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Jitřní lovy.rozhovor s Alešem Brisceinem Cesta ke zdraví

Čím žije Praha 6

Aleš Briscein zpívá i v opeře v Šárce

Cesta ke zdraví: kvalitní informace od odborníků, praktický nácvik, preventivní vyšetření

Historické osobnosti v názvech ulic Prahy 6 - Krocínovská

Osudy Josefa Fridricha, legionáře na ruské frontě

Výstava Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

O bowlingu napodruhé

obsah

1/9/PÁ 18:00 Logan Lucky/fi lmová NOVINKA

 20:30 Barry Seal: Nebeský gauner/fi lmová NOVINKA

2/9/SO 13:00 HURVÍNEK a kouzelné muzeum/ Kino pro Děti

 15:30 HURVÍNEK a kouzelné muzeum/ Kino pro Děti

 18:00 Barry Seal: Nebeský gauner/ fi lmová NOVINKA

 20:30 Logan Lucky/ fi lmová NOVINKA

3/9/NE 13:00 HURVÍNEK a kouzelné muzeum/ Kino pro Děti

 15:30 Emoji ve fi lmu/ Kino pro Děti

 18:00 Svět podle Daliborka/ fi lmový DOKUMENT

4/9/PO 20:00 Noc na zemi / fi lmový HIT

5/9/ÚT 18:00 Po strništi bos / fi lmový HIT

 20:30 Selský rozum / fi lmový DOKUMENT za účasti režisérů

6/9/ST 20:30 Po strništi bos / fi lmový HIT

7-10/9 NEHRAJEME

11/9/PO  Terminátor 2: Den zúčtování / SCI-FI Pondělí

12/9/ÚT NEHRAJEME

13/9/ST 15:30 DUNKER/ kino SENIOR

 18:00 Červená/ fi lmový KLUB

 20:30 Po Bouři/ fi lmový KLUB

14 - 17/9 NEHRAJEME

18/9/PO 20:00 BRAZIL/ SCIFI Pondělí

19/9/ÚT 18:00 Tulipánová horečka/ fi lmová NOVINKA

 20:30 TO/ fi lmová NOVINKA

20/9/ST 15:30 Po strništi bos / kino SENIOR

 18:00 TO / fi lmová NOVINKA

 20:30 Tulipánová horečka / fi lmová NOVINKA

21/9/ČT 19:00 MANŽELSTVÍ V KOSTCE / divadelní představení pro dospělé

22/9/PÁ 15:30 Po strništi bos / kino SENIOR

 18:00 Neruda / fi lmová NOVINKA

 20:30 Kingsman: Zlatý kruh / fi lmová NOVINKA

23/9/SO NEHRAJEME

24/9/NE 13:00 LEGO: Ninjago fi lm / kino pro děti

 15:30 HURVÍNEK a kouzelné muzeum/ Kino pro Děti

 18:00 Nerodič / fi lmový DOKUMENT

25/9/PO 20:00 PLANETA OPIC / pondělní SCI-FI

26/9/ÚT 18:00 Loganovi parťáci / fi lmová NOVINKA

 20:30 Kingsman: Zlatý kruh / fi lmová NOVINKA

27/9/ST 15:30 ZAHRADNICTVÍ: Rodinný přítel / kino SENIOR

28/9/ČT 18:00 ZAHRADNICTVÍ: Rodinný přítel / první díl fi lmové trilogie

 20:30 ZAHRADNICTVÍ: Dezertér / druhý díl fi lmové trilogie

29/9/PÁ NEHRAJEME

30/9/SO 13:00 HURVÍNEK a kouzelné muzeum / Kino pro Děti

 15:30 LEGO: Ninjago fi lm/ Kino pro děti 

 18:00 ZAHRADNICTVÍ: Dezertér / druhý díl fi lmové trilogie

 20:30 Wind River / fi lmová NOVINKA

3 - 6

6 - 8

10 - 11

13

14 - 15

16

18

PROGRAM KINA DLABAČOV - ZÁŘÍ

Informace k jednotlivým titulům a cenám jsou uvedeny na www.dlabacov.cz. Změna programu vyhrazena,
pokladna otevřena 1/2 hodiny před a po každém představením. Kavárna otevřena denně od 10:00 hodin

pokladna@dlabacov.cz, tel.: 233 102 991

kino-divadlo-kavárna
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Prodloužení parkovacích oprávně-
ní neodkládejte. „Prodloužit parkovací 
oprávnění lze už tři měsíce před ukončením 
jejich platnosti. Proto doporučuji lidem, aby 
tento krok neodkládali na  poslední dny 
a  prodloužení si vyřídili co nejdříve, čímž 
se vyhnou dlouhému čekání,“ říká starosta 
Ondřej Kolář. Od srpna loňského roku fun-
gují na území městské části Praha 6 zóny 
placeného stání. V jejich rámci si téměř 20 
tisíc občanů s trvalým pobytem na území 
Prahy 6 obstaralo parkovací oprávnění 
s  platností na  jeden rok. Nyní si je bude 
muset většina prodloužit, pravděpodob-
ně pouze na přepážce. Hlavní město před 
rokem, kdy se zóny zaváděly, slíbilo, že 
bude možné prodlužovat registrace elek-
tronicky na dálku, prostřednictvím webu 
www.parkujvklidu.cz.

„Za  celý rok ale magistrát nedokázal 
provázat registr vozidel spravovaný mini-
sterstvem dopravy se systémem, na  kte-
rém „běží“ zóny, a  díky jeho liknavosti si 

teď nemohou obyvatelé nejen Prahy 6 
vyžádat prodloužení pohodlně online,“ 
říká starosta s  tím, že prodloužení pro-
střednictvím moderních elektronických 
komunikačních kanálů mělo být možné 
pro všechny kategorie žadatelů a  mělo 
být co nejjednodušší. První informace 
však naznačují něco jiného: prodloužení 
prostřednictvím internetu bude možné 
pouze pro ty vlastníky vozidla, kteří mají 
trvalé bydliště v Praze 6, jsou zapsáni jako 
vlastníci v  technickém průkazu vozidla 
a  jejich ostatní údaje zůstávají shodné 
s  údaji při poslední registraci. Tuto mož-
nost, ale nebudou mít ti rezidenti, abo-
nenti nebo vlastníci nemovitosti, kteří 
nejsou v  technickém průkazu vozidla 
zapsáni jako jeho vlastníci, tedy lidé splá-
cející úvěr na  vozidlo, leasing, nebo ti, 
kdo mají auto svěřené zaměstnavatelem. 
Podobné podmínky platí i  pro podnika-
tele. Prodloužení parkovacích oprávně-
ní se provádí na  stejném pracovišti jako 
loni, tedy v  ulici Uralská (na  rohu s  ulicí 

Zikmunda Wintra).„Radnice na  základě 
zpráv hlavního města Prahy nepředpoklá-
dala, že by bylo nutné vyřizovat prodlouže-
ní osobně v takovém rozsahu, a tak na část 
tohoto pracoviště přestěhovala oddělení 
přestupků, jehož agenda se od 1. července 
rozrůstá právě o přestupky související s pro-
vozem zón. Přesto úřad dělá maximum 
pro to, aby lidé své registrace vyřídili rychle 
a  bez zbytečných komplikací,“ vysvětluje 
tajemník Jan Holický. Otevírací doba je 
pondělí a středa od 8 do 18 hodin, úterý 
a čtvrtek od 8 do 16 hodin a v pátek od 8 
do  14 hodin. Radnice počítá i  se situací, 
že kapacita pracoviště v  ulici Zikmunda 
Wintra nebude stačit. „Od poloviny srpna 
jsme rozšířili úřední hodiny a  zřídili jsme 
druhé pracoviště v  budově Polikliniky Pod 
Marjánkou,“ konstatuje tajemník. Veškeré 
informace o způsobu prodloužení parko-
vacích oprávnění i o tom, jak postupovat 
při on-line registraci a  informace o  do-
stupnosti této služby se dozvíte na  info-
lince 220 189 979.

Vyhlášení výsledků architektonické 
soutěže „Parkovací dům na  Dědině“. 
Nezávislá soutěžní porota rozhodla o udě-
lení cen a odměn v otevřené jednokolové 
anonymní architektonické soutěži na par-
kovací dům na Dědině, které se zúčastnilo 
12 návrhů. Celkem byly uděleny tři ceny 
a tři odměny - vítězem se stal ateliér Ivan 
Kroupa architekti s  týmem Ivan Kroupa, 
Tomáš Bouma, Jan Vybíral a Tomáš Zmek. 

Rada MČ Praha 6 potvrdila výsledky soutě-
že dne 28. 6. 2017 usnesením č. 2561/17. 
Soutěž byla vypsána na základě uzavřené 

smlouvy o  společném zadávání veřej-
ných zakázek k projektu mezi MČ Praha 6 
a Hlavním městem Prahou. Výsledky pro-
běhlé soutěže budou předány HMP, které 
realizaci administrativně i fi nančně převez-
me. Projekt ještě může doznat změn v sou-
ladu s  odbornými doporučeními poroty 
a požadavky zadavatele. Všechny soutěžní 
návrhy jsou k  prohlédnutí na  stránkách 
kanceláře architekta MČ Praha 6.

 V rámci konceptu Smart City dosta-
la Praha 6 dvě chytré lavičky. Městská 
část Praha 6 se v  únoru letošního roku 
aktivně přihlásila do  konceptu Smart 
City, tzv. Chytrého města, jehož cílem 
je využití digitální, informační a  komu-
nikační technologie pro zvýšení kvality 
života ve  městech.„Fenomén Smart City 
je v  poslední době velmi na  vzestupu, 
získává si popularitu a  my jako městská 
část nesmíme a  nechceme zůstávat po-
zadu,“ uvedl radní za oblast SMART CITY 
Zdeněk Hořánek. „Praha 6 je městskou 
částí s bohatou historií a zásadním význa-
mem pro život, proto chceme nabídnout 
našim obyvatelům a  návštěvníkům chytrá 

a  moderní veřejná prostranství.“ V  rámci 
půlročního pilotního projektu, který pro 
Prahu zajišťuje společnost Operátor ICT, 
byla koncem června umístěna a  pokřtě-
na na  Puškinově náměstí chytrá lavička 
s vertikální zahradou. Druhá lavička byla 
umístěna na Vítězném náměstí u Šesťáku. 
Lavička obsahuje solární panely, díky kte-
rým si lze prostřednictvím USB přípojky 
nabít mobil nebo tablet, Wi-Fi připojení 
zdarma a  malou meteostanici. Součástí 
první lavičky je i  vertikální zahrada, kte-
rá je nejen příjemná po  vizuální stránce, 
ale slouží také jako lapač polétavého pra-
chu, který vzniká především provozem 
aut, snižuje hluk v okolí a  také má velmi 

příznivý vliv na psychiku člověka. „V sou-
časné době již pracujeme na dalších projek-
tech Smart city na území Prahy 6,“ dodává 
Zdeněk Hořánek.
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PO 11. 9.
 Villa Pellé  15.00 

ÚT 12. 9.
 Písecká brána  16.00 

ST 13. 9.
 Villa Pellé  15.00 

ST 13. 9.
 Villa Pellé  16.00 

ČT 14. 9.
 Villa Pellé  15.00 

PÁ 15. 9.
 Villa Pellé  10.00 
 nutná rezervace 

ÚT 19. 9.
 Písecká brána  16.00 

ÚT 26. 9.
 Villa Pellé  16.00 TANČÍRNA S PETREM VELETOU 

Zábavná tančírna s choreografem a tanečním 
terapeutem Dr. Petrem Veletou.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA SENIOR FASHION
Tradiční módní přehlídka ve spolupráci s portálem 
i60.cz.

CVIČENÍ PRO LEPŠÍ ZRAK

SETKÁNÍ S MATHILDOU NOSTITZOVOU
Odpoledne plné praktických rad a zajímavých 
setkání se společným tématem zrak a péče o něj.

RETRO DEN S NESTÁRNOUCÍ ZÁBAVOU 
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
Vzpomenete si, čím jste se bavili v dětství? Hoola 
Hoop, skákaní přes gumu, skákaní panáka 
i přebírání provázku a spousta další zábavy. 

SPINÁLNÍ CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA
Víte, které cviky Vám zaručeně uleví od bolesti zad? 
Naučíme Vás cviky, které nejen uleví od bolesti, ale 
zvládnete je i pohodlí domova. NUTNÁ REZERVACE!

