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Nová plastika Mileny Dopitové s  ná-
zvem „Mattoni by Dopitová – Na všechny 
světové strany“ u sjezdu na Letiště Vác-
lava Havla Praha dočasně zaplní prázd-
né místo po plastice „Vzlet II“ Valeriana 
Karouška a Jiřího Nováka, která prochází 
restaurováním pod taktovkou Galerie 
hlavního města Prahy (GHMP). Na odbor-
nou opravu uměleckého díla přispějí Kar-
lovarské mine rální vody (KMV), díky nimž 
vznikla také plastika Mileny Dopitové. 

Od roku 1972 byla nedílnou součástí 
sjezdu k  pražskému leteckému přístavu 
osm metrů vysoká plastika „Vzlet II“ pro-
hlášená za kulturní památku. Společné 
dílo sochařů Valeriana Karouška a Jiřího 
Nováka dokončil právě druhý jmenovaný 
kvůli Karouškově tragické smrti roku 1970 
při horolezecké výpravě na peruánskou 
horu Huascarán.

Po 41 letech musel být Karouškův ob-
jekt pro svůj havarijní stav demontován 
a odvezen do depozitáře GHMP. V  sou-
časné době za přispění společnosti KMV 

probíhá restaurování díla tak, aby se plas-
tika „Vzlet II“ mohla vrátit na své původní 
místo. „Oprava plastiky byla na základě vý-
běrového řízení svěřena přednímu českému 
restaurátorovi Andreji Šumberovi, který pro-
vede rekonstrukci pláště v původním mate-
riálu a původními technologiemi. Zároveň 
bylo nově navrženo řešení, které umožní 
odvádění kondenzované vody z vnitřních 
prostor sochy,“ říká Magdaléna Juříková, 
ředitelka GHMP. Zrestaurované dílo bude  
GHMP předáno do konce roku 2016.

Ze vzájemné spolupráce GHMP s  KMV 
vznikl nápad na vytvoření uměleckého 
díla, které plastiku „Vzlet II“ nahradí po 
dobu jejího restaurování. „Dlouhodobě 
podporujeme českou kulturu, umění a čes-
ké umělce. Společně s GHMP jsme oslovili tři 
vybrané umělce, z jejichž návrhů zvolila vý-
běrová komise složená ze zástupců GHMP 
a společnosti KMV vítězný návrh autorky 
Mileny Dopitové,“ popisuje vznik nového 
díla Alessandro Pasquale, generální ředi-
tel společnosti KMV.  

„Sestava tří částí objektu připomíná vřídlo 
pramene nebo architekturu například kaple, 
brány apod. Celková kompozice rozvíjí a akcen-
tuje vícepohledovost objektu. Hlavy orlů do-
minantně charakterizují sílu, odvahu a jistotu 
v dosažení následných cílů,“ dodává Dopitová.   

Dílo se sestává ze tří na sebe umístě-
ných, vzájemně se protínajících siluet 
orla železné konstrukce z jäcklů s vnějším 
plechovým pláštěm. Každá je provedená 
v jiném odstínu červené. Rozměr je v pů-
dorysu 10 m x 9 m a výška je 7,6 m. 

(Text a foto
Galerie hlavního města Prahy)

U LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PŘISTÁLA ORLICE
nová plastika Mileny Dopitové



Městská část se zapojila do projektu ná-
hradního zásobování balenou pitnou vo-
dou. Vedení Prahy 6 se připojilo k  projektu 
Pražských vodovodů a kanalizací a v  případě 
havárie vodovodní sítě bude především han-
dicapovaným občanům nabízet zdarma pit-
nou vodu ve dvoulitrových sáčcích. Lidem, 
pro které je obtížné nebo nemožné si vodu 
opatřit svépomocí, ji budou donášet dobro-
volníci Oblastního spolku Českého červeného 
kříže Praha 1, který na projektu také spolupra-
cuje. Pitnou vodu v  náhradním balení bude 
PVK distribuovat při haváriích vodovodní sítě 
s  předpokladem přerušení dodávky pitné 
vody delším než 5 hodin. Držitelé průkazu TP, 
ZTP nebo ZTP/P se ale nejprve musejí zaregis-
trovat u služby SMS Info pro ZTP, kterou spo-

lečnost Pražské vodovody a kanalizace nabízí.
„Situace, během které se Praha 6 potýkala s kon-
taminovanou vodou, nám ukázala, že tento 
projekt má smysl. Nemohoucí či staří lidé tak už 
nemusejí řešit, jakým způsobem si pitnou vodu 
v  takových případech zajistit. Plastové sáčky 
navíc nejsou příliš těžké a manipulaci s  nimi 
zvládne prakticky každý,“ upozorňuje staros-
ta městské části Ondřej Kolář. Zásobování 
balenou pitnou vodou se bude týkat také 
objektů a institucí se zvláštním statusem 
jako jsou zdravotnická a sociální zařízení, 
školy, školky anebo domovy pro seniory. „Le-
tošní podzim je obdobím testování této nové 
služby. Vůbec poprvé jsme ji otestovali při plá-
nované výluce v  Uhříněvsi. Do pilotního pro-
jektu se totiž jako první zapojily městské části 

