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Všechno špatné je pro něco dobré, říká

RENÉE NACHTIGALLOVÁ

Z obsahu
Renée Nachtigallová

Madeira – dcera ohně

Editorial

Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,
skončily prázdniny a ve školách si učitelé v rámci prvního zkoušení nechávají od žáků vyprávět, co tito dělali
v létě. Někde se na téma prázdninových aktivit píší i slohové práce. I když
je jejich spektrum hodně široké, děti stále rády líčí, jak
s rodiči nebo prarodiči chodili do lesa na houby nebo
na borůvky a na maliny.
Málokdo ví, že podrobné informace o sběru lesních plodů projednává i vláda, a to v rámci
každoroční Zprávy o stavu
lesa a lesního hospodářství České
republiky. Ministři se Zprávě věnovali
již v polovině července, neboť údaje
v ní obsažené jsou souhrnem za rok
2013. A jsou to údaje rekordní, protože z nich vyplývá, že rok 2013 byl
rokem nadprůměrným ve fyzickém
objemu sběru lesních plodin připadajících v průměru na domácnost v porovnání celého sledovaného období,
v němž se u nás dané informace zjišťují – tedy od roku 1994. Na domácnost
tak vloni připadlo 12,79 kilogramů
nasbíraných hlavních lesních plodin,
celkově jich v celé ČR bylo 53 100
tun. V peněžním vyjádření byl objem
sběru v roce 2013 v hodnotě neuvěřitelných 7 661 mil. Kč (vážně se jedná
o miliardy, a pak, že se peníze neválejí
na zemi!).

Jaké že to hlavní lesní plodiny
pomocí šetření v reprezentativním
souboru domácností statistici sledují? Jsou to houby (vloni 7,95 kg na domácnost, dohromady 33 000 tun),
borůvky (úctyhodných 3,24 kg,
resp. 13 400 t), maliny
(0,66 kg/2 800 t), ostružiny
(0,38 kg/1 600 t), brusinky (0,11 kg/400 t) a kupodivu i bezinky (0,45
kg/1 900 t).
To všechno jsme v loňském roce stihli nasbírat při
průměrném počtu 25,7 návštěv lesa na obyvatele a 109,3 návštěv na 1 hektar lesa (vojenské újezdy se do plochy nezapočítávají).
Že některé plodiny nesbíráte?
Asi nepatříte mezi 76 % domácností,
které si vloni přinesly domů houby,
nebo 46 % domácností sbírajících
borůvky. Brusinky sbíralo pouze 9 %
domácností, maliny 37 %, ostružiny
32 % a bezinky 13 %.
Les ovšem nedává pouze plodiny, jeho hlavním artiklem je dřevo.
V českých lesích bylo vloni vytěženo
15 331 000 m3 surového dříví. Kolik
z tohoto ohromného množství bylo
bez jakéhokoliv dalšího zpracování
vyvezeno jako klády do zahraničí,
zpráva neuvádí.
Nejen lesními plodinami živ je člověk. Sbírat se dá ledacos. Pořídil jsem

O koních a lidech

si příručku anglického autora Andy
Hamiltona. Její název není omalený,
nýbrž poněkud neomalený, zní Chlast
za hubičku. Pojednává o domácí výrobě alkoholických nápojů z čehokoliv, co lze najít v lese, na lukách,
v zahradách a na mezích. Věřili byste,
že z kopřiv nebo z kukuřičné natě se
dá uvařit pivo nebo z mrkve připravit
whisky? Z vřesu je prý výborná medovina a z rebarbory vodka. Skoro to
vypadá, že není třeba mít strach, až se
půjdeme pást.
Já vyzkoušel Nocino, což je italský
recept na likér z nezralých zelených
vlašských ořechů. Macerují se v co
nejčistším alkoholu, použil jsem 80%
konzumní líh. I když se nápoj ve finále
ředí, hovořit o likéru pro dámy v tomto případě asi dost dobře nelze. Autor
píše, že by k němu mělo být přiloženo zdravotní varování, protože likér
je tak dobrý, že je silně návykový.
Upozorňuje, že Nocino způsobuje kocovinu a klidně může zmenšit mozek
konzumenta do velikosti vlašského
ořechu, z něhož je vyroben. Protože
správně mají lahve s likérem minimálně rok odpočívat v tmavém sklepě,
budu vás o velikosti mého mozku informovat až poté.
A nyní vzhůru do lesů, sezóna sběru lesních plodin stále trvá a loňský
rekord je pořád možné překonat!
Jiří Hruška
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ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Zprávy z Městské části

FOTBALOVÉ KEMPY FK DUKLA, RADNICE DÁVALA ODMĚNU
FK Dukla Praha ve spolupráci s partnerským klubem SK Aritma Praha pořádala během prázdnin již potřetí příměstské
fotbalové kempy. Letos se obou kempů účastnilo na 120 dětí
a podporuje je také městská část Praha 6. Patronem kempu
je bývalý fotbalista, asistent trenéra u reprezentační jednadvacítky a zároveň jeden z trenérů ligové Dukly Praha Jan
Suchopárek. Kempy jsou určeny pro všechny děti bez rozdílu
klubové příslušnosti. „Všem účastníkům kempu jsme přichystali
dárek – šek v hodnotě tisíc korun na nákup sportovního vybavení. Kempy jsou výbornou příležitostí, jak pro děti během léta najít
sportovní vyžití s legendárním fotbalovým klubem a za podpory
špičkových fotbalistů. Chceme sport v Praze 6 maximálně podporovat, protože právě z nejmladších dětí mohou díky kempům
vyrůst velké fotbalové naděje,“ řekl Ondřej Balatka, radní Prahy
6 pro sport, školství a volný čas. „Velice si vážíme velké podpory
městské části Praha 6 na tyto dnes již tradiční příměstské tábory,
kterých se každoročně účastní velký počet dětí především z naší
městské části. Díky Praze 6 účastníci obdrželi hodnotný dárek

a v neposlední řadě jsme tento tábor dětem z poskytnutých prostředků zpestřili fotbalovým parkem, který si děti velice oblíbily,“ řekl Petr Studénka, manažer mládeže FK Dukla Praha.
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ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Zprávy z Městské části

FINÁLE UNIKÁTNÍHO ZÁVODU SLEDOVALO NA LADRONCE PŘES 5 TISÍC LIDÍ

V neděli 3. srpna byl na Ladronce slavnostně ukončen druhý ročník unikátního cyklistického projektu s aktivní účasti
osob se zdravotním postižením. 2222 km dlouhá pouť smíšených týmů zdravých a handicapovaných amatérských cyklistů obkroužila během 111 hodin Česko a Slovensko, aby
tak šířila myšlenku solidarity, spolupráce a aktivního života
s handicapem. Handy cyklo maraton je v Čechách, ale i v Evropě, unikátním sportovním projektem. Jeho cílem není dostat se

z Prahy do Košic a zpět v co nejkratším čase, polykat kilometry
a trhat rekordy. Handy maraton je o týmové práci, pokoře, přátelství, solidaritě a nových zážitcích. Mnohé týmy nebojují mezi
sebou, ale snaží se překonat sami sebe. Hobby cyklisti, které by
normálně nenapadlo podnikat tak náročnou expedici, sednou
na kolo spolu s handicapovanými nadšenci a ačkoli se mnohdy neznají, vytvoří spolu tým a vrhnou se vstříc dobrodružství.
29 smíšených týmů o více než dvou stech cyklistech odstartovalo
ve středu 30. 7. ze Staroměstského náměstí v Praze. Po průjezdu tunelem Blanka, který byl pro cyklisty na to dopoledne zpřístupněn, čekalo na týmy pět dní a čtyři probdělé noci v sedlech.
Vyhlášení výsledků proběhlo v parku Ladronka a návštěvníci si
užili bohatý sportovní a kulturní program. „V cíli na Ladronce podpořilo v neděli 3. srpna tento závod přes 5 tisíc lidí. Myšlenka závodu
je natolik silná, že dokáže bezpečně spojit desítky týmů a tisíce lidí
v boji pro dobrou věc. Nezvratný důkaz, že si lidé dokáží pomáhat
a podporovat se navzájem. Praha 6 se bude snažit tento unikátní
závod nadále maximálně podporovat,“ řekla Marie Kousalíková,
starostka Městské části Praha 6.

DETEKTIV BYL OCENĚN ZA VYPÁTRÁNÍ VRAHA BEZDOMOVCE NA HRADČANSKÉ,
POLICIE DOSTALA NOVÉ ALKOHOL TESTERY

Jan Záruba, místostarosta městské části
Praha 6 slavnostně předal v úterý 12. srpna
mimořádné ocenění detektivovi Václavu Štulcovi, který jako první
zasahoval 21. července
2014 u smrtelného in-

cidentu na Hradčanské,
při kterém po napadení
agresorem zemřel bezdomovec. Policii prostřednictvím městské
části Praha 6 poděkovala také sestra zemřelého. Policie dostala
od radnice čtyři nové
soupravy alkohol testerů Dräger 7510 za bezmála 220 tisíc korun pro
místní oddělení – Břevnov, Dejvice, Ruzyně
a Vokovice. Napadený
muž nakonec zemřel,
agresor z místa utekl.