ENSEMBLE CALMA – KONCERT NA REPLIKY 
I HISTORICKÉ NÁSTROJE

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ — VSTUP ZDARMA
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ADRESA MÍST
KONÁNÍ:

Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6
Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6

BABÍ LÉTO V POHYBU

POŘADY FRESH SENIOR  FRESH SENIOR ⟶ Praha 6

TAJ-JI
čtvrtek 10:00―11:00
první hodina ČT 21. 9. 2017

VÝTVARNÝ KURZ
úterý 10:00—12:00
a úterý 12:00–14:00
první hodina ÚT 19. 9. 2017

KONDIČNÍ A 
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
středa 10:00—10:50
první hodina ST 20. 9. 2017

ANGLICKÁ KONVERZACE 
středa 10:00―11:00 
a 11:05―12:05 a 12:10—13:10
první hodina ST 20. 9. 2017

FRANCOUZ.  KONVERZACE
čtvrtek 9:30―10:30 
a 11:00―12:00
první hodina ČT 21. 9. 2017

ZPEVNĚNÍ STŘEDU TĚLA
čtvrtek 11:05—12:05
první hodina ČT 12. 10. 2017

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
út–pá 10:00–14:00 
tel. č.: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

Přihlásit se můžete také 
v Klubovně Fresh senior, 
Villa Pellé, Pelléova 10, 
160 00 Praha 6

ZNOVU OTEVÍRÁME PRAVIDELNÉ KURZY FRESH SENIOR 
VE VILLA PELLÉ OD 19. ZÁŘÍ. 

VSTUP
VOLNÝ

VSTUP
VOLNÝ

Od  24. srpna se zóny placeného stá-
ní rozšiřily i  do  dalších lokalit Prahy 6 
– konkrétně do okrajových částí Petřin, 
Bořislavkya Vokovic. Obyvatelé, kterých 
se zóny nově dotknou, si mohou požádat 
o rezidentní parkovací oprávnění. K  jeho 
získání je třeba:

• občanský průkaz s  místem trvalého 
pobytu v  dané městské části se zave-
denými ZPS, pro kterou je parkovací 
oprávnění určeno,

• technický průkaz vozidla,
• pokud vůz není registrován na  ža-

datele, je potřeba doložit doklad 

o užívání vozidla (právní vztah k vozu). 
Dokladem o používání vozidla je např. 
leasingová smlouva, smlouva s  au-
topůjčovnou apod.

• Podrobné informace i  podmínky pro 
podnikatele najdete na  stránkách 
www.parkujvklidu.cz.

ZAPOJTE SE DO AKCE MĚSÍC ZDRAVÉ 
ŠESTKY 2017. Jste nezisková organizace 
a pořádáte sportovní, umělecké nebo jiné 
volnočasové kroužky a lekce na území MČ 
Praha 6? Zabýváte se aktivitami podporu-
jící zdravý životní styl dětí, mládeže a do-
spělých? Zapojte se do  projektu Měsíc 
zdravé Šestky! Tradiční akce naší městské 
části bude probíhat od 9. září do 9. října 
a  cílem tohoto projektu je nabídnout 
veřejnosti možnost vyzkoušet si širokou 
škálu sportovních, uměleckých nebo ji-
ných volnočasových či zdraví prospěš-
ných aktivit zcela zdarma.

Cíl akce:
• představit občanům možnosti, jak trá-

vit volný čas na území MČ Praha 6,
• nabídnout ZDARMA různé volnočaso-

vé aktivity,
• propagovat místní volnočasové orga-

nizace, kluby a kroužky.
Jak to funguje:

• organizace připraví pro návštěvníky 
atraktivní program ve stylu dne otevře-
ných dveří, který bude probíhat přímo 
v jejich sídle,

• program může probíhat v  pracovních 
dnech i během víkendu,

• akce má vlastní webové stránky www.
zdrava6.cz, které kompletně informují 
návštěvníky o akci: 
o odkazují na  programovou  nabíd-

ku v rámci celého průběhu akce,

o v  průběhu celého následujícího 
roku lze na  webu nalézt také kon-
krétní kontakty a  informace o  da-
ném sportovním, kulturním nebo 
jiném volnočasovém zařízení,

o stránky jsou tedy jedinečnou celo-
roční propagací organizací, které 
působí v Praze 6.

Pokud se rozhodnete stát se součástí 
tohoto jedinečného projektu, kontaktujte 
na níže uvedeném emailu produkční akce 
Mgr.  Moniku Frýdeckou. Organizacím, 
které vyjádří zájem o akci, budou zaslány 
další podrobnější informace.

Garantem akce za  MČ Praha 6 je 
Mgr. Michaela Malůšková,
mmaluskova@praha6.cz 

Monika Frýdecká – primární kontakt
koordinátorka akce „Měsíc Zdravé Šestky“
e-mail: zdrava6@divadlovparku.cz
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NAPLAVKA

Summer in Prague.  ‘ No sand, no sea, no surf,’ 

some complain.  How can one possibly enjoy the 

summer here?  What is there to do when it’s hot 

and sunny?  Naplavka – the embankment along the 

Vltava river – is the answer.  It’s the place to be in 

Prague during good weather.  I live near Naplavka; 

so, I can attest it’s a great place to take a walk.  But it 

is much more than just a place for a stroll. 

Every Saturday there’s a farmers’ market.  Almost 

everything you can imagine is on offer: coffee, beer, 

fresh juice, olives, honey, spices, baked goods, 

fish, pasta, smoked meat, fresh vegetables and 

much more can be purchased at the market.  What 

I like best is the food made to be eaten on the spot: 

some fresh brewed coffee, a delicious homemade 

hamburger, or crepes with Nutella. The smell of 

the cooking food is a bit of heaven.   It’s become a 

Saturday morning ritual for many people in the city 

– myself included.

But the most popular time for Naplavka is in 

the evening.  Old boats have been remade into 

floating bars and pubs which sell drinks to thirsty 

people walking past.  There are bands and DJs 

playing music which seems to float along with the 

river’s flow – the riverbank has somehow been 

transformed into a big club.  Some people bring 

their own food and drink and have a little picnic 

beside the river – watching the sun set over this 

amazing scene.  Naplavka is a ‘must’ in the summer.  

Check it out.  Ahoj.

embankment – nábřeží 

to attest – dosvědčit 

stroll – procházka 

baked goods – pečivo 

smoked – uzený 

to purchase – zakoupit 

brewed – uvařený 

crepe – palačinka 

to remake – předělat 

to float – plout; vznášet se 

riverbank – nábřeží, břeh 

PO 11. 9.
 Villa Pellé  15.00 

ÚT 12. 9.
 Písecká brána  16.00 

ST 13. 9.
 Villa Pellé  15.00 

ST 13. 9.
 Villa Pellé  16.00 

ČT 14. 9.
 Villa Pellé  15.00 

PÁ 15. 9.
 Villa Pellé  10.00 
 nutná rezervace 

ÚT 19. 9.
 Písecká brána  16.00 

ÚT 26. 9.
 Villa Pellé  16.00 TANČÍRNA S PETREM VELETOU 

Zábavná tančírna s choreografem a tanečním 
terapeutem Dr. Petrem Veletou.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA SENIOR FASHION
Tradiční módní přehlídka ve spolupráci s portálem 
i60.cz.

CVIČENÍ PRO LEPŠÍ ZRAK

SETKÁNÍ S MATHILDOU NOSTITZOVOU
Odpoledne plné praktických rad a zajímavých 
setkání se společným tématem zrak a péče o něj.

RETRO DEN S NESTÁRNOUCÍ ZÁBAVOU 
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
Vzpomenete si, čím jste se bavili v dětství? Hoola 
Hoop, skákaní přes gumu, skákaní panáka 
i přebírání provázku a spousta další zábavy. 

SPINÁLNÍ CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA
Víte, které cviky Vám zaručeně uleví od bolesti zad? 
Naučíme Vás cviky, které nejen uleví od bolesti, ale 
zvládnete je i pohodlí domova. NUTNÁ REZERVACE!

ENSEMBLE CALMA – KONCERT NA REPLIKY 
I HISTORICKÉ NÁSTROJE

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ — VSTUP ZDARMA
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ADRESA MÍST
KONÁNÍ:

Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6
Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6

BABÍ LÉTO V POHYBU

POŘADY FRESH SENIOR  FRESH SENIOR ⟶ Praha 6

TAJ-JI
čtvrtek 10:00―11:00
první hodina ČT 21. 9. 2017

VÝTVARNÝ KURZ
úterý 10:00—12:00
a úterý 12:00–14:00
první hodina ÚT 19. 9. 2017

KONDIČNÍ A 
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
středa 10:00—10:50
první hodina ST 20. 9. 2017

ANGLICKÁ KONVERZACE 
středa 10:00―11:00 
a 11:05―12:05 a 12:10—13:10
první hodina ST 20. 9. 2017

FRANCOUZ.  KONVERZACE
čtvrtek 9:30―10:30 
a 11:00―12:00
první hodina ČT 21. 9. 2017

ZPEVNĚNÍ STŘEDU TĚLA
čtvrtek 11:05—12:05
první hodina ČT 12. 10. 2017

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
út–pá 10:00–14:00 
tel. č.: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

Přihlásit se můžete také 
v Klubovně Fresh senior, 
Villa Pellé, Pelléova 10, 
160 00 Praha 6

ZNOVU OTEVÍRÁME PRAVIDELNÉ KURZY FRESH SENIOR 
VE VILLA PELLÉ OD 19. ZÁŘÍ. 

VSTUP
VOLNÝ

VSTUP
VOLNÝ

  Vyhlášení výsledků architektonické 
soutěže „Mateřská škola Vokovická“. 
Nezávislá soutěžní porota rozhodla o udě-
lení cen a odměn v otevřené jednokolové 
anonymní architektonické soutěži na nový 
objekt mateřské školy, které se zúčastnilo 
11 návrhů. Celkem byly uděleny tři ceny 
a dvě odměny - vítězem se stal tým ve slo-
žení Ing. arch. Štěpán Matoušek, Ing. arch. 
Theresa Kjellberg a Ing. Martin Beneš. Rada 

MČ Praha 6 potvrdila výsledky soutěže dne 
26. 7. 2017 usnesením č. 2593/17. Na zákla-
dě výsledků soutěže bude s vítězem vede-
no jednací řízení bez uveřejnění („JŘBU“), 
v  kterém bude projednáno dopracování 
všech stupňů projektové dokumentace, 
vedoucí k  výstavbě nové školky. Všechny 
soutěžní návrhy jsou spolu s komentářem 
poroty  k prohlédnutí na stránkách kance-
láře architekta MČ Praha 6.

Silniční okruh kolem Prahy je pro 
městskou část Praha 6 prioritou. 
Zastupitelstvo městské části Praha 6 
na svém zasedání koncem června schváli-
lo podporu k urychlené přípravě a výstav-
bě Silničního okruhu kolem Prahy v seve-
rozápadním kvadrantu hlavního města 
Prahy dle platných Zásad územního roz-
voje hl. m. Prahy. Jedná se o stavby 518, 
519 a 520. Zároveň s tím byl schválen po-
žadavek městské části mít svého zástupce 
ve všech komisích pracujících na rozhod-
nutí o  formě výstavby silničního okruhu. 
„Pro městskou část Praha 6, ale i  pro celé 
hlavní město, se dostavba Silničního okru-
hu kolem Prahy stala existenční otázkou,“ 
uvedl starosta Ondřej Kolář. „Pravidelně 
vznikají v přístupových dopravních tepnách 
v Praze 6 dopravní kolapsy vyvolané nedo-
stavěným systémem nadřazených komuni-
kací, a  to se samozřejmě negativně odráží 

i na náladě tamních obyvatel.“ Na podzim 
loňského roku byla předsedou vlády 
sestavena Pracovní skupiny ke  koordi-
naci staveb 518, 519 a  520 pro přípravu 
Pražského okruhu, a to bez účasti zástup-
ce městské části Praha 6. Městská část 
chce proto v  rámci pracovních skupin 
a  komisí deklarovat vážnou podporu již-
ní stopě Silničního okruhu kolem Prahy, 
a proto pověřilo zástupkyně starosty pro 
strategický rozvoj a  památkovou péči 
Evu Smutnou zastupováním ve  všech 
úrovních jednání.„Za stávajícího stavu 
je nezbytně nutné jednoznačně podpořit 
stávající platnou stopu Silničního okruhu 
kolem Prahy a vyvinout maximální možné 
kroky k  jejímu dořešení tak, aby negativ-
ní dopady do  životního prostředí a  do  or-
ganizace provozu naší městské části byly 
minimalizovány,“ uvedla zástupkyně sta-
rosty Eva Smutná.



