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Ulice slavných Wild Cheerleaders Vodní pólo
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Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,
zaujala mne novinová zpráva, že 
Hlavní město Praha dá vypracovat 
jednotný systém značení veřejných 
toalet. Cílem je zlepšit cestu k  nim, 
a  zabránit tak znečišťová-
ní veřejných prostranství. 
Systém umístění značek 
upozorňujících na veřejné 
toalety usnadní jejich vy-
hledání. Což o  to, záměr 
je to chvályhodný, ale jed-
nak je třeba mít natolik 
hustou síť těchto zařízení, 
aby zoufalec se zkříženýma nohama či 
s  břichobolem nehledal příliš dlouho, 
a  jednak existují i  tací, kterým ani se-
belepší orientační značení nezabrání, 
aby nevyužívali veřejná prostranství 
pro svoji potřebu. A to nejen v přene-
seném slova smyslu.  

Pravdou je, že přísloví „sytý hlado-
vému nevěří“ může mít i jiný význam. 
Zkrátka, dokud nebudete akutně po-
třebovat ulevit si, nepřijde vám pro-
blematika veřejných záchodků nijak 
aktuální. A  potom „pozdě bycha ho-
nit“, jak praví jiné přísloví. 

V  této souvislosti jsem si vzpo-
mněl na  knížku, která se mi dostala 
nedávno do rukou. Jmenuje se Veřejná 
místa pro intimní chvilky. Název je to 
přitažlivý, ale zklamáním pro některé 

bude podtitul, který vše upřesňuje: 
Proměny pražských veřejných záchod-
ků. Ano, i  na  toto téma se dá napsat 
kniha s více než 270 stránkami, a věz-

te, že velice, převelice za-
jímavá. Její autor Jaroslav 
Jásek shromáždil a prostu-
doval množství historické-
ho materiálu a rozepsal se 
o dějinách i o nedávné mi-
nulosti zařízení a  staveb, 
které jistojistě každý z nás 
zná z  osobní zkušenosti. 

Nepojednává o  veřejných toaletách 
v  restauracích, v  kulturních zaříze-
ních, na sportovních stadionech apod. 
Předmětem jeho pozornosti jsou malé, 
samostatné stavby, vzniklé za  svým 
specifi ckým účelem. Čtenář se o  zá-
chodcích v Praze dozví zajímavá fakta, 
z  nichž některá si dovoluji volně cito-
vat, neboť nejsou obecně známa.    

První veřejný záchod v  Praze je 
zmíněn již v  roce 1472. Stál u  brá-
ny na  Újezdě na  Malé Straně. Další 
veřejná zařízení se patrně vyskyto-
vala i  jinde, ale žádné zprávy o  nich 
nejsou. Až v  polovině 19. století, 
přesněji v  roce 1853, městská rada 
vydala předpis, nařizující denní čiště-
ní veřejných toalet, což dokládá je-
jich existenci. V roce 1885 stálo na úze-

mí Prahy celkem 24 veřejných zá-
chodků. V  následujících letech jejich 
počet vzrůstal, protože se stal vcelku 
zajímavým předmětem soukromého 
podnikání. Největší výstavba a  roz-
mach veřejných toalet ale nastal ve
20. a 30. letech dvacátého století. Řada 
z nich slouží po dílčích modernizacích 
svému účelu dodnes, jiná zanikla již 
před desítkami let, další byly přesta-
věny na trafi ky, stánky s občerstvením 
nebo restaurace teprve nedávno. 

Staveb veřejných toalet na  území 
jednotlivých pražských čtvrtí uvádí 
knížka celou řadu. V  Praze 6 napří-
klad tu na rohu dnešních ulic Dejvické 
a Václavkovy. Záchodky spolu s měst-
skou váhou zde vznikly v  roce 1927. 
Městská rada jejich stavbu zadala 
staviteli Václavu M. Havlovi. Budka pro 
obsluhu byla umístěna na povrchu, sa-
motné toalety v  podzemí, které bylo 
prosvětleno pěti luxferovými stropní-
mi otvory. Patřily k  základní vybave-
nosti uliční tepny tehdy vznikajících 
moderních Dejvic architekta Karla En-
gela a  jsou důkazem, že tehdejší rad-
ní, architekti a  developeři přemýšleli 
při realizaci svých plánů komplexně. 
Všichni dnešní by si z  nich měli brát 
poučení.

Jiří Hruška
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Starostka Prahy 6 a  velvyslanec Indie
 společně osázeli záhon. Velvyslanectví 

Indie má již několik let pod patronací záhon 
na  křižovatce ulic Evropská a  Thákurova 
v blízkosti busty indického umělce a � lozofa 
R. Thákura. Velvyslanec Indie Jeho Excelence 
pan Venkatesan Ashok a starostka MČ Marie 
Kousalíková začátkem června symbolicky 
záhonek osázeli letničkami. Starostka při 
té příležitosti poděkovala panu velvyslanci 
za  to, že se aktivně zapojuje do  života naší 
městské části.

Koupaliště  Petynka v novém. Od soboty 14. června je 
v provozu nově zrekonstruovaný areál koupaliště Pe-

tynka. Pro děti vznikly  úplně nové atrakce. Starý dětský ba-
zének vystřídalo kaskádové brouzdaliště a na hřišti přibyly 
nové herní prvky. Ve spodní části koupaliště vyroste malá in-
diánská vesnička s týpí, totemem a ohništěm, velkou atrakcí 
pro děti zůstává 103 metrů dlouhý tobogán a  trampolína. 
Příjemných změn se dočkají i dospělí návštěvníci koupaliště. 
Zprovozněn bude beachvolejbalový kurt a obměny se do-
čká i občerstvení u bazénu. Díky novým gastroprovozům se 
rozšířila nabídka zdravějších jídel, zeleninových a ovocných 
salátů i nápojů. Travnaté prostorné pláže, kvalitní čistá voda 
a  50metrový vyhřívaný bazén  – to jsou základní   atributy 
zázemí areálu koupaliště. Plavecký areál Petynka je otevřen 
v letních měsících každý všední den od 7 do 21h a o víkendu 
od 9 do 21h. Vstupné zůstává stejné jako vloni. Návštěvníci 
mají možnost koupaliště navštěvovat za  výhodnější ceny 
díky předplatnému. Na  Petynce je k  dispozici zdarma WiFi 
připojení a bezplatné je i parkování.

Rodiče volají po změně zákona o školství. V Praze 6 
 se zvedá po výtkách České školní inspekce k dvoj-

jazyčnému (tzv. bilingvnímu) vzdělávání obrovská 
vlna dotazů rodičů, kteří jsou s dvojjazyčnou výukou 
za současných podmínek spokojeni a nyní mají velké 
obavy, že po  zásahu inspekce bude tato forma vý-
uky ukončena. Městská část Praha 6 má zájem bilingvní
výuku nadále v souladu se zákonem podporovat, a proto 
již aktivně oslovuje některé z dalších obcí, kde obdobnou 
výuku také mají. Společně s nimi chce jednat s ministrem 
školství.„Po ministerstvu chceme především sdělení, jak dál 
postupovat, a  vyjasnění podmínek, za  nichž může dvojja-
zyčná výuka na školách probíhat. Na případné změně legis-
lativy jsme připraveni na základě našich zkušeností aktivně 
spolupracovat,“ uvedl radní pro školství Prahy 6 Ondřej 
Balatka. Bilingvní výuku povolilo Ministerstvo školství, 
mládeže a  tělovýchovy ČR před několika lety, nyní pro-
bíhá v celkem 46 školách po celé republice. V Praze 6 je 
dvojjazyčná výuka na osmi základních školách. V případě 
dvojjazyčné výuky platí, že základní školy  za  zákonem 
stanovenou povinnou výuku peníze nevybírají. Pokud ale 
mají rodiče zájem o nadstandardní hodiny a jsou ochotni 
za tuto výuku platit, měly by být zákonem jasně stanove-
né podmínky, za  kterých je to možné. „Městská část Pra-
ha 6 již nyní poskytuje nemalé � nanční prostředky školám 
například na  rozšířenou výuku jazyků, na  pomůcky pro in-
tegrované děti, na  školení pro asistenty pedagoga. Pokud 
je zde zájem a  ochota stovek rodičů možnost dvojjazyčné 
výuky za určitých podmínek využívat, chceme v tom nadá-
le pokračovat v  souladu se zákonem. Financování plnění 
povinné školní docházky má zajišťovat ministerstvo a  není 
možné, aby zřizovatelé, kromě provozu škol, � nancovali ješ-
tě mzdy pedagogů. Nehledě na to, že rodiče platí za aktivity, 
které jsou doplňující,“ řekl Ondřej Balatka. Co nejdříve pro-
to Praha 6 společně s ostatními obcemi požádá o jednání 
s ministerstvem školství. 
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Praha 6 na aukci vybrala další statisíce pro handicapované. V pá-
tek 6. června 2014 uspořádala městská část Praha 6 v Břevnov-

ském klášteře 21. ročník Společenského večera Prahy 6. Ve spolu-
práci s Kontem Bariéry proběhla dobročinná dražba, jejíž výtěžek 
160 tisíc korun putuje do rukou třem konkrétním lidem. „Praha 6 
takto s Kontem Bariéry pomáhá již od roku 2011 a za čtyři ročníky se po-
dařilo zlepšit životy devíti jednotlivců a podpořili jsme také Český ragbyo-
vý svaz vozíčkářů, celkový výtěžek z dražeb za roky 2011 - 2014 je 775 tisíc 
korun,“ řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6. 
„Jsme rádi, že se z naší spolupráce s Prahou 6 stala tradice. Přátelé a hosté 
městské části mají možnost seznámit se osobně s klienty Konta Bariéry, 
kterým pomáhá výtěžek z aukce darovaných uměleckých děl. A konkrétní 
lidé si díky tomu mohou koupit pomůcku, na kterou by jinak velmi obtíž-
ně sháněli peníze,“ řekla Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry.

Jiří J. (50) je na  vozíku od  roku 2003, ochrnul po  skoku do  vody. 
Snaží se bojovat, pracuje na částečný úvazek z domova. Za část vybra-
ných peněz si chce pořídit počítač a nový sedák k vozíku. Jakub R. (28) 
má postižené všechny končetiny také v důsledku skoku do vody v roce 
2012. Po dlouhé léčbě a rehabilitaci se vrátil k rodičům, potřebuje totiž 
celodenní pomoc. Chtěl by si koupit vozík na rugby. Matěj Š. (15) se 
narodil předčasně. Pohybuje se na vozíku, ve třech letech mu vope-
rovali kochleární implantát, což velmi urychlilo jeho psychický vývoj. 
Jako speciální učební pomůcku používá iPad, ke kterému potřebuje 
speciální držák na vozík.

Na letadla zblízka ze střechy OC Šestka
 již počtvrté, tentokrát i s formulemi! 