Policie po útočníkovi
pátrala několik hodin.
Nakonec byl po třetí
hodině odpoledne dopaden v Suchdole. „Právě detektivův zásah, kdy
poskytoval pomoc a zároveň vyslechl přítomného svědka od něhož zjistil
detailní popis pachatele,
pomohl k tomu, že byl
násilník ještě v den incidentu odpoledne dopaden. Takovéto brutální
napadení nemá v Praze 6
obdoby. Smrt kvůli 350
korunám je mimořádnou

ukázkou lidského hyenismu. Zásah policisty dokazuje, že je práce policie
potřebná a nenahraditelná. Bezpečnost občanů je
prioritou a ve spolupráci
s policií uděláme vše pro
to, aby se podobné útoky
nemohly dále opakovat,“
řekl Jan Záruba, místostarosta Prahy 6, v jehož gesci je oblast bezpečnosti. „Tato brutalita,
se kterou jsem se setkal,
je bohužel dneska už skoro běžná a nikdo nebo
většina z nás na to nijak

12. SRPNA SE NAD ÚDOLÍM DIVOKÁ ŠÁRKA USKUTEČNIL
POKUS PŘEJÍT DEVADESÁTIMETROVOU PROPAST
208 metrů dlouhý a 2,5 centimetru široký popruh, takzvaná lajna byla natažena mezi dvěma výčnělky
skal v Divoké Šárce. O překonání této vzdálenosti se pokusil osmnáctiletý Danny Menšík, který v highline,
jak se této disciplíně říká, patří mezi světovou špičku. Několik předcházejících pokusů skončilo nezdarem, až poslední, sedmý byl úspěšný. Dannymu se pomalou chůzí a balancováním podařilo ujít celou
trasu. Je to druhá nejdelší vzdálenost, kterou kdy kdo na highline ušel. Rekord je o šest metrů delší. Každý
slackliner může pojmenovat lajnu, kterou přešel jako první. On tu šáreckou pojmenoval Mamka. Při ručkování zpět udělal z velké radosti na lajně ještě i roznožku.
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nereaguje. Chápu, že ty
lidi, kteří mě žádali o to,
abych mu nějak pomohl,
už mu nemohli pomoct
stejně jako já, ale mohli mu pomoct ve chvíli,
kdy tam na něj útočník
skákal, kdyby tam zasáhli, byli tam tři čtyři
lidi, to by stačilo. Nikdo
z nich nezavolal policii,“
řekl Václav Štulc, detektiv z osmého oddělení obecné kriminality, Služba kriminální
policie a vyšetřování –
Policie ČR OŘ Praha I.
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STROPNÍ DESKA METRA DEJVICKÁ OPRAVENA
Od pondělí 18. srpna je po více než ročních opravách zprůjezdněna Evropská ulice. Oprava stropní desky stanice metra Dejvická i silnice na Evropské byla ukončena. Na svá původní odjezdová stání se tak vrací všechny autobusové linky v tomto uzlu, a to včetně na
letiště a příměstských spojů. V provozu je také obratiště autobusů u Vítězného náměstí.
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Všechno špatné je pro něco dobré, říká

RENÉE NACHTIGALLOVÁ

A

bsolventka Státní konzervatoře v Praze
Renée Nachtigallová je dnes především známá jako operní a koncertní pěvkyně. Svého času byla ovšem také nejmladší televizní hlasatelkou a moderátorkou. Poté působila jako sólistka Opery
Národního divadla, pohostinsky vystupovala v řadě zemí, mj. v Japonsku, Německu, Itálii, Francii, Rakousku, Španělsku či
ve Spojených státech. Ve svém repertoáru
má vedle operních rolí i oratorní a komorní
hudbu. V roce 1991 spoluzaložila Originální hudební divadlo Praha, které dnes vede.
Stojí za každoročním uváděním operního
představení v bývalém přírodním divadle
v Divoké Šárce – letos 6. září to je již podesáté (tentokráte zazní Dvořákova opera
Čert a Káča). Je spoluautorkou knihy Divadlo v Šárce.

 Při vyslovení Vašeho jména si Vás lidé
stále vybavují především jako bývalou
televizní hlasatelku. Nezlobí Vás to? Vždyť
na poli operního zpěvu jste toho dosáhla
opravdu dost…
Nezlobí. Opera je přece jen trochu specifický žánr a nemá tak široké pole působnos-
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ti jako televize. Když jsem se lidem vkrádala
do domácností s informací, co uvidí a o čem
to asi bude, nebyl zas tak velký problém si
mě zapamatovat. Na to, aby mě vnímali jako
operní zpěvačku, už museli zajít do divadla…
Nicméně si nemyslím, že jsem nějaká velká
operní hvězda.
A pak – lidí, kteří si mě pamatují jako hlasatelku, už asi moc není, bylo to přece jen
v minulém století.
 Po kom máte umělecké nadání a sklony?
Tatínek hrál na housle a hezky zpíval, babička a teta hrály na klavír a maminka sice
ve zpěvu až tak nevynikala, ale měla hudbu
ráda a velmi mě v mých „uměleckých spádech“ podporovala.
 Slyšel jsem, že do Národního divadla
jste se dostala dříve jako účinkující než
jako divák. Je to pravda? Kdy to bylo?
Vy jste se na mě, koukám, velmi dobře
připravil! Je to pravda. Když mi bylo deset,
řekla mi kamarádka ve škole o konkurzu
do televize na pořad Hledáme písničky pro
děti se Štěpánkou Haničincovou. Tak jsme
tam spolu šly, bylo to jen přes most od naší
školy – a tím všechno začalo. Pozvali mě
na natáčení, pak ještě na další a maminka
se v té době shodou okolností dočetla v novinách, že Kühnův dětský sbor přijme nové
zpěváčky. Přihlásila mne tam a paní sbormistryně Markéta Kühnová tehdy rozhodla
o mém osudu, protože mě přijala rovnou
do výběrového oddělení. Ani ne za měsíc už
jsem zpívala v Národním divadle v Jakobínovi, Růžovém kavalírovi a krátce na to i sólové
dětské roličky Lištičku, Žabáka a hlavně Cvrčka v Lišce Bystroušce.
 Měly tyhle role vliv na rozhodnutí stát
se operní zpěvačkou?
Naprosto zásadní. Skočila jsem rovnýma
nohama do světa velkého divadla, moji „kolegové“ byli Eduard Haken, Beno Blachut, Milada Šubrtová, Ivo Žídek a řada dalších pardů
naší operní scény. Byla jsem napsaná na programech a dokonce, když jsme byli na zájezdě
s Liškou Bystrouškou v Německu a v Holandsku, kde řadili sólisty podle abecedy, jsem se
se svým „N“ na začátku jména skvěla uprostřed, zatímco hlavní sólistky – Helena Tattermuschová a Eva Zikmundová – byly až úplně
na konci… Ještě mám schovanou obálku,
kterou jsem dostala s kyticí a na níž je pozvá-

ní na recepci pro sólistku „Frau Nachtigall“.
Tehdy mi bylo třináct a slavnější jsem si asi
už nikdy nepřipadala! Divadlo a jeviště mě
uchvátilo a těžko jsem si dovedla představit,
že bych bez něho mohla někdy existovat.
 Ještě jako studentka konzervatoře jste
se objevila v televizi coby hlasatelka. Jak
k tomu došlo?
To byla zase náhoda. Na jevištní mluvu
jsme měli profesorku Hanu Makovičkovou.
Když jsem jí vyprávěla o svých prázdninových
brigádách, jak dělám mapy Mnichova Hradiště nebo půdní profily v Abertamech, řekla
mi: „Ale to je strašná škoda, vy velmi dobře
mluvíte!“ Vzala mě do televize, tam mě posadili před kameru, něco jsem chvilku povídala
a pak mě pozvali na konkurz na hlasatelku.
Byl to docela dlouhý proces, trval téměř rok,
ale nakonec mě přijali.
 Jak dlouho jste se v této úloze na
obrazovce objevovala?
Nebylo to moc dlouho. Asi dva roky.
 Cítila jste se tehdy slavnou?
Nejdřív jsem to moc nevnímala. Spíš jsem
měla trému, abych něco nezapomněla, abych

Žebrácká opera

nekoktala a tak. Pak jsem uváděla i některé
zábavné pořady, dokonce i v přímých přenosech, psali o mně v novinách jako o nejmladší
televizní hlasatelce, dostávala jsem spoustu
dopisů, lidé na ulici mě začali poznávat, měla
jsem protekci v zelinářství a u řezníka a začalo
mi to pořádně lézt do hlavy. Kdybych dneska
měla potkat sama sebe v té době, asi bychom
velké kamarádky nebyly.
 Proč jste z tehdejší Československé
televize odešla?
Já jsem byla odejita. Z politických důvodů.
 Jak jste se s touto situací vyrovnávala?
Člověk si řekne: „Televize není celý svět!
Tak si budu dál dělat svoji práci a nějak se to
vyvrbí!“ Ale když vás v sedmdesátých letech
zakážou v televizi z politických důvodů, začne
kolem vás působit typicky česká tajemná
šuškanda a lidi se začnou bát mít s vámi
cokoliv společného. Takže mi začaly odpadat
objednávky na vystoupení jedna po druhé.
Nedovedete si představit, kolik se v té době
„porouchalo“ topení v sálech, kolik bylo „havárií“ s vodou – někde ale byli i tak stateční,
že mi na rovinu řekli, že se bojí, aby kvůli mně
neměli politické potíže. Můj problém byl
v tom, že jsem se nemohla nijak bránit. Oficiálně jsem nic nevěděla a vzhledem k tomu,
že jsem byla těsně před podepsáním zaměstnanecké smlouvy, neměla ke mně televize
ani žádné závazky. Nakonec jsem si to odnesla žaludečním vředem, který dostal jméno
Ferda a až za několik let se mi ho podařilo
vyléčit. Velmi špatně to ale nesli moji rodiče.
Kdybych už tehdy razila své heslo, že všechno špatné je k něčemu dobré, nemusela bych
se pocitem křivdy a bezmocnosti tak trápit.
Z mého dnešního pohledu se mi nic lepšího
nemohlo stát.
 Jaký byl v té době Váš osobní život?
Víte, já o svém osobním životě příliš
často nemluvím. Jsem radši, když zůstane osobní, a ne veřejný. Fakt je, že v tomhle období jsem ani jinak příliš šťastná nebyla. Znáte to – když se něco sype, tak nikdy nezůstane při jednom…
Ale můžu říct, že jsem poznala hodně
radosti, lásky i zklamání, vím, co je nemoc
a vážím si zdraví, kterého, doufám, přiměřeně
požívám.
 Vrátila jste se ke zpěvu? Bylo to těžké?
Těžké rozhodně ne. Když jsem absolvovala konzervatoř, měla jsem zcela oprávněný pocit, že se svým zpíváním velkou díru
do světa neudělám. Snažila jsem se tedy
víc konferovat, ale pak jsem měla dopravní
nehodu (zase to špatné je k něčemu dobré)
a právník, který mě v té věci zastupoval, mi
řekl o Antonínu Novotném (s někdejším prezidentem neměl nic společného, byla to jen

