
JAN KUDLIČKAJAN KUDLIČKAJAN KUDLIČKA

10/2015 MĚSÍČNÍK PRO VELESLAVÍN A OKOLÍ ZDARMA

Bylo by pěkné přivézt

OLYMPIJSKOU
MEDAILI



Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,

M Ě S Í Č N Í K  P R O  V E L E S L A V Í N  A   O K O L Í  •  P R O PA G A Č N Í  B U L L E T I N
Registrace: MK ČR E 14105, 23. 12. 2002 • Periodicita: měsíčník • Ročník: patnáctý • Vydavatel: Přerost a Švorc - auto s. r. o., Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6,
IČ: 63073188 • Redakce: Miloslav Přerost, telefon: 602 248 494, veleslavin39@prerost-svorc.cz • Inzerce: veleslavin39@prerost-svorc.cz, Dagmar 
Čámská • Grafi cká příprava: Petr Henych • Titulní fotografi e: Ivana Roháčková (ASC Dukla Praha) • Za věcnou správnost a obsah článků odpovídají 
autoři • Za text a obsah inzerátů odpovídají zadavatelé www.veleslavin39.cz • Uzávěrka podkladů: 24. 9. 2015

Rozhovor - Jan Kudlička Trychtýře Petry Křivové SPAFI

Čím žije Praha 6

Bylo by pěkné přivézt olympijskou medaili - rozhovor s Janem Kudličkou

Od nemoci ke zdraví - Dobrého zubaře lze poznat až z dlouhodobé zkušenosti (2. část)

Historické osobnosti v názvech ulic Prahy 6 - Koulova

Hlava to ví - Galerie Makráč vystavuje Trychtýře Petry Křivové

SPAFI

Výtvarný ateliér Mozaika

3 - 5

6 - 7

10 - 11

13

14 - 15

16

17

obsah

musím se vám s  něčím svěřit: za svůj 
největší nedostatek ve vzdělání považuji 
fakt, že neumím hrát mariáš. Ne, že by mi 
to nějak vadilo při výkonu mého povolání. 
Ani v manželství nepozoruji, že by tím žena 
citelně trpěla. Dost možná je to spíše na-
opak. Ostatně je to oboustranné. Jenomže 
mně přijde vždycky nesmírně líto, když za-
slechnu termíny jako betl, durch, ré a vůbec 
nevím, o co jde. Ani rozdíl mezi licitovaným 
a lízaným mariášem neznám. 

Některé karetní dovednosti ale mám. 
Pochytil jsem je již v raném dětství ve hře 
zvané Kvarteto, když jsem poctivě zkou-
mal, kteří z mých spoluhráčů asi tak mohou 
mít v ruce obrázky králíčka, jež jsem se roz-
hodl v lítém karetním mači získat. Dodnes 
se pamatuji, jak jsem stále vyhrával. Teprve 
mnohem později mi došlo, že moji laskaví 
rodiče a další příbuzní tomu mohutně na-
pomáhali. Brzy mě však Kvarteto přestalo 
bavit, protože jsem objevil mnohem napí-
navější hru: Černého Petra. To byly nervy, 
jestli se mi podaří složit z karet dvojice 
a nezbude na mě ta jediná nechtěná! 

Postupem doby jsme s kamarády pozná-
vali další a další karetní hry, z nichž nejra-
ději vzpomínám na tu s  názvem Závazky, 
kterou jsme hrávali celá odpoledne a ve-
čery a jejíž pravidla jsem dávno úspěšně 

zapomněl. Později nastal čas hazardní hry 
Prší, kterou umím dodnes (dokonce ve 
dvou variantách) a jež se patrně stala vr-
cholem mého karetního umu.

Pravda, určitou dobu jsem ovládal i pravi-
dla Kanasty, ale tato znalost mi nevydržela 
déle než několik dnů po jejich důkladném 
nastudování. Chyběla ale praxe a pravidla 
se tak z hlavy opět vykouřila. 

Velmi tajemným a přitažlivým (leč pla-
tonickým) je pro mě Poker. Jak nádherně 
zní názvy jeho karetních kombinací: � eš, 
kvarta či plný dům. Nejsilnější kombinací je 
Královská � eš, což je postupka dolů jedné 
barvy v pořadí eso, král, dáma, kluk a desít-
ka. Chytré hlavy vypočítaly, že šance hráče 
k  jeho dosažení ihned po rozdání karet je 
1:649740. Z toho plyne, že ani při odehrání 
stovky her denně by tato kombinace vůbec 
nemusela přijít ani po skoro 18 letech ne-
přetržitého hraní. I když mně hraní Pokeru 
není dáno, rád se dívám na jeho turnaje 
v  televizi. Ohromují mne svojí okázalostí 
a atmosférou a také faktem, že ač mají ko-
mentář v  češtině, kvůli rozsáhlému herní-
mu žargonu nerozumím prakticky ničemu, 
co spíkr říká. Jako by mluvil svahilsky.     

Karty se hrají i jinými než „klasickými“ 
způsoby, tedy že by se pomocí jejich hodnot 
mezi sebou trumfovali dva nebo více hráčů.

Takovým příkladem je Pexeso, o němž 
jsem ani netušil, že rovněž spadá do kate-
gorie karetních her. Ale mohou to být třeba 
i vědomostní karty s  otázkami nebo dosti 
rozšířené sběratelské karetní hry, nejčastěji 
s motivy fantasy nebo sci-�  příběhu.

Úplně samostatným fenoménem jsou 
tarotové karty a vykládání osudu z  ka-
ret patří k  tradičním disciplínám kaž-
dé slušné vědmy.

Karty jsou našimi každodenními sou-
putníky, i když s  karbanem nechceme mít 
nic společného. Jak to? V peněžence přece 
míváme platební karty (debetní i kreditní), 
naše počítače, notebooky, tablety a podob-
né vymoženosti mají gra� cké a zvukové 
karty, bez paměťových karet by nám byly 
k ničemu digitální foťáky nebo kamery atd. 

Karty mají své zastoupení i ve spor-
tu. Nejznámější jsou ty žluté nebo čer-
vené ve fotbale.

Rovněž každý větší obchod mívá svoji 
věrnostní kartu.

Smutně populární je také Opencard, 
když pražský magistrát evidentně vsadil na 
špatnou kartu. Nebo na falešnou? V tom ni-
kdo své karty nevyložil. A já vsadím vše na 
jednu kartu, že ani nevyloží.

Jiří Hruška



Šestka bruslí o Vánocích. Městská 
část Praha 6 vyhlásila jednoletý dotační 
program s názvem Šestka bruslí o Váno-
cích. Poprvé v  historii by tak mohla mít 
Praha 6 ofi ciální místo určené pro ven-
kovní zimní bruslení. Cílem a prioritou 
programu je nabídnout občanům Prahy 

6 odpovídající venkovní kluziště, kte-
ré budou moci zdarma využívat nejen 
školky a školy spadající pod Prahu 6, ale 
i široká veřejnost. Dotace bude pokrývat 
náklady nezbytné k zajištění odpovídají-
cí venkovní ledové plochy. Předpokláda-
ný celkový objem peněžních prostředků 

vyčleněných z rozpočtu na tento dotační 
program je 1 336 700 Kč. O tom, kam si 
v  Praze 6 budete moci jít během zim-
ních svátků zabruslit, se včas dozvíte na 
webových stránkách městské části kon-
cem listopadu 2015.

ZŠ a MŠ Bílá opět otevírá Kurzy pro seniory  Od poloviny září 2015 do konce ledna 2016 otevírá ZŠ a MŠ Bílá za grantové podpory 
Městské části Praha 6 kurzy pro seniory se zájmem o další vzdělávání a aktivní odpočinek. školy i odborné vedení kurzů našimi 
V rámci kurzů budou účastníci moci využívat kvalitní vybavení učiteli.Jedná se o Kurz keramiky (90 min) – pondělí, Angličtina pro 
(věčné) začátečníky ;-)  (90 min) – úterý, Základy práce s počítačem (90 min) – středa a Kurz jógy pro seniory (45 min) – čtvrtek. Více 
informací a přihlášky najdete na www.zsbila.cz, příp. na telefonu 247 037 731 u hospodářky školy.

Nízkoemisní zóny navrhované ma-
gistrátem životnímu prostředí nepo-
můžou. Městská část Praha 6 nesouhlasí 
s  podobou navrhované magistrátní vy-
hlášky, která omezuje vjezd silničním mo-
torovým vozidlům na část území hlavní-
ho města a žádá její přepracování. „Jsme 
si vědomi, že nízkoemisní zóny mohou 
pomoci zlepšit kvalitu ovzduší v hlavním 
městě, musí se však pojit i s dalšími potřeb-
nými nástroji. Především nelze opomenout 
vztah mezi objízdnými trasami a neexisten-
cí silničního okruhu v severozápadní části 
města. Zavedení zóny za takových okolnos-
tí by znamenalo, že objízdnými trasami se 
stanou hustě obydlené městské třídy – jako 
jsou například Jugoslávských partyzánů, 
Vítězné náměstí, Svatovítská, Milady Horá-
kové nebo Patočkova,“ říká radní pro do-

pravu Petra Kolínská. Podle radních si ma-
gistrát nechal zpracovat několik analýz, 
které ale v současnosti už nejsou aktuální. 
Například data o stavu vozového parku, 
na základě kterých byly posuzovány pří-
nosy zavedení nízkoemisních zón, pochá-
zejí z roku 2009. Město si sice objednalo 
aktualizaci Studie proveditelnosti, ta ale 
dosud nebyla zveřejněna. Neodůvod-
něný je i rozsah výjimek z požadavku na 
emisní třídu vozu. Pro správné stanovení 
skupinových výjimek je přitom zásadní 
mít přesnou informaci, kolika provozova-
telů automobilů se restrikce dotkne. MČ 
Praha 6 proto požaduje návrh na zavede-
ní nízkoemisních zón přepracovat. Hlavní 
město Praha patří v rámci České republi-
ky mezi oblasti nejvíce zatížené imisemi 
znečišťujících látek. Více než 80 % území 

města je dlouhodobě zasaženo alespoň 
v jednom z parametrů znečištění ovzduší 
nadlimitními hodnotami. Hlavními zne-
čišťujícími látkami, u kterých se vyskytují 
nadlimitní koncentrace, jsou suspen-
dované látky frakce PM10, oxid dusičitý 
a polycyklické aromatické uhlovodíky re-
prezentované benzo(a)pyrenem. Nejvý-
znamnějším zdrojem znečišťujících emisí 
je automobilová doprava. Obsah návrhu 
zaslaný HMP: V prvních dvou letech plat-
nosti vyhlášky by do vyznačené zóny na 
území Prahy mohly vjíždět pouze vozidla 
emisních kategorií 3 a 4, po skončení to-
hoto období se režim zpřísní a vjet už bu-
dou moci jen vozidla emisní kategorie 4. 
Výjimku z požadavků na emisní třídu by 
dostali mj. všichni občané s trvalým bydli-
štěm na území vyznačené zóny.

