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Rozhovor s Petrem Graclíkem Břevnovské hudební setkání Poslední z romantiků - Pavel Trnka

Čím žije Praha 6
Rozhovor s Petrem Graclíkem
Zastávka volný čas / Vypich 2016
Od nemoci ke zdraví - Mimořádné události v nemocničním prostředí (2. část)
Historické osobnosti v názvech ulic Prahy 6 - Šolínova
Hudba přichází za nimi - začal 2. ročník koncertního cyklu Břevnovská hudební setkání
Poslední z romantiků - bludičky jako malá slunce ve skle Pavla Trnky (1. část)
Já si budu hrát - Morální kocovina, Bublifuk a jiné songy Dana Vertíga zazní na Šesťáku

3 - 5
6 - 8

9
10 - 11

13
14

16 - 17
18

obsah

1. 10. SO 10:30 Čapí dobrodružství / kino pro děti
  13:00 Doba ledová: Mamutí drcnutí / kino pro děti
  15:30 Čapí dobrodružství / kino pro děti
  18:00 Neon Demon / kino
  20:30 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti / kino
2. 10. NE 10:30 Doba ledová: Mamutí drcnutí / kino pro děti
  13:00 Čapí dobrodružství / kino pro děti
  15:30 Vodnická pohádka / divadlo pro děti
  17:30 Bílá nemoc / kino návraty
  19:30 Hamlet / záznam divadelního představení Royal shakespeare company
3. 10. PO 18:00 Legenda o Tarzanovi / kino za zvýhodněné vstupné
  20:00 Star Trek: Do neznáma / kino za zvýhodněné vstupné
4. 10. ÚT 15:30 Lucie:Příběh jedné kapely / kino senior
  18:00 Sirotčinec slečny Peregrinové - dabing / kino
  20:30 Dítě Bridget Jones / kino
5. 10. ST 15:30 Julieta / kino senior
  18:00 Dítě Bridget Jones / kino
  20:30 Sirotčinec slečny Peregrinové - titulky / kino
7. 10. PÁ 15:30 Božská Florence / kino senior
  18:00 Instalatér z Tuchlovic / kino
  20:30 Anthropoid / kino
8. 10. SO 10:30 Kubo a kouzelný meč / kino pro děti
  13:00 Tajný život mazlíčků / kino pro děti
  15:30 Kubo a kouzelný meč / kino pro děti
  18:00 Anthropoid / kino
  20:30 Instalatér z Tuchlovic / kino
9. 10. NE 10:30 Tajný život mazlíčků / kino pro děti
  13:00 Kubo a kouzelný meč / Kino pro děti
  15:30 Květinový salón švadlenky Madlenky / divadlo pro děti
  18:00 Starci na chmelu / kino návraty
  20:30 Beatles The: Eight Days a Week - The Touring Years / záznam koncertu
10. 10. PO 18:00 Týpci a zbraně / kino za zvýhodněné vstupné
  20:30 Buchty a klobásy / kino za zvýhodněné vstupné
11. 10. ÚT 15:30 Lucie: příběh jedné kapely / kino senior
  18:00 Instalatér z Tuchlovic / kino
  20:30 Tři generace / kino
12. 10. ST 15:30 Sully zázrak na řece Hudson / kino senior
  18:00 Dívka ve vlaku / Modern Noir fi lm
  20:30 Vrahové mezi námi / Ozvěny Noir festivalu
13. 10. ČT 15:30 Vlk z královských Vinohrad / kino senior
  18:00 Pára nad řekou - dokument a beseda s režisérem
  20:30 Laco Déczi & Celula New York - koncert jazzové legendy
14. 10. PÁ 15:30 Božská Florence / kino senior
  18:00 Alois Nebel / Český Noir
  20:30 Posedlá / Ozvěny Noir festivalu
15. 10. SO 10:30 Já, kocour / kino pro celou rodinu
  13:00 Můj kamarád drak / kino pro děti
  15:30 Já, kocour / kino pro celou rodinu
  18:00 Lineup / Ozvěny Noir festivalu
  20:30 Rozdvojená duše / Ozvěny Noir festivalu

16. 10. NE 10:30 Můj kamarád drak / kino pro děti
  15:30 O Budulínkovi / divadlo pro děti
  18:00 Vynález zkázy / kino návraty
  20:30 Rolling stones - Havana Moon / záznam koncertu
17. 10. PO 18:00 Cesta do fantazie / kino za zvýhodněné vstupné
  20:30 Cafe society / kino za zvýhodněné vstupné
18. 10. ÚT 15:30 Zloději zelených koní / kino senior
  19:30 Vrátila se jednou v noci / divadelní představení
19. 10. ST 15:30 Dítě Bridget Jones / kino senior
  19:00 Zcestomítání / pravidelný cestovatelský festival
20. 10. ČT 15:30 Učitelka / kino senior
  18:00 Kamil Fila na Dlabačově - ONA / fi lm s besedou
  20:30 Pára nad řekou / kino dokument
21. 10. PÁ  1. NAROZENINY DLABAČOVA
   Lichožrouti / dílny pro děti / planetárium / Jaroslav Dušek a divadlo
   Vizita / Floex - djset / Noční projekce
22. 10. SO 10:30 Lichožrouti / kino pro děti
  13:00 Hledá se Dory / kino pro děti
  15:30 Lichožrouti / kino pro děti
23. 10. NE 10:30 Hledá se Dory/ kino pro děti
  15:30 Čert a Káča / divadlo pro děti
  17:30 Případ pro začínajícího kata / kino návraty
  19:30 Richard III. / divadelní záznam
24. 10. PO 18:00 Sedm statečných 2016 / kino
  20:30 Mělčiny / kino
25. 10. ÚT 15:30 Krycí jméno Holec / kino senior
  18:00 Rodinné štěstí / kino
  20:30 Kiss rock Las Vegas / záznam koncertu - jediné uvedení
26. 10. ST 15:30 Tři generace / kino senior
  18:00 Bezva ženská na krku / kino
  20:30 Rodinné štěstí / kino
27. 10. ČT 15:30 Anthropoid / kino senior
  18:00 Chronic / fi lmový klub
  20:30 Monsieur Chocolat / fi lmový klub
28. 10. PÁ 15:30 Cafe Society / kino senior
  18:00 Krásné dny v Aranjuez / kino
  20:30 Ostravak Ostravski / kino
29. 10. SO 10:30 Kniha džunglí / kino pro děti
  13:00 Lichožrouti / kino pro děti
  15:30 Kniha džunglí / kino pro děti
  18:00 Ostravák Ostravski / kino
  20:30 Krásné dny v Aranjuez / kino
30. 10. NE 10:30 Lichožrouti / kino pro děti
  13:00 Kniha džunglí / kino pro děti
  15:30 Kejklířské divadlo Vojty Vrtka / divadlo pro děti
  18:00 Takový je život / kino návraty
  20:30 Bosch: Zahrada pozemských rozkoší / dokument
31. 10. PO 18:00 Tohle je náš svět / kino
  20:30 Komorná / kino

PROGRAM KINA DLABAČOV - ŘÍJEN

Informace k jednotlivým titulům a cenám jsou uvedeny na www.dlabacov.cz.
Změna programu vyhrazena, pokladna a kavárna otevřena půl hodiny před začátkem představení.

kino-divadlo-kavárna



Praha 6 chce uzavřít výjezd z Blan-
ky. Praha 6 chce, aby magistrát nechal 
alespoň dočasně uzavřít výjezd z  tu-
nelového komplexu Blanka na Praš-
ném mostě. Důvodem je neutěšená 
dopravní situace v  okolí Vítězného 
náměstí. Podle starosty Prahy 6 Ondře-
je Koláře je situace neúnosná. Vedení 
radnice v  úterý 6. září zopakovalo,  že 
se dopravní situace zhoršila po ote-
vření tunelu Blanka. „Před spuštěním 
jsme žádali magistrát, aby přijal řadu 
opatření, která by zlepšila průjezdnost 
oblasti. Bohužel, po několikanásobném 
marném dovolávání nám nezbývá než 

veřejně magistrát vyzvat, aby se naši-
mi požadavky zabýval,“ uvedl starosta. 
Hustota dopravy se ještě zhoršila ne-
dávnou uzavírkou Korunovační ulice. 
Požadovaná opatření by tak měla trvat 
minimálně po dobu opravy této ulice, 
která má skončit v  polovině prosince. 
Mezi dalšími požadavky, které radnice 
zveřejnila, je otevření podzemních ga-
ráží na Prašném mostě a ve Studentské 
ulici, umístění takzvané světelné zá-
vory v Roztocké ulici a měřicích stanic 
v  Patočkově a  Svatovítské ulici, v  ulici 
Jugoslávských partyzánů a  na Velesla-
víně, zprůjezdnění ulice U Vorlíků a ob-

rácení jednosměrky v  Pelléově ulici. 
Dále radnice požaduje urychlené zbu-
dování záchytných parkovišť a  zákaz 
vjezdu kamiónů do Patočkovy a Evrop-
ské ulice. Vítěznému náměstí by měl 
ulevit roky chystaný obchvat, který je 
ovšem teprve ve fázi projektu.

Praha 6 schválila přestavbu kou-
paliště Petynka. Městská část Praha 6 
schválila přestavbu sportovně- relaxač-
ního areálu Petynka. Koupaliště by se 
mělo proměnit do konce roku 2019. Pů-
jde o  investici za zhruba 170  milionů 
korun. O  rozhodnutí rady informoval 
mluvčí radnice Martin Churavý. Opozič-
ní zelení radnici kritizují za to, že nevy-
psala architektonickou soutěž. „Akciová 
společnost SNEO, která areál vlastní, za-
čne v říjnu letošního roku na pokyn akci-
onáře připravovat projektovou dokumen-

taci s  cílem získat v  roce 2018  stavební 
povolení,“ uvedl mluvčí. V areálu vznik-
ne pětadvacetimetrový bazén, sauny, 
brouzdaliště a druhý bazén se surfo-
vou vlnou. Návštěvníkům bude sloužit 
restaurace. Otevřeno bude celoročně. 
Podobu areálu pomůže určit student-
ská soutěž určená studentům stavební 
fakulty. Podle zelených by ale měli mít 
v  přestavbě slovo architekti. Primátor-
čina náměstkyně Petra Kolínská řekla, 
že bude v budoucnu žádat, aby radnice 
na všechny projekty spolufinancova-

né městem vypisovaly architektonické 
soutěže. „Považuji za důležité, aby tomu 
tak bylo u všech významných staveb hra-
zených z  veřejných prostředků,“ uvedla. 
Akciová společnost SNEO má na starosti 
investice a správu nemovitostí Prahy 6.
Základní kapitál činí téměř 250 milionů 
korun. Stávající rada městské části firmu 
vloni reorganizovala, zrušila nákladné 
externí služby právníků a vyměnila ve-
dení firmy. Podle starosty Ondřeje Kolá-
ře bylo cílem „zpřetrhání klientelistické 
sítě a resuscitace firmy“.

