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přemýšlím mnohdy docela dlouho do-
předu, o čem budu v úvodníku psát, aby to 
mělo hlavu a patu, dalo se to číst, a také po-
kud možno přineslo něco nového, vtipného 
nebo zajímavého. Už dlouho jsem chtěl na-
psat o Semaforu, o jeho nelehké situaci, do 
níž se bez svého zavinění dostal díky snížení 
slíbených dotací, o tom, jak musí – už zase, 
bohužel – kvůli tomu bojovat o svoji existen-
ci. Divadlo, které je stejně legendární jako to 
Osvobozené, tvůrce, který stojí v jedné řadě 
s W+V. Jenomže na tuhle legendu se můžete 
pořád ještě jít podívat naživo! 

Mezitím uplynuly prázdniny, školní 
i divadelní, a Jiří Suchý vypracoval plán, jak 
mizině čelit. Včetně bleskového napsání 
a zinscenování hry Mizina číhá (viděl jsem 
předpremiéru, moc jsem se bavil a vřele do-
poručuji). Plán zveřejnil na svých webových 
stránkách a facebooku a svoje příznivce ma-
jící rádi poetiku a humor Semaforu (mezi 
ně se hrdě řadím i já) požádal o jeho šíření. 
A k  tomu opravdu došlo mírou nevídanou. 
Vzedmula se ohromná internetová vlna pod-
pory a nabídek pomoci, až to zaskočilo i sa-
motného klasika.  

Ale protože ne všichni mají možnost běžně 
pracovat s počítačem, řekl jsem si, že nejlépe 
přispěji svoji troškou do mlýna, když nápa-
dům pana Suchého na to, jak Semafor ales-
poň částečně ekonomicky stabilizovat, věnuji 
prostor úvodníku v tištěném časopise. A to 
hned v září, tedy na počátku divadelní sezóny, 
pro Semafor už 57. (slovy padesáté sedmé).  

Jiří Suchý zveřejnil jakési devatero způ-
sobů, jak Semafor zachránit a záleží na 
každém, jestli nějaký z  nich oslyší. Dále 
budu volně citovat.

První bod je nejjednodušší: uživatelé face-
booku mohou svoji podporu vyjádřit tím, že 
na svých stránkách rozšíří odkazy na zásadní 
sdělení a články divadla.

Také druhý způsob je jednoduchý: prostě 
si zakoupit vstupenku na představení v za-
čátku sezony, kdy návštěvnost divadel bývá 
znatelně nižší než v pozdějších měsících. 
(Aktuální program Semaforu na  září a kon-
takt na pokladnu naleznete na str.  12).

Třetím způsobem pomoci je zakoupení 
tzv. Předražené vstupenky. Divák se může 
dobrovolně rozhodnout, přihodí-li k  ceně 
lístku ještě 100,- Kč navíc. V tom případě do-
stane výtvarně zpracovaný certi� kát, že se 
stal šlechetným sponzorem divadla Semafor.  
(Jelikož se nepřestávají ozývat hlasy těch, 
kteří se do divadla nedostanou, a přesto by 
chtěli přispěchat ku pomoci, chystá se i další 
typ certi� kátů.)

Za čtvrté může divadlo podpořit ten, kdo 
si zakoupí biblio� lské vydání publikace, na-
zvané Ilustrovaná historie pohrom, které 
potkaly Semafor během jeho 56 sezon. Au-
torem kreseb i textu je Jiří Suchý, publikace 
vychází začátkem září v nákladu 300 číslova-
ných kusů, stojí 1  500,- Kč a pořídit si ji lze 
v prodejně Klokočí u vchodu do divadla.

Pátý bod nabídky je určen zámožnějším 
občanům. Za 2 500,- Kč se mohou v sobotu 

17. října zúčastnit velmi okázalé galapremié-
ry semaforského koncertu KURT WEILL – BA-
LADY A SONGY, který bude přenášet Česká 
televize. Zmíněný skladatel je znám jako au-
tor písní ve slavné Žebrácké opeře Bertolda 
Brechta nebo později řady brodwayských 
muzikálů. Jiří Suchý se pokusil tuto klasiku 
odít do současnějšího roucha, a to způso-
bem sobě vlastním. 

Šestý bod je určen � rmám, kterým Sema-
for za jejich sponzorství nabízí zapůjčení di-
vadelního sálu (pouze za náklady) s případ-
nou účastí vyžádaných protagonistů divadla 
(bez nároku na honorář) a řadu dalších pro-
tislužeb jako projevu vděčnosti za pomoc 
v horších časech.  

Sedmý bod - od listopadu bude možné 
pořídit v pokladně dárkové bianco vstupen-
ky, které budou mít výtvarně pojednanou 
vánoční obálku a které později obdarovaný 
bude moci vyměnit za lístky na představení 
dle svého výběru.

Za osmé: pro sběratele a pamětníky budou 
od prosince v obchodě Klokočí k dostání nej-
různější historické semaforské tiskoviny (no-
voročenky, pozvánky, staré programy apod.)

Posledním, devátým bodem by byla pod-
pora veřejnému apelu a pozvednutí hlasu 
všech příznivců divadla Semafor. Podle J. S. je 
přichystán jen pro všechny případy, až kdy-
by předešlé aktivity selhaly. Snad neselžou.

Jiří Hruška



Bělohorská bude příjemnější. Lavič-
ky, stromy a předzahrádky. Bělohorská 
ulice je významnou pražskou obchodní 
třídou, klíčovým veřejným  prostranstvím 
Prahy 6 a místem se značným potenciálem 
pro rozvoj.  Koncepční studie,  která v  nej-
bližších měsících vznikne, pomůže vytvořit 
konkurenceschopnější a příjemnější  uli-
ci. Institut plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy (IPR Praha) v těsné spoluprá-
ci s  městskou částí Praha 6 bude od září 
2015 zpracovávat koncepční studii, která 
poslouží jako podklad pro budoucí revita-
lizaci ulice. Napomůže ke koordinaci jed-
notlivých investičních záměrů tak, aby rea-
lizované zásahy odpovídaly významu ulice 
a reagovaly na současné potřeby obyvatel 
města. Koncepční studie naváže na rekon-

strukci tramvajové trati a tramvajových 
zastávek z loňského roku. Tehdy sice došlo 
k  výměně kolejí, nevznikla však celková 
koncepce, která  by vytvářela kvalitnější 
a přívětivější veřejná prostranství pro oby-
vatele této ulice. Nyní se  proto architekti 
a urbanisté zaměří na smysluplnou ob-
novu navazujících veřejných  prostranství, 
které by poskytly příjemný prostor pro se-
tkávání. Jde o úsek od Patočkovy ulice, kde 
již výměna kolejí proběhla, až po Dlabačov, 
který rekonstrukce čeká až v dalších letech. 
V  rámci rekonstrukce budou například 
upraveny chodníky, které budou rozšířeny 
a  vydlážděny, doplněny nebo vyměněny 
lavičky, kontejnery a další mobiliář. Zlepší 
se i podmínky pro umístění restauračních 
předzahrádek. Pro zjednodušení přechá-

zení z  jedné  strany ulice na druhou bu-
dou přidány přechody, ulice bude celkově 
dopravně zklidněna a  budou zavedena 
bezbariérová opatření. Koncepční studie 
prověří i možnost výsadby nových stromů, 
kterými by byla doplněna kaštanová alej. 
Rekonstrukce však nemůže proběhnout 
bez většího zapojení občanů, kteří v  ulici 
bydlí  nebo ji denně používají. Občanská 
účast bude mít dvě fáze. V   první, která 
proběhne v září 2015, budou aktualizová-
ny výsledky participace z předchozích let. 
V této fázi bude doplněno hodnocení sou-
časného stavu a zjišťovány aktuální potře-
by uživatelů Bělohorské ulice. V druhé fázi, 
po vytvoření koncepční studie, budou mít 
občané možnost zkonzultovat a okomen-
tovat návrh studie.

Radnice nesouhlasí s výstavbou by-
tového komplexu v lokalitě Císařského 
mlýna. Developerský záměr na dostav-
bu areálu bývalých bubenečských pa-
píren bytovým komplexem v  lokalitě 
Císařského mlýna nenašel u radnice 
Prahy 6 podporu. Přesto by si vedení 
radnice oživení tohoto cenného mís-
ta přálo. Areál bývalých bubenečských 
papíren představuje významnou indu-
striální památku. Je umístěn v blízkosti 
řeky Vltavy v záplavové zóně. Záměrem 
VCES Property Development je demo-

lice některých objektů, přestavba 6 
budov a dostavba dalších 13 budov na 
nadzemních pilotech se 302 bytovými 
jednotkami. Bytový komplex by měl 
zaujmout 18 tisíc metrů čtverečních. 
Dalších víc než 3 000 metrů čtverečních 
by obsadila administrativa, obchody 
a menší restaurace. Potřebných by bylo 
463 parkovacích míst. Součástí zámě-
ru je i vnitřní park s  revitalizovanou 
plochou Papírenského rybníku, kraji-
nářská úprava plavebního kanálu a ve-
řejného prostoru.

Uvažujete, že začnete chovat včely 
a rádi byste se nejdříve podrobněji do-
zvěděli, co včelařství obnáší? PRAHA 
POTŘEBUJE VČELY, to je název kurzů pro 
pražské zájemce o včelaření. Naše hlav-
ní město oplývá krásnými přírodními 
zákoutími, ale zachování jejich druhové 
rozmanitosti závisí na kvalitním opylení. 
V Praze je však 10x méně včelstev, než 
bylo před třiceti lety. Proto i naše zelená 
a kvetoucí PRAHA POTŘEBUJE VČELY, což 
je také název kurzů pro pražské zájemce 
o včelaření, které za fi nanční podpory 
Magistrátu hl. města Prahy pořádá Spolek 

pro rozvoj včelařství MÁJA v Agroenvi-
ronmentálním vzdělávacím centru – vče-
lařském Areálu MÁJA v  Praze 6 - Ruzyni.
Jestliže uvažujete, že začnete chovat vče-
ly a rádi byste se nejdříve podrobněji do-
zvěděli, co včelařství obnáší, pak je kurz 
PRAHA POTŘEBUJE VČELY právě pro vás. 
Kurzy se uskutečňují pod vedením zku-
šeného včelařského odborníka a přírodo-
vědce RNDr. Václava Švamberka. Získáte 
základní informace o včelách a víkendo-
vém hobby včelaření, uvidíte výběr z vče-
lařských fi lmů, navštívíte ukázkový včelín. 
Každý účastník získá brožuru „To nejzá-

kladnější o včelařství pro nevčelaře“. Kurz 
se koná vždy v neděli od 10 do 18 hodin 
v termínech 27. září 2015, 17. dubna 2016, 
15. května 2016, 21. srpna 2016, 11. září 
2016. Počet účastníků v jenom kurzu je 
10. Účastnický příspěvek činí 300,- Kč, 
zahrnuje občerstvení. Přihlášky posílej-
te na e-mail: spolek@majabee.cz. Další 
informace poskytne a na otázky odpoví 
koordinátorka kurzů Radka Ingrová, mo-
bil 731 440 599, e-mail: radkamajabee.cz. 
Více o organizátorovi kurzů se dozvíte na 
www.majabee.cz.