Praha 6 a 10. Očekáváme, že příští rok se při-
pojí i další části hlavního města,“ říká generál-
ní ředitel PVK Petr Mrkos a dodává: „Ve zku-
šebním provozu balicí linky, který odstartoval 
v letošním dubnu a skončil v červenci, jsme 
odzkoušeli několik druhů folií i různé velikos-
ti sáčků. Na základě průzkumu mezi uživateli 
jsme se rozhodli balit vodu do dvoulitrových 
plastových vaků“. Balicí linka, jejíž kapacita 
je osm sáčků za minutu, je mobilní a je tedy 
možné ji v ocelovém kontejneru převážet 
k místu kvalitního zdroje pitné vody. O kvali-
tu vody v Káraném se však nikdo obávat ne-
musí. Zdrojem jsou zde artézské vrty hloub-
ky osmdesáti metrů, voda z nich se v areálu 
úpravny pouze odželezňuje, a to fyzikálním 
způsobem - provzdušněním a filtrací.

Slavnostní odhalení pomníku chilského 
liberátora. 13. října byl v  parku Lazáro Car-
denase del Rio za přítomnosti starosty Prahy 
6 Ondřeje Koláře, místostarosty Jana Laci-
ny a velvyslance Chile Pabla Rodriga Gaete 
slavnostně odhalen pomník historicky vý-
znamného chilského osvoboditele Bernarda 
O’Higginse. „Jsem nesmírně rád, že Bernardo 
O’Higgins má od dnešního dne právě na území 
naší městské části svůj pomník. Ten nám bude 
důstojně připomínat výjimečnou osobnost to-
hoto předního chilského vůdce boje za svobo-
du a nezávislost své země. Současně by nám 
ale měl připomínat ještě cosi obecnějšího. Měl 
by nás citlivě upomínat na to, že svoboda není 
jednou provždy garantovanou samozřejmostí, 

ale že její přežití a rozkvět vyžadují soustavné 
nasazení i nemalé oběti“, řekl při příležitosti 
odhalení pomníku starosta Prahy 6 Ondřej 
Kolář. Pomník v podobě busty Praze 6 daro-
valo chilské velvyslanectví. Městská část na 
oplátku ze svých zdrojů zajistila osazení díla 
(včetně výroby kamenného podstavce), úpra-
vu bezprostředně přiléhající kamenné dlažby 
a pořízení odpovídající lavičky v blízkém oko-
lí. „Velice si vážíme dlouhodobě nadstandardně 
výtečných vztahů a konstruktivní spolupráce 
nejen s chilskou, ale prakticky s celou latinsko-
americkou komunitou trvale žijící na území 
naší městské části. Pomník Bernarda O’Higgin-
se je toho ostatně doslova hmatatelným důka-
zem,“ uzavřel starosta Kolář.

ANNA / DECHEM.  Hvězdy současného 
českého skla, Studio Dechem, se setkáva-
jí s malbou Anny Neborové. Vzniká nová 
skleněná kolekce, poprvé vystavovaná 
v Galerii Villa Pellé od  19.  listopdu do 30. 
ledna 2016, ale zejména netradiční výstava 
prolínající současné sklo a malbu. Výstava 
ANNA / DECHEM je netradičním spojením 
světa současného umění a designu pro-
střednictvím nevšedního média – české-
ho skla. Výstava obrazů malířky Anny Ne-
borové se prolíná s originálními objekty 
designového studia Dechem. České sklo 
a jeho dar hry se světlem a barvami, deli-
kátní  křehkost  a magická  síla inspirují již 
léta  nejen  přední  českou malířku  Annu Ne-
borovou, ale i designéry ze Studia Dechem, 
nositele  ceny Czech Grand Design.  Ne-
borová ve svém posledním cyklu  zachy-
cuje vázy  a známé dekorativní předměty 
z lisovaného a hutního skla, které dlouho-
době sbírá a na výstavě též představí.  Její 
obrazy,  vyznačující  se ně ž nou barevnou 

stupnicí  a abstrahující zkratkou, se staly in-
spirační  výzvou pro Michaelu Tomiškovou 
a Jakuba Janďourka k vytvoření nové kolek-
ce objektů, v nichž  opustili svět funkčnosti 
a oddali se podmanivé kráse skleněné plas-
tiky. Autoř i v nich dová dě jí  proces abstraho-
vá ní  pů vodní ch forem vá z, který  Neborová  