ALEŠ BRISCEIN ZPÍVÁ I V OPEŘE V ŠÁRCE
Aleš Briscein patří k našim operním sólistům mezinárodního renomé. Původně vystudoval hru na klarinet a sa-

xofon a až poté operní zpěv na pražské konzervatoři. Poté na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni 
spolu se sólovým zpěvem vystudoval i hudební historii. 

Brisceinova hvězdná operní kariéra se začala rozvíjet od roku 1995, podrobněji o ní hovoříme v našem rozhovoru. 
Dnes je stálým hostem Národního divadla v Praze a vystupuje na většině významných světových operních scén. 

Jeho pěvecké výkony výrazně napomáhají úspěchu každoročních inscenací oper v přírodním divadle v Divoké 
Šárce, kde jej můžeme vidět i letos ve Dvořákově Jakobínu.

Princ v šárecké Rusalce Antonína Dvořáka 
(foto: Hana Smejkalová)
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Jak jste se od klarinetu a saxofonu 
dostal k opernímu zpěvu?
Byl jsem od  malička hudební dítě po  rodi-
čích. Hrál jsem na housle a zpíval v dětském 
sboru Severáček v Liberci. Později jsem začal 
hrát i na klarinet a ten mě učaroval tak, že 
jsem ho vystudoval na konzervatoři. O stu-
diu zpěvu jsem neměl vůbec zájem, protože 
můj táta byl jako zpěvák členem Divadla 

F. X. Šaldy v Liberci. Velmi rád zpíval doma, 
a to celkem dost nahlas, takže mě to od zpí-
vání spíše odrazovalo. Zpíval jsem v taneční 
kapele a  o  operu jsem nejevil velký zájem. 
Cesta k  opernímu zpěvu byla tedy v  mém 
životě úplná náhoda. Kamarádka potře-
bovala k  sobě pěveckého partnera a  tak 
mě seznámila s profesorem dr. Miloslavem 
Pospíšilem z  pražské konzervatoře. Ten 

vlastně objevil můj talent a  přesvědčil mě, 
abych operní zpěv vystudoval.
Měl jste nebo dosud máte nějaký 
pěvecký vzor? 
Vždy jsem obdivoval zpěváky, kteří byli 
schopni zachovat si svůj hlas až do vysoké-
ho věku. Takovým určitě byl Nikolai Gedda. 
Dokonalá pěvecká technika mu umožnila 
nahrát spoustu nádherných nahrávek, kte-
ré následující generace adeptů operního 
zpěvu mohou stále obdivovat.
Jak se rozvíjela Vaše kariéra? 
Hned po absolvování pražské konzervatoře 
jsem dostal nabídku na angažmá ve Státní 
opeře Praha. Později jsem začal hostovat 
i  v  Národním divadle a  dalších našich di-
vadlech. Od roku 2004 jsem začal hostovat 
v Pařížské národní opeře a mohu říct, že se 
rozjela moje zahraniční kariéra. V  součas-
né době mám tu čest vystupovat na  větši-
ně významných operních jevištích po  ce-
lém světě. Zároveň velmi rád spolupracuji 
i  s  domácími operními scénami a  orches-
try. Jsem dvojnásobným držitelem Thálie 
v kategorii Opera.
Co všechno obsahuje Váš současný 
repertoár? 
Můj repertoár je poměrně široký. Zahrnuje 



Alexander Zemlinsky: Der Zwerg
(foto: Opera Graz 2017)

W. A. Mozart: Kouzelná � étna
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mnoho rolí v  lyrickém repertoáru s  přesa-
hem do spinto oboru. Stále se snažím si role 
vybírat a  je i dost partů, které jsem odmítl, 
protože si myslím, že nebyly pro můj hlas. 
Je dobré se i vracet třeba k Mozartovi. Jeho 
hudba pomáhá hlasu zregenerovat se. Když 
už zpíváte těžší party, jako je například 
Lohengrin, tak je regenerace velmi nutná.
Zpíváte raději v zahraničí než doma?
Tuto otázku dostávám poměrně často. Já si 
dobře uvědomuji, že možnost zpívat v  za-
hraničí je privilegium, které se nepoštěstí ka-

ždému zpěvákovi. Beru to pokaždé jako vý-
zvu a také jako možnost reprezentovat naši 
kulturu v zahraničí. Zároveň považuji za mi-
lou povinnost zpívat i v českých divadlech.
Je zahraniční publikum ve svých reak-
cích jiné než české?
V  zásadě bych nedělal až tak velké rozdí-
ly v  reakcích publika u  nás a  v  zahraničí. 
V  dobře udělané inscenaci se podaří strh-
nout, myslím, každé publikum. Ale mám 
pocit, že si zahraniční publikum dokáže více 
užít i  vcelku průměrná představení. Občas 
od  zahraničních kolegů slýchám, že u  nás 
čekali poněkud bouřlivější prostředí, ale to 
je už asi naše národní povaha prožívat to 
více uvnitř a nedávat své emoce tolik znát.
Jak myslíte, že by u publika dnes uspě-
la například taková Ema Destinová?
Emu Destinovou znal v  její době celý svět. 
Byla to výjimečná žena, která byla vše-
stranně vzdělaná a  byla nejen výbornou 
zpěvačkou, ale také spisovatelkou a  bás-
nířkou. Je smutné, že se jí v  Praze nikdy 
nedostalo takového uznání, jako právě 
v zahraničí. Podle mě by byla určitě velkou 
hvězdou současnosti.
Předpokládám, že máte svoji agentu-
ru. Jakou roli mají umělecké agentury 

při zastupování sólistů?
Mít kvalitní uměleckou agenturu je v dneš-
ní době velmi důležité pro každého umělce 
působícího v  zahraničí. Měl jsem to štěs-
tí, že mi nabídku na  zastupování nabídla 
renomovaná švýcarská agentura. Působí 
v branži už dlouho a jsem se spoluprací vel-
mi spokojen. V  zahraničí je agentura brá-
na jako takový garant každého umělce. Je 
v podstatě nemyslitelné, že byste v zahrani-
čí vystupovali bez svého agenta a agentury.
Do jaké míry si můžete inscenace 
a role u agentury vybírat?
Určitě záleží na  tom, jakou pozici v  agen-
tuře máte. Moje agentura se mnou kaž-
dou nabídku konzultuje a  v  případě sou-
běžné nabídky od  více operních domů 
nebo orchestrů plně respektuje jak můj 
výběr rolí, tak i  projekt, kterému dám 
nakonec přednost.
Máte perfektně vedené webové strán-
ky (www.briscein.eu). To je také práce 
umělecké agentury?

Mám samozřejmě svůj pro� l na  stránkách 
mojí agentury v  Zürichu, ale ještě mám 
své osobní stránky, kam si dávám aktu-
ální věci a  o  které se mi stará moje editor-
ka. Prezentace umělce je v  dnešní době 
velmi důležitá.
Jak dlouho trvá nastudování nové 
role?
V  průměru se každá inscenace zkouší mi-
nimálně 1,5 měsíce. Jsou ale i  náročnější 
projekty, které zaberou třeba i  2,5 měsíce. 
Příkladem může být zrovna třeba Lohengrin, 
který se v Praze zkoušel přes dva měsíce.
Kdo má při inscenování oper větší 
slovo, dirigent nebo režisér?
Každý z protagonistů má své právo na ná-
zor. Ideální je, když o  vás stojí jak dirigent, 
tak i režisér. Na druhou stranu, když nepře-
svědčíte o  svých kvalitách dirigenta, tak 
vám určitě režisér nepomůže. Časté jsou 
i případy, kdy čekáte na rozhodnutí režisé-
ra, zda se mu jako adept do jeho inscenace 
hodíte. Dnes už ale neplatí to, co dříve, že 



Richard Wagner: Lohengrin 
(Národní divadlo)

Leoš Janáček: Z mrtvého domu (foto: Festival Savonlinna 2016)
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třeba dirigent zasahoval běžně poznámka-
mi do � nální podoby režie inscenace.
Může do koncepce operního před-
stavení zasahovat i někdo jiný? Třeba 
hlavní představitelé?
Zasahovat je asi silné slovo... Ale každého 
režiséra by měl zajímat i  názor zpěváka. 
Běžně spolu diskutujeme v  případě, že se 
třeba ocitnu v  situaci, která by mi dělala 
potíže při zpívání. Je také důležité správně 
pochopit záměr režiséra. Občas se stane, 
že mohu režisérovi i  pomoci technicky vy-
řešit jeho myšlenku a záměr. Jsme partneři 
při zkoušení, ale poslední slovo má pocho-
pitelně vždy on. 
Dnes je módní klasické opery (ale také 
divadelní hry) aktualizovat a převádět 
do současnosti. Zdaleka ne všem se to 
líbí. Jak se na to díváte Vy?
Jsem ze zahraničí zvyklý na velmi zvlášt-
ní výklady klasických operních titulů. 
Kolikrát mi to přijde jako účelové řešení. 
Inscenátoři jakoby se báli vytvořit klasic-
kou inscenaci. Co by tomu přece řekla kri-
tika, že? Přitom si myslím, že právě dnes je 
poptávka po  klasicky zpracované insce-
naci, krásné scéně a  kostýmech. Proč by 
občas publikum nemělo nárok na  takto 
zpracovanou operu? 
V pražském Národním divadle měla 
nedávno premiéru inscenace Wágne-
rova Lohengrina, v níž zpíváte hlavní 
roli. Není to poprvé, co jste se s touto 
rolí setkal. Při jakých příležitostech 
to bylo? 
První nabídku na tuto krásnou roli jsem do-
stal v roce 2012 na Tiroler Festspiele v Erlu. 
Pašijový dům pro 3,5 tisíce diváků byl vypro-
dán a  atmosféra byla fantastická. Kritiky 
na  inscenaci nešetřily chválou. Lohengrina 
jsem si zazpíval ještě v  Ostravě, a  také při 
divokém záskoku ve  slavné Bavorské ope-
ře. Takže je pražská inscenace v režii Katrin 
Wagner vlastně už mojí čtvrtou v pořadí.

Co pro Vás postava Lohengrina zna-
mená?
Lohengrin je trochu jiný typ wagnerovské 
role, než jak je známe. Wagner ji původně 
napsal pro lyrický typ hlasu. Jako rytíř grá-
lu musí být schopen na  začátku a  hlavně 
na konci opery zazpívat křehká piana. Tato 
role je pro mě takovým spojením dramatic-
kých frází s dynamickými kontrasty v pianu. 
Na této roli si můžete ověřit, jak jste na tom 
technicky s  hlasem a  jestli váš hlas vydrží 
v plné síle až do samého konce opery.
Jaké role a vystoupení Vás čekají v pří-
ští divadelní sezoně? Jistě ale plánu-
jete i v delším časovém horizontu, než 
pouhý jeden rok. Jaké jsou Vaše další 
plány do budoucna?
Každý zpěvák, který účinkuje v  zahra-
ničí, musí plánovat dopředu, protože 
tam se inscenace plánují v  daleko vět-
ším předstihu než u  nás. Hned první 
den po  prázdninách mě čekal začá-
tek zkoušek v  Theatre an der Wien, kde 
v  režii Roberta Carsena ztvárňuji hlavní 
roli Tamburmajora ve  Vojckovi Albana 
Berga. Do Prahy si odskočím na tradiční 
účinkování v Šárce, kde 3. září je na pro-
gramu Dvořákův Jakobín a 25. 9. to bude 
účinkování na  galakoncertě k  poctě 
Jarmile Novotné, který bude přenášet 
Česká televize. V říjnu mě čeká série před-
stavení ve  Vídni a  v  průběhu listopadu 
se chystám na umělecký zájezd do Číny, 
kde se čínskému publiku představí 
Janáčkova opera Věc Makropulos. Čekají 
mě i  představení mého běžného reper-
toáru v  domácích divadlech. Na  jaře 
příštího roku je připravena série před-
stavení velmi úspěšné inscenace Evžena 
Oněgina v  Berlíně a  v  zahraničí sezonu 
zakončím v Bavorské státní opeře novou 
produkcí opery Leoše Janáčka Z mrtvého 
domu, v  níž ztvárním roli Luky Kuzmiče. 
Domácí sezónu zakončím v  Národním 

divadle novou inscenací opery Libuše 
od Bedřicha Smetany.
Jsou nějaké role, po jejichž ztvárnění 
toužíte, ale zatím si Vás nenašly?
Zrovna v  uplynulé sezoně jsem si splnil 
sen v  podobě jedné role, která mě dopo-
sud míjela. Byl to Vévoda v  Rigolettovi. 
Tradiční inscenace v  krásných kostýmech, 
s  promyšlenou režií. Jinak musím konsta-
tovat, že mě potkávají stále nové a  velmi 
zajímavé role. V této sezoně to byla velmi 
zajímavá příležitost v  opeře v  Grazu, kde 
jsem ztvárnil hlavní roli Zwerga ve  stej-
nojmenné opeře Alexandra Zemlinskeho. 
Jinak se mi podařilo už většinu svých vy-
sněných rolí splnit.
Co pro Vás znamená účinkování 
v operních představeních v přírodním 
divadle v Šárce? 
Myšlenka oživit tradici přírodního divadla 
v  Šárce vznikla v  roce 2005. Byl to tehdy 
velmi odvážný nápad. Pořádat operní před-
stavení na zelené louce a navíc v přírodním 
chráněném parku je technicky velmi nároč-
né. Člověka pokaždé mrazí, když má před 
sebou tolik nadšených diváků. Divácký re-
kord byl odhadován okolo 15 tisíc diváků, 
a to je skoro vyprodaná 02 aréna!
Jaký je Váš osobní vztah a vazby k Pra-
ze 6?
Praha 6 patří určitě mezi nejkrásnější praž-
ské části. Mám zde mnoho přátel a  také 
tady pravidelně vystupuji v přírodním diva-
dle v  Šárce. Je to myslím ideální místo pro 
relaxaci a odpočinek. Velmi rád sem opako-
vaně zajíždím na kole.

