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1/10/NE 15:30 Kryštůfek a lesní bytosti/ DIVADLO pro DĚTI
 18:00 Canaletto/ Umělecký DOKUMENT
2/10/PO 20:00 MATRIX/ Kultovní fi lm s fi lmovým kritikem Kamilem Filou
3/10/ÚT  DNES NEPROMÍTÁME
4/10/ST 10:00 Zahradnictví: Dezertér/ BABY kino 80 Kč
 15:30 Tulipánová horečka/ KINO senior 60 Kč
 19:00 Never Sol + Flora/ koncert
 (náhradní program:
 18:00 Wind River
 20:30 Kingsman: Zlatý kruh)
5/10/ČT 18:00 Zahradnictví: Dezertér/ fi lmový HIT
 20:30 Blade Runner 2049 /fi lmový HIT
6/10/PÁ 15:30 Červená / KINO senior 60 Kč
 18:00 Blade Runner 2049/ fi lmový HIT
 20:30 Wind River/ fi lmový HIT
7/10/SO 13:00 Pásmo fi lmů Jiřího Trnky/ KINO pro DĚTI
 15:30 LEGO Ninjago fi lm/ KINO pro DĚTI
 18:00 Kingsman: Zlatý kruh/dabing
 20:30 Blade Runner 2049/ fi lmový HIT
8/10/NE 15:30 Velká cirkusová pohádka/ DIVADLO pro DĚTI
 18:00 Slipknot: Day of the Gusano/ HUDEBNÍ dokument
9 - 12/10  //EKOTOP FILMFESTIVAL
  www.ekotopfi lmfestival.cz/zmena-nazvu
13/10/PÁ 15:30 Dunkerk / KINO senior 60 Kč
 19:00 REPUBLIC OF TWO/ Koncert
14/10/SO 13:00 My little Ponny/ KINO pro DĚTI
15/10/NE 15:00 ZLATÁ HUSA/ Divadlo Buchty a Loutky
16/10/PO 18:30 CESTA NA MĚSÍC+ Podivuhodná cesta/ SCI-FI Pondělí
 20:00 Scorpions Forever/1 den 100 kin/ hudební dokument
17/10/ÚT 17:30 SNĚHULÁK/ FILMOVÁ novinka

18/10/ST 15:30 KINGSMAN:Zlatý kruh/ kino SENIOR
 18:00 Sněhulák/ FILMOVÁ novinka
 20:30 ČTVEREC/ Speciální uvedení s fi lmovým kritikem Kamilem Filou
19/10/ČT 10:00 NERODIČ/ Baby Kino
20/10/PÁ  NEPROMÍTÁME
21/10/SO 18:00 Čtverec/ FILMOVÁ novinka
 20:30 Matka!/ FILMOVÁ novinka
22/10/NE 15:30 Václav Strasser:
  Duhové bubliny a jiné Klauniády/ DIVADLO pro DĚTI
 18:00 ZKRÁTKA KRAŤAS/ pásmo krátkých fi lmů pro dospělé
23/10/PO  NEHRAJEME
24/10/ÚT 18:00 MATKA!/ FILMOVÁ novinka
 20:30 Bajkeři/ FILMOVÁ novinka
25/10/ST  NEHRAJEME
26/10/ČT 20:30 THOR Ragnarok/ FILMOVÁ novinka
27/10/PÁ  NEHRAJEME
28/10/SO  2.HOGO FOGO NAROZENINY DLABAČOVA
 11:00 Břevnovský market
 13:00 Pojďte pane, budeme si hrát
 14:00 Filmový workshop pro děti
 14:30 Po strništi bos
 16:30 Ecce homo Homolka
 18:00 Hogo fogo Homolka
 20:00 STAND UP SHOW - Ester Kočičková, Dominik Heřman Lev
 22:00 Homolka a tobolka
 22:00 Tea Jay Ivo - dj set v kavárně
29/10/NE 15:30 Červená Karkulka/ DIVADLO pro DĚTI
 18:00 Den na záračné planetě /fi lmový DOKUMENT
30/10 /PO 20:00 O těle a duši/ Vítězové fi lmových festivalů - Berlinale 2017

Čím žije Praha 6

Obora Hvězda je mým obývákem - říká dokumentarista Martin Slunečko

Podzimní cesta zavedla preventivní vlak do Prahy 6

Od nemoci ke zdraví - Před padesáti lety nastoupil na psychiatrické oddělení MUDr. Jiří Janatka

„...dali jsme čestné slovo.“ - O československých legionářích ve Francii

Jakobín v Šárce

Svět duše je stejně skutečný jako ten hmotný

PROGRAM KINA DLABAČOV - ŘÍJEN

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

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

kino-divadlo-kavárna



Praha 6 představila chytrý dárek 
od chorvatské Poreče. Městská část 
Praha 6 obdržela chytrou lavičku, kte-
rou jí darovalo partnerské chorvatské 
město Poreč. Lavičku slavnostně před-
stavil starosta Ondřej Kolář /TOP 09/ 
a radní Zdeněk Hořánek /ANO 2011/, 
který odpovídá za oblast Smart City. 
Přítomna byla také chorvatská dele-
gace z  Poreče v  čele se starostou Lo-
risem Peršurićem.

„Lavičku jsme obdrželi ke Dni měst-
ské části Praha 6 a jsme velmi rádi, že ji 
občanům můžeme okamžitě nabídnout 

k  užívání. Věříme, že ji kolemjdoucí oce-
ní,“ říká starosta Ondřej Kolář. Jedná se 
o třetí chytrou lavičku na území Prahy 6, 
předchozí dvě byly umístěny v  červnu 
– na Puškinově náměstí a na Vítězném 
náměstí. Lavičku napájí solární panely, 
přes meteostanici vyhodnocuje také 
počasí, takže pokud má 95% šanci na 
déšť, předpokládá, že na ní nikdo nese-
dí a omezí svůj provoz. Lavička nabízí 
Wi-Fi připojení zdarma prostřednictvím 
přihlašovacího jména „Steora“, k připo-
jení není potřeba žádné heslo. Lavička 
je také podsvícená, v závislosti na stavu 

baterií postupně svoje funkce vypíná. 
Tedy - nejprve podsvícení, poté data 
nebo dobíjení mobilů. Na jedné straně 
má indukční dobíjení, na druhé straně 
jsou dva USB konektory. „Jsem rád, že 
držíme tempo s technologickým vývojem, 
Praha 6 chce občanům nabídnout i další 
prvky chytrého města. Lidé by určitě uví-
tali například efektivnější informování 
o parkovacích místech, ‚smart’ ale mohou 
být brzy také popelnice,“ říká radní Zde-
něk Hořánek. Posadit se, připojit se na 
Wi-Fi a dobít si mobil můžete u tramva-
jové zastávky Drinopol na Břevnově.

Letní kino mělo obrovský úspěch. 
Pilotní projekci v Multifunkčním pro-
storu Letní kino si nenechalo ujít na 
1400 lidí. U příležitosti začátku školní-
ho roku zhlédli v úterý 5. září  nový sní-
mek „Po strništi bos“ z dílny otce a syna 
Svěrákových. Lidé přišli do parku Maxe 
van der Stoela – přírodního amfi teátru 
u Gymnázia Jana Keplera, umístěného 
pod úrovní komunikace mezi ulicemi 
Myslbekova a Keplerova. „Praze 6 ta-
kový projekt evidentně chyběl, což do-
kazuje i rekordní návštěvnost. Přestože 
dosud nepříliš využívaný prostor v rámci 
hlasování vybralo na 1200 lidí a místo 
i díky nim velmi ožilo, stále se objevuje 
několik hlasů, které se i po úspěšné pro-
jekci snaží Letní kino zhatit. To mě mrzí. 
Projekt Letního kina v  tomto místě jed-
noznačně podporuji,“ říká starosta On-
dřej Kolář. V plném rozsahu bude MČ 
Praha 6 projekt Letního kina realizovat 
v příštím roce. Cílem zářijového promí-
tání bylo kromě zpříjemnění návratu 
žáků do školních lavic také odzkoušení 
venkovní projekce v tomto unikátním 
prostoru. Jde o vítězný projekt par-
ticipativního z rozpočtu Mám nápad 
pro Šestku, kde mohli lidé předklá-
dat vlastní návrhy, o kterých posléze 
v  červnu sami také hlasovali. „Partici-
pace neboli systematické zapojování 
veřejnosti do rozvoje městské části za-
číná přinášet své první plody. Myslím, že 
ohlas na pilotní projekci musel přesvěd-
čit i škarohlídy,“ říká místostarosta pro 
školství a kulturu Jan Lacina. Pilotní 
projekce měla také ověřit zájem ob-
čanů o událost takového charakteru. 
Díky tomu MČ získala řadu důležitých 
poznatků, které budou zapracovány 
a využity při instalaci pravidelné pro-
jekce v příštím roce.

Ve středu 4. 10. 2017 od 15 hod. budou 
specialisté na urologii, kardiologii, neurologii, 
a gastroenterologii hovořit o nejčastějších 
chorobách, které dospělé postihují. Samozřejmě 
jsou připraveni na diskusi o jednotlivých 
zdravotních problémech a na odpovědi dotazů 
přítomných. 

P R O G R A M

 Kolorektální karcinom a jeho prevence 
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., přednosta Interní kliniky 

 Akutní infarkt myokardu 
MUDr. Martin Hajšl, Interní klinika

 Lze léčit pacienty s mrtvicí? 
plk. MUDr. Roman Havlíček, primář Neurologického oddělení 

 Robotická prostatektomie 
MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D., přimář Urologického oddělení a vedoucí lékař 
Centra robotické chirurgie ÚVN

 Šedý zákal a možnosti jeho řešení 
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., přednosta Oční kliniky 

 Prostor pro dotazy a diskusi

    
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200,  Praha 6   Tel.:  + 420 973 208 333

Setkání veřejnosti Prahy 6 s lékaři ÚVN
v Kongresovém centru
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Praha 6 má nové čestné občany. 
Zastupitelstvo městské části Praha 6 
schválilo udělit čestné občanství pěti vý-
znamným osobnostem a zároveň udělit 
tři ceny městské části. Novými čestný-
mi občany se stali onkolog prof. MUDr. 
Jiří Zámečník, CSc., a historik Vilém Pre-
čan.  In memoriam získali čestné ob-
čanství kubistický malíř, sochař a grafik 
Emil Filla, generálporučík Jaroslav Kle-
meš a sedminásobná olympijská vítězka 
a gymnastka Věra Čáslavská. Zároveň 
zastupitelé schválili udělení třech cen 
městské části Praha 6, a to sportovci Heř-
manu Volfovi a herci, textaři a básníkovi 
Miloňu Čepelkovi. Cenu pro zahraniční 
osobnost získá velvyslankyně Marocké-
ho království Souriya Otmani. „Jako kaž-
dý rok, tak i letos u příležitosti Dne městské 
části Praha 6, který proběhl začátkem září, 
jsme udělovali čestná občanství,“ uvedl 
starosta Ondřej Kolář. „Jsem rád, že stále 
mezi námi nacházíme osobnosti výrazných 
úspěchů ve svém oboru, kteří proslavily ne-

jen své jméno, ale i místo, kde žijí, proto na 
ně můžeme být právem hrdí. Všichni oceně-
ní se věnovali a věnují své profesi s takovým 
úsilím, že jsou známí v celé naší zemi a často 
i za jejími hranicemi.“
• Generálporučík Jaroslav Klemeš se 

narodil v  roce 1922 a zemřel 7. srpna 
letošního roku. Byl příslušníkem čes-
koslovenského zahraničního odboje za 
druhé světové války a příslušník para-
desantního výsadku Platinum - Pewter. 

• Prof. MUDr. Jiří Zámečník, CSc., se 
narodil v roce 1927 a je legendou čes-
ké radioterapie. 

• Vilém Prečan se narodil v  roce 1933 
a je to český historik, zabývající se mo-
derními českými dějinami. 