započala na svých plá tnech, na hranici mate-
riálových možností skla. Soustř edí  se v pod-
statě  na malbu, prů svitnost a specifickou 
tonalitu obrazů. Na  první společné výstavě 
Anny Neborové a Studia Dechem je tak pů-
vodní české sklo exponováno hned v několi-
ka pozoruhodných dimenzích. 
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Vnitroblok mezi ulicemi Bolívarova a Bě-
lohorská čeká revitalizace. Ještě do konce 
roku by se měl dočkat obnovy vnitroblok 
Bolívarova. Konkrétně půjde o opravu parko-
vých cest, úpravu vybraných vyšlapaných cest 
a dětských hřišť a také zrušení nepoužívaných 
laviček a herních prvků. Projekt bude reali-
zovat SSK - stavební společnost Kolář s. r. o., 

za 2  381  623 Kč bez DPH. „Výdaje na úpravy 
a revitalizaci zelené infrastruktury a cest patří 
k  nejvýznamnějším položkám letošního roz-
počtu a jsme rádi, že se nám daří plán naplňo-
vat. S místními lidmi jsme úpravy v Bolívarově 
detailně projednali a oni s nimi souhlasí,“ říká 
radní pro životní prostředí Antonín Nechvátal. 
Vnitroblok mezi ulicemi Bolívarova a Bělohor-

ská tak čeká odstranění stávajících cest včetně 
podkladních vrstev, nově budou vydlážděny 
betonovou dlažbou. Stromy v parku také bu-
dou odborně prořezány a několik z nich bude 
na přání občanů i pokáceno. Stávající lavičky 
nahradí úplně nové, zmizí nepoužívané písko-
viště, dvě používaná hřiště budou oplocena 
a přibude i houpačka.

MČ Praha 6 vyhlásila dotační řízení 
Zdravá Šestka 2016 a dotační řízení pro 
Zájmové aktivity. Městská část Praha 6 vy-
hlásila dotační programy v oblasti rizikové-
ho chování: Podpora preventivních progra-
mů škol, Podpora rozvojových pobytů škol 
a Podpora organizací zaměřených na pre-
venci v komunitě. Cílem je podpořit aktivity 
v prevenci rizikového chování. O dotace se 
mohou ucházet subjekty, které působí v ob-
lasti prevence rizikového chování na území 
městské části Praha 6, a to jak fyzické, tak 
i právnické osoby. 

Žádosti musí být podány na Úřad MČ 
Praha 6 v elektronické podobě v termínu   
od 1. 11. 2015 do 30. 11. 2015. Informace 
a konzultace k předkládání projektů po-
skytne na odboru Kanceláře městské části 

protidrogová koordinátorka Mgr. Michaela 
Zolotarová na telefonním čísle 220 189 544 
nebo e-mailu:     mzolotarova@praha6.cz či 
osobně na Úřadu městské části Praha 6, Čs. 
armády 23, Praha 6, kancelář č. 415, 4. patro. 
Charakteristiku vyhlášených programů, pra-
vidla pro poskytnutí dotace, harmonogram 
dotačního řízení a veškeré další informace 
k vyhlášení dotačního řízení Zdravá Šestka 
2016 lze stáhnout na webu Prahy 6 v sek-
ce Dotace a granty. Elektronickou formu 
podání lze nalézt na: http://www.praha6.
cz/granty/on-line

Dotační program pro Zájmové aktivity se 
týká dvou oblastí:

1. Tělovýchova a sport.  
2. Volný čas.

Cílem je podpořit soustavnou činnost 
i jednotlivé akce, které umožňují dlouhodo-
bé zájmové aktivity, tělovýchovné, sportovní 
a turistické vyžití obyvatel Prahy 6 s preferen-
cí činností  orientovaných na účast všech vě-
kových skupin, především však dětí, mládeže 
a rodin s dětmi. Žádosti musí být doručeny na 
Úřad MČ Praha 6 od 1. 11. 2015 - nejpozději 
do 30. 11. 2015 pouze v  elektronické podo-
bě. Elektronická forma podání: www.praha6.
cz/on-line služba Elektronické dotace. Infor-
mace a konzultace k  předkládání projektů 
poskytne vedoucí oddělení sportu a vol-
nočasových aktivit Kanceláře městské části 
Dana Trojanová, telefon 220 189 165, e-mail: 
dtrojanov@praha6.cz. Podrobnější informace 
o dotačním řízení naleznete na www. pra-
ha6.cz/e-dotace.
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Fresh Senior⟶klub
ÚT 03/11
 Písecká brána 
 16:00 

ÚT 10/11
 Villa Pellé 
 16:00 

ÚT 24/11
 Villa Pellé 
 15:30 

ÚT 10. 11., 18:00 
Villa Pellé

ČT 12. 11., 18:00
Villa Pellé

PÁ 13. 11., 18:00 
Písecká brána

KLUB TOMÁŠE PILÁTA 
S MARTHOU A TENOU
Pozvání Tomáše Piláta tentokráte přijaly sestry 
Martha a Tena Elefteriadu.