Jiří Hruška
foto: archiv A. Brisceina 
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19. 7. – 22. 9. | VERONIKA HOLCOVÁ: WILD GAME / DIVOČINA   
Obrazy divoké kanadské krajiny vytvořila Veronika Holcová ještě dříve, než se 
do  Kanady přestěhovala. Výstava nabízí nejen srovnání doby „pre-kanadské“ 
a kanadské, ale i nové velkoformátové kresby s figurálními motivy. Vliv kanadského 
prostředí proniká do  malířčiny tvorby přes nekonečný prostor, jiskřivě čisté světlo 
a ostré barvy, inspiraci nachází i v inuitských duších. 

so 2. 9. v 18 hod.
Komentovaná prohlídka výstavy s autorkou.
čt 14. 9. v 18 hod.
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Petrem Vaňousem.

29. 9. – 8. 10. | HOLOTROPNÍ UMĚNÍ
Holotropní umění jako vyjádření vnitřního procesu a  transformace – název jednoho z  témat letošní Mezinárodní transpersonální 
konference, která se bude konat v září tohoto roku v Praze. Jako součást programu nechybí ani výstava holotropního umění představitelů 
světové, ale i  české scény. Ze světové představí svou tvorbu Alex Grey, který je zároveň jedním z  hlavních mluvčích konference.
K  vidění budou také díla H. R. Gigera, jehož tvorba byla také odrazem jeho psýché a  vznikala na  základě holotropních stavů. Poprvé 
pak budou mít návštěvníci možnost vidět výtvarná díla Stanislava Grofa, ilustrující perinatální, prenatální i  transpersonální zážitky. 
Z  dalších umělců jmenujme aspoň tyto: Martina Hoffmannová, Roberto Venosa, Otto Placht. www.itcprague2017.org, www.holos.cz.

ZÁŘÍ 2017
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VÝSTAVY

ZÁPIS DEŤÍ DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKÚ na šk. rok 2017/2018
na adrese http://villapelle.cz/tvurci-dilny/

NEDĚLNÍ ŠKOLA UMĚNÍ HROU – kurz pro děti s lektorkou KATEŘINOU ŠVEJDOVOU

UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA! V neděli 10. 9. 2017 od 15:00 
Pro děti od 6 do 10 let.  Více info: dilny@villapelle.cz
Kurz bude probíhat pravidelně jednou za 14 dní o nedělích vždy od 15.00 hod. 
Začínáme v neděli 24. 9. 2017 od 15.00 Cena za kurz ( 7 lekcí) je 840 Kč. 
V otevřeném kurzu nabízíme kreativní a zároveň teoretický exkurz světem umění. Děti se skrze 
vybraná témata seznámí s vývojovými etapami dějin umění a v praktické činnosti si osahají 
výtvarné techniky. Kromě výtvarné tvů rčí dílny nám jde zejména o souvislost s dějinami umění 
20. a 21. století a s estetikou, oblastmi, které se dotýkají společ ného tvoř ení a povídání. Lekce pojímáme jako zážitkové vzdělávání, při kterém 
jde o rozvíjení tvůrčích postupů  a aktivní jednání dítěte samotného. Pro děti od 6 do 10 let / max. 15 dětí; délka programu: 120 min/ 7 lekcí.

OD FLIPBOOKU K FILMU aneb filmová animace pro děti – s lektory Ultrafun

UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA! Ve středu 13. 9. 2017 od 15:30 Pro děti od 6 do 10 let. Více info: dilny@villapelle.cz
Kurz filmové animace bude probíhat každou středu vždy od 15.30 hod. Termín konání kurzu: 4. 10. – 14. 12. 2017 Cena za kurz (10 lekcí) je 3.500 Kč.
Pravidelný středeční program filmové animace se zkušenými lektorkami ze spolku animátorů VŠUP – Ultrafun. Půdní prostor vily se 
proměňuje v animační dílnu, která zpracovává nejrůznější témata. Programy zahrnují všechny postupy a principy tvorby animovaného 
filmu, od napsání scénáře, vyrobení výtvarných návrhů přes samotnou animaci až po finální postprodukci obrazovou a zvukovou. Současně 
s workshopy probíhá i osvěta o tvůrcích a výtvarnících českého animovaného filmu, o dějinách, technikách, teorii atd. a jeho současném 
postavení v celosvětovém kontextu. Pro děti od 6 do 9 let / děti od 10 do 12 let / max. 7 dětí; délka programu: 90 min/ 10 lekcí

LITERÁTI Z NAŚÍ ČTVRTI zvou na další literární procházky www.literatiznasictvrti.cz mail/rezervace: info@literatiznasictvrti.cz
čt 14. 9. 2017 v 17 hod. | Jaroslav Seifert a všecky krásy Žižkova (Daniel Razím) vstup volný
(sraz na Olšanském náměstí u kaple sv. Rocha před vchodem na Olšanské hřbitovy) Literárně-dokumentární výprava po slavné pražské 
čtvrti, kde první český nositel Nobelovy ceny za literaturu prožil dětství a mládí. Procházka bude prokládána básnickými i prozaickými 
texty Jaroslava Seiferta i jeho přátel a literárních kritiků. 
čt 21. 9. 2017 v 17 hod. | První a poslední adresa Mileny Jesenské (Pavla Plachá, Věra Zemanová)   vstup volný
(sraz na Prokopově náměstí u jezdecké sochy Jaroslava Haška) Odvážná česká novinářka a překladatelka se narodila na Žižkově, studovala 
na Novém městě, do Prahy posílala z Vídně své první reportáže. Ty poslední napsala před svým zatčením a deportací do koncentračního 
tábora Ravensbrück v roce 1939 na Vinohradech. Literárně-historickou procházku připravily historičky Pavla Plachá a Věra Zemanová.  
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Tentokrát nahlédneme do  zákulisí 
Týmu edukačních specialistů ÚVN, který 
je poradním orgánem náměstkyně ředi-
tele pro nelékařské profese. Odpovídá 
za organizaci a provádění specializované 
činnosti v oblasti edukace pacientů a  je-
jich blízkých před přijetím, v  průběhu 
hospitalizace a  po  propuštění v  souladu 
s  Edukačním programem nemocnice.  
V jeho čele stojí Mgr. Růžena Hlavičková. 
Mnohý pacient ÚVN ji zná jako výbornou 
fyzioterapeutku, studenti jako zkušenou 
odbornici, která jim předává své znalosti 
v rámci výuky i praxe, je uznávanou ško-
litelkou v  oboru rehabilitace a  zdatnou 
organizátorkou akcí Týmu edukačních 
specialistů ÚVN.

Před nedávnem byl můj známý hos-
pitalizován v  ÚVN. Vyprávěl své zážitky, 
pochvaloval si péči, ochotu personálu, 
a  také měl zvláštní poznámku, že si zde 
prý rozšířil slovní zásobu. Víte jak?  O slo-
vo EDUKACE.  Provázelo ho prý na  kaž-
dém kroku: byl edukován sestrami, lékaři, 
před výkonem, po operaci, byl edukován 
o tom, co se s ním bude dít, jak má pou-
žívat pomůcky...  Je to výsledek působení 
členů edukačního týmu?

Tak je to přece správné. Slovo edukace 
je odvozeno z  latinského educo, educa-
re, což znamená vést vpřed, vychovávat. 

A  my zdravotníci se soustavně snažíme 
ovlivňovat chování a  jednání pacientů 
s  cílem navodit pozitivní změny v  jejich 
vědomostech, postojících návycích a do-
vednostech. Výchova pacientů je dobrá 
investice a  jedna z  priorit poskytování 
kvalitní péče. 

Edukace pacientů a  jejich blízkých je 
nástrojem k zajištění jejich lepší účasti při 
poskytování zdravotní péče a především 
jim umožňuje kvalifi kovaně se rozhodo-
vat. V  nemocnici se na  edukaci pacientů 
a  jejich blízkých podílí řada pracovníků. 
K  edukaci dochází při kontaktu pacienta 
s  jeho lékařem, či s příslušným ošetřova-
telským personálem. Protože se na  edu-
kaci pacientů a  jejich blízkých podílejí 
různí pracovníci, je důležité koordinovat 
jejich aktivity a  zaměřit se na  ty oblasti, 
které by pacient měl zvládnout. 

Pacient má právo na  informace a  my 
mu je poskytujeme. Využíváme možnos-
ti elektronického a  vizuálního sdělování 
informací, možnosti distančního učení 
a další způsoby výuky.

Takže se každý pacient či klient ÚVN 
může s činností vašeho týmu potkávat 
na každém kroku?

Těch věcí, které připravujeme, zajišťuje-
me nebo koordinujeme ve vztahu k paci-
entům, je celá řada, takže se dá předpo-

kládat, že ano. 
Vedle množství 
odborných akcí 
pro zdravotnický 
personál, před-
náškové čin-
nosti, zajištění 
odborné výuky 
a  mnohého dal-
šího v  oblasti 
edukace zdravot-
níků se zaměřu-
jeme na  pacien-
ty a  veřejnost: 
spolupracujeme 

na  sborníku informací pro pacienty, kte-
rý je k  dispozici v  každém nemocničním 
pokoji, po odborné stránce připravujeme 
podklady pro vysílání na  obrazovkách 
v čekárnách ambulancí ÚVN, důležité po-
kyny na webové stránky, spolupracujeme 
na  výrobě vlastních informačních brožu-
rek. Veřejností nejvítanější jsou naše edu-
kační akce, z  nichž mnohé již mají svou 
tradici a osvědčenou formu. 

Můžete některé zmínit?
Jedná se například o  vzdělávací 

akce pro seniory Komunitního centra 
Šlejnická. Každoročně tam pořádáme 
sérii přednášek zaměřených na  pre-
venci nejčastěji se vyskytujících zdra-
votních problémů a  na  péči o  zdraví, 
letos již čtvrtým rokem. Na  odborně 
vedené přednášky a  diskuse docházejí 
do Komunitního centra Šlejnická přede-
vším senioři z  Prahy 6. Naši specialisté 
reagují na témata z oblasti zdraví a pre-
vence, která jsou seniorům nejbližší. 
Nevyhybáme se ani citlivým oblastem 
jako je problematika inkontinence, bez-
pečného užívání léků či problémů se slu-
chem. Je pro nás důležité, aby akce byly 



Den zdravé nemocnice
Téma:

Ruku
na 
srdce

ve  středu 

 
na

Health 
P
Hospitals & Health Services

www.uvn.cz       www.rukunasrdce.cz      www.zivot90.cz

Přijďte do ÚVN

27. 9.      9 - 13 h. 

OBEZITOLOGIE, 
NUTRICE                 
Měření rozložení  
tuků a svaloviny 
po těle, určení BMI. 
Ukázka potravinové  
pyramidy, možnosti 
léčby obezity. 

PREVENCE 
INFEKČNÍCH 
NEMOCÍ                  
Očkování  
a odborné 
poradenství 
- prevence 
chřipky, klíšťové 
encefalitydy,
meningokokových 
onemocnění, 
hepatitid, černého 
kašle aj.
Osvěta HIV.