• Emil Filla, celým jménem Emil Fran-
tišek Josef Filla se narodil v  roce 1882 
a zemřel v roce 1953. Byl to český kubi-
stický malíř, grafik a sochař. 

• Věra Čáslavská byla českosloven-
ská sportovní gymnastka, trenérka 
a významná sportovní funkcioná-

řka, sedminásobná olympijská ví-
tězka, čtyřnásobná mistryně světa, 
jedenáctinásobná mistryně Evropy 
a čtyřnásobná Sportovkyně roku Čes-
koslovenska. Narodila se v  roce 1942 
a zemřela v roce 2016. 

• Heřman Volf se narodil v  roce 1966 
a od dětství plaval, věnoval se atletice 
a lyžoval. V roce 2006 se mu na lyžích 
stal těžký úraz a skončil na invalidním 
vozíku. Před pěti lety ujel během dva-
ceti dnů přes 1 500 kilometrů do Va-
tikánu, aby se zde setkal s papežem 
Benediktem XVI. Vezl mu „poselství na-
děje českých vozíčkářů“.

• Miloň Čepelka se narodil v roce 
1936 a je to český básník, prozaik, 
textař, herec, scenárista, moderátor 
a cimrmanolog. 

• Souriya Otmani je od roku 2012 vel-
vyslankyní Marockého království v Pra-
ze. Je z  jednou nejaktivnějších členů 
diplomatického sboru, aktivně se za-
pojuje do veřejného života. 
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ÚT 3. 10.
 Villa Pellé  16.00 

ÚT 10. 10.
 Villa Pellé  16.00 

ÚT 17. 10.
 v 15:50 sraz 
 Heyrovského nám. 1 
 nutná rezervace 

ÚT 24. 10.
 Villa Pellé  16.00 

ÚT 31. 10.
 Villa Pellé  16.00 

SETKÁNÍ S DOBROU NÁLADOU – JIŘÍ JUST 
Hostem programu připravovaného ve spolupráci 
s  Werichovci – Klubem dobré nálady bude Jiří Just, 
dramatik, scénárista, fejetonista, spisovatel a herec.

MUGU, ZTRACENÝ NEPÁL – 
CESTOVÁNÍ S MARTINEM KRATOCHVÍLEM 
První z cyklu cestovatelských besed s Martinem 
Kratochvílem o cestě plné nejistých stezek v téměř 
neobydlené horské oblasti Dolpo v Tibetu.

EXKURZE DO HASIČSKÉ STANICE 
Exkurze Hasičské stanici č. 2 Petřiny, která byla 
uvedena do provozu v září 1974. Tato stanice ze 70. let 
prošla rekonstrukcí v roce 2013. NUTNÁ REZERVACE!

FRESH MEMORY – JOGGING PRO SVĚŽÍ PAMĚŤ
Lektorkou kurzu je Mgr. Adriana Rohde Kabele, 
certi kovaná trenérka paměti III. stupně.

ÓÓÓÓ SOLE MIO – Z CYKLU GENERATION CONNECTOR
Kdy jste si naposledy z plných plic zazpívali svůj 
oblíbený song? Už jste někdy zkoušeli karaoke? 
Pozvěte své děti a vnoučata nebo přátelé a přijde 
si s námi zazpívat. Na výběr je vše co si budete přát.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ
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W W W.FRESHSENIOR .CZ

ADRESA MÍST
KONÁNÍ:

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

PROGRAM ⟶ ŘÍJEN 2017 

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6
ÚTERÝ
10:00  Výtvarný kurz s ak. mal. Miladou Gabrielovou — OBSAZENÝ
12:00  Výtvarný kurz s ak. mal. Miladou Gabrielovou — OBSAZENÝ

STŘEDA
10:00  Kondiční a rehabilitační cvičení — OBSAZENÝ
10:00  Anglická konverzace — OBSAZENÝ
11:05  Anglická konverzace — OBSAZENÝ
12:10  Anglická konverzace — OBSAZENÝ

ČTVRTEK
9:30  Francouzská konverzace 
10:00  Taj-ji 
11:00  Francouzská konverzace — OBSAZENÝ
11:05  Zpevnění středu těla od 12.10.2017

INFORMACE, ČI REZERVACE 
POUZE U POŘADU UVEDENÉHO 
V PROGRAMU 

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

U pořadů s uvedením NUTNÁ REZERVACE se můžete zúčastnit pouze 
po zarezervování místa, viz. informace. Sál je přístupný 15 min. před 
začátkem pořadu do vyčerpání kapacity míst, vstup do sálu umožněn 
nejpozději do 16:00 hodin z důvodu ohleduplnosti k ostatním.

PRAVIDELNÉ KURZY FRESH SENIOR VE VILLA PELLÉ:

INFORMACE 
A PŘIHLÁŠKY NA 
INFO@PORTEOS.CZ 
NEBO NA TEL: 
224 326 180 

VSTUP

ZDARMA



5 x v Praze
Národní | Butovice | I.P.Pavlova | Palmovka | Flora

www.jipka.cz

THE INTERNATIONAL 
‘STOMACH’

Most of us try to avoid stereotypes – sometimes 

they are unavoidable. As a foreigner, Czech 

people might assume that I live off a diet of typical 

‘American-style’ fast food: pizza, nachos, colas, 

fried chicken, and, of course, the most obvious, 

hamburgers.  They might also assume that I don’t 

like Czech food, as many foreigners turn their noses 

up at dumplings, sauerkraut, rabbit, organ meats, 

and exotic, stinky cheese (sorry, Olomouc).  

Well, in my case, this stereotype is only half-true. 

Yes, I love pizza and an ice cold Coke; It’s true. I 

eat plenty of hamburgers; I can’t deny it.  Mexican 

nachos with authentic salsa and guacamole; 

please, give me a call and I’ll be there.  I admit it, 

wholeheartedly – I love these foods! But that’s not 

the whole story.

I have tried, and do frequently eat, many Czech 

dishes. I like any and all dumplings, whether they be 

made from flour, potatoes,  or even Gingerbread. I 

will say ‘ano’ to dumplings, every time. I love dishes 

they have some sauce with them; I enjoy goulash 

and svickova regularly. It goes without saying that 

sausages are welcome anytime; especially, after a 

few beers. I always eat the sauerkraut that comes 

with the roast pork and dumplings. There are 

only a couple of Czech staples that I avoid. First, I 

cannot stand headcheese; simply put, it’s visually 

unappealing. Second, stinky cheese; I cannot eat 

something that smells like a dirty sock. Otherwise, 

my stomach is truly international.  Ahoj.

Unavoidable – nevyhnutelný 

Live off – vyžít, vystačit

Turn up one´s nose at – ohrnovat nos 

Wholeheartedly – z celého srdce, bezvýhradně 

Go without saying – to se rozumí samo sebou

Staple – základní potravina

Headcheese – tlačenka

Unappealing - neatraktivní

Běžecká škola Prahy 6 funguje třikrát 
týdně. Každý den běhají po světě miliony 
lidí, jelikož se jedná o nízkonákladový sport. 
Běhat totiž lze za každého počasí a jako 
doplněk je běh ideální k jiným sportovním 
činnostem. Městská část Praha 6 proto pro 
všechny připravila projekt BĚŽECKÁ ŠKO-
LA PRAHY 6, kterého se mohou zúčastnit 
výkonnostní běžci i naprostí začátečníci, 
skupinky přátel, maminky s malými dětmi, 
senioři, školáci, odvykávači kouření nebo 
bojovníci s nadváhou. Srazy běžecké školy 
probíhají pro všechny účastníky zdarma, 
a to třikrát týdně – úterý, čtvrtek a neděle 
pod odborným vedením profesionálního 
trenéra. Úterní sraz je vždy od 11.00 hodin 
v areálu SK Kotlářka Praha. Čtvrteční a ne-

dělní sraz začíná od 18.00 hodin a místem 
běhu je Obora Hvězda. Jednotlivé srazy 
jsou plánovány do konce října, dále podle 
vývoje počasí, a veškeré termíny naleznete 
na www.facebook.com/bezeckaskola6.

Praha 6 podpoří sport a volný čas 
dětí, rozjíždí projekt Aktivní město. 
Radnice připravila pro občany městské 
části nový projekt Aktivní město Praha 
6, v jehož rámci se chystá finančně pod-
pořit aktivní trávení volného času dětí 
a mládeže z Prahy 6. Rodiče dětí do 18 
let s  trvalým pobytem na území měst-
ské části budou moci získat příspěvek 
až 700 Kč na pravidelnou sportovní či 
volnočasovou činnost. Příspěvek bude 
možné využít například na snížení po-
platků za příspěvky do sportovního od-
dílu či kurzovné do vybraného kroužku. 
Městská část na celý projekt vyčleni-
la 2 miliony Kč.

Celý projekt včetně webových strá-
nek byl spuštěn v pondělí 4. září 2017. 
„Aktivní město navazuje na loňský projekt 
‚Šestka táborová’, kdy jsme tímto podpo-
řili letní dětské pobytové akce. Jedná se 
o nový, moderní a plně transparentní be-
nefi tní systém, kdy se rodiče dětí sami roz-
hodnou, v  jakém sportovním klubu nebo 
na jaký kroužek chtějí příspěvek uplatnit,“ 
říká radní pro sport a volný čas Libor 
Bezděk, který se oblasti volnočasových 
aktivit dlouhodobě věnuje. „Chápeme 
to jako motivační podporu rodičů a jejich 
dětí, našim cílem je snížit rodinám nákla-
dy na jejich výdaje za dětské mimoškolní 
aktivity, chceme také adresně podpořit 

děti a mládež z Prahy 6 v  aktivním tráve-
ní volného času“, dodává. Postup získání 
příspěvku je jednoduchý a celý probí-
há on-line pomocí softwarové aplikace 
Aktivní město, ve které je možné se od
4. září registrovat. Po registraci a valida-
ci údajů radnicí bude rodičům vytvoře-
no on-line konto, na kterém jim budou 
nabity elektronické body. Příspěvek činí 
500 Kč na jedno dítě, pokud se však jed-
ná o kroužek s  technickým nebo příro-
dovědným zaměřením, bude příspěvek 
činit dokonce 700 Kč. Rodiče si pak sami 
vyberou z  nabídky registrovaných po-
skytovatelů, jimiž mohou být sportovní 
kluby a tělovýchovné jednoty, zapsané 
spolky, obecně prospěšné společnosti 
nebo i komerční subjekty, které nabí-
zejí pravidelnou sportovní nebo volno-
časovou činnost, která probíhá během 
celého školního roku a místo konání ak-
tivity je na území hlavního města Prahy. 
Po technické stránce bude projekt jako 
operátor zajišťovat společnost Up Česká 
republika, se kterou radnice na přípravě 
projektu spolupracuje. „Je to první pro-
jekt, který v rámci on-line benefi tního sys-
tému Aktivní město chceme realizovat. Po-
kud se systém osvědčí, mohla by ho Praha 
6 ho využívat pro podporu i jiných oblastí 
veřejného života,“ dodává starosta měst-
ské části Ondřej Kolář.

Úprava parkování před budovou 
úřadu. Před budovou Úřadu městské 
části Praha 6 v ulici Československé 
armády nově vznikla oranžová par-
kovací zóna, která je určena pro tzv. 
krátkodobé parkování návštěvníků 
radnice. Návštěvníci radnice zde nově 
mohou parkovat maximálně 2 hodiny, 
a to jen po platbě v parkovacím automa-
tu nebo přes virtuální parkovací hodiny

www.mpla.cz/praha. Tato nová úprava 
má za cíl přispět k lepšímu využívání 
odstavné plochy pro veřejnost navště-
vující úřad. Parkování v tomto místě je 
zpoplatněno cenou 40 Kč za 1 hodinu. 
Upozorňujeme, že se jedná o místo, kde 
se parkuje pouze krátkodobě a nelze 
zde odstavovat ani vozidla rezidentů, 
která mají platné parkovací oprávnění 
pro území Prahy 6.