Jak bude vypadat nová budova knihovny na Petřinách? Městská knihovna aktuálně odsouhlasila nový návrh budovy knihov-
ny na Petřinách. Návrh počítá s udělením vyjímky dopravy v klidu z požadovaného počtu 9 kusů stání na 4 kusy. Protihnodno-
tou by měla knihovna získat důstojnější zahradu. Realizace projektu bude probíhat v letech 2016 a 2017.
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Fresh Senior⟶klub

ÚT 06/10
 Písecká brána, 17:00 

ÚT 13/10
 Písecká brána, 16:00 

ÚT 20/10
 sraz Heyrovského 
 nám. 1, 15:45 
 NUTNÁ REZERVACE 

ÚT 27/10
 Villa Pellé, 16:00 
 NUTNÁ REZERVACE 

ČESKÉ KYTAROVÉ DUO
Jedinečný zvuk a krásu hudby pro dvě kytary 
přinášejí Jana a Petr Bierhanzlovi publiku již 
čtyři desetiletí. Za tuto dobu se vypracovali 
k dokonalé interpretační zralosti a mistrov-
ství, oceňovanému publikem i kritikou.

JAK BRÁNIT SVŮJ MAJETEK
Přednáška odborníků Policie ČR k problema-
tice vloupání do domů a bytů, včetně mož-
ností prevence a jejich zabezpečení s předsta-
viteli cechů mechanických a elektronických 
zabezpečovacích systémů.

EXKURZE DO HASIČSKÉ STANICE
Exkurze po Hasičské stanici č. 2 na Petřinách, 
která byla uvedena do provozu v září 1974. 
Tato stanice ze 70. let prošla rekonstrukcí 
v roce 2013. Na stanici je umístěno oddělení 
prevence pro městské části Praha 6 a 7.  

SOUČASNÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ
Co byste rádi věděli o moderním výtvarném 
umění? Přednáší ak. mal. Gabriela Nováková.
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TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
úterý 11:00―12:00

ANGLICKÁ KONVERZACE
středa 10:00―11:00 
a 11:00―12:00

FRANCOUZSKÁ 
KONVERZACE
čtvrtek 10:00―11:00 
a 11:00―12:00

TAJ-JI
čtvrtek 10:00―11:00

DIVADELNÍ KURZ
pátek 10:00―12:00
Divadelní kurz probíhá 
za  nanční podpory 
Městské části Praha 6.

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE

út–pá 10:00–14:00 
na tel.č. 224 326 180
na mail info@porteos.cz 
nebo v Klubovně 
Fresh senior, 
Villa Pellé, Pelléova 10,
160 00 Praha 6

BEZPLATNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ 
ÚTERÝ 13:00–14:00

Villa Pellé, Pelléova 10, 
160 00 Praha 6

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V KURZECH FRESH SENIOR 

PROGRAM ⟶ ŘÍJEN 2015

Informace o sněhové pohotovosti 
2015/2016. V  rámci úsporných opatření 
přistupuje městská část Praha 6 i  k dílčím 
úpravám v projektu sněhové pohotovosti.  
Tyto úpravy si vyžádaly i neefektivně vyna-
ložené finanční prostředky v  posledních 
dvou zimních období, které byly nadprů-
měrně teplé. Městská část tak vynaložila 

nemalé finanční prostředky, a to i přesto, 
že  zásahy v průběhu zimního období byly 
minimální. Cílem k   zajištění efektivnosti 
a operativnosti této služby je zapojení ob-
čanů v  místě bydlících. V  případě vzniku 
kalamitního stavu bylo mnohdy velmi ob-
tížné zajistit, aby se na mimořádný vyhlá-
šený sněžný den dostavili všichni brigád-

níci, tím spíše bydlící mimo území Prahy 6. 
Nově  je tak nastaven způsob přijímání bri-
gádníků. Pracovní úkoly budou brigádníci 
vykonávat až od 1. prosince, proto bude 
nábor brigádníků zahájen až v pondělí  2. 
listopadu 2015 od 8.00 hod. Jako vždy 
bude na recepci ve 2. patře. Nábor bude 
probíhat ve 3 etapách:

  K  zásadní změně dochází i ve finan-
cování odvedené práce. Nově nebude 
brigádníkům vyplácena částka za tzv. 
dosažitelnost, která v předchozích letech 
činila 2000,- Kč. Jako kompenzace za zru-
šenou   částku za dosažitelnost bude bri-
gádníkům navýšena částka za odpraco-
vaný sněžný den z původních 400,- Kč na 
částku 600,- Kč. Nově nebude zajišťován 
úklid některých méně frekventovaných 
chodníků. Oblast Ořechovky a Střešovic 
bude nově zajišťována strojním způso-
bem, proto zde nebudou úklid provádět 
brigádníci sněhové pohotovosti. Některé 

oblasti již nebudou mít na starosti dis-
pečeři sněhové pohotovosti. Kontrolu 
a organizaci práce brigádníků tak budou 
nově vykonávat inspektoři odboru dopra-
vy a životního prostředí. Věříme, že touto 
změnou dojde k důslednější kontrole prá-
ce brigádníků. Nově nebudou k dispozici 
webové stránky sněhové pohotovosti, na 
kterých byly uveřejněny mapy jednotli-
vých uklízených úseků. Mapy budou k dis-
pozici k  nahlédnutí ještě před náborem 
sněhové pohotovosti na odboru dopravy 
a životního prostředí, oddělení inspekce, 
2. patro, č. dv. 223 od  15. 10. 2015. Věří-

me, že připravené změny přijmete s  po-
chopením a stejně jako předchozí roky 
vypomůžete se zajištěním schůdnosti 
chodníku na naší městské části. Ostatní 
podmínky pro výkon sněhové pohoto-
vosti se nemění. Zůstává tedy v platnosti 
nástup na výkon práce vždy nejpozději 
do 6.30 hod, ukončení práce nejpozději 
do 10.00 hod. Úklid chodníků nesmí být 
prováděn za použití mechanizace. Jaké-
koliv jiné dotazy rádi zodpoví inspektoři 
odboru dopravy a životního prostředí 
na tel. 220  189  379, 220  189  962, 
220 189 905.

1. ve dnech  2. 11. – 6. 11.2015  budou uzavírány Dohody o provedení práce s brigádníky s trvalým bydlištěm na Praze 6,
2. ve dnech 9. 11. – 13. 11.2015 budou uzavírány Dohody o provedení práce se studenty vysokých a středních škol na území 

Prahy 6, kteří nemají na území MČ Praha 6 trvalé bydliště, ale studují zde,
3. ve dnech   16.11. – 20.11.   ( s výjimkou 17.11.2015 – státní svátek) budou uzavírány Dohody o provedení práce s občany 

s trvalým bydlištěm mimo Prahu 6.
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Legendární kino Dlabačov opět oživí 
pražskou kulturní scénu. Kino Dlabačov, 
situované v břevnovské dominantě hotelu 
Orea Pyramida, se po 13 letech vrací na kul-
turní mapu Prahy. Vedle pestré filmové na-
bídky se mohou návštěvníci těšit i na diva-
delní představení, koncerty, výstavy a další 
kulturní akce. Sál kina Dlabačov bude vyba-
ven nejnovější technologií digitální projekce 
s vysokým rozlišením 4K, v předsálí vznikne 
kavárna a komorní scéna pro doprovodné 
akce. “Jsem moc rád, že se na Dlabačově zno-
vu otevírá nejen kus mého dětství, ale i tradi-
ce, která Praze 6 v posledních letech opravdu 
chyběla. Kino Dlabačov k Praze 6 patří stejně, 
jako třeba areál vysokých škol v  Dejvicích, 
a přeji mu spoustu spokojených diváků,“ řekl 
Mgr. Ondřej Kolář, starosta Prahy 6. Dlaba-
čov se prvním návštěvníkům otevře 10. října 
ve 14 hodin. Pro děti i dospělé je připraven 
pestrý program, o který se postará nezis-
ková organizace „Kino otevřeno“ zabývající 
se oživováním kultury v  místech zaniklých 
kin. O dramaturgii a provoz Dlabačova se 
postará tým, který dříve působil v populár-
ním břevnovském kině Ořechovka. „Pevně 
věříme, že se nám podaří vytvořit novou stá-
lou kulturní scénu Prahy 6, která svojí progra-
movou pestrostí uspokojí všechny věkové ka-
tegorie,” říká produkční Kristina Charvátová 
a dodává: „Po uzavření oblíbeného kina Oře-
chovka našlo na Dlabačově svou domovskou 
scénu také tamní dětské profesionální divadlo, 
které postupně uvede všechna svá představe-

ní. Těšit se můžete nejen na Krakulku, Budulín-
ka nebo Čerta a Káču, ale i na premiéru nové 
pohádky Obušku z pytle ven.“ Těžištěm pro-
gramu Dlabačova bude pravidelný provoz 
obnoveného kina. Diváci se mohou těšit jak 
na filmové novinky, tak pohádky nebo české 
filmy. Kino Dlabačov se zařadilo do Asociace 
českých filmových klubů, a díky tomu také 
nabídne kvalitní klubové filmy a unikátní 
filmové přehlídky a festivaly. Aktuálně jsou 
zařazeny přehlídky filmových legend (Pao-
lo Sorrentino) a k životnímu jubileu nestora 
českého filmu Vojtěcha Jasného je zařazena 
přehlídka Jasných 90. Dlabačov je v součas-
né době jediné funkční kino na Praze 6, pro-
to se jeho fungování a zachování rozhodla 
finančně podpořit i radnice městské části 
Prahy 6. Na digitalizaci projekční techniky 
poskytl dotaci Státní fond kinematografie.