ERGOTERAPIE
Máte problém 
vykonávat všední 
denní činnosti?
Rádi Vám poradíme 
například  
s výběrem správné 
kompenzační 
pomůcky.  

ŽIVOT 90
Představí komplexní 
služby pro seniory 
a jejich blízké, například 
projekt tísňové tlačítko 
pro seniory. 

HYGIENA 
RUKOU
Ukázka správné 
hygieny 
rukou, která 
je významnou 
prevencí infekcí. 
Možnost 
praktického 
nácviku.

CENTRUM PRO 
ZÁVISLÉ  
NA TABÁKU
Měření CO ve  
výdechu; informace 
o možnosti léčby; 
představení Centra pro 
závislé na tabáku v ÚVN.

DENTÁLNÍ 
HYGIENA 
Ověřte si, zda 
dodržujete 
správnou 
dentální 
hygienu 
a věnujete své 
ústní dutině 
dostatečnou 
péči.

MĚŘENÍ 
TLAKU 
A GLYKÉMIE  
Měření krevního 
cukru a krevního 
tlaku, na 
místě sdělení 
naměřených 
hodnot.  

PSYCHO - 
TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI  
Doporučení 
a praktické 
vyzkoušení 
způsobů cvičení 
a tréninku 
paměti pod 
odborným 
vedením. 

PREVENCE
SRDEČNÍHO
SELHÁNÍ
Srdeční selhání postihne 
každého pátého člověka 
a je často zaměňováno 
za infarkt. Staráte se 
o své srdce? Přijďte 
o něm mluvit s lékařem.

FYZIOTERAPIE
Bolí Vás záda?
Máte i jiné obtíže 
s pohybovým 
aparátem?
Rádi Vám poradíme 
jak na ně.  

VYŠETŘENÍ ČICHU
Možnost na místě provést test čichu.   

VYŠETŘENÍ 
KOŽNÍCH 
ZNAMÉNEK
Specialisté 
Vám vyšetří 
podezřelá kožní 
znaménka. 

PRVNÍ 
POMOC
Prověříte si, 
zda umíte 
správně 
zareagovat 
a poskytnout 
první pomoc 
při náhlé 
zástavě 
srdce. 

2017

OČNÍ VYŠETŘENÍ 
Přístrojové vyšetření zraku, 
orientační měření dioptrií. 
Konzultace zrakových 
problémů.DERMO- 

PORADENSTVÍ 
(Veřejná 
lékárna)
Odborná 
diagnostika 
pleti, prodej 
kosmetických 
přípravků za  
zvýhodněných  
podmínek.
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pro seniory užitečné, aby se hovořilo ne-
jen o úskalích a léčbě, ale především aby-
chom přišli s  radou a  pomocí, ukázkou 
pomůcek, které umožňují lidem s  něja-
kým handicapem tento problém zvlád-
nout a zařadit se do aktivního života.

Zařadili jste letos do akcí pro 
veřejnost vedle těch tradičních také 
nějakou novinku?

V  květnu jsme se zapojili do  první-
ho ročníku celotýdenního cyklu Jarní 
RE-Fresh senior. Za  podpory Prahy 6 
se ve  Ville Pellé uskutečnil Den zdraví. 
Během jediného dne jsme poskytli ně-
kolika stovkám návštěvníků, převážně 
seniorů, informace a  praktické ukázky 
péče o zdraví své i blízkých. Měřili jsme 
krevní tlak, množství cukru v krvi,  fyzio-
terapeuté poradili, co dělat, aby záda ne-
bolela, naši specialisté vyšetřovali kožní 
znaménka, zájemci se naučili správnou 
hygienu rukou a mnohé další. Nechyběly 
ani ukázky a praktický nácvik poskytová-
ní první pomoci. 

Lze tomu rozumět tak, že své edu-
kační akce pořádáte především pro 
občany Prahy 6? 

Jsme sice vojenská nemocnice, ale 
Pražané ze šestky jsou našimi nejčastěj-
šími pacienty. ÚVN na Praze 6 sídlí, takže 
to propojení je jednoznačné. Velmi dobře 
se nám spolupracuje s  radní Prahy 6 pro 
zdravotní a sociální politiku paní Milenou 
Hanušovou. Ta se pravidelně také našich 
akcí účastní.  Mimochodem, v  září pořá-
dáme v ÚVN v rámci Měsíce zdravé šestky 
Den zdravé nemocnice.

Kdy a hlavně co se bude dít? 
Den zdravé nemocnice pořádáme 

v ÚVN již šestým rokem a vždy se těší vel-
kému zájmu. Ten poslední, který se konal 
na jaře, překonal předchozí v mnoha ohle-
dech: přes nepříznivé počasí přišlo nejví-
ce návštěvníků, měli jsme zaznamenáno 
přes tisíc edukací! Potěšitelné bylo, že se 
zvýšil počet zájemců o nácvik správné hy-
gieny rukou i těch, co se rozhodli přestat 
kouřit. Měli jsme také novinky, například 
vyšetření zraku.  

A ten zářijový – co připravujete? 
Určitě bude velmi zajímavý. Bude 

mít podtitul Ruku na  srdce. Chceme 
tím vybídnout jednak k  zamyšlení, ale 
především je věnovaný tématu srdce 
a  srdeční selhání. Návštěvníci budou 
mít možnost jako obvykle na  místě 
a zdarma podstoupit měření tlaku, cuk-
ru v krvi, rozložení hmoty a tuku v těle, 
nechat si vyšetřit kožní znaménka, pro-
cvičit si paměť, nechat si změřit zrak, 
procvičit se ve  správné hygieně rukou. 
Mnohé jistě zaujmou přednášky lékařů 
na téma činnost srdce, srdeční selhání – 
existuje prevence? Nebude chybět ani 
poradenství v  očkování nebo prevence 

bolesti zad. Máme připraveny ještě další 
novinky, ale to už je překvapení. Je pří-
jemné, že se o  akci zajímá i Všeobecná 
zdravotní pojišťovna, která pořádání 
preventivě zaměřeného dne zdravé ne-
mocnice podpořila. 

Můžeme to vnímat jako pozvánku?
Samozřejmě, všichni, kdo si chtějí 

prověřit svou zdravotní kondici, pro-
cvičit si například poskytování první 
pomoci při srdeční zástavě, anebo kdo 
potřebuje poradit, jak na odvykání kou-
ření, ti, komu není lhostejné jejich zdra-
ví, jsou vítáni. Jim je Den zdravé nemoc-
nice určený. Teď si uvědomuji, že jsem 
ještě stále neprozradila termín. Takže: 
přijďte ve středu 27. září od 9 do 13 ho-
din do  atria pavilonu A. Desítky našich 

specialistů tu budou k  dispozici, aby 
poradily, doporučily, předvedly, instru-
ovaly a snad i motivovaly. 

A  jestli vám náhodou termín nevyho-
vuje, nekončíme! Ve spolupráci s Prahou 
6 totiž připravujeme hned na  začátek 
října, konkrétně na  4. 10. další akci – 
Setkání specialistů ÚVN s  občany Prahy 
6. Naši přední odborníci na  gastroente-
rologii, kardiologii, neurologii, urologii 
a  oční lékařství budou v  kongresovém 
centru ÚVN od 15 hodin připraveni sdě-
lit příchozím informace o  nejčastějších 
chorobách, které dospělé i  seniory po-
stihují, a zároveń diskutovat o vybraných 
zdravotních problémech a  zodpovědět 
dotazy z auditoria.

text a foto: UVN



SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
9/2017

Ve kterém roce byl zvolen Václav Krocín z Drahobejle pražským primátorem?
 a) 1458,
 b) 1548,
 c) 1584.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b) Do registru dárců kostní dřeně se můžete přihlásit od 18 do 35 let.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knížní publikace autorek Jany Divišové, Renée Nachtigallové 
a Taťány Součkové - Divadlo v Šárce.

1. Olga Řečinská, Praha 6  2. Zdeňka Brettlová, Praha 6  3. Daniela Kavanová, Praha 5
Ceny si vyzvedněte do 30. září 2017 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 2017,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

září 2017

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 2017

19. 09. ÚT OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR

20. 09. ST KYTICE

27. 09. ST ZAČALO TO VESTPOCKETKOU

28. 09. ČT ZAČALO TO VESTPOCKETKOU

29. 09. PÁ ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC

30. 09. SO ZAČALO TO VESTPOCKETKOU 16:00

HOSTÉ

11. 09. PO VŠECHNOPÁRTY

12. 09. ÚT VŠECHNOPÁRTY

18. 09. PO DEJVICKÁ LIVE! - VEČERY S PRAHOU 6

21. 09. ČT DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED

25. 09. PO VŠECHNOPÁRTY

26. 09. ÚT VŠECHNOPÁRTY

10.09. neděle 14:00 + 16:30 Hurvínkova Nebesíčka Karlovy Vary

17.09. neděle 15:00 + 17:00 Hurvínkova Nebesíčka Pardubice

18.09. pondělí 08:30 + 10:30 Hurvínkova Nebesíčka Pardubice

23.09. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínek v Hajanech 

24.09. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínek v Hajanech 

26.09. úterý 10:00 + 14:30 Hurvínek v Hajanech 

27.09. středa 10:00  Hurvínek v Hajanech 

30.09. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínek v Hajanech 

Nová hra Hurvínek v Hajanech je poslední autorskou 
hrou Heleny Štáchové v úpravě Mikiho Kirschnera.

Poetická pohádka s  hravými a  rytmickými písničkami, 
typu dětských říkanek,  pro nejmenší diváky.
Kdo z  nás malých i  velkých občas nezatoužil strávit den v  peřinách?! 
I Hurvínek o tom snil. A nakonec se mu to splnilo! Jenže pobyt v Hajanech 
si musí zasloužit. Touha lenošit  tak  Hurvínka nakonec bude stát více úsilí, 
než čekal. Musí totiž vyřešit hádanku, „proč pan Král stůně“. Dobrodružství, 
které Hurvínka čeká, mu přivede do cesty nejen záhadně nemocného krá-
le s  jeho starostlivým rádcem Mluvkou, ale na  cestě za  lékem na  královu 
tajemnou nemoc se Hurvínek setká i  s  podivuhodnými obyvateli pouště, 
moře i vesmírných dálav.
Někdy se stačí zachumlat do peřin a dobrodružství může začít...

V září soutěžíme o tři knížky autora T. J. Millnera Peter Sagan: tourminátor . Fascinující životní příběh 
jedinečného talentu, který na sebe dokázal strhnout pozornost celého cyklistického světa svou nesmír-
nou houževnatostí, úspěchy na závodech i osobitým humorem. Peter Sagan se stal fenoménem, který 
už dávno překročil hranice Slovenska, a svými výkony se nesmazatelně zapisuje do historie sportu. Podle 
odborníků patří k největším osobnostem současné světové cyklistiky.



Krocínův erb z r. 1591 ve zdi 
domu U Halánků.

Drtivá většina ulic na  Hanspaulce 
byla pojmenována podle jednotného 
systému, tedy podle názvů vinic, které 
zde bývaly od  14. do  18. století. I  ulice 
Krocínovská vznikla podle bývalé vinice 
Krocínka, kterou vlastnil v  letech 1594 – 
1601 Václav Krocín z Drahobejle. Je spoj-
nicí mezi  ulicemi Na  Viničních Horách 
a  Nad Šárkou. Pojmenování je původní 
od vzniku v roce 1929.

Václav Krocín starší z  Drahobejle byl 
primátorem Starého Města pražského 
v letech 1584 – 1605. Na Staroměstském 
náměstí nechal postavit z  mramoru tzv. 
Krocínovu kašnu. 