ÚT 3. 10.
 Villa Pellé  16.00 

ÚT 10. 10.
 Villa Pellé  16.00 

ÚT 17. 10.
 v 15:50 sraz 
 Heyrovského nám. 1 
 nutná rezervace 

ÚT 24. 10.
 Villa Pellé  16.00 

ÚT 31. 10.
 Villa Pellé  16.00 

SETKÁNÍ S DOBROU NÁLADOU – JIŘÍ JUST 
Hostem programu připravovaného ve spolupráci 
s  Werichovci – Klubem dobré nálady bude Jiří Just, 
dramatik, scénárista, fejetonista, spisovatel a herec.

MUGU, ZTRACENÝ NEPÁL – 
CESTOVÁNÍ S MARTINEM KRATOCHVÍLEM 
První z cyklu cestovatelských besed s Martinem 
Kratochvílem o cestě plné nejistých stezek v téměř 
neobydlené horské oblasti Dolpo v Tibetu.

EXKURZE DO HASIČSKÉ STANICE 
Exkurze Hasičské stanici č. 2 Petřiny, která byla 
uvedena do provozu v září 1974. Tato stanice ze 70. let 
prošla rekonstrukcí v roce 2013. NUTNÁ REZERVACE!

FRESH MEMORY – JOGGING PRO SVĚŽÍ PAMĚŤ
Lektorkou kurzu je Mgr. Adriana Rohde Kabele, 
certi kovaná trenérka paměti III. stupně.

ÓÓÓÓ SOLE MIO – Z CYKLU GENERATION CONNECTOR
Kdy jste si naposledy z plných plic zazpívali svůj 
oblíbený song? Už jste někdy zkoušeli karaoke? 
Pozvěte své děti a vnoučata nebo přátelé a přijde 
si s námi zazpívat. Na výběr je vše co si budete přát.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ
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W W W.FRESHSENIOR .CZ

ADRESA MÍST
KONÁNÍ:

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

PROGRAM ⟶ ŘÍJEN 2017 

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6
ÚTERÝ
10:00  Výtvarný kurz s ak. mal. Miladou Gabrielovou — OBSAZENÝ
12:00  Výtvarný kurz s ak. mal. Miladou Gabrielovou — OBSAZENÝ

STŘEDA
10:00  Kondiční a rehabilitační cvičení — OBSAZENÝ
10:00  Anglická konverzace — OBSAZENÝ
11:05  Anglická konverzace — OBSAZENÝ
12:10  Anglická konverzace — OBSAZENÝ

ČTVRTEK
9:30  Francouzská konverzace 
10:00  Taj-ji 
11:00  Francouzská konverzace — OBSAZENÝ
11:05  Zpevnění středu těla od 12.10.2017

INFORMACE, ČI REZERVACE 
POUZE U POŘADU UVEDENÉHO 
V PROGRAMU 

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

U pořadů s uvedením NUTNÁ REZERVACE se můžete zúčastnit pouze 
po zarezervování místa, viz. informace. Sál je přístupný 15 min. před 
začátkem pořadu do vyčerpání kapacity míst, vstup do sálu umožněn 
nejpozději do 16:00 hodin z důvodu ohleduplnosti k ostatním.

PRAVIDELNÉ KURZY FRESH SENIOR VE VILLA PELLÉ:

INFORMACE 
A PŘIHLÁŠKY NA 
INFO@PORTEOS.CZ 
NEBO NA TEL: 
224 326 180 

VSTUP

ZDARMA



Jak jste se dostal k  natáčení doku-
mentárních fi lmů a pořadů?

Miluju svobodu. Nejdříve jsem psal 
scénáře pro dokumenty v České televizi 
a odtud už byl jenom krok k režii. Na práci 
režiséra a autora scénáře mně stále fasci-
nuje nejen svoboda, kterou máte při vý-
běru tématu, ale také svoboda, jak dané 
téma ztvárnit. I když se jedná o dokument 
a ne o hraný fi lm,  jde o příběh. Příběh 
krajiny, příběh přírody, příběhy stromů, 
osobností… Vždycky je to příběh a před 
vámi se najednou otevírají desítky cest, 
jak jej uchopit.

Jaká je Vaše původní profese, resp. 
co jste vystudoval?

Vystudoval jsem speciální pedagogiku, 
obor etopedie, na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy v  Praze. Po studiích 
jsem nastoupil do Československé akade-
mie věd, kde jsem se věnoval teorii. Sedá-
val jsem v Univerzitní knihovně v Klemen-
tinu, pročítal řady knih a tam mi došlo, že 
mě víc než věda zajímá reálný život, to co 
se děje za zdmi oné knihovny, život a jeho 
refl exe... Jinými slovy novinařina a fi lm.

Ve své společnosti NIKÉ TV produc-
tion jste producent, scénárista, drama-
turg, režisér… Kterou z  těchto profesí 
děláte nejraději?

Není to vůbec výhra, když sedíte na 
několika židlích a ty profese jdou někdy 
i proti sobě. Režisér má nějakou před-
stavu, producent má ale omezené pro-
středky a fi nanční strop. Na producentské 

židli projekt zastřešujete, sháníte peníze, 
hledáte partnery pro koprodukci, zabývá-
te se distribucí. Příjemnější je režisérská 
židle, kdy si jen vymýšlíte a nehledíte tolik 
na reálné limity.

Jak vypadá Váš obvyklý pracovní den?
Protože současně pracuji v České tele-

vizi - jsem členem týmu, který připravuje 
každý týden pásmo dokumentů a publi-
cistických formátů Nedej se - často vyjíž-
dím se štábem na několik dnů z Prahy. 
Následně pak trávím celé dny na Kavčích 
horách ve střižně. Je to vyčerpávající, 
ale krásná práce.

Proč vyčerpávající?
Zabýváme se obhajobou veřejného 

zájmu, reálnými kauzami životního pro-
středí. Například novými investicemi, 
které ohrožují okolní obyvatele hlukem, 
prachem nebo zápachem, anebo jsou ve 
střetu se zájmy přírody. Jak známo, příro-
da se sama neozve.

Můžete být konkrétnější?
V posledním roce jsem například natá-

čel dokument o zapáchající kataforézní 
lince v Nymburce, o záměru švýcarského 
investora otevřít vápencový lom nedale-
ko hradu Bouzov, pouhých čtyři sta metrů 
od vesnice Hvozdečko, na jižní Moravě 
dokument o zvažované těžbě štěrkopísku 
nedaleko studní, které zásobují celé Ho-
donínsko pitnou vodou, pořad o zábav-
ním parku uprostřed lesů České Kanady, 
kudy migrují rys a los, nebo nadlimitně 
vysokém obsahu pesticidů v řece Úhla-

vě, která je zdrojem pitné vody pro Plzeň. 
Mnohdy jde o přetahování s právníky vel-
kých fi rem, nebo s úředníky státní správy, 
kteří prokazatelně selhávají a nehájí práva 
občanů. A tak je někdy na místě otázka, 
co je veřejný zájem? Je jím otevření lomu, 
který přinese velký zisk švýcarské fi rmě, 
zaměstnání pěti místním lidem a součas-
ně zničí životní prostředí v blízké vesnici?

Běžným folklórem je, že po odvysílání 
pořadu přicházejí do Rady České televize 
stížnosti investorů, kteří se cítí pořadem 
poškozeni. Obhajoba veřejného zájmu 
je tvrdá práce, mnohdy se pohybujete 
na hraně zákona. Proto vždy musíte být 
perfektně připraven a znát vývoj celé 
kauzy do hloubky. 

Když natáčíte řadu let konfl iktní po-
řady, jste optimista nebo pesimista?

Jsem optimistický pesimista. Za posled-
ních sto let jsme naši planetu prakticky 
vydrancovali. Že to v Evropě zatím není 
tolik vidět, je tím, že Evropa žila a stále 
žije na úkor třetího světa. Často si připo-
mínám slova sira Francise Bacona, který 
v sedmnáctém století řekl: Příroda se pod-
řizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.   

Jak si vybíráte náměty?
Celý život mě zajímají otázky životní-

ho prostředí, vztahu člověka a přírody. 
Nedokážu pochopit, že kvalita životního 
prostředí není v žebříčku hodnot obyva-
tel České republiky na předních místech.  
V tom se stále odlišujeme od velké části 
Evropy od nás na západ a na sever. Sou-

OBORA HVĚZDA JE MÝM OBÝVÁKEM
…říká dokumentarista Martin Slunečko

Obhlídka pro natáčení Mauricius
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časně mně vadí, že se zelení anebo bojov-
níci za zdravé životní prostředí strkají do 
jednoho pytle. Přitom se pod řadu ekolo-
gických témat podepíše většina lidí, a to 
se netýká jen sídelní kaše kolem velkých 
měst a zaplevelení krajiny plechovými 
halami, ale i kácení alejí, anebo stále vět-
šího používání pesticidů a dalších mnoh-
dy zbytečných chemických svinstev v ze-
mědělství. Úsměvné je, že se u nás se lidé 
stávají ekology jen v momentě, kdy se jim 
děje něco přímo za domem. 

Není to marnost?
Někdy se pozitivní výsledek dostaví 

brzy. Nedávno jsem natáčel dokument 
o plánovaném „Pietním parku“ pro domá-
cí mazlíčky, který měl vyrůst v centrálním 
parku uprostřed pražského Zličína. Pod 
tímto bohulibým názvem se skrývalo vy-
budování hřbitova a krematoria pro zví-
řata. Ve třech pecích se mělo denně spa-
lovat až půldruhé tuny uhynulých zvířat 
z celé republiky i z Německa. To vše pod 
okny lidí, kteří si na novém zličínském síd-
lišti pořídili byty s výhledem do zeleně. 
Dva týdny po odvysílání pořadu investor 
stáhl na Magistrátu svoji žádost EIA a od 
projektu odstoupil.

Jak se fi nancují v Čechách dokumen-
tární pořady a fi lmy? Jaké jsou rozpočty 
a jak se shánějí koproducenti a peníze?

Česká televize prakticky jako jediná 
v České republice podporuje výrobu pu-
blicistických pořadů a především doku-
mentů. U větších projektů jde často o ko-
produkci. Rozpočty jsou však ve srovnání 
s hranými fi lmy nebo televizními hranými 
cykly mnohem skromnější. 

Ale i za málo peněz se dá vyrobit 
kvalitní pořad. 

Jaká byla Vaše režijní prvotina?
Těsně po sametové revoluci jsme spolu 

s televizním kolegou Milošem Šmídmaje-

rem natáčeli dokument o Miloši Forma-
novi. Natáčeli jsme jeho letní putování 
na kole po Francii, kdy se vydal s výtvar-
níkem Theodorem Pištěkem z Paříže do 
Karlových Varů. Bylo to úžasné natáčení, 
Miloš Forman je vynikající vypravěč, a tak 
režírování nebylo tak těžké. Sám nám 
nabízel některé své příběhy a lokace na 
cestě. A bylo úžasné, jak nás jako mladé 
režiséry on, Forman, ověnčený Oskary, 
respektoval. Osmdesátiminutový doku-
ment s názvem Drž se toho snu! se v roce 
1990 stal  prvním českým dokumentem 
o této jedné z nejslavnějších osobností 
českého, ale i amerického fi lmu.

Které své projekty považujete za stě
žejní?

To je těžká otázka, nejdřív odpovím na 
to, které dokumenty mně toho nejvíce 
daly. Při natáčení dokumentu, kdy stráví-
te s dotyčným řadu dní, se ukládá materi-

ál nejen na disk nebo kartu v kameře, ale 
také na „kartu“ ve vaší hlavě. A to je pak 
to nejcennější, co si z natáčení odnášíte. 
Vzpomínám na natáčení s osobnostmi 
české kulturní scény: na středometrážní 
dokument s Miroslavem Horníčkem, fi lm 
s malířem Josefem Jírou, režisérem Jiřím 
Menzelem, výtvarníkem Vladimírem Prec-
líkem, zajímavé bylo v Kanadě natáčení 
s hercem - lékařem Vladimírem Puchol-
tem, pak v New Yorku natáčení dokumen-
tu o kameramanovi Miroslavu Ondříčko-
vi nebo v Bostonu natáčení s fi lozofem  
Erazimem Kohákem.