Multifunkční centrum poslouží i jako kon-
ferenční sál. Sál kina Dlabačov, vlastněný 
skupinou CIMEX, bude k dispozici i firmám 
a organizacím pro potřeby konferencí, spo-
lečenských akcí či prezentací. Multifunkční 
centrum Dlabačov nabízí moderní technolo-
gie, flexibilní možnosti sálu i předsálí a dob-
rou dopravní dostupnost. Program kina Dla-
bačov je k dispozici na webových stránkách 
www.dlabacov.cz a veškeré novinky jsou za-
řazovány i na FB profil www.facebook.com/
dlabacov.cz. Informace o Multifunkčním 
centru Dlabačov jsou zveřejněny na 
www.mcdlabacov.cz.

Městská část udělila další čestná 
občanství a ceny MČ Praha 6. Cel-
kem šest osobností získalo letos čest-
né občanství Prahy 6. Novými nosi-
teli tohoto titulu jsou in memoriam 
malíř, grafik, filmový scenárista a režisér 
František Vláčil, in memoriam generál Ka-
rel Kutlvašr, in memoriam fyzikální chemik, 
objevitel a zakladatel polarografie a nositel 
Nobelovy ceny za chemii Jaroslav Heyrov-
ský, scenárista a výtvarník Zdeněk Smeta-
na, neurochirurg, přednosta Neurochirur-
gické kliniky Ústřední vojenské nemocnice 

Praha a 1. LF UK Vladimír Beneš a katolic-
ký kněz, bohemista, lingvista a pedagog 
Petr Piťha. Cenou Městské části Praha 6 
pro rok 2015 byli oceněni: bývalý atlet, dis-
kař Imrich Bugár, hudební skladatel Jan 
Hanuš a in memoriam cestovatel a publici-
sta Jiří Hanzelka. Čestná občanství uděluje 
městská část každý rok v rámci Dne Prahy 
6 jako projev úcty a ocenění za hrdinství, 
osobní statečnost, celoživotní zásluhy 
a mimořádné umělecké výkony. Čestné 
občanství je udělováno od roku 2002.

Divadlo Semafor dostane finanční 
injekci. Divadlo Semafor, založené v roce 
1959, získá od radnice Prahy 6 dotaci ve 
výši 1 091 144 korun. Jedná se o jednorázo-
vé a mimořádné opatření na pokrytí ztráty 
z loňského roku i vzhledem k desetiletému 
výročí působení divadla Semafor v Praze 6. 
Divadlo je financováno především z dota-

cí hlavního města Prahy. To ale pro letošní 
rok přísun peněz omezilo. Počátky divadla 
Semafor jsou spjaté především se jmény 
Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Od roku 2005 
sídlí v Dejvické ulici v Praze 6. Pro rok 2016 
žádá Semafor dotaci z  rozpočtu hlavního 
města ve výši 10 milionů korun.



Pocházíte ze sportovní rodiny? Po 
kom máte sportovní vlohy?

Ano, myslím, že jsem ze sportovní rodi-
ny. Ne, že by rodiče dělali vrcholový sport, 
ale mamka lyžovala a táta hrál hokej. Jsme 
aktivní rodina.

Kdy jste začal sportovat Vy a jaké 
byly Vaše začátky?

Sportuju od malička, ale víc jsem začal 
sport nebo atletiku jako takovou vnímat 
až v 5. třídě, kdy jsem nastoupil do spor-
tovní školy ZŠ Englisova v Opavě.

Měl jste svůj sportovní vzor?
Samozřejmě měl. Když jsem začínal 

s atletikou, tak jsem hodně sledoval více-
bojaře. Takže v té době to byli Tomáš Dvo-
řák s Romanem Šebrlem.

Než jste zvolil skok o tyči, zkoušel 
jste i jiné sporty? Proč jste si nakonec 
vybral svoji současnou disciplinu?

Šly mi sprinty, dálka, výška, jenom vrhy 
trošku zaostávaly. Na gymnastiku jsem 
chodil v rámci školy. Nakonec byla tyčka 
docela logická volba.

Jaký byl Váš první větší 
sportovní úspěch? 

Pokud nepočítám dorostenecké a ju-

niorské šampionáty, tak můj první větší 
sportovní úspěch byla olympiáda v Pekin-
gu v  roce 2008, na které jsem hned po-
stoupil do fi nále.

Jaké sportovní úspěchy následovaly?
Po Pekingu jsem už byl ve fi nále na

každém mistrovství světa a mistrovství 
Evropy v atletice.

Co považujete za svůj dosavadní vr-
chol? Jakou má hodnotu?

Můj dosavadní vrchol asi jsou dvě 
bronzové medaile z loňského roku. Na 
halovém mistrovství světa v  polských 
Sopotech  jsem skočil svůj osobní re-
kord 580 cm a byl z toho bronz. Škoda 
jen, že na zlato stačil stejný výkon, je-
nom s méně opravami. A v  létě 2014 
jsem získal bronz na mistrovství Evropy 
v Curychu (570 cm).

Co Vám naopak přineslo nej-
větší zklamání? 

Asi největší zklamání přišlo v roce 2007 
na ME juniorů, kam jsem odjížděl jako 
jeden z favoritů a nakonec neskočil ani 
základní výšku. Ale když se na to dívám 
zpětně, byla to veliká zkušenost, která mě 
posílila do následujících let.

Vrcholový sport s sebou, bohužel, při-
náší často zranění a zdravotní problé-
my. Jaké největší potíže potkaly Vás?

Musím to zaklepat, ale zranění se mi za-
tím vyhýbala. Jenom letos na halovém ME 
v Praze mě ještě bolela pata a zvažoval jsem 
do poslední chvíle, jestli budu závodit, pro-
tože jsem kvůli tomu měl docela dlouhý bě-
žecký i skokanský tréninkový výpadek.

BYLO BY PĚKNÉ PŘIVÉZT

Český reprezentant ve skoku o tyči Jan Kudlička se narodil 29. dubna 1988 v Opavě. Na tyčku se specializoval po svých 
atletických začátcích ve víceboji. Je několikanásobným mistrem České republiky (2008 a nepřetržitě 2010-2015). Od roku 
2008 je pravidelným účastníkem fi nále mistrovství světa i mistrovství Evropy v atletice. Nejúspěšnější pro něho byl proza-
tím loňský rok, kdy na halovém a posléze i „venkovním“ evropském šampionátu vybojoval bronzové medaile.

Na letošním atletickém mistrovství světa v Pekingu se opět probojoval do fi nále se slibným výkonem 570 cm, ale samot-
né fi nále pro něj skončilo již na 550 centimetrech, což stačilo na konečné 13. místo. Zůstává však ve světové elitě a s nadějí 
hledí k olympiádě v Rio de Janeiro v příštím roce.  

říká skokan o tyči Jan Kudlička.

Vrcholový sport s sebou, bohužel, při-

OLYMPIJSKOU MEDAILI,

Skok o tyči je sportovní odvětví řazené 
do lehké atletiky. Cílem je překonání 
vodorovně umístěné laťky s pomocí 
dlouhé tyče: jedná se ve své podstatě 
o upravenou gymnastickou disciplínu, 
kdy atlet (gymnasta) po rozběhu opře 
tyč do skříňky v zemi pod laťkou (atleti 
jí říkají „šuplík“), tyč se následně ohne 
a atlet, který se drží druhého konce tyče, 
je vymrštěn do výšky, kde musí překonat 
laťku, aniž by ji shodil. Poté dopadne 
do měkkého doskočiště. Atleti mají na 
každé výšce tři pokusy, ale po prvním 
nezdařeném si další mohou ušetřit na 
další postupnou výšku, ale na ni mají 
pouze dva pokusy.

zdroj: Wikipedia
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Letošní atletické mistrovství světa 
pro české tyčkaře nebylo příliš úspěš-
né. Myslíte, že budete mít za rok šanci 
na olympiádě v Riu?

Já doufám, že ano. Bylo by pěkné při-
vézt olympijskou medaili…

V čem vidíte své největší rezervy?
Rezervy mám bezesporu v technice 

skoku. Věřím, že to do Ria vyladím.
Jak vypadá Váš trénink? Trénujete ve 

skupině nebo individuálně?
Trénuji v Dukle Praha pod vedením Bo-

leslava Patery a za parťáka mám Micha-
la Balnera (ten letos v  červnu na mítinku 
v  Baku skočil český rekord 582 cm – pozn. 
autora). Skupina byla větší, ale starší ge-
nerace odešla do sportovního důchodu, 
tak čekám, že se najdou nějací mladí, kteří 
se k nám přidají.