Praha 6 udělila letošní ceny a čestná 
občanství městské části. Cenu městské 
části Praha 6 pro rok 2016 získali český 
profesionální handicapovaný cyklista 
Jiří Ježek a bývalý profesionální tenis-
ta Jan Kodeš. Nově byla letos udělena 
i cena městské části zahraniční osobnos-
ti, kterou se stal velvyslanec Spojených 
států amerických v České republice An-
drew H. Schapiro. 

„Osobnost i postoje pana velvyslance 
reprezentují ideály svobody, demokracie 

a vlády práva; tedy hodnot, které nás pojí 
nejen s ním osobně, ale i se zemí, kterou zde 
ofi ciálně zastupuje. Na radnici naší měst-
ské části tak bude mít dveře vždy dokořán 
otevřené,“ uvedl starosta Prahy 6 Ondřej 
Kolář. Celkem čtyři osobnosti získaly ten-
to rok čestné občanství Prahy 6. Novými 
nositeli tohoto význačného titulu jsou od 
nynějška ředitelka proslulého Dejvického 
divadla Eva Kejkrtová Měřičková, dlouho-
letá cvičitelka dětí v TJ Sokol – Hanspaulka 
Květoslava Prücknerová, doktor a váleč-

ný veterán Juraj Strauss a in memoriam 
vědec a první rektor Českého vysokého 
učení technického Stanislav Hanzl. Čest-
ná občanství uděluje městská část každý 
rok v rámci Dne Prahy 6 jako projev úcty 
a ocenění za hrdinství, osobní statečnost, 
celoživotní zásluhy a mimořádné umělec-
ké výkony. Čestné občanství je udělováno 
od roku 2002. Obě ocenění byla předá-
na už popatnácté. Slavnostní předání se 
letos uskutečnilo v  Oranžérii Břevnov-
ského kláštera. 

Nádraží Veleslavín získá chybějící 
eskalátor, ale zatím není jasné kdy. 
Pražský dopravní podnik zahájí výstav-
bu chybějícího eskalátoru ve stanici 
metra A Nádraží Veleslavín. Cestujícím, 
zejména na ruzyňské letiště, tam kvůli 
chybějícímu eskalátoru nosí zavaza-
dla nosiči. „Dozorčí rada Dopravního 

podniku uložila 15. září představenstvu 
bezodkladně zahájit investici výstavby 
eskalátoru ve stanici Nádraží Veleslavín,“ 
řekl náměstek primátorky Petr Dolínek. 
Kdy budou schody jezdit a na kolik 
přijdou, zatím není jasné. V  loňském 
roce při řešení problému s  chybějícím 
eskalátorem magistrát počítal s  nákla-

dy kolem 15 milionů korun. Ve Vele-
slavíně přestupují cestující z  metra na 
autobusovou linku na letiště v Ruzyni. 
Původně tam přestupní terminál nebyl 
plánován, nakonec se někdejší vedení 
města rozhodlo, že trasa A bude kon-
čit u nemocnice v  Motole a nepovede 
dál na letiště. 
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Generál Bečvář zahájil výstavu vě-
novanou historii tanků. Ve čtvrtek 15. 
září zahájil náčelník Generálního štábu 
AČR armádní generál Josef Bečvář další 
z pravidelných výstav na Vítězném ná-
městí před budovou Generálního štábu, 
tentokrát s názvem 100 let tanků. Sto let 
uplynulo od doby, kdy během bitvy na 
Sommě dne 15. září 1916 vyjely do boje 
první tanky. Sto let je současně stoletím, 
po které používají pancéřovaná vozidla 
českoslovenští vojáci. Vývoj se nezasta-
vil ani v následujících desetiletích a ar-
mády jich během druhé světové války 
nasadily řádově statisíce. Velké pozemní 

operace na východní a západní frontě by 
již nebyly bez tankových jednotek mysli-
telné. „Tankové jednotky tvořily důležitou 
součást exilového vojska na západě i na 
východě a nositelem jejich slavné historie 
je dodnes 73. tankový prapor v Přáslavi-
cích, vyzbrojený modernizovanými tanky 
T-72 M4 CZ. Příslušníci tohoto praporu 
tak i nadále zachovávají v české armádní 
struktuře tankistickou odbornost, bez níž 
se neobejdeme ani v budoucnosti. Přes 
všechny negativistické předpovědi nepatří 
tanky pouze do historie, naopak zaslouží 
si jak naši pozornost, tak příslušnou hr-
dost na jejich vojenské schopnosti,“ uvedl 

ve svém projevu generál Bečvář. Autor 
výstavy Ivo Pejčoch z Vojenské historic-
kého ústavu v Praze se při přípravě vý-
stavy zaměřil na dvě hlavní linie – vývoj 
ve světě a nasazení tanků ve světových 
i lokálních konfl iktech a historii česko-
slovenských ozbrojených sil. „Českoslo-
vensko patřilo v meziválečném období 
ke špičkám. Naši obrněnci měly vynikající 
kvalitu a výrobci s nimi dosahovali mi-
mořádných úspěchů i při exportu. Tanky 
československé výroby sloužily na čtyřech 
kontinentech,“ zdůraznil Pejčoch. Výsta-
va je volně přístupná veřejnosti a potrvá 
do 24. října 2016.

Den otevřených dveří na Fakultě tělesné výchovy a sportu. V sobotu 15. října se koná v areálu FTVS den otevřených dveří. 
Dopoledne bude věnované odborné veřejnosti a od 13 hodin bude fakulta otevřena všem zájemcům. Na webu FTVS si tak mů-
žete objednat testy nebo vyšetření. Odborníci nabídnou veřejnosti diagnostiku a konzultaci výsledků. Do akce se zapojí čtyři 
laboratoře, z nichž dvě vznikly loni díky poskytnutému grantu. 
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ÚT 4. 10.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 11. 10.
 sraz u Villy Pellé 
 16.00 

ÚT 18. 10.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 25. 10.
 Písecká brána 
 16.00 

SETKÁNÍ S BLANKOU BOHDANOVOU
Pozvání do diskusního klubu Tomáše Piláta přijala 
česká herečka, malířka a výtvarnice, divadelní 
pedagožka, členka činohry Národního divadla 
v  Praze, nositelka Ceny Thálie, držitelka cen 
Františka Filipovského za dabing. 

KULTURNÍ VYCHÁZKA S JOSEFEM 
VOMÁČKOU
Nové a staré Střešovice, kouzlo staré venkovské 
zástavby.

SPOLEČENSKÝ EXTREMISMUS –
ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Přednáška. Seznámení s právními aspekty extre-
mismu ve  lmových ukázkách.

OSUDY PREZIDENTŮ
Beseda s architektem a historikem architektu-
ry Zdeňkem Lukešem o jeho nové knize Praha 
Václava Havla v rámci aktuální výstavy v Písecké 
bráně, mapující pobyt prezidentů ČR na území 
Prahy.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ
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VÝTVARNÝ KURZ
úterý 10.00–12.00
a 12.00–14.00
KONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ 
CVIČENÍ
středa 10.00―11.00
a 11.00―12.00

ANGLICKÁ KONVERZACE
středa 10.00―11.00
a 11.00―12.00
FRANCOUZ.  KONVERZACE
čtvrtek 10.00―11.00
a 11.00―12.00
TAJ-JI
čtvrtek 10.00–11.00 
a 11.00–12.00

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

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V KURZECH: 
ANGLICKÁ KONVERZACE, TAJ-JI, KONDIČNÍ 
A REHABILITAČNÍ CVIČENÍ.

NABÍDKA PRAVIDELNÝCH KURZŮPROGRAM ⟶ ŘÍJEN 2016

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6



ÚVN otevřela školku pro děti svých 
zaměstnanců. Prvním zářijovým dnem 
zahájila provoz mateřská školka Ústřed- 
ní vojenské nemocnice – Vojenské fa-
kultní nemocnice Praha. Otevření fi-
remní školky pro děti zaměstnanců 
ÚVN mělo slavnostní ráz. Symbolické-
ho přestřižení pásky se společně s dět-
mi ujal ministr obrany Martin Strop-
nický a ředitel ÚVN profesor Miroslav 
Zavoral. „Školku jsme zřídili s  cílem vy-
tvořit co nejlepší podmínky pro práci 
našich zaměstnanců a ve snaze podpořit 
je v mnohdy nelehkém skloubení pracov-
ního a rodinného života. Z prvních ohla-
sů i reakcí dětí lze soudit, že jsou rodiče 
spokojeni, oceňují umístění i vybavení 
školky, její blízkost k  pracovišti, otvíra-
cí dobu, a především příjemné a klidné 
prostředí a kvalitní tým pedgogů,“ uvedl 
profesor Zavoral.

Ministr obrany předal dětem dárky -  
krtka a lego - a všem popřál, aby děti 
školku navštěvovaly rády a těšily se 
sem: „Ve statistikách čistoty ovzduší se 
uvádí, že právě zdejší lokalita patří k těm 
nejčistším v Praze. A to dětem moc přeju, 
je tu klidno, bezpečno a útulno. Dlouho-
době se snažíme pracovní podmínky pro 
vojáky a ostatní zaměstnance resortu 
a jím zřízených organizací neustále zlep-
šovat. ÚVN je zdárným příkladem, kde to 
funguje, tahle barevná veselá školka to 
jen potvrzuje,“ řekl ministr obrany Mar-
tin Stropnický. 

Školka pro děti zaměstnanců ÚVN 
se nachází v  nově zrekonstruovaných 

prostorách naproti hlavnímu vjezdu 
do ÚVN. Otvírací doba od 6.00 – 20.00 
hod. je stanovena tak, aby vyhovovala 
i zdravotníkům, kteří pečují o pacienty 
ve 12hodinovém směnném provozu. 
Školka má kvalitní výchovně vzdělá-
vací program. Začít spolu podle me-
zinárodních standardů, o děti pečuje 
odborný pedagogický tým, zajišťuje 
vyváženou stravu a pitný režim. Škol-
ka disponuje dvěma třídami – zele-
nou, s  kapacitou 24 míst a oranžovou, 
která má kapacitiu 20 míst. „Rodiče se 
o možnost umístění dětí velmi zajímají 
a k dnešnímu dni evidujeme již 35 žádos-
tí, mezi nimiž je i deset matek, kterým 
umístění dětí ve školce umožní návrat 
po mateřské dovolené. Věřím, že tato na-
bídka přispěje k dalšímu získávání nové-
ho personálu, ale hlavně i k udržení si již 
kvalitních zaměstnanců, které v nemoc-
nici máme,“ uvedla náměstkyně ředite-
le Lenka Gutová. Pracovní název školky 
je Střešovanka.