Od 26. 6. do 20. 7. probíhá v OC Šestka pro 
všechny milovníky letadel a nově i obdivo-
vatele závodních formulí  již čtvrtý ročník 
„Na letadla zblízka“, tentokráte s podtitulem 
Pilot vs. Pilot. Výstava odpoví na otázky, zda 
většímu přetížení musí čelit závodní pilot 
Formule 1, či pilot letadla, jestli jede rychleji 
formule, nebo letadlo než vzlétne, a na mno-
ho dalších. Celá akce včetně doprovodného 
programu je zdarma.  Na  výstavě budou 
k vidění modely letadel, uniformy pracovní-
ků letiště i pilotů a  letušek. Z  informačních 
panelů návštěvníci zjistí, jaká letadla mohou 
vidět, případně jaký stroj brzy poletí kolem. 
Předem bude možné si časy příletů a odletů 
najít na  www.prg.aero. Letošní novinkou 
je pak propojení s  výstavou formulí, která 
mapuje jejich vývoj od konce čtyřicátých let 
do současnosti. K vidění bude trenažer For-
mule 1, známý Delfín i vůz týmu Lotus F1, 
který řídil třeba Kimi Räikkönen. Připraveny 
budou také fotopostavy či maketa letadla 
pro fotografování. Profesionální trenažér pi-
lota letadla bude zařazen do programu bě-
hem samotné výstavy.

Provoz během prázdnin v mateřských školách MČ Praha 6. V červenci 
a srpnu 2014  bude běžný provoz v mateřských školách po dohodě se zři-

zovatelem v souladu s platnými předpisy p ř e r u š e n. V níže uvedených 
MŠ budou však v letních měsících pro zájemce organizovány tématické  
příměstské tábory (PT), letní školičky (LŠ) a letní tábory (LT). Seznam ter-
mínů naleznete na http://www.praha6.cz/system/� le.php?File=f416_24820.
pdf&crc=c5ad517a7445f502160695b1daf09479  V  případě malého zájmu 
o jednotlivé termíny a aktivity bude docházet k úpravám. Nabídka může být 
rozšířena v  případě dalších zájemců o  pronájem prostor MŠ k  podobným 
účelům. Termíny přijímání přihlášek, konkrétní podmínky a organizační po-
kyny včetně spojení na konkrétní osoby poskytnou pořádající mateřské školy.
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Den zdravé nemocnice aneb Každý den něco pro zdraví. Koncem května 
pořádala Ústřední vojenská nemocnice již popáté tradiční, preventivně za-

měřenou akci Den zdravé nemocnice aneb Každý den něco pro zdraví. Odborníci 
na zdravé stravování, obezitologii, fyzioterapii, infekční nemoci, poskytování první 
pomoci, dentální hygienu, psychohygienu či odvykání kouření poskytli v atriu pa-
vilonu A zájemcům poradenství a především jim umožnili zjištění hodnoty jejich 
krevního tlaku, glykémie, množství tuku v těle a jeho rozložení. Návštěvníci proje-
vili velký zájem o možnost vyšetření znamének na kůži. Novinkou Dne zdravé ne-
mocnice bylo poradenství  v oblasti prevence infekčních nemocí, praktické cvičení 
zaměřené na odstraňování bolesti zad a měření hladiny krevního cukru. „Jak už 
napovídá název Týmu pro podporu zdraví ÚVN, zaměřujeme naše aktivity především 
na prevenci a podporu zdravého životního stylu. Takový cíl má i Den zdravé nemoc-
nice – nabídnout odborné informace a poradenství v oblasti prevence a správné péče 
o své zdraví. Lze tak účinně předcházet mnoha zdravotním problémům,“ uvádí Kate-
řina Malá, která vede Tým pro podporu zdraví ÚVN.

NOVÁ SOCHA V BUBENČI

U příležitosti 215. výročí narození  ruského básníka Alexandra Sergejeviče Puškina 
byl 6. června odhalen jeho pomník na stejnojmenném náměstí v Bubenči. Bustu 
jednoho ze zakladatelů moderní ruské literatury dostala radnice Prahy 6 jako dar 
od Rusko-České smíšené obchodní komory. „Máme-li v Praze 6 Puškinovo náměstí, 
myslíme si, že tam básníkova socha patří. Není třeba v tom hledat nějaké reminiscence 
na socialismus,“ řekl mluvčí Prahy 6 Adam Halmoši. Autorem dvěstěpadesátikilové 
busty je ruský umělec V. A. Surovcev. Celkové náklady činily přibližně 1,2 milionu 
korun a zaplatil je Nadační fond Rusko-České smíšené obchodní komory.
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Možná jste ji slyšeli v rozhlasovém zpra-
vodajství ČRo nebo ji znáte z   obra-

zovky České televize, třeba jste na  inter-
netu narazili na její blogy, kam píše. Nebo 
jste četli jednu z jejích čtyř knížek – Korfu 
bez průvodce, Pod cypřišem se sklenkou 
ouza, Příběhy z  olivového ostrova aneb 
Když na  Korfu kvetou mandloně, Sonjin 
deník. Mohli jste se s  ní setkat i  osobně 
na  dovolené, protože spolupracuje s  ces-
tovní kanceláří. Jmenuje se Pavla Smeta-
nová a  všechny její zmíněné aktivity se 
točí kolem Řecka, kde žije. Ve volném čase 
(jak sama říká, nemívá ho mnoho) hraje 
na klavír nebo na saxofon, zpívá, čte, cho-
dí na procházky, plave v moři, setkává se 
s přáteli, pije víno a pivo a jí dobré jídlo. Její 
manžel Adonis je Řek, pracuje jako lékař 
a mají spolu dvě malé děti: Janise a Ofélii. 

 Založila jste rodinu v Řecku, kde nastálo 
žijete a pracujete. Řecko ale nebylo Vaším 
prvním zahraničním působištěm. Kde všu-
de jste v zahraničí pracovala?

Cestovat jsem pořádně začala v podstatě 
až po sametové revoluci. Před tím jsem byla 

Jsem společenskou bytostí,
říká  PAVLA SMETANOVÁ 

jenom na  brigádě ve  východním Německu. 
Ale po roce 1989 jsem pak jezdila do Švýcar-
ska na brigády do domovů pro lidi s nejrůz-
nějším postižením, byla jsem v  Anglii, kde 
jsem se učila anglicky a  dělala od  uklízečky 
přes učitelku češtiny a  hlídání dětí všechno, 
co se namanulo. Ve Španělsku, Tunisku, Egyp-
tě, na Kanárských ostrovech, v Dominikánské 

republice jsem už byla jako delegátka ces-
tovky a  usadila jsem se nakonec na  řeckém 
Korfu.
 Co Vás tolik táhlo do ciziny?

Těžko říct. Možná vůně dálek? Měla jsem 
pocit, že v cizině všechno voní a  je barevné. 
U  nás v  Čechách tehdy bylo všechno šedi-
vé a  neútulné. A  když k  nám přijela návště-
va z  Anglie nebo z  Německa, hrozně hezky 
voněla pracími prášky. Že bych se nakonec 
do  ciziny přestěhovala kvůli vůni pracích 
prášků? Kdo ví...

K nám domů vždycky jezdili ze zahraničí 
moc milí lidé. Tajně, protože můj tatínek byl 
farář a  žádné návštěvy z  ciziny jsme neměli 
povolené. Já jsem pak získala dojem, že v ci-
zině jsou všichni tak skvělí, jako byli ti, kteří 
k nám jezdívali. Až při svých cestách jsem po-
znala, že tomu tak není a  že všude na  světě 
jsou dobří a špatní lidé. 
 Jak a kdy jste poznala manžela?

Potkala jsem ho v nemocnici. Jednu moji 
turistku porazilo auto a on byl jejím ošetřují-
cím lékařem. Byla neděle odpoledne a po mé 
návštěvě té paní mně nabídnul, že mě po-
zve do  takového špinavého nemocničního 
kiosku na drink. Já jsem si dala pivo. A on se 
do mě na základě mé volby nápoje zamiloval.
 Za jak dlouho byla svatba? A co na Vaše 
rozhodnutí vzít si cizince říkali rodiče?

Svatba byla za  rok. Nějak jsme to vzali 
hopem. Rodiče mi to ze začátku zkoušeli roz-
mluvit, ale když viděli, že to nemá význam, 

V rozhlasovém studiu Plzeň
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doufali, že všechno dobře dopadne. Už to 
pak nijak moc nekomentovali. Vzhledem 
k tomu, že i obě moje sestry si vzaly cizince 
už přede mnou, měla jsem docela prošlapa-
nou cestu.
 Jste žena mnoha tváří, alespoň co se 
týče pracovních aktivit. Píšete knihy, spo-
lupracujete s  médii, angažujete se v  ces-
tovním ruchu, založila jste a vedete na in-
ternetu několik blogů… Čím se cítíte být 
nejvíce, co Vám nejlépe vyhovuje?

Nejlépe mi vyhovuje společenský život. 
Ten mě baví. Z  toho pak vznikají různé ná-
měty na témata, o kterých se dá psát. A s tím 
je vlastně všechno spojeno. Bez cestovního 
ruchu bych neměla historky o turistech, bez 
blogů bych byla už asi desetkrát rozvedená, 
bez knih bych nepracovala s médii. Tak nějak 
všechno souvisí se vším. Takže tím pádem se 
nejvíce cítím být společenskou bytostí.

Blog jsem začala psát asi před osmi lety. 
Ten první se jmenoval (a  ještě jmenuje) 
Ostrovanka a tam jsem právě začala psát své 
historky a uvolňovat tak v sobě přetlak, kte-
rý se ve mně hromadil. A  lidi to začali hojně 
číst a komentovat a líbilo se jim to. Často mi 
psali, že přijdou ráno do práce, uvaří si kafe, 
zapnou počítač a dívají se, zda jsem napsala 
něco nového. To mi dělalo a dělá obrovskou 
radost, i  když jejich zaměstnavatelům asi už 
o trochu méně...
 Nedávno vyšel Váš již čtvrtý knižní titul 
– Sonjin deník. V čem se od sebe Vaše kni-
hy liší a co mají společného?

Liší se formou a jazykem. Dvě knihy jsou 
ze života na Korfu (Příběhy z olivového ostro-
va a  Pod cypřišem se sklenkou ouza) a  jsou 

psány spisovnou češtinou. Jsou to příběhy 
o  životě cizinky na  ostrově ve  Středomoří, 
která prožívá běžné radosti a  strasti ciziny. 
Kniha Korfu bez průvodce je takový netradič-
ní a hodně osobní průvodce po ostrově Kor-
fu. A Sonjin deník? To jsou vlastně příběhy ze 
života, ale jejich ústřední postava není máma 
dvou dětí, ale mladá holka, která cestuje 
po  světě a  zažívá tam různá dobrodružství. 
Proto je taky napsána v nespisovné češtině. 
 Nakolik jsou Vaše knihy autobiografi c-
ké? Která nejvíce?

Já pořád přemýšlím, jestli mám říkat, co je 
pravda a co ne, abych těm knížkám neubírala 
tajemství. Ale vzhledem k  tomu, že nemám 
moc velkou fantazii a neumím si moc vymýš-
let, tak je to asi jasné. Nejméně autobiogra� c-
ký je Korfu bez průvodce.
 Hrajete stále na saxofon, jak jste to po-
psala v jednom ze svých příběhů? 