Můžete popsat Váš typický všední 
den během atletické sezony?

Typický všední den, to je těžká otáz-
ka, ale pokud mě nečeká skokanský tré-
nink, tak v  10 hodin začíná první fáze 
přípravy, pak oběd a cca od 16 hodin 
druhá fáze. Pak nějaká regenerace a další 
ráno zase nanovo.

Jak se na Vašem výkonu podílí 
psychika? Máte v  tomto ohledu spe-
ciální přípravu?

Psychiku mám, myslím, dobrou. Jsem 
čistě závodní typ a stresové situace zvlá-
dám v pohodě. Loni jsem začal spolupra-
covat se sportovní psycholožkou paní 
Sládečkovou, ale zaměřovali jsme se 
spíše na techniku skoku než na zmatko-
vání na stadionu.

Většina sportovců má své předstar-
tovní rituály. Máte nějaké i Vy?

Přiznám se, že nemám.
Jak se stravujete? Užíváte i nějaké 

výživové doplňky?
Nad stravou začínám pomalu, ale jistě 

více přemýšlet. Mám sestavený jídelní-
ček od Petra Havlíčka, ale musím říct, že 
jsem docela lajdák.

Jaký je Váš režim mimo sezónu?
Halová sezóna nám končí v březnu, tak 

se snažím odjet většinou alespoň na týden 
někam do Alp na lyže. Letní sezóna končí 
v polovině září a mám potom asi čtrnáct 
dní volno, takže většinou nějaké moře.

Jak vrcholový sport ovlivňuje Vaše
soukromí? 

Vzhledem k tomu, že mám za partner-
ku taky skokanku o tyči (reprezentantku 
Jiřinu Ptáčníkovou – pozn. autora), tak ani 
moc ne. Snažíme se plánovat soustředě-
ní společně, takže v tomto ohledu žádné 
omezení nevidím.

Co jste sportu musel obětovat? 
Miluju sport a myslím si, že mně víc 

dává, než bere. Samozřejmě si člověk 
nemůže moc plánovat dopředu nějaké 
víkendy nebo dovolené, protože když se 
trénuje a zrovna je sezóna a potřebujeme 
skákat, tak se musíme taky přizpůsobovat 
počasí. Takže klidně třeba v neděli odpo-
ledne jsem tři hodiny na stadionu.

Jak trávíte volný čas a jak odpočíváte? 
Máte vedle sportu i jiné osobní záliby?

Na osobní záliby není moc času. Ale když 
čas mám, tak ho trávím nejraději aktivně.
Ale taky doma na gauči u fi lmu nebo si 

občas zahraju na playstationu. Dost často 
chodíme i do kina.

Věnujete se i nějakým dob-
ročinným projektům? 

Samozřejmě. Když mne pořadatelé po-
zvou, tak vždycky rád na nějakou akci pro 
děti přijedu. Musíme sportu i něco vracet 
a je důležité k němu vést mládež.

Jaké místo ve Vašich životních priori-
tách atletika zaujímá?

Atletika mě baví. Taky mě živí, takže je 
na prvním místě. Sportovat nejde věčně, 
tak se snažím sportu věnovat maximum 
a na pivo s kamarády budu mít dost 
času, až skončím.

Máte představu, čemu se budete vě-
novat po skončení závodní činnosti za 
deset, patnáct let?

Chtěl bych dělat něco, co mě bude ba-
vit a bude to mít nějaký smysl. Něco kre-
ativního a být svým panem. Otázka je, 
jestli mě to uživí…

Náš časopis vychází na Praze 6. Máte 
k  této městské části nějaký osobní 
vztah nebo vazbu? 

Když jsem přišel v roce 2008 do Prahy, tak 
Praha 6 byla jasná volba. Trénuju tady i byd-
lím a všechno, co potřebuju, veškeré zázemí 
mám tady. Nedovedu si představit, že bych 
dojížděl odněkud jinde dvakrát denně na 
trénink. Takhle to mám 10 minut, to je ide-
ální. Bydlím kousek od Hvězdy i od Šárky, 
takže zeleň mi taky nechybí. A to, že mám 
letiště na dohled, to už je třešnička na dortu.

Jiří Hruška
foto: Ivana Roháčková  

(ASC Dukla Praha)

Jan Kudlička s Pavlem Maslákem
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ALEŠ VESELÝ 
BEZ ZAČÁTKU, BEZ KONCE – VIZE A PŘEDSTAVY Z POSLEDNÍCH LET 

Galerie Villa Pellé, 18.9. – 11.11.2015
Rozsáhlý výstavní projekt představuje dílo jednoho z nejvýznamnějších sochařů dneška zároveň ve čtyřech pražských galeriích. 
Každá z výstav je svou povahou a obsahem unikátní, zaměřují se na jednotlivé problémy, jimiž se Veselý v různých etapách 
tvorby průběžně zabývá. Na výtvarnou scénu vstoupil na přelomu 20. století. Stal se stěžejní osobností generace, která osobitě 
reagovala na evropský informel. Ve svém monumentálním díle se obrací ke kořenům judaismu, zabývá se hledáním smyslu 
lidské existence. 
Komentované prohlídky výstavy 
společně s autorem – 1.10. a 10.10. od 14:00. 
Další místa konání projektu: Více na www.alesvesely.cz.

JAROSLAV BLAŽEK
JÍZDA KRÁLŮ 
Malá galerie, 24.9. – 11.10.2015
Folklórní motivy přetavené ve svébytné malby na hranici 
abstrakce. Nezaměnitelný kolorista ukazuje Slovácko 
a jeho zvyky prostřednictvím výrazných pláten. 
Vstup zdarma.

FRESH SENIOR KLUB ZVE
SOUČASNÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ
Villa Pellé, 27.10. od 16:00, nutná rezervace
Co byste rádi věděli o  moderním výtvarném umění? 
Přednáší ak. mal. Gabriela Nováková.

ŘÍJEN 2015
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

GALERIE VILLA PELLÉ
Praha 6, Pelléova 10, tel. 224 326 180, e-mail: info@villapelle.cz, 

www.villapelle.cz 
Galerie otevřena: út – ne 13 – 18:00 h.

Kavárna: út – ne 13 – 18:00 h.
Spojení: nedaleko od metra A – Hradčanská
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Prodej vstupenek: Eliášova 18, Praha 6, tel.: 603 485 596
Cena slosovatelné vstupenky je 500 Kč. 
Po odtržení slosovatelného kupónu bude držitel vstupenky odměněn dárkem.

Děkujeme všem sponzorům

Výtěžek z celé akce bude věnován na konto Klubu dívek a žen s Turnerovým syndromem

Hrát bude skupina Artur a Creedence Clearwater Revival 
Večerem Vás bude provázet
Kristina Kloubková  a Rudolf Kosina 

XX.REPREZENTAČNÍ
BENEFIČNÍ PLES

5. prosince 2015 ve 20.00
v hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

Ples je pořádán Klubem dívek a žen s Turnerovým syndromem 

Prezident Klubu dívek a žen s Turnerovým syndromem 
Rudolf Kosina si Vás dovoluje srdečně pozvat na

Čeká Vás večer plný dobré zábavy, 
zajímavých hostů 
a bohatá tombola

Partner pořadatele



O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

říká primář Stomatologického oddělení ÚVN  MUDr. Pavel Hyšpler.
(2. část)

DOBRÉHO ZUBAŘE
LZE POZNAT AŽ Z DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI,
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Není tajemstvím, že naše zdravotní 
pojišťovny považují některé stoma-
tologické výkony za příliš nákladné 
a zubní lékaři naopak za podhodnocené. 
Jak to vnímáte Vy?

Velikým problémem je, že pojišťovny 
nezvyšují ceny výkonů a výrobků podle 
zvyšujících se nákladů. Demonstrovat si 
to můžeme na ceně amalgámové výplně. 
Před dvaceti lety platila pojišťovna za jed-
nu amalgámovou výplň 105,- Kč. Dnes tato 
úhrada zdravotní pojišťovny činí 242,- Kč 
(cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 
neumožňuje v tuto chvíli platit více). Když si 
ale uvědomíme, jak se mezitím zvedly ceny 
energie, platy a ostatní náklady, je to znač-
ný nepoměr. Obdobně se to dá ukázat přes 
minutové náklady, kdy podle platby pojiš-
ťovny by měl zubař být schopen zhotovit 
amalgámovou výplň za šest až sedm minut, 
a to nepočítám vlastní materiál výplně. Což 
je samozřejmě velice úsměvné, realita je ně-
kde okolo 30 minut.

Samozřejmě nechci, aby to vyznělo, že 
propaguji postup vynětí amalgámové 
výplně nebo popřípadě i výplně z  jiného 
materiálu z  veřejného pojištění, jak to již 
několikrát prosazovala Stomatologická 
komora. Myslím si, že to by byl krok zpát-
ky. Některé evropské země již vyňaly nebo 
nikdy neměly výplň součástí všeobecného 
pojištění a mají rozhodně vyšší podíl neza-
sanované populace a tím i frekvence někte-
rých závažných komplikací. Nicméně narov-
nání cen by bylo více než žádoucí. Pacienti si 
většinou neuvědomují, že na takovéto pod-
cenění některého výkonu nebo výrobku 
ve skutečnosti doplácejí všichni, kdo platí 

přímo hrazený výkon - tedy například bílou 
plombu nebo celokeramickou korunku.  

Z  doby mých studií v  Anglii si pamatu-
ji v  žertu míněné prohlášení tamního šéfa 
protetického oddělení prof. Wattse: „Pokud 
k  vám přijde pacient s  žádostí o výrobu 
nové totální protézy, dejte mu 50 liber a po-
šlete ho ke konkurenci. Stále ještě na tom 
vyděláte.“ V  této situaci jsme už také a vý-
robu celkových náhrad v zásadě dotujeme 
z jiných výrobků.

