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PROGRAM KINA DLABAČOV - ZÁŘÍ

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

kino-divadlo-kavárna

1. 9. ČT 15:30 Jak se zbavit nevěsty/ kino senior
  18:00 Realita/ fi lmový klub
  20:30 Barbar Conan/ fi lmový klub
2. 9. PÁ 15:30 Belmondo/ kino senior
  18:00 Star Trek: Do neznáma/ kino
  20:30 Julieta/ kino
3. 9. SO 10:30 Obr Dobr/ kino pro děti
  13:00 Tajný život mazlíčků/ kino pro děti
  15:30 Obr Dobr/ kino pro děti
  18:00 Julieta/ kino
  20:30 Star Trek: Do neznáma/ kino
4. 9. NE 10:30 Tajný život mazlíčků/ kino pro děti
  13:00 Obr Dobr/ kino pro děti
  15:30 Tajný život mazlíčků / kino pro děti
  18:00 Baron Prášil/ kino návraty
  19:30 Madame Butterfl y/ záznam opery
5. 9. PO 18:00 Sebevražedný odddíl/dabing/ kino za zvýhodněné vstupné
  20:30 Sebevražedný oddíl/titulky/ kino za zvýhodněné vstupné
6. 9. ÚT 15:30 Lída Baarová/ kino senior
  18:00 Božská Florence/ kino
  20:30 Casablanca/ kino
7. 9. ST 15:30 Než jsem tě poznala/ kino senior
  18:00 Casablanca/ kino
  20:30 Božská Florence/ kino
8. 9. ČT 15:30 Ztraceni v Mnichově/ kino senior 
  18:00 Nick Cave: 20 000dní na zemi/ kino dokument
  20:30 Nick Cave: One more time with feeling/ kino premiéra
9. 9. PÁ 15:30 Vzkaz v lahvi/ kino senior
  18:00 Sully: zázrak na řece Hudson/ kino
  20:30 Komorná/ kino
10. 9. SO 10:30 Až na severní pol/ kino pro děti
  13:00 Obr Dobr/ kino pro děti
  15:30 Až na severní pol/ kino pro děti
  18:00 Komorná/ kino
  20:30 Sully: zázrak na řece Hudson/ kino
11. 9. NE 10:30 Obr Dobr/ kino pro děti
  15:30 Červená Karkulka / divadlo pro děti
  18:00 Ikárie XB1/ kino návraty
  20:30 SuperDooper Alice Cooper/ hudební dokument
12. 9. PO 18:00 Krotitelé duchů/ dabing/ kino za zvýhodněné vstupné
  20:30 Jason Bourne/ kino za zvýhodněné vstupné
13. 9. ÚT 15:30 Teorie tygra/ kino senior
14. 9. ST 15:30 Hra peněz / kino senior
  19:00 Zcestomítání /cestovatelský festival
19. 9. PO 18:00 Legenda o Tarzanovi// kino za zvýhodněné vstupné
  20:30 Hra peněz/ kino za zvýhodněné vstupné
20. 9. ÚT 15:30 Učitelka/ kino senior

  18:00 Vlk z královských Vinohrad/ kino
  20:30 Vlk z královských Vinohrad/ kino
21. 9. ST 15:30 Jason Bourne /kino senior
  18:00 Jak vypadal starý Břevnov/ přednáška o Břevnově
  20:30 Ve jménu krve/kino
22. 9. ČT 15:30 Učitelka/ kino senior
  18:00 Nebezpečný svět Rajko Dolečka/ kino dokument
  20:30 Česká cesta/ kino dokument
23. 9. PÁ 15:30 Julieta/ kino senior
  18:00 Sedm statečných/ kino
  20:30 Krycí jméno Holec/ kino
24. 9. SO 10:30 Cesta do fantazie/ kino pro děti
  13:00 Můj kamarád Drak/ kino pro děti
  15:30 Cesta do fantazie/ kino pro děti
  18:00 Krycí jméno Holec/ kino
  20:30 Sedm statečných/ kino
25. 9. NE 10:30 Můj kamarád Drak/ kino pro děti
  15:30 Alenka v říši divů/ divadlo pro děti
  18:00 Krakatit/ kino návraty
  20:30 Bůh ti žehnej Ozzy Osbourne/ hudební dokument
26. 9. PO 18:00 Jason Bourne /zvýhodněné vstupné
  20:30 Komorná /zvýhodněné vstupné
27. 9. ÚT 15:30 Strašidla/ kino senior
  18:00 Iracionální muž/ Woody Allen
  20:30 Cafe Society/ Woody Allen
28. 9. ST 15:30 Oslněni sluncem/ kino senior
  18:00 Jasmíniny slzy/ Woody Allen
  20:30 Cafe Society/ Woody Allen
29. 9. ČT 15:30 Jak básníci čekají na zázrak/ kino senior
  18:00 Kamil Fila na Dlabačově/
   fi lmový kritik vybírá fi lm, následuje beseda:
   Tohle je náš svět
  20:30 Neonový býk/ fi lmový klub
30. 9. PÁ 15:30 Komorná/ kino senior
  18:00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti/ kino
  20:30 Neon Demon/ kino
1. 10. SO 10:30 Čapí dobrodružství/ kino pro děti
  13:00 Doba ledová: Mamutí drcnutí/ kino pro děti
  15:30 Čapí dobrodružství/ kino pro děti
  18:00 Neon Demon/ kino
  20:30 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti/ kino
2. 10. NE 10:30 Doba ledová: Mamutí drcnutí/ kino pro děti
  13:00 Čapí dobrodružství/ kino pro děti
  15:30 Vodnická pohádka/ divadlo pro děti
  17:30 Bílá nemoc/ kino návraty
  19:30 Hamlet/
   záznam divadelního představení Royal shakespeare company



Od středy 24. srpna platí v  Praze 6 
parkovací zóny.

Parkování pro rezidenty, Modrá zóna - reziden-
ti nebo abonenti parkují v této zóně bez omezení 
pouze s platným parkovacím oprávněním (POP). 
Modré zóny určené pro rezidentní stání nejsou 
v MČ Praha 6, na rozdíl od některých dalších 
městských částí, nijak dále rozděleny. Praha 6 je 
však v rámci celé Prahy rozdělena do dvou ceno-
vých pásem – II. ce nového pásma (oblast Dejvice 
– Bubeneč) a III. cenového pásma (ostatní oblasti).

Parkovací oprávnění se vydává pouze reziden-
tům či abonen tům (trvalé bydliště, veřejně pro-
spěšná organizace, vlastnictví nemovitosti, sídlo 
či provozovna na území MČ Praha 6). Ostatní 
motoristé mohou v modré zóně parkovat maxi-
málně tři hodiny, a to jen po platbě přes virtuální 
(internetové) parkovací hodiny. 

Smíšená zóna, fi alová zóna - je určena pro 
smíšené parková ní. Bez omezení zde mohou par-
kovat pouze lidé s platným par kovacím opráv-
něním. Ostatní motoristé mohou ve fi alové zóně 
parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě 
v parkovacím automatu nebo přes virtuální (in-
ternetové) parkovací hodiny. 

Rezident/Občan, který má trvalý pobyt v rezi-
dentní oblasti a je vlastníkem vozidla.

Abonent/Podnikající fyzická či právnická oso-
ba, která má sídlo nebo místo podnikání (provo-
zovnu) v dané rezidentní oblasti.

Parkovací oprávnění
Praha 6 bude jedna parkovací oblast - všichni, 

kdo splní dané podmínky, budou mít možnost 
parkování ve všech rezidentních a smíšených 
zónách placeného stání Prahy 6. Ta je vyme-

zená na částech katastrálních území Bubeneč, 
Hradčany, Dejvice, Vo kovice, Veleslavín, Břev-
nov a Střešovice. 

Kontrola oprávnění parkování bude probíhat 
pomocí monitoro vacího systému na základě 
SPZ vozidla. Zanikne tak povinnost mít parkovací 
oprávnění nebo lístek z parkovacího automatu za 
předním sklem vozidla.

K parkování pro návštěvy je nejvýhodnější vy-
užívat čas mimo provozní dobu zón placeného 
stání (ZPS), popř. fi alové zóny. V případě nutnosti 
lze využít i modré zóny, ta je však cenově i časo-
vě méně výhodná.

Virtuální parkovací hodiny
Aplikace virtuální (internetové) parkovací 

hodiny umožní moto ristům provádět platby za 
krátkodobé stání, a to po dobu až tří hodin bez 
použití parkovacího automatu.

K získání nároku na parkovací oprávnění je 
potřeba doložit trva lé bydliště, právní vztah 
k vozidlu (které musíte vlastnit, případ ně proká-
zat jinou předepsanou formu) a uhradit cenu. 
Ve výdej ně parkovacích oprávnění lze platit 
i bezhotovostně

Modrá zóna
Africká, Albánská, Alžírská, Antonína Čermá-

ka, Arab ská, Bachmačské náměstí, Banskobyst-
rická, Bechyňo va, Bělohorská, Bílá, Boučkova, 
Brunclíkova, Břevnov ská, Bubenečská, Bubeníč-
kova, Buštěhradská, České družiny, Českomalín-
ská, Čílova, Čínská, Dejvická, Dě lostřelecká, Dla-
bačov, Egyptská, Eliášova, Etiopská, Evropská, 
Fajmanové, Fastrova, Generála Píky, Glinko va, 
Heleny Malířové, Heyrovského náměstí, Hiršlo-
va, Hošťálkova, Jaselská, Jednořadá, Jemenská, 

Jílkova, Juarézova, Junácká, K Červenému vr-
chu, K Starému Bubenči, Kafkova, Kamerunská, 
Ke dvoru, Kladenská, Kolátorova, Kolejní, Ko-
mornická, Konecchlumského, Kotěrova, Koulo-
va, Krátký lán, Kratochvílova, Kyjevská, Liborova,
Lotyšská, M. J. Lermontova, Mahulenina, Ma-
řákova, Maříkova, Mickiewiczova, Milady Ho-
rákové, Mládeže, Mozambická, Muchova, My-
dlářka, Myslbeko-va, N. A. Někrasova, Na baště 
sv. Jiří, Na baště sv. Ludmi ly, Na Bečvářce, Na 
Beránce, Na Beránce, Na Černé hoře, Na Dio-
nysce, Na dlouhém lánu, Na hutích, Na klášter-
ním, Na Kvintusce, Na luzích, Na malovance, Na 
Marně, Na okraji, Na Ořechovce, Na Petřinách, 
Na rovni, Na Vl čovce, Na Volánové, Na Zátorce, 
Nad alejí, Nad hradním potokem, Nad Kaje-
tánkou, Nad Komornickou, Nad láv kou, Nad 
panenskou, Nad stanicí, Nad Šárkou, Nad tratí, 
Nad závěrkou, Nad Zlatnicí, nám. Bořislavka, 
Náměstí Interbrigády, Národní obrany, Nechan-
ského, Nigerijská, Nikoly Tesly, Osmého listopa-
du, Papírenská, Parléřova, Pelléova, Pětidomí, 
Plojharova, Pod baštami, Pod Be ránkou, Pod 
Drinopolem, Pod dvorem, Pod hradbami, Pod 
kaštany, Pod Královkou, Pod Marjánkou, Pod 
no vým lesem, Pod Petřinami, Pod valy, Polní, 
Pražákovská, Předvoje, Radúzova, Raisova, Roo-
seveltova, Rychtářská, Schwaigerova, Skupova, 
Slavíčkova, Slavníkova, Slun ná, Starodejvická, 
Strmá, Střední, Studentská, Súdán ská, Sušická, 
Svojsíkova, Šestidomí, Šlejnická, Šlikova, Šolí-
nova, Šultysova, Terronská, Thákurova, Tibet-
ská, Tobrucká, U Beránky, U dejvického rybníč-
ku, U dráhy, U Hadovky, U Hvězdy, U Kaštanu, 
U letohrádku králov ny Anny, U Petřin, U Pí-