Asi největší divácký a později i čtenář-
ský úspěch měl můj projekt Magické hory 
Čech a Moravy. Tento třináctidílný televiz-
ní cyklus putování Květy Fialové a geolo-
ga a klimatologa Václava Cílka za pamětí 
a tajemstvím našich kultovních hor jsme 
natáčeli před osmi lety. Tehdy bylo Květě 
Fialové osmdesát a s nadšením vylézala 
na většinu z třinácti magických hor. Ko-
nečně se jí v jejím hereckém životě, kdy 
na velké cesty neměla čas, podařilo po-
prvé v životě navštívit Říp, Blaník, nebo 
Kleť. Když viděla na Hrubé skále to úžas-
né pískovcové skalní město, ta nádhera ji 
tak dojala, že se rozbrečela. Cyklus uvedla 
několikrát Česká televize a patřil k nej-
sledovanějším pořadům programu ČT 2. 
Po diváckém ohlasu následovala nabíd-
ka z nakladatelství Albatros vydat knihu 
v edici České televize. 

Řada  Vašich dokumentů získala od-
borná i divácká ocenění. Kterého si 
vážíte nejvíce?

Největší radost mi udělala v roce 2001 
Cena ministra životního prostředí a pak 
v roce 2011 Cena diváka na Festivalu 
TSTTT v Uherském Hradišti právě za cyk-
lus Magické hory Čech a Moravy.

S Janem Třískou, EKOFILM 2005

Natáčení Magické hory Kleť
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S jakou osobností, se kterou jste to-
čil, se Vám spolupracovalo nejlépe?

Těch osobností byla skutečně řada, ne-
chtěl bych jmenovat jednu. Kdybyste se 
ale zeptal, s kým se mi natáčelo nejhůř, 
na to mám odpověď. Byl to malíř z Malé 
Skály Josef Jíra. Zajížděl jsem za ním v de-
vadesátých letech na Malou Skálu, kde 
měl tenkrát své koně a rok jsem ho pře-
mlouval, abychom natočili o něm a jeho 
obrazech dokument. Nakonec se zadařilo, 
dva roky jsem s ním sběrně natáčel. Vznikl 
tak jediný fi lmový portrét této významné 
i konfl iktní osobnosti. Dokument, za který 
se ani po dvaceti letech nemusím stydět.

Překvapil Vás nějaký protagonista 
něčím, co byste nečekal?

Asi nejvíc mne překvapila Květa Fialo-
vá, s níž jsem právě dokončil kuchařku. 
Jmenuje se Prostonárodní kuchařka Kvě-
ty Fialové a Květa si jí dala ke svým 88. 
narozeninám, které oslavila 1. září. Jedná 
se skutečně o její první kuchařku, Květa 
Fialová vynikala totiž nejen jako herečka, 
ale i jako kuchařka. Celý život ráda vařila, 
do jejich dejvického bytu proudily davy 
přátel: Miroslav Horníček, Miloš Kopec-
ký, Stella Zázvorková, Alena Ornestová... 
Dřív Květa Fialová neměla na sepisování 
receptů čas, prakticky každý den hrála, 
až do svých pětaosmdesáti let. Ten čas se 
našel až v posledních letech, kdy jí zdra-
votní stav nedovolil vrátit se na divadelní 
scénu, a tak jsme tu knihu spolu dali do-
hromady. Jak Květa říkala - zlatím si stáří.

Proč má název prostonárodní ku-
chařka?

Jedná se o jednoduché, prosté recepty, 
je to návrat ke kořenům. S Květou a její 
dcerou Zuzankou jsme sepsali řadu velmi 
jednoduchých receptů. Je tam více zeleni-
ny než masa a víc těstovin než knedlíků... 
Řada pokrmů je výsledkem Květiny fan-
tazie, jsou to neobvyklé saláty z červené 
řepy, šťovíková a špenátová polévka nebo 
herecké rychlovky. V kuchařce jsou také 
středomořské recepty, které Květa pochy-

tila na svých cestách s kamarádkami Na-
ďou Konvalinkovou a Danou Batulkovou 
do Španělska, Řecka a Egypta. Recepty 
provází Květa komentářem a vzpomíná 
na zákulisí své domácí kuchyně. Nechy-
bějí ani vzpomínky na rodinu, herecké 
přátele a na maminku, za kterou se Květa 
celý život vracela na Slovensko. Právě od 
ní pochází řada původních slovenských 
receptů. Podle této kuchařky teď často 
vaříme i u nás doma.

Na čem momentálně pracujete (kromě
vaření)?

S kolegou Milošem Šmídmajerem při-
pravujeme celovečerní fi lm o Miroslavu 
Horníčkovi, příští rok si připomeneme 
sto let od jeho narození. V dokumentu 
využijeme unikátní fi lmové materiály, 
které jsme s Miroslavem Horníčkem na-
točili v devadesátých letech na Kampě 
před Werichovou vilou, v jeho rodné Plz-
ni, na chalupě v  Kytlici nebo na Sázavě 
při návštěvě Jiřího Sováka. Celovečerní 
fi lm s pracovním názvem Miroslav Hor-
níček: Humor není žádná sranda by měl 
být uveden v České televizi, a to 10. lis-
topadu 2018, kdy uplyne sto let od mi-
strova narození.

Jaký je váš vztah k Praze 6?
V Praze 6 žiji už od roku 1984. Přistěho-

val jsem se sem proto, že tady mám nej-
větší obývák v Praze, oboru Hvězda. Úžas-
né místo s geniem loci. Projdete branou 
a jste v jiném světě, v lese, který je každou 
roční dobu jiný. A teď si představte, že ten 
les tady v různých podobách roste už více 
než 500 let. Praha má další vynikající kraji-
nářské lokality, které nám mohou závidět 
světové metropole: například údolí Šárky, 
Prokopské údolí nebo Trojskou kotlinu 
s jižními svahy.

Je něco, co byste v Praze 6 změnil?
Prahu 6 bych více uklízel a v zimním 

období bych zavedl komplexní úklid ulic. 
V zimě to je potřeba víc než v létě, kdy to 
přívalové deště udělají za nás. Jsem pře-
svědčen, že Praha je od dubna do října 
zelené město srovnatelné s evropskými 
metropolemi. Ale v zimě? Zvířený prach, 
emise z dieslových motorů, neuklizené 
chodníky. Zaparkujte na dva dny auto 
třeba v Žitné nebo v Ječné ulici a uvi-
díte. Stačí porovnat, jak vypadají fasá-
dy domů třeba v Londýně a jak v Praze. 
Máme co dohánět.

Jaký druh humoru máte rád? 
Anglický suchý humor. Proto jezdíme 

pravidelně do Británie, a to nejen na fi sh 
and chips, ale také za inspirací. Užíváme 
si jejich smysl pro odpovědnost, lásku 
k vlasti a anglický humor.

Kdybyste se podruhé rozhodoval, co 
v životě dělat. Jak by to dopadlo?

Asi bych natáčel fi lmové dokumenty ve 
Skandinávii, kde si lidé váží přírody a slu-
nečního svitu víc než my.

Máte své oblíbené přísloví nebo
epigram?

Květa Fialová mi často říkala: „Martine, 
svět kolem je takový, jaký si ho vytvoříš...“  
A myslím, že měla pravdu.

Jiří Hruška
foto: archiv M. Slunečka

Natáčení Magické hory Krkonoše

Květa Fialová a Václav Cílek v cyklu Magické hory
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Preventivní vlak pořádají České dráhy od roku 2007. Je určený 
pro žáky základních škol a studenty středních škol a učilišť. Za de-
set let unikátním vlakem prošlo přes 18 tisíc mladých lidí ze čtyři-
ceti měst. Národní dopravce na projektu spolupracuje s osvědče-
nými partnery: Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), Policií 
ČR a dceřinou společností ČD Cargo.

Preventivní vlak je postaven na netradičním způsobu komu-
nikace s mladými lidmi, která se při uplynulých ročnících velmi 

osvědčila. „Preventivní vlak je jedním z  nejvýznamnějších projektů 
národního dopravce v rámci společenské odpovědnosti. Studentům 
pravidelně ukazujeme následky riskantního a nevhodného chování 
řidičů i chodců, připomínáme nutnost být v kolejišti i na nástupišti 
pozorný a nerozptylovat se hrátkami s mobilním telefonem nebo po-
slechem hudby do sluchátek, neboť to jsou velmi rizikové faktory, od 
kterých je jen krůček k neštěstí, jež může změnit rázem život jim i jejich 
blízkým,“ uvádí Michal Štěpán, člen Představenstva Českých drah.

PODZIMNÍ CESTA ZAVEDLA
PREVENTIVNÍ VLAK DO PRAHY 6

Úspěšný projekt Českých drah „Preventivní vlak bezpečné železnice“ pokračoval v září podzimní částí a na tři dny zamířil 
do Prahy 6, kde byly ukázky záchranného systému k dispozici studentům, žákům místních škol, ale i veřejnosti na nádraží 
Praha Dejvice ve dnech 19. – 21. září. 
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O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

Chtěl jste se už od počátku věnovat 
nebo profi lovat v oboru psychiatrie?

Už za studií mě to napadlo. Ty důvody byly 
v podstatě dva. Jednak nejsem příliš manuál-
ně zručný, čili chirurgie nemohl být můj obor, 
a za druhé jsem měl zájem o humanitní obo-
ry, o literaturu, historii - a psychiatrie je vlast-
ně oblast působení na pomezí přírodních 
a společnenských věd.  Už v průběhu studia 
jsem se o psychiatrii zajímal. V  Hradci, kde 
jsem studoval, byl studentský psychiatrický 
kroužek, tam jsem se nějakým způsobem za-
pojil a rozhodl se, že tohle bude moje cesta. 

Nastoupil jste v  ÚVN hned po 
skončení školy?

Tehdy bylo zvykem jít na postgraduální 
studium do Českých Budějovic na dva roky. 
Pak jsem musel jít k  útvaru - v  podstatě šli 
k různým útvarům téměř všichni. A tak jsem 
strávil tři roky v Jincích. Už v té době, kdy jsem 
tam dělal útvarového lékaře, jsem sem do 
ÚVN chodil stážovat. Těšil jsem se, že někdy 
v budoucnu bych mohl tento obor tady dělat. 

Takže ÚVN byla také Vaše volba?
Ano, a nebyl jsem sám. Dostat se od útva-

rů do nemocnice byl cíl mnohých lékařů, ale 
málokdy byli úspěšní. Mně se to podařilo. 
Když jsem se sem dostal, byl to pro mě takový 
vstup do nebe.  

Proč zrovna ÚVN? 
Tady bylo takové profi lované psychiatrické 

zařízení. Krom toho, já jsem Pražák, takže mi 
to vyhovovalo i z  důvodu blízkosti k  bydlišti. 
Když jsem v  ÚVN nastoupil, to bylo na pod-
zim roku 67, byly tu příjemné poměry, vlídné 

prostředí, atmosféra přátelská. Tehdy byl ná-
čelníkem nemocnice generál Engl, který na 
mě působil jako velmi noblesní člověk. Hned 
provní dojem, když jsem se  sem hlásil, byl 
velmi příjemný. Psychiatrické oddělení mělo 
své zvláštnosti. Můj první primář byl člověk 
velmi komisní, přísný, nekompromisní. Naštěs-
tí jsem nastoupil na sklonku jeho kariéry, takže 
tyto vlastnosti již byly obroušené. Měli jsme - 
věřím, že to tak bylo vnímáno oboustranně - 
velmi dobrý vztah. Byl to člověk, kterého jsem 
si vážil. Potom, právě v  době, kdy odešel do 
penze, nastaly v zemi politické změny, které 
měly obecně nepříznivý vliv. Zvláště pak na 
naše oddělení psychiatrie, protože odtud mu-
selo z  politických důvodů odejít několik lidí. 
Nastoupil sem nový primář, nemocnice měla 
nového ředitele, který byl kádrově pracovní-
kem na ministerstvu. Osobně jaksi proti němu 
nemohu nic říci, ale bohužel o odborné zále-
žitosti zájem nikdy neměl. Byl to typ pedant - 
byrokrat . Jeho působení zde mělo dopad i na 
oddělení a otrávila se atmosféra nemocnice. 
Možná ne na všech odděleních, ale například 
u nás na psychiatrii to bylo výrazné. Najednou 
byla atmosféra úplně jiná. Nebyl důraz na od-
borné znalosti, na odbornou úroveň, naopak 
velkou váhu měla politická školení, vojenská 
zaměstnání apod. 