Renée Nachtigallová v představení Noc s Mozartem
shoda jmen). Pan Novotný působil nějakou
dobu v Itálii, učil zpěv a mnoho českých
pěveckých pedagogů ho velmi pomlouvalo.
Pan doktor mi tehdy řekl: „Zkuste to! Buďto
opravdu učit neumí, nebo to naopak zvládá
tak bravurně, že mu to ostatní závidí…“
Tak jsem to zkusila. Přišel ke mně 78letý
pán, velmi energický, nechal si zazpívat Santa Lucia. Už po čtyřech taktech vyskočil, jako
by mu bylo dvacet: „Dost, co to děláte!“ Začali jsme spolu pracovat a měla jsem u něho
hodiny zpěvu každý den kromě víkendů. Pan
profesor mě posléze poslal na soutěž do Itálie. Prosadit si to nebylo v tehdejším Československu jednoduché, bylo by to velmi
dlouhé, i když humorné vyprávění. Zkrátka
na soutěž jsem odjela a přivezla si finálové
umístění. Tak mě u nás začali brát jako zpěvačku…
 Spolupracovala jste ještě někdy potom
s televizí?
Ano, po určité době jsem začala konferovat soutěžní pořady, ale nakonec jsem toho
paradoxně musela nechat kvůli mé pěvecké
kariéře. Prý se nehodí, aby operní diva uváděla v televizi například Hádanky s písničkou…
 Stala jste se sólistkou opery Národního
divadla. Cítila jste to jako vrchol kariéry?
Co tomu předcházelo?
Předcházela tomu zase náhoda. Když
jsem na Ministerstvo kultury přinesla doklad
o umístění ve finále, chtěli mě doporučit
opeře Národního divadla. Asi jsem působila
jako blázen, když jsem nechtěla. Národní divadlo bylo pro mě posvátné. I když jsem tam
znala každý kout od podzemí až po střechu
(nebo možná právě proto), netroufla jsem si

začínat jako dospělá sólistka právě na naší
první scéně.
Debutovala jsem jako Musetta v Pucciniho Bohémě v Janáčkově opeře v Brně.
Asi po dvou letech jsem konferovala Dny Prahy v Berlíně. Snažila jsem se při
zkoušce nacpat si v kantýně do hlavy německý text, když pro mě přišel pan režisér
Junek, abych zaskočila za zpěvačku, která
se dostaví až na ostré natáčení. Stačí prý si
jen stoupnout před kameru a jakoby zpívat. Jednalo se o árii Rusalky, tak jsem si ji
s chutí zazpívala doopravdy a naplno. Starý pan profesor Kulínský byl tehdy z mého
výkonu nadšený, nechal se slyšet, že by
Národní divadlo nemělo takový talent opomíjet, a tak jsem dostala pozvání ke konkurzu
do naší Zlaté kapličky. Teď už jsem neodmítla.
Konkurz proběhl, dostala jsem příležitost
představit se i na konkurzním představení
opět jako Musetta v Bohémě a hned druhý
den na to mi volal pan šéf Zdeněk Košler,
jestli neznám Mozartova Dona Giovanniho.
Nepřiznala jsem se, že z něj znám jen pár árií,
narychlo jsem se naučila, co po mně pan šéf
chtěl a za tři neděle jsem zpívala Elvíru v Giovannim v tehdejším Smetanově divadle
a pak na prvním zájezdě Národního divadla
do Japonska.
 Jaká byla Vaše největší a jaká nejoblíbenější role?
Největší, to bych asi nedovedla říct, nejoblíbenější zřejmě Rusalka.
 Byla jste spokojená i v soukromí?
A jsme tam zase – soukromý život. Dá se
říct, že se mi v té době dostala slušná dávka
spokojenosti i zklamání.
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 Jak dlouho jste v Národním divadle
zpívala?
Asi deset let.
 Čemu jste se věnovala po skončení
angažmá v ND?
Měla jsem takový maličký objekt zájmu –
dneska má už skoro dva metry a je mu 21 let.
 Co Vás přivedlo k založení Originálního hudebního divadla Praha? Jaké je
spektrum jeho činnosti, jaké projekty má
divadlo za sebou a jaké před sebou?
V roce 1990 jsme měli s komorním souborem Arco collegium koncert na Bertramce. Vypadalo to tam žalostně. Blížilo se velké
mozartovské výročí 1991 a mě napadlo, že
by nebylo špatné hrát něco právě tady, kde
budoucí velký jubilant strávil řadu hezkých
chvil a připomenout si tak dobu, kdy Mozarta milovala celá Praha. Nabídla se historka
o tom, jak W. A. Mozart napsal pro Josefínu
Duškovou, majitelku Bertramky a vynikající zpěvačku, velkou koncertní árii Bella mia
fiamma, addio!
S tímhle nápadem jsem zašla za kolegou
Tomášem Hášou, myšlenka se mu líbila, a tak
jsme ještě s kamarádem ekonomem založili
divadlo. Napsala jsem scénář na představení
Noc s Mozartem a shodou okolností se mi podařilo sehnat i firmu, která měla o náš projekt
zájem. Režie Noci s Mozartem se ujal Josef
Laufer a hra byla na světě.
Snažili jsme se pro diváky vytvořit pocit,
že jsou hosty Josefíny Duškové, na Bertramce, 3. listopadu 1787. Na nádvoří je přivítali
majordomus, lokaj a komorná v rokokových
kostýmech, nabídli sklenku sektu a paní
domu, Josefína Dušková, si s hosty připila a pozvala všechny do saly terreny. Přes
značné porodní bolesti jsme byli velmi
úspěšní a v polovině roku 1991 jsme na popud UNESCO začali připravovat další projekt
– Kouzelný Dvořák.
Následovala řada dalších představení
– například Don Giovanni 1787 – tedy světová premiéra divadelního zpracování úpravy opery oper pro smyčcový kvartet Janem
Křtitelem Kuchařem, přítelem W. A. Mozarta
a korepetitorem při přípravách Giovanniho
v Praze v r. 1787.
S Donem Giovanni a s Kouzelným Dvořákem jsme v roce 2000 reprezentovali naši
republiku na Světové výstavě v Hannoveru.
Od roku 2000 vedu divadlo sama, k naší
činnosti přibyly od roku 2006 festivaly s mezinárodní pěveckou soutěží a pěveckými kurzy Ad honorem Mozart a od r. 2005 operní
představení v Šárce.
Za dobu působení OHDP, jak mu říkáme,
jsme uvedli řadu inscenací, speciálních koncertů, vydali jsme několik CD a knihu o Přírodním divadle v Šárce.
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Letošní jubilantka se svým synem
 Jak vznikl nápad jednou za rok pořádat
operní představení v Šárce?
S tím nápadem přišla Jana Divišová, která v Šárce bydlí a léta sbírá materiály, dokumentující Šárku a konkrétně zdejší přírodní
divadlo. Přišla za mnou s tím, že by bylo hezké alespoň jednou obnovit tradici někdejší
velkolepé scény. Nebyla jsem první, koho
v té věci oslovila, ale určitě nejbláznivější.
Ale našly jsme porozumění u tehdejšího starosty MČ Praha 6 Tomáše Chalupy a v roce
2005 zazněla v Šárce Prodaná nevěsta. Měla
velký úspěch, a tak se městská část rozhodla
darovat svým občanům ke Dni Prahy 6 každým rokem jedno operní představení. Když
to takhle řeknu, vypadá to velmi jednoduše,
ale příliš jednoduché to zpočátku opravdu
nebylo…
 Jaký je Váš vztah a vazby k Praze 6?
Ten nejlepší. Jsem moc ráda, že tu s kolegyní nacházíme velkou podporu jak na úřadě,
tak v řadách vděčného obecenstva. Je krásné
rozdávat lidem radost, celý život se o to snažím, ale bez podpory úřadu Prahy 6 by to
v tomto případě nešlo. Je bezvadné, když někomu opravdu záleží na tom, aby lidem nějak
prospěl. A tady ten pocit mám.
 Máte svoji životní filosofii?
Mám. Jsem přesvědčena, že všechno
špatné je k něčemu dobré a v každé situaci se
snažím najít něco pozitivního. Mám ráda lidi
takové, jací jsou a hledám v nich víc to dobré
než to špatné. Občas mě sice někdo přesvědčí, že má teorie má své trhliny, ale v tomhle
věku už ji nebudu měnit. A taky se umím radovat z maličkostí. A tvrdím, že nenávist je
špatná kosmetika, tudíž ji nepoužívám. To je
asi všechno.
 Jste spíše extrovert nebo introvert? Jak
snášíte vypjaté situace?