Hledá se nájemce usedlosti Lad-
ronka. Rada městské části vypsala vý-
běrové řízení pro pronájem usedlosti 
Ladronka. Tento volnočasový areál 
a restaurace chce pronajmout na deset 
let minimálně za 80 000 korun měsíč-
ně. Současný provozovatel, společnost 
Ladronka s.r.o., kterému na jaře Praha 
6 vypověděla smlouvu, s  postupem 
městské části nesouhlasí. Smlouvu po-
važuje za platnou. 

Na Praze 6 v Dejvicích a Ruzyni byly 
nově pojmenovány ulice. 

Dejvice - V Trníčku. Vychází západním 
směrem z Horoměřické proti severnímu 
konci ulice K vršíčku, stáčí se k jihozápadu 
a rozvětvuje se v zástavbě garáží do pěti 
krátkých ramen, která slepě končí. Návrh 
na pojmenování dosud bezejmenné ulič-
ky na katastrálním území Dejvice, vedou-

cí od Horoměřické ke skupinám garáží, je 
předkládán z podnětu místních obyvatel 
z toho důvodu, že tato komunikace je čas-
to omylem považována za vedlejší ulici Ve 
skalách, i když tak není označena. Podle 
místopisné komise a ve shodě s městskou 
částí je nejspolehlivějším řešením tuto 
komunikaci pojmenovat.

Ruzyně - Na Humnech. Pojmenová-

ní navazující na název sousední ulice Za 
humny. Vychází východním směrem ze 
severní větve ulice Za humny, lomí se 
k jihovýchodu, dále se lomí k severový-
chodu, vede podél jižní hranice parcely
č. 883 a slepě končí. Návrh na pojmeno-
vání nové ulice na k. ú. Ruzyně je před-
kládán na žádost městské části z důvodu 
nové výstavby v dané lokalitě.
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Ředitel Kolejí a menz Univerzity Kar-
lovy Jiří Macoun jeho slova doplňuje: 
„Koleje a menzy Univerzity Karlovy 
v Praze velice vítají otevření nové slu-
žebny městské policie na kolejích Na 
Větrníku. Tento krok vnímáme jako zavr-
šení naší snahy o navázání užší spolupráce 
s městskou policií v této oblasti Prahy, od 
které si slibujeme nejen posílení bezpeč-
nosti našich studentů a studentek, ale je 
to také náš společný příspěvek k ideálnímu 
soužití velkého kolejního areálu se svým 

okolím. Osobně chci potom velmi poděko-
vat řediteli městské policie na Praze 6 panu 
Zdeňku Kovandovi a celému týmu jeho 
spolupracovníků, bez jejichž podpory by 
se celá záležitost jenom těžko realizovala.“ 
Slavnostního otevření služebny se vedle zá-
stupců městské policie a Univerzity Karlovy 
zúčastnili také čelní představitelé Městské 
části Praha 6. „Jsem ráda, že městská policie 
získala v této lokalitě plnohodnotnou slu-
žebnu. Věřím, že mimo jiné pomůže tomu, 
aby se studentky vysokoškolských kolejí 

cítily Na Větrníku bezpečněji,“ uvedla mís-
tostarostka městské části Petra Kolínská.  
Občané mohou strážníky na této služebně 
navštívit v době úředních hodin, a to v úte-
rý od 16:00 do 17:00 hodin a ve čtvrtek od 
17:00 do 18:00 hodin. Mimo úřední hodiny 
městská policie doporučuje kontaktovat 
strážníky prostřednictvím linky tísňového 
volání 156. Se svými strážníky - okrskáři se 
může veřejnost seznámit také prostřednic-
tvím webových stránek městské policie – 
Najdi svého strážníka okrskáře.

Městská policie slavnostně otevřela 
novou okrskovou služebnu, která se na-
chází v areálu kolejí Větrník, v ulici Na 
Větrníku 2. Přestěhovala sem strážníky 
ze služebny Čílova, která pro ně neměla 
dostatečné zázemí. Prostory pro strážní-
ky z Prahy 6 nabídly Koleje a menzy Uni-
verzity Karlovy v Praze, které také hradily 
stavebně technickou část rekonstrukce. 
O vybavení se postarala městská policie.  
Na služebně bude kmenově zařazeno 6 
strážníků okrskářů, kteří zde budou slou-
žit v nepravidelném režimu. „Umístění slu-
žebny v areálu vysokoškolských kolejí bude 
výhodné nejen pro samotné studenty, ale 
také pro rezidenty, kteří bydlí v této lokalitě 
a lokalitě Malého Břevnova, v oboře Hvěz-
da, Petřin a Střešovic,“ uvedl ředitel Měst-
ské policie Praha Eduard Šuster.

Využití objektů v ulici Čkalova pro pobočky státní správy. Vedení Prahy 6 chce dostat zpět na území šesté městské části některé 
úřady státní správy a další významné organizace. Zázemí by našly v prostorách objektu ve Čkalově ulici č. 18, který se MČ neúspěš-
ně pokusila odkoupit. Majitel objektu je ale ochotný tyto prostory orgánům státní správy pronajmout. Na Prahu 6 by se tak mohly 
přesunout tyto instituce:

• Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 6 (momentálně se nachází na území Prahy 7, nábřeží 
Kpt. Jaroše 1000/7),

• Obvodní soud pro Prahu 6 (nedávno se přestěhoval na Prahu 10 do justičního areálu Na Míčánkách, ul. 28. pluku 1533/29b, 
s dislokovaným pracovištěm na Praze 2 (Legerova 7),

• Obvodní státní zastupitelství Praha 6 (v současnosti je na Praze 10, U Roháčových kasáren 1500),
• Česká správa sociálního zabezpečení (na území Prahy 6 žádné územní pracoviště nemá, Pražská správa sociálního zabezpeče-

ní sídlí na Praze 8, Trojská 1997/13a, ČSSZ má územní pracoviště na Praze 9 - Sokolovská 855/225 a Bohušovická 539, v Praze 
3 - Olšanská 3, v Praze 10 - Olšanská 1536/8 a v Praze 1 - Biskupská 1752/7),

• Odbory dopravně správních agend městských úřadů v okrese Praha (registr řidičů, registr vozidel, odd. správního řízení 
MHMP se nachází na Praze 4, Na Pankráci 1685/17, 19, s detašovanými pracovišti na Praze 10 - Bohdalec, Praze 3 - Jarov, Praze 
5 - Stodůlky a Praze 9 – Vysočany),

• Katastrální úřad pro hlavní město Prahu (sídlem na Praze 8, Pod Sídlištěm 1800/9, na území Prahy 6 nemá žádné detašované 
pracoviště), VZP.

Záměrem vedení radnice je dostat takovéto instituce zpět na území Prahy 6 a vyhovět tak potřebám občanů.

Ladronkafest 2015 – soutěž stu-
dentských kapel. V rámci volnočaso-
vého festivalu Ladronkafest proběhne 

i letos tradiční oblíbená Soutěž stu-
dentských kapel. Jde už o 13. ročník 
amatérského hudebního klání, do kte-

rého se může zapojit jakákoli kapela 
či samotný talentovaný umělec. Každá 
hudební skupina musí splnit jedinou 

ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Z p r á v y  Z   M ě s t s k é  č á s t i
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Napadení smrků pichlavých (stříbr-
ných). Také na území Prahy 6 jsou smrky 
pichlavé (stříbrné) napadené mšicí smr-
kovou, která způsobuje jejich usychání. 
První známky napadení těchto dřevin 
mšicí smrkovou jsme na území Prahy 6 
zaznamenali už začátkem května 2015. 
Napadené smrky byly okamžitě ošetřeny 
postřikem vybraným insekticidem. Pokud 
byl postřik proveden včas, měl by být do-
statečně účinný. U stromů, u kterých nebyl 
postřik do této chvíle proveden, je v tuto 

chvíli zbytečný. Na některých jedincích 
se vyskytly larvy slunéčka sedmitečného, 
které si dokáže se mšicemi také poradit. 
Tyto stromy nebyly chemicky ošetřeny, 
protože by došlo i k úhynu slunéček (ne-
ošetřené dřeviny jsou v podobném stavu 
jako ty chemicky ošetřené). Situaci na 
pozemcích svěřených Odboru životního 
prostředí ÚMČ Prahy 6 průběžně monito-
rujeme a jednotlivé kroky a ošetření jsou 
vedeny ve spolupráci se Státní rostlinolé-
kařskou správou (SRS).

podmínku: více než polovina členů 
musí být studenty, kterým ještě neby-
lo 26 let. Čtyři kapely, kterým fanoušci 
dají nejvíce hlasů, postoupí do finále 
a mohou si zahrát před publikem přímo 
na Ladronkafestu, a to v sobotu 12. září 
2015. Soutěžit se zde bude opět o ap-
laus fanynek a fanoušků. Jeho intenzitu 
změří pořadatelé a kapela, která bude 
odměněna nejintenzivnějším potles-

kem, se stane absolutním vítězem Sou-
těže studentských kapel 2015. Festival 
nabízí jedinečnou šanci představit ve-
řejnosti amatérské studentské kapely 
nebo samotné umělce. Absolutnímu 
vítězi bude nabídnuta možnost nahrát 
si DEMO v profesionálně vybaveném 
nahrávacím studiu na ČVUT a odehrát si 
ještě ten večer opravdový koncert před 
narvanou Ladronkou.

Cyklistický závod Author Praž-
ská padesátka s Wüstenrotem se 
pojede 19. září

17. ročník tradičního závodu na horských 
kolech určeného pro širokou veřejnost se 
bude konat 19. září 2015.  Author Pražská 
padesátka s Wüstenrotem je součástí pres-
tižní série závodů Author Maraton Tour. Na 
startu se každoročně sejde kolem tisícovky 
účastníků. Jeho padesátikilometrová trasa 
začíná a končí v pražských Dejvicích, mezi 

tím projíždí krásným prostředím Divoké 
Šárky, dále přes Horoměřice do Zákolan 
a kolem zříceniny hradu Okoř zpět. Akce 
se vždy nese v přátelské atmosféře. Kromě 
jednotlivců jsou vypisovány také soutěžní 
kategorie týmů. Letos bude mít závod také 
charitativní rozměr – z každé registrace 
poputuje na sbírku Výboru dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové 50 korun. Více infor-
mací o závodu a přihlášení naleznete na in-
ternetových stránkách www.prazska50.cz.