Proč název Střešovanka? Na to odpo-
vídá ředitelka školky Ivana Panochová. 
„Vybrat název tak, aby nebyl jen formál-
ní a ještě se líbil, je velmi obtížné. Ke zvo-
lení právě tohoto názvu vedly hned dva 
důvody. Prvním z  nich je fakt, že ÚVN je 
mezi starousedlíky po léta známa jako 
střešovická nemocnice, druhým je přene-
sený význam slova zastřešení, ve smyslu 
ochrana, kterou poskytuje ÚVN dětem 
svých zaměstnanců prostřednictvím 
firemní školky.“

ÚT 4. 10.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 11. 10.
 sraz u Villy Pellé 
 16.00 

ÚT 18. 10.
 Villa Pellé 
 16.00 

ÚT 25. 10.
 Písecká brána 
 16.00 

SETKÁNÍ S BLANKOU BOHDANOVOU
Pozvání do diskusního klubu Tomáše Piláta přijala 
česká herečka, malířka a výtvarnice, divadelní 
pedagožka, členka činohry Národního divadla 
v  Praze, nositelka Ceny Thálie, držitelka cen 
Františka Filipovského za dabing. 

KULTURNÍ VYCHÁZKA S JOSEFEM 
VOMÁČKOU
Nové a staré Střešovice, kouzlo staré venkovské 
zástavby.

SPOLEČENSKÝ EXTREMISMUS –
ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Přednáška. Seznámení s právními aspekty extre-
mismu ve  lmových ukázkách.

OSUDY PREZIDENTŮ
Beseda s architektem a historikem architektu-
ry Zdeňkem Lukešem o jeho nové knize Praha 
Václava Havla v rámci aktuální výstavy v Písecké 
bráně, mapující pobyt prezidentů ČR na území 
Prahy.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ
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VÝTVARNÝ KURZ
úterý 10.00–12.00
a 12.00–14.00
KONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ 
CVIČENÍ
středa 10.00―11.00
a 11.00―12.00

ANGLICKÁ KONVERZACE
středa 10.00―11.00
a 11.00―12.00
FRANCOUZ.  KONVERZACE
čtvrtek 10.00―11.00
a 11.00―12.00
TAJ-JI
čtvrtek 10.00–11.00 
a 11.00–12.00

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

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V KURZECH: 
ANGLICKÁ KONVERZACE, TAJ-JI, KONDIČNÍ 
A REHABILITAČNÍ CVIČENÍ.

NABÍDKA PRAVIDELNÝCH KURZŮPROGRAM ⟶ ŘÍJEN 2016

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6



Můžete stručně představit his-
torii a současnost Českého olym-
pijského výboru?

Historie Českého olympijského výboru 
sahá až do 19. století, založen byl 18. května 
1899, jeho prvním předsedou byl Jiří Stani-
slav Guth-Jarkovský, který byl velmi činný 
i v mezinárodním dění. Češi se od samého 
počátku novodobé olympijské historie po-
díleli na utváření olympismu. Stejně jako 
tehdy i dnes se snažíme hlavně rozvíjet a ší-
řit olympijské ideály a zabezpečovat účast 
České republiky na olympijských hrách. Ve-
dle toho však pracujeme na řadě projektů, 
jejichž cílem je zlepšit postavení sportu ve 
společnosti a přístupu lidí k němu. V rámci 
našich aktivit se snažíme lidem ukázat, že 
sport by měl být součástí jejich zdravého ži-
votního stylu, protože se díky němu budou 
cítit lépe, proaktivně zapracují na prevenci 
civilizačních chorob a protože jim pomůže 
i v dalších oblastech života. Nejde o to, že 

ze všech dětí by měli vyrůst vrcholoví spor-
tovci. Vždyť třeba i pro špičkové lékaře je fy-
zická kondice základem k tomu, aby mohli 
vykonávat své povolání.

Jak je ČOV fi nancován?
Vedle fi nancování ze státních dotač-

ních programů prostřednictvím Minis-

terstva školství, mládeže a tělovýchovy 
využívá ČOV příjmy také ze svých marke-
tingových aktivit prostřednictvím České 
olympijské, a.s., kterou ze 100 % vlastní. 
Další příjmy jsou alokovány ze strany Me-
zinárodního olympijského výboru nebo 
konkrétní granty z Olympijské Solidarity 

SPORT JE SOUČÁSTÍ ŽIVOTNÍHO STYLU
Rozhovor s  generálním sekretářem Českého olympijského 
výboru Petrem Graclíkem o českém olympijském hnutí
a jeho projektech.

Petr Graclík je absolventem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Reprezentoval Českou republiku v bi-
atlonu a byl trenérem biatlonového reprezentačního družstva B. Před svým působením v ČOV rovněž vykonával funkci 
generálního sekretáře Svazu lyžařů ČR.

S našimi úspěšnými olympioniky
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pro sportovní svazy na přípravu, vzdělá-
vání trenérů, zahraniční stáže a kempy 
atd.  V  letech 2013 – 2016 byl ČOV rov-
něž příjemcem darů z loterijních společ-
ností zabývajícími se kurzovními sázka-
mi, stíracími losy a číselnými loteriemi 
dle novely loterijního zákona. Všechny 
tyto prostředky směřují do sportovního 
prostředí na projekty a podporu svazů 
a střešních organizací pro práci s mládeží 
do juniorského věku.

Nedávno skončily letní olympijské 
hry v Rio de Janeiru. Jak hodnotíte vý-
kony českých sportovců?

Velmi dobře. Jsem přesvědčený o tom, 
že úplně každý člen týmu podal maxi-
mální výkon, který v daný okamžik podat 
mohl. Ne každý může získat medaili, vždy 
je třeba se na výkony podívat v souvislos-
tech. Velmi si vážím toho, jaká v Riu vznik-
la mezi českými sportovci parta, jak se 
navzájem podporovali a fandili si. Přenes-
li si to mimochodem i na nedávné přijetí 
prezidentem republiky na Pražském hra-
dě, kde se opět celá výprava z Ria mohla 
setkat a zavzpomínat.

Není 10 medailí přece jen málo?
A proč se vám to zdá málo? Deset me-

dailí získal český tým i na olympijských 
hrách v  Londýně, takže v  tomto ohledu 
český sport v  Riu nijak nezaostal. Ano, 
v pořadí národů jsme byli níže vzhledem 
k  tomu, že jsme získali jednu zlatou me-
daili, dvě stříbra a sedm bronzových, ale 
zase se na věci podívejte v souvislostech. 
Na hry jsme jeli s  nejmenší výpravou za 
poslední roky. Nezapomeňte na pět čtvr-
tých míst a další výborná umístění nebo 
další faktory, které hrály roli. Takový je 
sport. Sám to moc dobře znám vzhledem 
k tomu, že jsem se závodně věnoval biat-
lonu. Oproti řadě jiných zemí navíc není 
podpora sportu v  Česku tak výrazná. 
Nyní se to snad vzhledem k  plánům na 
navýšení fi nančních zdrojů ze státního 
rozpočtu změní.

Kolik jste rozdělili na odměnách za 
umístění a podle jakých kritérií?

Odměny pro medailisty i členy jejich 
doprovodu se oproti předchozím olym-
pijským hrám zvýšily. Pro individuálního 
zlatého olympijského medailistu je urče-
na odměna ve výši 1,75 milionu korun, za 
stříbro je 875 tisíc a za bronz 525 tisíc ko-
run. (Přesný přehled odměn a jejich dělení 
najdete na internetové adrese www.olym-
pic.cz/upload/fi les/VV-COV-Navrh-odmen-
-za-zisk-medaile-v-Riu-2016.pdf.)

Jaké bylo technické zázemí českého 
týmu v Riu? Museli jste pro naše spor-
tovce dovybavovat přidělené prostory?

Olympijská vesnice jako taková byla 
velmi hezká, i když měla své nedostat-
ky. My jsme ale do Ria odjížděli s tím, že 

chceme poskytnout sportovcům nejlep-
ší možný servis. Předseda ČOV Jiří Kejval 
třeba přišel s nápadem, že pro sportovce 
zajistíme speciální matrace, jelikož dob-
rý spánek před nejdůležitějšími závody 
je velmi důležitý. Šéf mise Martin Doktor 
se svým týmem ze sportovního úseku se 
úkolu chopil a vše potřebné v  Riu zajis-
tili. Každý olympionik měl přichystanou 
matraci na míru podle výšky a váhy. Měli 
jsme připravené výborné medicínské 
zázemí, sportovcům byli k dispozici špič-
koví lékaři, fyzioterapeuti a maséři. Dbali 
jsme i na různé detaily, aby se sportov-
ci cítili v  sídle české mise jako doma. 
A také na to, aby český tým byl v olym-
pijské vesnici nepřehlédnutelný. Proto 
na domě, kde jsme bydleli, svítila večer 
několikametrová silueta Emila Zátop-
ka, tedy motiv, který provází český tým 
v olympijském roce. 

Setkali se naši sportovci nebo funk-
cionáři v  Riu s  nějakými nedostat-
ky ze strany pořadatelů? Fungovalo 
vše tak, jak mělo?

Různé nedostatky jsme řešili, zejména 
před startem her a na jejich začátku. Šlo 
hlavně o problémy s  ubytováním. Ale 
řekli jsme si, že tím nebudeme sportovce 
otravovat. Domů jsme posílali pozitivní 
zprávy a opravdu jsme pro ně připravili, 
pevně věřím, špičkové zázemí. Vzali jsme 
to jako potíže, se kterými se musíme po-
prat, i když to někdy bylo složité. Velký dík 
patří celému přípravnému štábu Českého 
olympijského týmu. Tenhle přístup se vy-
platil, i sportovci pak vnímali problémy 
s  humorem. Třeba když praskly v  našem 
domě v 10. patře stoupačky a voda se vali-
la desítky minut po schodišti, veslař Ondra 
Synek to glosoval na svém facebookovém 
profi lu, že je rád, že může konečně vyu-
žít fasované plavky z olympijské kolekce. 

Občas nefungovala logistika dle představ, 
ale naštěstí nikdy nikdo nezmeškal svůj 
start nebo nezůstal viset na letišti.

Řešil nebo bude se ČOV zabývat ne-
šťastnou kauzou nominace/nenomina-
ce Martiny Sáblíkové?

Případ Martiny Sáblíkové řešil náš práv-
ní tým přímo v  Riu a až do konce jsme 
bojovali o šanci na její start. Martina je 
úžasná sportovkyně a bojovnice, což 
prokázala i tím, že do Ria odjela bojovat 
i o malou šanci. Nechci spekulovat, do 
jaké míry byla nominační kritéria UCI ne-
jasná,  nebo zavádějící, ale ocenil jsem, že 
Martina chtěla závodit a pevně věřím, že 
nám ještě v  budoucnu dokáže, že mezi 
ženskou cyklistickou elitu právem patří.

V Riu byl i Český dům. Byl o něj zájem 
a kolik měl návštěvníků?

V průběhu her navštívilo Český dům 
přibližně čtyřicet tisíc lidí, což je skvělé 
číslo. Nechodili tam samozřejmě jen Češi, 
ale bavili se tam zejména Brazilci. Obdi-
vovali výrobky českých fi rem, které si tu 
mohli prohlédnout, děti se proháněly 
na koloběžkách české výroby. A prožívat 
s  nimi fi nále olympijského fotbalového 
turnaje s jejich vysněným týmem na hřišti 
byl zážitek. Stejně jako slavit tu medai-
le a úspěchy s českými sportovci a členy 
jejich doprovodu. Český dům poskytnul 
také skvělé zázemí partnerům Českého 
olympijského týmu a VIP hostům.