Václav Krocín pocházel z  vladycké ro-
diny, narodil se roku 1532 v  Žatci, kde 
jeho matka vlastnila několik nemovitostí. 
Jeho původní příjmení bylo Šafránek, ale 

brzy po příchodu do Prahy si podle teh-
dejší módy  své jméno polatinil na Krocín 
(latinsky crokus – šafrán). Po  studiích 
na  pražské univerzitě se stal roku 1560 
pražským měšťanem a vstoupil do služeb 
staroměstské obce. Výhodně se oženil 
s Kateřinou, se kterou si brzo po  svatbě 
pořídili dům v  Koncilské ulici. Za  dalších 
sedm let už rodině patřil rovněž pivovar 
„U Hataipatiů“, později zvaný „ U Halánků“, 
který později patřil do  majetku Vojtěcha 
Náprstka, který z  něj vytvořil muzeum. 
Po  čase si přikoupili ještě dva domy 
a v jednom z nich zřídil pražský špitál. Byl 
bezesporu dobrým hospodářským od-
borníkem, protože jej zvolili v  roce 1571 
do  mosteckého úřadu, ve  kterém se vy-
bíraly poplatky za přejezd Karlova mostu. 
Od  roku 1579 zasedal ve  staroměstské 
radě a  v  roce 1584 byl zvolen pražským 
primátorem. Byl také jmenován do zem-
ského sněmu, v němž zastupoval městský 
stav, kde dohlížel na způsob a správnost 
placení daní. Dne 25. května 1587 získal 
od panovníka Rudolfa II. právo užívat pre-
dikát „ z Drahobejhle“ a za své zásluhy byl 
obdařen erbem. V erbu měl lva a šafráno-
vý květ. Roku 1590 byl zvolen za nejvyš-
šího berníka a  později do  výboru, který 
měl vypracovat tržní řád pro obchodníky 
a řemeslníky. 16. června 1594 byl povýšen 
do šlechtického stavu.

Václav Krocín byl dvakrát ženatý. Z prv-
ního manželství měl dva syny, Václava 
a  Jana Kryštofa. Když kolem roku 1590 
ovdověl, oženil se znovu s  Lidmilou, 
s  níž měl dceru Annu. Václav Krocín 
z  Drahobejle zemřel 23. prosince 1605 
a  byl pohřben v  dnes již neexistujícím 
kostele sv. Štěpána Menšího. Zkušený 
právník vnesl do  obchodních vztahů 
města pořádek.    

Jako primátor toužil zanechat v  Praze 
nějakou významnou stopu na  dobu své 

správy města. Proto v letech 1591až 1593 
nechal postavit mezi radnicí a  Týnským 
chrámem velkou kašnu z  načervenalého 
sliveneckého mramoru. Toto jak funkčně, 
tak umělecky významné dílo bylo pravdě-
podobně vytvořeno pražským rudolfín-
ským kameníkem Jindřichem Beránkem. 
Krocínova kašna, které se také říkalo 
Staropražská, byla manýristické dílo, 
které se již bohatstvím forem, maskami, 
kartušemi, girlandami či věnci s ovocem, 
blížilo k  baroku. Kašna byla třináctioká, 
každá strana byla věnována jednomu 
znamení zvěrokruhu a poslední volná stě-
na obsahovala jeho erb. Uprostřed kašny 
byl vztyčen pilíř se sochami čtyř bohů: 
Neptuna, Telluse, Jupitera a  Minervy. 
Byla napájena ze staroměstského vodo-
vodu a  sloužila nejenom jako zásobárna 
vody, ale také i k trestání nepoctivých pe-
kařů namáčením. 

Bohužel mramor začal rychle zvětrávat 
a  již roku 1614 začal propouštět vodu. 
Byly prováděny opravy, ale stav se stále 
zhoršoval, a proto v roce 1862 došlo k roz-
hodnutí ji zbourat. Její zbytky jsou ucho-
vány v lapidáriu Národního muzea.

(mip)
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VYTRVEJTE V ÚTRAPÁCH, ZACHOVEJTE JEDNOTU. 
SVORNOSTÍ K VÍTĚZSTVÍ*. 
Osudy Josefa Fridricha, legionáře na ruské frontě (10. střelecký pluk Jana Sladkého Koziny 1915-1920)

Příští rok 2018 
se ponese ve 
znamení oslav 
100. výročí kon-
ce Velké války. 
Přímí účastníci 
bojů, váleční 
veteráni z  let 
1914-1918, už 
nežijí a pomalu 
odchází i gene-
race, jejichž dě-

dečkové ve Velké válce bojovali. Z paměti 
světa tak nenávratně mizí osudy těchto vá-
lečných veteránů i jejich osobní vzpomínky. 
A přesto se ještě občas poštěstí něco z toho 
uchovat pro dobu příští. Jak pracně se kří-
sí historie jednoho vojáka, hovoří archivář 
a historik Petr Fridrich. Pochází z Roudnice 
n. Labem, ale působí v  literární instituci 
na Praze 6. Vystudoval Fakultu humanit-
ních studií v  Hradci Králové (2004-2007)
a tématem jeho bakalářské práce bylo 
zmapování životních a válečných osudů 
jeho pradědečka Josefa Fridricha, legioná-
ře na ruské frontě. Když jeho pradědeček 
zemřel, byly mu 4 roky. 

Kdy jsi začal uvažovat, že prostuduješ 
a pak napíšeš osudy svého pradědečka 
Josefa Fridricha, legionáře bojujícího 
na ruské frontě? Byla to hlavně snaha 
zmapovat rodinnou historii, nebo pro-
fesionální zájem historika?

Hledal jsem téma bakalářské práce a sho-
dou okolností se v  té době moje babička 
začala zajímat o vojenskou anabázi svého 
tchána. A zjistila, že její manžel, můj děda, 
vyprávění svého otce v  77. roce nahrál na 
magnetofonový pásek, záznam má asi 15 
minut, do ruky se mi dostal přepis z  tohoto 
záznamu na 5 stranách. Babička ho získala 
v r. 2006. Takže to, že jsem se zaměřil na toto 
téma, je zásluha babičky. Co začalo jako sna-
ha dozvědět se víc z rodinné historie, skonči-
lo jako bakalářská práce na univerzitě, ale je 
fakt, že jsem vždy tíhl k vojenské historii. I na 
svých cestách po Slovinsku, například kolem 
jezera Bled, mě zaujaly náhrobky na míst-
ních hřbitůvcích plné českých jmen. Zájem 
o legionářskou tématiku byl u mě vždy velmi 
silný, babička tomu dala ten osobní impulz.

To jsi měl k dispozici jen pětistránko-
vý přepis záznamu jeho vyprávění na 
magnetofonu? Žádné další materiály, 

z nichž bys mohl čerpat - osobní deník, 
rodinnou korespondenci…? V poznám-
kovém aparátu tvé práce je uvedeno 
jeho osobní číslo a hodnost, takže byl 
ve  vojenské evidenci a dnešní databá-
zi válečných veteránů. A zcela jistě jsi 
musel prostudovat nespočet odbor-
ných publikací mapujících složité ději-
ny 1. světové války a Ruska na počátku 
20. století…

Z  rodinných personálií jsem opravdu nic 
jiného neměl než ten přepis a záznam jeho 
hlasu, mapováním jeho osudů začala detail-
ní historiogra� cká práce. Druhým zdrojem 
byly materiály Vojenského historického ar-
chivu, dále internetové databáze, zadal jsem 
jméno a datum narození pradědečka a hned 
jsem získal základní údaje o tom, kde a u kte-
rého pluku sloužil, a jeho hodnost. Třetím 
krokem bylo studium v knihovně Vojenského 
historického muzea na Vítkově. Hledal jsem 
také v  databázi legionářských spisovatelů, 
kteří psali o plucích, kde pradědeček sloužil, 
třeba Ferdinend Pražský: Z  dějin 10. pěšího 
pluku Jana Sladkého Koziny, Kříž-Vaněk: 
5. čs. střelecký pluk Pražský T. G. Masaryka, 
a další díla, a vše jsem dával do souvislostí 
s pradědečkovým vyprávěním.

V  jakém tónu se nesly jeho osobní 
vzpomínky, hlas přece jen prozradí víc 
než přepis na papíře?

Hovořil celkem bez emocí, na ruské frontě 
byl v letech 1914 – 1920 a magnetofonový 
záznam je z r. 1977, to je 57 let, měl půl sto-
letí na to se s tím vyrovnat.

Narazil jsi při svém bádání na situaci, 
kdy jeho tvrzení nebo osobní vzpomín-
ky byly v rozporu s ofi ciálním podáním 

válečných událostí, jak se o nich později 
psalo? Jistě takové informace jako vá-
lečný veterán sledoval.

Legionářská literatura je poměrně chudá. 
O legionářích v Rusku se psalo po skončení 
války a za 1. republiky. Z  doby socializmu 
u nás jsem měl k dispozici jen Encyklopedický 
slovník z r. 1982, ale tam jsem čerpal jen ge-
ogra� cké údaje. Legionáři se stali velkým 
tématem odborné literatury až zase po 
r. 1990 a řekl bych, že teprve ta je skutečnou 
autentickou historickou literaturou na toto 
téma a objektivním podáním těchto dějin. 
Literatura prvorepubliková byla nesena 
v silně vlasteneckém duchu a historie přece 
jen potřebuje časový odstup a střízlivý ná-
hled na události. Například se ukázalo, že 
pouze menší část českých zajatců rakous-
ko-uherské armády vstoupila do legií, větší 
část raději zůstala v  zajateckých táborech. 
Ze 100  000 vojáků Československých legií, 
ruských, francouzských a italských, bylo 
v Rusku 60 000 a 10 000 z nich se přidalo na 
stranu bolševiků. 

Ve své práci zmiňuješ, že pradědeček, 
ač legionář, nebyl členem Čs. obce legi-
onářské. Proč? 

Ne, nebyl, ale nic bližšího o tom nevím. 
Když se vrátil r. 1920 z vojny, převeleli ho do 
Košic, po návratu do civilu měl od 1. repub-
liky penzijní výsady a získal místo pošťáka. 
V Potštejně na úpatí Orlických hor se o něm 
tradovalo, jaký to byl neuvěřitelně zdatný 
chodec, říkali mu „rychlík“, a vynikající ly-
žař. Vedl spokojený vesnický život, který měl 
rád, a nechtěl se už v ničem angažovat. Ale 
nebylo to tak, že by snad měl s Čs. obcí legi-
onářskou nějaké ideové nebo jiné rozpory.

Zřejmě každý válečný konfl ikt v ději-
nách má tři roviny: 1/ vojenskou (zbra-
ně, technika, strategie, taktika, logis-
tika, hrdinství, vítězství a prohry atd.), 
2/ osobní (jednotlivec – voják – velitel) 
a jeho konkrétní osud a 3/ politiky moc-
ností, které sledují vlastní zájmy a cíle 
bez ohledu na lidské oběti i materiální 
ztráty. Josef Fridrich byl nejprve jako 
voják, pak desátník, s takovou politikou 
konfrontován v té nejsyrovější podobě. 
Komentoval nějak politiku tehdejších 
mocností, jak se bezprostředně proje-
vovala na bojišti? 

Určitě. Pradědeček ke konci svého vy-
právění několikrát zmiňoval a kritizoval 
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Lenina, protože podle něj se Leninovo Rusko 
po VŘSR přidalo na stranu Němců, zmiňo-
val Lenina jako zrádce spojenců, Francie 
a Británie, kteří válčili proti Německu 
a Rakousko-Uhersku. Po podpisu paktu zná-
mého jako Brestlitevský mír 3. března 1918 
mohli Němci, do té doby protivníci, převézt 
německé vojáky ze Sibiře a znovu je zapo-
jit do bojů na západní frontě proti Francii 
a Británii. A že protivníci nestáhli svých vo-
jáků ze Sibiře mnohem víc, vděčí spojenci 
Československým legionářům, kteří drželi 
Transsibiřskou magistrálu a zabránili trans-
portu velké části německých vojáků zpět na 
frontu. Pradědeček tedy kritizoval hlavně 
Lenina a bolševizmus, ale co se týče politiky 
mocností, k tomu bych dodal, že ani spojen-
ci se na východní frontě příliš neangažovali. 
Britové, Australané nebo Japonci se sice ve 
Vladivostoku vylodili, měli tam vojenský 
kontingent, ale do bojů se nehrnuli. Byly to 
jen proklamace. Věděli totiž, že by další vá-
lečné zapojení na ruské frontě bez podpory 
domácího obyvatelstva v jejich zemích ne-
obhájili. Jak to bylo neprozíravé se ukázalo 
o 20 let později v době 2. světové války. „Že 
jsme ten bolševizmus nezardousili v  sa-
mém zárodku…,“ řekl Churchill v době, kdy 
musel jet do Sovětského svazu a jednat se 
Stalinem v Moskvě. 

Josef Fridrich zmiňoval dvě naprosto 
neuvěřitelná setkání, kdy v  Jekatěrin-
burku potkal bratry Dostálovy, dva 
kamarády z  rodné vesnice ze Záměle, 
a poblíž Vladivostoku souseda, pana 
Kněžka z  Potštejna, který tam, ve ves-
nici Pogranična na Rusi na Dálném vý-
chodě, založil pivovar. Zázrak uprostřed 
války na druhém konci světa! Tvůj pra-
dědeček byl něco jako dítě štěstěny. Na 
rozdíl od miliónů padlých vojáků se on, 

který prošel celou ruskou frontu, dožil 
v kruhu své rodiny 89 let a tří pravnou-
čat. Člověka napadá, jak takové útrapy 
vůbec mohl přežít a vydržet? Co ho dr-
želo nad vodou v nejtěžších situacích? 