Nemáte tedy to období spojené s  pří-
jemnými zážitky?

Tak se to říci nedá. Výhodou bylo, že nebyla 
taková zátěž, alespoň pokud šlo o náš obor.  
Víkendové služby byly poměrně klidné, takže 
když byly děti malé a já se vracel domů po 

službě, vracel jsem se do více zátěžové at-
mosféry, než byla v době služby. Za tu dobu 
přišel tak jeden pacient, v klidu jsme zvláda-
li vizity a všechny potřebné úkony. A pak ta 
společná zaměstnání měla i určitou výhodu, 
neboť jsme se všichni dobře seznámili. Spo-
lečně jsme sedávali na školeních, potkávali 
se, dobře jsme se poznali po stránce odbor-
né i lidské. Měli jsme k sobě blízko. Lidi, které 
jsem měl rád, o kterých jsem si myslel, že jsou 
odborně zdatní, s těmi jsem se kamarádil.  

Jakou úroveň mělo tehdy oddělení po 
odborné stránce?

Člověk v té době mohl nabýt pocitu, že mu 
práce nepřináší odborný růst. Já jsem se snažil 
alespoň angažovat i jinde. Vedl jsem psycho-
terapeutický výcvik, byl v kontaktu s klinikou, 
snažil jsem se publikovat, přednášet, díky 

PŘED PADESÁTI LETY NASTOUPIL
NA PSYCHIATRICKÉ ODDĚLENÍ DO ÚVN

„Když jsem se sem dostal (do ÚVN), byl to pro mě takový vstup
do nebe.”

MUDr. Jiří Janatka
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čemuž jsem nestagnoval a dokázal si udržo-
vat odbornou úroveň. To tady v té době ne-
bylo jednoduché -  klientela byla především 
posudková, navíc náš primář neměl zájem 
o odborné věci a jeho postoj svým způsobem 
determinoval i úroveň našeho oddělení. To byl 
také důvod, proč jsem si požádal o odchod do 
civilu a následujících pět let působil na Praze 
3. To byl najednou pocit svobody! Na Praze 3 
byl vedoucí skvělý člověk, výborně jsme spolu 
vycházeli. Po jeho odchodu do důchodu jsem 
se stal vedoucím lékařem oddělení. 

Ale do ÚVN jste se vrátil?
Vrátil jsem se v  roce 1991. Měl jsem pocit 

jisté zanedbanosti oddělení, a věděl jsem, že 
bych mohl a uměl s  tím něco udělat. Takže 
jsem se snažil razantním způsobem vstoupit, 
obměnit kolektiv, což ovšem bylo nesnad-
né. Byla taková doba, kdy se do nemocnice 
odborníci příliš nehrnuli, bylo obtížné sem 
dostat perspektivního kvalitního člověka, kte-
rého bych mohl vychovat. V době krátce po 
revoluci to bylo prakticky nemožné, a přitom 
nezbytné. Nějaký roktrvalo, než se oddělení 
vytříbilo a stalo se z něj opět odborně erudo-
vané pracoviště. Když se pak naplnil můj dů-
chodový věk, musel jsem místo přepustit své-
mu nástupci.  Myslel jsem si v té době, když mi 
bylo šedesát, že jsem v plné fyzické i mentální 
kondci, takže bych se nebránil tu zůstat dál. 

A tak pokračujete dosud...
Odešel jsem sice formálně do penze, ale mě 

ta práce baví, jsem s oddělením sžitý, rád jsem 
tady pokračoval. Nějakou dobu jsem ještě 
sloužil, dělal velké vizity, ale pak jsem přestou-
pil do ambulance. Nechodím sem z fi nančních 
důvodů, ale proto, že svou práci dělám rád, pří-
jemný je pochopitelně také pocit užitečnosti.

Jak se změnil za dobu Vaší praxe paci-
ent? Ve vztazích, v chování, diagnózách.

Zásadní změnu nevidím. Často se hovoří 
o tom, že se rozšířil počet psychiatrických 
pacientů – víte, já si myslím, že to tak úplně 
není. Ta doba nebo ty civilizační tlaky tady 
jsou. Nárůst počtu pacientů je dán tím, 
že populace stárne a že je mnohem větší 
nabídka služeb. Dříve, v době působení v ci-
vilní ambulanci, jsme přijímali každého, kdo 
přišel, což bylo za den dvacet, i třicet pacien-
tů. To přece dneska není. Také je někdy velká 
zátěž, ale již existuje spousta ambulantních 
zařízní, krizových center, která mnohé přípa-
dy případy na hranici toho, co by ještě psy-
chiatrie měla a co by už neměla řešit a léčit, 
zachytí. Ale občas k nám na psychiatrii ještě 
přijdou pacienti, kteří péči psychiatra vlastně 
nepotřebují, někdy se zabýváme i problémy, 
které dříve řešil psycholog, nebo farář. 

Obor psychiatrie ale stejný jako v době, 
kdy jste nastoupil, není?

Co se změnilo zásadním způsobem, jsou 
léčebné možnosti. Když jsem nastoupil, byla 
paleta léků velmi omezená, léky měly řadu 
nežádoucích účinků. Také postoje lékařů 

psychiatrů k  pacientům byly jiné než dnes, 
s pacientem se mnohde zacházelo spíše jako 
s  věcí. Toto se, myslím, změnilo zásadním 
způsobem! Jednak přece jen víc psychiatrů 
má nějakou zkušenost psychoterapeutickou, 
změnilo se klima ve společnosti, změnil se 
důraz na práva pacientů. Existuje mnohem 
více možností léčby, kterou lze nabídnout. 
Dříve například nebyly žádné cílené léky na 
úzkostné stavy, panickou poruchu, na kogni-
tivní poruchy, na demence. Dnes je ta vyhlíd-
ka nemocných mnohem lepší než dříve. Člo-
věk tak dělá svou práci raději, protože ví, že 
můžet pacientům mnohem více nabídnout, 
že nemá prázdné ruce. Nabídka řešení, mož-
nost dát naději, to je obrovská změna oboru.

Je nějaký pacient, nebo pacientka, 
kteří ve Vás zanechali stopu? Na které ni-
kdy nezapomenete?

Samozřejmě, a ne jeden. Ale když dělá-
te tento obor, musíte se naučit zachovávat 
míru:  pokud není jistá angažovanost lékaře, 
kdyby měli lidé pocit, že se o ně nezajímáte, 
je to špatně. Ale stejně tak je špatně, když 
ty příběhy příliš prožíváte, když si ty příbě-
hy berete s sebou domů, když na ně myslíte, 
když si neodpočinete. Nedá se naordinovat 
nalezení správné míry, těžko se to člověk učí. 
Víte, některé věci umím, některé neumím, 
ale naštěstí správnou míru angažovanosti 
dokážu udržet. Jistě, jsou konkrétní osudy, 
které si člověk vybaví. Třeba byl případ, kdy 
prognóza, vyhlídka na uzdravení byla veli-
ce nepříznivá  -  a přece se ji podařilo zcela 
zvrátit, udělat něco zásadního. Byla tu žena, 
která u nás jako pacientka měla několikale-
tou kariéru. Jednalo se u ní o bipolární po-
ruchu, kdy nálada lítá nahoru a dolu, jedna 
hospitalizace za druhou, léky nepomáhaly. 
Zkoušeli jsme vše možné včetně profylak-
tické léčby. Nic. A pak se nám podařilo na-
lézt účinnou kombinaci léků. Je to zhruba 
25 let, možná i déle, a pacientka je dodnes 
prakticky bez psychiatrických potíží. Druhý 
případ - také se jednalo o ženu, dokonce 
s  podobnou diagnózou. Před tím, než byla 
hospitalizovaná u nás, prošla i jinými psy-
chiatrickými pracovišti. Pak jsme ji převzali 
k  nám. Pacientka byla nepříjemná, proble-
matická, špatně spolupracovala, měla tzv. 
psychotické příznaky, riziko autoagrese. 
Také ji se podařilo velice dobře, vlastně po-
dobnou kombinací léků, překvapivě zkom-
penzovat tak, že byla léta v  pořádku. Pak 
ale zemřel její manžel. Najednou, bohužel 
odmítala brát léky. Snažil jsem se jí všemož-
ně vysvětlit, že bez medikace to nepůjde. 
Nechtěla ustoupit, léky vysadila a přešla do 
péče jiné psychiatrické ambulance. Po půl 
roce, co k  nám přestala docházet, skočila 
z okna. Tak to jsou situace, které si člověk vy-
baví, spíše z medicínského pohledu. Příběhů 
je spousta. Člověk si uvědomuje, kolik trápe-
ní mezi lidmi je, jak jsou někdy lidé stateční, 

co všechno dokážou zvládnout, co všechno 
dokážou unést. 

Jak relaxujete? Jak se udržujete
ve formě? 

Já hodně sportuji. Když to jde, jezdím do 
práce na kole, běhám na lyžích. Víte, já jsem 
ze sokolské rodiny, takže ke sportování mám 
vztah. Kdysi jsme tady hrávali v  tělocvičně 
fotbal, hrávalo se pravidelně. To byla velká 
výhoda vojenských časů, kdy jsme se schá-
zeli dvakrát týdně, tehdy ještě s  profeso-
rem Benešem seniorem a taková naše parta 
mých souvěkovců. Ale přeorientoval jsem se 
na kolo. Jinak také mám rád muziku, trochu 
umím na piano i na kytaru z  dob, kdy jsme 
jezdívali na vodu, rád chodím na koncer-
ty a hodně čtu. 

Vy také píšete básně, povídky, 
psal jste sloupky do novin. Co pro 
Vás psaní znamená?

Začínal jsem trochu psát v době, kdy jsem 
zahájil studia v Hradci na fakultě. Víte, vstup 
do kasáren, strohá atmosféra, kde byli tro-
chu jiní lidé, než s jakými jsem se potkával za 
mých studií v  Praze na akademickém gym-
náziu, prostředí, kde zaznívala rusko-sloven-
sko-čeština, po chodbách chodili politruci, 
to všechno pro mě byl šok. Ta atmosféra 
mi byla nepříjemná, a tak jsem hledal únik 
do jiného světa – začal jsem více číst poe-
zii a pokoušel se sám něco sepisovat. Moje 
básničky se dostaly do ruky komusi, kdo je 
poslal do časopisů, které je otiskly. Tehdy 
jsem pomýšlel i na to, že bych vydal kníž-
ku. Naštěstí mě život odvedl někam jinam. 
Kdybych se literatuře věnoval profesionálně, 
skončil bych zřejmě někde v disentu - ne, že 
by to bylo špatně, ale asi bych byl v obtížích. 
Jen tak psát do šuplíku a živit se manuálně 
není snadné. Já píši věci, které mě baví, píši 
si pro sebe, nezabývám se přímo dopadem 
na čtenáře. To, co píši, čte poměrně malý 
okruh čtenářů. Jsou lidé, kteří mé psaní oce-
ňují, druzí si možná myslí, že je to naprostá 
blbost. Věřím, že to, co tvořím, není úplně 
špatné, ale nemyslím si, že dělám nějakou 
velkou literaturu. Píši pro odreagování, zba-
vím se tak některých věcí, které v  sobě no-
sím, vyventiluji se. A také se tím bavím. Teď 
nějakou knížku zase chystám, snad vyjde 
v příštím roce. 

text a foto: ÚVN

...a ještě něco navíc o MUDr. Janatkovi:
Jiří Janatka vystudoval lékařskou fakul-

tu, pracuje jako psychiatr. V šedesátých 
letech tiskl časopisecky verše, později se 
projevoval jako příležitostný autor, bez 
potřeby publikovat. Po revluci se opět 
uchýlil k soustavnější literární činnosti. 
Spolupracovník Literárních novin, přispívá 
do dalších periodik a do Českého rozhlasu 
recenzemi, sloupky, úvahami a vlastní li-
terární tvorbou.
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SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
10/2017

Vá š  R e d a k t o r  OTA Z N Í K . 

