrálie, objekt vytvořený 
technikou RAKU, jeho název říká: ,Vzpomín-
ka: kruh, který jsem ještě nedokázal uza-
vřít‘. To znamená, že občas, výjimečně, si do 
hlíny zabrousím.“

Kombinací materiálů vzniklá díla vy-
kazují do jisté míry přirozenou hrubost, 
nepravidelnost a fragmentárnost vychá-
zející z  předchozí tvorby, na kterou autor 
navazuje s  použitím nových vyjadřovacích 
prostředků. Typické jsou výřezy nebo jinak 
provedená výrazná perforace hmoty, tvaro-
vané okraje objektů jsou „rozbité“, „oláma-
né“, a barvou, strukturou a stylem provede-
ní evokují přírodní materiály. Redukovaný 
tvar pracuje s kostrbatě lomenou, velmi 
dynamickou linií a zachovává hrubou po-
vrchovou strukturu použitých materiálů. 
Střídmost, vznešenou eleganci a filozofic-
kou „prázdnotu“ v  jeho dílech nehledejte, 
jeho uměleckému vidění a prožívání světa 
vévodí vášeň, neklid, švih a silný emotivní 
obsah vyjádřených příběhů.

Z  hlediska výtvarného rukopisu a také 
témat, jakými se Vladimír Uhlík zabývá, je 
zřejmé, že i pobyt v Austrálii byl přirozeným 
pokračováním toho, čím žije jeho umění 
doma. Prvky reality, které vidíme v  dosa-
vadní autorově volné tvorbě - lodě, majáky, 
voda, písek, stopy, tráva a její fragmenty, 
stromy, zvířata, žena nebo kameny - se ve
skutečnosti reality samotné dotýkají jen 
okrajově a přesně v tom poměru, jaký musí 
mít, aby dílo nebylo kopií reality, ale auto-
nomním konceptem umělce. Tedy i pláže 
Západní Austrálie, vytvořené kombinova-
nou technikou na plátně (akryl, tuš, recy-
klovaný papír, písek), jsou v  prvé řadě ori-
ginálními abstraktními obrazy a až potom 
skutečnou krajinou. Stejně tak drobné ob-
jekty z  této výstavy, které spojují naplave-
né eukalyptové dřevo, korály, lastury, moř-
ské houby, kámen, kov, zbytky porcelánu 
a dokonce bodec ježury australské, jsou ve 
svém vyznění esencí čehosi nehmotného, 
čím na pozorovatele dýchne příběh Austrá-
lie. Protože právě to je výsostná schopnost 
umění – umocnit to, co je skryté, co neby-
lo vysloveno, a přesto má větší sílu, než to, 
co je zjevné a co se skutečně řeklo. Křeh-
ké objekty (Poškrábaný tanečník, Pelikán, 
Surfař v  bílém tričku), torza širší skuteč-
nosti, kterou jen tušíme, ukotvená v  kusu 
dřeva, vplouvají do vod představivosti se 
stejnou odvahou jako dávní mořeplav-
ci vydaní všanc oceánu, stejně nepatrná 
jako loďky z kůry. 

Exotická příroda Austrálie, někdy také na-
zývané rudým kontinentem, v obrazech Vla-
dimíra Uhlíka nevybuchuje gejzíry ohnivých 
barev a extravagancí; překvapí spíše uměře-
ností a použitím přirozených tónů vody, zbyt-
ků rostlin a přírodních jílů „okysličených“ pří-
měsí kovů, minerálů, hlíny a valérů písku, což 
znovu připomíná, že Vladimír Uhlík je rodu 
keramického. Pokud se v  obrazech ze Scar-
borough Beach ozve divoký barevný akcent, 
je opět nesen lomenou  linií podtrhující spíše 
než to, co vidíme na první pohled, dynamiku 
proměn pláže jako plochy vhodné pro obraz, 
jehož konečnou a „nepředvídatelnou“ podo-
bu modelují vlny moře. 

Výstava Vladimíra Uhlíka Re: Scarborough 
zapůsobila na návštěvníky v mnoha směrech – 
atraktivním tématem, jemně tlumenou impresí 
obrazů a monumentalitou australského konti-
nentu, nesenou drobnými, sotva dvaceti cen-
timetrovými plastikami, v nichž Vladimír Uhlík 
jako sochař dosahuje silného účinku. Příklady 
autorových schopností dramatického vyjádře-
ní nezvladatelného živlu formou sochy najde-
me i v  předchozí Uhlíkově tvorbě. Například 
„konev mořská“ (kamenina, kov, v. 20 cm), je 
neobyčejně expresivní dílo - vulkán, nebezpeč-
ná věc hrozící výbuchem. A byť to tak na první 
pohled nevypadá, tak trochu stejného rodu 
jsou i obrazy Scarborough Beach pohrávající 
si s pískem, protože u tekutého písku si nikdy 
nemůžete být jisti, co se v následující chvíli sta-
ne, a dramatické linie písečných kompozic klid 
rozhodně nevěští...

Rozhovor s Vladimírem Uhlíkem o Scarb-
orough a jiných věcech přineseme 
v příštím čísle.

(red)
Více k tvorbě autora na

https://www.facebook.com
Unofficial-ALIEN-1716508561968559

VLADIMÍR UHLÍK: SCARBOROUGH REVISITED
The Horny, v. 26 cm, dřevo, 

lastura, eukalypt
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NAJEĎTE NA VÝHODNÝ 
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