NUTNÁ OBRANA V PRAXI
Přednáška odborníka na problematiku „Nutné 
obrany“ JUDr. Zdeňka Náchodského a zástupce 
Policie ČR.

BULHARSKÝ VEČER
Představení bulharské kultury, regionů a tradic 
ve spolupráci s Bulharským kulturním institutem. 
Nebude chybět ani ochutnávka bulharských vín.

Bohumila Grögerová ve vzpomínkách
Spisovatelka, autorka rozhlasových her a knížek 
pro děti, nositelka ceny Magnesia Litera.

Jan Schmid — Mých třistatřiatřicet
Oblíbený režisér a publicista o svých oblíbených 
knihách.

Vladimír Merta slovem i písní
Komponovaný večer zpěváka, básníka a textaře.
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WWW.FRESHSENIOR.CZ

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
úterý 11:00―12:00

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

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

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

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE

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

Villa Pellé, 
Pelléova 10, Praha 6
Písecká brána, 
K brusce 6, Praha 6

BEZPLATNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ 
ÚTERÝ 13:00–14:00
Villa Pellé, Pelléova 10, 
160 00 Praha 6

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V KURZECH FRESH SENIOR 

PROGRAM ⟶ LISTOPAD 2015

LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI II.
2. ROČNÍK LITERÁRNÍHO FESTIVALU



PROGRAM KINA DLABAČOV LISTOPAD
1. 11. 16:00 O Budulínkovi/DivADLO(autorská loutková pohádka divadla Dlabačov)

20:00 Aferim!/kiNO(ozvěny fi lmových festivalů)
2. 11. 17:30 kobry a úžovky/kiNO

20:00 Domácí péče/kiNO(český fi lm)
3. 11. 17:30 i Love you philip Morris/kiNO

20:00 Liberace/kiNO(queer fi lm)
4. 11. 17:30 Domácí péče/kiNO

20:00 kobry a úžovky/kiNO(český fi lm)
5. 11. 19:30 s pydlou v zádech/DivADLO (legendární představení s Josefem Dvořákem v hlavní roli)
6. 11. 17:30, 20:00 LOvE/kiNO
7.  11. 15:30 rosa a Dara/kiNO(pohádková sobota)

17:30 pixely/kiNO
20:00 LOvE/kiNO
22:30 springBreakers/kiNO(noční projekce)

8. 11. 16:00 pískomil se vrací/kONCErt(pro děti a rodiče)
20:00 LOvE/kiNO

11. 11. 15:30 rosa a Dara/kiNO(fi lmová školka)
sorrentino - fi lmová přehlídka

17:30 Božský/kiNO
20:00 Následky lásky/kiNO

12. 11. 17:30 Následky lásky/kiNO
20:00 Božský/kiNO

13. 11. 17:30 velká nádhera/kiNO
20:00 tady to musí být/kiNO

14. 11. 17:30 tady to musí být/kiNO
20:00 velká nádhera/kiNO

15. 11. 16:00 vyprávění starého vlka/DivADLO(loutková pohádka divadla koňmo pro děti)
20:00 Mládí/kiNO

16. 11. 17:30 Mládí/kiNO
20:00 Mládí/kiNO

17. 11. 17:30 Boží mlýny/kiNO
20:00 tenkrát/kiNO(dokumentární den)

18. 11. 15:30 Fotograf/kiN(klub senior)
17:30 Návrat do budoucnosti i.
20:00 Návrat do budoucnosti ii. (fi lmové návraty)

19. 11. Jasných 90 - fi lmová přehlídka (za účasti hostů+výstava fotografi í Jaromíra komárka ve foyer)
17:30 Až přijde kocour/kiNO
20:00 všichni dobří rodáci/kiNO

20. 11. 17:30 všichni dobří rodáci/kiNO
20:00 Až přijde kocour/kiNO

21. 11. 15:30 snoopy a Charlie Brown/kiNO(pohádková sobota)
17:30 touha/kiNO
20:00 přežil jsem svou smrt/kiNO

22. 11. 16:00 Cirkus Žlutá karamela/DivADLO(cirkusová pohádka divadla MiMos)
20:00 touha/kiNO