Chytrou lavičku na území Prahy 6 (již třetí v pořadí) napájí solární panely,
přes meteostanici vyhodnocuje také počasí. Lavička nabízí Wi-Fi připojení zdarma, 
k připojení není potřeba žádné heslo, jen přihlašovací jméno. Víte jaké to je?
 a) Stará,
 b) Steora,
 c) Sylvia.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
c) Václav Krocín z Drahobejle byl zvolen pražským primátorem v roce 1584.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knížky autora T.J. Millnera Peter Sagan: tourminátor, které do 
soutěže věnovala mediální společnost Albatrosmedia, nakladatelství XYZ.

1. Ing. Štěpán Kovářík, Praha 6  2. Josef Renč, Kladno  3. Andrea Nováková, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 30. října 2017 v recepci autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny
od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin 

Své odpovědi zasílejte na adresu: Veleslavín39,
redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz
SMS: 602 248 494 nejpozději do 20. října 2017,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V říjnu soutěžíme o tři poukázky na zimní servisní prohlídku pro vozy ŠKODA  nebo VOLKSWAGEN v hodnotě 299,- Kč. Obsah prohlídky 
naleznete na www.prerost-svorc.cz .
Připravíme váš vůz na zimu.

říjen 2017

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

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

říjen 2017

01.10. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínek v Hajanech
03.10. úterý 10:00 Hurvínek v Hajanech
  18:00 Hurvínek v Hajanech
    Slavnostní PREMIÉRA
04.10. středa 10:00 Hurvínek v Hajanech
05.10. čtvrtek 10:00 Hurvínek v Hajanech
06.10. pátek 10:00 Hurvínek v Hajanech
07.10. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínek v Hajanech
08.10. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínek v Hajanech
10.10. úterý 10:00 + 14:30 Hurvínek v Hajanech
11.10. středa 19:00 Spejbl a město hříchu
12.10. čtvrtek 10:00 Hurvínek v Hajanech
13.10. pátek 10:00 Hurvínek v Hajanech
  19:00 Jiří Škorpík Tobě
    Host
14.10. sobota 18:00 Hurvínkova Nebesíčka
    Mladá Boleslav
15.10. neděle 17:00 Hurvínkova Nebesíčka
    Chrudim
17.10. úterý 10:00 Hurvínek v Hajanech
18.10. středa 10:00 Hurvínek v Hajanech
18.10. středa 19:00 Spejbl a město hříchu
19.10. čtvrtek 10:00 Hurvínkovo přání
20.10. pátek 10:00 Hurvínkovo přání
21.10. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkovo přání
22.10. neděle 14:00 + 16:30 Hurvínkova Nebesíčka
    Havlíčkův Brod
24.10. úterý 10:00 + 14:30 Hurvínkovo přání
25.10. středa 10:00 Hurvínkovo přání
29.10. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínek mezi osly
31.10. úterý 10:00 Hurvínek mezi osly

02. 10. PO KYTICE
03. 10. ÚT HODINY JDOU POZPÁTKU
04. 10. ST ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
05. 10. ČT SKLENĚNÉ PRKNO
06. 10. PÁ KDYBY TISÍC KLARINETŮ
07. 10. SO CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD 16:00
08. 10. NE ZAČALO TO VESTPOCKETKOU
11. 10. ST KYTICE
12. 10. ČT ZAČALO TO VESTPOCKETKOU
13. 10. PÁ ZAČALO TO VESTPOCKETKOU
14. 10. SO OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR 16:00
17. 10. ÚT MAM‘ZELLE NITOUCHE
18. 10. ST KYTICE
20. 10. PÁ ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY
25. 10. ST ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
27. 10. PÁ KYTICE
29. 10. NE ZAČALO TO VESTPOCKETKOU
31. 10. ÚT PRSTEN PANA NIBELUNGA
HOSTÉ:
09. 10. PO VŠECHNOPÁRTY
10. 10. ÚT VŠECHNOPÁRTY

15. 10. NE JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ
PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤ

22. 10. NE PATROLA ŠLAPETO - DOSTAVENÍČKO 15:00
22. 10. NE PATROLA ŠLAPETO - DOSTAVENÍČKO
23. 10. PO VŠECHNOPÁRTY
24. 10. ÚT VŠECHNOPÁRTY
28. 10. SO DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED 16:00
30. 10. PO DEJVICKÁ LIVE! - VEČERY S PRAHOU 6



PORTE – GALERIE VILLA PELLÉ Praha 6, Pelléova 10, tel. 224 326 180, e-mail: info@villapelle.cz, www.villapelle.cz
Spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská. Galerie otevřena: út–ne 13.00–18.00 Vstupné: výstava – základní 90 Kč, snížené 60 Kč

Villa Pellé je kulturní prostor, ve kterém se pořádají výstavy současného umění, koncerty, divadelní představení; nabízíme jazykové 
a výtvarné kurzy, přednášky, poradenství apod., včetně příjemného posezení ve zdejší kavárně.

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

 13. 10. – 10. 11. | PAVEL OPOČENSKÝ: NUCLEUS   
Výstava, jejíž název odkazuje k jádru, vůbec poprvé představí respektovaného sochaře Pavla Opočenského 
(1954) výhradně prostřednictvím kreseb barevnými pastelkami. Rovná stovka zatím nikdy neprezentovaných 
prací na papíře vznikala během posledních tří let. Zahrnuje geometrizující kompozice, které volně vycházejí ze 
skic ke šperkům a sochařským realizacím, ale i biologické struktury inspirované pozorováním prostřednictvím 
historických mikroskopů. Společným znakem všech je, stejně jako v případě prakticky veškeré jeho tvorby, 
zájem o transparentnost, optické iluze a tajemství vnitřního prostoru | kurátor Radek Wohlmuth 
 

ŘÍJEN 2017
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

MALÁ GALERIE

VÝSTAVY

25. 10. – 10. 11. | JAN DYNTERA – LOST CONNECTION
Výstava o tom, že i abstraktní fotografie může být krásná. Autor zkoumá, jak rozšířit výrazové možnosti fotografie. Výsledkem jeho hledání je i aktuální 
soubor abstraktních, či snad lépe řečeno abstrahovaných fotografií. Dyntera zkoumá vizuální pohyb v hlubinách digitálního prostoru a jeho omezeních, 
ve  světě mediálních chyb, tak jak jej vytváří sofistikované grafické, zobrazovací či vyhledávací systémy. Koncept je evokován zobrazovacími 
chybami při výpadcích datového připojení při surfování na internetu. Obraz se z původní podoby rozpixeluje, rozpadne na monochromatické plochy. 
Dochází tak k jisté „dekonstrukci“ obrazu na minimální částečku, kdy původní vyfotografovaný jev zcela zmizí z vizuálního zřetele. Autor pak z těchto 
minimalistických barevných „chyb“ konstruuje novou realitu, která může, ale zdaleka nemusí, mít vazbu na „původní“ předlohu. Kurátor | Martin Dostál 

ATELIÉR PELLÉ PRAVIDELNÉ PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
Ateliér Naše město – POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA ! s lektory Mgr. Kateřinou Švejdovou, MgA. Martinem Hrubým | pro děti 1. stupně ZŠ / max. 15 dětí; 
délka programu: 90 min / 12 lekcí. Volnočasový ateliér zaměřený na architekturu a krajinářskou tvorbu podněcující zájem dětí o prostředí města. 
Program ateliéru děti motivuje k přemýšlení o tom, co ony samy mohou udělat, abychom se cítili lépe v prostředí města. Programová náplň 
ateliéru má tvůrčí charakter, pracujeme s principy zážitkové pedagogiky – děti se učí rozpoznat strukturu města, seznamují se se základy 
perspektivy, kreslí a modelují vlastní plány budov, veřejného prostoru a městských celků. Ateliér je součástí vzdělávacího programu Nadace 
Proměny Karla Komárka a je realizován s nadační podporou. Termín konání: každé pondělí od 14:00 do 15:30 hod. (od 16. 10. 2017 – do 15. 1. 2018) 
Cena za jedno pololetí (12 dílen): 1 500 Kč / dítě (včetně výtvarných pomůcek a materiálů). Termín pro přihlášení: do 9. 10. 2017 | děti lze 
registrovat na odkazu zde http://bit.ly/2uwnNeT nebo vzdelavani@nadace-promeny.cz nebo na tel. 778 737 711. 

STÁLÁ NABÍDKA PRAVIDELNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY 
Dobrodružství umění 20. století / s Mgr. Magdalénou Rokosovou od 9 do 12 let / od 13 do 16 let / a výše / délka programu: 1,5 hod. Skrze 
výtvarné parafráze a hry poznáme základní principy hlavních uměleckých směrů 20. století. Proletíme galerií jako kdybychom měli stroj 
času a během hodiny a půl se na sedmi stanovištích seznámíme s těmi nejzajímavějšími a leckdy i nejbizarnějšími díly a umělci. Skrze 
vlastní tvorbu pochopíme jednotlivé způsoby vyjádření, ztvárnění reality nebo myšlenkového procesu ve výtvarné formě a poznáme ,,co 
všechno” a ,,proč” je vlastně umění.

Hrou a myšlením k abstrakci / s Mgr. Magdalénou Rokosovou od 4 do 6 let / od 7 do 12 let / a výše / délka programu: 1,5 hod. Na této dílně 
zjistíme, že ten zvláštní pojem ,,abstrakce” není zejména dětem vůbec vzdálený. Popovídáme si nad vybranými díly těch nejzásadnějších 
abstraktních umělců a společně zkusíme přijít na to, proč jsou ty barevné čáry, fleky a cákance vlastně umění, co pro nás znamenají a jak 
na nás působí. Pak si budeme s linkami i barvami hrát a vytvoříme si každý své abstraktní dílo.

Rezervace a objednávky: dilny@villapelle.cz. www.villapelle.cz 
Kapacita dílny: dle dohody Cena za dílnu: min 1000 Kč  / skupiny nad 17 dě tí 60 Kč  / dítě .



Terronská, Verdunská, Pelléova nebo Ge-
nerála Píky; názvy ulic v katastrálním úze-
mí Městské části Prahy 6 jedním slovem 
nastiňují milníky bojů na západní frontě 
v  průběhu Velké války z  let 1914 – 1918 
a připomínají slavné osobnosti působící 
ve válečném konfl iktu ve Francii a po jejím 
skončení v Československu*). Krvavá bitva 
u francouzského města Verdunu, nazývaná 
též verdunský mlýnek na maso, byla jed-
nou z největších bitev 1. světové války na 
západní frontě. Trvala od 21. února do 18. 
prosince  1916, tedy 9 měsíců, a v  jejím 
průběhu padlo na obou stranách konfl iktu 
na 700 000 vojáků. V bitvě u Terronu, jed-
né z posledních velkých bitev 1. světové 
války, se proslavili českoslovenští legioná-
ři na francouzské frontě. Během ní bylo 
vyhlášeno samostatné Československo. 
Jak Československé legie, dobrovolnické 
jednotky v  letech  1914–1919,  ve Francii 
vůbec vznikly? 