Ano, hraju. Je to strašná dřina, ale mám 
velkou motivaci. Učí mě úžasný pan učitel, 
výborný jazzový saxofonista. Mám trošku 
obavy, že po každé hodině se mnou si musí 
dát dvojitého panáka. Doufám, že jednoho 
dne se mi podaří jet do New Orleans a něja-
ký čas hrát s  černošskými jazzmany na  ulici. 
Jinak chodím hrát do  souboru, což je tako-
vá původně vojenská dechová kapela, kte-
rá hraje při různých svátcích a  slavnostech. 
Chodíme městem v  průvodech a  hrajeme. 
Já odjakživa tíhnu k uniformám (možná pro-
to mám jako snad jediná delegátka cestovky 
k pracovní uniformě ryze kladný vztah), a tak 
se na ty naše pochody vyloženě těším. Člověk 
vidí celé osazenstvo Korfu, které přihlíží a fo-
tografuje si kapely pořád dokola, i když už je 

viděli snad tisíckrát. Taky hrajeme na různých 
koncertech.
 Publikujete i v řečtině?

Nepublikuji. Nevím, jestli by se Řekům 
úplně zamlouvaly moje řecké historky, a  za
druhé neumím tak dobře řecky psát. Řečtina 
má šest druhů I, dva druhy O a dva druhy D. 
Umět správně řecky psát je docela frajeřina, 
nejen pro cizince. A taky se v žádném případě 
neumím vyjádřit tak jako v češtině.
 Jak jste se stala spolupracovnicí České-
ho rozhlasu a České televize? 

To přišlo tak nějak samo. Český rozhlas 
potřeboval mimo své stálé spolupracovnice 
Soni Dorňákové ještě někoho dalšího.  Hleda-
li a někdo, kdo četl mé blogy, mě doporučil. 
Zkusili to se mnou tak, že mě hodili do vody 
a já jsem se nějak udržela nad hladinou. 
 Co tato práce obnáší? Jak probíhá kon-
krétní spolupráce?

Když se v Řecku něco děje na  politické 
scéně, dělám zprávy a živé rozhovory s mode-
rátorem. To je zajímavé, ale pro mě hrozně ná-
ročné. O hodně víc mě baví dělat reportáže, 
kde si můžu víceméně vybrat téma. Stvořím 
většinou nějaké zajímavé nebo pozitivní pří-
běhy a  těch, podle mého názoru, v  médiích 
není dostatek.

S ČT 24 jsem začala spolupracovat asi pro-
to, že mě slyšeli v rozhlase. Jinak si to neumím 
vysvětlit. Najednou mi zavolali, zda bych šla 
do živého vysílání pořadu Události, komentá-
ře. Byla jsem zrovna nemocná, měla horečku 
a oni chtěli, abych odjela do nějakého televiz-
ního studia. To bych asi nepřežila, takže na-
konec souhlasili s vysíláním přes Skype. Když 
jsem se na ten záznam zpětně dívala, málem 
mě tre� l šlak. Obracela jsem tam pořád oči 
v  sloup. Každopádně do  živého vysílání mě 
od té doby zvou už jen po telefonu a dávají 
tam pro jistotu pouze moji fotku.

S manželem
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 Pracujete i  v  cestovním ruchu, takže 
v sezóně jste asi hodně vytížená. Jak řešíte 
vlastní rodinnou dovolenou?

Snažím se vždycky okolo Vánoc, když děti 
mají prázdniny, zorganizovat nějaký rodinný 
výlet. Letos jsme byli na  pár dní v  Istanbu-
lu, loni v  Římě a  na  konci roku se chystáme 
do Prahy. 
 Jak se svým mužem a  dvěma malými 
dětmi oslavujete Vánoce či Velikonoce? 
Liší se řecké zvyky od těch našich? 

Slavíme takovou kombinaci česko-řec-
kých Vánoc. Máme štědrovečerní večeři, ale 
nijak tradiční. Prostě něco, co má můj muž 
zrovna chuť uvařit. Pozveme přátele a lebedí-
me si.  A Velikonoce? Ty jsou kapitolou samy 
pro sebe. V Řecku se Velikonoce slaví opravdu 
mohutně. Na Korfu jsou dokonce nejkrásnější 
slavnosti z celého Řecka. Městem chodí smu-
teční procesí, hrají uniformované kapely, vy-
hazují se keramické džbány naplněné vodou 
z oken starých benátských domů a opékají se 
beránci. Atmosféra Velikonoc je tu nezapo-
menutelná.
 Jak jste se vyrovnala s řeckou kuchyní? 

Vyrovnala? Já se vyrovnám s každou ku-
chyní, kterou nemusím sama připravovat! 
Mně řecké jídlo chutná, tedy většinou, proto-
že například jehněčí ani kozí maso není zrov-
na z  mých nejoblíbenějších. O  Velikonocích 
tedy docela trpím, ale jinak je řecká kuchyně 
moc příjemná.  
 Vaříte doma i nějaká typická česká jíd-
la? Jak chutnají mužovi a dětem?
Já vařím, jenom když musím. Typicky čes-
ká jídla neumím, kromě bramboráků, ty ale 
u  nás doma nikomu nechutnají. Prostě nej-
sem žádná rozená hospodyňka.
 Jezdíte často do Česka? 
Jezdím většinou jen jednou za rok. Cestování 
mimo sezonu je složité a drahé a v létě mám 
zase práci na Korfu a nemůžu odjet.

 Přemýšleli jste někdy s mužem o přestě-
hování do ČR i s celou rodinou? 

Ano, u pár lahví vína člověk přemýšlí o le-
dasčem, ale já se z ostrova, pokud to nebude 
nezbytně nutné, nikam stěhovat nechci. Je 
mi na Korfu dobře. To spíš manžel by neměl 
nic proti, ale jako cizinec, který neovládá dob-
ře češtinu, by asi nenašel práci ve svém oboru 
neurochirurgie.
 Jak se žije v Řecku v době ekonomické 
krize?

Každému se žije jinak. Všeobecně je ná-
lada trochu skleslejší než dříve. Všechno je 
dražší, platí se vysoké daně, snižují se platy 
a  důchody, spousta lidí nemá práci, o  mla-
dých lidech ani nemluvím. Ale mně osobně 
i mé rodině se žije dobře, nemáme žádné vel-
ké nároky. Procházky a plavání v moři je po-
řád ještě zdarma a hraní na hudební nástroje 
i  psaní taky. Na  to ostatní jsme si doposud 
byli, díky Bohu, schopni vydělat.
 Jak běžní lidé krizi pociťují? Jak s ní bo-
jují?

Já mám pocit, že Řekové bojují s krizí tím, 
že šidí stát více než dřív. To je asi jediná forma 
boje. Zvedne mi stát daně za mé vlastní byd-
lení na dva tisíce eur ročně? Tak fajn, já, až pů-
jdu sousedovi opravit vodovod, nedám mu 
účtenku a stát nic nedostane. Možná, že by to 
bylo stejné i bez krize, ale čím větší utahování 
opasků, tím větší triky, jak se mu vyhnout. 

Jak už jsem zmínila, krizi pociťují všichni, 
pořád se zvedají ceny a snižují platy. Pro ně-
které lidi je to opravdu už neúnosné.
 Nedívají se dnes Řekové na cizince pů-
sobící v  jejich zemi jako na  někoho, kdo 
jim bere práci? 

Sama se divím tomu, kolik Řeků zaměst-
nává cizince. V restauracích, barech, hotelích. 
Je možné, že by prostě zdejší nepracovali 
za těch podmínek, za kterých pracuje cizinec, 
kterému se v Řecku líbí. 

A  nevraživě se možná dívají, ale kromě 
nacistického politického hnutí Zlatý úsvit, 
které aktivně a  zle proti cizincům bojuje, to 
není, alespoň z mého pohledu, vidět. 
 Řecko je do  značné míry závislé na  tu-
ristickém ruchu. Jak to tam vypadá mimo 
sezónu?

Nevím úplně, jak to vypadá ve  zbytku 
Řecka, ale na Korfu je mimo sezónu klid. Sa-
mozřejmě fungují normálně (po  řecku) ob-
chody, úřady a veškerý život, ale hotely jsou 
většinou zavřené, mnoho restaurací, kaváren 
a barů také. Lidi jsou bez práce. Když se jich 
ptáte, co dělají, odpovídají mnozí: „Sedím...“ 
Takže v zimě se sedí. Doma u televize, na ná-
městí na ka� , kdekoliv.

Pro mě je mimosezona úžasné období, 
kdy mám hodně času na své aktivity, na rodi-
nu, na plavání v moři, na procházky, návštěvy. 

A podnebí je tu úžasné. Často svítí sluníčko, 
a když prší, je to taky příjemné. 
 Mnoho našich čtenářů určitě zná knížku 
známého britského přírodovědce Geralda 
Durrella O mé rodině a  jiné zvířeně, v níž 
autor humorně líčí svoje příhody z dětství 
prožitého na  Korfu. Zpopularizoval tento 
ostrov jako málokdo. Nakolik jej a  jeho 
bratra Lawrence, renomovaného spisova-
tele, znají samotní Řekové?

Řekové ho neznají většinou vůbec a Kor-
fané, o kterých píše, velmi málo. To je opravdu 
velká škoda.
 Jsou tři Durrellovy vily, v nichž postup-
ně žil, obydleny? Nebo je z nich dnes mu-
zeum?

Dvě jsou obydleny, jsou z nich luxusní vily 
s bazénem, jedna je opuštěná a chátrá. Muze-
um Durrellů na Korfu žádné není.

 Ptají se po rodině Durrelových naši a za-
hraniční turisté?

Naši turisté sem tam ano a pak hodně An-
gličané, ti se o něj zajímají.
 Připravujete další knížku? O čem bude?

To nevím! Až přijde zase naše dlouhá 
zima, tak uvidíme. Já většinou nic takhle ne-
připravuju, to musí být nějaký nápad a ten pak 
využiju. Tak snad mě políbí nějaká múza a ješ-
tě někdy něco napíšu.
 Jaký je Váš osobní vztah k Praze 6?

Ač nejsem pražská rodačka, narodila jsem 
se na Valašsku, Prahu 6 mám nejradši. Do Pra-
hy jsme se přistěhovali, když mi bylo pět let. 
Bydleli jsme nejdříve na Praze 8, potom jsme 
se přestěhovali na Prahu 7 a potom, to už jsem 
byla v  Řecku, se rodiče přestěhovali na  Pra-
hu 6, na Petřiny. Tam se mi moc líbí, když jsem 
v Praze, bydlím u nich. A obora Hvězda, Břev-
nov a  jeho klášter, Dejvice, Bubeneč, prostě 
krása. A kromě té krásy mají moji rodiče straš-
ně milé sousedy

Jiří Hruška
foto: archiv Pavly Smetanové
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Ř íká se, že příroda nemá ráda prázdno, protože každý 
 volný prostor hned zaplní. S  mírnou nadsázkou totéž 

můžeme říct i o výtvarnících; prázdno je pro ně svéráznou 
kategorií, inspirací, výzvou a zejména pro mnoho architek-
tů a designérů dokonce ideálem.

„Chtěli jsme už dlouho něco dělat spolu, a teď, když se Mikoláš 
odstěhoval, naskytly se docela příjemné volné prostory, tak jsme 
v nich udělali galerii a po vší té honičce jsme docela spokojeni…“ 
I tak vznikají umělecké projekty. Jedním z nich je projekt S ga-
lerie, která sídlí v pražském Veleslavíně v ulici Nad Hradním po-
tokem 15 a do konce srpna 2014 je zaplněna výstavou „Něco 
nového, něco starého, spousta modrého“.