Dále bych chtěl říci, že procentuální podíl 
peněz z  veřejného pojištění, které jdou do 
stomatologie, každý rok klesá. Za posled-
ních patnáct, dvacet let je to více jak dvě 
procenta. V  reálném čísle je to málo, ale 
pokud to vyjádříme v  absolutních číslech, 
tak se jedná o miliardy korun.

Amalgám, fotokompozitní bílá výplň, 
keramická výplň. Jaký je mezi těmito 
zubními výplněmi (plombami) rozdíl 
a jakou doporučujete? 

Na to není jednoduchá odpověď 
a pokusím se být co nejstručnější, proto-
že detailní odpověď by přesáhla rozsah 
nejenom tohoto rozhovoru, ale celého ča-
sopisu Veleslavín39. 

Výplně můžeme v zásadě rozdělit na dvě 
skupiny: přímo zhotovené v ústech pacien-
ta a nepřímo zhotovené mimo ústa - např. 
v laboratoři nebo i v ordinaci pomocí napří-
klad CAD/CAM technologií, tzv. inlaye, on-
laye a overlaye. 

V ústech pacienta můžeme zhotovo-
vat výplně z  amalgámu, skloionomerních 
cementů, kompozitu a některých dalších 
cementů. Ty se používají převážně jako 
dočasné výplně. 

Amalgám má některé výhody: jedno-
duchou a nenáročnou zpracovatelnost (je 
potřeba pouze jediný krok v postupu), ne-
citlivost k vlhkosti, rychlost ošetření a tedy 
i cenu. Má také některé nevýhody. Napří-
klad se neváže k zubní tkáni a musí se tedy 
mechanicky kotvit různými zářezy, jamkami 
a podobně. V praxi to znamená, že musíme 
více brousit zub než u bílých plomb. Další 
nevýhodou je expozice rtuti, zejména při 
zhotovení a odstraňování amalgámové vý-
plně. Zkušenosti z některých zemí ukazují, 
že pokud dojde k vyjmutí amalgámových 
výplní z veřejného pojištění, dojde takřka 
k vymizení tohoto materiálu z ordinací. 

Skloionomer je jedním z druhů tzv. bílých 
plomb. Váže se (lepí) na zubní tkáně, ale má 
pouze menší mechanickou odolnost. V ně-
kterých zemích ho proplácí pojišťovna mís-
to amalgámu. U nás se používá spíše jako 
dlouhodobé provizorium. 

Nejčastější z  bílých plomb je kompozit. 
Jsou to různé pryskyřice naplněné plni-
vy. Většina těchto materiálů se sama nevá-

Oddělení, které vede, poskytuje komplexní péči v rozsahu odbornosti praktické zubní lékařství a také výkony, k nimž je 
nutné osvědčení odbornosti pro vybranou péči ve stomatochirurgii, včetně ošetření zubními implantáty. 
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že na zub a nalepuje se pomocí mezivrstev, 
tedy pomocí více kroků v postupu. Uvedu 
příklad: naleptá se sklovina kyselinou fos-
forečnou (mimochodem, stejná kyselina 
se přidává do Coca-Coly), dentin se upraví 
pomocí primeru a na sklovině i dentinu se 
vytvoří vrstvička bondu (lepidla). Teprve na 
ní se aplikuje vlastní kompozitní materiál. 
Mezi uvedenými kroky je potřeba zub ně-
kolikrát oplachovat a sušit. Postup je velmi 
citlivý na vlhkost. Díky tomu, že dokáže-
me tyto materiály „lepit“ na zuby, můžeme 
z nich zhotovovat větší i výrazně menší 
(tzv. minimálně invazivní) výplně, než nám 
umožňovaly amalgámy nebo skloionomery. 

A jaké jsou ty nepřímo 
zhotovené výplně?

Nepřímo zhotovené výplně jsou ve sku-
tečnosti starším druhem výplní, které po ná-
stupu amalgámu a dalších materiálů ustou-
pily do pozadí. Ale díky nástupu CAT/CAM 
technologií zažívají renesanci. Historicky se 
zhotovovaly zejména z kovů, ale i z kerami-
ky. Klasická technologie zhotovení spočí-
vala v otisku nabroušeného zubu, výrobě 
modelu. Na modelu zhotovoval laborant 
danou např. keramickou inlay  pomocí vrst-
vení a pálení nebo presování keramických 
hmot. Dnes je mnoho technologií, které 
umožňují model naskenovat laserovým la-
boratorním skenerem a vyfrézovat náhradu 
z některého druhu keramiky nebo kompozi-
ta, popřípadě ze spalitelné hmoty a zhoto-
vit náhradu presováním roztavené kerami-
ky do modelu. Začátek možnosti skenovat 
zub přímo v ústech datujeme do konce 80. 
let, kdy se objevily první generace přístrojů 
Cerec. V té době jejich přesnost měla hodně 
daleko k ideálu. Samozřejmě vývoj pokročil 
a přesnost pro jeden zub je nyní na úrovni 
kvalitně laboratorně zhotovené náhrady. 
Skenování v ústech je ale stále méně přesné 
pro vícečlenné můstky, kde dochází k su-
maci úhlových chyb. Z CAD/CAM skenerů, 
které skenují zuby přímo v  ústech, to není 
jenom v ČR nejznámější CEREC, ale i dal-
ší přístroje, např. ITERO nebo skener, který 
máme na oddělení - 3shape. 

Mírnou nevýhodou nepřímých keramic-
kých rekonstrukcí je nutnost jejich vlepení 
do nebo na zub. Používáme upravené kom-
pozitní materiály, u kterých musíme dělat 
stejné mezivrstvy (a často ještě více vrstev) 
jako u kompozitních výplní. Samozřejmě se 
objevují nové kompozitní cementy, které se 
váží přímo na zub, ale tato vazba je zatím 
méně silná než u konvenční techniky me-
zivrstev. Problematická je i vzájemná vazba 
kompozit – keramika. Vývoj samozřejmě 
pokračuje a objevují se nové druhy např. 
leptatelné keramiky nebo speciální druhy 
primerů, které tuto vazbu zvětšují.  

Dá se říct, že nepřímé keramické výplně 
jsou v některých indikacích lepší než přímé 

výplně (hlavně u rozsáhlých defektů). Hod-
ně závisí na přesnosti a pečlivosti lékaře, 
již mnohokrát jsem viděl velmi nepřesnou 
keramickou inlay nebo onlay zhotovenou 
skenováním v ústech. Tedy stále platí, že 
technologie pouze zjednodušuje práci, 
ale kvalita a přesnost zaleží na lidech, kteří 
s touto technologií pracují. 

Jaké možnosti zubních náhrad nabízíte 
pacientům na vašem pracovišti v ÚVN? 

Abych pravdu řekl, tak mě spíše nena-
padá náhrada, kterou bychom nedokázali 
vyrobit. Zhotovujeme celokeramické práce 
z  různých druhů keramiky, metalokeramic-
ké práce, snímací skeletové náhrady např. se 
zásuvnými spoji a tak dále a tak dále. Co je-
diného mě napadá, že nevyrábíme, jsou tzv. 
fl exibilní snímací náhrady, kdy tělo náhrady 
je pružné, protože osobně je považuji za ná-
hrady, které pacientovy spíše ubližují.

Zubní náhrady jistě nejsou lev-
nou záležitostí? 

To samozřejmě nejsou, protože jde o indi-
viduální výrobu. Objednejte si například na 
zakázku zhotovenou židli a cena také bude 
o řád vyšší než cena židle z řetězce. 

Je to dobře nebo špatně, když se do 
medicíny pletou peníze?

Abych pravdu řekl, tak si nemyslím, že to je 
až tolik špatné, protože to výrazně urychluje 
vývoj nových technologií ve všech oblastech 
medicíny. Ve stomatologii je to vidět například 
na technologii zhotovení totálních protéz. Vý-
roba totálních protéz pomocí frézování nebo 
3D tisku je vpodstatě zvládnutá, ale počet 
fi rem, které takovou technologii dodávají, je 
minimální. Na rozdíl od technologie výroby 
celokeramických náhrad - v  této oblasti je 
skutečně veliký výběr fréz, skenerů, materiálů 
atd. Je to způsobeno pouze větší lukrativností 
výroby celokeramických náhrad. 

Které zákroky a služby u zubaře jsou 
v  sazebníku našich zdravotních pojišťo-
ven pro pacienta bezplatné?

Těchto bezplatných kódů je mnoho 
a jejich výčet rozhodně přesahuje mož-

nosti tohoto článku. Vedle výkonů to jsou 
i některé protetické výrobky, jež pojiš-
ťovny plně hradí.

Mimo plné úhrady máme ještě někte-
ré výrobky, které jsou částečně hrazené 
z  veřejného pojištění. Právě u těchto kódů 
vidím prostor, kde může pojišťovna ušetřit, 
protože význam příspěvku například na 
metalokeramickou korunku, který činí 561,- 
Kč, zatímco její koncová cena se pohybuje 
mezi 4-6 tisíci korun, mě není zcela jasný.    

Parodontóza je poměrně známou cho-
robou chrupu. Dá se úplně vyléčit? Jak jí 
lze předcházet?

Tady bych Vás chtěl trochu opravit, pa-
rodontóza je poměrně vzácné onemoc-
nění, s nímž se takřka nesetkáváme. To, 
co máte na mysli, dnes nazýváme plakem 
podmíněnou parodontitidou. Tomuto 
onemocnění se laicky stále říká parodon-
tóza. Ke změně názvu došlo již celkem 
dávno, v době, kdy se ukazoval stále větší 
a větší podíl bakterií z povlaku zubů. Toto 
onemocnění se u velké části pacientů dá 
zastavit nebo alespoň výrazně zpomalit 
pečlivou hygienou dutiny ústní, odstra-
něním zubního kamene a míst s  retencí 
zubního povlaku. 