Tato unikátní charitativní akce se 
uskuteční ve dnech 3. - 12. 9. 2015 non-
-stop na Letné v  blízkosti metronomu. 
Za každý kilometr na vyznačené dráze, 
který kdokoliv z nás ujde, uběhne, proje-
de na bruslích nebo na odstrkovadle – styl 
je zcela libovolný, partneři věnují 10 ko-
run na vybrané projekty prostřednictvím 
Nadace Terezy Maxové. Více o jednotli-
vých projektech, které čekají na pomoc 

(např. navrácení dětí z ústavů zpět do ro-
din, podpora pěstounské péče, maminek 
nebo rodin s malými dětmi v tíživé situaci, 
týraným dětem a dalším…) naleznete na 
www.teribear.cz.  Do projektu se zapo-
jil i dealer ŠKODA z  Prahy 6 – PŘEROST 
A ŠVORC AUTO. V  místě akce se můžete 
zejména během víkendu 5. - 6. září setkat 
s novou Fabií a s běhajícími či jinak zapo-
jenými zaměstnanci této společnosti. 



Říká se, že herectví je jen jedno, 
dobré nebo špatné, stejně jako se role 
nerozlišují na velké a malé, protože 
záleží na herci, jakou ji stvoří. Zrovna tak 
by bylo mylné se domnívat, že loutkové 
divadlo je uměním určeným dětem, nikoli 
dospělým. Zkušenosti loutkoherečky Ka-
teřiny Tschornové to potvrzují:

„Loutkové divadlo ve spojení s dětským pu-
blikem je ta nejúžasnější věc, která mě nejvíc 
baví. Přiblížení se dětskému divákovi nezna-
mená přehánět, ale herec si může dovolit větší 
expresivitu výrazu. Komunikace loutky a dětí 
funguje stoprocentně a bezprostředně. Děti 
s  loutkou mluví, hádají se s ní, přesvědčují ji, 
sápou se po ní, napodobují herce a opakují 
dialogy nebo si je samy vymýšlejí, chtějí ji vo-
dit, vzít si ji domů. Je to jejich cesta k divadlu.“ 

A proč loutky milují dospělí? Podle Ka-
teřiny to není žádná záhada: 

„Pokud vůbec loutky účinkují v předsta-
vení pro dospělého diváka, většinou je to 
režisérský záměr, který dospělému otvírá 
nečekaný pohled na věci. Mám zkušenost, 
že si dospělí neobyčejně užívají i dětská 
loutková představení a spolupracují s her-
ci a příběhem stejně jako jejich  děti. Je to 
podle mě proto, že se člověk rád vrací do 
dětských let spojených většinou s pocitem 
bezpečí, bezstarostnosti, radosti a zážitku 
krásy. Je to zkrátka krásné, barevné, zají-
mavé divadlo, zážitek jedné a půl hodiny 
bezpečného světa, kdy nic zlého nehro-
zí. Lidé všeobecně si rádi hrají a dospělí 
k  tomu nemají moc příležitostí, pokud si 
je sami vědomě nevytvářejí svými koníčky. 

Hravost na jevišti i  v  hledišti je povolena 
a dospělí na to rádi přistoupí.“

Před šesti lety spojila Kateřina Tschor-
nová divadlo se sociální oblastí, proto-
že podle ní by i divadlo mělo pomáhat 
tam, kde je třeba. Začala spolupracovat 
s Markou Míkovou, organizátorkou před-
stavení pro děti v  nemocnicích. Hraní 
pro dětské pacienty se od té doby stalo 
přirozenou součástí jejích hereckých šta-
cí. Je to hraní mimo vyzkoušené známé 
prostředí, rámec jeviště a kulis, bez opory 
textu a naučených dialogů, kde naplno 
zhodnotí dvacetileté zkušenosti a využije 
talent k  improvizaci a hereckému řešení 
nečekaných situací. 

„Improvizaci přímo miluju!“ říká 
nadšeně. „Improvizace je pro mě ukáz-

Kateřina a krásné loutky – 2. část
Loutkoherečka Kateřina Tschornová (*1975), absolventka Katedry alternativního divadla na DAMU a francouzského jazy-

ka a literatury na FF UK, působí v Divadle Minor. Spolupracovala se Studiem Studia Y, hrála v tanečním divadle a v divadle 
poezie. S loutkami povzbuzuje dětské pacienty v nemocnicích, příležitostně průvodcuje na zámku Veltrusy, působí jako 
překladatelka francouzštiny a v tomto jazyce také hraje ve Francouzském institutu představení pro děti české i francouz-
ské. Vede rozvojové projekty Ekumenické akademie Praha. Žije v Brandýse nad Labem a v Praze 6. 

Kateřinu Tschornovou jsme představili v 1. části rozhovoru již před prázdninami v čísle 6 časopisu Veleslavín39. Uvedla 
zde, že k jejímu prvnímu setkání s loutkami došlo ještě na střední škole - v dramatickém kroužku v adaptaci povídky Jana 
Wericha Tři sestry a jeden prsten. Loutkové divadlo je podle ní výtvarně herecké kouzlení na jevišti a je specifi cké v tom, že 
docílí i efektů pro lidské divadlo nedosažitelných. 

BEZPEČNÝ SVĚTBEZPEČNÝ SVĚTBEZPEČNÝ SVĚT
HRAVOST POVOLENAHRAVOST POVOLENAHRAVOST POVOLENA

Kateřina Tschornová v roli trpaslice Li-Chao z inscenace Sněhurka aneb 2. generace

6



něná tvůrčí svoboda. V  tradičním diva-
dle se s loutkami improvizuje spíš vý-
jimečně, a to většinou při zkouškách, 
když se hledá optimální tvar, a někdy při 
představení, když se něco stane - třeba 
někdo zapomene rekvizitu a musí se 
hrát, aby se představení nezastavilo. 
V  nemocnici u lůžka dětských pacientů 
musím s  loutkou improvizovat velmi 
často. Vycházím z  toho, jak se dítě - di-
vák a pacient zároveň - zrovna v tu chvíli 
cítí, co má kolem sebe, snažím se po-
znat, co chce, něčeho se chytím a pak 
už to jde samo. V  nemocnici je jevištěm 
cokoli – postel dětského pacienta, ne-
mocniční stolek, židlička, hraje se, jak to 
jde a co prostor umožní. Avšak zásadní 
je, že předvádíme opravdové divadlo. 
Když do divadelního prostředí děti samy 
nemůžou jít, pak si jeviště vytvoříme 
kdekoli. Loutka je komunikátor, dítě jí 
jako hračce důvěřuje, uvolní se a řekne, 
co zrovna potřebuje sdělit. Vůbec nevadí, 
že děti nejsou v opravdovém divadle, kde 
je opona a sál - k  vytvoření iluze divadla 
stačí velmi málo.“

Loutkové divadlo má díky působení 
celých generací slavných loutkářských 
rodů v  Čechách a na Moravě jedineč-
nou a skvělou tradici amatérského hra-
ní. Podle Kateřiny mají profesionálové 

tu výhodu, že jsou technicky, hlasově 
a pohybově vycvičení a bravurně zvlá-
dají vše najednou. 

„Jde o to, že když je divadlo odehrané 
profesionálně dobře, člověk má pocit, 
že odchází s  vyjevenou pravdou a bere ji 
vážně, byť s ní třeba nesouhlasí. Pokud je 
výkon špatný, neumětelský, herec se jen 
předvádí a spolupráce s  divákem nefun-
guje, člověk mu nevěří a pak nevnímá 
divadlo, ale nedostatky a jen čeká, až už 
to skončí. Navíc profesionální herci se 
léty hodně vyhrávají, amatér nikdy nemá 
tolik příležitostí. Amatérské divadlo má 
svá specifika a kouzlo a s profesionálním 
divadlem ho srovnávat dost dobře nelze, 
tak jako nelze srovnávat činoherní diva-
dlo s loutkovým.“

Některé kulturní oblasti světa daly 
vzniknout velkolepým tradicím lout-
kového, dodnes živého divadla, jako 
je například indonéské stínové  loutko-
vé divadlo wayang kulit, nebo japonské 
bunraku. Ale nebyla by to lidská mysl, 
kdyby loutky neustále nepokoušela 
všemi možnými experimenty moderní 
doby, protože i to loutkám zajišťuje neu-
stálý vývoj. Neláká Kateřinu vyjít za lout-
kami za česká humna, do širého světa? 

„Exotika mě neláká, a i když bych si 
možná takové loutky ráda zkusila, abych 

zjistila, co umí, nevyhledávám je, stačí 
mi český Kašpárek. Tíhnu spíš k novátor-
ské formě a technice, než ke specifické kul-
tuře. Například vodění loutky - jsou i tako-
vé, kdy jedna loutka vyžaduje spolupráci 
pěti až šesti lidí. Teď mám na mysli před-
stavení amerického loutkáře, malíře, per-
formera a zakladatele divadla The Bread 
and Puppet Theatre Petera Schumanna 
v  90. letech v Divadle Archa. Koordina-
ce herců musí být dokonalá. Hodně zají-
mavé jsou například i pokusy napodobit 
loutkou chůzi a tanec Michaela Jacksona, 
ale i to je o technice vodění loutek.“ 

To nejdůležitější na loutkové téma říká 
Kateřina Tschornová až v závěru setkání: 

„Člověk projde lecčím, ale ať zakusí, 
co chce, v  zásadě tíhne ke kráse, esteti-
ce, k přátelství, k základním hodnotám. 
To platí i v  loutkovém divadle. Obyčejný 
český Kašpárek je ve všech generacích 
dětí stále nejoblíbenější postavou, možná 
i v tom se projevuje snaha o návrat k ově-
řeným a přirozeným hodnotím - co je hez-
ké, milé, estetické, kvalitní, klasické, to je 
důležité a to přetrvá. Mile dřevěný způsob 
pohybu krásně vypracované loutky fun-
guje vždycky. Představení je pro dítě i do-
spělého oslňující a pravdivá podívaná.“

(red)

Kateřina Tschornová v roli Barbíny (vpravo) z inscenace Hračky
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Pouze jedinou prací, monumentální 
plastikou britské umělkyně Sukhi Barber, 
je Praha 6 zastoupena na sochařském 
festivalu pod širým nebem SCULPTURE 
LINE, jehož 1. ročník  odstartoval 10. červ-
na a potrvá do konce září 2015. Bronzová 
plastika „Vyzařování“ je k vidění na Letišti 
Václava Havla mezi Terminálem 1 a 2 a je 
jednou z 16 sochařských zastávek napříč 
Prahou, kde jsou díla festivalu vystave-
na. Letní přehlídka dvaceti sochařských 
instalací všech forem, velikostí 
a materiálů je poctou současné umělecké 
tvorbě a autorským vzkazem Praze jako 
magickému městu. „SCULPTURE LINE není 
jen pro úzkou skupinu odborníků, ani přes-
ně defi novaným multimediálním či kon-
ceptuálním projektem,“ přibližuje poslání 
festivalu kurátor Michal Trpák. „Jedná se 
o svébytnou výstavu prolínající městem, 
kde při toulkách běžnými i méně známými 
místy každá sochařská zastávka přináší 
překvapení, otvírá nové vidění věcí a sou-
vislostí a nová témata k diskusi.“

Socha sedícího Buddhy tvoří zásadní 
úběžník fi lozofi e a nejdůležitější motiv 
výtvarného umění Asie. Podobu sedícího 
Buddhy zvolila pro svou pražskou pre-
miéru i britská umělkyně Sukhi Barber. 
Ruzyňské Letiště Václava Havla je patrně 
nejvhodnějším prostorem pro prezenta-
ci plastiky Vyzařování. Václav Havel byl 
znám svým obdivem k východní fi lozofi i 
a častými kontakty s  tamními mysliteli. 
Téměř třímetrová majestátní socha se-
dícího Buddhy, umístěná do klíčového 
dopravního uzlu střední Evropy, vyzařuje 
klid a harmonii, které pomocí křídel le-
tadel přenáší do celého světa. Právě tato 
socha se stala symbolem celého ročníku 
festivalu. Místo kompaktní hmoty au-
torka vytvořila Buddhovo tělo pomocí 
transparentního obrysu tvořeného jem-
nou sítí složenou z  malých postaviček 
sedících Buddhů. Mírná Buddhova mysl 
a laskavost srdce vyzařují svou energii bez 
omezení hmotou. 