Prvními „protolegionáři“ ve Francii 
byli příslušníci roty C 2. pochodového 
pluku Cizinecké legie (1ère  compagnie, 
bataillon  C du  2e  Régiment de  Marche 
du 1er Étranger). Rota, pro kterou se vžilo 
označení  Rota Nazdar!, vznikla  31.  srp-
na 1914 a od listopadu 1914 byla nasazena 
do bojů na frontě. O její vznik se zasloužil 
Prozatímní výbor tvořený zástupci fran-
couzské pobočky Sokola, krajanů vystupu-
jících pod jménem Česká kolonie a sociál-
ně-demokratického spolku Rovnost. Výbor 

podporovaly některé známé francouzské 
osobnosti, zejména  Ernest Denis, fran-
couzský historik, politik a především bohe-
mista, profesor na univerzitách v Bordeaux 
a na pařížské Sorboně. „… dali jsme čestné 
slovo, že budeme, kdyby došlo k válce, jako 
Češi státi po boku Francie. Slovo jsme také 
dodrželi,“ vzpomínal na složitá jednání 
jeden z  členů Sokola a Prozatímního vý-
boru. Po vyhlášení francouzské všeobec-
né mobilizace byl ustaven zvláštní výbor, 
který dosáhl povolení pobytu ve Francii 
pro všechny Čechy a Slováky, kteří tak už 
nebyli ve Francii považováni za Rakušany. 

Vstup do Cizinecké legie byla jediná 
možnost, jak vytvořit na území Fran-
cie zahraniční jednotku. Hromadný od-
vod  dobrovolníků  proběhl 22. července 
1914 v pařížské  Invalidovně, za způsobilé 
k službě bylo uznáno 341 Čechů a 2 Slová-
ci. V Bayonne v jižní Francii prodělali dvou-
měsíční výcvik a po slavnostní přísaze 12. 
října byla rota začleněna do praporu C tzv. 
Marocké divize. Kvůli nedostatku českých 
důstojníků, k dispozici byli jen dva, rotě ve-
leli Francouzi. 

Jednotka však měla své limity, proto-
že nemohla být doplňována o nové síly. 
Hranice byly uzavřeny, další Češi a Slováci 
do Francie nepřicházeli a nemohli se tam 
dostat ani jako dezertéři či zajatci, neboť 
rakousko-uherská armáda na západní 
frontě nebojovala. K rotě se připojilo asi 
třicet dobrovolníků z Velké Británie, která 
na svém území vznik české jednotky ne-
povolila, a v jednotce sloužilo i několik 
Poláků a jeden Švýcar. Rota Nazdar! byla 
poprvé nasazena do boje 11. listopadu 
1914 v kraji Champagne nedaleko Reme-
še. V květnu 1915 se rota účastnila vítězně 
bojů u Arrasu, kde po útoku na kótu 140 
na hřebenu Falaise de Vimy mezi vesni-
cemi La Targette a Souchez zbylo pouze 
75 bojeschopných mužů, 42 mužů včetně 
všech důstojníků padlo, ostatní byli ra-
něni a prapor C byl v průběhu roku 1915 
rozpuštěn. Rota jako ucelené těleso pře-
stala existovat a její zbylí příslušníci byli 
převeleni do ostatních částí Cizinecké 
legie. Přesto však tato bitva rotu navěky 
proslavila. Příslušníci Roty Nazdar! byli po 
válce považováni za starodružiníky, tedy 
první z legionářů.

Francie se během Velké války stala sídlem 
politického vedení našeho odboje a proto 
se snahy o zřízení české/československé 

jednotky v  rámci francouzské armády 
koncentrovaly právě tam, což se podaři-
lo až na konci roku 1917. V prosinci 1917 
vydala francouzská vláda dekret, kterým 
povolovala zřízení samostatné Čs. armády 
ve Francii. Vznikl Československý generální 
štáb při Čs. Národní radě ve Francii vede-
ný francouzským generálem M. Janinem. 
Koncem roku 1917 se podařilo ve Fran-
cii soustředit 10 000 dobrovolníků, např. 
2500 krajanů ze Spojených států, a zajatců, 
např. z Rumunska, Ruska, Francie a Srbska. 
Celkový počet doplnili dobrovolníci z Aus-
trálie, ze srbské armády, z pařížské České 
kolonie, několik set zajatců z Itálie a samo-
zřejmě převody z francouzských jednotek.

Celkem vznikly čtyři čs. střelecké plu-
ky. První dva vznikly začátkem r. 1918: 
21. čs. střelecký pluk (12. 1. 1918) a 22. 
čs. střelecký pluk (20. 5. 1918). 30. června 
1918 se za přítomnosti Edvarda Beneše 
a francouzského prezidenta Raymonda 
Poincarého u města Darney konala velká 
vojenská slavnost spojená s přísahou 21. 
střeleckého pluku, který převzal bojovou 
zástavu, vytvořenou podle návrhu malíře 
Františka Kupky, zřejmě nejslavnějšího 
Čecha bojujícího ve francouzských legi-
ích. Prapor, který Kupka také vlastnoruč-
ně namaloval, byl pluku věnován městem 
Paříž a předán do rukou jeho velitele. Po 
slavnostní přísaze byly 21. a 22. pluk spo-

„…dali jsme čestné slovo.“ 
O československých legionářích ve Francii

*) Generál Maurice César Joseph 
Pellé, velitel francouzské vojenské 
mise v  ČSR v  r. 1919, pak náčelník 
Hlavního štábu branné moci a vrchní 
velitel Československé armády, jemuž 
se podařilo vybudovat strukturu ge-
nerálního štábu a podpořit zavedení 
všeobecné vojenské služby. Armádní 
generál in memoriam Heliodor Prokop 
Píka, československý voják a  legionář, 
který u 21. čs. střeleckého pluku fran-
couzských legií prodělal těžké boje na 
alsaské frontě, v Champagne, u Terro-
nu  a jinde, mnohokrát vyznamenán 
a obdivován za obětavou lékařskou 
službu v prvních liniích. Patřil k vý-
znamným představitelům zahraniční-
ho  československého protinacistické-
ho odboje  a po  převratu  v  r. 1948 se 
stal jednou z  prvních obětí komunis-
tického režimu. 

Francouzský legionář Alois Franta na-
rukoval do 1. světové války v 18 le-
tech, nedatováno
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jeny v Československou střeleckou brigá-
du. Brigáda se pak v řadách 53. pěší divi-
ze francouzské armády zúčastnila bojů, 
v nichž proslula svou statečností.

Ještě po uzavření příměří ze strany vál-
čících mocností v  listopadu 1918 vznikl 
23. čs. střelecký pluk (3. 12. 1918), který 
byl současně připojen k brigádě a ta byla 
reorganizována na 5. střeleckou divizi. Ze 
zbývajících dobrovolníků byl 18. 1. 1919 
vytvořen ještě 24. čs. střelecký pluk. Tyto 
pluky se jednotlivě zúčastnily bojů v Tě-
šínsku a na Slovensku. 5. střelecká divize 
pak byla v březnu 1919 kvůli odjezdu le-
gionářů do Československa rozpuštěna.

Údaje o počtech československých le-
gionářů ve Francii se různí, uvádějí se čísla 
od 9 367 do 9 600 vojáků. Jejich řady ale 
rostly, v roce 1919 už ve Francii působilo 
11 300 legionářů, tedy asi šestina počtu 
vojáků oproti těm, kteří působili v legiích 
na ruské frontě. Jejich nejznámější hrdin-
skou vojenskou bojovou akcí byla  bitva 
u Terronu a na předmostí u Vouziers 18. - 
22. října 1918, která byla jednou z posled-
ních velkých bitev 1. světové války.

Pouhé konstatování o účasti čs. legi-
onářů v těchto bojích nestačí. Pro lepší 
představu, jaké řeži museli tito vojáci 
čelit, uveďme alespoň stručný průběh 
bitvy. Čs. brigáda složená z 21. a 22. pě-
šího pluku (celkem cca 6000 mužů pod 
velením plukovníka Philippeho), dobyla 
jako součást 53.  pěší divize 4.  armády 
vesnici Terron-sur-Aisne, klíčové místo 
celého francouzského předmostí, a měla 
spolu s  dalšími francouzskými jednot-
kami zaútočit na německá postavení na 
vyvýšeninách za řekou. Vlastní útok na 
německé postavení začal 18.  10.  1918. 
Na obsazenou vesnici Terron-sur-
-Aisne zaútočily německé jednotky 
protiofenzivou brzy ráno 21.  10.  1918, 
a to granáty s  yperitem a přímou pal-
bou z  děl a kulometů. Terron-sur-Aisne 

se jim podařilo dobýt až při třetím úto-
ku, první zastavily kulomety bránících 
se Čechoslováků, druhý jejich bodáky, 
při třetím nezbylo čs.  jednotkám než 
ustoupit až ke statku Macquart.  Jejich 
postavení ale v noci na 22. 10. 1918 po-
sílila další jednotka čs.  brigády, 2.  pra-
por 21. čs. pěšího pluku a v bojích příští 
týden tak již Čechoslováci dokázali zno-
vu dobýt Terron prakticky v  boji muže 
proti muži a své postavení také udržet 
i za cenu značných ztrát. 

Do bojů na předmostí na jeho jižní 
části zasáhl také celý 22.  čs.  pluk.  Něm-
ci v  tomto úseku dokázali proniknout 
až k řece a ještě 21. 10. odpoledne byla 
proti nim u Vouziers nasazena 5.  rota 
22. pěšího čs. pluku, která zabránila hro-
zícímu německému průlomu na tomto 
úseku.  Zbývající jednotky tohoto plu-
ku byly přepraveny přes řeku v  noci na 
22.  10.  a dostaly za úkol znovu dobýt 
strategicky významnou výšinu u vsi Che-
sters, kótu 153.  Zatímco celé dopoled-
ne se čs.  jednotky musely bránit ztečím 
1.  bavorské divize, odpoledne dokázaly 

přejít do protiútoku, dobyly německé 
obranné postavení u samoty Petit Ban 
a zajaly 19 německých vojáků včetně 
velícího majora.  Rozhodující kótu 153 
u Chesters se však dobýt nepodařilo, 
především proto, že ani dělostřelectvo 
nedokázalo vyřadit německé kulomety 
bezpečně chráněné betonovými kry-
ty. Dobytá území udržely čs. jednotky až 
do noci 31.  10.  1918, kdy došlo k  jejich 
vystřídání.  O necelé dva týdny později 
11. 11. 1918 podpisem příměří v Compi-
égne 1. světová válka skončila.

Z Čs.  brigády v  bojích u Terronu pad-
lo 183 vojáků, 876 bylo zraněno, 69 bylo 
nezvěstných, z 28 důstojníků 9 padlo, 18 
bylo raněných, 1 nezvěstný. Celkem na 
francouzské frontě padlo 650 českosloven-
ských legionářů.

I když se francouzsko-českým jednot-
kám u Vouziers nepodařilo prolomit ně-
meckou obrannou linii, svůj úkol, připou-
tat k  sobě zálohy nepřítele a vyčerpat je, 
splnily.  1.  americká armáda tak mohla 
1. 11. 1918 přejít do rozhodujícího útoku, 
pod jehož náporem se německá obrana 
defi nitivně zhroutila.  Stejně jako u Zbo-
rova i ve Francii československé jednotky 
dokázaly, že právem patří po bok dohodo-
vých, tedy vítězných armád, čímž vytvořily 
základ pro následná politická jednání smě-
řující k vytvoření samostatného českoslo-
venského státu. 

Existence Čs. legií podpořila českou 
a  slovenskou politickou emigraci ve sna-
ze o  vytvoření  Československa. 29. červ-
na 1918 uznala francouzská vláda právo 
Čechů a Slováků na samostatnost a Ná-
rodní radu Čechů a Slováků jako orgán za-
stupující tyto národy. Díky legiím bylo 
Československo, k  jehož vyhlášení došlo 
uprostřed bojů u Terronu 28. 10. 1918, po 
skončení války považováno za jednu z ví-
tězných mocností.