Jsem spíš introvert – nerada obtěžuju
ostatní se svými problémy. A když už bych se
k tomu nakonec odhodlala, zjistím, že to stejně nejde, protože to ode mě žádný nečeká…
Já ty problémy spíš od ostatních poslouchám.
 Letos v létě jste oslavila kulaté výročí.
Bilancovala jste při té příležitosti svůj život?
Jen to na mě klidně práskněte! Bylo mi
šedesát. A přiznám se, že oslava mých narozenin byla pro mě úžasným zážitkem – měla
jsem tam téměř celou svou rodinu (a ta není
nikterak malá), spoustu přátel a hlavně pocit,
že jsou rádi, že jsem. To je asi jediná bilance,
kterou jsem udělala.
 Jaké jsou Vaše další umělecké, ale
i soukromé plány?
V souvislosti s mým životním jubileem (to
zní strašně bombasticky) jsem dostala také
jeden úžasný dárek: budu mít vlastní CD s pěveckým recitálem. Budou tam nahrávky s orchestrem Československého rozhlasu (když
jsme to natáčeli, ještě byl československý)
a s Pražskými komorními sólisty – Verdi, Puccini, Ponchielli, Čajkovský a Britten. Už se
na ně strašně těším!
Jinak ještě pořád hrajeme Kouzelného
Dvořáka, občas si tam i zazpívám, pořádáme
řadu dalších programů, učím v ZUŠ v Berouně zpěv a s Janou Divišovou doufáme, že nám
Městská část Praha 6 zůstane stále nakloněna
a budeme moci dál slavit narozeniny Prahy 6
dalšími operami v Šárce.
A soukromé plány? Zase to soukromí…,
ale tentokrát vám je řeknu: zůstat co nejdéle
zdravá a soběstačná a užít si co nejvíce svá
vnoučata a celou rodinu, protože je to to nejdražší, co mám a mám je všechny moc ráda.
Jiří Hruška
foto: archiv R. Nachtigallové

Dlouhá cesta k malé knize

O Institutu pro studium literatury
P

raha 6 je sídlem mnoha významných vědeckých a vzdělávacích
organizací. Skvělému komplexu technických univerzit a Fakultě tělesné výchovy a sportu UK zdatně sekundují
společenské vědy. Výčet významných
kulturních a literárních institucí ČR,
které sídlí na Praze 6 (Památník národního písemnictví, Národní archiv,
občanské sdružení Porte, nebo z nakladatelských domů jako jsou Arbor
vitae či Garamond), doplňuje o další
rozměr Institut pro studium literatury. Do ulice Technická 1902/2, Praha
6, přesídlil v loňském roce. Exkluzivní
minorita českých literárních vědců, teoretiků, kritiků a publicistů tak dostala
významnou posilu a podporu.
Institut pro studium literatury zahájil svou činnost v r. 2010 jako občanská
iniciativa českých literárních odborníků. Na rozdíl od jiných organizací, které
předmět své činnosti
všelijak
upravovaly,
rozšiřovaly nebo omezovaly a ke svému
skutečnému poslání,
které by zároveň rezonovalo s praktickým
uplatněním, se musely časem propracovat,
koncepce působnosti tohoto institutu
byla od počátku jasná: odstranění deficitu poznání o české literatuře. Smyslem
nebylo jen prosté „popularizování“ české
literatury, ale její odborné poznávání podle nejvyšších kritérií dosažených moderní literární vědou. K samotným základům
činnosti institutu proto patří vlastní výzkumná, vzdělávací a publikační činnost
v oblasti literatury a literární vědy v ČR;
zkoumání otázek literární teorie, historie
a kritiky a vydávání původních i překladových prací s nimi spjatých.
Zvýšenou pozornost institut věnuje
zásadním úkolům literární vědy, které
dosud zůstávaly ležet ladem, a usiluje
o nové uchopení problémů a jejich interpretaci tam, kde jsou dostupné badatelské výsledky pro dnešní diskusi nedostačující či překonané. Souběžně zpracovává
a na svých stránkách zpřístupňuje bibliografické soupisy zahrnující dílo a působení významných literárních osobností,

produkci literárních a kulturně-uměleckých časopisů a revue; soupisy sestavené
vědeckými spolupracovníky jsou pravidelně doplňovány a rozšiřovány. Základ
badatelských záměrů tvoří archivní a rešeršní práce, práce textologická, rešerše
dobového tisku a v osobních pozůstalostech a institucionálních archivech v ČR
i v zahraničí. Důležitým hlediskem je zpřístupnění výsledků co nejširšímu okruhu
zájemců. Vedle reflexí literárních děl institut vydává např. výbory z literárněvědného díla osobností, monografické studie
a ediční řady vlastních antologií institutu.
K nejzávažnějším dlouhodobým výzkumným a publikačním projektům IPSL
patří projekt Moderní česká literatura
v portrétech. Ediční řada literárněvědných
čítanek zprostředkuje kritické pohledy
a interpretační přístupy k dílu významných literárních osobností českých dějin.
Kriticky připravené soubory literárněvědných či literárněkritických pojednání
o daném autorovi, doprovozené úvodní studií, bibliografií a rejstříkem, jsou čtenářsky
vstřícné a nepřesahují
200 stran. První svazky
vyšly v r. 2013: „Čtení
o Václavu Havlovi. Autor ve světle literární kritiky“ a „Čtení o Jaroslavu Vrchlickém. Básník ve sporech o životnost díla.“ Letos by
měly vyjít publikace věnované Jaroslavu
Seifertovi a Jaroslavu Haškovi.
Vykročením za hranice úzkého okruhu specialistů v oblasti literární vědy
a důležitým nástrojem komunikace s jinými společenskovědními disciplínami
je on-line periodikum „Echa. Fórum pro
literární vědu“ přístupné na stránkách

www.ipsl.cz. Prostřednictvím recenzí,
glos a článků spolupracovníků a externích přispěvatelů se institutu daří sdružovat komunitu čtenářů se zájmem o dění
ve společenských vědách, se zvláštním
zřetelem ke vědě o literatuře a současné
ediční praxi. Pravidelné podrubriky připomínají starší inspirativní texty převážně
českých kritiků, historiků a spisovatelů.
Pro příspěvky věnované německy psané
literatuře z českých zemí je od začátku
roku 2014 otevřena samostatná česko-německá řada Echos.
Výzkumné a vzdělávací projekty Institutu pro studium literatury jsou realizovány za finanční podpory Grantové
agentury ČR, Evropského sociálního fondu a Hlavního města Prahy v rámci OPPA
a Ministerstva kultury ČR. Ke spolupracovníkům institutu patří renomovaná
odborná pracoviště Ústav české literatury
a komparatistiky a Ústav germánských
studií FF UK, Vyšší odborná a Střední
průmyslová škola grafická Praha, Revolver Revue a Rakouské kulturní fórum
v Praze. Institut pro studium literatury
hmotně podporují společnosti Techsoup
ČR a Microsoft. Stránky www.ipsl.cz jsou
archivovány WebArchivem Národní
knihovny ČR.
(red)
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...od nemoci ke zdraví...

SPEKTRUM ČINNOSTÍ ORL KLINIKY
SE NADÁLE ROZVÍJÍ
Rozhovor s přednostou ORL kliniky 3. lékařské fakulty University Karlovy
a Ústřední vojenské nemocnice Praha

prof. MUDr. JAROMÍREM ASTLEM, CSc.
otorinolaryngologie a chirurgická propedeutika a 2. LF UK v oboru otorinolaryngologie.

O

torhinolaryngologická klinika ÚVN
(ORL) provádí diagnostiku a komplexní léčbu ušních, nosních a krčních
onemocnění, léčbu poruchy sluchu
a rovnováhy. ORL klinika zajišťuje vyšetření a ošetření ambulantních pacientů ORL oddělení ve všeobecných
ambulancích i v odborných poradnách
(otologická, otoneurologická, rhinologická, endokrinologická, onkologický
dispenzář), zajišťuje příjem pacientů
k plánovaným hospitalizacím i akutní
příjmy a poskytuje konsiliární činnost
u hospitalizovaných pacientů v rámci
ÚVN.
Na ORL klinice 3. LF UK a ÚVN Praha
probíhá výuka mediků 3. LF UK v oboru
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 V našem časopise jsme se ORL klinice naposledy věnovali v roce 2009. Co
podstatného se od té doby změnilo?
Od roku 2009 prodělala klinika výrazný rozvoj. Je to období pěti let, to je v medicíně poměrně dlouhá doba. Tyto změny
samozřejmě odráží také celospolečenské
klima a změny strategie rozvoje ÚVN, jejíž
je klinika součástí.
Klinika má nového přednostu na základě konkurzu. Došlo k rozvoji některých
chirurgických programů a rozšíření a využívání nových metod a přístrojů. Zvýšil
se podíl kliniky na pre- a postgraduálním
vzdělávání lékařů i nelékařských profesí.
A daří se i intenzivnější zapojení kliniky
do vědy a výzkumu ve spolupráci s pracovišti ÚVN – neurochirurgickou klinikou
a infekční klinikou.
 Jaká je struktura dnešní ORL kliniky?
Jaké je spektrum její činnosti?
Dnešní ORL klinika má strukturu obdobnou jak ji rozvinul předchozí přednosta MUDr. Michal Navara, Ph.D.
Došlo k rozšíření spektra ambulancí,
výrazně posílily některé metody jako sonografie, kde je řízená punkce tenkou jehlou,
vyšetření čichu, zobrazovací metoda NBI,
autofluorescence, hlasová analýza a další.
Spektrum činností se nadále rozvíjí.
Např. ušní operace včetně rekonstrukce středouší a operace k zachování sluchu, takže mimo specializované operace,
jako je kochleární implantát, provádíme
celé další spektrum operací. Výrazněji se