Motorem projektu je akademická malířka Pavla Soukupo-
vá. Pro S  galerii vyhradila ve  svém domě dvě místnosti, kte-
ré zároveň využívá jako ateliér. „Maluju, kde se to zrovna hodí, 
když to jde, tak nejraději venku na dvorku. Tady mám svůj rytmus 
a svobodu, nic na mě netlačí. To bych v pronajatém prostoru ztra-
tila.“ Na uměleckou scénu vstupuje, stejně jako další kmenové 
autorky galerie, v  2. polovině 80. let minulého století. Pavla 
Soukupová (*1958, AVU v Praze) se věnuje kresbě, gra� ce a au-
torskému šperku; pracuje s kartonem a díky vlastnímu pojetí 
staré techniky „waschgold“ získávají její díla zvláštní patinu.

Oborem Kamily Najbrtové (*1961, UMPRUM, atelier Knižní 
kultury a písma) je knižní ilustrace a volná gra� ka, své křehké až 
iluzivní obrazy vytváří technikou akrylu na průsvitném plátně.

Třetí kmenovou výtvarnicí S  galerie je Ivana Šrámko-
vá (*1960, ateliér skla VŠUP), malířka, sochařka a  sklářka,

jejíž doménou je především tavená skleněná
plastika.

Pětici zakládajících autorů doplňují ještě výtvar-
níci Christine Gaussot a Michal Šarše.

S  galerie obohacuje pražskou uměleckou scé-
nu od r. 2006 a uspořádá dvě až čtyři výstavy ročně 
v oborech malby, kresby, gra� ky, autorského šperku 
a skleněné plastiky. Názvy dosud realizovaných vý-
stavních projektů (Ptáci, Fyzika oblaků a srážek, Tvá-
ře I, Tváře II, Noční let, Mazlíci, Skrýše, Mnoho psů..., 
Sny o  létání, Oči, …když mi bylo deset, Medvědi 
s  modrýma očima, Otisky na  vodě, Otisky na  srdci 
a další) naznačují inspiraci a imaginaci vystavujících 
autorů od � gurativní malby a námětů dětského svě-
ta, přes přírodní motivy, jako je hledání tvarosloví 
rostlin a  vody, zkoumání neklidných mraků i  bez-
chybné oblohy, kam přirozeně patří i andělé a ves-
mírná tělesa, po  geometrickou abstrakci. Občas 
uspořádají výběrovou přehlídku své tvorby „Best of“ 
s pozvaným hostem.

„Malujeme si pro radost i pro obživu,“ říká Pavla Soukupová. 
„Nejlepší reklama je, když někdo vidí naše obrazy u svý ch kama-
rádů. Dívá se na  ně rok, dva a  pak přijde sám. Nákup umění je 
trochu jako tetování – jeden kousek nestačí. Zákazníci se často 
vracejí, aby si koupili další věc do zcela osobní série dle vlastního 
výběru.“ Současná výstava S galerie je příležitostí pro ty, kteří 
milují nové stejně jako staré a hlavně modré…

(red)

S galerie nabízí
„NĚCO NOVÉHO, NĚCO STARÉHO,
SPOUSTU MODRÉHO“

S galerie je přístupná po domluvě na telef. čísle 605 149 838 nebo na info@sgalerie.cz.

Pavla Soukupová – Lovkyně perel

Kamila Najbrtová – UFO
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Pro nemocnici jsme přínosem,
říká primář Kliniky infekčních nemocí

MUDr. PETR SMEJKAL
V  Ústřední vojenské nemocnici – Vo-

jenské fakultní nemocnici Praha 
vzniklo 1. března 2014 nové, v  po-
řadí již deváté, klinické pracoviště 
– Klinika infekčních nemocí 1. LF UK 
a ÚVN. Přednostou kliniky je profesor 
MUDr.  Michal Holub, Ph.D.  Jejím pri-
mářem je MUDr.  Petr Smejkal, který 
nám odpověděl na několik otázek tý-
kajících se především běžného chodu 
kliniky.  

 Minule jste v  první části našeho 
rozhovoru mezi nejčastější diagnózy 
pacientů vaší kliniky zařadil průjmová 
onemocnění, klíšťovou encefalitidu či 
různé závažnější záněty. Patří k  vám 
i pacienti HIV pozitivní?

Tito pacienti spadají pouze do  péče 
nemocnice Na  Bulovce. V  budoucnu ale 
v  rámci naší kliniky chceme zřídit AIDS 
centrum. Už proto, aby se HIV pozitivní 
pacienti zbavili jisté výjimečnosti, určité-
ho stigmatu, které péče v jediném speci-
alizovaném centru v Praze v očích značné 
části veřejnosti přináší. To chceme změnit.
 Nová klinika pracuje teprve ně-
kolik měsíců. Jakou máte představu 
o spolupráci Kliniky infekčních nemocí 
s dalšími pracovišti ÚVN?

Rád bych, aby infektolog byl pojímán 
jako odborník, jehož hlavní částí práce je 
konziliární služba a  antibiotická terapie 
pro celou nemocnici a  jehož může ka-
ždé oddělení, každý obor využívat. Ne-
jsme uzavřené oddělení zastrčené kdesi 
na  kraji nemocnice, kterého se všichni 
bojí a od kterého je třeba držet se co nej-
dále, protože znamená riziko nákazy. Ta-
kový přístup je snad již překonán.    
 Jak se současné nejmodernější me-
dicínské a  technické poznatky promí-
tají do Vašeho oboru?

II. část

Musím říci, že hodně. Přibývá celá 
řada nových léků na bázi antibiotik, což 
souvisí s  problémem vzrůstající bakte-
riální rezistence na  mnoho současných 
antibiotik. Rezistentní jsou ale i  viry 
a houby. 

Vedle vývoje nových antibiotik po-
stupuje kupředu i  vývoj nových vakcín. 
Umíme očkovat proti stále většímu po-
čtu nemocí. V poslední době např. i proti 
pásovému oparu. 

Díky molekulární biologii máme 
mnoho nových diagnostických metod, 
využívajících při detekci mikroorgani-
smů znalost jejich genetiky. Dříve se 
muselo v  laboratořích čekat v  řádu dnů 
na  kultivaci mikroorganismů, dnes se 
metodou genetické detekce zjistí, zda je 
ve stěru obsažena DNA mikroorganismu 
a během hodin víme, jestli je ve vzorku 
přítomen, nebo ne. Totéž lze stejným 
postupem zjistit z krve. Jsou to moderní 
laboratorní metody rychlé detekce mik-
roorganismů, tj. bakterií, virů, hub, které 
nám nesmírně pomáhají. 
 Jedná se pouze o  rychlost, nebo je 
v laboratořích možné detekovat i věci, 
u nichž to dříve nešlo?
Jedná se o úplně nové metody genetic-
ké detekce. Jsou nové technikou a  ne-
uvěřitelně detekci zrychlují. 
 Jak aktuální je nebezpečí ztráty 
účinnosti antibiotik kvůli vzrůstající 
rezistenci mikroorganismů?

Musíme být velmi racionální v  nasa-
zování antibiotik, protože jejich masivní 
užívání rezistenci mikroorganismů způ-
sobuje. To je velmi aktuální problém, 
kterého bych se bál více než eboly a dal-
ších vysoce nebezpečných nákaz. Vzrůs-
tající nebezpečí rezistence mikroorga-
nismů vůči antibiotikům, antivirotikům 

a  antimykotikům je celosvětovým pro-
blémem. Ukazuje se, že některé mikro-
organismy jsou schopny neuvěřitelně 
rychlé mutace, takže na  ně přestávají 
působit léky, které jsou k dispozici. Pros-
tě lehce změní svůj genetický kód a jsou 
vůči nim rezistentní. Jsou dnes onemoc-
nění, na něž zabírá třeba už jenom jediné 
antibiotikum, zatímco nedávno jich bylo 
účinných i pět či šest.   
 Rozumím tomu dobře, že to není in-
dividuální problém jednotlivců…

Přesně tak. Každý člověk může být 
napaden multirezistentním mikroorga-
nismem, který mutací získal odolnost 
proti dnes používaným lékům. Indivi-

JIP infekčního oddělení
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duální je, jak se tělo každého jednotliv-
ce s takovou nákazou vypořádá. Je-li to 
člověk s  oslabenou imunitou, hrozí mu 
těžká infekce, na  níž může být obtížné 
najít účinný lék.
 Vede z  této situace nějaká cesta? 
Překoná moderní medicína tento alar-
mující stav?

Cestou je jedině rozumné užívání 
antibiotik pouze v  odůvodněných pří-
padech. Antibiotika nepůsobí na virózy 
a je chybou je v těchto indikacích přede-
pisovat, i když pacient naléhá. Nadužívá-
ním antibiotik jsme se dostali tam, kde 
jsme. Ale myslím si, že je to stále ještě 
vratný stav. Je potřeba si 
uvědomit, že jsme součástí 
přírody a podléháme jejím 
zákonitostem. Neustálým 
zvyšováním spotřeby me-
dikamentů na  sebemenší 
problémy cesta nevede. 
Kromě toho se v některých 
zemích přidávají antibio-
tika např. i  do krmiva pro zemědělská 
zvířata, chovaná pro lidskou spotřebu. 
Jsem přesvědčen, že když se celosvěto-
vě budou antibiotika užívat méně, mik-
roorganismy na ně zase po čase začnou 
být citlivé.
 Myslíte, že někdy v budoucnu bude 
k  dispozici nějaký superlék nebo su-
peročkovací látka, po  jejichž aplikaci 
se člověk stane imunním proti všem 

infekcím, nebo alespoň jejich podstat-
né části?

To určitě ne. Je to stejná iluze, jako 
představa, že se všichni budeme mít 
dobře a nemusíme pro to vůbec nic dě-
lat. Prostě žádný univerzální lék nikdy 
nebude. Samozřejmě, že se vyvíjejí stále 
dokonalejší léky, ale příroda nás vždycky 
nějak překvapí. Je to stálý boj, který ni-
kdy neskončí.  
 Co říkáte názorům některých ma-
tek, že očkování je pro jejich děti zby-
tečnou zátěží a není nutné?

Je to, bohužel, jejich veliká chyba 
a  omyl. Argumentem těchto matek 

bývá často fakt, že nemoc, 
proti které se dítě očkuje, 
u  nás ani v  okolních ze-
mích v  současnosti buď 
vůbec není, nebo se vysky-
tuje pouze v  minimálním 
množství. Bodejť by ne, 
když jsme všichni už z dět-
ství proočkovaní. Jakmile 

se přestane masově očkovat, budeme 
tu mít řadu nemocí brzy zpátky, a to už 
může být pro neočkované děti pozdě. 
Rozhodně se stavím za  očkování, jeho 
přínos je oproti riziku zcela bez debat. 
 Pane primáři, jaký je Váš profesní ži-
votopis? Co Vás osobně přivedlo k va-
šemu oboru? 

Byla to vlastně náhoda. Nebyl jsem 
po škole nijak vyhraněný a šel tam, kde 
bylo volné místo. Nastoupil jsem do ne-
mocnice Na  Bulovce nejdříve na  neuro-
logii. Později jsem dostal nabídku přejít 
tamtéž na  infekci. Na  tomto oboru mě 
zaujalo drama útoku mikroorganismu 
na  člověka, vývoj, kdy je to každý den 
jinak. Lákala mě také problematika tro-
pických nemocí a  očkování a  už jsem 
u tohoto oboru zůstal. 
 Zůstal, ale ve  svém medicínském 
působení měl jste malou přestávku?