Jinou otázkou je náprava škod, které 
toto onemocnění již stačilo způsobit. I když 
máme postupy řízené tkáňově regenerace, 
různé fi briny, růstové faktory, kterými do-
kážeme mnoho defektů zacelit, je mnohdy 
postižení takové, že skončí extrakcí jednoho 
nebo více zubů.      

Starají se Češi dobře o svůj chrup? Jest-
li ne, jak to lze zlepšit?

Někteří se starají dobře, někteří ne. 
Obecně mohu říct, že úroveň domácí péče 
o chrup se viditelně zlepšuje. Není to jenom 
vliv dentálních hygienistů, který je nespor-
ný, ale také větším povědomím důležitosti 
a také dostupností nástrojů pro mezizubní 
hygienu, např. mezizubních kartáčků. 

Jiří Hruška
foto: archiv ÚVN
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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

říjen 2015

01. 10. ČT MIZINA ČÍHÁ
07. 10. ST MAM‘ZELLE NITOUCHE
09. 10. PÁ SLEČINKY A LUPIČI
10. 10. SO OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR 16:00
15. 10. ČT MIZINA ČÍHÁ
17. 10. SO KONCERT O ČTYŘECH KAPITOLÁCH
21. 10. ST NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU
22. 10. ČT SLEČINKY A LUPIČI
24. 10. SO A DNES HRAJEME JAZZ  16:00
26. 10. PO KYTICE
27. 10. ÚT SLEČINKY A LUPIČI
28. 10. ST LEVANDULE
29. 10. ČT KYTICE
30. 10. PÁ HODINY JDOU POZPÁTKU
31. 10. SO PRSTEN PANA NIBELUNGA  16:00

HOSTÉ :
04. 10. NE MÁTOVÝ NEBO CITRON 
05. 10. PO VŠECHNOPÁRTY 
06. 10. ÚT VŠECHNOPÁRTY 
11. 10. NE DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED  16:00
12. 10. PO NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA
14. 10. ST ANNA MLINARIKOVÁ
19. 10. PO VŠECHNOPÁRTY
20. 10. ÚT VŠECHNOPÁRTY

út 01 10:00 + 14:30 HURVÍNKOVA ŠPRŤOUCHLATA
so 03 14:00 + 16:30 HURVÍNKOVA ŠPRŤOUCHLATA
út 06 10:00  HURVÍNKOVA ŠPRŤOUCHLATA
st 07 19:00  SPEJBL VERSUS DRÁKULA
so 10 14:00 + 16:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
ne 11 10:30 + 14:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
út 13 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
st 14 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
so 31 14:00 + 16:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

út 01 10:00 + 14:30 HURVÍNKOVA ŠPRŤOUCHLATA
so 03 14:00 + 16:30 HURVÍNKOVA ŠPRŤOUCHLATA

HURVÍNKOVA ŠPRŤOUCHLATA
SPEJBL VERSUS DRÁKULA

so 10 14:00 + 16:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
ne 11 10:30 + 14:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

so 31 14:00 + 16:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
10/2015

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

Legendární kino Dlabačov v Praze 6 se znovu otevírá po:
 a) 13 letech,
 b) 14 letech,
 c) 15 letech.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
c) Slovo JOGA znamená spojení.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží poukázky do automyčky v Praze 6, Veleslavínské ulici, myčka je 
otevřená non-stop v blízkosti autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO.

1. Anna Puldová, Praha 5  2. Ing. Tomáš Benda, Louny  3. Helena Kutišová, Praha 6

Ceny si vyzvedněte do 31. října 2015 v novém 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. října 2015,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V říjnu soutěžíme o 3x 2 vstupenky do kina Dlabačov v sezoně 2015/16 na představení dle vlastního výběru.



Tuto ulici najdeme v  Dejvicích. Je té-
měř rovnoběžná s  třídou Jugoslávských 
partyzánů, začíná u hotelu Internacionál 
a končí v  Zelené ulici. Název je původ-
ní od roku 1932.

Jan Koula byl český architekt, kreslíř, ar-
cheolog a profesor na pražské technice. 
V oblasti architektury navazoval na národ-
ní tradici. Autor významných vil v Bubenči.

Jan Koula se narodil 7. února 1855 
v Českém Brodě. Po maturitě na pražské 
reálce studoval architekturu na České vy-
soké škole technické u profesora Josefa 
Niklase. V  roce 1877 odešel studovat do 
Vídně na Akademii výtvarných umění. Po 
návratu do Prahy získal na pražské techni-
ce u profesora J. Schulze místo asistenta, 
posléze docenta a pak řádného profeso-
ra architektonického a ornamentálního 
kreslení. V letech 1902 – 03 byl jejím rek-
torem. Současně učí perspektivu na praž-
ské Akademii výtvarných umění. Od roku 
1892 do roku 1917 byl kurátorem sbírek 
národopisu a historické archeologie Ná-
rodního muzea. Jako první systemizoval 
tamní sbírky uměleckého řemesla a za-
sloužil se o jejich četné akvizice. Zveřej-
nil řadu článků o umělecko-řemeslných 
památkách, zejména v časopisu Památky 
archeologické a místopisné. Podílel se 
na organizování Všeobecné zemské ju-
bilejní výstavy v roce 1891, kde byla zpří-
stupněna jeho dřevěná Česká chalupa 
a Národopisné výstavy 

všeslovanské roku 1895. Věnoval se 
i spolkovému životu, byl spoluzakladate-
lem Klubu Za starou Prahu.

Jan Koula byl nejen významným archi-
tektem historizujícího a folklorního směru, 
ale i respektovaným znalcem a propagáto-
rem lidového umění a lidové architektury. 
Navrhoval sgrafi ta pro budovy, věnoval se 
i keramice, přispěl k  obnově slávy českého 
broušeného a rytého skla, navrhoval šper-
ky, nábytek a spolupracoval na záchraně ar-
chitektonických a uměleckoprůmyslových 
památek. K  jeho nejznámějším architekto-
nickým dílům patří most Svatopluka Čecha 
v Praze, dům básníka Adolfa Heyduka v Pís-
ku, rekonstrukce historické renesanční rad-
nice v  Plzni, úpravy Strakovy akademie na 
Malé Straně, pavilon Maroldova panorama-
tu Bitvy u Lipan v Královské oboře, novore-
nesanční sokolovna v Českém brodě, úprava 

interiérů paláce Vojtěcha Lany v Hybernské 
ulici a mnoho dalších staveb. V roce 1891 si 
začal stavět vlastní rodinnou vilu ve Slavíčko-
vě ulici v Bubenči, zdobenou mnoha prvky 
folklorních motivů v lidovém stylu. Mimo to 
prosazoval pokračování Čechova mostu na 
letenské straně otevřeným průkopem. 

V  architektuře se snažil o nalezení ty-
picky českého národního slohu, později 
dospěl až k secesi.

Jan Koula zemřel 18. května 1919
v Praze.

Pozorným čtenářům neuniklo, že v minu-
lém vydání jsme uveřejnili fotografi i MUDr. 
Vojtěcha Jílka v sokolském stejnokroji. Voj-
těch Jílek byl náčelníkem Čs. orla, který měl 
stejnokroj samozřejmě jiný.

(mip)

všeslovanské roku 1895. Věnoval se 

a Národopisné výstavy 

Koulova vila v Bubenči 13

Historické � obn� tiv názvech ulic Prahy 6

KOULOVA
DEJVICE - PRAHA 6



Náročné léto měla sochařka Petra Kři-
vová, čerstvá absolventka Akademie vý-
tvarných umění v  Praze. Jednak v  srpnu 
končila výstava diplomantů AVU ve Ve-
letržním paláci, která se musela reinsta-
lovat, jednak na ni od 15. září navázal 68. 
Umělecký salon v Poličce, který se naopak 
musel nainstalovat. A do třetice všeho 
dobrého - 5. října zahajuje Petra Křivová 
samostatnou výstavu v  Praze 6 v  Galerii 
Makráč, kde budou její díla vystavena do 
30. října letošního roku. Tématem této vý-
stavy budou trychtýře, díla, jejichž vznik 
inspirovala stejnojmenná báseň Christia-
na Morgensterna, grafi cky básníkem zpo-
dobněná do tvaru písmene V. 