Je něco, co bylo na letošní olym-
piádě výjimečné?

To, že se poprvé konala na jihoameric-
kém kontinentu. V  pozitivním i negativ-
ním duchu. Ale nejvíc výjimečná byla par-
ta v českém týmu.

Kdy a jak vznikl nápad na olympij-
ské parky pro širokou veřejnost? Prý se 
touto koncepcí nechali od Čechů inspi-
rovat i jiné státy?

Jan Kudlička (první sedící zleva), David Svoboda (první sedící zprava)
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Olympijský park jsme poprvé uvedli při 
olympijských hrách v Soči, kdy na Letnou 
přišlo více než 400 tisíc lidí. Vznikl proto, 
aby si fanoušci mohli vychutnat olym-
pijské hry, i když pro ně byly relativně 
daleko. A to nejen pasivně, ale také aktiv-
ně. Aby si rodiče s dětmi i všichni ostatní 
fanoušci mohli vyzkoušet různé sporty 
a přitom fandit. Jelikož v nejbližší době se 
olympijské hry v Evropě nekonají, pokra-
čujeme v  tomto konceptu. A pracujeme 
na tom, aby se rozšířil i do dalších zemí. 
Už letos byly olympijské parky například 
v  Nizozemsku a Belgii. Chytali se na ně 
také Němci, ale následně od tohoto téma-
tu upustili a lokaci postoupili pro potřeby 
imigračních aktivit a zázemí pro uprchlíky.

Jaká byla návštěvnost olym-
pijských parků Lipno, Pardubice, 
Plzeň a Ostrava? 

Všechny čtyři parky dohromady na-
vštívil na milion fanoušků, branami nej-
většího lipenského parku prošlo téměř 
350 tisíc návštěvníků. To jsou úžasná čís-
la. Jen na Lipně se mohli lidé setkat s 55 
olympijskými medailisty. A mnozí letošní 
olympionici z  Ria si tu vychutnali od fa-
noušků báječné přivítání, když se vrátili 
z her. To byl zážitek pro ně i pro návštěvní-
ky. V samotném parku a okolních obcích 
kolem přehrady se prezentovalo téměř 50 
sportovních svazů se svými sporty a záze-
mím. Rodiče i děti si mohli vše vyzkoušet. 
Některé svazy organizovaly také vlastní 
závody během her se zázemím v  parku. 
Např. kanoisti uspořádali pod Lipenskou 
přehradou Mistrovství České republiky 
vodních slalomářů za účasti olympioniků. 
Mezi dalšími jsme v  parku prezentovali 
také naše projekty jako Sazka olympijský 
víceboj, Odznak všestrannosti olympij-
ských vítězů a Česká olympijská nadace. 
Vše na podporu sportu mládeže. V parku 
se prezentovali také partneři Českého 
olympijského týmu se svojí hospitalitou 
a sportovními aktivitami pro všechny 
návštěvníky, např. Škoda auto poskytla 
skvělý servis při logistice hostů a hlavně 
olympioniků, kteří přijeli na Lipno pozdra-
vit fanoušky po jejich návratu z Ria.

Počítáte s olympijskými parky pro fa-
noušky i do budoucna?

Jednoznačně ano. Již za rok a půl 
máme před sebou zimní olympijské hry, 
které se budou konat v Jižní Koreji a par-
ky v  ČR ji jistě přinesou k  našim fanouš-
kům a sportovcům.

Oblečení českých olympioniků bývá 
ceněno a líbí se. Jak vznikají návrhy 
a kdo je schvaluje? 

Na jedné straně testují materiály, střihy 
a jednotlivé druhy oblečení samotní spor-
tovci. Jde o to, aby jim oblečení co nejvíce 
vyhovovalo. Na druhé straně jsou pak mo-

tivy, které můžeme díky spolupráci s fi rmou 
Alpine Pro aplikovat. Ve Vancouveru zaujaly 
výrazné kruhy. Při přípravě kolekcí pro Lon-
dýn a Soči jsme se inspirovali uměním, a to 
díly Františka Kupky a Alfonse Muchy. Pro 
Rio se stala motivem stylizovaná postavička 
Emila Zátopka, kterou do grafi cké podoby 
ztvárnil akademický malíř Milan Jaroš.

Máte už představu, jak bude vypadat 
oblečení na příští olympiádě?

Olympijské hry jsou za necelý rok a půl, 
na spoustě věcí se již pracuje. Ale víc 
bych vám prozradit stejně nemohl. Bude-
me k  tomu dělat hodně „povyku“, nech-
te se překvapit.

Před nedávnem zemřela Věra 
Čáslavská. Co znamenala pro naše 
olympijské hnutí?

To se jen těžko popisuje slovy. Věra 
Čáslavská byla výjimečná – jako sportov-
kyně i jako osobnost. S jedenácti olympij-
skými medailemi je nejúspěšnější českou 
sportovkyní. Vedle toho však zastávala 
pevné názory. Zasadila se o spoustu důle-
žitých věcí v českém sportovním prostře-
dí. Podporovala český sport a sportovce 
– nejen ty nejúspěšnější, ale i ty nejmenší. 
Do posledních dnů byla sportu nablízku. 
Posílala třeba motivační SMS našim spor-
tovcům do Ria. Všem nám bude chybět.

Jaký odkaz zanechala pro 
české sportovce?

Viděli jste rozloučení s paní Věrou v Ná-
rodním divadle? Na jevišti vzpomínali její 
souputníci i současní sportovci. Pusťte si 
záznam – sami sportovci vám řeknou nej-

lépe, jak velkým vzorem, osobností, pod-
porou a ženou velkého srdce pro ně byla.

Kam by bylo možno Věru Čáslavskou 
zařadit v kontextu světového sportu?

Rozhodně mezi největší osobnosti. 
Nejen počtem medailí, ale tím, jaká byla. 
Uvědomují si to také všichni čelní před-
stavitelé mezinárodního sportovního 
hnutí, kteří kondolovali rodině a českému 
sportovnímu prostředí.

ČOV má celou řadu projektů. Které 
považujete za nejzajímavější?

Vrátím se na začátek k tomu, že chce-
me lidem ukázat sport jako součást zdra-
vého životního stylu. Ať už v  olympij-
ských parcích, při T-Mobile Olympijském 
běhu, nebo v rámci dalších aktivit Česko 
sportuje. V  posledních dnech odstarto-
val další ročník projektu Sazka Olympij-
ský víceboj, díky kterému mohou děti 
ve školách při tělocviku zjistit, pro jaké 
sporty mají největší předpoklady a kde 
se jim mohou věnovat. Různými cestami 
je motivujeme k tomu, aby se zlepšova-
ly – ať už jen v porovnání samy se sebou 
nebo třeba při soutěžení v rámci Odzna-
ku všestrannosti olympijských vítězů. 
Chceme jim sport ukázat jako zábavu, 
protože jakmile vás sport jednou chy-
tí, už vás nepustí. Velmi si také vážíme 
podpory ze strany společnosti Přerost 
a Švorc Auto zapůjčením několika vozů 
Škoda Rapid pro podporu logistiky ko-
lem výše zmíněných projektů.

Jiří Hruška
foto: archiv ČOV

S Evou Samkovou
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Je až neuvěřitelné, kolik rozmanitých 
činností lze vměstnat do čtyř hodin jed-
noho odpoledne. Jak by ne, když uvá-
žíme, že jeho patrony, nebo chcete-li 
organizátory, jsou instituce tak rozdílné, 
ale v tomto případě jednající ve stejném 
zájmu a se stejným cílem, tj. pobavit, in-
formovat a poučit především děti, jejich 
dospělý doprovod jakož i všechny další 
zájemce o tuto akci. „Zastávka volný čas/
Vypich 2016“ se konala ve středu 7. září 
2016 od 14 do 18 hodin v prostoru Dět-
ského dopravního hřiště Vypich. 

Organizátory pestrého odpoledne byly 
Dům Dětí a Mládeže Praha 6 – Řepy, Cent-
rum sportu Dědina a BESIP Team Minister-
stva dopravy ČR, který, jak sám tvrdí, dává 
přednost osobnímu zážitku před nudným 
vysvětlováním. Ve zmíněném odpoledni 
bylo vše, co děti baví: hry a bezstarostnou 
zábavu, sport, tvořivé dílny rozvíjející je-
jich vlohy pro umělecké obory i technic-
ké zájmy, a protože se vše odehrávalo na 
dětském dopravním hřišti, účastníky ne-
minul ani adrenalin při řešení zapeklitých 
dopravních situací. Tradičně nechybě-
ly ukázky první pomoci nazvané HELPÍK.

Děti si vybíraly, zda si ve výtvarné díl-
ně vyrobí záložku nebo pomalují obli-
čej sobě či kamarádovi, dělaly rambajz 
a krotily zvuk v  hudebním stánku nebo 
si zkusily vytvořit vlastní záznam zvuku 
či videa v dětském televizním studiu. Pro 
neposedy byla připravena trampolína, 
skákací hrad a skákací boty, a pokud chtě-
ly lítat s rozvahou a záměrem, pak mohly 
vyzkoušet skutečné závodní disciplíny, 
jako jsou orientační běh, stolní tenis ane-
bo fl orbal; odvážní mohli vyzkoušet jízdu 
na  koni. Nic ale nebylo jen tak, motivací 
byly soutěže, v  nichž šlo o skutečné ví-
těze a skutečné ceny. Velkou, a bezpo-
chyby vtipnou podívanou pro přihlížející 
a fyzicky náročnou pro zúčastněné byla 
například soutěžní atrakce pro  šest hrá-
čů nazvaná Zametač. Je založená na otá-
čení pohyblivého ramene, před kterým 
hráč musí uskočit výskokem a  dopadem 
zpátky na  stupínek. Rychlost otáčení 
zrádného ramene se  postupně zvyšuje, 
až  na  dopadovém stupínku nezůstane 
ani jeden soutěžící. Lákadlem pro malé 
i velké koumáky technického typu byly 

ukázky fungování a práce 3D tiskárny, lé-
tání s leteckými modely pomocí RC simu-
látoru Phoenix Pro V5.0 a zajímavé ukázky 
z projektů Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Vraťme se ještě k jízdě na koni. Kůň zde 
nebyl jediným zástupcem živočišné říše. 
Návštěvníci tu mohli uvidět i exotičtější 
kousky - kozu kamerunskou, chameleona, 
želvu a také papouška. Tyto živé exponáty 
pocházely ze stájí, kotců, akvárií a voliér 
obecně prospěšné společnosti Zoopark 
Zájezd. „Jsme zoo, malá tak akorát, spíše 
zoopark, na stejně malé vesnici Zájezd ne-
daleko Buštěhradu, kousek od Kladna 
a hned vedle Okoře, odtud náš název,“ vy-
světlovala Karina Fraňková z oddělení ko-
munikace, PR a marketingu Zooparku Zá-
jezd. „Zoo jsme založili v roce 1998, protože 
jsme věřili tomu, že to dokážeme. Chováme 
už přes  40 druhů exotických  a domácích 
zvířat, například čtyři druhy lemurů a dráp-
katých opiček, velbloudy, lamy, surikaty, 
karakaly, rysy ostrovidy, včetně známého 
Blonďáka, klokany a různé druhy papoušků 
a dravých ptáků. V letních měsících tu 
najdete  jedinečnou expozici chameleonů. 
Nejen pro děti zde máme otevřený kontaktní 
koutek s domácími zvířaty. Po celý rok navíc 
připravujeme nejrůznější zábavné a naučné 
programy, např. komentovaná krmení 
nebo prohlídky s průvodcem.“ 