(red)

Čs. legionáři se zástavou 21. střeleckého. pluku, Francie 1918

Návrat legionářů z Francie do Československa
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Premiéra Jakobína, opery Antonína Dvo-
řáka o třech dějstvích, se uskutečnila v Ná-
rodním divadle v r. 1889. Přestože libreto 
Marie Červinkové-Riegrové  a  Františka 
Ladislava Riegera odkazuje k  r. 1793, kdy 
se ideály Velké francouzská revoluce přelily 
do jakobínské krvavé lázně, děj opery i je-
jích postav jsou překvapivě současné. Mís-
tem je české venkovské maloměsto, jehož 
předsudky jsou konfrontovány s  přícho-
zími „cizáky“, z  nichž se ovšem vyklubou 
našinci, navrátivší se z  daleké ciziny. Dra-
mata odehrávající se v osobní rovině jsou 
vskutku závažná a vyhrocená: nechybí zde 
milostná zápletka (Terinka a myslivecký 
mládenec Jiří), láska, které zprvu není přá-
no, rodičovský nátlak (učitel Benda) ohled-
ně výběru budoucího ženicha, nadutý 
„papaláš“ purkrabí a jeho vrchnostenské 

manýry a výhružky vojnou nepohodlné-
mu sokovi a konkurentovi v lásce, přítom-
ný je i „syndrom“ zavrženého, byť dávno 
dospělého dítěte (hrabě Bohuš), otcovská 
zatvrzelost (hrabě Vilém z Harasova) i intri-
ky kvůli dědictví a postavení ve společen-
ské hierarchii (synovec Adolf). Ale najde-
me tu i emoce ryzího vlastenectví a lásky 
k hudbě, která obrušuje hrany a usmiřuje 
konfl ikty, protože všechny „hlasy“ v hudbě 
se navzájem potřebují. Zlo je nakonec 
usvědčeno a společensky znemožněno, 
spravedlnost, odpuštění a láska zvítězily. 

Přírodní divadlo v  Šárce s  kapacitou
18 000 diváků bylo založeno v roce 1913. 
Divadlo se tu ale hrálo už před 1. světo-
vou válkou a je doloženo, že zde vystoupil 
například i mladý Vlasta Burian. Amfi teá-
tr však v r. 1924 zanikl. O obnovu tohoto 

specifi ckého místa i neopakovatelnou at-
mosféru každého představení se v r. 2005 
zasloužily režisérka Jana Divišová spolu 
s pěvkyní a režisérkou Renée Nachtigallo-
vou, které režírovaly i letošní operní před-
stavení. Po obnovení divadelní tradice 
mohlo publikum vidět slavné české opery 
Prodanou nevěstu, Dvě vdovy, Libuši, Da-
libora, Hubičku, Čerta a Káču nebo Rusal-
ku. Jakobína zde diváci viděli už podruhé 
– v Šárce se poprvé hrál v roce 2009. 

JAKOBÍN V ŠÁRCE

Opera v Šárce - 13. ročník, Den Prahy 6,
3. září 2017, Antonín Dvořák: Jakobín só-
listé, orchestr, sbor a balet Národního di-
vadla v Praze ve spolupráci s Kühnovým 
dětským sborem, režie Jana Divišová 
a Renée Nachtigallová, dirigent Jan Cha-
lupecký, sbormistr Pavel Vaněk.
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„Freude, Freude, Freude, vždycky na tě 
dojde!“, praví jedno úsměvné rčení Jana
Vodňanského lapidárně a po svém vyjadřující, 
že podstatou většiny projevů našeho myšlení 
jsou tajuplné procesy probíhající v hlubinách 
našeho nevědomí, podvědomí, dosud nepro-
bádaných vrstvách mozku, psyché, minulých 
životů a tak dále, a že jejich kořenem a pra-
příčinou jsou na nevědomé úrovni potlačené 
sexuální pudy, odchylky, úchylky a fantazie. 
Vědecké Freudovo učení, revoluční ve své 
době, mělo mnoho následovníků, z  nichž 
nejslavnější je Freudův přímý žák Carl Gustav 
Jung, švýcarský lékař a psychoterapeut, 
zakladatel analytické psychologie. Zatímco 
Sigmund Freud odblokoval společenské tabu 
týkající se lidské sexuality, Jungův přínos 
analytické psychologii spočívá v pochopení 
lidské psychiky na pozadí světa snů, umění, 
mytologie, náboženství a fi losofi e.

„Cestu za poznáním lidské duše“ můžete 
spolu s  Jungem podniknout i vy, pokud
18. října navštívíte přednášku nazvanou „Ar-
chetypy, mýty a sny v zrcadle jungovské 
psychologie“. Uskuteční se v kavárně Potr-
vá (Srbská 2, Praha 6 Dejvice) od  19 hodin 
a bude věnována právě C. G. Jungovi, jedno-
mu z nejproslulejších a stále nejpopulárněj-
ších badatelů v oblasti lidské psychiky. Navíc 
lze tak trochu tušit, že tyto křehké záleži-
tosti, sny, fantazie, typologie a předobrazy 
v  lidské psyché, jako jsou Anima a Animus, 
budou mít cosi společného s  lidskou duší, 
kategorií ještě záhadnější a neuchopitel-
nější, nicméně nabitou představivostí a na-
vzdory veškerému ateismu pořád existující 
a všudypřítomnou. Kde? No přece v  našich 
myslích, vztazích a životech současných, 
budoucích i minulých. Přednášku „Cesta 
za poznáním lidské duše. Archetypy, mýty 
a sny v zrcadle jungovské psychologie“ po-
řádá společnost pro filosofii a kulturu Nová 
Akropolis. Přednášející bude MUDr. Lucie 
Šrámková, lektorka Nové Akropolis, specia-
lizující se na témata psychologie a filozofie 
Východu a Západu, rétoriky a symbolismu 
starověkých kultur.

„Carl Gustav Jung je jednou z nejvýraznějších 
osobností moderní psychologie,“ říká Samuel 
Bíma z pořádající společnosti Nová Akropolis. 
„Poté, co si uvědomil ohraničení psychoanalý-
zy, kterou jako léčebnou metodu využíval jeho 
učitel a přítel Sigmund Freud, formuloval na 
základě svého zkoumání a práce lékaře a psy-
choterapeuta svou vlastní teorii, na níž zalo-

žil tzv. analytickou psychologii. Zkušenost ho 
přivedla k přesvědčení, že svět duše je stejně 
skutečný jako ten hmotný, a že kromě prožitků 
v bdělém stavu, může člověk využít i nevědomé 
elementy, jako jsou sny či archetypální obsahy 
mýtů. Toto poznání je pak možné využít nejen 
k léčení nemocí duše, ale také k neméně 
důležitému procesu, kterým je sebepoznání 
a osobní rozvoj.“

Mezinárodní organizace Nová Akropolis 
vznikla v roce 1957 v Buenos Aires; tento rok 
tedy oslaví 60. výročí svého působení. Jejím 
zakladatelem byl prof. Jorge Ángel Livraga 
Rizzi (1930 – 1991), argentinský historik, fi lozof 
a básník italského původu. V současné době 
Nová Akropolis existuje v 60 státech pěti kon-
tinentů. V České republice působí Nová Ak-
ropolis od roku 1985 s pobočkami v Ústí nad 
Labem, Zlíně, Plzni, Praze, Ostravě, Pardubicích, 
Olomouci, Liberci, Brně a Hradci Králové. 

K individuálnímu a kolektivnímu rozvo-
ji tato společnost přispívá prostřednictvím 
aktivit ve třech oblastech: fi lozofi i, kultuře 
a dobrovolnictví. Ideál trvalých hodnot vy-
jadřuje i symbolika názvu organizace: „Akro-
polis ve starobylém Řecku označovala nejvyšší 
část města. Tam se navazovalo spojení mezi 
viditelným a neviditelným. Jde o symbolické 
místo pro naši imaginaci, která nás nabádá, 
abychom vystoupali k tomu, co je v nás nej-
vyšší. Věříme, že současný svět potřebuje nové 
akropolis, nikoli postavené z kamene, nýbrž 
z lidí, vztyčené v srdcích našich měst, abychom 
vnitřně rostli a obnovili hluboká pouta s ostat-
ními a s přírodou.“

Jádrem činností Nové Akropolis je Škola fi -
lozofi e na klasický způsob. Je to praktická fi -
lozofi e užitečná každému jednotlivci i společ-
nosti a představuje způsob života dostupný 
všem. Uskutečňování učení velkých mudrců 
všech dob v praxi umožňuje uplatnit kvality 
každého člověka, rozšiřuje horizonty vědění 
a otevírá se projevům ducha. Takový model 
zahrnuje mnohé disciplíny od dějin a samotné 
fi losofi e po antropologii, fyziku, umění a sport. 
Není staromilským pohledem do minulosti; fi -
lozofi cká zkušenost podporuje aktivní postoj 
a účast a pomáhá vysvětlit fenomény a staros-
ti dnešní doby. 

 Podle Nové Akropolis jsou fi lozofi cká téma-
ta přitažlivá a velmi praktická, fi losofi e inspi-
ruje, oživuje a především slouží lidštější a úpl-
nější existenci. O praktickém dopadu činnosti 
této společnosti pro fi losofi i, kulturu a dob-
rovolnictví svědčí realizované úspěšné akce 
jako například „Noc divadel“ v Praze a v Brně, 
školení první pomoci pro SOS dětské vesničky, 
přednáška „Egyptská kniha mrtvých“ v Morav-
ské zemské knihovně v  Brně, „Veselé opako-
vání kurzu fi lozofi e“ v  Liberci, „Indický večer“, 
výstava „Aniho papyrus“ v Národní technické 
knihovně v  Praze 6, edukativní cyklus „Eko-
logická výchova pro základní školu v Brně-
-Chrlicích“, nebo dobrovolnický úklid břehů 
Labe v Pardubicích.

Vstupné na přednášku „Cesta za pozná-
ním lidské duše. Archetypy, mýty a sny v zr-
cadle jungovské psychologie“ je dobrovolné
(18. 10. 2017 v 19 hod., Srbská 2, Praha 6 Dejvice).

(red)

SVĚT DUŠE JE STEJNĚ SKUTEČNÝ
JAKO TEN HMOTNÝ

Nová Akropolis pořádá přednášku o jungovské psychologii 

Carl Gustav Jung
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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. 

 

pořadatel partneři mediální partneři

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.
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Pořadatel upozorňuje, že v rámci akce není dovolena propagace jiných subjektů kromě účastníků a sponzorů posvícení.
Lunapark provozují Bohumil Wertheim a Karel Helfer.
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6. – 8. října 2017 od 10 do 22 hod.
jako vždy v prostoru před břevnovským klášterem.

ParadeMarche • Šmrnc • Bolesti 
ZŠ Marjánka s pásmem Karla Hašlera 

Ohňová show kejklíře Vítka
Strahov • Vitamín

 
Kouzelník Čaroslav, workshopy pro děti,

vystoupení ZŠ a MŠ z Prahy 6,
kejklíř Vítek ve vesničce.

Staročeská vesnička s vlastním programem,
v sobotu i v neděli ohňostroj od 19.05.

Změna programu vyhrazena!

VSTUP ZDARMA!!!



Vyvinuli jsme pro Vás motor 1.0 TSI – náš nový symbol dynamiky a úspornosti. Ve městě si Vás získá tichým 
a kultivovaným chodem. Vyjeďte s ním na svou oblíbenou silnici a užívejte si jeho výkon 81 kW i lehkost, s jakou 
zrychluje z 0 na 100 km/h pod 10 sekund. Zajímají Vás auta spíš z ekonomické stránky? Pak oceníte kombinovanou 
spotřebu 4,6 l/100 km, vysokou životnost, podloženou intenzivními zátěžovými testy, nebo výhodné financování 
se ŠKODA Financial Services. Navštivte nás a odhalte sami výhody motoru 1.0 TSI ve voze
ŠKODA RAPID SPACEBACK při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

DOST SILNÝ
A ÚSPORNÝ

Přijďte se sami přesvědčit

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
 ŠKODA RAPID SPACEBACK: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km
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