V  centru výstavy bude litinová socha 
o  průměru 130 cm, původní varianta 
Trychtýře, kterou autorka později rozpra-
covala při její loňské prezentaci na praž-
ském Vítkově. Něco tak „obyčejného“, jako 
je trychtýř, se ale při bližším zkoumání 
ukáže jako tvarově a významově atraktiv-
ní pro umělecké ztvárnění. Kontrapunk-
tem a dalším rozpracováním výtvarných 
a významových možností masivní sochy 
bude kolekce desítky barevných velko-
formátových kreseb na stěnách galerie. 
Stejně jako Morgenstern si umělkyně 
pohrává s motivy a fi lozofi í tvarů a světla, 
které proniká dvěma trychtýři, lom světlo 
rozhodí do barevného spektra a najed-
nou je tu jiný svět viděný okem trychtýře 
z jiné perspektivy. „Práce vznikaly v posled-
ních dvou letech,“ vysvětluje Petra Křivová, 

„protože sochu je těžké vytvořit ze dne na 
den, nebo přes noc. Tak může vzniknout ob-
raz nebo kresba, ale sochaři musí většinou 
pracovat s předstihem.“ 

Pokud ji jedna jediná báseň přiměla 
vytvořit monumentální sochu a cyklus 
velkoformátových kreseb, představuje 
pro ni literatura největší inspirační zdroj? 
„S básní Morgensterna jsem se setkala při 
studijním pobytu v  Německu, do objektu 
Trychtýře jsem ji zhmotnila o rok později,“ 
říká Petra. „Píšu si sama pro sebe jakési de-
níkové záznamy, kde je ale skoro všechno 
od jízdního řádu vlaků, přes různé mé úvahy 
a básně, až po náčrty kreseb. Sochu může 
literatura inspirovat, u reliéfu je příběh zá-
sadní. Někdy používám existující literaturu, 
jindy si příběh sestavím sama.“ 

Petra Křivová působí ve více výtvar-
ných oborech. Své sochy (fi gurální plas-
tiku, geometrickou abstrakci, prostoro-
vé objekty a instalace i sochařská zátiší) 
vytváří z  mnoha materiálů, oblíbený je 
především kámen, beton, sádra, dřevo, 
pochopitelně hlína, ale i vosk, papír nebo 
kombinace se sklem. Na rozdíl od monu-
mentálních soch vynikajících úspornými 
liniemi a redukovanými tvary, jsou její 
závěsné i prostorové reliéfy plné pohybu. 
Ústřední postavou a vypravěčem těchto 
dynamických příběhů jsou velmi často 
zvířata - nejsou brutální svou fyzickou sí-
lou ani „animální“ svým charakterem, jsou 
to naopak inteligentní bytosti a pohy-
bují se v  prostoru reliéfu a vyprávěného 

příběhu s  ušlechtilou elegancí.   Grafi cká 
díla Petry Křivové rozvíjející barevné vari-
ace trychtýřů a kresby uhlem, inkoustem 
nebo perem na papíře jsou vytříbené 
kousky, v nichž z jemného rastru vystupu-
je architektura a geometrie tvarů a dává 
vyniknout skutečnému smyslu zvoleného 
motivu. Má tedy její dílo dvě tváře, jednu 
robustní, jednu něžnou? „Ano, jsou to dva 
světy, ale bude to asi tím médiem. Můžu 
používat stejné téma, ale proces vytváření 
je jiný. Socha nebo objekt má kompaktní 
tvar, jasně dané měřítko a podobu. Grafi ka 
je svobodnější, můžu vytvářet barevné vari-
ace a u kreseb hledat různé přístupy.“ 

Zvláštní kapitolu její tvorby, která se 
pravděpodobně ještě přihlásí o slovo, je 
fotografi e. Nápadná je jejich horizontál-
ní, vrstvená kompozice krajinné geome-
trie, zakomponované detaily zvířecího 
těla i zvláštní atmosféra příběhů a situací 
těchto „stylizovaných dokumentů“. Byla 
to právě fotografi e, která odstartovala její 
cestu za uměním. Od svých 14 let navště-
vovala kroužek fotografi e a měla štěstí 
na výraznou učitelskou osobnost, která 
ji hodně ovlivnila v přístupu a výtvarném 
vidění. A proto se také hlásila na Střední 
uměleckoprůmyslovou školu v Uherském 
Hradišti na obor fotografi e, jenže se to na-
konec rozhodlo jinak. V průběhu přijíma-
cího řízení dostala nabídku začít studovat 
obor kamenosochařství. „Bylo to pro mě 
těžké dilema,“ uvažuje Petra, „a v 15 letech 
náročné a zásadní rozhodnutí. Byl to vlast-

HLAVA TO VÍ
Galerie Makráč vystavuje Trychtýře Petry Křivové
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ně nechtěný odklon od fotografi e. Od té 
doby je socha u mě v popředí zájmu. I když 
mám pro fotografi i nápady, je to úplně jiný 
svět, a nápady většinou, bohužel, ještě čeka-
jí na realizaci. Své tehdejší volby ale rozhod-
ně nelituji. Zajímavé bylo, že na AVU jsem 
se nejprve hlásila do ateliéru Nová média, 
chtěla jsem fotografi i zůstat blíž, ale nebyla 
jsem přijata. Následující rok jsem to zkusila 
na sochu a přijali mě hned napoprvé. Takže 
mi socha asi opravdu byla souzená,“ dodá-
vá se smíchem Petra Křivová. 

Za realizace prací vytvořených během 
českých i mezinárodních sochařských 
sympózií je Petra Křivová nositelkou čet-
ných ocenění. Slovo sympozium vyvo-
lalo úvahy na téma sochy jako žádané 
či naopak nechtěné součásti veřejného 
prostoru. „Architekti mají mnohé šance, 
v nichž mohou soutěžit, sochaři, bohužel, již 
o poznání méně. Výběrová řízení jsou buď 
zrušena, nebo uvíznou na mrtvém bodě. 
Například z posledních mála příležitostí to 

byly soutěže na sochu Žofi e Chotkové nebo 
soutěž na památník Marie Terezie, kterou 
vypsala Městská část Prahy 6, obě byly 
zrušeny. Socha obecně není v  současnosti 
preferované médium, ale sochaři nejen mé 
generace se snaží, aby se situace zlepšila,“ 
dodává Petra Křivová. „ Byli bychom rádi, 
kdyby zejména v menších městech bylo pří-
ležitostí na realizace sochařských děl ve ve-
řejném prostoru více. To je pro nás mnohem 
cennější, než sochařská sympózia, kdy sice 
můžete sochami, které během nich vznik-
nou, obstavit celou náves, ale přece jen při 
vší snaze nemůžete dílu dát to, co vyžadu-
je soustředěná práce na kvalitní soše na 
zakázku. Se sochou či reliéfem by se mělo 

počítat už v návrhu a průběhu celé stavby, 
ale zde to není moc zvykem. Často asi chy-
bí fi nance, přesto s  kolegy přemýšlíme, jak 
obnovit dialog o veřejném prostoru a prolo-
mit nespolupráci s architekty. Sochařům se 
špatně tvoří do šuplíku, takže nám praktic-
ky ani nic jiného nezbývá.“ 

(red)

Petra Křivová (*1988), absolvent-
ka Střední uměleckoprůmyslové školy 
v Uherském Hradišti (obor kamenoso-
chařství, 2004 – 2008) a Akademie vý-
tvarných umění (2009 - 2015) v  Ateliéru 
sochařství II u prof. Jindřicha Zeithammla. 
Realizovala také studijní pobyty na vý-
tvarné akademii v Mnichově.

Petra Křivová: Trychtýře
5. – 30. října 2015

Galerie Makráč, výstavní síň Ústavu mak-
romolekulární chemie AV ČR

Heyrovského náměstí 2, Praha 6
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Čím imaginativnější a kreativnější je myšlení 
jednotlivce, skupiny nebo společenství, tím 
bohatší a košatější je jejich následné konání. A co 
už by mělo být více spojeno s  fantazií a tvůrčí 
činností než svět fi lmu? Film a video je však 
jen jednou z  mnoha oblastí, kterými se zabývá 
Společnost Přátel Animace a Filmu – SPAFi, o.s. 

Občanské sdružení pro podporu vzdělávání 
a výměnu poznatků v oboru počítačové animace 
a fi lmu SPAFI působí v Čechách od r. 2007 a jeho 
sídlem je pražský Břevnov – areál strahovských 
kolejí, Olympijská ul. č. 2. „Hlavním cílem našeho 
sdružení je umožnit umělcům, designérům a vývo-
jářům držet krok s novými technologiemi, sezna-
movat je s ověřenými postupy tvorby digitálních 
fi lmů a pomáhat jim získat odborné znalosti,“ říká 
zakladatel SPAFI Daniel Nezmar, grafi k a animá-
tor, absolvent prestižní školy animace Escape 
Studios London a autorizovaný instruktor společ-
nosti Autodesk. Tohoto cíle SPAFI dosahuje dvě-
ma způsoby. Prvním je edukativní činnost, k níž 
patří pořádání mezioborových setkání tvůrců 
nejrůznějších profesí (fi lmoví a výtvarní umělci, 
designéři, vývojáři počítačových her, grafi ci, ani-
mátoři, architekti, scénáristé, režiséři, hudební 
skladatelé), publikování novinek, recenzí a pře-
kladů odborné literatury prostřednictvím svého 
webu, budování knihovny a databáze zdrojů od-
borné literatury a informací, a k vůbec nejzávaž-
nějším patří pořádání kurzů počítačové animace 
pro začátečníky i pokročilé. Druhým způsobem je 
vlastní tvůrčí činnost 

Pro představu jen stručný přehled dosavad-
ních úspěšných realizací SPAFI: práce na digi-
tálním obsahu českých a moravských expozic 
muzeí a galerií, vizuální efekty do celovečerních 
fi lmů, spolupráce na dopravních projektech a vý-
roba reklamních klipů pro fi rmy a renomované 
instituce, jako jsou Národní technické muzeum, 
Krajka Vamberk, Pražské turistické centrum, In-
focentrum Kvilda, statutární město Plzeň, Mu-
zeum Dr. Emila Holuba v  Olomouci, Zbrojovka 
Uherský Brod nebo společnost Lego. Autorským 
designem a produkcí uměleckých videí SPAFI 
podporuje pražské nekomerční hudební skupi-

ny, např. Wohnout, a dokonce kvůli nim založilo 
projekt nazvaný „Pražský vrh“. Mezinárodním 
projektem, který SPAFI autorsky a profesně za-
jišťovalo, byl „UK Calling“, hudební videomost 
Londýn – Praha - s živými vystoupeními britských 
a českých nekomerčních kapel. Vysoce prestižní 
záležitostí bylo podílení se na digitalizaci Lan-
gweilova modelu Prahy. 