REZIDENTI

ročně pololetně čtvrtletně

1. vozidlo 1 200 Kč 600 Kč 300 Kč x

2. vozidlo 12 000 Kč 6 000 Kč 3 000 Kč x

II. cenové pásmo (oblast Dejvice – Bubeneč)

3. vozidlo 30 000 Kč 17 000 Kč 8 500 Kč 800 Kč

III. cenové pásmo (ostatní oblasti) 

3. vozidlo 24 000 Kč 13 500 Kč 7 000 Kč 700 Kč

ABONENTI A OSOBY VLASTNÍCÍ NEMOVITOST V ZPS

II. cenové pásmo (oblast Dejvice – Bubeneč)

ročně pololetně čtvrtletně měsíčně týdně

1. vozidlo 12 000 Kč 6 000 Kč 3 000 Kč x x

2. vozidlo 30 000 Kč 17 000 Kč 8 500 Kč 3 000 Kč 800 Kč

III. cenové pásmo (ostatní oblasti)

1. vozidlo 12 000 Kč 6 000 Kč 3 000 Kč x x

2. vozidlo 24 000 Kč 13 500 Kč 7 000 Kč 2 500 Kč 700 Kč

SENIOŘI VE VĚKU NAD 65 LET

ročně pololetně čtvrtletně

360 Kč 180 Kč 90
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secké brány, Ulrychova, V Nových Vokovicích, 
V sadech, V Středu, V. P. Čkalova, Václavkova, 
Ve struhách, Velvarská, Verdunská, Vietnamská, 
Vilímov ská, Vodňanského, Vokovická, Volav-
kova, Vostrovská, Wolkerova, Wüchterlova, Za 
pohořelcem, Za strahovem, Zavadilova, Závěr-
ka, Zelená, Zemědělská, Zeyerova alej, Zikova, 
Zúžená, Zvonická.

Smíšená zóna
Africká, Antonína Čermáka, Arabská, Bechyňo-

va, Bělo horská, Bílá, Božkova, Brunclíkova, Břev-
novská, Březov ského, Bubenečská, Buzulucká, 
Českomalínská, Čílova, Dejvická, Dělostřelecká, 
Dlabačov, Egyptská, Eliášova, Evropská, Generála 

Píky, Glinkova, Gotthardská, Gym nastická, Heine-
ho, Heleny Malířové, Charlese de Gaulla, Chot-
kova, Jaselská, Jílemnického, Jírova, Juarézova, 
Jugoslávských partyzánů, K Brusce, K Červené-
mu vr chu, Kafkova, Kanadská, Kladenská, Kolá-
torova, Kolej ní, Komornická, Konecchlumského, 
Koulova, Krupkovo náměstí, Křenova, Liberijská, 
Lotyšská, Maďarská, Mic kiewiczova, Milady Ho-
rákové, Mládeže, Mongolská, Myslbekova, Na 
Dionysce, Na dlouhém lánu, Na Kocin ce, Na lu-
zích, Na Markvartce, Na Marně, Na Ořechovce, 
Na Petřinách, Na valech, Na Zátorce, Nad alejí, 
Nám. Pod kaštany, Náměstí Interbrigády, Národní 
obrany, Papí renská, Parléřova, Pelléova, Peštuko-

va, Pod hradbami, Pod Juliskou, Pod kaštany, Pod 
Kladenskou silnicí, Pod Marjánkou, Podbabská, 
Proboštská, Předvoje, Puškino vo náměstí, Ro-
maina Rollanda, Ronalda Regana, Ro oseveltova, 
Salabova, Seminární, Slavíčkova, Slunná, Srbská, 
Stavitelská, Studentská, Suchardova, Sukova, 
Šantrochova, Šlejnická, Šlikova, Šolínova, Tech-
nická, Terronská, Thákurova, Tobrucká, Tychono-
va, U Kaštanu, U Petřin, U vokovické školy, U Vor-
líků, U zámečku, Ural ská, V Nových Vokovicích, 
V tišině, V. P. Čkalova, Václav kova, Ve struhách, Ve-
leslavínská, Velflíkova, Velvarská, Verdunská, Vilí-
movská, Vítězné náměstí, Wolkerova, Za vadilova, 
Zelená, Zengrova, Zeyerova alej, Zikova.

U Prašného mostu byl otevřen zbrusu 
nový park. Park obsahuje  unikátní vodní 
prvky, které  vnášejí do místního prosto-
ru osvěžující atmosféru a zpříjemňují kolem-
jdoucím cestu k Pražskému hradu či do šir-
šího centra metropole. Pro veřejnost je nyní 
otevřena I. etapa parku, jejíž součástí jsou 
zelené plochy, 78 nově vysazených stromů, 
dlážděné chodníky, fontána a drobný mobili-
ář. Výhledově má být v prostoru před kašnou 

umístěná socha dle soutěže MČ Prahy 6. Cel-
ková plocha I. etapy je 9 700 metrů čtvereč-
ních. Pod parkem byly vybudovány podzem-
ní garáže, jejichž výstupní objekty se nalézají 
v parku. II. etapa parku bude otevřena pro 
veřejnost ve vazbě na momentálně probíha-
jící rekonstrukci barokního opevnění. Před-
poklad otevření této etapy je ve 2. čtvrtletí 
roku 2017. Celková plocha II. etapy je 5 500 
metrů čtverečních. Správu parku bude zajiš-

ťovat Technická správa hl. m. Prahy. „Budová-
ní takovýchto významných dopravních staveb 
by měly doprovázet investice do blízkého okolí 
a veřejného prostoru. Jsem rád, že i v tomto 
případě se to povedlo, a došlo k rekonstrukci 
a zpřístupnění parku v nádherném prostředí 
pražského barokního opevnění. Pro Prahu 6 
je to pozitivní zpráva v dobách, kdy nás sužu-
jí větší dopravní komplikace,“ uvedl zástupce 
starosty Prahy 6 Martin Polách.
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FRESH SENIOR ⟶ Praha  6
PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

PROGRAM ⟶ ZÁŘÍ 2016

ÚTERÝ 13. 9. ZLATÁ ŠEDESÁTÁ MIROSLAV PALEČEK 
  Písničkář Miroslav Paleček, do  povědomí veřejnosti 

zapsán jako člen známé dvojice Paleček&Janík, půso-
bící v divadle Semafor i samostatně již od roku 1968. 

ÚTERÝ 20. 9. KULTURNÍ VYCHÁZKA: ŽIDOVSKÉ MĚSTO 
  Další z kulturních vycházek povede jedním z nej-

navštěvovanějších míst v Praze známým také jako 
Josefov. 

 REZERVACE NUTNÁ 

ÚTERÝ 27. 9.  TVŮRČÍ DÍLNA S MILADOU GABRIELOVOU
   Refl exní prvky – přijďte si vytvořit vkusný doplněk 

oblečení, který ve tmě zasvítí. REZERVACE NUTNÁ

KURZY FRESH SENIOR VE VILLE PELLÉ: 
út 10.00, 12.00  VÝTVARNÝ KURZ 
st 10.00, 11.00  ANGLICKÁ KONVERZACE 
st 10.00, 11.00  KONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ CVIČENÍ 
čt 10.00, 11.00  FRANCOUZSKÁ KONVERZACE 
čt 10.00, 11.00  TAJ-JI
Tradiční kurzy Fresh senior začínají od října 2016. 
Přihlašovat se lze během září vždy út – pá od 10.00 do 14.00 ve Ville Pellé 
(Pelléova 10, Praha 6) či na info@porteos.cz. 

BABÍ LÉTO V POHYBU
PONDĚLÍ 19. 9. – PÁTEK 23. 9. 
denně v 10.00 a v 16.00, Villa Pellé a Písecká brána

Druhý ročník celotýdenního festivalu přinese možnost zdarma si vy-
zkoušet různorodé aktivity a načerpat inspiraci pro udržení se ve fyzické 
a mentální kondici. U VYBR ANÝCH AKCÍ  NUTNÁ REZERVACE.

po 10.00  |  VILLA PELLÉ  AFRICKÝ TANEC A SKUPINOVÉ BUBNOVÁNÍ
po 16.00  |  VILLA PELLÉ  CVIČENÍ S FLEXI-BAREM  R E Z E R V A C E

út 10.00  |  VILLA PELLÉ  SPINÁLNÍ SESTAVA PRO ZDRAVÁ ZÁDA  R E Z E R V A C E

út 16.00  |  PÍSECKÁ BRÁNA  NEBOJTE SE HÝBAT!
st 10.00  |  VILLA PELLÉ  SMOVEY ROZHÝBÁVÁ SENIORY  R E Z E R V A C E

st 16.00  |  SRAZ VILLA PELLÉ  VYCHÁZKA S PROCVIČOVÁNÍM ZRAKU
čt 10.00  |  VILLA PELLÉ  ČCHI KUNG
čt 16.00  |  PÍSECKÁ BRÁNA  MÓDNÍ PŘEHLÍDKA I60 SENIOR FASHION
pá 10.00  |  PÍSECKÁ BRÁNA  TURNAJ V BADMINTONU  R E Z E R V A C E

pá 16.00  |  VILLA PELLÉ  PROMÍTÁNÍ HIPHOP-ERACE

KONTAKTY A ADRESY KONÁNÍ AKCÍ: 
Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6    
tel. č. 224 326 180, info@porteos.cz, www.porteos.cz

Změna programu vyhrazena
www.freshsenior.cz

v 16.00 
Písecká brána

v 16.00
sraz u metra A
stanice 
Staroměstská

v 16.00
Villa Pellé



Američtí studenti medicíny na praxi 
i v ÚVN. Čtyři desítky amerických studentů 
medicíny se od 13. července 2016 sezna-
movaly se systémem českého zdravotnictví 
a získávaly praktické zkušenosti od před-
ních českých lékařů. V průběhu třítýdenní 
praxe navštívili medici z  USA čtyři pražská 
zdravotnická zařízení, mezi něž patřila také 
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fa-
kultní nemocnice, kde se studentům věno-
val MUDr. Petr Smejkal z Kliniky infekčních 
nemocí. „Se studenty jsme se zaměřovali ze-
jména na problematiku infekčních onemoc-
nění. Účastnili se konzilií a pochopitelně mají 
i dostatek prostoru pro dotazy, které se týkaly 
i problematiky případných rizik souvisejících 
s uprchlíky, bavili jsme se například i o viru 
zika, o ebole, infekčních onemocněních v Ev-
ropě, zajímají je zejména endemická onemoc-
nění jako je u nás klíšťová encefalitida. V po-
rovnání s jejich českými kolegy nevidím nijak 
zásadní rozdíl, jen jejich připravenost a moti-
vace zdá se mi trochu větší. Možná je to i tím, 
že za studium hodně platí. Jsou zvídaví, nebo-
jí se klást dotazy, projevují velký zájem, snaží 
se odnést si z praxe co možná nejvíc,“ hodnotí 
primář petr Smejkal z Kliniky infekčních 
nemocní 1. LF UK a ÚVN. „Nejvíc se podivuji 
nad tím, jak skvělou péči mají v tak nádherné 
nemocnici vaši pacienti hrazenou úplně z lev-
ného a dostupného všeobecného zdravotní-

ho pojištění,“ říká Anna Hormann, studentka 
2. ročníku St. George University, Granada, 
která se účastní Prague Selective. Dodá-
vá též, že by se jí líbilo, kdyby školné pro 
mediky nebylo v USA tak vysoké. Studenti 
jsou v České republice díky mezinárodnímu 
vzdělávacímu programu pro budoucí léka-
ře Prague Selective, patřícímu k největším 
svého druhu ve světě. Je to zároveň jediný 
český program zařazený do mezinárodního 
katalogu. Ředitelem programu je Martin Jan 
Stránský, odborný asistent neurologie Yale 
University v USA.