23. 11. 17:30 Muž na laně/kiNO
20:00 Marťan/kiNO(fi lmové hity)

24. 11. 17:30 Marťan/kiNO
20:00 Muž na laně/kiNO(fi lmové hity)

25. 11. 15:30 snoopy a Charlie Brown/kiNO
17:30 snoopy a Charlie Brown/kiNO(pohádková školka)
20:00 slow west/kiNO(fi lmový klub)

26. 11. 17:30, 20:00 Ztraceni v Mnichově/kiNO
27. 11. 17:30, 20:00 Ztraceni v Mnichově/kiNO
28. 11. 13:30 - 21:00 Zcestomítání/FEstivAL(pozoruhodný cestovatelský festival, přednášky,  besedy, fi lmy)
29. 11. 16:00 kuchnská skříň + tvůrčí dílna/DivADLO(kuchyňská pohádka divadla pruhované panenky)

20:00 Macbeth/kiNO
30. 11. 17:30 vykolejená/kiNO(pořádná komedie)

20:00 krycí jméno UNCLE/kiNO(pořádná akce)
Informace k jednotlivým titulům a cenám jsou uvedeny na www.dlabacov.cz

Změna programu vyřešena, pokladna a kavárna otevřena půl hodiny před začátkem představení.

Vojenská nemocnice dostane na lékař-
skou službu první pomoci 600 tisíc korun. 
I v letošním roce se radnice Prahy 6 rozhod-
la podpořit lékařskou službu první pomoci 
(LSPP) ve Vojenské fakultní nemocnici. Za-
stupitelstvo městské části Praha 6 na svém 
jednání schválilo ÚVN dotaci ve výši 600 000 
Kč. Dotace je veřejnou podporou de minimis 
ve smyslu nařízení komise EU č. 1407/2013 
ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis. ÚVN – Vojen-
ská fakultní nemocnice je financována zřizo-
vatelem, tedy Ministerstvem obrany České 
republiky. Na provoz lékařské pohotovosti 
přispívá také Magistrát hl. m. Prahy, který 
letos poskytl dotaci ve výši 2 milionů korun. 

„Podle Memoranda o spolupráci, uzavřené-
ho mezi ÚVN a naší městskou částí v roce 
2011, se každoročně hlásíme k podpoře této 
služby první pomoci, kterou využívají při-
bližně 3 tisíce občanů Prahy 6 ročně,“ říká 
radní pro sociální politiku a zdravotnictví 
Milena Hanušová. V  loňském roce ošetřila 
lékařská služba první pomoci v ÚVN celkem 
5872 lidí, z  toho 49 % byli občané Prahy 6. 
Jejich počet tak mírně poklesl. V  roce 2013 
pohotovost navštívilo 6048 pacientů a 52 
procent z  nich bylo z  šesté městské části. 
„Podporou LSPP ve Vojenské nemocnici dá-
váme i nadále obyvatelům Prahy 6 možnost 
vyhledat kdykoliv, kdy budou potřebovat, 
špičkovou lékařskou pomoc,“ dodává staros-
ta Prahy 6 Ondřej Kolář. 
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Organizátorem závodu je Brit Mike Hall, 
který sám objel na kole zeměkouli a pro-
žité zážitky ho inspirovaly k vyhlášení po-
dobného extrémního závodu. Letošní 
třetí ročník měl start v  malém městečku 
Geraardsbergen v  Belgi a cíl v  Istanbu-
lu v  Turecku. Stačí říci 4000 km na kole 
a většina „normálních“ lidí odpoví: Blázen! 
Když se přidá informace, že bez jakékoli 
podpory, už opravdové zděšení a výkřiky: 
šílenec, magor a dokonce i deviant!  Ale 
všichni bez rozdílu mají stejnou otázku:  
PROČ? Co ty chlapy a pár nadžen přiměje 
k tomu, aby vzali  10 a více dní svého živo-
ta a pustili se na trať. Důvodů je spousta 
a každý z nich má ze směsice těch důvo-
dů jiný koktejl… Závod je postaven na 
totální samostatnosti a zodpovědnosti 
každého účastníka. Nikde žádné občerst-
vovací stanice, doprovodná servisní vo-
zidla,zajištěné ubytování, trenéři, maséři 
nebo dokonce výživoví specialisté. Nic. 
Jen člověk sám se sebou. Se svým kolem, 
svojí hlavou a schopnostmi. Startovalo se 
o půlnoci z  24. na 25. července.  Možná 
i pro to, aby se pocit „hlava na procházce“ 
nastartoval rychleji. Přihlašování do závo-
du probíhá výběrem, protože organizátor 
má vizi závodníků, ne výletníků. Plusem 
je absolvování podobného ultra závodu. 
Kategorie jsou dvě: samotáři a dvojice 
(musí do cíle dojet  společně). Ale snad 
právě z  podstaty závodu bohatě převy-
šuje počet jednotlivců. Letos jich bylo 
cca 170 a asi 12 dvojic. Dojelo 89 borců, 
první  za téměř  10 dní, poslední  za 34 
dní… Na  úžasném  3. místě Čech Tomáš 