Aktivitou, která spojuje jak edukativní, tak vlast-
ní tvůrčí činnost tohoto originálního občanského 
sdružení, jsou soutěže, např. na grafi cký návrh 
pro projekci na kopuli Planetária, a zejména dlou-
hodobé vzdělávací projekty, z  nichž jmenujme 
„Build The Game“ na vytvoření vlastní počítačo-
vé hry, přehlídky digitálního loutkového divadla 
ovládaného klávesnicí spojené s  kurzy 3D digi-
tální loutky, a pro děti a mládež velmi populární 
pražský příměstský kemp Filmové prázdniny. 

Snem Daniela Nezmara a jeho kolegů je pokra-
čování v budování vlastní školy počítačové anima-
ce, která navazuje na práci dosavadních kurzů SPA-
FI Animation Academy, školy nových médií. SPAFI 
Animation Academy/VFX & Film School se věnuje 
především práci s novými médii (grafi ka, multimé-
dia, programování) a jejich využívání při grafi cké 
či umělecké tvorbě. Pořádá celoročně výběrové 
semestrální, měsíční a týdenní kurzy v programu 
Autodesk Maya, modelovaní, animace, Motion 

Capture, kurzy fi lmové grafi ky a zvukařské semi-
náře. Nově se budou v  akademii otevírat okruhy 
cílených webinářů a kombinované výuky, které zo-
hlední jak časovou, tak fi nanční dostupnost kurzů, 
včetně možnosti spolupráce lektorů a žáků na pro-
jektech i po skončení výuky. Cílem SPAFi Animation 
Acedemy je a bude hlavně zapojení studentů do 
praxe a zúročení dosavadních zkušeností lektorů 
a ostatních členů sdružení, včetně využití prostor 
a potřebných moderních technologií k  podpoře 
rozvoje oboru animace, který je neprávem v po-
slední době v  České republice vzhledem ke své 
tradici opomíjen. Kurzy jsou otevřeny všem, kdo 
mají zájem o digitální a nová média. Základem je 
práce s 3D softwarem Autodesk Maya v kombinaci 
s ostatními grafi ckými softwary. 

Animační a fi lmová škola se zaměřením na 
digitální loutku a fi lmové vizuální efekty pořádá 
kurzy a workshopy pro zvýšení kvalifi kace v obo-
ru počítačové animace na unikátní technologii 
Motion Capture pro potřeby kulturní veřejnosti 
a grafi ků pracujících v oboru fi lmu. „Ve výuce kla-
deme pozornost na praktické použití animačních 
nástrojů a jejich vzájemné propojení v rámci výrob-
ních postupů, tzv. production pipeline,“  doplňuje 
Daniel Nezmar). SPAFi je autorizované středisko 
výuky společnosti Autodesk.

(red)

SPAFI
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Možná se i Vám někdy stává, že se díváte na hezký obrázek a ří-
káte si: „Kéž bych i já uměl (a) tak pěkně kreslit.“ Představujeme Vám 
pár kreseb od našich začátečníků, kteří do Ateliéru 
přišli s tím, že jich se kreslení určitě netýká, protože 
jim chybí talent. A přesto po velice krátké době 
vytváří svá díla, která jim leckdo závidí. Pokud i Vy 
patříte mezi lidi, kteří pro sebe hledají nový zájem, 
chcete příjemně relaxovat a přitom rozvíjet svou 
tvořivost, rádi Vás uvítáme mezi námi. 

Výuka v Ateliéru je vhodná nejen pro za-
čátečníky, ale i pro pokročilé s individuálním 
přístupem nebo jako příprava na uměleckou 
školu. Lekce probíhají 1x týdně dvě hodiny, 
a to vždy v časech od 16 do 18 hodin nebo od 
18 do 20 hodin. V Ateliéru se vyučují techniky 
kreslení tužkou, pastelkami, křídou, uhlem a rud-
kou, malba vodovkami, akrylem a mnohé další.  Mů-
žete se s námi naučit například kreslit předměty, zátiší, 
portrétovat, malovat plenér a ještě více. Bližší informace 
o nás naleznete na www.ateliermozaika.cz.

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

VÝTVARNÝ ATELIÉR MOZAIKA

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





Flám, 1st Choice,
Wanastovy Vjeci revival,
Ivan Hlas a Norbi Kovács,
Muzikálový koktejl Šárka Marková & spol,

Bolesti, Vitamín,
Purple Mania & String Ladies, 

Heligonky Staré Prahy.
Ohňová show - kejklíř Vítek,
kouzelník Čaroslav, workshopy pro děti,
kejklíř Vítek ve vesničce,
vystoupení ZŠ a MŠ z Prahy 6.
Staročeská vesnička s vlastním programem,
v sobotu i v neděli ohňostroj.

Změna programu vyhrazena!
VSTUP ZDARMA!!!
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jako vždy v prostoru před břevnovským klášterem.

 

 

Tel. 773 237 237 
www.wcservis.cz 

Pronájem mobilních toaletních kabin včetně kompletního 
servisu, mycích stání, urinálních stojanů, žlabů, oplocení a 

bariér, odpadkových košů, skladových a kancelářských 
kontejnerů v různých verzích vybavení. 

Naše služby lze využít kdekoliv a při jakékoliv příležitosti od 
použití ve stavebním průmyslu, na společenských a kulturních 

akcích, koupalištích až po soukromé využití a to formou 
dlouhodobých i krátkodobých pronájmů. 
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Léto zahýbá dopravou,
mění se trasy tramvají

Generálkou na prázdniny bylo letošní Kašpárkohraní v kempu Džbán. Během odpoledne plném sou-
těží a zábavy se bavily stovky dětí i dospělých.

Úspěšní žáci v Písecké bráně

Městská část na konci školního roku ocenila 32
talentovaných žáků základních škol titulem
Úspěšný žák 2012. Děti si odnesly diplom
a drobné dárky. více na str. 9

Nový park pro sochu

Slavnostní odhalení sochy fotbalisty Josefa
Masopusta bylo spojeno s otevřením nového
parčíku Juliska.

více na str. 13

Letní měsíce jsou každoročně spojeny s opravami
a s tím spojenými změnami v dopravě. Lidé využí-
vající městskou hromadnou dopravu se budou mu -
set obrnit trpělivostí. Trasy tramvají se změní hned
několikrát. Zásadní změny pak pražský do pravní
podnik plánuje na září. 

Již v červnu došlo kvůli opravám tramvajové trati
v oblasti Letné k úpravám vedení tramvajových
linek v Praze 6. Své konečné stanice si oproti zvy-
klostem „prohodily“ linky 8 a 20. Osmička jezdí do
Divoké Šárky a 20 do Podbaby. Tento stav potrvá
do konce srpna, ovšem na tři dny v červenci se ještě
změní. 

5.–8. 7. dojde k výluce metra A v úseku mezi sta-
nicemi Můstek a Dejvická. Vlaky z Dejvic do cent-
ra Prahy tak nepojedou vůbec. Důvodem je oprava
výhybky a řešení napojení na budoucí prodloužení
metra. Do centra se lidé dostanou náhradní tramva-
jí XA, která bude jezdit v intervalu 5 až 10 minut.
Pojede z Divoké Šárky přes Dejvickou na Hradčan-
skou, odkud sjede na Malostranskou. Pokračovat
bude přes Národní třídu na Václavské náměstí a ná -
sledně se přes Masarykovo nádraží vrátí zpět na Klá-

rov, odkud vyjede na Hradčanskou, sjede do Dejvic
a skončí opět v Divoké Šárce.

Do centra bude po tři dny zajíždět i linka 25, která
během výluky na Letné pendluje mezi Vypichem
a Špejcharem. Tramvaj č. 8 bude po dobu výluky
me tra zajíždět opět do Podbaby. Autobusy číslo 107,
119 a 147 budou z Dejvické prodlouženy na Hrad-
čanskou, kde budou mít konečnou.

Nepříjemnosti čekají na Letné i řidiče aut. Po celý
červenec bude uzavřen Letenský tunel a řidiči tak
budou muset využívat objízdné trasy. Tunel se otev-
ře v srpnu, provoz z centra ovšem ještě nepovede
přes Letnou, ale ulicemi Veletržní – Korunovační. 

Ke krátkodobé pětidenní výluce dojde od 5. 7. do
9. 7. i na Buštěhradské dráze. Kvůli údržbě trati
a rekonstrukci železničních přejezdů bude vyloučen
provoz v úseku nádraží Bubny až po Hostivice. 

Změny v dopravě vymažou některé spoje
Na poměrně zásadní změny v MHD se pak lidé

mohou připravit od začátku září. Hlavní město Praha
avizuje v rámci úsporných opatření řa du změn, které

Z radnice2 Aktuality4 Úřední deska11 Sport19 Společnost23

(pokračování na str. 3)

Akce se koná pod záštitou starosty Městské části Praha 6 pana Ondřeje Koláře. 
Po dobu trvání posvícení budou zpřístupněny prostory břevnovského kláštera.

Pořadatel upozorňuje, že v rámci akce není dovolena propagace jiných subjektů kromě účastníků a sponzorů posvícení.
Lunapark provozují Bohumil Wertheim a Karel Helfer.

www.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz



Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let.
Nastartujete a spolehlivě odjedete, ať mrzne nebo sněží. S naší aktuální servisní nabídkou  

Economy dílů Volkswagen® pro vozy starší 5 let, zimních pneumatik, výhodných servisních úkonů  

včetně sezonní servisní prohlídky v našem autorizovaném servisu Volkswagen bude  

Váš vůz na zimu spolehlivě připraven. Naše zvýhodněná nabídka platí do 31. 12. 2015.

NASTARTOVAL. 
ODJEL.

 
 

Váš servisní partner PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39, Praha 6 162 00
tel.: 800 10 12 12, e-mail: info@prerost-svorc.cz, www.prerost-svorc.cz
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