To je pravda. Vždycky jsem rád cesto-
val a měl rád cizí jazyky. To mě přivedlo 
k práci na ministerstvu zahraničních věcí 
a pro Fórum 2000. Dokonce jsem krátkou 
dobu byl diplomatem, když jsem absol-
voval Diplomatickou akademii. Ta trvá je-
den rok a pro její absolvování bylo třeba 
mít ukončené vysokoškolské vzdělání. 
Nebyl jsem tehdy na ministerstvu jediný, 
kdo měl lékařské vzdělání. Pracoval jsem 
v  odboru mezinárodních organizací. 
Nakonec jsem jako diplomat nikam ne-
vyjel, i když jsem dostal nabídku praco-
vat v  New Yorku v  týmu Jana Kavana, 
který tehdy působil jako předseda val-
ného shromáždění OSN. V  tu samou 

chvíli jsem ale dostal nabídku pracovat 
v  USA jako lékař. Strašně jsem váhal, 
několik měsíců jsem nevěděl, kterou 
z  těchto dvou nabídek přijmu, kterou 
cestou se mám dát. Ale protože politická 
situace v  republice v  90. letech se mně 
přestávala líbit, rozhodl jsem se nakonec, 
že si ve  Spojených státech udělám 
lékařskou atestaci.

Medicína mně přišla jako svobodnější 
povolání. Jako diplomat jsem musel 
dodržovat určitou linii, zatímco lékař je 
sám odpovědný za své pacienty. 
 Jak jste se stal primářem v Ústřední 
vojenské nemocnici? 

Nakonec jsem v  USA jako lékař pra-
coval deset let. Naučil jsem se tam hod-
ně. Řekl bych, že infektologie tam má 
větší prestiž, než u nás. I když se mi tam 
líbilo a  � nančně jsem na  tom byl skvě-
le, začalo se mi stýskat po Praze. Nejdří-
ve jsem jezdil do  Prahy vždycky po  pár 
měsících přednášet medikům. Nakonec 
jsem se vrátil snad natrvalo, když jsem 
dostal nabídku na  současné místo. Být 
primářem Kliniky infekčních nemocí 
1. LF UK a  ÚVN – to jsem vzal jako vý-
zvu. Bylo to ale opět těžké rozhodování, 
v USA jsem si už vytvořil své zázemí, svůj 
svět. 
 Máte svoji odbornou superspecia-
lizaci?

Věnuji se a  přednáším o  nemocnič-
ních nákazách, čili infekcích spojených 
se zdravotní péčí. Ať už je to infekce chi-
rurgických ran, nemocniční zápaly plic, 
katetrové sepse – to všechno spadá pod 
infekce spojené se zdravotní péčí. V po-
slední době mě zajímá i tématika vysoce 
nebezpečných nákaz.
 Jaký je Váš vztah k armádě? Jste vo-
ják? 

Nejsem voják z  povolání, jsem zálo-
žák. Vojně jsem se nevyhýbal, bral jsem 
ji jako svoji občanskou povinnost a mám 
na  ni hezké vzpomínky. Sloužil jsem 
u Hradní stráže. 
 Jak si nejlépe odpočinete, jaká je 
Vaše nejoblíbenější relaxace? Máte 
nějakého koníčka?

Hraju s kamarády amatérské divadlo. 
Ale ne klasické divadlo, nýbrž stand-up 
comedy, což jsou výstupy, kdy si každý 
napíšeme monolog a vystupujeme sami 
za sebe. Ohromně mě to baví, je to legra-
ce a mnohdy dost tvrdá, až kontroverzní. 
Při tom si nejvíce odpočinu.  

Dalšími mými koníčky zůstává cesto-
vání a cizí jazyky. 

Jiří Hruška
foto: M. Přerost a archiv ÚVN



SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
7-8/2014

Váš redaktor OTAZNÍK

V prázdninovém dvojčísle soutěžíme o tři poukázky na automyč-
ku v Praze 6, Veleslavínské ulici, poukázka obsahuje 5x mycí pro-
gram č.1. Automyčka je v provozu non-stop.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ: 
Erb Dvořečkých z Olbramovic obsahoval
a) stříbrno-červenou orlici v modrém poli a zlatou pružinou
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží 0,7 l lahev bílého australského vína Rugger Hill – Chardonay 
(vyzvednout mohou jen starší 18 let)

1.  Antonín Deré, Praha 6    2.  Katka Pěknicová, Praha 10    3.  Jana Jamburová, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 31. srpna 2014 v autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny
od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin. 

KOLIKÁTÉ VÝROČÍ NAROZENÍ RUSKÉHO BÁSNÍKA
ALEXANDRA SERGEJEVIČE PUŠKINA
JSME OSLAVILI V ČERVNU LETOŠNÍHO ROKU?

a)  205,    b)  215,    c)  250.  
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. srpna  2014, nezapomínejte k odpovědi připo-
jit také své kontaktní údaje.

v červenci a srpnu probíhají diva-
delní prázdniny, na konci srpna 
se můžete zúčastnit natáčení ob-
líbené Všechnopárty:

DIVADLO
SPEJBLA A HURVÍNKA
je také po oba měsíce
na zasloužených
prázdninách.

25.08.   PO   Všechnopárty
26.08.   ÚT   Všechnopárty
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

KROHOVA
DEJVICE - PRAHA 6

KROHOVA
Na  západním konci návrší Baba bylo 

v letech 1973 – 1985 vybudováno stejno-
jmenné sídliště. Ulice na tomto sídlišti byly 
pojmenovány podle významných českých 

architektů. Jedním z nich 
byl i  Jiří Kroha. Tento ná-
zev je původní od  svého 
vzniku v roce 1978.

Profesor ing. arch. Jiří 
Kroha byl český architekt, 
malíř, sochař, scénograf, 
pedagog a  významný 
představitel české mo-

derní meziválečné architektury a designu.
Jiří Kroha se narodil 5. června 1893 

v  Praze jako pátý z  devíti dětí v  rodině 
drogistického příručího. Začal studovat 
na  reálce na Vinohradech. V  roce 1904 se 
rodina přestěhovala do  Plzně, kde také 
reálku s  vyznamenáním dokončil. V  roce 
1911 začal studovat na  Pražské techni-
ce architekturu, kterou zakončil druhou 
státní zkouškou roku 1918. V této době se 
sblížil s  bohémskou skupinou z  kabaretu 
Montmartre v Řetězové ulici. Pro majitele 
podniku navrhl úpravu interiéru, v  kubo-
expresivních malbách dosáhl rozfázová-
ním pohybu výtvarného výrazu, jímž se 
přiblížil futurismu. V  témže roce vstoupil 
jako malíř a  sochař do  Spolku výtvar-
ných umělců Mánes. Věnoval se také diva-
dlu, kde navrhoval scénické výpravy a re-
žíroval.

V  roce 1921 se oženil s  Miroslavou 
Kubátovou a  narodila se jim dcera Sylva.  
První architektonické práce navrhl pro Mla-
dou Boleslav, kde byla podle jeho projektu 
postavena v  roce 1923 Zemská průmyslo-
vá škola, vily pro úředníky a  státní domy. 
V  Kralupech nad Vltavou byl podle jeho 
návrhu postaven železobetonový most. 
V  roce 1926 byl jmenován mimořádným 
profesorem na  Českém vysokém učení 
technickém v  Brně, kam se v  roce 1928 
i s rodinou přestěhoval. V roce 1930 zde byl 
již jmenován řádným profesorem. Po  ná-
vštěvě Sovětského svazu v témže roce sílilo 
jeho levicové zaměření a pustil se do inten-
zivní politické činnosti. V letech 1930-1933 
vypracoval Kroha se svými studenty ob-
sáhlý cyklus koláží- Socialistický fragment 

bydlení, ve  kterém v  obrazech a  grafech 
názorně zobrazil sociální poměry v  me-
ziválečném Československu. V  roce 1935 
byl za  své levicové přednášky, ve  kterých 
jako státní zaměstnanec napadal stávající 
státní zřízení, poslán do  trvalé výslužby. 
V roce 1937 mu bylo povoleno znovu před-
nášet. V roce 1939 byl znovu suspendován 
pro svou komunistickou orientaci a 1. září 
byl zatčen gestapem. Byl vězněn na  Špil-
berku, v  koncentračních táborech Dach-
au a Buchenwald. V roce 1940 byl v rámci 
akce Červeného kříže propuštěn pro svůj 
špatný zdravotní stav (byli propuštěni dva 
nejvážněji nemocní vězni). Zbytek války žil 
pod policejním dozorem. Po  osvobození 
se zapojil do  budování nové socialistické 
společnosti. Úspěch Slovanské zeměděl-
ské výstavy v  Praze (1947-48) z  něj udělal 
protěžovaného architekta. V roce 1948 byl 
jmenován rektorem Vysoké školy technic-
ké v  Brně a  byl mu udělen titul národní 
umělec. Jeho ateliér zpracovával projekty 
bytové výstavby a instalace výstav. V šede-
sátých letech se věnoval zpracování svého 
meziválečného díla. Kroha zanechal 141 
architektonických návrhů a studií a 117 te-
oretických prací. 

Jiří Kroha zemřel 7. června 1974 v Praze. 
Byl nesporně nositelem pokrokových ten-
dencí v  brněnské meziválečné architektu-
ře, která se tím zařadila do evropského kon-
textu. V něm je hodnocen jako avantgardní 
umělec mezinárodního dosahu.

(mip)

Jiří Kroha1.  Antonín Deré, Praha 6    2.  Katka Pěknicová, Praha 10    3.  Jana Jamburová, Praha 6
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Ž lutá zimnice tohoto typu vás
 nesklátí do  postele, naopak, na-

učí vás sprintovat, že se budete divit. 
A co takhle skočit si rybu? Cílem skoku 
ryby je ulovit kořist a kořistí je v tomto 
případě létající disk. Řeč je o  frisbee, 
jehož hráči dokáží skákat takové ryby, 
až je z toho člověku ouzko; výpadem/
skokem dopředu nebo do strany chy-
tí disk v běhu a v plné rychlosti; ryba 
i  s  diskem většinou skončí na  zemi. 
Normálně by sebou člověk takhle 
o zem nepraštil, ale v zápalu hry a le-
titém trénování pádů všeho druhu 
to hráči vůbec neřeší, protože padat 
zkrátka umí. Řeší taktiku, zisk bodů 
a  vítězství. Vítejte ve  světě sportov-
ních gentlemanů, ve  světě ultimate 
frisbee.