Navrátil (43 let) v čase 11 dní, 8 hodin, 30 
min a na skvělém  7. místě další Čech Ja-
kub Vlček (25 let) v čase 12 dní, 5 hodin. 
Spousta jich vzdá, spousta dojíždí ještě 
mnoho dní poté. V  cíli žádná brána, jen 
malá tabule-stojka s logem závodu. Žád-
ní sponzoři, žádné ovace. Jen čistá radost 
účastníků, pětice organizátorů, případně 
rodin či přítelkyň, když do cíle dorazí. Ur-
čen je pouze start, cíl a čtyři checkpointy. 
Některé úseky silnic jsou zakázané z bez-
pečnostních důvodů, některé povinné. 
Jinak si ale každý trasuje celou cestu sám. 
Svoboda a zodpovědnost. Povolené jsou 
i přesuny trajektem, ale většina závodníků 

jsou bikeři tělem i duší a pozice na sedle 
je jim více vlastní. Rozvrh sil a strategie je 
těžce individuální a tak již první ráno po 
startu jsou patrné velké rozdíly. Společ-
nou mají všichni jen nutnost neustálého 
přísunu kalorií, stravování tzv. „věčně ho-
řícího ohně“ o čemž svědčil i nápis jed-
noho ze závodníků na řidítkách: eat, eat, 
eat (kdyby chtěl náhodou zapomenout). 
Pokud se na delší dobu přestane s přísu-
nem, tělo při takovém výdeji a námaze 
není schopno nastartovat bez delšího 
odpočinku trávení. Využívají tedy vše, co 
potkají po cestě. Pekárny, cukrárny, ob-
chody, fastfoody, restaurace a nejčastěji 

Mezinárodní úspěch cyklistů z Prahy 6

TRANSCONTINENTAL
RACE2015

Mount Ventoux

Bospor cíl
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čerpací stanice. A stále jídlo po kapsách. 
Co mají si musí odvézt. Jedno oblečení na 
sobě, někdo další s sebou, většina jen ne-
fuk a rukávy. Krém se silným UV faktorem, 
náhradní duše, pas, peníze… Spacák. Spí-
še spacáček. 70 dkg? Dobrý, každý gram 
rozhoduje. I plný bidon do kopce vyčerpá. 
Spí většinou vedle kola. Hledání penzionů 
či jiné postele je zbytečný časový luxus. 
Tělo je stejně tak vyčerpané, že upadá na 
těch pár hodin do kómatu i bez karimat-
ky… A hlava? Ta je přece na procházce, 
teda na vyjížďce…denně 320 - 400km…
Každý závodník má GPS a tracker. Jejich 
poloha je okamžitě přenášena na web 
závodu. Z pozorování pomalu se pohybu-
jících se čtverečků s  číslem na mapě Ev-
ropy se pro rodiny a fanoušky závodníků 
stane lehce závislost. Zároveň jediná kon-
trola organizátora. A tak když čtvereček 
stojí více než hodinu (obvyklý čas na jídlo 
a krátký odpočinek) je jasné, že závod-
ník buď spí  nebo má technický problém 
s  kolem. Což v horách a pustinách zemí, 
kterými se projíždí, může být rozhodující. 
Zranění? Pořád to samé. Pořád na všech-
no sami. A což takové bonusy jako útočící 
pes? „Hodil jsem po něm kamenem, ale to 
ho rozzuřilo ještě víc. Musel jsem ho zabít 
nožem..“ „ A to ses  nebál?“ „ Nepřemýšlíš, 
seš jenom ty!“ – vypráví sympatický Raku-
šan… A  nebo nečekaný a nepoužívaný 
hraniční přechod Kosovo. Tři vojáci se sa-
mopalem, naštěstí v  rozdělení jeden zlej 
a dva hodný… Jazykové možnosti k doro-
zumívání volně přecházejí na ruce, nohy, 
výraz tváře. To pak takový nečekaný brod, 
pád do vody a namočení GPS i lampy před 
závěrečným celonočním spurtem do cíle 
působí jako banalita. Vyprávění těch klu-
ků v cíli je na několik knih. A to i přesto, 
že na Afterparty  do Istanbulu vyhlášené 
přesně 14 dní po startu v  Belgii dorazí  
pouhých 30 opravdových borců. A znovu 
dotěrná otázka: PROČ?  Koktejl ego, chci, 
dokážu to, mám na to, kde jsou moje hra-
nice, jak moc jsem schopný si sáhnout na 
dno, už je to to dno nebo můžu ještě kou-
sek dál? U každého je to určitě trochu ji-
nak, ale společný asi bude pocit naprosté 
svobody, volnosti během závodu a vyma-
nění se z každodenního stereotypu. 