rozvinula onkologická chirurgie v oblasti
krku a orofaryngu v kombinaci s maxilofaciálními chirurgy. Dnes je dokonce spolupráce užší a maxilofaciální chirurgie je
v ÚVN na vzestupu i díky spolupráci s ORL
klinikou.
Dále provádíme celé spektrum operací nosních dutin, chronické rýmy s novou magnetickou navigací. Zavedli jsme
standartní minimálně invazivní operace
štítné žlázy a příštítných tělísek. Zahajujeme program endoskopických operací. Pokročili jsme i v léčbě spánkové apnoe, kde
nejen provádíme diagnostiku, ale i celé
spektrum léčby.
 V nejbližších dnech, 11. a 12. září,
proběhne v ÚVN konference Střešo-

vické dny - endokrinochirurgie hlavy
a krku. Vy osobně jste garantem jejího odborného programu. Můžete nám
konferenci trochu přiblížit?
Tyto dva dny jsou věnovány dvěma
na sebe navazujícím akcím.
První den jde o konferenci, která je
pořádána endokrinologickou sekcí ORL
společnosti a věnuje se chirurgické léčbě
endokrinních orgánů ORL oblasti a spolupráci s neurochirurgy v oblasti hlavy. Má
být základním kamenem vzniku spolupráce na poli endokrinochirurgie hlavy a krku.
Druhý den je kurz spojený s praktickou
výukou neuromonitorace nervů při operacích na krku (štítná žláza, slinná žláza, onkologická chirurgie). Tato metoda slouží
k omezení funkčních následků po operacích nádorů.
Oba dva dny nás navštíví přední odborníci z České republiky, ale i např. z Kanady.
 Odrazí se poznatky z konference
i v praxi ÚVN, resp. ORL kliniky?
Věříme, že výsledkem konference
bude vytvoření ,,nového“ oboru či podoboru. Tato konference doplní vznik knižní
publikace a neuromonitoring bude součástí denní práce na naší klinice.
 Jak se do Vašeho oboru promítají
současné nejmodernější medicínské,
ale i technické poznatky?
Do každého oboru se nové poznatky
promítají. Nové metody NBI, navigace,
řízená punkce, sonografie, endoskopická
chirurgie aj. jsou i přes vysokou cenu součástí vybavení naší kliniky ORL v ÚVN.
V oblasti medicíny je to však hlavně
biologická léčba v onkologii. Pravda, zde

potřebujeme hodně nových informací, a proto se zapojujeme do vybraných
výzkumných projektů. Spolupracujeme
i v zavádění a zkoušení nových nanomateriálů.
 S jakými novinkami se u vás pacient
může setkat? Aplikujete nějaké nové
diagnostické metody? Jaké jsou jejich
přednosti?
Mezi novinkami bych zmínil endoskopické operace příštítných tělísek, rozšíření
operací štítné žlázy a onkochirurgii.
Pokud bych však měl zmínit zásadní
novinky, jde o sialoendoskopii a léčbu
slinných žláz. Na zdejším pracovišti se
nyní propagují sialoendoskopie, sonografie a v indikovaných případech i sialolithiasy k operaci s neuromonitorací. Tak
vzniká ojedinělá kombinace metod výhodná pro nemocné v léčbě nemocí slinných žláz.
Dalšími úspěchy je rozvinutí léčby syndromu spánkové apnoe, tj. zástavy dechu
ve spánku, a chrápání. V této oblasti využíváme somnografii a celou škálu operací
včetně laserových.
Ve spolupráci s předními odborníky
v očním lékařství řešíme stenózy slzných
cest. Naše pracoviště je vybaveno magnetickou navigací pro tyto operace. Zahájili
jsme také léčbu poruch hlasu v návaznosti
na hlasovou analýzu a vyšetření čichu.
 Na jaké úrovni je současné přístrojové vybavení vaší kliniky? Lze je srovnávat i se zahraničím?
Vybavení kliniky je v současnosti
na dobré úrovni. Přístroje však stárnou
nesmírně rychle. Jejich životnost není nekonečná a udržet krok se světem je otázkou investic. Nyní v tomto směru patříme

ke špičce a můžeme se srovnávat i s Evropou.
 Plánujete v dohledné době pořízení
dalších moderních přístrojů či technologií?
Rádi bychom plánovali rozšíření našich léčebných možností o zavedení
radiofrekvenční ablace a další technologii. Jejich zavedení je však limitováno
celkovým stavem a plány celé ÚVN.
Věřím, že i naší činností se ekonomicky
objeví možnosti financovat novou technologii.
 Kolik lékařů v současné době pracuje
na ORL klinice?
Na ORL klinice pracuje 12 lékařů
na plný úvazek a dalších 5 lékařů pouze
některé dny v týdnu. Součástí týmu jsou
specialisti, foniatři, onkologové, sonografisti, ale také mladí kolegové ve specializační přípravě, protože klinika je akreditovaná u Ministerstva zdravotnictví pro
postgraduální přípravu společně s 3. lékařskou fakultou University Karlovy.
 Kolika lůžky disponujete?
Naše klinika v současné době disponuje s 25 lůžky. Z toho 6 lůžek slouží jako
intermediální pooperační lůžka.
Jiří Hruška
foto: archiv ÚVN
Druhou část rozhovoru s přednostou
ORL kliniky 3. lékařské fakulty
University Karlovy a Ústřední
vojenské nemocnice Praha
prof. MUDr. Jaromírem Astlem, CSc.,
přineseme v příštím čísle časopisu
VELESLAVÍN39.
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17. 09.
18. 09.
24. 09.
25. 09.
27. 09.
29. 09.

ST
ČT
ST
ČT
SO
PO

září 2014

MAM'ZELLE NITOUCHE
HODINY JDOU POZPÁTKU
KYTICE
PRSTEN PANA NIBELUNGA
KDYBY TISÍC KLARINETŮ 16:00
PRSTEN PANA NIBELUNGA
(2. premiéra)

HOSTÉ :
01. 09. PO VŠECHNOPÁRTY
02. 09. ÚT VŠECHNOPÁRTY
03. 09. ST FRESH SENIORS – DIVADELNÍ
DÍLNA
09. 09. ÚT KOČKOPES
16. 09. ÚT ŘECKÝ VEČER
16:00
20. 09. SO ŠVANDA DUDÁK
17:00
22. 09. PO VŠECHNOPÁRTY
23. 09. ÚT VŠECHNOPÁRTY
28. 09. NE KOČKOPES
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

Divadlo
v Praze v září
nehraje,
pokladna
otevřena
od 1. 9.
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

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ:
b) Ruský básník Alexandr Sergejevič Puškin se narodil před 215 lety
Z mnoha došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží poukázku na 5x mycí program č.1 v automyčce
v Praze 6, Veleslavínské ulici.

1. Ing. Štěpán Kovařík, Praha 6  2. Maria Müllerová, Štěchovice  3. Karel Erdinger, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 30. září 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.

OTÁZKA
9/2014

JAK POJMENOVAL V SRPNU 2014 SLACKLINER
DANNY MENŠÍK SVOJÍ HIGHLINE V DIVOKÉ ŠÁRCE?
a) Manka  b) Marika  c) Mamka
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. září 2014,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V září soutěžíme o tři knižní publikace Divadlo v Šárce o historii přírodního divadla autorek
Jany Divišové, Renée Nachtigallové a Taťány Součkové.

Váš redaktor OTAZNÍK

HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

JOSÉ MARTÍHO
Ulice se nachází v části Veleslavín, z větší části je rovnoběžná s Evropskou třídou.
O pojmenování některé pražské ulice
jménem José Martího požádala Čs. společnost pro mezinárodní styky spolu s Domem
kubánské kultury v Praze v souvislosti se
70. výročím úmrtí tohoto kubánského básníka. V roce 1965 byla ulice pojmenována
Tuchoměřická, ale hned v lednu následujícího roku se rozhodlo o přejmenování této
komunikace na José Martího.
José Martí byl kubánský politik, novinář
a básník, jeden z vůdců protišpanělského národně osvobozeneckého
boje.
José Julián Martí (celým jménem José Julián Martí y Pérez) se
narodil 28. ledna 1853
v Havaně španělským rodičům Mariano Martí Navarro a Leonor Pérez Cabrera,
jako prvorozený syn. Rodičům se později
ještě narodilo sedm dcer. Po narození Josého se rodiče na krátký čas odstěhovali
do Španělska, ale velmi brzy se vrátili zpět
na Kubu. Základní školu začal navštěvovat
v sedmi letech v Havaně. Po ukončení se
přihlásil na uměleckou střední školu, kde
studoval malířství a sochařství. Ale jeho
hlavním posláním bylo psaní novinových