Sukhi Barber (*1971), rodačka z ang-
lického Hertfordshire, vystudovala The 
City and Guilds of London Art School. Po 
ukončení studia odcestovala do Indie, 
kde strávila dalších 12 let studiem bud-
histické fi losofi e a tvorbou soch míst-
ními tradičními technikami. Od r. 2010 
vystavuje svá díla z  bronzu a dřeva, ale 
podstatnou část její umělecké činnosti 
tvoří kresba, portrétní kresba a zejména 
restaurování soch ve veřejném prostoru. 

K  nejprestižnějším projektům Sukhi Bar-
ber patří remodelování a restaurování 
plastiky bohyně Lakšmí v lotosové „zahra-
dě snů“ (UNESCO) během rezidenčního 
pobytu v nepálském Káthmandú v letech 
2004 – 2007. Barber je nositelkou mno-
ha ocenění. Dosud uspořádala 44 samo-
statných i skupinových výstav. Expozice 
plastiky „Vyzařování“ je zatím její poslední 
výstavou; protipólem  pražské Ruzyni je 
letiště v  Londýně, kde autorka v součas-
nosti prezentuje další monumentální dílo. 

SCULPTURE LINE, originální „sochař-
ská linka,“ provází návštěvníky a zájemce 
o umění po specifi ckých, méně očekáva-
ných a speciálně vybraných lokalitách. 
Návštěvníci uvidí například už zmíněnou 
téměř třímetrovou plastiku Vyzařování 
na Letišti Václava Havla nebo instalaci 
přímo na hladině Vltavy. Ambicí 1. roč-
níku sochařského festivalu  SCULPTURE 
LINE  je založit po vzoru mnoha světo-
vých metropolí dlouhodobou tradici; klí-
čem k trvalému zájmu veřejnosti o tento 
kulturní počin mají být sochy a výtvarné 
objekty předních domácích  i zahranič-
ních tvůrců, které ozvláštňují a obohacují 
veřejný prostor a zároveň diváka inspirují 
ke kreativnímu hledání nových příběhů 
v kontextu daného místa. Přínosem festi-
valu SCULPTURE LINE je tak nový pohled 
na Prahu i samotná umělecká díla.

„Praze taková akce chyběla,“ řekl při za-
hájení projektu ředitel festivalu Ondřej 
Škarka. „Naším cílem bylo přiblížit díla sou-
časných umělců běžnému divákovi, široké 
veřejnosti. Umění přichází za lidmi do ulic 

a staví se jim do cesty.“ Jednotlivé instala-
ce jsou v centru města i v jeho okrajových 
částech. Lidé na sochy narazí například 
v ZOO Praha, v Botanické zahradě, na 
nádvoří Nosticova paláce, v ulici Na Poří-
čí, v Business Parku Chodov, u Tančícího 
domu, přímo na hladině Vltavy u Galerie 
Mánes, v Dolních Břežanech nebo v are-
álu bobové dráhy na Proseku. „Sochy mo-
hou architekturu nebo veřejný prostor vý-
znamně doplnit a dodat mu další rozměr, 
emoci, příběh či tvář. Doufám, že SCULP-
TURE LINE o tom návštěvníky i obyvatele 
Prahy přesvědčí,“ dodává kurátor výstavy, 
sochař a iniciátor výstav ve veřejném pro-
storu Michal Trpák.

On a jeho umělečtí kolegové si pro ztvár-
nění svých vizí zvolili klasické i méně ob-
vyklé materiály. Vedle bronzu, oceli, dřeva, 
kovu, betonu, železa nebo šamotové či 
keramické hlíny jsou použity i orthobeton, 
polyesterová pryskyřice, laminát, acrystal 
pryskyřice nebo woven wire mesh (kovové 
drátěné pletivo). Festival tvoří především 
tvůrci a osobitá schopnost každého z nich 
vidět prostor tak, jak běžný člověk nedoká-
že. Objevují se mezi nimi jména nastupu-
jící generace výtvarníků i renomovaných 
osobností českého i světového umění: 
Čestmír Suška, Alena Stanická, Michal Ga-
briel, Sukhi Barber, Jakub Flejšar, Matěj Há-
jek, Monika Horčicová, Jaroslav Chramo-
sta, Alexandra Koláčková, Lukáš Rais, Eva 
Roučka, Martin Pertl, Ladislav Plíhal, Vero-
nika Psotková, Štěpán Šefr a Michal Trpák. 
(Více informací na www.sculptureline.cz.)

(red)

„Vyzařování“ nesou do světa stříbrná křídla.
Praha 6 hostí sochařský festival SCULPTURE LINE

Sukhi Barber - Vyzařování
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• začátek ve 12:00
• 100 pohádkových 

postaviček
• atrakce, parní vláček, 

dílny, hrací zóna
• dárky pro děti po celou 

dobu trvání akce

Pohádkový les

12. 9. 2015
Speciální host:
Michal Nesvadba

www.galerie-butovice.cz
/pohadkovyles2015

Nové Butovice

PRAŽSKÝ

PLNOBAREVNÁ A HLAVNÍ VERZE PLNOBAREVNÁ VERZE NEGATIVNÍ

ČERNOBÍLÁ VERZE ČERNOBÍLÁ VERZE NEGATIVNÍ



O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

Pane primáři, laik se setkává s  pojmy 
stomatolog, dentista, zubní lékař. Jedná se 
o synonyma pro stejnou specializaci, nebo 
každý termín znamená něco jiného?

To je otázka na dlouhou odpověď. Alespoň ve 
zkratce: dentista nebyl zubní lékař, ale vyučený 
laborant, který mohl pracovat v zubní ordinaci 
a mohl si sám zhotovovat otisky potřebné pro 
výrobu protéz. Protože hlavně těsně po válce 
byl velký nedostatek zubních lékařů, mnoho 
z dentistů se z nutnosti pouštělo do výkonů, na 
které vlastně neměli oprávnění. Pamatuji si na 
příběh jednoho staršího docenta ze studií, kte-
rý v mládí, po 2. světové válce pracoval někde 
v příhraničí východních Čech a v okruhu 100 km 
byl jediný, kdo mohl aplikovat svodnou anesté-
zii, protože všichni ostatní byli dentisté. Svodná 
anestézie je druh anestézie, kterou používáme 
např. při extrakci dolních stoliček a třenových 
zubů. Samozřejmě bylo zhola nemožné, aby 
všechny extrakce prováděl sám, a proto mnoho 
dentistů naučil této anestézii a trhat zuby. 

Zubní lékaři byli nejdříve všeobecní lékaři, 
kteří se specializovali. Po válce studovali obor 
zubního lékařství čtyři roky, od roku 1955 pět 
let a od roku 1990 šest let. Po vstupu České re-
publiky do EU, kdy bylo potřeba sjednotit způ-
sob výuky, se obor znovu studuje pět let. 

Podobný vývoj měl i udělovaný titul. V  pa-
desátých letech to byl MSDr., dále to byl pro-
movaný zubní lékař a od roku 1966 dostávali 
absolventi stejný titul jako všeobecní lékaři, 
tedy MUDr. Od roku 2008 končí mladí zubaři 
studium s  titulem MDDr.  Stručně řečeno, do 
roku 2008 promovali stomatologové, protože 
absolvovali obor stomatologie, a poté zubní 
lékaři, protože absolvovali obor zubní lékařství. 
Ale samozřejmě to v našem oboru všichni vní-
máme jako synonyma.

V  čem zubní lékařství v  posledních le-
tech pokročilo? 

Stomatologie je velmi technologický obor, 
a proto změny jsou opravdu veliké. Ty největší 
asi nastaly v  protetické stomatologii s  nástu-
pem CAD/CAM technologií. Většinu fi xních 
protetických prací, alespoň na našem oddělení, 
dneska skenujeme. Ať již v laboratoři, kde ske-
nujeme model vzniklý tradičním otiskem, nebo 
speciálním skenerem skenujeme zuby přímo 
v ústech. Těmito postupy vznikne virtuální mo-
del v  počítači, takže laborant již nemodeluje 
vlastní protetiku ručně, ale pouze na obrazovce 
počítače. Vlastní protetický výrobek vzniká po-
tom pomocí speciálních číslicových fréz, popří-
padě různými druhy 3D tisku, někdy v kombi-
naci s tradičním litím. 

Podobně velkého pokroku se dosáhlo 
v  implatologii, kde používáme různé formy 
CT navigace, které umožňují využít nabídku 
kosti v  místech, kde to dříve nebylo možné. 
V místech s nedostatkem kosti ji umíme doplnit 
- to jsou tzv. augmentace.  Na našem oddělení 
se specializujeme na použití fi brinu při těchto 
postupech. Laicky můžeme říci, že fi brin je bíl-
kovina, kterou získáváme speciálním postupem 
z krve pacienta. Je to ona látka, která způsobuje 
na konci velmi složité kaskády sražení krve 
a vznik toho, čemu laicky říkáme „strup“. 

Veliký pokrok také nastal s různými tzv. bio-
aktivními povrchy, kdy doba vhojování implan-
tátu se řádově snížila.