A tady je rozhovor s oběma závodníky, 
kteří se tak skvěle umístili a reprezentovali 
nejenom Prahu 6.

Jak jste se o závodu dozvěděli?
Kuba: Cestou do Finska (na studijní 

pobyt blízko polárního kruhu jel také 
na kole) jsem potkal jednoho Francouze 
a ten mi o tom řekl. 

S Tomášem se znají ze závodu 1000 mil, 
takže sdílí společné nadšení… Ani jeden 
se v  dětství nevěnovali žádnému sportu 
organizovaně. Oba vlastně ani nesměli! 

Kubovi ve čtyřech letech operovali srdíč-
ko a  když  potom dostal tenisky na suchý 
zip, říkal jim „Rychloběhačky a Rychloská-
kačky“. Přisuzoval své nově nabyté poci-
ty botám…  Tomáš měl zase při nehodě 
na kole coby šestnáctiletý poraněné 
ledviny a vrozený šelest na srdci. Takže 
jakýkoli sport byl lékaři doporučován 
pouze rekreačně.

Kuba: No vidíš, já tě moh´zaříznout, ale 
já musel jet rekreačně.

Bylo složité se přihlásit?
Kuba: Jak pro koho  (smích) já to pro-

bendil v hospodě…
Tomáš: Zatímco já s Honzou (starší syn) 

jsme seděli každej u jednoho počítače a já 
přihlašoval sebe a Honza Kubu. Nejhorší 
u toho bylo, že jsem si myslel, že než se 
přihlásím, musím přečíst 20 stran poky-
nů v angličtině. A když jsem si to všech-
no přeložil a odeslal, přišla mi odpověď, 
že jsem zalogován a teď si můžu v klidu 
přečíst propozice… A vyjádření k  přijetí 
mělo dorazit cca do měsíce, přesně do 30. 
listopadu. To byly nervy, už jsem nevěřil.  
Že jsme na startovní listině mi přišlo 30. 
listopadu, ale deset minut před půlnocí !

Jaká byla vaše motivace?
Tomáš: Odstartovat a dojet…
Oba najednou: A hlavně dojet do After-

party! (do 14 dnů od startu, což se oběma 
bohatě podařilo)

Jaký byl průběh závodu?
Kuba: Nasadili jsme tempo a nakonec 

zrychlili.  Jelo to. Drželi jsme se pořád do 
desátýho místa. Pořád jsme se motali ko-
lem sebe, ale od poloviny závodu, kdy mě 
srazilo auto, už jsem Tomáše nedohnal. 

Kolize s protijedoucím autem způsobila 
zlomení předního ráfku a řidítek. Opravou 
Kuba ztratil dvě hodiny, rozpravou s Poli-
cií a papírováním další čtyři. „..a nedalo se 

to urychlit. Já to přes policii ani řešit ne-
chtěl, ale když prodavači v servise viděli, 
jak podruhé utíká z místa činu, zavolali 
strážce zákona. Jinak Osijeckému  Extre-
me sportu patří můj dík za pomoc při ře-
šení té patálie.“

Tomáš: Já bych třeba zmínil i start…
Kuba si kupoval pumpičku až v den startu 
a když jí připevňoval na rám kola, nandal 
zpátky košík na fl ašku obráceně! Toho si 
ale všimnul až asi deset minut před star-
tem, když už jsme stáli seřazený a čekali 
na výstřel… Všichni se moc bavili a já v tu 
chvíli zjistil, že mi přestala fungovat GPS, 
lépe řečeno routovatelný mapy. Takže 
jsem nemohl měnit po cestě trasu podle 
potřeby a musel  jet  striktně pořád  tou 
fi alovou linkou. Naštěstí jsem měl ještě 
jedny Rekreační mapy Evropy, ale ve čty-
řech státech byla na displeji jen ta fi alová 
linka a vrstevnice. Dokud mně nezastavili 
celníci, netušil jsem kde vlastně jsem.

Kuba: Ale bylo to dobrý. Nejzajímavější 
byla poslední třetina závodu, protože tam 
někteří ze špičky odpadli a jiný jsme začali 
předjíždět. Ale moc detailů si nepamatu-
ju, poslední tři noci jsem nespal… vlastně 
jo, několik „čelíček“ na benzinkách bylo…

Jaké byly nejhezčí a nejtěžší zážitky? 
Oba: Nejhezčí určitě Stráda (Strada delĺ 

Assietta – 40 km v terénu na silničkách – 
povinná část trasy) a sjezd z Mont Ventoux.