článků na podporu povstání proti Španělům. Vydává první noviny La Patra Libre,
do kterých píše odvážné články. Za to se
ve svých 16 letech dostává na dva roky
do vězení a musí opustit Kubu. Odchází
do Španělska a v Madridu studuje práva
a filosofii. Po promoci odchází do Mexika,
kde píše básně a překládá do španělštiny.
Zde napsal i jednu divadelní hru. V roce
1877 se vrátil na Kubu pod falešným jménem. Nemohl zde pracovat a tak po několika měsících se vydává přes Mexiko do Guatemaly. Zde si našel práci jako profesor
literatury. Vrací se zpět na Kubu a koncem
roku se oženil s Carmen Zayas Bazan. O několik let později se jim narodil syn José

JOSÉ MARTÍHO
VELESLAVÍN- PRAHA 6

Francisco. V Havaně píše články s cílem
svrhnout španělskou vládu. Byl obviněn ze
spiknutí a rychle odchází přes Španělsko
do New Yorku. V Americe stále publikuje
články na podporu kubánského lidu a píše
i milostné básně a poesii. Slouží jako konzul a zahraniční dopisovatel pro Uruguay,
Paraguay a další latinskoamerické země.
V tomto exilu se dlouhá léta snažil sjednotit kubánské politiky usilující o nezávislost země. Zastával názor, že v budoucím
politickém vývoji Kuby nemá hrát armáda
hlavní roli. Jeho další názory, jako například
volání o rovnosti ras a důraz na vzdělání kubánského lidu byly klíčové nejen pro nadcházející boj o nezávislost ostrova, ale i pro
další vývoj země. V roce 1892 byl zvolen
předsedou Kubánské revoluční strany a začal vypracovávat plány na invazi na Kubu.
31. ledna 1895 opustil New York v doprovodu kubánského revolučního vůdce Maxima Goméze a s malou armádou, se kterou
se vydali na Kubu. Invaze začala 11. dubna
a po několika týdnech byl José Martí zabit
v jednom z prvních střetů povstaleckých
oddílů se španělskou armádou. Zemřel 19.
května. Povstání bylo potlačeno a nezávislost Kuby přišla až o sedm let později v roce
1902.
Smrt Josí Martího v boji proti španělskému kolonializmu se stala navždy nevyčerpatelným zdrojem revolučního myšlení
Kubánců a Latinské Ameriky.
(mip)
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Jsem polykačka příběhů
HOVORY O UMĚNÍ V POZDNÍM LÉTĚ

Akademická malířka Pavla Soukupová
„Jsem polykačka příběhů,...“ říká
akademická malířka Pavla Soukupová, „a také kavárenský povaleč,“ dodává vzápětí a tváří se skoro omluvně.
„A proč ne?“, dodávám já, „kavárny
jsou líhní skvělých příběhů...“ A poslouchám ten její.
Naše setkání bylo romantické: zahrada v letním dešti, růžové víno a přítomnost dalších dvou oddaných bytostí. Chlapík mops má sice francouzské,
vznešeně znějící jméno, ale říká se mu
po česku Macík, a teriéří míšenka Matylda má zase strakatý hřbet, nejde to
jinak – oba občas stojí malířce modelem.
Canisterapie a toulky přírodou jsou pro
Pavlu Soukupovou důležité. Nejvnitřnějšími tématy prací její dosavadní tvorby,
ať je to ilustrace, grafika, šperk, kresba
nebo malba, jsou totiž přátelství, láska,
vztahy mezi lidmi, květiny, motýli, byliny a hlavně voda. „K ní se pořád vracím.
V loňském roce jsme se sestrou Kamilou
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Najbrtovou V Galerii sv. Jana na Slapech
měly výstavu nazvanou Vodní sporty – ty
u mě spočívají v zírání na vodu. Někdy se
od vody učím, jindy se jí nechám jen tak
kolébat.“
Proč je malířkou? „K ničemu jinému
vůbec nejsem,“ zadumá se. „Tatínek byl
šperkař, sklář, malíř, neobyčejně vzdělaný
až renesanční umělec, maminka přednášela dějiny umění, i moje sestra Kamila je
malířka, takže jsem z výtvarnické rodiny
a nešlo to jinak.“ Narodila se v sousední
vesnici na Praze 7, ale na Šestce, kterou
miluje, žije více než 20 let. A i tady, v sousedství, je obklopená uměleckou komunitou.
Pavla Soukupová vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. Ladislava Čepeláka. Jejím
výsostným oborem je grafika, nejbližším a nejoblíbenějším je kresba. „Velké
kresby, to je moje parketa,“ říká. „Ale to neznamená, že je to vždy snadné. Mám ráda
jasné linie, ale někdy těžko hledám tvar,

kreslím jej i stokrát, než se podaří, než je to
ono. A protože jsem rodem spíš grafik, ani
moje malba není malířská. Většinou moje
práce vznikají kombinovanou technikou.“
Knižní ilustrace se podle Pavly Soukupové od kresby nebo malby liší jen menším
formátem. Tématu knihy se příliš nepodřizuje, protože „její ilustrace“ vznikají volnou imaginací a jsou osobním příběhem
inspirovaným knihou. Dosud nejobsáhlejší prací v tomto oboru byla kniha Henryho Jamese Washingtonovo náměstí
pro nakladatelství Odeon. „Ale to už je
dávno – 30 let? Tyto ilustrace byly zrovna
velmi popisné - řekla si o to předloha zakladatele amerického psychologického
románu. Od té doby jsem udělala ilustrací
jen pár. Pro dospělé se ilustruje málo knih,
více u nás vzniká ilustrací dětské knihy.“
Vraťme se k malbě. Jaká je ta současná? „Je svobodná,“ říká paní Pavla, „hodně rozvolněná proti malbě z doby našich
studií, což je dobře. A také ovlivněná novými technologiemi. V zásadě je to jedno,
protože ke stejnému sdělení můžete dojít
různými způsoby, některé tyto techniky,
třeba malba světlem, jsou dočasné a i takové dílo může u diváka vyvolat dojetí,
silné emoce. Stejně mám ale radost, když
natrefím na nějakého šílence, který maluje klasicky barvou na plátno. Máme zde
opravdu skvělou tisíciletou tradici malby,
která je i dnes měřítkem ryzího umění.
A musím říct, že ve srovnání s evropskou
či světovou výtvarnou scénou si Češi určitě
našli svůj dolík. Co nám schází, je spíš ono
,uvedení do světa’.“
Světové umění se vyvíjí tisíce let
a jeho vrcholná díla mohou naopak
v umělcích vyvolat skepsi, kudy a jak
dál, protože je nemožné s nimi soupeřit a „vymyslet“ něco nového, zejména
v současné době, která klade na novost,
originalitu a schopnost zaujmout až šokovat zvýšené nároky. V tomto ohledu
osvědčuje Pavla Soukupová obdivuhodnou vnitřní jistotu a sebedůvěru: „Hodně
lidí dělá umění pro sebe, a protože musí,
je to subjektivní záležitost. A že už tady
všechno bylo? Zrovna nedávno jsem viděla na výstavě Maxe Ernsta povědomý
motiv a uvědomila jsem si, že ho znám
ve zvětšeném měřítku - co bylo v detailu,
může mít najednou velký formát. Všechny
generace umělců už někdy někde něco vi-

Pohled do ateliéru
děly, a přesto je to neodradilo. Pro mě to
je potvrzení, že lidé jsou pořád stejní. Jsou
jako houby, sají do sebe umění předchozích epoch, dál ho rozvíjejí a obohacují
vlastní estetikou. To nejdůležitější v každém uměleckém oboru a v každé době je
upřímná výpověď autora; souvisí s tím, co
člověk viděl a dokázal přetvořit podle svého naturelu a osobní životní zkušenosti...,
tedy nemělo by se zapomínat na řemeslo.
Mám ráda přirovnání malířky Christine
Gaussot o tom, že umění a řemeslo jsou
jako dva nároční psi. Řemeslo (Craft) tu
a tam vyžere celou misku a Umění (Art) si
musí sehnat jídlo jinde. Art je vrtošivý, není
moc poslušný a potřebuje spoustu lásky.
Rád se dobře baví a je třeba ho nechat občas bez vodítka... Art je spíš lovecký, Craft
se drží víc doma – je to zvláštní tandem."
Pro Pavlu Soukupovou byly inspirující takové osobnosti jako Josef Šíma,
Jiří John, Adriena Šimotová, sestry Jitka a Květa Válovy, Jiří Trnka, James Ensor, Henri de Toulouse-Lautrec, Helena
Zmatlíková, Josef Lada, Josef Čapek,
Jan Zrzavý a zejména milovaný profesor
z akademie Ladislav Čepelák; nadchla ji
jeho dosud poslední červnová výstava
leptů v Galerii Hollar s názvem „Oblohy.“
Mraky jsou vlastně také voda – jen v jiném skupenství...
V souvislosti s uměním se často objevují tyto dvojice, či polarity: umění
a byznys, chudý umělec, umělec milionář. „Já to mám jinak,“ směje se paní Pavla, „já se neoprávněně spoléhám na milost
boží. Od doby, kdy jsem vyšla ze školy, jsem

nikdy nebyla zaměstnaná, ale hlady jsem
ještě neumřela. ,Pámbu’ mi drží palce, ale
jsem plná pokory – vědoma si toho, že to
kdykoliv může skončit. Nesmím zapomenout na podporu partnera, rodiny a přátel, bez nich bych to nedokázala. Problém
je, že nejsme úplně použitelní pro běžný
život. Že umělec musí být nezřízeně bohatý nebo naopak chudý a musí se k umění
protrpět, je klišé – proč
by zrovna umělec měl
trpět víc, než ti ostatní?
Je to dar i prokletí a je
šťastný ten, komu se
takové živobytí podaří vybalancovat… Už
takhle my všichni tiše
trpíme, už takhle jsme
dost postižení a ještě
abychom byli chudí?“
Lidé
„postižení
uměním“ po celou
dobu jeho existence
examinují, vysvětlují,
obohacují, napravují
a zkrášlují svět; všímají si detailů, které
běžným smrtelníkům
unikají, jiní hledají stavební kameny
řádu vesmíru, další
upínají zrak k mystickým výšinám božského. Bylo příjemné pozorovat, že o takové
břímě odpovědnosti
za svět Pavla Souku- Z cyklu Čtenářka