Nesmíme zapomenout na pokrok v záchov-
né stomatologii, ať se jedná o pokrok v adhe-
zivní stomatologii, tedy obecně řečeno v lepení 
bílých výplní, kde dosahujeme o řád větších 
pevností než před několika lety, nebo pokro-
ku v  endodoncii. Endodoncie, tedy čištění 
a zaplnění kanálků po infi kovaném nervu, má 

podstatně větší úspěšnost hlavně z  důvodu 
zavedení nikltitanových nástrojů, na jejichž 
vývoji se také podílíme. Dnes již periapikální 
granulom (laicky nazývaný váček) neznamená 
nutnost extrakce nebo resekce, ale dá se vylé-
čit opětovným vyčištěním a desinfekcí koře-
nového kanálku.  

Jaká je charakteristika a struktura stoma-
tologického oddělení, jehož jste primářem 
a jaké činnosti zahrnuje?

Naše oddělení neposkytuje péči pouze pří-
slušníkům Armády ČR a jejich rodinným pří-
slušníkům. Máme mnoho pacientů i z ostatních 
ozbrojených složek státu a z  diplomatického 
sboru. Naše oddělení je samozřejmě otevřeno 
i civilním pacientům. Naše kapacitní možnosti 
však nejsou neomezené a nemůžeme tak re-
gistrovat do běžné péče všechny, kdo by měli 
zájem. Proto se soustřeďujeme zejména na 
poskytování ambulantních služeb okolním sto-

říká primář Stomatologického oddělení ÚVN  MUDr. Pavel Hyšpler.

Oddělení, které vede, poskytuje komplexní péči v rozsahu odbornosti praktické zubní lékařství a také výkony, k nimž je 
nutné osvědčení odbornosti pro vybranou péči ve stomatochirurgii, včetně ošetření zubními implantáty. 

DOBRÉHO ZUBAŘE
LZE POZNAT AŽ Z DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI,
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matologům. To znamená stomatochirurgické 
výkony - tedy složitější extrakce, implantologii 
(včetně augmentací do míst s nízkou nabídkou 
kosti) a náročnější protetiku.  Od září budeme 
pro okolní stomatology zhotovovat i zubní CT 
vyšetření. Žádanka bude dostupná na našich 
webových stránkách.

Je součástí Stomatologického oddělení 
ÚVN také dentální hygiena? 

Samozřejmě je. Dnes již dentální hygiena 
patří ke standardu. Podílí se na léčbě různých 
onemocnění parodontu, kde přínos dentální-
ho hygienisty je zcela jasný a léčbu si bez jeho 
podílu dnes již stěží dokážeme představit. Naši 
hygienisté se podílejí také na pravidelných kon-
trolách implantátů, které jsme na našem od-
dělení zavedli. 

Strach z návštěvy zubaře je poměrně roz-
šířený. Zeptám se z hlediska pacienta – na-
kolik jsou zubařské zákroky bolestivé a exis-
tuje zcela bezbolestná zubní vrtačka?

Možná by se takto dalo mluvit o některých 
preparačních laserech.  I při jejich použití ale 
většina pacientů něco cítí, je to jenom takové 
ťukání, ale pro některé pacienty to může být 
i nepříjemné. I když, jak říkám, klasická bezbo-
lestná vrtačka neexistuje, není problém vyřešit 
bolest pomocí anestézie, popřípadě nějakou 
premedikací, nebo v  obtížnějších případech 
např. sedací. I takové ošetření jsme schopni 
ve spolupráci s naším anesteziologickým od-
dělením provádět.

Jaké je technické a přístrojové vybavení 
vašeho oddělení?

Po rekonstrukci našeho oddělení máme 
skutečně velmi dobré vybavení, včetně 
například speciálního zubního CT přístro-
je pro 3D rekonstrukce. Ten nepoužíváme 
jenom na plánování chirurgických zákroků 
a implantátů, ale také například před reen-
dodontickým ošetřením, kdy -  pokud to 
případ vyžaduje - můžeme použít speciální 
stomatologický mikroskop. 

Dalším přístrojem, s kterým se v běžné praxi 
nesetkáte, je digitální analyzátor okluze, který 
dokáže změřit síly působící při skousnutí na 
jednotlivé části zubu. Někdy je velmi užiteč-
ný u některých velmi obtížně diagnostikova-
telných bolestí.

Použití speciálního intraorálního skene-
ru, kterým zhotovujeme digitální otisky, 
jsem již zmiňoval.

Velmi dobře jsme vybaveni i přístroji na 
endodontické ošetření. To jsou různé vrtačky 
s regulací kroutícího momentu, popřípadě vy-
konávající podstatně složitější pohyb nástroje 
než pouhou rotaci, apexlokátory nebo přístroje 
pro plnění kořenového kanálku.

Tady bych chtěl také zmínit vývoj, který na 
našem oddělení probíhá. S fi rmou Medin prá-
vě dokončujeme vývoj již třetího systému pro 
ošetření kořenového kanálku a tyto nástroje se 
velmi úspěšně prodávají  jak v České republice, 
tak i na světových trzích. 

Který přístroj nebo technologii byste ke 
své práci ještě uvítali?

Samozřejmě bychom uvítali některé druhy 
preparačních laserů. To znamená to, čemu se 
laicky říká laserová vrtačka. Osobně jsem před 
lety měl možnost pracovat s  prvním takovým 
zařízením v ČR. Ze zkušenosti vím, jak mnoho 
indikačních omezení mají, a proto nepředpo-
kládám jejich pořízení v nejbližší době. 

Jinak, jak jsem již říkal, máme velmi dobře 
vybavené oddělení a z důležitých přístrojů nám 
nic neschází, jsou to spíše drobnosti.

Kolik lékařů a zdravotních pracovníků na 
vašem oddělení pracuje?

Nyní máme šest ordinací v  pavilonu B2 
v  areálu Ústřední vojenské nemocnice, kde 
je pět stomatologů a jeden hygienista. Další 
ordinace je na Generálním štábu Armády ČR 
a jednu máme v  Parlamentu ČR. Máme tedy 
sedm zubařů, odpovídající počet sestřiček a hy-
gienistu, celkem 16 lidí.

Je známo, že zubařů je u nás nedostatek. 
Je to tím, že odcházejí pracovat do zahra-
ničí, nebo jich lékařské fakulty vychovávají 
málo? Kde je podle Vás zakopaný pes?

Tento problém má dvě hlavní složky, a to his-
torickou a druhou bychom mohli nazvat tech-
nologickou. Jak jsem již zmínil, po druhé svě-
tové válce byl velký nedostatek zubařů a na to 
zareagovala společnost vzděláváním většího 
počtu stomatologů. Tato reakce přišla ale se 
zpožděním. Poté, co se poptávka nasytila, do-
šlo ke snížení počtu studentů stomatologie. 
Tím vznikl jakýsi hrb v  populačním rozložení 
zubních lékařů a tyto silné ročníky zubařů nyní 
odchází na zasloužený odpočinek. Tento gene-
rační problém ještě zesílila změna technologií. 
Musíme si uvědomit, že dříve mnoho onemoc-
nění zubu končilo jeho extrakcí a celkem rych-
le zhotovitelnou snímatelnou náhradou. Dnes 
mnoho z  těchto onemocnění umíme léčit, 
zuby zachránit a znovu proteticky dostavět. 
Pokud nejdou zachránit a musíme extrahovat, 
můžeme je nahradit fi xní protetikou nebo pro-
tetikou, která je nesená na implantátech. Samo-
zřejmě jak záchrana zubu, tak výroba protetiky 

potřebuje čas stomatologa a tedy na stejný po-
čet pacientů je potřeba více zubařů.    

Má pacient šanci rozlišit dobrého zu-
baře od špatného? Jak se pozná kva-
litní stomatolog?

Z první návštěvy poznat dobrého zubaře jde 
velmi špatně, protože dlouhodobé výsledky 
závisejí hlavně na preciznosti jeho práce. Samo-
zřejmě je špatně, pokud rozsáhlou výplň nebo 
např. ošetření kořenového kanálku zvládne za 
pár minut – to o preciznosti opravdu nesvědčí. 
Pacient má možnost poznat kvalitního zubaře 
až z  dlouhodobé zkušenosti. To znamená, že 
mu nevypadávají výplně, pokud chodí na pre-
ventivní prohlídky, tak neví, co je zubní poho-
tovost, protetické výrobky mají adekvátní život-
nost - to znamená cca12-15 let atd.

Ještě tak před pěti lety platilo, že velmi dra-
zí zubaři měli velmi kvalitně zhotovené pro-
tetické výrobky a výkony. To dnes již neplatí 
a kvalita nemá s  cenou mnohokrát vůbec 
nic společného.   

Jaká je úroveň stomatologie v  České re-
publice ve srovnání se zahraničím?

Už několik let cítíme, že se u nás stomatolo-
gie jakoby rozdvojuje. Na jedné straně vidíme 
velmi kvalitně sanované pacienty, za které se 
nemusíme stydět nikde ve světě. Na straně 
druhé máme pacienty, jejichž úroveň sanace 
(nemluvím teď o jejich hygienických návycích 
či spíše nenávycích) je velmi bídná, někdy 
hraničící až s poškozováním pacienta.  

Přemýšlel jste někdy Vy sám o tom praco-
vat v zahraničí? 

Během studií jsem nějaký čas pobyl na Liver-
poolské universitě a potom jsem samozřejmě 
měl zaječí úmysly. V té době to bylo ale složitější 
než dnes (nebyli jsme součástí EU), a než jsem 
všechnu byrokracii vyřídil, zakotvil jsem v Praze.    

Jiří Hruška
foto: archiv ÚVN

Druhou část rozhovoru s  primářem Sto-
matologického oddělení ÚVN   MUDr. Pav-
lem Hyšplerem přineseme v  příštím čísle 
časopisu VELESLAVÍN39.
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září 2015

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

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

září 2015

16. 09. ST KYTICE 800 X 

17. 09. ČT NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU

18. 09. PÁ SLEČINKY A LUPIČI

19. 09. SO OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR 16:00

23. 09. ST MIZINA ČÍHÁ

25. 09. PÁ KDYBY TISÍC KLARINETŮ

26. 09. SO HODINY JDOU POZPÁTKU 16:00

28. 09. PO PRSTEN PANA NIBELUNGA

29. 09. ÚT MAM`ZELLE NITOUCHE

30. 09. ST RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA

HOSTÉ :

07. 09. PO VŠECHNOPÁRTY 

08. 09. ÚT VŠECHNOPÁRTY 

14. 09. PO PŘÍBĚH COCO CHANEL 

21. 09. PO VŠECHNOPÁRTY 

22. 09. ÚT VŠECHNOPÁRTY

so 26 14:00 + 16:30 HURVÍNKOVA ŠPRŤOUCHLATA
ne 27 10:30 + 14:00 HURVÍNKOVA ŠPRŤOUCHLATA
út 29 10:00  HURVÍNKOVA ŠPRŤOUCHLATA
út 29 17:30  HURVÍNKOVA ŠPRŤOUCHLATA
st 30 19:00  SPEJBL VERSUS DRÁKULA

HURVÍNKOVA ŠPRŤOUCHLATA - Pre-
miéra v září 2015
Helena Štáchová a kol. autorů
Režie / Martin Klásek a Ondřej Lážnovský
Výprava / Richard Maška
Návrhy scény a kostýmů / Miki Kirschner
Pohybová spolupráce / Martin Pacek
Hudba / Pavel Kovařík a kol. autorů

Výběr z klasických loutkových čísel divadla je 
propojen typickými dialogy loutkové rodinky. Toto představení je vhodné 
i pro nejmladší diváky, zavede vás do světa plného loutek. Zatímco tanec loutek 
střídají akrobatická, taneční i hudební čísla, Hurvínek s Máničkou a pejskem 
Žerykem si dlouhou chvíli v zákulisí krátí po svém. Panu Spejblovi nakonec 
nezbývá nic jiného, než vše uvést do pořádku. Průvodci této pestré loutkářské 
podívané budou nejen Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a pejsek Žeryk, ale také 
čtveřice popletených kabaretiérů.
Představení je určeno dětem od 4 let.