Tak z  cca 60  000 legionářů na Rusi jich 
padlo 4112, přežít se to dalo, i když my si 
dnes něco takového ani nedokážeme před-
stavit – válka, hlad, kruté mrazy 45 pod nu-
lou, zranění, nemoci. Držela ho tak jako jiné 
vojáky touha vrátit se domů. A pak vznik 
samostatného Československa. Oni nechtě-
li padnout za Rakousko-Uhersko, opravdu 
ho nenáviděli, to se raději vzdali Rusům. 
Byla to odvaha, protože za zradu a dezerci 
by je čekal provaz, neměli jinou možnost, 
než bojovat. Ve všech knihách o legioná-
řích a v memoárové legionářské literatuře 
jsem narazil na prorocká slova Jana Amose 
Komenského: „Věřím i já Bohu, že po přejití 
vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše 
uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase 
navrátí, ó lide český.“ Nám se to dnes může 
zdát poněkud vzletné a nadnesené, ale zřej-
mě to bylo něco, co v nich velmi rezonova-
lo a mělo pro ně hluboký smysl. Legionáři 
sami se dokonce považovali za nositele 
husitských tradic a i historikové jejich neu-
věřitelné hrdinské působení na frontě ruské, 
francouzské i italské považují za první bojo-
vé vystoupení samostatné Československé 
armády od dob pobělohorských. Takže tou-
ha po vlasti, ideály vlastenectví a vzpruha, 
která přišla vznikem Československa. 

A jaký světonázor tyto zážitky zfor-
movaly v jeho případě?

Tak těch „zážitků“ bylo víc. Za 2. světové 
války ho někdo udal Gestapu, že poslouchá 
londýnský rozhlas, byl na výslechu, ale měl 
kliku, vyvázl jen s napomenutím a bez větších 
komplikací. Za komunismu v  r. 1952 se jeho 

mladší bratr Jan, kterému komunisté znárod-
nili hospodu na vesnici, protikomunisticky 
namočil, za což dostal 25 let žaláře, a v cele, 
představte si to, seděl s Gustávem Husákem. 
STB vyslýchala 1 měsíc i mého pradědečka 
a podle jeho vyprávění byla STB strašnější 
než Gestapo. Odnesl to tehdy „jen“ tím, že ho 
vyhodili z pošty a do svých 75 let pracoval na 
pile, kde měl paradoxně vyšší plat. Jeho bratra 
Jana, včetně Gustáva Husáka, pustili v r. 1960 
za prezidenta Novotného na amnestii. Po r. 
1968 mu byla za prezidenta Svobody, což byl 
také legionář, přiznána renta jako přilepšení 
k důchodu. Co se týče invaze vojsk Varšavské 
smlouvy v r. 68, pradědeček říkal, že takovou 
invazi čekal, Rusy znal dobře. V převrat a pád 
komunizmu u nás nevěřil, počítal s tím, že tu 
Rusové budou na věky. Tvrdil, že si dělníci ko-
munizmus nikdy nenechají vzít právě třeba 
i kvůli důchodům, pro starší válečnou gene-
raci to tehdy byla nevídaná vymoženost. On 
sám byl povahou kliďas, žil rodinný život, vá-
lečné události a politiku už nechal jen plynout.

Co studium a sepsání životních osudů 
tvého pradědečka Josefa Fridricha dalo 
tobě? – jako jeho pravnukovi a jako his-
torikovi?

Prohloubení zájmu o politiku a vojenskou 
historii. Začal jsem si pradědečka vážit da-
leko víc, toho, co musel prožít, a všech le-
gionářů, i toho, jak těžce vzniklo samotné 
Československo a jaký to byl zázrak. Tvrdí se, 
že bez Sokolů by nebyli legionáři, a bez legi-
onářů by nebylo Československa. A z hledis-
ka profesionálního mě tato studentská ba-
kalářská práce naučila pracovat s prameny 
a literaturou. Těžím z toho dodnes.

Udělal nebo napsal bys dnes v  této 
práci něco jinak?

Ne. Neměnil bych vůbec nic.
(red)

Josef Fridrich (7. 4. 1894 – 6. 5. 1983), 
desátník, os. č. 21 039

- odveden 26. 10. 1914 v  Hradci 
Králové k  18. pěšímu pluku rakousko-
-uherské armády v  hodnosti střelce, 
poslán na haličskou frontu do vý-
chodního Polska,

- 1. ledna 1915 se spolu s dalšími 15 
vojáky vzdává Rusům do zajetí,

- transport přes Kyjev do zajateckého 
tábora v  Ašchabatu v  Turkmenistánu, 
pak do Taškentu v  Uzbekistánu, poté 
transport zpět na Ukrajinu – Charkov,

- 1915 - 1916 práce ve slévárnách, 
Dněpropetrovsk,

- únorová revoluce v Rusku 1917,
- 2. 7. 1917 se přihlásil do Čs. vojska; 

přidělen k 5. pluku, 5. rotě,
- reorganizace a přejmenování pě-

ších/střeleckých pluků Čs. armády,
- 23. 12. 1917 převelen do 2. střelec-

kého záložního pluku,
- 7. 2. 1918 T. G. M. prohlásil Čs. 

vojsko za součást Československé 

autonomní armády ve Francii; přidě-
lení francouzských vojenských po-
radců a příchod československých 
důstojníků. Tím byla Čs. armáda 
v Rusku zachráněna od nezákonného 
postavení jako vojska nepřátelské-
ho, nemohla být odzbrojena a po-
zavírána v  zajateckých táborech, jak 
požadovali Němci,

- příprava vlaků na transport Čs. legií 
na Dálný východ,

- 1918 – 1919 bojové akce legionářů 
po celé trase transsibiřské magistrály,

- 1919 – 1920 vlakové transporty le-
gií v několika vlnách,

- 22. 6. 1920 návrat vojenskou ame-
rickou lodí Thomas přes Singapur, 
Kolombo, Suez, Terst,

- vlakem přes Lublaň a Vídeň do 
Českých Budějovic 14. 8.1920,

- návrat domů 18. 8. 1920, 4. 12. 1920 
propuštěn do civilu,

- ve válce strávil 6 let 38 dnů, 
prošel 30 000 km.
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JITŘNÍ LOVY. PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ ZAHAJUJE VÝSTAVU

FERDINAND II. TYROLSKÝ A LETOHRÁDEK HVĚZDA
Letohrádek Hvězda, elegantní a  jedi-

nečný klenot renesančního stavitelství, 
na který jsou obyvatelé Prahy 6 tak pyšní, 
byl v  době svého vzniku zasvěcen lovu, 

odpočinku a  zábavě. Dnes je prostorem, 
kde se pořádají výstavy, které svým vý-
znamem daleko přesahují hranice regionu 
této pražské městské části. Letošní podzim 
na Hvězdě bude oslavou Hvězdy samotné 
a jejího tvůrce. Od 8. září do 29. října 2017 
bude hostit výstavu „Ferdinand II. Tyrolský 
a  letohrádek Hvězda“. Výstava, kterou 
připravil Památník národního písemnic-
tví ve  spolupráci s  Ústavem dějin umění 
Akademie věd ČR, byla podpořena v rám-
ci výzkumného programu Strategie AV2 
a  koná se pod záštitou ministra kultury 
Daniela Hermana. 

Expozice přibližuje životní osudy arcivé-
vody Ferdinanda II. Tyrolského (1529–1595) 
a  zejména jeho dvacetileté působení 
v Českém království. Hlavní „hvězdou“ výsta-
vy je ale sám letohrádek Hvězda, stavba, kte-
rá je s arcivévodovým působením v Českém 
království spjata nejpevněji. Zvláštní pozor-
nost kurátorů a autorů výstavy je věnována 
architektonické historii a štukové výzdobě le-
tohrádku. Aby ji návštěvníkům co nejlépe při-
blížili, k dispozici bude dotyková obrazovka 
s fotografi emi celků i detailů štukové výzdo-
by doplněnými komentářem a  interpretací 
zobrazených mytologických výjevů. Zatímco 
štuková výzdoba rozehrává antická témata, 
v  základech letohrádku Hvězda, v  každém 
z cípů půdorysu i v centrálním prostoru, jsou 
„usazeni“ samotní bohové, nejvýznamnější 
a nejskvělejší z antického Pantheonu: mou-
drý učitel bohů Cheirón, populární Venuše, 
vládce času Saturn, rychlonohý Merkur, dále 
Mars, Neptun, Jupiter, Aeneas, éterická Luna, 
ale i  veselý a  poněkud prostomyslný stařík 

Silénos, průvodce Dionýsa. Předposlední 
je Minerva - nejprve blesky metající, poz-
ději bohyně všech umění, věd a  vynálezů, 
a poslední z nich Atalanta, proslulá lovkyně, 
zcela jistě požívající velké úcty tehdejšího 
osazenstva letohrádku, protože lov zde měl 
výsadní postavení.

Hvězdu nechal podle svého návrhu 
v  letech 1555–1556 postavit arcivévoda 
Ferdinand II. Tyrolský, místodržící v českých 
zemích (1547–1563), muž humanisticky 
vzdělaný i  pevný v  katolické víře. Jako váš-
nivý sběratel zbraní, zbrojí a  portrétů a  na-
dšený lovec předurčil sídlo v  oboře přede-
vším lovu a odpočinku, společenské zábavě 
a kratochvíli. Lovy doprovázela rytířská klání, 
míčové hry, bály, hostiny s hudebním dopro-
vodem a slavnosti všeho druhu, pijácké zá-
bavy spojené se zálibou v hazardních hrách 
a  k  tomu nezbytné pletky a  avantýry dvo-
řanů. Ke  cti arcivévody je nutno zdůraznit, 
že stavbu letohrádku Hvězda patrně fi nan-
coval z vlastních prostředků a navíc v Praze 

vyvíjel další stavební činnost, například 
dozor nad dostavbou Letohrádku královny 
Anny se zpívající fontánou i Pražského hradu 
a jeho zahrad. 

Architektonický charakter stavby leto-
hrádku Hvězda určuje půdorys kružnice, 
v níž je vystavěna šesticípá hvězda. Každá ze 
čtyř úrovní stavby (suterén, přízemí, 1. patro 
a  Hodovní síň s  podkrovím) má svou kon-
cepci a účel, původní výška krovu, na tehdej-
ší dobu unikátní, určila vznos Hodovní síně 
s točitým schodištěm. Mezi nejcennější prv-
ky stavby patří dosud zachovaná mozaiková 
podlaha z  glazovaných dlaždic a  zejména 
jemná štuková výzdoba stropu. 

Letohrádek nebyl jedinou stavbou v obo-
ře, patřila do ní také renesanční míčovna s ar-
kádovým průčelím z r. 1558 u jihozápadní zdi, 
studna s okrasnou zahradou, kuchyně, voli-
éry, rybí sádky a u libocké brány dům obor-
níka. Tento jedinečný celek měl podtrhnout 
lovecký a reprezentační aspekt šlechtického 
místa. Dobové prameny vypovídají o  tom, 
že o samotnou oboru bylo dobře postaráno; 

byla plná vysoké zvěře, ptáků a rybích sádek, 
stavy zvířat byly pravidelně doplňovány a vy-
sazovaly se nové stromy.

V  souvislosti s  osobností habsbur-
ského arcivévody  výstava připomí-
ná dvě výročí: 470  let od  příchodu 
Ferdinanda II. Tyrolského, syna české-
ho krále Ferdinanda I., do  Čech, kde 
se ujímá povinností za  nepřítomného 
panovníka, a  450 let od  jeho odchodu 
do Tyrolska, jehož vládcem se stal a z ně-
hož na  dlouhou dobu vytvořil jedno 
z mocenských a kulturních center habs-
burského soustátí.  Během dvaceti let 
strávených v Českém království si arcivé-
voda Ferdinand II. vytvořil pevné vazby 
s řadou představitelů české šlechty, které 
nebyly zpřetrhány ani po jeho přesídlení 
do Innsbrucku. 