Prague Selective absolvovalo od založení 
programu v roce 1998 téměř 1900studentů 
z 52 lékařských fakult. Nejčastěji se jedna-
lo o mediky z USA, ale přijíždějí i studenti 
z Indonésie, Portorika, Kanady, Anglie, Nizo-
zemska, Austrálie, Ukrajiny a Tasmánie. 

Praha 6 řeší složitou dopravní situaci. 
V souvislosti s dočasnou uzavírkou Koruno-
vační ulice se vedení radnice Prahy 6 snaží 
nastalou situaci aktivně řešit a nalézt alter-
nativy, které by přispěly ke zlepšení plynu-
losti lokální automobilové dopravy i k citel-
ně vyššímu komfortu účastníků místního 
provozu. Za tím účelem již byla v součin-
nosti s hlavním městem adekvátně uprave-
na světelná signalizace na Prašném mostě 
i v ulici Svatovítská, dále dojde i k úpravě 
světelných signalizací na vytížené křižo-
vatce ulic Evropská, Gymnasijní a Thákuro-
va, jakož i ulic Milady Horákové, Pevnostní 
a U Brusnice. Vznikne tak fakticky průjezd 
komunikacemi Evropská, Gymnasijní, Pev-
nostní a Milady Horákové, což efektivně 
zajistí snížení nadměrné zátěže Vítězného 
náměstí a na něj navazující Svatovítské 
ulice. Představitelé Prahy 6 dále požádali 
o dočasné zrušení pruhu pro autobusy v uli-
ci Milady Horákové. To by po dobu rekon-
strukce Korunovační ulice mělo významně 
pomoci plynulosti provozu v úseku mezi 
Prašným mostem a Hradčanskou, kde se 
dá v souvislosti s výše uvedenou úpravou 
signalizace očekávat zahuštění dopravy. 
Příspěvková organizace hl. m. Prahy Tech-
nická správa komunikací nadto na žádost 
Prahy 6 zpracuje komplexní projekt provi-
zorního výjezdu z ulice U Vorlíků. Dopravní 

podnik hl. m. Prahy potom poskytne stano-
visko k možnosti provizorního jednosměr-
ného pojezdu autobusu po tramvajové trati 
Svatovítská ve směru k Vítěznému náměstí 
s využitím tamní společné zastávky. V nepo-
slední řadě byla ze strany zástupců Prahy 6 
navržena možnost řešit problematiku neú-
měrného počtu autobusů v prostoru Vítěz-
ného náměstí radikální změnou trasy linky 
107. Alternativní trasa by eventuálně mohla 
vést od stanice metra Bořislavka, přes ulici 
Horoměřickou a dále přes Středočeský kraj 
směrem na Suchdol. Organizace ROPID tak 
nyní dostala za úkol tuto variantu po všech 
stránkách co nejdůsledněji prověřit. V úva-
hu připadá rovněž možnost výraznějšího 
odklonu linky 143 přes trasu U Brusnice, 
Jelení, Keplerova, Dlabačov. „Rád bych po-
děkoval všem občanům za jejich trpělivost 
během mimořádně komplikované doprav-
ní situace těchto dnů. Praha 6 momentál-
ně skutečně trpí vinou důsledků zásadních 
a neodkladných dopravních změn celoměst-
ského významu. Ty se zejména v přepravních 
špičkách velmi neblaze dotýkají průjezdnosti 
Vítězného náměstí a jeho bezprostředního 
okolí. Ve spolupráci se všemi příslušnými 
městskými institucemi proto intenzivně pra-
cujeme na sérii opatření, která ve svém úhrnu 
zdejší dopravě co nejdříve uleví,“ ubezpečil 
starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. 

FRESH SENIOR ⟶ Praha  6
PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

PROGRAM ⟶ ZÁŘÍ 2016

ÚTERÝ 13. 9. ZLATÁ ŠEDESÁTÁ MIROSLAV PALEČEK 
  Písničkář Miroslav Paleček, do  povědomí veřejnosti 

zapsán jako člen známé dvojice Paleček&Janík, půso-
bící v divadle Semafor i samostatně již od roku 1968. 

ÚTERÝ 20. 9. KULTURNÍ VYCHÁZKA: ŽIDOVSKÉ MĚSTO 
  Další z kulturních vycházek povede jedním z nej-

navštěvovanějších míst v Praze známým také jako 
Josefov. 

 REZER VACE NUTNÁ 

ÚTERÝ 27. 9.  TVŮRČÍ DÍLNA S MILADOU GABRIELOVOU
   Refl exní prvky – přijďte si vytvořit vkusný doplněk 

oblečení, který ve tmě zasvítí. R EZER VACE NUTNÁ

KURZY FRESH SENIOR VE VILLE PELLÉ: 
út 10.00, 12.00  VÝTVARNÝ KURZ 
st 10.00, 11.00  ANGLICKÁ KONVERZACE 
st 10.00, 11.00  KONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ CVIČENÍ 
čt 10.00, 11.00  FRANCOUZSKÁ KONVERZACE 
čt 10.00, 11.00  TAJ-JI
Tradiční kurzy Fresh senior začínají od října 2016. 
Přihlašovat se lze během září vždy út – pá od 10.00 do 14.00 ve Ville Pellé 
(Pelléova 10, Praha 6) či na info@porteos.cz. 

BABÍ LÉTO V POHYBU
PONDĚLÍ 19. 9. – PÁTEK 23. 9. 
denně v 10.00 a v 16.00, Villa Pellé a Písecká brána

Druhý ročník celotýdenního festivalu přinese možnost zdarma si vy-
zkoušet různorodé aktivity a načerpat inspiraci pro udržení se ve fyzické 
a mentální kondici. U VYBRANÝCH AKCÍ  NUTNÁ REZERVACE.

po 10.00  |  VILLA PELLÉ  AFRICKÝ TANEC A SKUPINOVÉ BUBNOVÁNÍ
po 16.00  |  VILLA PELLÉ  CVIČENÍ S FLEXI-BAREM  R E Z E R V A C E

út 10.00  |  VILLA PELLÉ  SPINÁLNÍ SESTAVA PRO ZDRAVÁ ZÁDA  R E Z E R V A C E

út 16.00  |  PÍSECKÁ BRÁNA  NEBOJTE SE HÝBAT!
st 10.00  |  VILLA PELLÉ  SMOVEY ROZHÝBÁVÁ SENIORY  R E Z E R V A C E

st 16.00  |  SRAZ VILLA PELLÉ  VYCHÁZKA S PROCVIČOVÁNÍM ZRAKU
čt 10.00  |  VILLA PELLÉ  ČCHI KUNG
čt 16.00  |  PÍSECKÁ BRÁNA  MÓDNÍ PŘEHLÍDKA I60 SENIOR FASHION
pá 10.00  |  PÍSECKÁ BRÁNA  TURNAJ V BADMINTONU  R E Z E R V A C E

pá 16.00  |  VILLA PELLÉ  PROMÍTÁNÍ HIPHOP-ERACE

KONTAKTY A ADRESY KONÁNÍ AKCÍ: 
Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6    
tel. č. 224 326 180, info@porteos.cz, www.porteos.cz

Změna programu vyhrazena
www.freshsenior.cz

v 16.00 
Písecká brána

v 16.00
sraz u metra A
stanice 
Staroměstská

v 16.00
Villa Pellé



Býváte označován jako disident. Vy to ale 
nemáte moc rád, proč? 

Disidentství je klišé z  dob komunismu. Kdo 
se aktivně postavil proti režimu, tomu se říkalo 
disident. Nepoužívám ho rád, protože mne ne-
vystihuje. Disident je pro mne odpadlík, ale já 
žiju úplně kontinuálně. Od  13ti let je mojí gene-
rální linií být napravo a jít mimo hlavní proud...

Nicméně strávil jste tři a půl roku v komu-
nistickém kriminále, takže disident jste… 

Poprvé jsem byl odsouzen ve známém 
procesu s The Plastic people of the Universe 
jako jeden z  těch, kteří organizovali činnost 
českého undergroundu. Ten proces dal do 
pohybu společenské hnutí, které později vy-
tvořilo Chartu 77. Zbylé dva procesy, to bylo 
regulérní účtování s  časopisem Vokno. Za-
vřeli mne jen za to, že jsem si dovolil vydávat 
svobodné noviny. Od roku ´81 jsem odseděl 
dva a půl roku. Napodruhé, v  roce ´89, když 
už režim mlel z  posledního, tušil jsem, že to 
neodsedím celé. 

Co komunistům na časopisu Vokno vadilo? 
To, co na všem nezávislém. Tím, že jsme si to 

sami vydávali, distribuovali i sami rozmnožo-
vali, neměli jsme žádné bariéry ve vyjadřování. 
Žádné téma nebylo tabu, zatímco komunistic-
ká propaganda z tabu žila. O něčem se nesmě-
lo mluvit, o něčem jenom určitým způsobem, 

a to všechno jsme bořili. Hlavním mottem bylo 
bořit informační blokádu. I proto mne dnes 
rozčilují věci jako snaha omezovat svobodný 
internet nebo regulovat, kdo k němu má mít 
přístup. Navíc mám pocit, že i ve veřejnopráv-
ních médiích už začíná mít rozhodující slovo 
jen několik málo oligarchů, podobně jako 
tomu bylo v minulosti.

Bojem za svobodu projevu jste známý. 
Měl jste to tak  „odjakživa“? 

Asi ano, začalo to dlouhými vlasy, o které 
jsem od šesté třídy bojoval s učiteli i s rodiči. To 
mě postavilo do role bojovníka za něco, co mi 
jiní zakazují. 

A tak jste se ocitl v politice? 
Do politiky jsme byli vehnaní, mohli za to ko-

„Kulaťák po ránu připomíná
výrobní linku v Mladé Boleslavi“

Rozhovor s Františkem „Čuňasem“ Stárkem
Byl významnou postavou československého undergroundu a stejně tak je dnes nepřehlédnutelný díky svému charisma 

a nekompromisním názorům, na kterých si trvá stejně jako na dlouhých vlasech. Strach o svobodu, které plíživě ubývá, ho 
zvedá z badatelské židle a vede ho, aby se ucházel o tu senátorskou. 

Stárek řeší, jak pomoci tristní dopravní situaci v Praze 6.