„Zastávka volný čas/Vypich 2016“ byla 
odpolednem pro celou rodinu. I dospě-
lí zde našli pro sebe hodně zajímavého. 
Tak například ukázky techniky a  činnos-
tí Policie ČR,  která zde měla informační 
stánek a stánek dopravní policie, mobilní 
informační centrum připravila i metropo-
litní Městská policie hl.  m.  Prahy. Sofi sti-
kovanou techniku představil Hasičský 
záchranný sbor hl.  m.  Prahy a Hasičský 
záchranný sbor podniku Letiště Praha. 
Ukázku fungování modulu hromadného 
neštěstí  GOLEM v  praxi předvedla Zdra-
votnická záchranná služba hl.  m.  Prahy. 
Jen málokdo ví, jak funguje celní úřad. 
Možnost nahlédnout do denního konání 
takové instituce nabídl v  zábavném od-
poledni program Celního úřadu pro hlav-
ní město Prahu, který představil činnost 
celní správy při ochraně území České re-
publiky proti nebezpečnému zboží, jako 
jsou např. drogy, zbraně, výbušniny, ale 

i hračky, potraviny a další nebezpečné vý-
robky. Součástí prezentace byla i ukázka 
výcviku služebních psů a techniky, s  níž 
celní správa disponuje, a také výstavka 
zadržených exponátů ohrožených druhů 
živočichů a rostlin, jež jsou chráněny me-
zinárodní úmluvou CITES. 

Bylo také možné jednoduše odpočívat 
v příjemném odpoledni, jehož pestrost 
a kvalitu doplnily koncerty populárního 
Jaroslava Uhlíře s kapelou, který byl TOP 
hostem odpoledne na Vypichu, a vychá-
zející hvězdy české pop music Evy Ma-
tějovské, vítězky rozhlasové pěvecké 
soutěže z  r. 2012 Česko zpívá. Slyšet ji 
mohli diváci televizních seriálů v duetech 
s  Petrem Kolářem, Vaškem Patejdlem, 
Markem Ztraceným nebo Davidem Dey-
lem a také návštěvníci loňského projektu 
Nejúspěšnější sportovec roku, který pro-
bíhala ve 34 městech po celé republice.

A protože k hudbě neodmyslitelně pa-
tří tanec – a jsou takoví opovážlivci, kteří 
tvrdí, že tanec byl prvotní a teprve z něj 
se hudba vyvinula - , i ten byl v nabídce 
odpoledne „Zastávka volný čas/Vypich 
2016“, protože tanec je zaručeným pro-
středkem, jak protáhnout tělo a osvěžit 
ducha. Taneční dílnu vedla lektorka Ště-
pánka Mancová, absolventka taneční 
konzervatoře, v  současnosti studující ta-
neční školu v zahraniční. 

Akce se konala pod záštitou náměstka 
primátorky hlavního města Prahy
Petra Dolínka.

(red)

LETECKÉ MODELY,
SPORT, HUDBA, HRY I SURIKATY

A MNOHO DALŠÍHO
to byla Zastávka volný čas/Vypich 2016
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O D   N E M O C I  K E   Z D R A V Í

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
V NEMOCNIČNÍM PROSTŘEDÍ

2. část

Minule jsme psali o velkém cviče-
ní zaměřeném na ochranu osob před 
ozbrojeným útočníkem, které v  Ústřed-
ní vojenské nemocnici proběhlo na 
počátku srpna. Jaké další metodické 
nácviky krizových situací provádíte se 
zaměstnanci ÚVN? 

Nácvik považujeme za velmi důležitý. Ne-
jen v  rámci nemocnice provádíme praktic-
ké nácviky, ale zapojujeme se i do nácviků, 
které pořádají ve své působnosti zástup-
ci Integrovaného záchranného systému 
hl. města Prahy. 

Pro zaměstnance ÚVN se snažíme každý 
rok vybrat některý z metodických nácviků, 
který by odpovídal reálné krizové situaci. 
Cílem těchto nácviků je prověřit praktickou 
činnost personálu a připravenost nemocni-
ce k řešení dané mimořádné události. 

Mezi takové nácviky můžeme počítat 
např. hromadný příjem zraněných osob, 
nácvik příjmu pacienta s vysoce nakažlivou 
nemocí, procvičujeme i vybrané typy ha-
várií, kdy prověřujeme činnost vyplývající 
z vnitřního havarijního plánu, v rámci požár-
ní bezpečnosti prověřujeme požární evaku-
aci osob či praktické cvičení hašení požáru 
za pomoci místní požární jednotky Hasič-
ského záchranného sboru hasičské stanice 
č. 2 Petřiny.   

Naposledy to byl již zmíněný a v nemoc-
ničním prostředí ojedinělý nácvik ochrany 
osob při napadení agresivním a ozbrojeným 
útočníkem, který jsme provedli ve spoluprá-
ci s  Policií ČR. Tohoto cvičení se zúčastnilo 

cca 120 osob z řad zaměstnanců ÚVN a Poli-
cie ČR včetně tří kaskadérů - útočníků.

Tomuto nácviku předcházela řada odbor-
ných i praktických seminářů, které měly za cíl 
vysvětlit postupy činností nejen personálu 
nemocnice, ale i postupy policie, která zasa-
huje proti ozbrojenému útočníkovi.  

Zabýváte se problematikou bezpeč-
nosti také v souvislosti s terorismem?

Ano, v rámci fyzické bezpečnosti se zabý-
váme touto problematikou, a to ve spolu-
práci s příslušnými bezpečnostními složka-
mi, do jejichž působnosti tato činnost spadá. 
Zde se snažíme uvádět do praxe příslušná 
bezpečnostní a režimová opatření, která 
mají za cíl minimalizovat rizika ohrožující 
bezpečnost nejen našich pacientů, návštěv, 
ale i personálu nemocnice.

Dále se podílíme, ve spolupráci s Integro-
vaným záchranným systémem, na koordina-

ci činností při plánování opatření k odvráce-
ní mimořádných událostí a řešení krizových 
situací, které svým charakterem zasahují i do 
činnosti nemocnice.

Při mimořádných událostech mohou 
být kromě zdravotnického personá-
lu ohroženi i běžní pacienti, kteří však 
nijak vyškoleni nejsou. Co byste pora-
dil jim, jak se mají v  takovém případě 
nejlépe zachovat?

Uvedu několik základních rad, platných 
při mimořádných událostech:

1) Nejjednodušší způsob obrany je útěk. 
Pokud existuje možnost útěku, tak utíkej-

te. Abyste mohli utéct, je důležité vědět, kde 
jsou únikové východy a jak se nejrychleji do-
stat do bezpečí. Zjistěte si, které schodiště je 
zamčené a které volné. Utíkejte, i když je ces-
ta komplikovaná. Hlavní je dostat se mimo 
zónu přímého rizika ohrožení. Nestarejte 

I ve zdravotnických zařízeních se lze setkat se situacemi, kdy agresivní chování některých jedinců přerůstá z verbálního 
napadení do fyzického, které může způsobit újmu na zdraví nejen zdravotnickému personálu, ale i pacientům. Skloubit 
bezpečnostní a režimová opatření např. s běžným ambulantním provozem není ve zdravotnictví jednoduché. 

Mezi „nejrizikovější“ pracoviště patří Emergency - Pohotovostní a úrazová ambulance – a psychiatrické oddělení. Na 
ostatních klinických odděleních se jedná spíše o ojedinělé případy. 

O problematice mimořádných událostí ohrožující bezpečnost osob v nemocničním prostředí jsme hovořili s vedoucím 
Odboru bezpečnosti a krizového řízení ÚVN Ing. Jiřím Hájkem. 
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se o své věci. Pokud to jde, pomozte dru-
hým. Cestou informujte o nebezpečí ostat-
ní a vybízejte je k opuštění prostoru, pokud 
to situace umožňuje, zabraňte jim vstup do 
nebezpečné zóny. Jestliže s vámi nepůjdou, 
nestarejte se o ně. Držte se mimo nebezpeč-
nou zónu. Do místa incidentu se nevracej-
te. Volejte polici mimo nebezpečnou zónu 
a poslouchejte jejich pokynů.

2) Pokud situace nedovoluje utíkat do bez-
pečného prostoru, pak se někam schovejte. 

Nejlepší úkryt je ten, kam útočník nevidí. 
Jinými slovy, mimo přímý vizuální kontakt 
s útočníkem. Pozor na dveře, které jsou pro-
sklené a na skrýš, která se může stát pastí. 
Snažte se zůstat v klidu, chladná hlava vám 
pomůže vymyslet únikový plán, jednejte 
rychle. Vyberte vhodné místo, kde se může-
te bezpečně schovat. Pokud to bude možné, 
zamkněte dveře a vytvořte před ně překáž-
ku (barikádu) pomocí předmětů, které stíží 
útočníkovi vstup do místnosti. Vypněte zvuk 
i vibrace telefonu, nezůstávejte v  prostoru 
dveří, skrčte se k zemi, pošlete SMS. Jestliže 
je možné mít v místnosti tmu, pak zhasněte 
světlo. Čekej na příchod policie. Čekejte na 
signál o bezpečném prostoru. 

3) Poslední možností je boj. 
Ačkoliv je to až ta poslední možnost, buď-

te na ni připraveni. Zatímco se budete scho-
vávat, přemýšlejte, jak se můžete bránit pro 
případ, že k vám přijde útočník. Vaším cílem 
bude útočníka rozhodit nebo zneškodnit. 
Důležité je odhodlání a agrese. Využijte mo-
ment překvapení. I křik nebo házení věcí 
může pomoci útočníka vyvést z  míry, od-
vrátit jeho pozornost nebo ztratit koncent-
raci, při které se pak bude hůře soustředit na 
útok vedený vůči ohroženým osobám.  

Je potřeba zdůraznit, že uvedené rady se 
týkají jen skutečně mimořádných situací. 

V ÚVN působí Rescue tým.
O co se jedná?

Rescue tým je novinka, která si tepr-
ve získává v systému ochrany své místo. 