Klidně bychom frisbee mohli nazvat 
éterickým sportem, tolik kontrastním ve-
dle existujících vysloveně silových spor-
tů. Disk o  průměru 30 cm vážící pouze 
175 g je nesen vzduchem, prázdnotou, 
miluje neomezený pohyb do všech stran 
a  nutí nohy hráčů k  nejvyšší rychlosti. 
Dostat disk do správné rotace, aby v při-
hrávce letěl žádoucím směrem, a  doká-
zat ho chytit stejně hbitým pohybem 
cvičí vyznavači tohoto velmi pohyblivé-
ho sportu léta, ale stojí to za to. „Ultimate 
frisbee pro mě představuje to dobré, mož-
ná to nejlepší ze světa sportu,“ říká Ondřej 
Miller, jeden z  trenérů ultimate frisbee 
klubu Žlutá zimnice, jehož domovským 
hřištěm je sportoviště České zeměděl-
ské univerzity v  Praze Suchdole. „Pře-

BOJUJTE SE ŽLUTOU ZIMNICÍ
O tom, jak se z házení formy na koláče stal sport 

devším je to přátelská atmosféra turnajů, 
tolik odlišná od  destruktivního chování 
publika například fotbalových zápasů, 
a také nezávislost frisbee, protože je to ne-
tradiční sport bez všech limitů a omezení. 
Můžete s ním začít kdykoli, není nikdy poz-
dě, a  může ho hrát každý, kdo je ochoten 
běhat a  udělat si na  frisbee čas. Přitahuje 
skvělou partu lidí, kteří se během času sta-
nou vašimi přáteli, a vaše přátelství se ne-
omezuje jen na hřiště. Bonusem pro ty, kte-
ří propadnou frisbee, je dobrá fyzická kon-
dice, protože dostatek pohybu je zárukou 
štíhlosti i ve vyšším věku. Obezita opravdu 
nehrozí,“ směje se Ondřej.

Na rozdíl od mnoha jiných sportů, je-
jichž začátky jsou zahaleny tajemstvím, 
původ frisbee je znám naprosto přesně 
se všemi okolnostmi. Vznik frisbee mají 
na  svědomí studenti z  města Bridge-
port v americkém státě Connecticut, kde
v  r. 1871 sídlila pekařská � rma Frisbie
Baking Company. Jejich koláče se pro-
dávaly v  mělkých kulatých formách 
a studenti brzy zjistili, že prázdné formy 
od  koláčů dobře létají. Tento moment 
lze dle dobových pramenů považovat 
za  vznik létajícího disku, dnes bychom 
řekli jeho prototypu. První umělohmot-
nou verzi vymyslel a  vyrobil Walter Fre-
derick Morrison z Los Angeles až v roce 
1947. Morrisonův disk létal dál a  s  větší 
přesností než pekařská forma na koláče. 
Vylepšená verze měla úspěch a  v  roce 
1951 se začala prodávat. Masové výroby 
létajícího disku se v  r. 1957 ujala � rma 
Wham-O poté, co od  Morrisona odkou-
pila jeho patent a práva k prodeji k disku. 
V  témže roce shodou okolností zanikla 
pekařská � rma Frisbie Baking Compa-
ny. Díky hravým studentům ale frisbee 
žije a  jeho popularita roste. Světová fe-
derace létajícího disku (WFDF) eviduje 
více než 100 národních asociací frisbee 
v 80 zemích světa. V Čechách se objevilo 
v roce 1985 nejprve jako sportovní náči-
ní na spartakiádě, hrát se začalo až v roce 
1991, kdy také vznikla Česká asociace 
frisbee, dnes Česká asociace létajícího 
disku.

Frisbee bychom mohli nazvat také 
sportem gentlemanů, protože to je jedi-
ný sport, který se hraje bez rozhodčích. 
Všechny přestupky na čarách, při držení 
disku a  fauly jsou hlášeny hráči přítom-

nými na hřišti. Ultimate se řídí myšlenkou 
fair play a hráči sami nesou zodpovědnost 
za průběh hry. Nedílnou součástí frisbee 
je totiž cena „Spirit of the Game“ udělo-
vaná na každém turnaji tomu týmu, který 
se těchto zásad drží nejvíce. Nesportovní 
chování jako je posměch, agresivita či zá-
měrné faulování, je v rozporu se zásadou 
Spirit of the Game a žádný z hráčů se ho 
nesmí dopouštět. „Často se stává,“ potvr-
zuje Ondřej Miller, „že ten, kdo vyhraje, 
má i Spirit of the Game. V tom jsou cvičeni 
všichni začátečníci. Hráči frisbee nespor-
tovní chování netolerují a  nováčci časem 
sami přijdou na  to, jak je důležité chovat 
se férově. I když na mistrovských turnajích 
přirozeně existuje honba za  vítězstvím, já 
osobně bych se nikdy k porušení zásad fair 
play neuchýlil, i kdybych měl ztratit výhru.“ 
Princip fair play v ultimate skutečně fun-
guje. Hráči velmi dbají na dodržování to-
hoto morálního kodexu a  cena Spirit of 
the Game proto není cenou útěchy pro 
nejslabší družstvo, je hodnocena se stej-
ným respektem a vážností jako samotné 
vítězství.

Mezi sporty, které se hrají s  létajícím 
diskem, patří kromě ultimate frisbee 
např. guts, freestyle, discgolf, hod do dál-
ky, double disc court, self caught � ight, 
hod na  přesnost a  discathlon.  Ultimate 
je bezkontaktní sport a vítězí v něm tým, 
který má na  konci hrací doby vyšší po-
čet bodů. Hraje se na hřišti o rozměrech 
100x37 metrů, na  obou koncích hřiště 
jsou vyznačeny koncové zóny o  hloub-
ce 18 metrů. Proti sobě hrají dva 7 člen-
né týmy. Pomocí přihrávek musí hráči 
dopravit disk do  soupeřovy koncové 
zóny a jeho chycením v zóně získat bod. 
Po  chycení disku se hráč musí zastavit 
a  do  10 vteřin disk přihrát spoluhráči. 
Ke  ztrátě disku dochází, když: útočník 
neodhodí disk do  10 sekund, nahrávka 
je zachycená nebo sražená protihrá-
čem, disk se dotkne země, přihrávka je 
chycena hráčem v  autu, když si útoční-
ci disk podají nebo hráč chytne vlastní 
přihrávku. Není povolen fyzický kontakt 
mezi hráči ani přetahování o  disk. Hra-
je se v kategoriích open (muži), women 
(ženy), mixed (smíšené družstvo, v němž 
musí být nejméně tři hráčky), junioři 
(do 19 let) a masters (nad 33 let). „Muž-
ské frisbee,“ vysvětluje Ondřej, „je víc fy-
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zické, hráči jsou často bývalí atleti a bojují 
opravdu tvrdě. Ženy zase vynikají uměním 
házení. Ve  frisbee je přirozené a  většinou 
zkrátka nutnost, že v  osobní obraně ženy 
brání ženy a muži brání muže. I tak to ale 
ženy mají ve frisbee těžké.“ 

Hráči jsou rozděleni do  dvou „spe-
cializací“ – na  rozehrávače a  chytače, 
kteří musí mít rychlé nohy, tj. sprintem 
přeběhnout hřiště a  chytit disk. Ale ani 
rychlé nohy nestačí, nezvládne-li souhru 
rychlosti a obratnosti při házení a chytá-
ní disku. Hra frisbee vyniká velkým dy-
namickým rozsahem pohybu v  herním 
poli a rychlostí běhu s výskoky do výšky 
(skákají rybu). Hráči se musí rychle orien-
tovat, reagovat na změny situace a zvolit 
proti soupeři účinnou taktiku boje. Zá-
pasy na MS jsou delší a náročnější, mis-
trovství ČR trvá 1 hodinu. Mezi body se 

Žlutá zimnice (*1999) patří 
k  šestici aktivních ultimate 
frisbee klubů z  Prahy a  se 
svou letošní 15. sezónou pa-
tří mezi nejstarší a nejúspěš-
nější týmy v České republice. 
V turnajích ČR se pravidelně 
umísťuje na špičce s trofeje-
mi cenných kovů ve  všech 
kategoriích. Původně vznikl
jako ženské „mužstvo“ a v ka-
tegorii women je také nej-
úspěšnější; v  letech 2008 až 

2011 ženy ze Žluté zimnice 
nenašly přemožitele, a  to 
v halovém i venkovním mis-
trovství. Na evropské klubo-
vé scéně hrají za  výběrový 
český ženský tým Hot Bea-
ches, který se v  roce 2010 
stal evropským šampionem. 
Na  stoupající popularitě 
a  rostoucí členské základně 
ultimate frisbee se podle tre-
néra Ondřeje přičiňují dvě 
frisbee líhně: jednak ČVUT, 

kde je fresbee mezi volitel-
nými disciplínami tělesné 
výchovy, a  jednak skauti, 
kde na  to jdou asi nejlépe 
– hrají frisbee pro radost 
a  přirozeně k  sobě stahují 
zájemce o tuto dynamickou 
hru. Zdá se, že ultimate fris-
bee je městská záležitost, 
protože hráči se najdou spíš 
ve velkém městě než na ves-
nici, a navíc jsou čtyři nejlep-
ší republikové týmy z Prahy. 

A  tak stejně jako ve  svých 
úplných začátcích si fris-
bee i  dnes drží pomyslný 
status univerzitního sportu
(www.zlutazimnice.cz)

Aktuální fotogra� e jsou 
z  Mistrovství ČR, které se 
konalo 21. a  22. 6. 2014 
v Písku. I zde byla Žlutá zim-
nice velmi úspěšná: ženský 
tým získal zlatou medaili, 
muži vybojovali bronz.

dá (musí) střídat: 1 bod trvá 2 – 3 minuty 
a  rychlost je skutečně vyčerpávající, byť 
jsou vrcholoví hráči skvělí běžci, větši-
nou bývalí závodní atleti, kteří skončili 
u  frisbee. Podle trenéra Ondřeje Millera 
je ale ze všeho nejdůležitější vůle po ví-
tězství, která dokáže porazit i  lepšího 
soupeře; technika a  taktika zápasu jsou 
sice nezbytným předpokladem úspěchu, 
ale nakonec vítězí ten, kdo vydá ze sebe 
nejvíc.

Za  zmínku stojí i  sám disk. Má dané 
rozměry a váhu a jeho plocha s prstenci 
je vítaným polem pro výtvarnou kreaci; 
disky jsou různě barevné s pestrými de-
kory, dokonce i z � uorescenčních mate-
riálů pro lepší viditelnost, ale pro mistrov-
ské turnaje a o� ciální soutěže je povolen 
pouze jediný disk UltraStar od americké 
� rmy Discraft pro zajištění standardiza-

ce aerodynamických vlastností a  tudíž 
rovných podmínek v  soutěži. Tým Žluté 
zimnice hraje kupodivu nikoli se žlu-
tým, ale výhradně s  bílým diskem, pro-
tože podle zkušeností hráčů je barevný 
disk měkčí, víc reaguje na  teplo a  tím 
mění letové vlastnosti. Je jen přiroze-
né, že každý tým má disk s  vlastní vý-
tvarnou vizáží a pro fanoušky a příznivce 
klubu se tak stávají sběratelským kous-
kem, trofejí, ba dokonce fetišem. Disk 
je velmi namáhanou částí hry a  proto
vydrží jednu sezónu. A hráči? Podle tre-
néra Ondřeje hráči vydrží tak pět let 
většinou do doby, než založí rodinu, ale 
i  pak udržují s  klubem kontakt a  jezdí 
na  turnaje s  celou rodinou tak dlouho, 
až se z frisbee nenápadně stane rodinný 
koníček.