Se synem Jakubem.
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munisté, že jsme se jako „vedlejší proud“ museli 
politicky projevovat. Chartu 77 už jsem chápal 
jako polickou záležitost, svůj postoj jsem vyjá-
dřil podpisem i tím, že jsem se angažoval jako 
člen kolektivu mluvčích. Přitom Charta 77 jako 
největší produkt disentu byla velice širokou ko-
alicí od revolučních marxistů po bigotní katolí-
ky, a do tohoto konceptu underground dokon-
ce těžko zapadal. 

V  Ústavu pro studium totalitních režimů 
dnes pracujete jako badatel na projektech 
právě o českém undergroundu. Proč má ta-
ková práce smysl? 

Naše moderní historie by nebyla plastická 
bez toho druhého proudu, který byl v podze-
mí. V ÚSTRu se bádá po tom, co se v tehdejším 
Československu dělo „za kulisami“. Teprve nyní 
mapujeme, co je vlastně fundament under-
groundu, který byl složkou toho dění, navíc 
je nejméně dokumentovaný. Před vznikem 
projektů, na kterých tu pracujeme, ho sdělo-
vací prostředky zužovali jen na špičky ledovce, 
kterými byli Plastici nebo básníci Magor Ji-
rous a Egon Bondy. 

Jaké máte výsledky? 
Seriál Fenomén Underground, na kterém 

jsem se badatelsky, námětem a scénáristic-
ky podílel, byl prvním a úspěšným pokusem 
nabídnout lidem širší pohled. Dokázali jsme 
vyplnit čtyřicet hodin televizního času, dokon-
ce čtyřicátý díl ze severních Čech jsme nebyli 
schopni sestříhat jen do jedné hodiny, museli 
jsme z toho udělat dvě.

Komunismus Vám systematicky ničil ži-
vot. Změnil se nějak léty váš pohled na něj? 

Svoje názory jsem si zformuloval už v době, 
kdy jsem jako čtrnáctiletý poslouchal Hlas 
Ameriky a Svobodnou Evropu, vliv na to měla 
i moje rodina. Experiment se socialismem byla 
slepá ulička. Bohužel nás stála sto let hledání, 
které ukázaly, že nikam nevede, protože sociali-
smus v praxi nefunguje.

Přednášíte na školách studentům, 
co jim říkáte?  

Přednáším o undergroundu a o samizda-
tu. Říkám, co si myslím, ale netvrdím, že si to 
mají myslet také. Nesdílím obecná klišé o tom, 
že mladé to nezajímá. To je jen alibi starých. 
Většina středních škol, která mne pozve, má 
osvícené pedagogy, kteří s  mladými dobře 
pracují. V Praze 6 jsem shodou okolností před-
nášel na dvou gymnáziích, a to Nad Alejí i na 
Keplerově gymnáziu.

Když vypukla sametová revoluce, 
byl jste ve vězení, ale už v dubnu další-
ho roku jste pracoval v  kontrarozvědce. 
Jak k tomu došlo? 

Do toho mne nastrkal Václav Havel. 26. listo-
padu ´89 na základě jednání Občanského fóra 
s  vládou udělil Husák amnestii sedmi politic-
kým vězňům a já byl mezi nimi. Znovu jsem na-
startoval časopis, ale Havel oslovil mne a Rumla, 
abychom šli na vnitro a vyházeli tam estébáky. 
Mělo to být na dva měsíce a bylo z toho 17 let. 

Co jste měl na starosti? 
Úřad pro ochranu ústavy a demokracie, jehož 

strukturu jsme tvořili po celém Československu. 
Vznikaly úřadovny pro kontrarozvědnou práci. 
Ta byla v  plenkách, protože řada lidí byla vy-
školena v  Moskvě, ale nebyl tu nikdo, kdo by 

měl West Point. Že jsme začínali jako amatéři, 
bylo kolikrát šokující i pro naše protivníky z rus-
kých rozvědek, protože jsme neznali pravidla 
zpravodajské práce.

Jaký jste měl vztah s prezidentem Havlem? 
Přátelsky pracovní, za dob charty ovšem 

i kontroverzní. Ale že se stal Čestným občanem 
Prahy 6, to mne nadchlo. 

Díky létům v  kontrarozvědce prý máte 
dost vyhraněný názor na imigrační politiku. 

Kontrarozvědka je úřad, který se snaží dívat 
za kulisy toho, co vypadá jako náhody. Hledá 
a vyhodnocuje, zda nebo kdo ty náhody připra-
vuje a proč. A mně se zdá, že postup arabského 
a islámského světa je něco jako invazí na kře-
stansko-židovský euroamerický svět. Probíhá to 
už od naftových krizí, ale pořád se zkouší nové 
formy. A náš svět se tomu málo brání. Pokud 
s námi chtějí cizinci žít, musí vyznávat hodnoty 
západní civilizace. 

Odešel jste z kontrarozvědky v roce 2007, 
mělo to nějaký důvod? 

Byl jsem unavený. Česká kontrarozvědka 
se nevyvíjela směrem, jakým bych si přál. Prá-
ce v  ÚSTRU je proti tomu jako bych se živil 
svým koníčkem. 

Tak proč to chcete změnit a kandidu-
jete do senátu? 

Za svobodu jsem se vždycky angažoval a teď 
cítím, že se nám opět ztrácí. Ubývá jí všude ko-
lem nás. Myslím, že nastala chvíle, kdy se na lodi 
i z pasažérů stávají lodníci a začínají pumpovat, 
aby se nám loď nepotopila. Pro někoho to může 
být překvapivé rozhodnutí, ale celý můj život je 
vlastně spojen s  politikou. Jen v  BIS jsem měl 

Přednášky o undergroundu mají mezi studenty velký ohlas.
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politickou činnost zakázanou zákonem, a to 
jsem dodržoval. 

Proč jste si vybral ODS a Svobod-
né jako podporu? 

Kandiduju jako nezávislý. Ale prolnutí mezi 
ODS, Svobodnými a mými názory je v  této 
chvíli velké. Nebylo tomu tak vždycky, před 
pěti lety bych si to nedovedl představit.

Hraje roli fakt, že syn Jakub vede 
ODS v Praze 6? 

Synovi věřím a jsem na něj pyšný. Jsem rád, 
že se zajímá o veřejné věci, že je tím, kdo se 
zodpovídá a kdo dokáže vést lidi.

Léta žijete v  Břevnově. Když jste se vrá-
til z komunistického vězení a byl v ochran-
ném dohledu, jste se z  něj téměř nehnul. 
Nezprotivil se Vám? 

Břevnov se mi nikdy nezprotiví. Dva roky 
jsem se nesměl z  Prahy 6 vzdálit na víc než 
osm hodin, aniž bych to dva týdny předem 
hlásil policii. A ta mi chodila na kontroly domů, 
kdy se jí zachtělo. I z toho pramení moje potře-
ba bránit všemožným snahám současné vlády 
prolomit domovní svobodu. Doma má mít 
člověk soukromí. 

Co tedy máte na Břevnově nejraději? 
Pro mne je to Greenwich Willage Prahy, inte-

lektuální čtvrť, posvátná půda českého under-
groundu. Tudy kráčela jeho historie. Bydlel 
jsem ve Šlikově ulici dva domy od místa, kde 
žil Přemysl Števich, zakládající člen The Plastic 
People. Jsem v Břevnově jako ryba ve vodě.

Hodně se zajímáte o dění v Praze 6, to je 
vidět i z vašeho Facebooku. Kde vidíte nej-
větší nedostatky? 

Hodně jezdím autem, protože jsem líný 
a Břevnov je pro mne příliš členitý, abych 
jezdil na kole. Ale doprava na šestce, to 
je katastrofa. Tunel Blanka zlepšil průjezd 
Prahou, ale nedomyslely se příjezdové 
trasy. Tam vidím velké rezervy. A Kulaťák? 
Ten mi po ránu připadá jako výrobní linka 
v Mladé Boleslavi. 

Lidé se pozastavují nad undergroundo-
vou přezdívkou Čuňas. Jak jste k ní přišel? 

Tu mám od roku 1965 a už se jí těžko zba-
vím. Někomu zní nelichotivě, ale tehdy vyply-
nula z českého dabingu francouzské komedie 
Výhodná koupě. Podobal jsem se postavě, kte-
rá se tak jmenovala, a pořád sháněla peníze. 
Stejně jako já, když jsem dělal manažera hu-
dební kapele, aby mohla vystupovat.

Na budoucího senátora máte také dost 
osobitou vizáž…

Narážíte na dlouhé vlasy? Nosím je pořád 
a nepřestalo mi to vyhovovat. Pomáhají mi 
v orientaci mezi lidmi. Pokud mě odsoudí po-
dle vizáže, je jim to vidět na očích. Myslí si, že 
když mám dlouhé vlasy a přezdívku Čuňas, 
musím být alkoholik a hospodský povaleč.

Přitom jste nekuřák a abstinent. Proč ne-
pijete alkohol? 

S alkoholem jsem skončil v osmnácti. Když 
jsem mohl přijít do hospody a normálně si ob-
jednat pivo, už to nebyla ta pravá rebelie a pře-
stalo mně to bavit. 

Zajímáte se genealogii své rodiny. Co 
jste o ní zjistil? 

Za dvacet osm let, co se tomuto koníčku 
věnuji, vím skoro všechno. Ale pořád objevuji 
nové věci. V archivu na Ukrajině jsem se nedáv-
no dozvěděl o ztraceném strýci. V  roce 1941 
byl zastřelen NKVD za protisovětskou agitaci. 
Ukázalo se tak, že do naší rodiny zapadá na-
prosto přesně. Všichni muži v naší rodině totiž 
někdy seděli z ideových důvodů ve vězení.

Kam jste se v historii rodiny dostal? 
Naše rodina byli sedláci. Od roku 1574, kdy 

je zápis v gruntovní knize, že „Jiřík Stárek, ten 
má statek svůj zaplacený.“ V 50. letech ale tatí-
nek o statek v Libchavách na severu Čech při-
šel, když mu z něj komunisté udělali JZD. 

 (Ok)

Účast na běhu pro Paměť národa  na podporu uchování příběhů, jako je ten Stárkův.

Proti ruskému vlivu se vymezuje odjakživa.
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VELESLAVÍNSKÁ
SONATINA VI.

Zpaměti preluduje Jaroslav Mihule

Ve Veleslavíně v  sobotu 5. května 1945 po 
obědě mírně pršelo. Od rána jsme sledovali 
vysílání rozhlasu a ujišťovali se, že už to začalo 
a že to dobře dopadne. Postávali jsme s Jirkou 
Šťastným před domem a byli rozechvěni do 
hloubi mladistvé duše.  „Jen aby to neskončilo 
jako ve Varšavě,“ řekl Jirka. Bylo mu už patnáct, 
zatímco mně mělo být teprve v prosinci. Vědě-
li jsme, že Varšavu srovnali Němci s neuvěřitel-
nou brutalitou se zemí, když tam v létě loňské-
ho roku 1944 vypuklo povstání. Nevěděli jsme, 
že před ní stála Rudá armáda a s těžko pocho-
pitelnou trpělivostí váhala s dalším postupem, 
dokud nacistická exekuce města neskončí. 
Varšava se octla v  podobném osamění jako 
Praha a Veleslavín roku 1938: velmoce nepod-
léhají citovým rozechvěním. Ani Roosevelt, ani 
Churchill nedokázali přimět Stalina, aby vydal 
rozkaz jít statečným Polákům na pomoc. Teď 
k nám docházely rozporné informace, že na 
Vinohradech u rozhlasu zuří boje a centrum 
města že je v  plamenech. A že bude potře-
ba odněkud pomoc.