Koncept Rescue Task Force jsme převzali 
z  USA, zejména díky větším zkušenos-
tem tamní policie a zdravotníků s touto 
problematikou. Zjednodušeně jde o za-
řazení zdravotníků do zásahového týmu 
(v druhém sledu, první tým má jediný cíl 

– eliminaci útočníka). Cílem je včasné po-
skytnutí zdravotní péče - život zachraňu-
jících léčebných intervencí. V zásadě jde 
o to, že oběti aktivních útočníků, teroristů, 
šílených střelců apod. mají nejčastěji pe-
netrující (pronikavá) poranění – střelná, 
bodná, střepinová apod. Můžeme vlast-
ně říct, že se jedná o válečná poranění. 
Ze zkušeností z bojových operací víme, 
že takováto zranění bez rychlé pomoci 
způsobují smrt během pár minut, a to na 
masivní zevní krvácení (zejména končeti-
nové), na udušení (obstrukce dýchacích 
cest) nebo na tenzní pneumothorax. Tato 
zranění jsou sice života ohrožující, ale 
v  případě, že se ke zraněnému dostane 
včas zkušený zdravotnický personál, který 
je schopen poskytnout první pomoc, pak 
lze minimalizovat ztráty na životech. 

Doba se mění a s ní i hrozby spojené s čet-
ností a brutalitou útoků, z toho plyne, že se 
musí změnit i přístup zdravotnických složek 
k těmto rizikům.

Jiří Hruška
foto: ÚVN
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říjen 2016

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

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

říjen 2016

01. 10. SO POCTA JIŘÍMU SUCHÉMU
ANEB ZNÁM JEŠTĚ STARŠÍ LIDI...

02. 10. NE POCTA JIŘÍMU SUCHÉMU
ANEB ZNÁM JEŠTĚ STARŠÍ LIDI...

06. 10. ČT OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
07. 10. PÁ KDYBY TISÍC KLARINETŮ
08. 10. SO ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY 16:00
10. 10. PO HODINY JDOU POZPÁTKU
11. 10. ÚT KYTICE
12. 10. ST ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
14. 10. PÁ ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
15. 10. SO A DNES HRAJEME JAZZ (JANA KOUBKOVÁ)
21. 10. PÁ ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY
22. 10. SO PRSTEN PANA NIBELUNGA 16:00
25. 10. ÚT KYTICE
27. 10. ČT SKLENĚNÉ PRKNO
28. 10. PÁ DVEŘE DOKOŘÁN PRO RADIMA SCHWABA

- MISTERO BUFFO
18:00

29. 10. SO ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC 16:00

HOSTÉ :
03. 10. PO VŠECHNOPÁRTY
04. 10. ÚT VŠECHNOPÁRTY
09. 10. NE SALOME - PÁSMO PÍSNÍ KARLA KRYLA
17. 10. PO VŠECHNOPÁRTY
18. 10. ÚT VŠECHNOPÁRTY
20. 10. ČT DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
23. 10. NE PATROLA ŠLAPETO 15:00
23. 10. NE PATROLA ŠLAPETO
24. 10. PO DEJVICKÁ LIVE! - VEČERY S PRAHOU 6
31. 10. PO VŠECHNOPÁRTY

01. 10. SOBOTA 14:00 + 16:30 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ

02. 10. NEDĚLE 10:30 + 14:00 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ

04. 10. ÚTERÝ 10:00 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ

05. 10. STŘEDA 19:00 DĚJINY KONTRA SPEJBL

06. 10. ČTVRTEK 10:00 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ

07. 10. PÁTEK 10:00 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ

08. 10. SOBOTA 14:00 + 16:30 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ

09. 10. NEDĚLE 15:00 + 17:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

    TRUTNOV

11. 10. ÚTERÝ 10:00 + 14:30 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ

12. 10. STŘEDA 10:00 HURVÍNKOVO PŘÁNÍ

13. 10. ČTVRTEK 10:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA

15. 10. SOBOTA 14:00 +16:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA

16. 10. NEDĚLE 19:00 TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM

    CHRUDIM

19. 10. STŘEDA 19:00 SPEJBL VERSUS DRÁKULA

29. 10. SOBOTA 14:00 + 16:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI

30. 10. NEDĚLE 10:30 + 14:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
10/2016

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

Kolik bronzových medailí přivezli čeští sportovci
z LOH 2016 v Riu?
 a) 10,
 b) 7,
 c) 2.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
c) legionář Lumír Březovský padl v 16 letech.
Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knižní novinku z nakladatelství XYZ  Miki Volek: nespoutaný 
život krále českého rock and rollu.

1. Jana Zboríková, Praha 6  2. Ing. Milada Vítková, Praha 4  3. Alena Švábová, Praha 6

Ceny si vyzvedněte do 31. října 2016 v recepci autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny od 
8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin. 

Své odpovědi zasílejte na adresu:
Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz
SMS: 602 248 494 nejpozději do 20. října 2016,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V říjnu soutěžíme o tři knížky autora Petra Čermáka: ČLOVĚK HAVEL.



Ulice byla pojmenována při svém vzni-
ku roku 1929 a nalézá se u budov ČVUT 
v  Dejvicích. Kopíruje Vítězné náměstí od 
severozápadu. Z  jedné strany vede z  ulice 
Jugoslávských partyzánů a z druhé ústí do 
Evropské třídy.

Josef Šolín byl český technik, zabýval se 
matematickou pružností a pevností, pro-

fesor na praž-
ské technice, 
kde jako první 
přednášel od 
roku 1870 česky.

Josef Šolín se 
narodil 4. břez-
na 1841 v  Trhové 
Kamenici jako 
nejstarší z  pěti 
sourozenců. Jeho 
otec byl kupcem. 
V  roce 1854 začal 
studovat na nižší 
reálce v  Chrudi-
mi, po smrti otce 
v  roce 1856 odešel na první vyšší českou 
reálku do Prahy, kde své studium ukončil 
v  roce 1860. Poté pokračoval ve studiu na 
Polytechnickém ústavu Království českého, 
které absolvoval s  výborným prospěchem 
v  roce 1864. Kromě toho navštěvoval na 
Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy před-
nášky z  pedagogiky, matematické fyziky, 
obecné mechaniky a teorie vyšších rovnic. 
Po ukončení studia byl čtyři roky asistentem 
deskriptivní geometrie u profesora F. Tilšera 
na právě reorganizovaném Polytechnickém 
ústavu. Během té doby složil zkoušku učitel-
ské způsobilosti z matematiky a deskriptivní 
geometrie. Po získání aprobace v roce 1868 
vyučoval na první české vyšší reálce v Praze. 
V dalším roce nastoupil jako honorovaný do-
cent stavební mechaniky zpět na pražskou 
techniku. Od roku 1870 měl také přednášky 

z  grafi cké statiky, stereometrie a nově zří-
zené geometrie polohy, díky kterým se stal 
prvním docentem v celém Rakousko-Uher-
sku. V březnu 1876 byl Josef Šolín jmenován 
řádným profesorem svých předmětů. O dva 
roky později předal přednášky z  geomet-
rie polohy profesoru matematiky Eduardu 
Weyrovi a sám převzal profesuru pevnosti 
a pružnosti. V roce 1892 převzal také před-
nášky v oboru stavební mechaniky.

Josef Šolín uveřejnil četné vědecké prá-
ce v  odborných časopisech. Vybudoval te-
oretické základy veškerého inženýrského 
stavitelství v  nauce o pružnosti a pevnosti. 
Působil jako redaktor Ottova slovníku nauč-
ného, byl vrchním redaktorem pro technické 
obory v grafi cké statice a ve stavební mecha-
nice. Vytvořil i nové vhodné české technické 
názvosloví. Jeho zásluhy o české stavitelství 
jsou obrovské, povznesl celý obor inženýr-
ského studia na vědecký základ. Byl dlou-
holetým generálním tajemníkem České 
akademie císaře Františka Josefa pro vědy, 
slovesnost a umění, prvním předsedou 
České matice technické, členem Královské 
české společnosti nauk a dalších organizací. 
Zastával také místo zkušebního komisaře při 
zkouškách profesorů středních škol. Celkem 
jedenáctkrát byl zvolen děkanem a třikrát 
rektorem ČVUT. V roce 1904 byl jmenován c. 
a k. dvorním radou a o dva roky později mu 
byl udělen čestný doktorát technických věd.

Profesor Ing. Dr. techn. h. c. Josef Šolín ze-
mřel 19. září 1912 v Praze.

Jako pocta profesoru Šolínovi je při vý-
znamných událostech udělována jeho me-
daile, která je nejvyšším oceněním Fakulty 
stavební ČVUT za dlouholetou obětavost 
a příkladnou práci o její rozvoj.   

(mip)
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Další poctou, tentokrát na území Pra-
hy 6, nejslavnějšímu panovníkovi v  dě-
jinách zemí koruny české a příspěvkem 
k roku oslav Karla IV. bude koncert sou-
boru Musica Bohemica pod vedením 
Jaroslava Krčka, dirigenta, skladatele 
a uměleckého vedoucího souboru. Kon-
cert nazvaný Maiestas Carolina/Pocta 
Karlu IV., který se uskuteční 26. října 
2016 v 19.30 v Břevnovském klášteře, 
je pokračováním 2. ročníku hudební-
ho cyklu Břevnovská hudební setkání. 
Cyklus se uskutečňuje pod záštitou sta-
rosty MČ Praha 6  Mgr. Ondřeje Koláře 
a jeho pořadatelem je hudební agen-
tura AuraMusica. 

Cyklus koncertů klasické hudby Břev-
novská hudební setkání  je v  nabídce 
kulturního programu Prahy 6 od pod-
zimu 2015 a navštívit je můžete vždy 
v prostorách Břevnovského kláštera – 
střídavě v  Tereziánském sále a Bazilice 
sv. Markéty. „Od samého počátku bylo 
cílem těchto komorních koncertů obo-
hatit kulturní život  této specifické části 
Prahy s  výjimečným historickým, archi-
tektonickým a společenských významem,“ 
říká PhDr. Ilja Šmíd, umělecký ředitel 
hudební agentury AuraMusica, „součas-
ně ale také  podpořit naše spoluobčany 
- seniory, kteří z  důvodů zdravotních, ale 
i finančních, nemohou za hudbou cesto-
vat do centra Prahy. Hudba přichází za 
nimi, do jejich bydliště.“ 

Na kontě má tento hudební cyklus za-
tím osm koncertů, včetně jednoho mi-
mořádného, v loňské, 1. sezóně, a jeden 
v letošní 2. sezóně, která začala 20. 9. 
2016 pěveckým recitálem Kateřiny Kně-
žíkové. Návštěvníci těchto hudebních 
večerů slyšeli mimořádné interpretační 
výkony uměleckých hvězd, známých 
a uznávaných u nás i ve světě, ale i mla-
dé talenty: sólistku České fi lharmonie 
harfi stku  Janu Bouškovou, barytonis-
tu  Romana Janála, trumpetisty brat-
ry Waltera a Viléma Hofbauerovy, vítěze 
soutěže mladých talentů Concertino Pra-
ga, varhaníka Petra Čecha i světově pro-
slulého kytaristu Štěpána Raka se synem 
Janem Matějem Rakem. Z  komorních 
těles to byly Smetanovo trio, Musica 
Bohemica a komorní orchestr  Barocco 
sempre giovane s  houslistou Václavem 
Hudečkem. Cyklus nabídl díla především 
barokní, klasické a romantické hudby, 
ale také například dílo Petra Ebena.