pová neusiluje. Tvrdí dokonce, že si „jen
tak kreslí, pro sebe, a má radost, když to
jiného osloví.“ Někdy ale i ona má pocit,
že už vše nakreslila, jenže nápady se zase
znovu odněkud vynoří. Některé téma
zraje i pár let. To současné, Čtenářky, je
inspirované novou technologií e-čtení: svítící display ozařuje tváře modrým
světlem a prokresluje obličej čtenářky
i ticho, které ji obklopuje, přízračnou
atmosférou. Pavla Soukupová dosud
vytvořila sérii tří obrazů čtenářek a také
kresby. Jeden z nich nakladatelství
Argo použilo jako přebal edičního plánu na tento rok. „Obrazy se skládají jako
pohledy, když řeknete A, musíte říct i B. To
kresby samy inspirují ty další...“
Útěšné setkání s umělkyní bude
nejlépe zakončit její milovanou vodou;
Pavla Soukupová ji ráda maluje a také
za ní i cestuje tam, kde je volný horizont,
kde sluníčko do moře zanoří svůj čenich.
I lásku k Řecku má od tatínka, milovníka
kolébky evropské civilizace a všeho antického, on sám svou tvorbou vědomě
navazoval na umění starověku. Pavla
Soukupová v posledních letech pro sebe
objevila Sardinii a zamilovala se do ní.
A je zřejmě jen otázkou času, kdy se její
láska a vodní sporty, které na Sardinii
zcela jistě praktikuje, zhmotní do podoby kreseb či obrazu nebeských vod.
(red)
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VULKÁNY – DRAKOVÉ ZEMĚ. Cesty do Kapitánie I.

Poloostrov Säo Lourenço

P

ro lenochy, toužící se zahrabat
do žhavého písku jako želví vajíčka
a v něm tři týdny zaslouženě „nicnedělat“, Madeira opravdu není. Tahle
divoká, exotická kráska s evropským
šarmem vás v ostražitosti vytrénuje
hned při přistávacím manévru. To je
poněkud kaskadérský kousek, protože se přistává ostrou otočkou na kratší
plochu postavenou na moři a přistávací manévr vyžaduje kvůli nevypočitatelným nárazovým bočním větrům
ekvilibristický cit a zkušenosti pilota.
Vstupem na pevninu záhy zjistíte, že
souvislejší rovná plocha je zde stejnou
výjimkou jako hora v rovinách Nizozemí. Přivítá vás Madeira, „dcera ohně“,
vyvržená ze dna oceánu před 18 miliony let podmořskou vulkanickou aktivitou, Madeira, ozdobená květy a zalitá
sluncem. Obtížný terén, nekonečný Atlantik a svéhlavé počasí jsou prvky, se
kterými se tu musí počítat i dnes, stejně jako za časů velkých zámořských
objevů, jimž Madeira vděčí za to, že
se definitivně stala součástí známého
světa.
Díky své geografické poloze a výhodnému umístění přístavu se Funchal stal
vstupní branou ostrova už od r. 1421,
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dříve výhradně po moři, dnes především letecky. Kdysi býval jednou z kapitánií Madeiry, administrativní jednotkou
a dědičným lénem v bývalých španělských a portugalských koloniích. Na kapitanáty byla v 15. století rozdělena
území portugalských ostrovů v Atlantiku (Madeira, Azory) a portugalská území podél afrického pobřeží. Povýšen
na město byl v r. 1508 a dnes je Funchal
s cca 120 000 obyvateli hlavním městem
autonomní oblasti portugalské Madeiry
a přirozeným centrem rozvoje ostrova.
Všechno je tu na pětníku, celý ostrov
je široký 19 km a dlouhý 56 km a objet
ho po magistrále kolem dokola netrvá
víc než 4,5 hodiny. Moderní silnice jako
krtci provrtávají masivy hor nesčetnými
tunely a okružní jízda kolem ostrova dává
dobrý přehled o křehkosti lidských sídel
tváří v tvář silám přírody. Jejich vertikálu
představují hory až šílené, ve skutečnosti
vrcholy podmořských sopek, strmě spadající do vln, jejich horizontálu představuje rozlehlost oceánu. Nekonečná, vše
obklopující modř je na pohled uchvacující, ale zároveň tak trochu vzbuzuje pocity
lehké „schízy“ a pasti, ze které hned tak
neuniknete. Ostrov je maličký, pouhých
740,7 km2, a uzavřenost, izolace a tísnivá
nemožnost z něj nějak normálně „vystou-

pit“ byly určitě jednou z mnoha příčin
silné emigrace zdejších obyvatel v celé
historii Madeiry.
Hory, a nejedná se jen o četné závaly,
sesuvy a padající kameny, si s dopravou
opravdu pohrávají, což uvidíte, jakmile
opustíte vypiplanou magistrálu, protože
to nejzajímavější se odehrává uvnitř ostrova. My, kteří jsme zocelení Trolí stezkou

v Norsku, jsme se zas tak nelekli, ale extrémní zatáčky, prudká převýšení a náhlé
propady výšek jako v letadle, kdy prostě
musíte věřit, že ta silnice pod vámi opravdu někde je!, daleko překonávají obvyklé představy o tom, co je náročná trasa.
Hory a zase hory, monumentální, divoké,
černé a zelené, s čupřinami tropických
květů, hory s hlubokými kaňony a vysokými útesy, ze kterých z velkých výšek
přímo do moře padají vodopády. Jejich
nepřístupnost relativizují vedle moderních silnic a obydlí ještě terasovitá políčka, tvrdě vyškrábaná v zubech hor.
Chcete-li z Madeiry vidět co nejvíc,
bez auta se neobejdete, ale na nejkrásnější místa se stejně dostanete jen po svých.
Největším turistickým lákadlem a unikátem Madeiry jsou levády, vodní kanály
budované od počátku osídlení ostrova,
které měly přivádět vodu z hor, jejichž štíty zachycují dešťové srážky a vodní páry
z oceánu, do suchých oblastí jihu. Jsou
dobře udržované a dosud je nepřekonala
ani moderní vodní díla a vodárenská zařízení. Celková délka levád se (podle způsobu výpočtu) uvádí v rozmezí od 2400
po 5000 km a je na nich zbudováno 40
tunelů. Jsou více hluboké než široké
a dobře zapadají do přirozeného prostředí, obvykle sledují profil skalní stěny.
Turistické využití cest původně určených
pro jejich údržbu je vedlejším produktem
lidské vynalézavosti, trasy jsou detailně
zmapovány a dobře popsány v turistických průvodcích. Ať už jdete nejslavnější
hřebenovku z Pico do Arieiro na Pico Ruivo nebo mírnějšími cestami levád, přes
všechnu péči a velmi dobré bezpečnostní

Cesta podél levády
vavřínovým lesem

zajištění cest je třeba opatrnosti; levády
se těsně vinou nad obřími údolími, vedou
kamzičími stezičkami pod štíty a také tunely, kde je nezbytná baterka a pláštěnka, je-li kluzko, je třeba chodit s rozvahou.
Levády vás provedou překrásnou krajinou Madeiry a v některých oblastech
i rezervacemi vavřínových lesů (Laurisilva), původních porostů pralesovitého
typu Makronézie (Madeira, Azory, Kanárské ostrovy) chráněných UNESCO.
Laurisilva patří k lesům, které jsou stále

ly v typu počasí a v množství dešťových
srážek na severu a jihu ostrova jsou velké.
Pokud chytnete jeho temnější variantu,
Madeira se rychle změní na „ostrov věčného podzimu“.
Rozmanitost přírody a také kultury
ostrova jsou nakonec tím, co zachrání
program každého cestovatele po Madeiře. Před deštěm se můžete schovat například do unikátních jeskyní v São Vicente,
kde na prohlídku chodeb vyhloubených
mohutným podzemním proudem lávy