(red)
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Je to jako perpetum mobile – rozdáváte
 radost a  energii =  dostáváte radost 

a  energii – znásobené ozvěnou potlesku 
tisíců a tisíců dlaní, těch malých mušliček-
-ozvučnic. V případě zaplněných sportov-
ních stadionů jsou jich tisíce zcela určitě. 
Než začne zápas, a  že hráči i  publikum 
jsou netrpěliví, ať už se soupeřící týmy 
do sebe konečně zakousnou, milým zdrže-
ním a  hlavně povzbuzením a  naladěním, 
aby si zápas i čas strávený na stadionu lidé 
pořádně užili, je vystoupení roztleskáva-
ček. Není to úplně snadná „profese“ – je 
to sport? Tanec? Umění svého druhu, jako 
je každá psychologická práce s publikem, 
vnímavost k jeho rozpoložení a schopnost 
vhodně zareagovat? Všechno dohromady 
a ještě mnohem víc. 

Podle České asociace cheerleaders (České 
asociace roztleskávaček) je roztleskávání ne-
jen sport, ale i životní postoj. A to mě zajímá. 
Ze štíhlé a  usměvavé Andrey Kohoutkové, 
manažerky týmu roztleskávaček Wild Cheer-
leaders z Prahy Suchdola, energie přímo srší; 
koneckonců být „divoškou“ má přímo v  po-
pisu roztleskávačské práce. Roztleskat pu-
blikum není vždycky snadné. Je zlepšování 
nálady každého mrzouta nebo nervózního 
netrpělivce její životní postoj? „Takhle bych to 
přímo neřekla,“ přemýšlí Andrea, „ale je fakt, 
že i  po  těch 13 letech, co se tím zabývám, mě 
to pořád baví, přináší potěšení a odreagování. 
Nejvíc mě těší, že náš tým dívek funguje, zlepšu-
je se a naše úsilí přináší výsledky. Pro mě je roz-
tleskávání komplexní disciplína, která zajišťuje 
všestranný pohybový rozvoj a přináší neustále 
nové věci a nové akce, rutina je z podstaty věci 
vyloučena. Takže ne snad životní postoj, ale ra-
dostnější přístup k němu určitě ano.“

Co musí roztleskávačky umět? Není to 
tak, že by dívky pouze náznaky či slovně vy-
zývaly k  tleskání. Musí samy podat takový 
výkon, na který obecenstvo spontánně zarea-

Roztleskejte léto s Wild Cheerleaders

guje. Jejich vystoupení v sobě spojuje tanec, 
prvky akrobacie a  gymnastiky spolu s  dal-
šími prvky z  jiných pohybových disciplín, až 
po korunu toho všeho – závěrečnou pyrami-
du, kterou dívky staví nad sebou. „Dívky dole 
musí mít fyzickou sílu a stabilitu, ty nahoře musí 
mít pružnost a pevnost a nebát se,“ říká Andrea. 
„Vystupujeme většinou před zápasem a člověk 
musí být trochu exhibicionista, nesmí se stydět, 
a  také by z  něj měla vyzařovat energie. Zkrát-
ka musí umět fungovat před publikem. Naše 
vystoupení jsou komplexní podívanou nabitou 
optimismem, a  to je důvod, proč se lidé baví.“ 
Ideální podle Andrey Kohoutkové je, když 
dívky, než přijdou do  skupiny roztleskáva-
ček, mají pohybovou průpravu, ať je to tanec,
aerobik, gymnastika, či jakýkoli jiný sport. Ale 
i dívky, které dříve netancovaly nebo nespor-
tovaly, mají šanci; zkušenosti s  fungováním 
v teamu jsou důležité, ale ne podmínkou, dů-
ležité je nadšení a chuť se učit. 

Pod názvem Wild Cheerleaders skupina 
18 dívek působí 4. rokem, dnes pod křídly 
České zemědělské univerzity, ale ve  skuteč-
nosti jádro této skupiny spolu tančí a roztles-
kává publikum už 13 let. S  kolektivní hrou 
na tleskanou Andrea začala spolu s kamarád-
kou ze základní školy; na nástěnce visel inze-
rát, že HC Sparta Praha hledá roztleskávačky. 
A protože nevěděly, co to je, tak tam ze zvěda-
vosti zašly. Když zmíněné angažmá po deseti 
letech skončilo, bylo jim to líto a založily vlast-
ní skupinu. Vedou si úspěšně. V  každoroční 
soutěži Liberec Cheer Cup v  letech 2012 až 
2014 se dívky z Wild Cheerleaders 3x umístily 
na prvním místě (5x na druhém a 1x na tře-
tím v dalších kategoriích) a na Mistrovství ČR 
v cheerleadingu se v posledních dvou letech 
umístily na 4. příčce. Mistrovství pořádá Čes-
ká asociace cheerleaders a  to v  kategoriích 
jednotlivců, dvojic a  týmů. V  ČR působí cca 
25 týmů, z nichž 9 je pražských, ale konkurencí 
jsou v podstatě všechny taneční skupiny. Ve-
dle spolupráce s HC Sparta Praha mají dívky 

za sebou řadu úspěšných projektů, např. road 
show pro Česko Slovensko má talent a mno-
ho dalších společenských a sportovních akcí. 
Cílem vystoupení je tedy vzbudit pozornost, 
upoutat a  naladit na  zápas oblíbeného klu-
bu. V HC Sparta Praha je ale pódium po celou 
dobu zápasu a tak se tančí i během přeruše-
ní hry nebo střídání hráčů. Na  � remních ak-
cích skupina musí hlavně pobavit, odlehčit 
a zpestřit společenskou událost.

Vychovat nového člena teamu vyžaduje 
čas a závisí na zkušenostech, šikovnosti a mo-
tivaci tanečnice. „Není to jen o  tanci, máme 
v  sestavách speci� cké skoky, výskoky a  pyra-
midy, ale je třeba se naučit i choreogra� e, které 
jsou naší trenérkou Michaelou Poláchovou vel-
mi pečlivě připravované,“ vysvětluje Andrea. 
„Choreogra� e vymýšlí pro každou příležitost 
zvlášť podle druhu akce, prostoru, který máme 
k dispozici, a tak, aby pohyb a vývoj tance byly 
logické a  dívky se ho dokázaly naučit. Jiná je 
sestava pro soutěž, kam zařazuje povinně voli-
telné prvky, které jsou hodnocené vysokým po-
čtem bodů, jiná pro společenskou akci komor-
nějšího rázu. Takže to není jen tupé pobíhání 
sem a tam, sestava musí mít nějaký smysl, ale 
také to není výrazový tanec s  příběhem, žád-
né Labutí jezero. Nejdůležitější ale je, jak dívky 
zapadnou do týmu a jak se v něm cítí. Některé 
zjistí, že jim to nesedí a odejdou, když ale vydrží 
rok, většinou vydrží i déle, některé s námi tan-
čí už 10. rokem. Je to časově náročné, musí se 
plánovat a vystoupením přizpůsobit soukromý 
čas. Je opravdu těžké skloubit to dohromady.“

Výrazným vizuálním a  dynamickým prv-
kem vystoupení skupin roztleskávaček jsou 
pompony, speciální střapce v ruce, se kterými 
se dělají vlny, ornamentální barevné obrazce 
a pohybové efekty a kromě toho, že zviditel-
ňují ruce a zdůrazňují pohyb, odlišují od sebe 
jednotlivé týmy roztleskávaček. Tahle roz-
verná střapatá rekvizita je zřejmě návyková, 
protože pompony jsou tím klíčovým prvkem, 
který odlišuje roztleskávačky od jiných taneč-
ně-sportovních skupin. Dokázala by se An-
drea vyrovnat se ztrátou třásní a vyměnit roz-
tleskávání třeba jen za tanec? „Pravděpodobně 
ne, protože dnes po těch letech by se mi samot-
ný tanec zdál málo, roztleskávání mi umožňuje 
všestranný rozvoj.“ A  jak to bude dál? „Jsem 
otevřená novému,“ říká přesvědčivě Andrea, 
„a  také novým členům. Zájemci mohou přijít 
na  naše tréninky a  vyzkoušet si, zda je roztles-
kávání jen něco jako z amerických � lmů nebo se 
jedná o vyšší level. Vítáni jsou i chlapci, mají vět-
ší sílu do pyramid, ale měli by být alespoň dva.“ 
Podle České asociace cheerleaders členskou 
základnu této náročné tanečně-sportovní dis-
ciplíny tvoří více než 1 000 cheerleaders z celé 
ČR, ale jak je vidět, muži-tanečníci jsou nedo-
statkovou a vzácnou položkou i zde.
www.wildcheerleaders.cz 

(red)



Třeba uděláte svůj osobní rekord, třeba se jen příjemně projedete nebo 
se přidáte do řad fanoušků. Nechte se pozvat na další díl největšího 
seriálu závodů horských kol Kolo pro život. ŠKODA AUTO jako hlavní 
partner akce pro vás připravila atraktivní doprovodný program. Můžete 
se zde seznámit se ŠKODA originálním příslušenstvím i s novinkami 
ve financování nových vozů ŠKODA BEZ STAROSTÍ. Využijte příležitost 
a zaregistrujte se na testovací jízdy v prostorách našeho stánku. Bližší 
informace na www.prerost-svorc.cz nebo www.skoda-auto.cz

Šlápněte do toho 
s námi. 26. 7.,
Chuchelské závodiště.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Praha 6, Veleslavínská 39
Tel.: 800 10 12 12
www.prerost-svorc.cz

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Praha 5, Nušlova 4/2515
Tel.: 235 518 867
www.prerost-svorc.cz
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Zlaté pravidlo praví – chceš-li vítězit,
 ptej se vítězů; ptej se těch, kteří ví, co 

dělají. Hovořím tedy s  Tomášem Petrem, 
kapitánem mužského týmu vodního póla 
Stepp Praha, několikanásobným vítězem 
a se 49 brankami také nejlepším střelcem 
2. německé ligy vodního póla. Jeho civil-
ním sídlem jsou Koleje Strahov, jeho ob-
živou pro nás běžné smrtelníky záhadné 
IT procesy, ale jeho skutečným živlem je 
voda, voda a  zase voda. Nikoli „prostin-
ké“ plavání od zdi ke zdi, ale míč na vodě, 
souboje o něj a brána, která si sama říká 
o dobrou trefu. 

Vždycky mi bylo vodní pólo tak trochu 
záhadou. Někteří hráči zuřivě plavou, zatím-
co jiní stojí na místě, a tak je trochu podezří-
vám, že zřejmě museli mít za  předky vzpří-
mené vodní koníky. „Je to tak,“ vysvětluje 
kapitán Tomáš Petr, „že tak zvaný centr a jeho 
obránce jsou poziční místa, plavou minimálně, 
a  jejich klidová poloha, kdy ve  vodě zdánlivě 
,stojí na místě´, je velmi fyzicky náročná. O to 
více plavou hráči po stranách herního pole ba-
zénu. Zato brankář ani nemusí umět plavat,“ 
dodává s úsměvem Tomáš. „Pro všechny je to 
náročné, ale jsme už na takovou zátěž zvyklí.“

Vodní pólo je nejstarší a vůbec první ko-
lektivní sport olympijských her už od r. 1892. 
Hraje se v bazénu o rozměrech 20-30 x 20 m 
s  minimální hloubkou 2 m (hráči nesmí do-
sáhnout nohou na  dno) a  proti sobě hrají 
dva týmy o  6 hráčích a  1 brankářem. Podle 
kapitána Tomáše je pólo z jedné třetiny o pla-
vání, z druhé třetiny o práci s balónem a ze 
třetí třetiny o kolektivním myšlení. A je také 
o zvládání fyzického kontaktu, protože mno-
ho dramat se na určitých postech odehrává 
pod vodou; jsou to přímo podvodní souboje. 
Zcela určitě je to velmi bezpečný sport, pro-
tože voda případné fyzické kontakty tlumí 
a změkčuje a kdo zná míčové hry, třeba fot-
bal a především házenou, dokáže jeho pravi-
dla rychle pochopit. 