HURVÍNKOVA ŠPRŤOUCHLATA
HURVÍNKOVA ŠPRŤOUCHLATA
HURVÍNKOVA ŠPRŤOUCHLATA
HURVÍNKOVA ŠPRŤOUCHLATA

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
9/2015

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

Co znamená slovo JOGA?
 a) zúžení,
 b) rozdělení,
 c) spojení.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b)  Obora Hvězda byla založena ve 30. letech 16. století Ferdinandem I.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knižního průvodce renesanční Prahou Já, Hvězda. Publikaci 
vydal Památník národního písemnictví za podpory Ministerstva kultury ČR.

1. Miroslava Čepelková, Praha 6  2. Zuzana Jelínková, Praha 6  3. Radoslav Spěváček, Praha 6

Ceny si vyzvedněte do 30. září 2015 v autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, 
Praha 6 v pracovní dny od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin. 

Své odpovědi zasílejte na adresu:
Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz
SMS: 602 248 494 nejpozději do 20. září 2015,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

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



Najdeme ji v Břevnově a z jedné strany 
ji ohraničuje ulice Pod Královkou a z dru-
hé strany ulice Nad Kajetánkou. Již před 
rokem 1939 byla zastavěna obecními 
domy, ale teprve v roce 1952 dostala jmé-
no Serjoži Tulenina, člena ilegální kom-
somolské organizace Mladá garda, která 
působila na Ukrajině v letech 1943-43. Od 
roku 1992 má dnešní název.

MUDr. Vojtěch Jílek byl lékař a náčelník 
Čs. orla, účastník protifašistického odbo-
je, popraven nacisty.

Vojtěch Jílek se narodil 14. dubna 
1908 v Brně. Od mládí cvičil v orelské jed-
notě. Jako dvaadvacetiletý byl zvolen do 
náčelnické rady. Po ukončení všeobecné 
školy začal studovat na Masarykově uni-
verzitě tělocvik. Vrozená snaha pomáhat 
trpícím jej přivedla v roce 1928 na lékař-
skou fakultu téže univerzity. 21. června 
1934 byl promován doktorem lékařství. 
Působil jako sekundární lékař v  diviz-
ní nemocnici v  Brně na očním a kožním 
oddělení a působil jako šéfl ékař u polní 
střelnice v  Moravských Knínicích. V  roce 
1936 převzal po odstoupivším Bedřichu 
Kostelníkovi funkci náčelníka Čs. orla, kte-
rou zastával až do svého zatčení.

Po skončení vojenské prezentační služ-
by se stal sekundárním lékařem Zemské 
nemocnice v  Brně a prošel téměř všemi 
odděleními. V  lednu 1938 přijal místo 
smluvního zdravotního úředníka u rady 

města Brna, počítal, že se bude moci 
věnovat práci v  oboru zdravotně tělo-
výchovném a sociálně zdravotním. Po 
Mnichovu v  září 1938 se zapojil do úsilí 
o obnovení republiky v  původních hra-
nicích. V dubnu 1939 získal Vojtěch Jílek 
s  vědomím náčelnické rady spojení na 
odbojové složky čsl. armády a byl na-
vázán na vojenskou ilegální organizaci 
Obrana národa. Z příkazů vojenské složky 
a na přání náčelnické rady podnikl cestu 
do Polska a do Švédska, krytou studi-
em organizace tělesné výchovy.  Odtud 
přivezl instrukce pro podzemní orelské 
hnutí.  26. 12. 1939 se oženil s manželkou 
Libuší a narodil se jim syn Jiří. V červenci 
1940 byl pro výrazně český postoj odvo-
lán z fyzikátu města Brna a na jeho místo 
byl dosazen Němec. Otevřel si vlastní or-
dinaci a v ní byl také 15. května 1941 za-
tčen. Byl vězněn v  Kounicových kolejích 
a zde byl 30. září 1941 popraven. Rodina 
se zprávu o popravě dozvěděla z  novin. 
S  velkým úsilím se manželce podařilo 
získat souhlas s  vydáním urny a povole-
ní k pohřbení. Po uložení urny do hrobu 
však velmi brzy nechalo gestapo hrob zli-
kvidovat a odstranit urnu neznámo kam.

MUDr. Vojtěch Jílek patřil k  vlastencům 
tělem i duší a do své smrti zvládl vykonat 
mnoho dobrého pro náš stát. Při své čin-
nosti v  odbojové skupině dokázal svými 
odvážnými činy utajit komunikaci mezi od-
bojem a exilovou vládou. Byl in memoriam 
vyznamenán československým válečným 
křížem a Čs. orel mu udělil zlatou medaili. 

(mip)
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Zpravidla se má za to, že je pro děti přiro-
zenější a jaksi snazší rozvíjet se nejprve v obo-
rech, kterým říkáme umělecké. Děti přirozeně 
tančí, kreslí a prozpěvují si, jakoby jim to šlo 
samo od sebe, zatímco tzv. technické obory si 
na děti, které v nich mají zálibu a chtějí se jim 
věnovat, většinou musí určitou dobu počkat, 
až budou starší, protože jsou považovány za 
obtížné, vyžadující jiný druh nadání. Ne každý, 
ať dítě či dospělý, je chápe jako něco, v čem by 
mohl najít osobní zalíbení a příležitost ke hře. 
A přitom technické a přírodovědecké obory 
nabízejí dětem ke hře a zábavě bezpočet pří-
ležitostí. „Poznání, jak ho zpřístupňují technické 
vědy, je pro děti zcela přirozené, něco jim dává, 
objevují tak svět a měly by se s  nimi od malič-
ka setkávat,“ říká Bc. Mgr. Martina Hovorková, 
ředitelka Univerzitní základní školy Lvíčata. 

V minulém čísle byla řeč o malých Lvíčatech 
z Univerzitní mateřské školy zřízené v  r. 2010 
při ČVUT, ve které je výchovná a vzdělávací 
práce s dětmi zaměřená na podporu poznává-
ní světa pomocí většího zapojení technických 
nauk. Tím tato mateřská škola chytře předběh-
ne období, kdy se s přibývajícím věkem stávají 
technické a přírodní vědy obávanými školními 
předměty; než si děti stačí uvědomit, že by se 
měly matematiky, fyziky a chemie vlastně obá-
vat, už v  nich – a rády – vězí až po uši, zdají 
se jim zajímavé a plné dobrodružství. Zřízení 
Univerzitní základní školy Lvíčata bylo přiroze-
ným vyústěním předchozí pedagogické práce: 
„Ano, děti nám z mateřské školy odrůstají a my 

jim chceme zajistit pokračování v  rozvíjení je-
jich zájmů o technické obory,“ potvrzuje hlavní 
motivaci založení a činnosti této specifi cké 
základní školy ředitelka Hovorková. Ona sama 
vystudovala Střední pedagogickou školu 
a obor Obecná pedagogika na Pedagogické 
fakultě UK. „Umění, říkáte? To asi neumím,“ říká 
se smíchem, „na ČVUT jsem se naučila tolik věcí 
z  fyziky… a jak funguje svět! Každý má v před-
mětech své koně.“ 

Rozšířená výuka matematiky a přírodověd-
ných předmětů bude logicky poutat zájem 
žáků, kteří mají už v  dětském věku hlubší 
zálibu či výjimečný talent v některém z tech-
nických nebo přírodovědných oborů. Neome-
zuje ale příliš brzká specializace na technické 
nauky rozvoj v  jiných oblastech dovedností 
a vědomostí? „To je velmi povrchní názor,“ říká 
rozhodně ředitelka Hovorková, „cílem výchov-
ně vzdělávací činnosti naší školy je celostní rozvoj 
žákových schopností a dovedností. Děti jsou ve 
vývoji omezovány daleko víc, pokud jsou jedno-
stranně zaměřeny třeba na cizí jazyky. Základní 
školy, které mají bilingvní program a kterých je 
opravdu hodně, jsou daleko specifi čtější než 
naše ZŠ. Jenže - když umíte několik světových 
jazyků, ale nevíte, co říct, je to špatně a člověk 
vlastně ani není nijak zajímavý. Avšak ti, co mají 
rozhled ve vědeckých disciplínách, a k  tomu 
také patří umění prezentace, většinou v  anglič-
tině, mají o čem komunikovat. Co já vidím jako 
důležité ve věku dítěte, o kterém se bavíme, tj. 
první stupeň základní školy, je to, aby od 1. tří-

dy dobře zvládaly trivium, základ veškerého 
budoucího vzdělání. Snažíme se zachovávat 
svět, jak ho děti přirozeně v tomto věku vnímají, 
ale zároveň začínáme odkrývat kořeny a příčiny 
jevů, učíme je hlubšímu pohledu na to, co a jak 
se v  nich děje. A k  tomu využíváme laboratoří 
a odborného personálu Českého vysokého učení 
technického. V tom je naše univerzitní základní 
škola unikátní.“

Ale stejně, i běžné základní školy mají 
třídy a kroužky, které podporují zájem žáků 
o přírodní vědy, tak v čem je UZŠ Lvíčata tak 
jiná? „To je pravda,“ souhlasí paní ředitelka, „my 
nejsme jediní, třeba ZŠ na Červeném vrchu nebo 
na Nám. Svobody v Dejvicích, abych jmenova-
la naše nejbližší okolí, ale většinou tyto školy 
nemají takové možnosti jako my, to znamená 
spojení s  technickou vysokou školou; navíc my 
k  výuce technických věd přistupujeme i jiným 
způsobem.“ A to je meritum celé věci.