Terasovitá políčka na svazích vulkánů

vlhké. Na Madeiře zaujímají plochu necelých 150 km² a vyskytují se na svazích
v oblastech, které jsou každý den několik
hodin pokryty mlhou. Pokud jde o rostliny a živočichy, je madeirský prales z 90 %
původní, některé druhy jsou madeirské endemity. Pocity, které vzbuzuje tato
pra krajina jsou nepopsatelné. Zvláštní
šero shora prozářené sluncem, záplava
květů, do stran rozložité mohutné větve,
siluety věkovitých kmenů pokroucených
v odstínech stříbřitě hnědé a stříbřitě
šedé, vůně dřeva, šumění vody… to vše
sytí, napájí a léčí nepokoj duše moderního člověka.
Mimořádně příznivé jsou zdejší klimatické podmínky. Madeira je „Ostrovem
věčného jara“, protože je zde celoročně
příjemných 17 až 25 stupňů Celsia, takže
i když ostrov leží na úrovni afrického Maroka, extrémních veder a výkyvů počasí
v zimním období se tu nedočkáte; autory
ideálu věčného jara jsou Golfský proud
a svěží vítr vanoucí od Atlantiku. Přesto
je zdejší počasí velmi proměnlivé; rozdí-

před 890 000 lety navazují vynikající expozice moderního muzea vulkanologie,
nebo do bývalé pevnosti v Porto Moniz.
Původním účelem pevnosti z r. 1730 byla
ochrana přístavu před nájezdy pirátů, ale
dnes její podzemí ukrývá 12 obrovských
nádrží mořského akvária s mnoha desítkami druhů mořských živočichů. Z okouzlení přízračným magickým tichem vodních
hlubin vás dokáže vytrhnout jen zcela
přízemní hlad, k jehož uspokojení zvou
kavárničky, restaurace a hospůdky s nabídkou místních specialit. Další variantou
je velrybářské muzeum v Caniçalu na začátku poloostrova São Lourenço. Velkou
a dobrodružnou tradici lovu kytovců toto
poněkud ospalé městečko příliš nepřipomíná, ale je skutečností, že do r. 1981, kdy
Portugalsko přistoupilo k mezinárodní
úmluvě o ochraně velryb a zakázalo jejich lov, se tu ulovilo a zpracovalo na 300
kusů těchto velkolepých živočichů ročně. Caniçal je na druhém konci Madeiry,
ale jak říkám, všechno je tu na pětníku.
(red)
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PLNOKREVNĚ. O koních a lidech jezdecké stáje Preláta

P

řipadáte si jak v jiném století a v jiném
čase, což není tak úplně nepravda, protože čas tu určuje jediná konstanta – péče
o zvířata, a ta vyžadují svůj pravidelný
režim ať je zima nebo léto, ať je vláda taková či maková. Jsou to zvířata, o jejichž
kráse, inteligenci a ušlechtilosti se píší romány i odborné knihy stovky let.
Mluvím o koních, bez nichž by
člověk šel dějinami pomaleji
a s menším fortelem, proto
si myslím, že by určitě nebylo od věci napsat pojednání o podílu koně na polidštění člověka.

vedou manželé Malých, dva synové občas vypomáhají, ale nejvíc má k pokračování rodinné tradice chovatelství koní našlápnuto dcera
Barbora, která na České zemědělské univerzitě vystudovala obor chov koní. Je také držitelkou mezinárodního certifikátu instruktor
jezdectví a vede proto hodiny výcviku.
Peníze se počítat musí, bez nich
to opravdu nejde. Tak například:
1q krmení pro jednoho koně
měsíčně stojí přes 1000 Kč +
seno, práci a další chovatelskou a veterinární péči. Koně
musí ze zdravotních důvodů
každý den jezdit, což je uspokojující, leč fyzicky i časově
Když přijdete na statek Prenáročné. Kování vlastních koní
láta, což je rozlehlý areál několika
obstarává sám pan Malý, dříve, jak
budov se stájemi, vnitřní i vnější Aberdynant Kirsty řekl, dělal sám i podkovy, dnes je
jízdárnou, klubovnou, hospodářským záze- kupuje, ale i tak jsou podkovy velmi citlivou
mím a 5 hektary pozemků s výběhy, první, co záležitostí. Ustájení koně stojí celkem 6000
vás upoutá, jsou krásné hlavy koní vykukující korun měsíčně. Tak levné je to proto, že nez maštale. Vypadají neuvěřitelně - skoro jako mají zaměstnance a nemusí vyplácet mzdy,
lidové masky z masopustních průvodů, tak a také proto, že mají vlastní louky. Provoz stávěrně je lidová tvořivost dokázala napodo- je se zaměřuje i na rekreační jezdectví a tak
bit. Pan Ladislav Malý je hladí a brouká na ně. si zájemci, začátečníci i pokročilí, mohou
Bukolickou atmosféru občas naruší jen svist zaplatit i výuku, jedna výcviková lekce stojí
letadel z nedalekého aeroportu Ruzyně, to 400,- Kč. Výuka dětí začíná až kolem 10. roku,
abychom nezapomněli, že je 21. století.
protože přece jen musí být fyzicky zdatné
Příběh jezdecké stáje Preláta se začal a dokázat koně ovládat. Stáj nabízí i odborpsát v roce 1992, kdy manželé Malých v resti- nou přepravu koní.
tuci získali zpět majetek, ovšem jeho kořeny
Za ta desetiletí manželé Malých odchosahají do 70. let minulého století, protože La- vali spoustu zvířat. Některé koně mají už i 20
dislav Malý, kdysi horník, a jeho žena Renata, let v podstatě na dožití. I péče o starší kusy
kdysi rehabilitační sestra, se potkali v jez- se humanizovala. Za socializmu, pokud kůň
deckém oddíle. Od té doby uplynulo 40 let přestal aktivně jezdit, následovala nevyhnua oba tento čas darovali koním. „Už dříve jsem telná transformace na salám a maso, dnes se
se staral o chov koní na Praze 5, tehdy jich bylo pečuje o koně staré 27 i více let.
asi 20, ale až časem přišla skutečná odbornost.
Rozdíl je v tom, že tenkrát koně patřili jinému,
většinou ČSTV, dnes jsem vlastníkem já,“ říká
Ladislav Malý. Horničinu pod zemí vyměnil
za neméně náročnou dřinu, ale na čerstvém
povětří. Když tedy měli šanci dělat na svém,
neváhali a dobrovolně na sebe vzali břemeno trvalé, nikdy nekončící služby těmto
překrásným zvířatům. Pro celou rodinu je to
řehole, kterou vydrží jen nadšenci. Jedinou
jejich snahou a cílem je, aby na jejich farmě
bylo koním i lidem dobře.
V současnosti mají 23 koní, závodní, rekreační a chovné, některé jsou jejich vlastní,
jiné mají jen v péči. Ač se cena jednoho koně
pohybuje od několika tisícovek po několik
stovek tisíc korun, to v případě koní určených pro vrcholový jezdecký sport, „výdělek“
nemají prakticky žádný, vše investují zpátky
do koní, včetně dědictví i úspor. Podnikání
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Ve stájích Preláta manželů Malých najdete české teplokrevníky, nejrozšířenější plemeno v ČR, a anglické plnokrevníky. Plnokrevníci
jsou chováni pro dostihový sport a musí mít
průkazný rodokmen sahající do 18. století.
Anglický plnokrevník má uzavřenou plemennou knihu - tzn. že do plemenné knihy může
být zapsán pouze kůň, jehož oba rodiče jsou
v plemenné knize anglického plnokrevníka. Ladislav Malý vlastní kompletní svazky
plemenných knih celého československého
jezdeckého sportu. Ve stáji Preláta jsou ustájeni vyřazení nebo už starší dostihoví koně.
Teplokrevníci se chovají pro parkurový sport
nebo drezúru. „Provozujeme všechny tyto
sporty,“ vysvětluje pan Malý. „Mám všechny
plemenné knihy a pamatuji všechny dědečky
i babičky dnešních šampiónů, některá jména
jsou opravdu velmi slavná. K vrcholovému jezdeckému sportu musí mít talent oba – jezdec
i kůň s odpovídající genetickou výbavou. Špičkový závodní jezdec musí mít v záloze tři i více
koní, z nichž každý stojí několik set tisíc i víc,
a to jsou už jiné peníze. My neusilujeme o špičkové výkony, jezdectví u nás je pouze rekreační.
Lidem nabízíme odpočinek, koním odbornou
péči a láskyplné zázemí.“
Až jednou majitelé jezdecké stáje Preláta
v Přední Kopanině na Praze 6 přijdou do nebe,
a to se určitě stane, bude mít podobu šťavnatých strání s pasoucími se šťastnými koňmi.
Více informací:
Jezdecká stáj Preláta, Preláta 18,
164 00 Praha 6, Přední Kopanina,
www.prelata.websnadno.cz
(red)
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překvapivě
čerstvý
festival
nejen
pro starší
a pokročilé

pořádají

VSTUP
ZDARMA

TVŮRČÍ DÍLNY
TANEC

středa
1. 10. 2014
10–18 hodin
PÍSECKÁ BRÁNA
+okolí
K Brusce 5
Praha 6

Petr Spálený
+Miluše Voborníková
+Apollo Band
Petra Černocká
Tata Band
/swing/dixieland/

DIVADLO

Fresh
Senior
Festival

HUDBA

PORADNY

Pořadatelem Fresh senior festivalu je Porte ve spolupráci s MČ Praha 6 a Hlavním městem
Prahou, projektem SENSEN Nadace Charty 77 konta Bariéry a produkční společností Taktum.

mediální partneři

partneři

19

Vyzkoušejte si,
jaký model
škoda 4×4 Vám
nejlíp sedne

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Yeti Outdoor a Superb: 4,2–9,3 l/100 km, 109–217 g/km

Přijďte na Dny testovacích jízd ŠKODA a hrajte
o nový vůz Rapid Spaceback na celý rok zdarma.
Naše modely 4×4 jsou připraveny dokázat vám, že bezpečně sedí nejen na silnici, ale že sednou i vám. Hodí se do každého
počasí i terénu a klidně jim naložte, co se do nich vejde. Zúčastněte se Dnů testovacích jízd ŠKODA přímo ve vašem městě
a užijte si spoustu zábavy a soutěží o ceny. Vyhrát můžete i nový model ŠKODA Rapid Spaceback na celý rok zdarma!
KDY: 13. 9. 2014 KDE: Pohádkový les - OC Galerie BUTOVICE
testovacijizdyskoda.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39
162 00 Praha 6
Tel.: 800 10 12 12
www.prerost-svorc.cz

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Nušlova 4/2515
155 00 Praha 5
Tel.: 235 518 867
www.prerost-svorc.cz