S Jirkou jsme vyrazili do Střešovic k restau-
raci Chaloupka, kde se stavěla barikáda. Do ní 
byly umístěny dvě litinové roury z vodovodní-
ho potrubí jako atrapy připomínající kanony. 
Směrem k vojenské nemocnici jsme připravili 
jinou válečnou lest: hromádky písku, od níž 
vedly za barikádu dva dráty. Vzniklo tak mi-
nové pole. Někteří z  nás byli ozbrojeni, vyro-
jily se uniformy československých důstojníků 
z  předválečných časů a osmnáctiletý Čadil, 
náš soused přes ulici, přinesl z domova pisto-
li ráže šest pětatřicet, přes válku ukrytou pro 
tuto chvíli. Všude bylo znát spontánní nadšení, 
které se mohlo kdykoli a kdekoli proměnit ve 
skutečnou formu revolučního odporu, v  boj 
třeba holýma rukama. Na rozhraní Veleslavína 
a Střešovic se tak nestalo.

Velitel barikády si mne zavolal a řekl, že 
nemá spojení s Vokovicemi. Že tam mám pře-
dat jako spojka zalepený dopis. Sebral jsem 
někde německou přilbu, nalepil na ni česko-
slovenskou trikoloru a opásal se vojenským ře-
menem. Německá armáda z větší části utíkala, 
aby se dostala do zajetí k Američanům a zmi-
zela z dosahu Rudé armády. Všude  nechávala 

za sebou rozmanitou kořist. Dopis jsem doru-
čil podle rozkazu do rukou československé-
mu důstojníkovi v  uniformě v  domě poblíž 
vokovické barikády na Červeňáku. Pokýval 
hlavou nad jeho obsahem a řekl: „Helmu dej 
do rohu na tu hromadu a opasek v  předsíni 
do pytle.“ Přikývl jsem na znamení souhlasu. 
Mírový pořádek začal fungovat dřív, než bych 
to byl čekal. Vyšel jsem tedy mezi dalšími ná-
vštěvníky z velitelství, protlačil se nashromáž-
děným materiálem a polními telefony, přilbu 
i opasek jsem si ovšem nechal a z vokovických 
revolučních zásob přibral bajonet. Taková 
věc se hodí vždy. Pak jsem se vydal na osobní 
obhlídku dalších barikád na Velvarské, dnes 
Evropské ulici.

Nad hlavou bylo vidět německá letadla 
startující z  ruzyňského letiště. Vědělo se, že 
v centru Prahy je zle, Staroměstská radnice že 
je v plamenech a střed města bombardován 
německými letadly. Vrátil jsem se domů a zjis-
til, že ve výčepu někoho ošetřují s průstřelem 
stehna. Maminka sháněla horkou vodu a ob-
vazy, vařila polévku a každý mohl něco dostat 
pro zahřátí bez placení.

Přišla noc a další neklidné dny. Na barikádě 
U Chaloupky se ohlásila skupina v  němec-
kých uniformách a brala se o volný průchod 
k  vojenské nemocnici. Údajně mezi nimi byli 
zástupci Mezinárodního červeného kříže 
a šli kontrolovat kvalitu vody. Viděli atrapy 
naší protitankové výzbroje, což mně připada-
lo málo prozíravé od našeho velitele. Naštěs-
tí ve Střešovicích nebyl žádný provoz, kromě 
jediného dramatického průjezdu nákladního 
auta s německým vojákem za volantem. Kdosi 
se před vůz postavil s namířenou pistolí mla-
dého Čadila. Dospělí - chvílemi jsem mezi ně 
patřil, chvílemi jsem byl pro ně pouhý kluk - 
obstoupili vozidlo a domáhali se na vojenské 
osádce zbraní. Snad jsme nějaké získali. Šofér 
nevzdoroval a po prohlídce odjel. Když skon-
čily neklidné chvíle, navrhl někdo, abychom si 
z té pistole vystřelili. Ani nehlesla. Náboje ne-
vydržely válečné uskladnění, nejspíš byly šest 
let zakopány někde v zemi. 

Stále se opakovala nezaručená sdělení, 
že Američané jsou kousek od nás, u Kladna, 

u Berouna, u Plzně. Pak přišlo středeční ráno 
9. května. Veleslavín se probudil s nezvyklým 
rámusem motorů nákladních aut a tanků, 
prokládaným občas dávkami ze samopalů. Na 
Červeňáku přistávaly v polích lehké vojenské 
eroplány. Z našeho okna v domě čp. 137 bylo 
na Gabrielce vidět množství neobvyklé tech-
niky, maskované povozy a především spousta 
vojáků v polních uniformách neznámého stři-
hu a neznámé barvy. Vyrazili jsme okamžitě 
k nim. Lidé plakali dojetím a nadšením - nastá-
valo osvobození Prahy Rudou armádou. Vo-
jáky obklopovala záplava šeříků a vděčnosti. 
Rodil se mír. Vdova se dvěma kluky však brzy 
nato opustila dům čp. 137 směrem do pohra-
ničí. Pro ni i pro ulici Pod Novým lesem začína-
la další životní kapitola.

Jaroslav Mihule

Konec dobrý, všechno dobré. Sonatina je dohrána radostným fi nále. Sledovali jsme kus osobní historie Veleslavína bě-
hem let 1936 až 1945. Zde se uzavírá, protože hráči odešli jinam. Jen ulice Pod Novým lesem zůstala, kde je. Začal její nový 
příběh, který pokračuje dodnes.
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O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
V NEMOCNIČNÍM PROSTŘEDÍ

1. část
V  současné době se i ve zdravotnic-

kých zařízeních lze setkat se situacemi, 
kdy agresivní chování některých jedin-
ců přerůstá z  verbálního napadení do 
fyzického, které může způsobit újmu 
na zdraví nejen zdravotnickému perso-
nálu, ale i pacientům.

Skloubit bezpečnostní a režimová 
opatření např. s běžným ambulantním 
provozem není ve zdravotnictví jed-
noduché. Na jednu stranu nemocnice 
mají být za účelem poskytování zdra-
votní péče vždy volně přístupné paci-
entům, zatímco na straně druhé jsou 
bezpečnostní opatření vnímána perso-
nálem jako omezující překážka v práci 
a ne vždy je přijme za své jako jeho 
ochranu života a zdraví před útokem, 
který mu hrozí.

Příprava personálu na podobné mi-
mořádné situace je velmi důležitá. Za-
městnanci by měli vědět, jak se v tako-
vých situacích zachovat. 

K  připravenosti personálu pomáhají 
odborné semináře, praktická cvičení 
nejen v  sebeobraně, ale i nácviky mo-

delových situací ochrany osob před 
agresivním pacientem a ozbrojeným 
útokem. Tyto nácviky umožní personá-
lu prakticky se seznámit s postupy jed-
notlivých činností vyplývajících z přija-
tých bezpečnostních opatření včetně 
možnosti si procvičit své dovednosti 
a znalosti v dané situaci, se kterou se 
mohou během své praxe setkat. 

Velké metodické cvičení zaměřené na 
ochranu osob (zdravotníků i pacientů) 
před agresivním pacientem a ozbroje-
ným útočníkem proběhlo v součinnos-
ti s Policií ČR v sobotu 6. 8. 2016 v pa-
vilonu A Ústřední vojenské nemocnice. 
Nacvičované situace byly velmi reálné 
a přínosná byla i metodická podpora 
a předání bohatých zkušeností policie 
s  řešením mimořádných událostí. Scé-
náře jednotlivých modelových situací 
vycházely z  reálných zkušeností zdra-
votníků, a to nejen z České republiky, 
ale i ze zahraničí. Metodické cvičení 
probíhalo formou aktivního zapojení 
zaměstnanců ÚVN a bylo situováno 
do zinscenovaného běžného ambu-

lantního provozu. Cvičící byli zařazeni 
do  různých rolí -  např.  zdravotnický 
personál, personál recepce a pacient, 
doprovod pacienta. Role útočníka 
připadla figurantům z  řad Policie ČR. 
Některé modelové situace byly z důvo-
du procvičení větším počtem zaměst-
nanců zopakovány.

Cvičení se aktivně účastnily desítky 
zaměstnanců ÚVN, především z  pra-
covišť, kde nejčastěji dochází v  běžné 
praxi k agresi: Emergency, psychiatric-
ké oddělení, Informační služba. Aktiv-
ně byla zapojena také bezpečnostní 
služba ÚVN a Rescue tým Emergency. 

V  rámci cvičení zasahovala speciál-
ní pořádková jednotka, pohotovostní 
motorizovaná jednotka a služba cizi-
necké policie krajského ředitelství po-
licie hl. m. Prahy. 
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Co všechno má na starosti Váš odbor?
Odbor bezpečnosti a krizového řízení 

Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské 
fakultní nemocnice Praha je odborným 
pracovištěm, které zajišťuje ve své působ-
nosti nejen fyzickou bezpečnost a ochranu 
osob, majetku a informací ÚVN, ale i řídí 
a koordinuje plnění úkolů ÚVN v oblastech 
spisové a archivní služby, telekomunikač-
ních sítí, zabezpečení objektů, režimu vjez-
du a parkování, správy bezpečnostních 
systémů, krizového řízení a rovněž se podílí 
na zpracování úkolů bojové a mobilizační 
pohotovosti ÚVN. 

Je ve vaší kompetenci např. i ochrana 
VIP pacientů před paparazzi a další ne-
chtěnou pozorností?

Tuto problematiku přímo náš odbor neza-
bezpečuje. Pokud si VIP pacient nepřeje být 
obtěžován, pak lze ve výjimečných přípa-
dech umožnit mu ochranu pomocí vlastní 
ochranky, která pak spolupracuje s bezpeč-
nostní službou ÚVN a personálem daného 
oddělení. Jinak ochranu pacienta zabez-
pečujeme standardním způsobem v  rámci 
možností nemocnice, a to prostřednictvím 
bezpečnostní služby, personálu a bezpeč-
nostními a režimovými opatřeními, která 
jsou dána vnitřními předpisy. K ochraně před 
nechtěnou pozorností je v ÚVN stanoven zá-
kaz fotografování a natáčení v celém areálu. 
Na dodržování tohoto pravidla dbá bezpeč-
nostní služba ve spolupráci s tiskovou mluvčí.  

Aniž byste odtajnil důležité infor-
mace, můžete přiblížit něco o ochraně 
areálu nemocnice?

Fyzická ochrana areálu a objektů ÚVN 
je zajištěna standardními prostředky, kte-

ré se skládají především z  bezpečnostních, 
technických, režimových a organizačních 
opatření realizovaných v  souladu s  přísluš-
nými normami a potřebami nemocnice. Tato 
opatření jsou zapracována v  příslušných 
vnitřních předpisech a dalších dokumentech 
nemocnice. Personál je seznamován s daný-
mi opatřeními v rámci odborné přípravy, při 
bezpečnostních auditech, na školení při ná-
stupu nových zaměstnanců nebo má mož-
nost se seznámit s příslušnými předpisy, kte-
ré jsou vystaveny na intranetu nemocnice. 
Návštěvník jistě zaznamená, že je nemocnice 
oplocena, pochopitelně využíváme kamero-
vý systém, auta do areálu projíždějí branami, 
přičemž pro pacienty je přístupná hlavní 
brána. Jistě pochopíte, že z bezpečnostních 
důvodů nelze zabíhat do podrobností.