Pro návštěvníky výstavy je připravena ko-
lekce několika desítek exponátů – odlitky 
štukových stropních ornamentů a  reliéfů 
letohrádku Hvězda, originály kreseb kro-
vu od  architekta Adalberta Hilschera z  let 
1780 – 1790, originály plánů míčovny i pů-
dorysů 1. a 2. podlaží, plánů obory Hvězda 
z r. 1760, situační plány letohrádku z 1. polo-
viny 19. století a také originály dobové knižní 
produkce o architektuře vydané v Benátkách 
r. 1663, v Lipsku r. 1725 a 1877 nebo v Berlíně 
r. 1883. K  nejcennějším exponátům patří 
starý tisk Architectura civilis J. Furttenbacha 
(1591-1667) vydaný v  Ulmu v  r. 1628, kte-
rý na  výstavu zapůjčila Královská kanonie 
premonstrátů na Strahově, a také bronzové 
plastiky kozlů a kentaurů z 19. století zapůj-
čené Národní galerií v Praze. Dobovou atmo-
sféru života na letohrádku Hvězda dokreslují 
faksimile grafi ckých listů s žánrovými výjevy 
lovů na  jeleny, kance či králíky nebo krato-
chvilná scéna mužů hrajících si s míčem.

Exponáty pro tuto výstavu zapůjčily nej-
významnější domácí i  zahraniční instituce: 
Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Archiv 
Pražského hradu, Královská kanonie pre-
monstrátů na  Strahově, Kunsthistorisches 
Museum–Museumsverband Wien, Národ-
ní galerie v  Praze, Národní knihovna ČR, 
Národní muzeum, Národní památkový ústav, 
Národní technické muzeum, Öster-reichische 
Nationalbibliothek, Správa Pražského hradu, 
Ústav pro dějiny umění FF UK, Ústav pro kla-
sickou archeologii FF UK, Ústav dějin umění 
AV ČR, v. v. i, a Západočeské muzeum v Plzni.

Komentovaná prohlídka letohrádku 
Hvězda s  kunsthistorikem PhDr.  Ivanem 
P. Muchkou je pro zájemce připravena v so-
botu 16. září 2017 ve 14 hodin. 

(red)
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O bowlingu napodruhé
UVĚDOMĚNÍ SI PALCE. 

O  historii bowlingu pojednával text 
v  pátém čísle časopisu Veleslavín39. 
Představil ho jako sport „dunících drah 
a rachotících koulí“, sport pro všechny ge-
nerace a do každého počasí, naplněný zá-
bavou a neškodným adrenalinem, pokud 
se tedy nejedná o  profesionální zápas. 
A  protože každý sport má neodmyslitel-
ně i svou praktickou a materiální stránku 
plnou počtů a  propočtů ekonomických 
i  matematicko-fyzikálních, dnešní druhý 
díl bude věnován právě těmto aspektům, 
neboť jsou neméně zajímavé. Základem 
a  nutným předpokladem pro všechny 
sporty, tedy i  bowling, jsou sportoviš-
tě a  nářadí, jimiž se hra hraje. V  případě 
bowlingu dráha, 
koule a kuželky. 

To by jeden 
nevěřil, jak 
na  pohled jed-
noduchá věc, je 
vlastně složitá. 
Pomysleli byste 
si, že dráha, vyro-
bená z lakované-
ho dřeva (vpředu 
javor, kvůli jeho 
odolnosti ustát 
náraz nejtěžší 
koule, zbytek je 
z borovice) nebo 
umělé hmoty, 
se skládá z 39 až 
42  tenkých po-
délně polože-
ných a  střídavě 
světle a tmavě zabarvených pásů? Stejně 
jako rozběžiště před ní má bowlingová 
dráha dané, na  milimetry přesné vněj-
ší i  vnitřní rozměry, včetně vzdálenosti 
od čáry přešlapu ke středu první kuželky. 
Pro snazší míření jsou na dráze orientační 
body, tečky a  šipky,  symetricky  umístě-
né podle podélné osy dráhy. Po  delších 
stranách dráhy jsou žlábky s opět přesně 
daným rozměrem, do kterých koule spad-
ne. Žlábkem stroj vrátí kouli do podavače, 
aby byla k dispozici pro další hod. 

Proti poškození je dráha ošetřena mi-
nerálním olejem pomocí speciálního ma-
zacího stroje. Olej není nanesen na dráhu 
rovnoměrně. Délku nátěru určuje tzv. 
mazací model, buď krátký (do  35  stop) 
nebo dlouhý (do  45  stop). Mazání dráhy 
je úplná věda a  choulostivá záležitost. 
Pokud je na  dráze oleje příliš, je dráha 
moc rychlá (koule roztočená na oleji klou-
že), je-li oleje málo, je dráha suchá (koule 

přilne k povrchu a začne zahýbat). Mazání 
tak může ovlivňovat způsob a  styl hry. 
Důležitým faktorem je i  teplota v  hale. 
Kde je chladněji, drží olej na dráze víc, kde 
je tepleji, olej se „vytahuje“ dozadu, koule 
pak klouže po dráze déle, a postupně se 
vydírá z dráhy. Na vydřené dráze naopak 
koule začne zahýbat dřív. 

Kuželky jsou sestaveny do předepsané 
formace rovnoramenného trojúhelníku. 
Jsou vysoké 380 až 382  mm a  v  nejšir-
ší oblasti ve  výšce 114  mm nad základ-
nou má průměr od  121 do  122  mm. 
Hmotnost kuželky je od  1531  gramů 
do 1645 gramů. Její těžiště je propočíta-
né a musí umožnit její pád již při náklonu 

o 8 stupňů. Vyrobené jsou z tvrdého javo-
ru nebo z plastu na povrchu potaženého 
javorovým dřevem.

Koule se vyrábí z  tvrdého plastu. 
Nejtěžší povolená hmotnost je 7,25  kg, 
nejnižší není stanovena, obvod musí být 
v rozmezí od 678,3 do 685,8 mm, průměr 
koule je od 215,9  do 218,3 mm. Pro snad-
nější uchopení mají koule tři mělké otvory 
na prsty. Hmotnost koule je výrazným čís-
lem uvedena přímo na jejím povrchu, při-
čemž každé hmotnosti je přiřazena určitá 
barva. Výběr hmotnosti koule je indivi-
duální podle váhy a fyzických schopností 
hráče, nesmí být ani příliš těžká, ani příliš 
lehká. Hmotnost stanovuje jádro, které je 
uvnitř koule a  které svým umístěním ur-
čuje, jak dokáže na dráze zatočit. Je nutné 
zmínit také bowlingovou obuv, která je 
specifi cká tím, že v místě špičky je kluzká 
kožená podrážka, pata naopak neklouže. 
Tato vlastnost se využívá při poslední fázi 

odhodu bowlingové koule. Pokud hráč 
vlastní bowlingové boty nemá, je možné 
si je v bowlingové herně zdarma půjčit.

Poslední do  počtu zato nejdůležitější 
částí bowlingového sportu jsou pravidla. 
Hraje se na 10 kol. Pokud se hráči nepove-
de srazit všech 10 kuželek prvním hodem, 
což dokáže jen trénovaný mistr nebo 
ten, kdo má z pekla štěstí, hází podruhé. 
V případě, že v posledním, desátém kole 
shodí nejpozději druhým hodem všechny 
kuželky, hází v  tomto kole ještě potřetí. 
Poražené kuželky se sčítají, maximální 
zisk za  celou hru je 300 bodů, v  případě 
poražení všech kuželek se přičítají body 
navíc. Hráči se po  dvou hodech střída-

jí, dokud neodehrají 
celý bowlingový zápas. 
Vítězem se stává hráč, 
který dosáhne v součtu 
nejvíce bodů. „Perfect 
Game“ je hra, v  níž je 
dosaženo maximálního 
zisku 300 bodů. 

Pravidla a  sčítání 
bodů počítají s různými 
situacemi: shozením pl-
ného počtu 10 kuželek 
jedním hodem (frame, 
strike), shozením 10 
kuželek v  součtu obou 
hodů (dohoz, spare), 
s případy, kdy je oběma 
hody poražena jen část 
kuželek, a  také se situ-
ací, kdy koule po obou 
pokusech neporazila 

žádnou kuželku a skončila ve žlábku. Body 
se nepočítají za  přešlap (faul). Technika 
hodu mezi zrádné kuželky a  tvar, který 
z  jejich formace po  hodu zbude, vytváří 
situace, s nimiž si pohrává odborná termi-
nologie i  lidová tvořivost (split/parohy). 
Trenéři radí kouli odhazovat za  palcem, 
neboť jeho nastavení určuje směr skluzu 
koule - kam jde palec, tam jde i  koule -, 
čímž se zajistí vyšší přesnost hraní. 

A  jak je na  tom Česká republika? 
Bowling je u nás poměrně mladým spor-
tem, na  rozdíl od  klasických kuželek, 
v nichž patřila Česká republika ke světo-
vým velmocem. První bowlingová cent-
ra se zde začala objevovat až po r. 1990. 
Jejich síť se ale rychle rozšiřovala, hráčů 
přibývalo a  záhy se začaly pořádat tur-
naje. První mistrovství republiky, které se 
od té doby pořádá každoročně, se usku-
tečnilo v  roce 1997. Hráči sportovního 
bowlingu v ČR jsou registrováni u České 

kuželky, předchůdce bowlingu16. století 

17



bowlingové asociace, která je členem me-
zinárodní Evropské bowlingové federa-
ce a Světové bowlingové asociace. 

Vedle mistrovství republiky se v  ČR 
hraje ještě Bowlingová liga určená 
družstvům, celostátní extraliga mužů 
a žen, dále I. liga a divize a pak ještě re-
gionální, případně místní bowlingová 
liga. Svou 1.  nebo 2.  ligu mají i  junioři. 
Pro rekreační hráče bowlingu je urče-
na  Amatérská bowlingová liga rozdě-
lená na  několik výkonnostních stupňů 
(1.  liga, 2.  liga, 3.  liga, přebory a divize) 
a hraje se vždy jedno pololetí. Po jarním 

kole je soutěž uzavřena a následujícího 
půl roku se hraje podzimní kolo, které 
je opět samostatnou soutěží. Družstva 
hrají své zápasy pouze v regionu, z ně-
hož pocházejí. Na  závěr sezóny se pak 
nejlepší utkávají v  mistrovství jednot-
livců a družstev. 

Všeobecně lze říct, že Praha 6 je skuteč-
ným centrem amatérského hraní bowlin-
gového sportu, protože sídlo Amatérské 
Bowlingové Ligy je přímo v Cukrovarnické 
ul. 30 (více na  www.ablweb.cz). Bowling 
je možné si zahrát všude, kde ve  spor-
tovních halách mají bowlingové dráhy 
a příslušné propriety. V Praze 6 to jsou tři 
bowlingová centra: Ladronka, Bowling 
Dejvice s.r.o. a  Bowling Manta v  Řepích. 
Dráhu i  s  vybavením si zájemce prona-
jme za poplatek v ceně od 150 do 420 Kč/
hod. podle denní doby. Dopoledne jsou 

pronájmy levnější, po  18. hodině a  o  ví-
kendech jsou sazby vyšší. 

Pokud máte sportovní ambice a patřičně 
natrénováno, můžete se stát účastníkem nej-
různějších turnajů, z nichž nejvýznamnější je 
Amatérská bowlingová liga, jejíž 18. ročník 
byl zahájen na jaře 2017. Stačí se jen přihlásit 
prostřednictvím webových stránek, sledovat 
herní kalendáře a projít kvali� kací. K dispozi-
ci a pro porovnání výkonosti jsou i výsledko-
vé listiny předchozích turnajů. 

Ale nemusí to být hned liga. Např. Bowling 
Dejvice pořádá „STAROPRAMEN Úřednickou 
ligu“, celoroční soutěž nejen pro � remní 

kolektivy, dále „Dejvickou devítku“ a  také 
„MIXY“, tedy turnaje smíšených párů. I  zde 
můžete zkusit štěstí s  místní Amatérskou 
bowlingovou ligu, díky níž se můžete pro-
pracovat do  celostátní ligové soutěže. Také 
řepská Bowling Manta se účastní místních 
kol Amatérské bowlingové ligy. Pod zášti-
tou České Bowlingové Asociace také pořádá 
turnaj nazvaný „Manta Strike Shop Devítka“ 
a ještě „Místní Bowlingovou ligu“, jejíž nultý 
ročník se uskutečnil v  r. 2014. Břevnovská 
Ladronka vlastní sportovní nebo ligové sou-
těže neorganizuje.

(red)

Moderní  bowling, Mistrovství Evropy 2016,
Olomouc

Dejvická bowlingová dráha
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