S  vodním pólem se začíná od  7 let, ale 
nikdy není pozdě. Základem je plavání, ale to 
„správné,“ bez chyb, jaké dělají amatérští plav-
ci. Výhodu mají bývalí plavci, z nichž se také 
rekrutuje nejvíc hráčů vodního póla. Pak za-
čne práce s balónem, protože ve vodním pólu 

ŘEHOLE STRAŠLIVÁ
Prázdninový úvod do studia vodního póla

se hráč musí naučit udržet ho nad vodou; 
spíš než fotbalu je vodní pólo podobné háze-
né. Pak teprve nastane komplexní výuka hry 
v  bazénu. Během ní se využijí snad všechny 
druhy plaveckých disciplin – kraul, prsa, znak, 
ale s  tím, že plavec musí umět vyvinout co 
nejvyšší rychlost na  vzdálenost pouhých 10, 
maximálně 20 m. Obtížným prvkem při tomto 
plaveckém sprintu ve vodě jsou rychlé změny 
směru. Je to opravdu fyzicky velmi náročný 
sport, jak na  rychlost, tak na  poziční „výdrž“,
a vyžaduje dobrou kondici, protože ta nako-
nec velmi často rozhodne, jak zápas dopadne.

Samostatnou entitou a  svatým grálem 
vodního póla je MÍČ. Normálně se kutálí, 
ale na  vodní hladině se chová jinak; voda 
ho zastaví nebo změní jeho směr, má drsný 
povrch, aby šel dobře chytit a dalo se s ním 
vůbec hrát. Zkušení hráči dokáží házet s mí-
čem „žabky“, což je osvědčená � nta, jak zmást 
brankáře a dát gól, protože v takovém přípa-
dě se dráha letu míče těžko odhaduje a šan-
ce útočníka dát gól stoupá. A především se 
o  něj svádějí těžké boje, ale pozor – nikoli 
rvačky! Souboje jsou čistě plavecké, zda ho 
usápne obránce nebo útočník. Míč musí být 
pořád vidět a nesmí se potopit, jinak ho zís-
kává soupeř. 

Vodní pólo nepatří v  ČR a  asi ani jinde 
ve  světě k  masovým sportům, proto když 
člověk trénuje a  vydrží pár let, dřív či poz-
ději podle kapitána Tomáše dosáhne úrov-
ně, která mu umožní dostat se do  mužstva 
a hrát zápasy; přesto kluby trápí nedostatek 
dorostu. V ČR se hraje 1. a 2. liga mužského 
vodního póla; v  1. lize je 5 oddílů, ve  2. je
6 oddílů. V Praze jsou v současnosti dva kluby 
vodního póla – SK Slavia Praha a Stepp Praha. 
Ten má i kategorii žen a  je jediným klubem 
vodního póla u nás, který už čtvrtým rokem 
hraje 2. německou ligu. Může se chlubit le-
tošním prvenstvím v této soutěži; loni oddíl 
obsadil třetí a  předloni druhé místo, v  roce 
2010 Stepp vyhrál Východoněmecký pohár.

Jak to přijde, že český tým hraje němec-
kou ligu? „Za to může politika, či spíš politika-
ření,“ vysvětluje Tomáš Petr. „Komunita hráčů 
vodního póla je malá, k  sobě velmi přátelská 
a vzájemně se podporující, pólisté o sobě zkrát-
ka vědí. Navíc, protože je těchto klubů vše-
obecně málo, pražský klub Stepp přirozeně při-

tahuje zájem zahraničních hráčů póla, hlavně 
ze Slovenska, kteří v  Praze studují a  pracují, 
a my jim rádi umožníme, aby si zahráli s námi. 
Jenže tehdejší stanovy podle Českého svazu 
vodního póla nedovolovaly účast zahraničních 
hráčů v českých týmech, což se nám zdálo dis-
kriminační a omezující a v rozporu s právními 
normami EU o volném pohybu osob na území 
členských států unie se sjednocenou legislati-
vou. Proto jsme začali hrát v německé lize a ná-
sledná vítězství našeho oddílu vodního póla 
Stepp ukončila spory a změnila výklad stanov, 
které byly zastaralé a neodpovídaly současným 
změnám a potřebám sportu, protože následně 
byla tato omezení zrušena. Vyhrát 2. němec-
kou ligu vodního póla je pro nás ohromný 
úspěch, protože je kvalitnější než 1. česká. 
V ČR není profesionální tým hráčů póla, proto 
se občas stává, že čeští hráči odcházejí hledat 
vrcholové uplatnění jinde, většinou na Sloven-
sko, do Francie nebo Německa.“

Vraťme se ještě k ženské kategorii vodní-
ho póla, která má dokonce svoji ligu. Ženský 
styl hry je podle Tomáše proti mužskému 
pólu odlišný. Především je pomalejší, o  to 
však záludnější („…ženský se víc drápou a ta-
hají za  plavky…“ – /ne/chtěně), muži jsou 
rychlejší a rány na bránu tvrdší. 

Tomáš Petr sám hraje vodní pólo už 
22 let, byť přiznává, že se mu jako zrozenci 
ve znamení Býka do vody moc nechtělo, ale 
když je něco v rodině, jinak to nejde, protože 
pólo aktivně hrál i jeho nevlastní otec a oba 
bratři. Teď sám jako kapitán mužstva a trenér 
žáků vidí, že to tak opravdu funguje – když 
je jeden z  rodičů pólista a  s  vodním pólem 
začne jedno dítě, časem do vody za nimi při-
rozeně skočí i to druhé a třetí. 

Kapitánem týmu mužů klubu vodního 
póla Stepp Praha je Tomáš Petr druhou se-
zónu. Nejdůležitější úlohou kapitána spor-
tovního týmu je především komunikace – 
s  mužstvem, s  trenérem a  s  vedením klubu.  
S trenérem se radí například o taktice hry pro-
ti soupeři a je oprávněn mluvit za hráče. A ka-
pitán mužstva je také jediným hráčem, který 
během zápasu smí promluvit na rozhodčího. 
Pokud by totéž učinil běžný hráč z  týmu, je 
okamžitě vyloučen ze zápasu. Ve  vodním 
pólu panuje kázeň a disciplina a urputné hád-
ky hráčů s rozhodčími, které lze vidět ve fot-
bale nebo v tenise, zde nemůžou nastat.

Jak je to vůbec se staršími hráči vodního 
póla? Výjimkou nejsou ani 40 letí, ale ti star-
ší většinou končí nikoli kvůli nedostatečné 
kondici, ale kvůli malé frekvenci tréninků; 
mají rodiny a málo času. Přesto jsou v soutěž-
ních týmech velmi, velmi vítaní. „V  určitých 
momentech rozhodují ve  vodním pólu zkuše-
nosti a odhad situace, kdy má hráč plavat a bo-
jovat o míč, a kdy může odpočívat a být při tom 
ve  střehu. Plave jen ve  správný okamžik tam, 
kam musí. Mladší, méně zkušení hráči plavou 
neustále, jsou všude, i tam, kde ani nemají být,“ 
dodává se smíchem Tomáš. Na úplný konec 
sice opravdu řekl, že závodní plavání je řeho-
le strašlivá (vyžaduje 2 – 3 tréninky denně, 
vodní pólo má 4-5 tréninků týdně), ale tak 
hrozné to přece jen nebude, protože, „když se 
daří, venku je hezky a člověk je v bazénu – co 
krásnějšího může být?“ A to je na začátek léta 
ta nejlepší pobídka a inspirace. 

(red)
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Ovčák Jirka - Martin Šrejma, Káča - Kateřina Jalovcová, Matka Káči - Lenka Šmídová, Čert Marbuel - Luděk Vele, Lucifer - Pavel Horáček, 
Čert vrátný - František Zahradníček, Kněžna - Yvona Škvárová, Komorná - Jana Sibera, 
Maršálek - Zdeněk Harvánek, Muzikant - Václav Lemberk, Správce - Jiří Kohout

Pražský komorní balet v choreografii Pavla Šmoka a Kateřiny Dedkové

Dirigent – Jan Chalupecký, Sbormistr – Pavel Vaněk, Režie – Jana Divišová, Renée Nachtigallová

Přijďte a nezapomeňte deky na sezení, případně pláštěnky. 
Prosíme o ohleduplnost k přírodnímu parku. 

„Sláva zlatu mocnému, 
lidské svádí duše,
koho zlato oslepí, 

jistě k peklu kluše…“

Starostka městské části Praha 6 
Marie Kousalíková

si Vás dovoluje pozvat na představení opery 
Antonína Dvořáka Čert a Káča.

Již podesáté oslavíme operou v Šárce Den Prahy 6.
V místech původního přírodního divadla 

v produkci Originálního hudebního divadla Praha 
vystoupí sólisté, orchestr a sbor Národního divadla v Praze:

za pomoc děkujeme:

Sobota, 6. září ve 14,00 hod.

VSTUP 
zdarma

Možnost zakoupení výpravné knihy, 
vydané ke 100. výročí divadla v Šárce za 250,- Kč.

www.praha6.cz

www.musictheatre.cz/sarka

ČERT A KÁČA
OPERA V ŠÁRCE 2014

2014_cert&kaca.indd   1 12. 5. 2014   7:31:00



Užijte si radost z nového auta a starosti nechte na nás. S novou, inovativní službou ŠKODA Bez starostí teď můžete mít 
nový vůz každé 2 roky. S nulovou akontací a bez dlouhého čekání nyní platíte jen fixní měsíční částku. Stačí si vybrat
některý z 9 modelů ŠKODA. Třeba nový vůz ŠKODA Rapid Spaceback Fresh 1,2 TSI/63 kW za 5 899 Kč měsíčně
s kompletním pojištěním, servisem a sadou zimních pneumatik včetně přezutí v ceně. Seznamte se s kompletní 
nabídkou ŠKODA Bez starostí na skoda-auto.cz/bezstarosti nebo navštivte svého autorizovaného prodejce ŠKODA.

ŠKODA Bez starostí
Nové auto bez akontace, bez starostí, ihned.

skoda-auto.cz/bezstarosti /skodacz /skodacz /skodacz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

                       vám v létě�
nevoní?
                       vám v létě�
nevoní?

PRávě� PRo váS mámePRávě� PRo váS máme

nové AUto.nové AUto.

Produkt je nabízen společností ŠkoFIN s.r.o., IČ: 45805369, se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha 5 (dále jen „ŠkoFIN”). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona 
č. 89/2012, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN a druhou stranou závazkový vztah. Detailní nabídka je k dispozici u smluvních partnerů ŠKODA a ŠkoFIN 
nebo na webových stránkách www.skoda-auto.cz/bezstarosti. Na poskytnutí produktu nevzniká právní nárok, každá zpracovaná nabídka (kalkulace) podléhá individuálnímu schválení.

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

PŘEROST A ŠVORC AUTO 
Praha 6, Veleslavínská 39 
Tel.: 800 10 12 12 
www.prerost-svorc.cz
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