Takže jak to celé bude fungovat? „Chceme 
do výuky žáků naší Univerzitní základní školy 
zapojit spolupracující studenty z  ČVUT, každý 
z  nich bude mít celý rok na starosti ‚své’ dítě, 
tedy 1 student – 1 žák; společně budou praco-
vat na úkolu, který bude mít technické zadání, 
stejné pro všechny děti. Jako první jsme zvo-
lili ,Co se hýbe´. Student s žákem mají vymyslet 
a také vyrobit něco, co se opravdu hýbe. Řešení 
bude zřejmě velmi záviset na zaměření studen-
ta a oboru, který studuje; například jedna dvoji-
ce může vymyslet něco na solární pohon, druhá 
přesýpací fazole, ale vždy to bude pro žáka obo-

O univerzitní základní škole Lvíčata
KAŽDÝ MÁ V PŘEDMĚTECH SVÉ KONĚ!
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hacující. Od každé dvojice se očekává určité pro-
pracování, ale nejdůležitější ze všeho je, že děti 
budou pracovat na řešení dlouhodobého úkolu, 
učí se tím trpělivosti a vytrvalosti v zaměření 
úsilí na vzdálenější cíl. Meze fantazii a vynalé-
zavosti se nekladou, děti mohou experimento-
vat dle libosti, jediným omezením je, že k řešení 
nesmí být použit spalovací motor, který by mohl 
být nebezpečný, jinak mají volnou ruku, pokusy 
mohou být chemické, fyzikální či jiné.“ Spolu-
pracující studenti zde budou působit v rámci 
dobrovolnické praxe a zpočátku budou chodit 
1x za měsíc, protože je velmi obtížné sladit 
jejich časové možnosti v náročném studijním 
plánu s rozvrhem základní školy. Zkušenosti se 
vyhodnotí ve 2. pololetí. I na ně jsou kladeny 
značné požadavky. „Jen odbornost studenta 
nestačí. U nás budou jen ti,“ říká kategoricky 
paní ředitelka, „kteří budou učit s  láskou k  dě-
tem a vizí, a jednou z jejich nejdůležitějších vlast-
ností bude odpovědnost.“ 

Sama Univerzitní základní škola Lvíčata je 
podle ředitelky Hovorkové velký experiment, 
což není důvod k obavám, protože tak začíná 
každý pokrok nebo objev. Škola má vše, co 
potřebuje – žáky, studenty, téma a vizi do bu-
doucna. Začne jednoduše: jednou třídou na 
1. stupni. Do prvního ročníku základní školy 
budou přijímány děti, které při zápisu prokáží 
školní zralost, nikoli děti s odkladem školní do-
cházky. Ve třídě bude 15 žáků a dvě učitelky, 
počet tříd poroste zároveň s dětmi. 

UZŠ Lvíčata je soukromá základní škola 
otevřená pro zájemce i z  jiných městských 
částí Prahy nebo i pro mimopražské. Školné je 
4 500,- korun měsíčně, školní družina 700,- Kč. 
Ceny nezahrnují stravování a akce školy jako 
jsou výlety, exkurze, školy v přírodě apod. Žáci 
ale mají komfort pouhých 15 dětí ve třídě se 
dvěma pedagogy, což jim zajišťuje zcela in-
dividuální přístup a práci dle potřeb každé-
ho dítěte na jeho úrovni. Protože je otevřena 
prozatím jen jedna třída, děti jsou na daný 
předmět spojovány, například Matematika 
I, Matematika II, kde se dětem učitel věnuje 
jednotlivě. „Je to v podstatě malotřídní způsob 
vzdělávání a děti ho zvládají dobře. Nemusí če-
kat na ostatní, víme o každém dítěti, kde ve svém 
vývoji je a jakou individuální péči potřebuje. 
Dětem tento systém hodně dává. Vyučování ve 
věkově kombinovaných třídách vnímáme jako 
důležitou pedagogickou alternativu vzdělávání 
žáka v  různorodém sociálním prostředí. V pro-
cesu učení se využívá nápodoby a přirozeného 
vzoru a významným způsobem dochází ke zvy-
šování spolupráce a komunikace mezi žáky. At-
mosféra malotřídní školy se v mnohém podobá 
rodinnému prostředí, je relativně stálé a funkce 
každého člena tohoto specifi ckého kolektivu 
dobře čitelné. A to je zejména u žáků s individu-
álními vzdělávacími potřebami předpokladem 
úspěšného startu a průběhu školní docházky. 
Mezigenerační zkušenost jim přináší i stravování 
v menze Studentský dům.“

Inkluzivní základní škola splňuje rámcový 
vzdělávací program jako ostatní školy, ale učeb-
ní plán odráží zaměření školy přírodovědným 
a technickým směrem: „Disponibilní hodiny 
jsme přidali matematice a prvouce s rozšířenou 
výukou předmětu Člověk a svět s důrazem na 
praktická cvičení a projekty. Od 4. třídy budeme 
mít vědecký seminář (3 vyučovací hodiny týdně), 
kde je pevně zakotveno dlouhodobé zadání, ve 
kterém se pracuje na zkoumaném jevu. Seminář 
nabídne žákům prostor k formulování vlastního 
vědeckého úkolu – projektu úměrného jejich věku 
a možnostem, jeho realizaci a prezentaci. Podpo-
ruje tvořivé technické myšlení, rozvoj technické 
gramotnosti, využívání různorodých informač-
ních technologií a uvědomění si významu techni-
ky a jejího vztahu ke společnosti a životnímu pro-
středí.“ Unikátním bonusem pro žáky této školy 
budou tři odborné zájmové kroužky: a) Astro-
nomie, b) Zábavná logika, kroužek pořádaný ve 
spolupráci s Centrem nadání – programem na 
podporu nadaných dětí ve školách, c) zapojení 
do mezinárodního projektu Odysea mysli. 

„Nemyslím si, že 4 500,- korun měsíčně je vel-
ká překážka pro přijetí žáka do naší Univerzitní 
základní školy. Rodiče mají možnost volby, vše 
funguje jako na běžné ZŠ, ale my dáváme něco 
navíc. V  dnešní době děti putují, přestupují na 
víceletá gymnázia, výběrové třídy nejrůznější-
ho zaměření, a pokud se u dítěte ukáže, že tudy 
cesta nevede – proč by z něj nemohl být budoucí 
šikovný řemeslník s rozhledem v  přírodních vě-
dách? Vše ukáže až praxe.“ Odvážné myšlenky 
a vize zpravidla následují odvážná řešení. Tak-
to koncipovaný projekt Univerzitní základní 
školy Lvíčata při ČVUT je první základní ško-
lou tohoto typu v České republice a v Evropě. 
I když nemá kam se obrátit pro radu, nemůže 
neuspět. I to ukazuje praxe - před pěti lety za-
ložili první univerzitní mateřskou školu, dnes 
je jich v republice deset. To je pro vedení Lví-
čat velkým povzbuzením a zdrojem poznání, 
protože se se svými kolegy, které inspirovali, 
scházejí, vyměňují zkušenosti a společně hle-
dají cestu k lepšímu vzdělávání dětí. 

(red)
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Vžitá představa přisuzuje „pravému“ jogíno-
vi vychrtlou postavu, neurčitý věk mezi čtyři-
cítkou a smrtí, stravu bez chuti připravenou 
z rýže, obilí, zeleniny a kořínků, nejlépe vlast-
ní výroby, pohled jakoby v  limbu a asketický 
způsob života tak trochu mimo realitu… Jen-
že to už dávno není pravda a vlastně ani nikdy 
nebyla. Znalci, praktikující i teoretikové se ne-
mohou shodnout na tom, zda je jóga systém 
spíše duchovních nebo v prvé řadě fyzických 
cvičení. Pro samotnou praxi je to v zásadě jed-
no, protože ať tento jedinečný systém vědění 
a moudrosti nashromážděný za tisíciletí vez-
mete z jakéhokoli konce, jeho účinky jsou skrz 
naskrz blahodárné. I dnes, v silné konkurenci 
nejmodernějších programů fi ttness a volnoča-
sových aktivit, si jóga udržuje své nezastupitel-
né místo. Konec konců, když přečkala tisíce let, 
nějaké fi ttness ji nemůže vyšachovat ze hry.

K  józe se člověk dostane různě. Někdy 
zafunguje náhoda, jindy ji člověk sám cíleně 
vyhledá – neví ve svém životě kudy kam, 
je nespokojen sám se sebou, hledá něco 
„vyššího“ a „opravdovějšího,“ potřebuje 
duchovní podporu stejně smýšlející komunity, 
nebo ho pronásledují potíže a strasti fyzického 
těla a hledá jinou cestu ke zdraví, než nabízí 
klasická západní medicína. Zatímco za soci-
ku byla jóga těžký underground jako státem 
nechtěná, podezřelá, cizorodá a málem pod-
vratná činnost, v  90. letech 20. století nastal 
skutečný boom jógy, léčitelství, rozvoje ce-
lostní medicíny, homeopatie, výživy a mnoha 
dalších alternativních léčebných, fyzioterape-
utických a tělovýchovných oborů. 

Pro pokročilé jogíny minulých desetile-
tí (staletí, tisíciletí) znamenala jóga splynutí 
s vlastním životem a životním stylem, jídlem, 
mezilidskými vztahy a vyznačovala se celoži-
votní těsnou vazbou s učitelem. Jóga dneška 
je vztah lektora a klienta, i když to nezna-
mená, že by dnešní lektoři jógy byli méně 
znalí či schopní a svým klientům se věnovali 
s menší oddaností a zájmem. Je jen otevřena 
nejširší veřejnosti, a proto se také nezdůraz-
ňuje jistá vnitřní přísnost, askeze a disciplína 
nutná k  dosažení nejvyšších stupňů doved-
ností a znalostí, ale co největší zábavnost 
a přístupnost všem. Už dávno jóga nezname-
ná vstoupit do ásany, setrvat v pozici, dýchat 
a meditovat a v  běžném životě kontrolovat 
své myšlenky a jednání. Dnešní jóga je hravá, 
zábavná, dynamická, umělecká, zkrátka jiná. 
Překročila defi nici tradičního členění a vplynu-
la do jiných oborů, či spíše ony ji přizvaly sobě 
na pomoc a zkompletovaly do nové podoby 
a funkce. Vedle přirozeného propojení s jinými 
rehabilitačními a terapeutickými systémy je 
jóga spojována s  aromaterapií, pilates, s  Pěti 

Tibeťany, tantrickým cvičením partnerské inti-
mity, s dynamickou formou cvičení na hranici 
akrobacie, můžete se úspěšně potit na bikram 
józe, nechat se zavěsit/prověsit/protáhnout ve 
fl ying józe, nebo vás jóga dovede k arteterapii 
pomocí výtvarné, hudební a taneční tvorby. 
A když na to přijde, můžete ji studovat on-line. 
Spíše než o tradiční józe tak můžeme hovořit 
o jógových aktivitách pro všechny generace. 