Jsou některá pracoviště ohrože-
na více než jiná?

Mezi „nejrizikovější“ pracoviště ÚVN patří 
Emergency - Pohotovostní a úrazová ambu-

lance – a psychiatrické oddělení. Na ostat-
ních klinických odděleních se jedná spíše 
o ojedinělé případy, kdy dochází převážné 
v ambulantním provozu k hrubému verbál-
nímu napadání personálu. Naštěstí se obe-
jdou ve většině případů bez zásahu bezpeč-
nostní služby. V případě, že se jedná „pouze“ 
o verbální agresi u pacientů, kteří nejsou 
pod vlivem omamných či psychotropních 
látek a nejsou ani duševně nemocní, nebývá 
v mnohých případech bezpečnostní služba 
povolána. Zde se snaží situaci zvládnout 
zdravotnický personál vlastními silami a pro-
středky. Bohužel, i zde pozorujeme výrazný 
nárůst útoků vůči personálu. Pokud dojde 
k  incidentu, který nedokáže vyřešit perso-
nál, zasahuje bezpečnostní služba; v závaž-
ných případech, které jsou naštěstí velmi 
ojedinělé, je přivolána policie (PČR, městská 
nebo vojenská).

Jiří Hruška
foto: ÚVN

O problematice mimořádných událostí ohrožující bezpečnost osob 
v nemocničním prostředí jsme hovořili s vedoucím Odboru bezpečnosti
a krizového řízení ÚVN Ing. Jiřím Hájkem.
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září 2016

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

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

září 2016

02.09. PÁTEK 13:00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE

    UHŘÍNĚVES

11.09. NEDĚLE 14:00 + 16:30 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ

    KARLOVY VARY

14.09. STŘEDA 10:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA

15.09. ČTVRTEK 10:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA

16.09. PÁTEK 10:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA

17.09. SOBOTA 14:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA

18.09. NEDĚLE 14:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA

20.09. ÚTERÝ 10:00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE

21.09. STŘEDA 10:00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE

22.09. ČTVRTEK 10:00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE

24.09. SOBOTA 17:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

    MLADÁ BOLESLAV

25.09. NEDĚLE 15:00 + 17:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

    JABLONEC

29.09. ČTVRTEK 10:00 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ

30.09. PÁTEK 10:00 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
9/2016

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

V kolika letech padl legionář Lumír Březovský?
 a) v 19 letech,
 b) v 18 letech,
 c) v 16 letech.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
a)  KODIAK je medvěd.
Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knižní publikaci, autorek Jany Divišové, Renée Nachtigallové a 
Taťány Součkové, DIVADLO V ŠÁRCE.

1. Aneta Ečeková-Maršálová, Praha 6  2. Rudolf Palán, Kladno  3. Jarmila Janůjová, Praha 6

Ceny si vyzvedněte do 30. září 2016 v recepci 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 2016,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V září soutěžíme o tři knižní novinky, které věnovalo nakladatelství XYZ. Kniha Miki Volek: nespoutaný život krále českého rock and rollu  vychází 
k 20. výročí hudebníkova úmrtí a přibližuje jeden z nejkontroverznějších životních příběhů na české hudební scéně se všemi jeho vzlety i pády. 

Doprovází ji bohatá obrazová příloha. Její autor Jaroslav Kříženecký má na svém kontě již několik úspěšných knih o našich slavných muzikantech (Eva Olmerová (XYZ, 2009), 
Pavel Bobek – Půlstoletí na pódiu (XYZ, 2009) či Všechno je jen jednou (XYZ, 2006) - portrét Václava Neckáře).

04. 09. ST KYTICE
15. 09. ČT ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY
21. 09. ST ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
22. 09. ČT OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
23. 09. PÁ ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY
24. 09. SO CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD 16:00
28. 09. ST ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
29. 09. ČT KDYBY TISÍC KLARINETŮ
30. 09. PÁ ZNÁM JEŠTĚ STARŠÍ LIDI

ANEB NAROZENINOVÝ KONCERT
JIŘÍHO SUCHÉHO JIŘÍMU SUCHÉMU

HOSTÉ :

01. 09. ČT RAY BRADBURY‘S ‚2116‘
02. 09. PÁ RAY BRADBURY‘S ‚2116‘
03. 09. SO RAY BRADBURY‘S ‚2116‘
04. 09. NE RAY BRADBURY‘S ‚2116‘ 18:00
05. 09. PO VŠECHNOPÁRTY
06. 09. ÚT VŠECHNOPÁRTY
19. 09. PO VŠECHNOPÁRTY
20. 09. ÚT VŠECHNOPÁRTY
26. 09. PO DEJVICKÁ LIVE - VEČERY S PRAHOU 6



Ulici pojmenovanou po Lumíru Březov-
ském najdeme v Bubenči. Je spojnicí mezi 
Albánskou a Antonína Čermáka a je rov-
noběžná s  Terronskou ulicí. Název vznikl 
v roce 1930 a vydržel do roku 1940. V  le-
tech 1940 - 45 se přejmenovala na Nová 
řada, název byl odvozen od povahy ulice 
v  době tohoto pojmenování. Od roku 
1945 má opět svůj původní název. 

Lumír Březovský, nejmladší legionář 
padlý v 1. světové válce nedaleko Remeše 
ve Francii, člen roty Nazdar.

Lumír Březovský se narodil 24. října 
1898 v obci Libeň v okrese Praha – západ. 
Vstoupil do Cizinecké legie a 22. srpna 

1914 byl zařazen k 1. pluku jako vojín. Jako 
příslušník 2. pochodového pluku zemřel 
11. prosince téhož roku na následky zra-
nění u statku v  Marquises nedaleko Lou-
vois, Remeš. Byl pochován v  Louvois-sur-
-Marne, aby byl roku 1933 za přítomnosti 
tehdejšího ministra války Daladiera exhu-
mován a jeho urna umístěna v Památníku 
osvobození v Praze na Vítkově. 

V další části se budeme věnovat vzniku 
roty Nazdar. Již před vypuknutím 1. svě-
tové války žilo ve Francii asi 10 000 Čechů 
a Slováků. Ti se sdružovali v  řadě krajan-
ských či vlasteneckých spolků. Od roku 
1891 existoval v Paříži Sokol a v roce 1907 
vznikl vzdělávací spolek Rovnost. Tyto dvě 
organizace měly po vypuknutí 1. světové 
války v  roce 1914 rozhodující vliv na ná-
sledné události života ve Francii a vznik 
jedné z prvních českých jednotek od bitvy 
na Bílé hoře v roce 1620 – roty Nazdar. V Pa-
říži je založen koordinační výbor k organi-
zaci náboru čs. dobrovolníků do Cizinecké 
legie - byli totiž cizinci a československé 

legie ještě neexisto-
valy - k  ozbrojenému 
boji proti Rakousku 
– Uhersku a Němec-
ku, za osvobození 
a samostatnost čes-
kých zemí a Slovenska.

Od 21. srpna 1914 
probíhal u Invalidov-
ny v  Paříži zápis čes-
kých dobrovolníků. 
Ti byli asi v  počtu asi 
250 mužů odvedeni 
a odesláni do tábora 
ve městě  Bayonne, 
které vstoupilo do 

vojenských dějin 
vynálezem bajo-
netu. Právě zde 
měla totiž tradici 
zbrojní výroba 
a v roce 1641 při-
šel zdejší zbrojíř 
na nápad opatřit 
pušku bodákem. 
V  Bayonne byla 
z  dobrovolníků 
vytvořena 1. rota 
praporu C, který 
patřil do 2. po-
chodového plu-

ku Cizinecké legie. Zde rota prošla dvou-
měsíčním výcvikem. Jelikož velkou část 
této roty tvořili Sokolové a vládla v  jed-
notce bratrská atmosféra, oslovovali se 
její příslušníci „bratře“. Používali sokolský 
pozdrav „Na zdar!“, a tak Francouzi začali 
této české rotě C říkat rota „Nazdar“. Jed-
notka dostala 13. října při slavnostní pří-
saze věrnosti svůj prapor s českým lvem 
od města Bayonne. 23. tohoto měsíce 
rota ukončila výcvik a odešla jako součást 
Marocké divize na frontu k Remeši. 11. lis-
topadu se rota ocitla poprvé v zákopech 
tváří v tvář německým vojákům. A právě 
zde 11. prosince padl první a nejmladší 
dobrovolník roty Lumír Březovský. U Re-
meše zůstala rota až do května 1915, kde 
se účastnila obrany francouzských pozic. 

Počátkem května byla celá Marocká di-
vize přemístěna do oblasti Artois, kde byla 
do předních pozic nasazena i rota „Nazdar“. 
9. května podstoupila svoji nejslavnější bi-
tvu u Arrasu, kde její příslušníci projevili 
mimořádnou chrabrost a obětavost. Ztrá-
ty, které rota utrpěla, byly však obrovské. 
Z 250 jejich příslušníků jich v tomto boji 42 
padlo a dalších 90 bylo raněno. 

Celý prapor C byl pro vysoké ztráty roz-
puštěn, česká rota přestala existovat, jeli-
kož nebyly připraveny zálohy k  doplnění 
stavu jednotky. Zbylí příslušníci roty byli 
převeleni do různých jednotek. Do jara 
1918 se účastnili v  řadách francouzských 
jednotek bojů na území Francie. V  létě 
1918 bylo rozhodnuto o vzniku čs. legií 
ve Francii, jako regulérního českosloven-
ského vojska. Z fronty bylo staženo dosud 
žijících asi 50 příslušníků původní české 
roty „Nazdar“ a byli zařazeni do řad česko-
slovenského vojska ve Francii.

(mip)
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Existuje jen málo tak ikonických 
osobností v českém básnictví, jako jsou 
Karel Hynek Mácha a Jaroslav Seifert. 
Ten první neopakovatelným a dosud 
nepřekonaným nábojem milostného 
tragického romantizmu, ten druhý pro 
světový ohlas a uznání své tvorby, to-
talitní komunistické moci navzdory. 
A právě básníkovi Jaroslavu Seifertovi, 
jedinému českému nositeli Nobelovy 
ceny za literaturu, od jehož narození 
23. září 2016 uplyne 115 let, složí v Pra-
ze poctu 36. světový kongres básníků. 

Pořadateli 36. světového kongresu 
básníků, který se uskuteční od 15. do 
20. 9. 2016, jsou České centrum Mezi-
národního PEN klubu a organiza-
ce The World Academy of Arts 
and Culture. Záštitu nad ko-
náním kongresu převzal 
ministr kultury ČR Da-
niel Herman. Světový 
básnický kongres má 
více než 30letou tra-
dici po celém světě, 
například loňský 35. 
ročník se uskuteč-
nil na Taiwanu; jeho 
pořádání na české 
půdě je pro českou 
literaturu a zejména 
poesii velkým uznáním 
a povzbuzením. 