Pořadatelská hudební agentura Aura-
Musica, s.r.o. (Terronská 960/65, Praha 6) 
vznikla v roce 2014. Věnuje se manage-
mentu umělců, marketingu a propagač-
ní činnosti v oblasti kultury a vzdělává-
ní, managementu a pořádání koncertní 
a zábavní činnosti, zejména hudebních, 
hudebně-dramatických, dramatických 
a baletních pořadů, koncertů a vystou-
pení. Uměleckým ředitelem společnosti 
je muzikolog a hudební manažer PhDr. 

Ilja Šmíd. Na podporu a pokračování 
cyklu Břevnovská hudební setkání má 
další plány: „Rádi bychom vytvořili kruh 
stálých  přátel a mecenášů, kteří by  pod-
pořili  pořádání koncertů v  této nádherné 
lokalitě Břevnova, pomohli zvát kvalitní 
ansámbly a současně umožnili našim 
starším spoluobčanům i mladým lidem 
přístup na koncerty za našich doposud 
velmi nízkých cen vstupného. Chtěli by-
chom z Klubu přátel a mecenášů vytvořit 
společenství hudby a uměnímilovných 
lidí. Členy se mohou stát ti, kteří finančně 
podpoří podobný kulturní projekt spojený 
s  charitativním počinem ve prospěch na-
šich starších spoluobčanů, stejně jako ti, 
kteří budou mít navíc chuť a zájem činnost 
klubu rozvíjet podle svých nápadů a mož-
ností.“ (více na www.auramusica.cz)

Do konce letošního roku nabídnou 
Břevnovská hudební setkání ještě dva 
koncerty: 22. 11. (Jana Boušková  -  har-
fa,  Alfréd Strejček  -  umělecký přednes) 
a 14. 12.  (Hvězda Betlémská  aneb Pas-
týřské koledování - Q VOX, Brno, Mag-
dalena Múčková – cimbál a Martin Ja-
kubíček - varhany). Cena za vstupenky 
na jednotlivé koncerty je 250 Kč, senioři 
60,- a mládež do 18 let 150 Kč. V  pro-
deji jsou v Infocentru  MÚ Praha 6,  Čs. 
armády 23  a  Bělohorská 110, v  IC na 
Petřinách a na Dědině a ve Fortně Břev-
novského kláštera.

(red)

HUDBA PŘICHÁZÍ ZA NIMI

Začal 2. ročník koncertního cyklu Břevnovská hudební setkání
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GALERIE VILLA PELLÉ PELLÉOVA 10, PRAHA 6 – BUBENEČ 
www.villapelle.cz | info@villapelle.cz 
tel.: 224 326 180, 724 737 352
Spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská. 
Otevřeno: út-ne 13-18 h.

VÝSTAVY  Tomáš Lampar /
 Josefa Štěpánková: 
 Bytosti
Solitérní tvůrce Tomáš Lampar má schopnost  
vnímat mimosmyslové jevy a děje, které za-
znamenává v sériích unikátních kreseb a ma-
leb. Přestože je jeho energií vibrující tvorba 
v principu automatická, je zároveň esteticky 
vytříbená. DNA Lamparovy tvůrčí hypersensi-
tivity lze nalézt u jeho prababičky Josefy Ště-
pánkové, která prostřednictvím medijních 
 kreseb komunikovala se zásvětím. 
 Kurátorka: Terezie Zemánková 
 od 4. 10. do 13. 11.
 

MARIE LUISA HLOBILOVÁ:HUDEBNÍ 
A PRAŽSKÉ INSPIRACE.    
Výstava obrazů k 70. narozeninám autorky 
od 26. 9. do 9. 10.

JIŘÍ GEORGE VELINGER: VIDÍM, CO SLYŠÍM. 
Cyklus kreseb, na kterém autor pracuje od roku 2011, 
ačkoli iniciační myšlenkou byl aforismus, který si do de-
níku zapsal již na počátku 60. let: „… oči hledící dovnitř 
hlavy – fuj! – jak odporný interiér!“. Jiří George Velinger, 
sochař, který byl mnoho let profesorem na kanadské 
John Abbott College v Montrealu, představuje sérii kre-
seb, které nejsou podkladem pro další sochařskou tvor-
bu, ale svébytným vyobrazením interiéru našich hlav. 
11. 10. – 31. 10.

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

ŘÍJEN 2016
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

SPOLEČENSKÉ AKCE?VÝSTAVY – MALÁ GALERIE



Začíná obraz, jakýkoliv - fotografi e, 
malba, socha – , tedy výtvarné dílo 
obecně, v oku nebo v hlavě?

U mě začíná spíše nejprve v hlavě, tam 
už umím skicovat bez tužky, ale není to 
tak u každého, naštěstí to má každý ji-
nak. Někdo maluje emotivně a ani o tom 
nepřemýšlí, tedy spíš neví, že přemýšlí 
zrovna o barvách a o kompozici. Důležitý 
je výsledek a také to, že výtvarné dílo by 
mělo mít dobrou ideu, příběh přesvědči-
vý na první pohled. Můj otec byl sochař 
a architekt, žák sochaře Jaroslava Horej-
ce, a podle samotného pana profesora 
jeho nejlepším žákem, navíc prof. Horejc 
mého otce přežil. Všichni z  naší rodiny 
byli výtvarně nadaní – sestra Jana, poz-
ději skvělá teoretička umění, která mi 
dávala číst knihy od bratrů Čapků, Gogo-
la, Kafky, Zweiga... A bratr Jiří, který na-
konec dal přednost technice. Hodně mi 
jako starší bratr radil a pomáhal v mode-
lářství a při stavbě krystalky a rádií a on 
to byl, kdo mě dovedl k preciznosti, obě-
ma jsem jim moc vděčný. Navíc otec měl 
velkou knihovnu o moderním umění, 
kterou jsem měl k  dispozici, velmi jsem 

obdivoval jeho přístup a respekt k jiným 
umělcům a k modernímu umění. 

Takže vaše umělecká dráha se zača-
la rýsovat už v dětství? 

Dětství jsem prožil v Dobrušce, kde žila 
rodina Františka Kupky a kde jsem v pat-
nácti letech poprvé viděl jeho posmrt-
nou výstavu, originály, abstraktní geo-
metrické obrazy. Kupka mne nastartoval, 
jak je možné chápat geometrii v abs-
traktním umění, jak o něm přemýšlet, jak 
se zbavovat zbytečností, byl to můj vel-
ký nežijící učitel. Fascinovala mě optika, 
čočky v mikroskopech, které umí zvět-
šit např. bacily, čočky v dalekohledech 
a také zrcadla, která umí ukázat jiná slun-
ce ve vesmíru. Když jsem byl malý, spolu 
s bratrem jsme si udělali primitivní dale-
kohled z tatínkových brýlí, ze starých čo-
ček, a pozorovali jsme krátery na měsíci. 
Zvědavost a experimentování z dětství 
ve mne zůstalo dodnes. Důležitým mo-
mentem v mém výtvarném životě bylo 
seznámení s op artem a kinetismem, 
které vznikaly na Západě. Pro mě to byl 
nový objev, prvek, který mne inspiroval 
a objevil se pak v mé tvorbě ze skla po-

mocí optiky, vnitřních zrcadel v objektu 
a pomocí barev ve skle. V tvorbě si spíš 
než jako klasický sochař připadám jako 
architekt, který se zabývá funkčností 
domu a proporcemi v architektuře. Pak 
jsem zvažoval, že projekce, které probí-
hají uvnitř objektů, přenesu do vnějšího 
prostoru architektury, ale předběhli mě 
ti, kteří znali nové technologie a měli 
k nim jednoduchý přístup a také peníze. 
Já zůstal u skla. Zkoušel jsem pracovat 
i s neonem, ale zůstal jsem u projektů, na 
které jsem fi nančně stačil.

Pokud budeme souhlasit s  tvrze-
ním, že dílo je odrazem autorovy 
osobnosti, pak vás charakterizuje 
laskavý minimalismus, střídmost, 
elegance, absolutní harmonie. Až se 
zdá, že postrádá dramatický prvek, 
byť nepatrný, který každé dílo musí 
mít, aby mělo drajv, jak se říká. Nebo 
se špatně dívám?

Ne, ne, tak to vůbec není! Nejsou to 
spirálové barokní sochy, ale napětí a dra-
ma může být vyjádřeno úplně jinak, a to 
proměnou barvy v  objektu, soše, např. 
v krychli, hranolu, válci, kouli... Projevuje 

POSLEDNÍ Z ROMANTIKŮ
Bludičky jako malá slunce ve skle Pavla Trnky

1. část

„Musíte něco znát o skle, o jeho vlastnostech, vědět, co sklo umí a umět využít jeho jedinečné vlastnosti, pak má sklář-
ská tvorba odůvodnění, smysl. Barva v přírodě mě fascinuje odmala – barva květů, malá barevná slunce na louce, barva 
oblohy a její proměny... to je obrovské divadlo, biograf, plátno, na které se nemohu vynadívat. Jsem fascinován vesmírem, 
hvězdami, kometami, padajícími meteority, z hvězdáren, dalekohledů, z konstrukcí teleskopů, z čoček, které umí zvětšovat 
neviditelné pouhým okem, jsem byl odjakživa úplně vedle. Stavby hvězdáren mě fascinují více než krásné katedrály a kos-
tely. Hvězdárna je stavba s krásnou kupolí, která se otevře, a z níž přes dalekohled vidíte Měsíc, planety, hvězdy, jiná slunce 
ve vesmíru, mlhoviny, nekonečné dálky… Jako malý chlapec jsem hvězdárny s kupolí kreslil a spolužačkám maloval do 
památníčku, místo kýčových trpaslíků…“ Následující rozhovor přibližuje výtvarníka Pavla Trnku, jehož díla můžete vidět 
do 14. října 2016 na výstavě „Synové Světla T3“ v Galerii Makráč.

Pavel Trnka a skleněné oko
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se v náhlých až dramatických proměnách 
barvy – obcházíte objekt dokola a barva 
je najednou tam, kde před tím nebyla, to 
vytváří nečekaný kontrast a napětí, obje-
vují se přechody, valéry, průniky barev, 
vytváří se nová hodnota. Je to velké pře-
kvapení, protože to diváci nečekají, ale 
vždy nakonec dojde k harmonii, která je 
v principu Jin a Jang, který mám rád.

Jsou i tvůrci s absolutně kontrast-
ní mentalitou, než o nich diváka pře-
svědčuje jejich dílo. Kdybyste se vy 
měl obrátit ve svůj protiklad a přenést 
na plátno výbuch, explozi vášní, dra-
matické, divoké gesto, chaos, zlo, pek-
lo – stálo by vás to hodně přemáhání?