Nabídka kurzů jógy a novinek v  tomto 
unikátním systému cvičení, terapie a léčení 
v nejrůznějších variantách je značná. Přestože 
Praha 6 nemá tzv. Dům jógy jako např. Vino-
hrady, Chodov nebo Smíchov, i tak je na Šest-
ce možností dost. Kromě klasických semestrál-
ních kurzů nejrůznějších Center, Yogapointů 
a Studií jógy, kdy lektor pracuje s klientem 
systematicky, ji můžete vyzkoušet jednorázo-
vě či jen občas, jak a co z  jógy by vás bavilo, 
a pak se rozhodnout. Kurzy jsou rozvrstveny 
podle věku adepta, a to dokonce ještě před 
narozením: gravidjóga pro těhotné, pak pro 
maminky s  dětmi všech věkových katego-
rií (0-3 roky, 4-7, 6-9, 7-10 let), speciální teen 
jóga (12-18 let), jóga pro dospělé, zaměřená 
na ženy i seniory; zkrátka jóga se může stát va-
ším celoživotním průvodcem. Vysloveně spe-
cializované jsou kurzy zaměřené na chodidla, 
páteř a správné sezení, léčbu hormonálních 
potíží, refl exní terapii, relaxaci a na další a další 
myslitelné varianty. Co ale zůstává po tisíciletí 
stejné jsou začátečníci, mírně pokročilí a po-
kročilí adepti jógy. Lektoři pro všechny stup-
ně pořádají víkendové semináře, workshopy, 
pobytové zájezdy u moře, na horách nebo 
zkrátka v  přírodě. Znakem nejvyššího zájmu 
o jógu a vyvrcholením předchozího letitého 
snažení bývají pobyty ve školách jógy v Indii, 
což není levná záležitost a vyžaduje důkladnou 
organizační přípravu v rodině i v zaměstnání. 

S tím jak jóga vítězně dobývá jednu oblast 
za druhou, stále více je ona sama podrobo-
vána vědeckému pitvání a vysvětlování po 
způsobu západní civilizace. Vycházejí ne-
sčetné publikace věnující se anatomii jógy 

s  detailními vyobrazeními, co se kde s  vaším 
svalem nebo dechem stane v  té které pozici, 
jaké fyzické a psychické účinky na vás bude 
mít. Jóga tím poněkud ztrácí přitažlivý tajem-
ný opar mysticismu a exkluzivity, kterou si 
uchovávala po tisíciletí, nebo prostého zabý-
vání se věcí v pevné důvěře, že to funguje i bez 
přílišného špekulování 

Jóga se modernizuje i v  jiných směrech. 
Nabídky kurzů jsou spojeny se současnými 
způsoby placení, vedle online platby také for-
mou kreditu či dárkových poukazů. Webovky 
věnované józe bývají často spojeny s e-shopy, 
kde můžete koupit vše: od pomůcek na cvi-
čení (pilates, overbally, podložky, podpůrné 
bloky a kostky, přitahovací pásy, válce a kruhy) 
přes přírodní kosmetiku a přírodní produkty 
(éterické oleje, čaje, koupelové a masážní oleje 
a gely, osvěžovače vzduchu a parfémy), šperky 
(náušnice, náhrdelníky a energetické náramky 
z  přírodních kamenů, polodrahokamů, 
obecných či speciálních kovů a dřeva harmo-
nizující čakry, orgány či proudění energie), 
až po doplňky (vonné tyčinky, polštářky ze 
semen, malované obrazy mandal, hrací kar-
ty a hrníčky s  kreslenými symboly). Žádanou 
položkou je odborná a populárně naučná lite-
ratura o józe, detoxikaci a zdravém životním 
stylu a nezbytné kuchařky s  vegetariánskou, 
makrobiotickou či dělenou stravou. O atmo-
sféru při cvičení, meditaci či relaxaci se posta-
rají nabízená CD s relaxační hudbou. 

Jsou tací, kteří józe propadnou okamžitě, 
někteří se ji  naučí „ctít a milovat“ postupně, 
a jsou i ti, kteří si ani nedovedou představit, 
že by se mohli něčím tak „pomalým“ zabývat, 
protože milují silové sporty, rychlost, dyna-
miku, boj o vítězství a sportovní risk. Neví se 
ani, zda jóga přináší štěstí nebo odpovídá na 
důležité otázky o sobě a o světě, přesto jako 
kodex tělocvičných, duchovních a etických 
pravidel napomáhá rozvoji osobnosti a zů-
stává ceněnou a vysoce respektovanou kon-
stantou lidského vědění a praktického života. 

(red)

BÍLÁ JÓZE SLUŠÍ
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Pokud i Vy patříte mezi lidi, kteří pro sebe hledají nový zájem a baví Vás tvořit, pak ví-
tejte mezi námi!

Ateliér Mozaika se nachází na klidném místě na Praze 6 na Babě. Výuka s profesionálním přístu-
pem pod vedením zkušené lektorky Pavly Macháčkové probíhá vždy 1x týdně ve dvou sku-
pinkách od 16 do 18, nebo od 18 do 20 hodin. Výuka je vhodná, jak pro ty z vás, kteří se touží 
zdokonalit, tak i pro úplné začátečníky, kteří hledají nov ý koníček. Výuku v Ateliéru doporuču-
jeme také jako přípravu na umělecké školy.

Výuka je sestavena pro každého zcela individuálně s ohledem na jeho zájmy a zkušenosti. 
V Ateliéru se vyučují techniky kreslení tužkou, pastelkami, křídami, uhlem a rudkou, malování 
vodovkami či na plátno. Můžete se s námi naučit například kreslit předměty, portrétovat, malovat plenér a mnoho dalšího. Více 
informací o nás naleznete na www.ateliermozaika.cz.

Pokud byste se rádi na výuku v Ateliéru Mozaika zapsali,
přihlášky přijímáme na našem e-mailu: info@ateliermozaika.cz, kam můžete směřovat i veškeré Vaše dotazy. 

Těšíme se na Vás!
Ateliér Mozaika
www.ateliermozaika.cz
e-mail: info@ateliermozaika.cz
tel.: 724 583 331

VÝTVARNÝ ATELIÉR MOZAIKA
na Praze 6 přijímá nové studenty
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Fresh Senior⟶klub

ÚT 08/09
 Písecká brána 16:00 

08/09 A 10/09
 Villa Pellé 
 od 14:00 do 16:00 

14/09—18/09
 Villa Pellé a okolí 

ÚT 22/09
 Villa Pellé 16:00 

ÚT 29/09
 Písecká brána 16:00 

DON QUIJOTE – DIVADLO DÍVADLO
Dramatizace známého španělského románu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
FRESH SENIOR! 
Podávání přihlášek na jednotlivé lekce 
v rámci cyklu Babí léto v pohybu a na 
podzimní semestr kurzů.

BABÍ LÉTO V POHYBU
Přijďte si zdarma vyzkoušet nejrůznější 
aktivizační programy.

SOUČASNÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ
O současných umělcích očima výtvarnice, 
ak. mal. Gabriely Novákové.

CARMINA BOHEMICA
Uslyšíte klasický sborový repertoár českých 
i světových skladatelů.
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PO 14/09 AFRICKÝ TANEC A SKUPINOVÉ BUBNOVÁNÍ
 od 10 hodin / Villa Pellé – zahrada

PO 14/09 VYCHÁZKA S PROCVIČOVÁNÍM ZRAKU
 od 16 hodin / Villa Pellé – sraz / zahrada

ÚT 15/09 SMOVEY ROZHÝBÁVÁ SENIORY
 od 10 hodin / Villa Pellé

ÚT 15/09 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA I60 SENIOR FASHION
 od 16 hodin / Písecká brána

ST 16/09 PRVNÍ POMOC V PRAXI
 od 10 hodin / Villa Pellé

ST 16/09 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
 HERECKÉ DÍLNY FRESH SENIOR
 od 16 hodin / Písecká brána

ČT 17/09 TAJ-JI
 od 10 hodin / Villa Pellé – zahrada 

ČT 17/09 KRESBA V POHYBU
 od 16 hodin / Villa Pellé – společenský sál

PÁ 18/09 AKTIVNÍ VYCHÁZKA SMOVEY
 sraz 10 hodin / Villa Pellé

PÁ 18/09 PROMÍTÁNÍ JEDNOHO SVĚTA
 od 16 hodin / Villa Pellé

PROGRAM ⟶ ZÁŘÍ

VILLA PELLÉ Pelléova 10, Praha 6 | www.villapelle.cz
PÍSECKÁ BRÁNA K Brusce 5, Praha 6 | www.piseckabrana.cz
TELEFON: 224 326 180 

 vstup zdarma  nutná rezervace jednotlivých lekcí 

ALEŠ VESELÝ 
BEZ ZAČÁTKU, BEZ KONCE – VIZE A PŘEDSTAVY Z POSLEDNÍCH LET 
Galerie Villa Pellé, 18. 9. – 11. 11. 2015
Dílo jednoho z nejvýznamnějších sochařů dneška zároveň ve čtyřech pražských 
galeriích. Každá z výstav je svou povahou a obsahem unikátní.  
(Galerie 1. patro, 3. 9. – 11. 11.; Galerie Millenium, 11. 9. – 11. 11.;
Galerie zlatá husa, 30. 9. – 30. 10.) 
D O P R O V O D N Ý  P R O G R A M : 
Komentované prohlídky výstavy společně s autorem – 1. 10. a 10. 10. od 14:00.
www.alesvesely.cz

ČESKO-SLOVENSKO-SLOVÁCKÝ VEČER 
Malá galerie, 23. 9., 18:00 Koncert, ochutnávka, projekce,
vernisáž výstavy JAROSLAV BLAŽEK – JÍZDA KRÁLŮ / 23. 9. – 6. 10.
Folklórní motivy přetavené ve svébytné malby na hranici abstrakce. Vstup zdarma.

HUDEBNÍ SALON Pellé
Společenský sál, 9. 9. v 19 hod.
Koncert: Zimní cesta Franze Schuberta. Renomovaní umělci, 
klavírista Norbert Heller a barytonista Roman Janál, ve svém novém projektu.

AKCE NEJEN PRO SENIORY – OLD´S COOL REFESTIVAL
25. 9. od 13:00 Shape & Structure Workshop a přehlídka současné výšivky 
Ve spolupráci s o.p.s. Elpida.

GALERIE VILLA PELLÉ
Praha 6, Pelléova 10, tel. 224 326 180, e-mail: info@villapelle.cz, www.villapelle.cz 
Galerie otevřena: út – ne 13 – 18:00 h.
Kavárna: út – ne 13 – 18:00 h.
Spojení: nedaleko od metra A – Hradčanská

ZÁŘÍ 2015 GALERIE – VÝSTAVY
PROGRAM VILLA PELLÉ