„Účast na kongresu 
odhadujeme na 150 až 200 
delegátů,“ říká Magdalena 
Šebestová, výkonná ředitelka 
organizačního týmu. „Budou to 
lidé z Latinské Ameriky - Paraguay, 
Argentina, Mexico, z Asie - Čína, Tchai-
-wan, Japonsko a Jižní Korea, ze Spoje-
ných států a samozřejmě také z Evropy 
– z Francie, Velké Británie, Irska, Dánska 
a Norska. Všechno jsou to lidé zabývající 
se poezií. Mnozí z nich mají i občanská 
povolání související s literaturou, např. 
nakladatelé, ale v  tomto setkání půjde 
výhradně o poezii. Podstatou a každo-
denní praxí kongresu budou autorská 
čtení účastníků, někteří trvají na tom, 
že představí své knihy, v nichž se hovo-
ří například o terorismu, jako profesor-
ka Ada Aharoni z  Izraele, ale to bude 
spíše výjimka.“ 

Program světového básnického kon-
gresu kromě autorských čtení zahrnuje 
také diskuse o literárních, kulturních 

a sociálních tématech. Oficiálními jazy-
ky  kongresu budou angličtina, španěl-
ština, případně čínština.  Organizační 
tým předsedy českého PENu Jiřího Dě-
dečka, který je zároveň členem výkon-
ného výboru Světové akademie umění 
a kultury, připravil pro účastníky také 
společenský program: návštěvu výstavy 
kaligrafie, grafik a výtvarných objektů, 
performance, koncert české komorní 
hudby v podání Pražské komorní filhar-
monie a výletní plavbu lodí po Vltavě 
doprovázenou francouzskými šansony.

„Letošní ročník kongresu bude věnován 
Jaroslavu Seifertovi,“ potvrzuje Mag-
dalena Šebestová. „Všichni účastníci 
vytvoří vlastní báseň na téma citátu ze 
Seifertovy sbírky Morový sloup: ‚je lep-
ší hledat krásná slova než zabíjet 
a vraždit‘. Tyto básně budou souhrnně 
publikovány v Antologii kongresu, kte-
rá vyjde ještě před jeho zahájením 15. 
září. Kromě toho každý dostane dárko-
vou publikaci sonetů o Praze v angličti-
ně.“ Přínosem 36. světového kongresu 
básníků bude v  neposlední řadě 
navázání profesionálních a osobních 
kontaktů účastníků.  

Pomyslným vrcholem světového bás-
nického kongresu bude 23. září, den 
115. výročí Seifertova narození, kdy 
bude odhalen pomník Jaroslava Sei-
ferta, jehož základní kámen byl polo-
žen před rokem ve stejný den. Umístěn 
bude na básníkově rodném Žižkově 
na malém pozemku mezi ulicemi Sei-
fertova, Chelčického a Táboritská. Pro 
zajištění prostředků k úspěšné realizaci 
památníku včetně rekonstrukce okolní-
ho prostředí zřídilo České centrum Me-
zinárodního PEN klubu Nadační fond.

„Seifert prožil na někdejší pražské periferii 
dětství a v této čtvrti existují připomínky jeho 
působení, např. pamětní deska na rodném 

domě v  Bořivojově ulici nebo básníkova 
podobizna od sochaře Stanislava Han-

zíka,“ uvádí k  chystané akci České 
centrum Mezinárodního PEN 

klubu. „S  myšlenkou postavit 
pomník Jaroslavu Seifertovi 

v místě, kde bydlel, přišli man-
želé Kočích, majitelé domu 
i trojúhelníkového pozemku 
v  Seifertově ulici. S  archi-
tektem Ivanem Vavříkem 
oslovili starostku Prahy 3 
Vladislavu Hujovou a ná-
sledně další instituce, včetně 

Českého PEN klubu. Radnice 
Prahy 3  zadala zpracová-

ní studie na úpravu prostoru 
v bezprostřední blízkosti budou-

cího pomníku tak, aby korespon-
doval s výtvarným dílem a esteticky 

pozvedl jeden ze symbolických vstupů 
na dolní Žižkov. Památník od sochaře Jana 

Roitha bude mít podobu stuhy s citátem ze 
Seifertovy básně Prosinec 1920:  ,... to slo-
vo letělo jako pták do sítě hvězd... ‘ Rodina 
Kočích také vybrala návrh plastiky, který je 
přístupný veřejnosti v  prostorách žižkovské 
radnice, partnera celého projektu.“ Cena re-
alizace díla včetně úpravy okolí, vybudo-
vání nových schodů a chodníku je odha-
dována na 1,5 – 2 miliony korun. 

Nepoměrně větší část tvůrčího života 
Jaroslava Seiferta je spjatá s Prahou 6,
s domem čp. 1338, U Ladronky 23, na 
pražském  Břevnově, kde Seifert od 
června r. 1938 bydlel. Jaká škoda, že 
pomník nebude v těchto místech! Své-
ho čestného občana Prahy 6, jednoho 
z nejslavnějších na světě, si Praha 6 při-
pomíná pouze pamětní deskou…

(red)

… je lepší hledat krásná slova…

 V PRAZE ZAČÍNÁ 36. SVĚTOVÝ KONGRES BÁSNÍKŮ
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GALERIE VILLA PELLÉ PELLÉOVA 10, PRAHA 6 – BUBENEČ 
www.villapelle.cz | info@villapelle.cz 
tel.: 224 326 180, 724 737 352
Spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská. 
Otevřeno: út-ne 13-18 h.

VÝSTAVY  Kamila Ženatá: Neviditelnost
Po deseti letech multimediálních projektů Ka-
mila Ženatá představuje také svoji malířskou 
tvorbu. Série velkoformátových abstraktních 
obrazů je inspirována filosofií taoismu, přírod-
ními procesy a kvantovou fyzikou.
Kurátorka: Helena Gaudeková | do 29. 9.

DOPROVODNÝ PROGRAM
22. 09. | 18.00 | Komentovaná prohlídka s autorkou

Tomáš Lampar /
Josefa Štěpánková: Bytosti
Solitérní tvůrce Tomáš Lampar má schopnost 
vnímat mimosmyslové jevy a  děje, které za-
znamenává v sériích unikátních kreseb a ma-
leb. DNA Lamparovy tvůrčí hypersensitivity lze 
nalézt u  jeho prababičky Josefy Štěpánkové, 
která prostřednictvím medijních kreseb komu-
nikovala se zásvětím.
Kurátorka: Terezie Zemánková | od 4. 10. do 6. 11.
 

VALDEMAR SOKOL: DESKOVÉ OBRAZY    
Malíř, který si za  léta tvorby vyvinul vlastní techniku: 
na  reliéfních podkladech pracuje nejprve technikou 
jemné perokresby a  teprve v  poslední fázi používá la-
zurní barvy. Tím vlastně dochází k syntéze malířského, 
grafického a do určité míry i sochařského projevu. | 
od 1. 9. do 14. 9. 

NA JIH OD MRAKŮ – KRÁSY PROVINCIE YÚNNÁN 
Výstava soudobé čínské fotografie. | od 21. 9. do 23. 9.

Marie Luisa Hlobilová 
Hudební a pražské inspirace | od 26. 9. do 9. 10.

 Pelléova vila je ideálním místem
 Svatby, večírky, společenská setkání...
Novorenesanční vila v  srdci Prahy, nedaleko stanice 
metra A Hradčanská, v rezidenční části Bubenče, nabízí 
možnost uspořádat společenskou akci v komorním a sty-
lovém prostředí. Společenské sály jsou přímo propojeny 
se zahradou. K  dispozici je kavárenské zázemí, prostor 
pro catering, šatna a převlékárna. V Pelléově vile může-
te uspořádat koncert, přednášku, společenské setkání, 
konferenci atd. Prostory jsou ideální i  pro krátkodobou 
 výstavu-prezentaci. Srdečně zveme k prohlídce.
 Informace: Kapacita společenských sálů včetně terasy 
 180 m². Možnost organizace cateringu | hostiny.

ZÁŘÍ 2016
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

SPOLEČENSKÉ AKCE?VÝSTAVY – MALÁ GALERIE



Generační výpovědí silných autorských indivi-
dualit se nakonec může, byť jaksi mimochodem, 
stát výstava „Pavel Trnka, Lukáš Trnka, Ondřej 
Trnka: Synové Světla T3“, kterou kurátorský tým 
galerie navazuje na sérii zdařilých výstav letošní 
sezóny. Expozice obrazů, kreseb a asambláží bude 
k vidění od 6. září do 14. října 2016.

Základem koncepce výstavy byly dva obrazy-re-
liéfy malíře, sochaře, designéra, sklářského výtvar-
níka a pedagoga Pavla Trnky nesoucí silný příběh, 
příběh cesty, protože každé vznikající dílo musí 
projít procesem hledání vlastního výrazu i smyslu 
a vzniká postupně, v čase, kdy putuje neviditelný-
mi cestami lidské mysli, a ty jen málokdy vedou 
přímo. O to jsou zajímavější, cesta je to vždycky 
riskantní, neboť uspokojivý výsledek není nikdy 
zaručen. K černobílým reliéfům ze dřeva se přida-
la díla obou jeho synů, Lukáše a Ondřeje. I v jejich 
případě platí tvrzení, že jablko nepadá daleko 
od stromu, oba jdou vlastní cestou výtvarného 
vyjádření a jsou výraznými osobnostmi nastupující 
umělecké generace. 

Představit rozpětí a význam umělecké tvorby 
Pavla Trnky (*1948) přesahuje pozvánku na vý-
stavu, kterou tento text je především. Zasahuje do 
oblastí kresby, malby, designu, práce v architektuře, 
multimédií a zejména sklářského umění. Celoživot-
ní umělecké hledání Pavla Trnky se soustřeďuje na 
taková témata a díla, která svým charakterem bu-
dou odpovídat vztahům utvářeným ve vesmíru, 
v přírodě i lidské civilizaci. Mohutným inspiračním 
zdrojem se pro autora stal pobyt v Japonsku, vý-
chodní způsob života v souladu s přírodou a učení 
jógy. V tvorbě Pavla Trnky se tak propojují vlivy ev-
ropské i japonské kulturní tradice.

Jedinečné je jeho propojování výtvarných ob-
lastí. Stejné téma, například cykly „Čakry“, „Barvy“, 
„Kontakty“ nebo „Vnitřní světlo lidské bytosti“, 
ztvární Pavel Trnka kolekcí objektů ze skla, jež 
najdou svůj protipól v  malbě nebo chvějivé 
vizualitě tzv. multimédia. V centru autorova zájmu 
a uměleckého a duchovního hledání je rozklad 
barevného spektra. Každá barva má svůj význam, 
celková skladba je založená na vyvážení či překrý-
vání tónů, na jemných přechodech i výrazných 
kontrastech. V  dokonalé jednoduchosti a za po-
moci doslova snových barev skleněných objektů 
základních geometrických tvarů dosahuje autor 
nebývalého duchovního účinku, diváka zasáh-
nou svou harmonickou krásou a souladem, který 
snad ani nemůže pocházet z tohoto světa. Přesto 
v určitém období bylo pro sklářskou tvorbu jeho 
pracovním nástrojem kladivo a tvůrčí metodou 

narušení a (řízená) destrukce skleněné hmoty. Ve-
dle jediné skleněné plastiky z cyklu Kosmické do-
teky zvolil pro tuto výstavu dva černobílé dřevěné 
obrazy-reliéfy. 

Pavel Trnka je absolventem SUPŠS v Železném 
Brodě a především světově proslulého ateliéru 
prof. Stanislava Libenského na Vysoké škole umě-
lecko-průmyslové v Praze (1967 – 1973). Pedago-
gicky působil od základních uměleckých škol v Če-
chách po slavné učiliště Toyama City Institute of 
Glass Art v Japonsku, navrhoval díla pro světové vý-
robce skla a designérská studia a není snad země, 
kontinentu, světové galerie, muzea či významné 
přehlídky moderního umění, kde by nevystavoval. 
Díla Pavla Trnky, za něž získal ceny nejprestižnější, 
jsou součástí kolekcí tuzemských i zahraničních 
muzeí a galerií.