Znázornit peklo není tak těžké, kolem 
sebe máme zla, válek, lidské hlouposti 
a lhostejnosti víc než dost, ale nechce se 
mi zobrazovat zlo a peklo, všichni jsme 
jím masírováni v médiích, v připitomě-
lých fi lmech a hrách a je reálné a blízko 
nás. Chci, aby moje dílo mělo příběh 
s  dobrým koncem, jako pohádka, která 
vás přesvědčí, že existuje spravedlnost. 
Ale přiznám se, že za bolševika, kdy bylo 
hodně problémů a nespravedlnosti, 
jsem měl období, že jsem je řešil rychle 
a zásadně, jako když praštíte kladivem 
do bloku skla. Ale i to jsem ve svých 
skleněných objektech využil. Razantní 
úder kladiva do skla odhalí jeho vnitřní 
strukturu, jeho paměť, kde můžete jako 
psychiatr přečíst „nemoc“ skla, jeho pnu-
tí, které jste rychle odstranili. V cyklu 
„Nenádoby“ jsem k výtvarnému sdělení 
využil k odnímání skla zdokonalenou 
techniku krakeláže. Symbol nádoby 
mám moc rád, je fi lozofi cký a praktický. 
Nádoba drží obsah, můžete do ní něco 
nalít. A člověk je vlastně také nádoba, 
člověčí skořápka, a to něco, co v ní je, je 
dílem přírody vrozené. Obsah nádoby 
je možné kultivovat nebo úplně zkazit. 
Nádoba má omezený vnitřní prostor a já, 
abych ho otevřel, jsem záměrně, sochař-

sky odebíral hmotu stěn kladivem tam, 
kde jsem nádobu krakeloval, tj. prudce 
ohříval a prudce ochlazoval. Odebraný 
materiál - sklo, krakelované střepy - jsem 
pak mohl využít pro vznik něčeho no-
vého, pro vznik nových obsahů vzniklé 
skleněné skulptury - vložit střepy do-
vnitř nádoby, nebo mimo ni. Rozdrcená 
skleněná hmota najednou dostává děj, 
svědčí o procesu proměny a o možné 
hře, lidé se s tím mohou ztotožnit nebo 
také ne. Jeden kritik mne v té době napa-
dl v bolševickém v Rudém Právu, že jsem 
destruktivista, a touto kritikou mne ve-
řejně odepsal, poškodil, ale já se rozhod-
ně nedal. Vzhledem k tomu, že toto dílo 
pak zakoupilo Museé des Arts Decoratifs 
v Paříži, jsem byl pro Československo 
ekonomickým přínosem, přinesl jsem 
státu potřebné valuty a asi proto jsem už 
nebyl napadán a pronásledován.

Redukujete tvar na základní geome-
trické prvky a dáváte je do souvztaž-
nosti s  barvou. Rozklad barevného 
spektra a práce s  kontrastem či sou-
ladem se stává zdrojem hry a napětí 

a dává sklu nevyčerpatelné možnos-
ti výrazu. Když zkoumáte vzájemný 
vztah tvaru a barvy ve skle, jaká je 
jeho podstata, má-li dílo fungovat?

O skle se člověk neustále učí, někdy 
překvapí, jak sklo opticky funguje, vý-
tvarník by měl mít výborné znalosti 
o barvě v hmotě skla, měl by dobře od-
hadnout hustotu barvy ve skle. Důležitá 
je zkušenost při opracování skla, při jeho 
řezání, broušení a leštění, a tu člověk ne-
získá hned, ale po určitém čase.  Pak se 
člověk skoro nemůže mýlit, jaký bude 
výsledek jeho práce.

V určité fázi své tvorby jste se zabý-
val multimédii. Přestalo vám klasicky 
statické dílo stačit? Podle všeho jste 
už tento směr opustil, byla to tedy sle-
pá, byť užitečná odbočka od hlavního 
směru vaší tvorby?

Slepá určitě nebyla a rád bych ještě něco 
z toho vytvořil, protože je to svým způso-
bem malba na skle lidským tělem. Lidský 
stín je z  výtvarného hlediska neobyčejně 
zajímavá věc – zvětšuje se, zmenšuje se, je 
s ním i legrace, a mění se jeho barvy. Když 
na jevišti nasvítíte herce a vykreslí se stíny, 
jako by se i oni sami proměnili v někoho 
jiného, nejen barevně. Chtěl jsem akčně 
ozvláštnit velké prostory interiérů po-
hyblivou malbou těly lidí, kteří prostorem 
procházejí. Přemýšlel jsem například o jez-
dících schodech v metru, v obchodních 
domech, kde se člověk většinou nudí. Tam 
by kupříkladu mohla být stínohra a cestu-
jící by si v ní mohli i sami zahrát. To bylo v r. 
1995, ale nemá to žádné pokračování, jen 
kdyby se našel investor.

(Pokračování rozhovoru s malířem, so-
chařem, designérem, pedagogem a pře-
devším sklářským výtvarníkem Pavlem 
Trnkou přinese listopadové číslo časopisu
Veleslavín39.)

(red)

Obraz z cyklu Harmonie, Number 7

Krychle, z cyklu Kosmické doteky, 2014
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Coby sólo písničkář a pouliční muzikant 
cestuje po světě stopem a vlakem. A teď 
Dan Vertígo, muzikantský a textařský živel, 
jakých se hned tak neurodí, zavítá na Pra-
hu 6, konkrétně na Šeťák, rozmilý plácek, 
přehrazující široké ústí Dejvické ulice, teč-
ny kruháče na Kulaťáku. A jestli byl Šesťák 
už ve stádiu svého zrodu předurčen k zá-
bavě, doporučenému lenošení, neformál-
nímu setkávání lidí s občasnými kulturními 
a společenskými vsuvkami, pak sem Dan 
Vertígo patří jako málokdo. Jeho tempe-
rament rozvibruje prkna Šesťáku 12. října 
2016 od 18 do 19.30. Neplatí se nic. 

Dan Vertígo je nikoli prostým součtem, 
nýbrž součinem mnoha ingrediencí, pro-
tože všechny se vzájemně násobí, zmno-
žují, všelijak kříží a dělí a zase spojují jako 
řetězce muzikantské DNA, o které prostý 
rozum ani netuší, kde se vzaly a kam ve-
dou, pročež od sebe nelze oddělit Vertí-
govu kytaru, akordeon, zpěv, texty, jeho 
živelné promluvy během vystoupení, vtip-
né sebeironie, komentáře a extrovertní 
moudra, kterými vás zasype a vy se musíte 
smát chca nechca. 

Dan Vertígo, vlastním jménem Bedřich 
Kotrba, přijal jméno po nevlastní babičce 
z Rumunska. „Vlastně s ní ani nejsem krevně 
spřízněn, takže to není moje babička. A Dan 
se jmenuje moje ségra.“ Počítejte s  tím, že 
Vertígo, občanský aktivista – co se týče 
piva (jak sám tvrdí) –, přijde na pódium 
a řekne asi tohle: „Oceňuji vaši odvahu při-
jít sem místo do hospody. Kdo tu ještě nebyl, 
tak ten tu teď je. Já si teď budu hrát a zahraju 
vám … třeba … Modrý kalhoty za úplňku…“

Původem z  Moravy procestoval sto-
pem svět. Svou muziku vybrušuje 
a náměty pro texty čerpá z  pouličního 
muzicírování, vystupování po klubech, 
všelijakých hospodách a festivalech; hra-
je sám, s různými kapelami i divadelními 
spolky, jak kdy, jak kde. O hudbě a slovu 
samozřejmě přemýšlí, nicméně nad plá-
nováním a pevným schématem převládá 
živelnost, improvizace a zážitek chvíle. 
Nejcennější a nejpůsobivější je tedy, jak 
už bylo řečeno, toto vše dohromady + 
neuvěřitelný temperament a celkový 
styl vystoupení.  

Jak jeho muziku jen popsat? Pohybuje 
se na pomezí pouličních popěvků až odr-
hovaček, jak je známe z francouzských fi l-
mů o zrodu šansonu, vyrůstajícího z pod-
loží lidové hudby. Vertígovy písničkářské 
kreace mají jednoduchý formální půdorys 
i hudební motiv, v doprovodu podpořený 
základní harmonickou strukturou. Do-
slova vichr v jinak ustálené a během tisí-
ciletí uhlazené písňové formě způsobují 
Vertigovo divoké pískání, pohvizdování 
a opakování asymetrických sekvencí vo-
kálů, což způsobuje jakýsi „rozval“ formy 

ve prospěch radosti a potěšení z energie 
mládí a hudby, která se spontánně dere 
napovrch. Když se však zaposloucháte do 
jeho textů, jsou příslibem, že se roste „dal-
ší Pepa Nos,“ ke kterému má Dan Vertígo 
typově asi nejblíže. 

„Jsem jednoduše týpek s kytarou, který 
hraje, co ho napadne. To se musí slyšet. Pro 
nic se nerozhoduju.“ Má Dan Vertígo nějaké 
hudební cíle? „Nebudu se bránit šílené slávě 
a davům fanynek. Dělám, co mě baví, a uvi-
díme, jak to půjde.“ Co pro něj znamenalo 
vydání prvního alba v  r. 2014?  „Naprosté 
zklamání sebou samým. Čekal jsem, že vy-
dání debutového alba mi otevře dveře do 
showbyznysu. Od brněnského křtu čekám, 
kdy mi začnou chodit lukrativní nabídky, 
a ono furt nic. Počkám ještě do večera.“ A na 
otázku, proč by lidi měli dorazit na jeho 
koncert, Dan odpovídá:  „Sám jsem původ-
ně neměl v plánu jít, pak jsem si ale poslechl 
svoje písničky a řekl jsem si, že by to moh-
lo stát za to.“ 

Dan Vertígo, koncert
12. října 2016, 18 - 19.30
Šesťák (dolní část Dejvické ulice, Praha 6)

(red)

JÁ SI BUDU HRÁT
Morální kocovina, Bublifuk a jiné songy Dana Vertíga 
zazní na Šesťáku
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Kabát  revival,
Tři sestry BANDITOS,
Michal Tučný revival,
Ponožky pana Semtamťuka,
Marek Vojtěch, Vitamín,
KRANZ Jiří Schelinger revival,

Bluesberry Trijo.
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 od 19.05.
Změna programu vyhrazena!

VSTUP ZDARMA!!!
V sobotu odpoledne křest kalendáře!
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7. – 9 . října 2016  od 10  do  22 hod.
jako vždy v prostoru před břevnovským klášterem.

pořadatel partneři mediální partneřipořadatel

hlavní partner

Akce se koná pod záštitou starosty Městské části Praha 6 pana Ondřeje Koláře.
Akce se koná za finanční podpory Prahy 6. 

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



Připravili jsme pro vás od 10. 10. do 30. 12. 2016 zimní servisní 
prohlídku vašeho vozu. Provedeme test autobaterie, diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek a mnoho dalšího. Samozřejmostí je 
výhodná nabídka zimních kompletních kol a možnost přezutí 
nebo uskladnění kol za skvělé ceny.

Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů
vám jako bonus přibalíme 1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů. 
Sháníte-li zimní příslušenství nebo novou autobaterii, bude se
vám hodit až 15% sleva.
Více informací získáte na Infolince 800 10 12 12 nebo na 
www.prerost-svorc.cz

Dopřejte svému vozu péči v našem autorizovaném servisu

PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ
Zimní kontrola vozu
včetně baterie za 299 Kč

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39
162 00 Praha 6
Tel.: 800 101 212
www.prerost-svorc.cz
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