Také asambláže Lukáše Trnky vznikaly několik 
let, od základního konceptu se postupným přidá-
váním dalších materiálů a kombinováním výtvar-
ných technik vyrýsovala kompozice, barevnost, 
struktura a celkové vyznění každého díla. O veskrze 
pozitivním ladění jeho osobnosti svědčí následující 
vyjádření: „Moje osobní prožitky, když jsem vytvářel 
svá výtvarná sdělení, se týkaly hlavně toho, jak se 
lidé k sobě chovají. Díla jsem ladil i prožíval pozitivně. 
Zažíval jsem hlubokou lásku ke konkrétnímu studiu, 
celistvost rodiny jako takové, radost z toho, že mám 
možnost si hrát jak s barvami, tak i s formou pohy-
bu. Nejintenzivnější zážitky se týkají i mých přátel, se 
kterými sdílím to nejniternější.” Lukáš Trnka (*1978) 
po studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole 
a Vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou, absol-
voval na Fakultě užitého umění a designu Univerzi-

ty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem obor 
grafi cký design. Vedle prezentací v  Česku samo-
statně vystavoval také v japonské Toyamě (2006).  

Ondřej Trnka na výstavě v  Galerii Makráč 
představí jediné, zato monumentální dílo - 5 m 
kresbu na papíře: „Plocha je pro mě záznamem 
proměn nálad výtvarného sdělení s  postupujícím 
časem a i ten je chronologicky sepsán a má svůj 
nezastupitelný význam a smysl.“ Různorodé zá-
zemí znalostí a zkušeností z mnoha výtvarných 
oborů získal Ondřej Trnka (*1981) na Střední 
a Vyšší odborné škole obalové techniky ve Štětí, 
na Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby Uni-
verzity Hradec Králové, v Ateliéru textilní tvorby 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a na 
stáži v Ateliéru grafi ky I prof. Jiřího Lindovského 
na Akademii výtvarných umění v Praze. Kromě 
designu, volného umění a grafi ky se věnuje 
také vizuální tvorbě. Úspěchem, přímo v centru 
moderních technologií v  Japonsku, bylo za-
stoupení Ondřeje Trnky v expozici 21st Century 
Museum of Contemporary Art (Kanazawa, Ja-
ponsko, 2005). V  r. 2008 byl spoluzakladatelem 
a hlavní grafi kem studia ONKUBATOR zaměře-
ného na design a kódování webových stránek, 
vizuální komunikaci, ilustraci a animovaný fi lm. 
Ondřej Trnka je vítězem soutěže Sit and Wait, 
Laufen z r. 2010 a nositelem Ceny Josefa Hlávky 
(r. 2014), významná byla jeho účast na celostátní 
soutěžní výstavě Grafi ka roku 2015 . Svá díla pre-
zentoval na četných domácích a zahraničních 
veletrzích, výstavách a přehlídkách současné 
tvorby věnovaných designu.

(red)

SYNOVÉ SVĚTLA T3
Galerie Makráč vystavuje obrazy, kresby
a asambláže Pavla, Lukáše a Ondřeje Trnkových

Pavel Trnka: z cyklu Kosmické doteky, průměr 18 cm
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VI .  ROČNÍK  FEST IVALU PRO NEPOSEDNÉ DĚTI  A  ZNAVENÉ RODIČE
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sobota 24. 9. 2016
13–19 hodin
Písecká brána a okolí
K Brusce 5, Praha 6

Indiánské léto

Indiánské radovánky zdarma pro celou rodinu
www.podzimnihratky.cz

Podzimní hrátky

INDIÁNSKÁ STEZKA
soutěž o hodnotné ceny

POW-WOW
tance

střelba
lukem

tvůrčí dílny



Je zřejmé, že tato čtyři zmíněná téma-
ta - věci – materiály – tvůrci – stroje - ne-
mohou v  úplnosti vystihnout svět, který 
nás obklopuje a dotýká se nás, ať chce-
me nebo ne, přesto z  něj vystihují mnoho 
podstatného. Mohli bychom dokonce 
troufale tvrdit, že dějiny civilizace můžeme 
chápat i jako dějiny materiálů. Zkoumání 
materiálů,  jejich utilitární i civilizační funkci 
a vliv, je v centru zájmu společnosti Ha-
ppy Materials, s.r.o., která sídlí v pražském 
Břevnově. Kromě unikátní specializované 
knihovny materiálů, internetového portálu 
a galerie se tato společnost stala vydavate-
lem tištěného časopisu Material Times. Jeho 
první číslo vyšlo v  květnu a čestné místo 
v jeho obsahu zaujímá řemeslo.

Více než zajímavé čtení na 110 stranách 
nového časopisu Material Times sepsalo 13 
autorů, které tvoří autorské zázemí časopisu. 
Z  28 publikovaných textů podstatnou část 
tvoří rozhovory se zajímavými osobnostmi 
v  daném oboru. Tak například s výrobcem 
a „stavitelem“ šindelů Michalem Pořickým, 
sklářskými umělci Ladou Semeckou, Mar-
tinem Hlubučkem a Jaroslavem Bejvlem 
ml., nožířem Ignácem Hlohem, Jaroslavem 
Bezděkem, tvůrcem latexových loutek pro 
české loutkové filmy a seriály, keramič-
kou Pavlou Vachunovou z  designérského 
studia TYFORMY, britskou koželužkou Jessie 
Watson Brownovou, hrnčířem Martinem 
Hanušem, textilní návrhářkou Lindou 
Kaplanovou nebo „divokou“ učitelkou Lynx 
Vildenovou žijící na úpatí pohoří Cascade 
ve státě Washington, zakladatelkou experi-
mentální školy Living Wild, která svým žá-
kům nabízí nikoli chvilkový únik z civilizace 
nebo pouhý kurs přežití, ale bytostný a ce-
listvý návrat do doby kamenné.

Časopis Material Times má spíše formát 
publikace než typického A4 časopisu a jeho 
členění odkazuje na svého internetového 
předchůdce: i zde najdeme rubriky „Téma“, 
„Ptáme se“, „Všímáme si“ a „Jak to vidí“; nově 
k  nim přibyly rubriky „Obrazem“ a „Pod ru-
kama“ a jsou zde dokonce i takové, které 
nabývají přesahu literárního a filozofické-
ho, protože tu najdeme rubriky nazvané 
„Esej“ a „Manifest“.

Svět materiálů, jak ho čtenářům podává 
i tento časopis, vyvolává úžas a obdiv svou 
rozmanitostí, možnostmi, které nabízí je-
jich využití, i způsoby, jakými o materiálech 

uvažujeme. Tak například v manifestu Vzdě-
lávání řemeslem světoznámý architekt ori-
ginálních roubovaných dřevostaveb Gion A. 
Caminada tvrdí: „Chudoba a bohatství jsou 
extrémními protiklady. Zda danou osobu či 
region můžeme považovat za chudé, záleží 
vždy na úhlu pohledu, ale také na zájmu o je-
jich často odlišné vlastnosti. Změní-li se tento 
zájem o způsob hodnocení, může se stát, že to, 
co bylo doposud vnímáno jako chudé, se ná-
hle stane bohaté.“ (in: Vzdělávání řemeslem. 
Gion A. Caminada, září 2015, překlad z  ně-
meckého originálu). Texty jako tenhle nebo 
o Living Wild a dalších tématech dodávají 
časopisu podobný charakter, jaký mají např. 
National Geographic.

Těžko říct, co je zajímavější čtení, zda my-
šlenky osobností ze zmíněných rozhovorů, 
jejich příběhy, které se odvíjely cestou při 
nabývání znalostí a dovedností tradičního 
řemesla či zvládání moderních technologií 
novodobých oborů, nebo technologie a ma-
teriály samotné. Najdeme tu texty uvažující 
nad tím, zda 3D tiskárny, laserové řezačky 
a robotické paže mohou být adekvátní 
náhradou za klasickou řemeslnou práci, 
vždyť 3D tiskárny zasahují současnost a zřej-
mě budou určovat budoucnost stále víc: 
dokáží „vytisknout“ nové zuby, kloubní ná-
hrady, šperky, vázy, domy, oděvy a mnoho 
dalšího a architekti a designéři na nové tech-
nologie reagují. 

Moderní věda stále více odhaluje a využí-
vá výrobní techniky a technologii samotné 
přírody a jejích materiálů: tkáně, kůže, ro-
hovinu, vlákna a lastury, kdy hlavními tech-
nology výroby jsou včely, pavouci a další ži-
vočichové, buněčné struktury a těla rostlin, 
jako jsou vlákna, listy, kořeny, odpradávna 
využívané v  lékařství, kosmetice a řemesl-
ných oborech. Dnes je nalézáme však v kom-
binaci s  novými materiály a technologiemi, 
které umožnuje věda, informatika nebo ves-
mírný výzkum, což posléze vede k  praktic-
kým aplikacím v  běžném životě v  designu, 
módě, architektuře, stavitelství a kdy umění 
rozhodně nezůstává pozadu.

Vydavatelé tištěného časopisu Material Ti-
mes nakročili proti proudu současných tren-
dů, kdy tištěná média jsou akutně ohroženým 
druhem, jemuž nemilosrdně konkurují rych-
lost, uživatelské pohodlí a nízké náklady elek-
tronických médií. Sami připouštějí, že první 
číslo je jakýmsi kanárkem v kleci, který moni-

toruje stav ovzduší v dole informací, a teprve 
se uvidí, zda přežije či nikoli. Přesto vsadili na 
inteligentní „dlouhé“ čtení. Životaschopnost 
časopisu je podepřena širším rozkročením 
témat a žánrů, od odborných článků popula-
rizujících nové poznatky v  dané oblasti, přes 
atraktivní rozhovory s osobnostmi, po eseje 
zasahující do oblastí sociologie, estetiky, fi lo-
zofi e, designu, architektury a dalších spole-
čenských věd a umění. Ale zároveň to není tak, 
že by to byl časopis pro kohokoli, pro každé-
ho a pro všechny. Lze předpokládat, že jeho 
čtenářská komunita se bude rekrutovat z řad 
designérů, technologů, studentů výtvarných 
a uměleckořemeslných škol a veřejnosti se zá-
jmem o staré i nové materiály a technologie. 

 Časopis Material Times je projekt, kterému 
se přirozeně podařilo nalézt dosud neobý-
vaný mediální prostor a vyladit rovnováhu 
obsahu na úrovni technicky odborné, inte-
lektuální, emocionální i společenské. Za po-
zornost stojí grafické pojetí časopisu, které 
celkovou úpravou typografických a výtvar-
ných složek s využitím jemně rozostřeného 
rastru a potlačením barevnosti fotografií, 
což nenápadně vede k větší koncentraci na 
text a jeho obsah, pozdvihuje toto dílo do ro-
viny samostatné kvalitní autorské publikace.

(red)

Material Times, 1*2016
vydavatel Happy Materials, s.r.o.,
Říčanova 19, 169 00 Praha 6

VĚCI – MATERIÁLY – TVŮRCI – STROJE
Zrodil se nový časopis Material Times

Co se nás dotýká?
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