Tomáš: Vůbec to ráno nahoře. Když 
jsem se probudil a svítilo slunce. Oni mě 
vlastně probudili pořadatelé, protože 
mám dobrej spacák a spal jsem sedm ho-
din. Oni viděli, že jsem v horách a že se mi 
takovou dobu nehýbe tracker, tak měli 
strach, jestli se mi něco nestalo.

Kuba: Já nemám tak dobrej spacák (ale 
je lehčí) , takže jsem se vzbudil zimou, 
byly tam 2°C  a vyrazil jsem dřív.

2015

Závěrečná projížďka přes Bospor do Asie
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Tomáš: A taky když jsem ráno přijel 
k  Bosporu. Čekala mě poslední rovinka 
podél vody, asi deset kilometrů a věděl 
jsem, že je konec…

Kuba: No a já bych řekl, že není dobrý vs. 
špatný zážitek, hlavně když je intenzivní. 
Tak mezi ty intenzivní bych zařadil to, když 
se mi zadírala ložiska čím dál tím víc, já šla-
pal jak o život a místo průměrný rychlosti 30 
km/h jsem jel 20, urvanej jak kůň. A pak mě 
zachránili dva kluci v Bulharsku. Opravovali 
v garáži píchlé duše a dělali nějaké údržby 
na kolech. Tedy na strojích, které jezdily 
před 20 lety. Silničku znali jen z  televize. 
Naštěstí měli správné nářadí,  a tak se nám 
společnými silami podařilo sestrojit nová 
ložiska. Od té doby jsem  jel jak namydle-
nej blesk …dokud se po pár kilometrech 
neotočil vítr a byl jsem tam kde před tím. 
Nicméně je dost velká pravděpodobnost, 
že bych bez opravy ložisek nedojel vůbec.

Tomáš: Já bych teda mezi ty intenziv-
ní zážitky zařadil osm hodin jízdy v dešti 
přes Makedonii. Pak dvě hodiny spánku 
na pumpě v  Bulharsku jako příprava na 
závěrečný 28 hodinový spurt do cíle a na-
opak vyčerpávající slunce na odkrytý sil-
nici. Nemohl jsem trasovat, narazil jsem 
na dlouhatánskej brod, upadl jsem a na-
tekla mi voda do GPS a do lampy. Věděl 
jsem, že pojedu až do cíle přes noc, oboje 
budu potřebovat…musel jsem to roze-
brat a usušit…jo a ještě intenzivní bylo, 
když jsem čtyřikrát za sebou píchnul.

Kuba: A pak ještě ti psi! V  Turecku na
každý křižovatce jich bylo snad dvacet!

Jaká byla příprava na závod, nějaký 
speciální režim, strava?

Tomáš: Dva výlety. Test režimu, vyba-
vení a techniky.

Kuba: Jeli jsme na pizzu a vrcholový
piva…

Výlety vedly z Prahy k  jezeru Lago di 
Garda v Itálii pozdravit kamarády na star-
tu závodu u jezera a druhý do sedla Gross-
glockneru. Tam s sebou vezli dohromady 
šest sedel a vybírali  to nejpohodlnější. 
Jinak oba se při své práci i jinak přesunují 
téměř výhradně na kole, najetých kilome-
trů mají spousty.

Pociťovali jste podporu blíz-
kých nebo jste si naopak museli ce-
lou akci prosadit?

Oba:  Měli jsme oba velkou podporu.
Kuba: Já to cítil hlavně když jsem

usínal…
Tomáš: Já si zase uvědomil, jak mě 

všichni sledujou, když mi kamarád a kole-
ga Honza Vaculík zavolal: „ Vole, jedeš vo 
třetí!“ Já to do tý doby nevěděl…

Na co jste mysleli běhěm toho množ-
ství hodin o samotě?

Tomáš:  Nemysleli…
Kuba: Hodin?

Existuje solidarita mezi závodníky?
Tomáš: Duševní podpora existuje, ale 

jakákoli materiální je zakázaná (je to do-
podrobna popsáno v  pravidlech). Nesmí 
se nic půjčit, opravit apod. 

Kuba: Když už někoho potkáte, po-
zdravíte se, zeptáte se, jestli je všechno 
v pohodě, případně se zastavíte na něco 
drobného k jídlu. Atmosféra je především 
přátelská, ale zároveň je cítit určitá soutě-
živost. Je to přece jen závod.

Jaké pocity jste měli:
1. Po dojezdu,
2. Po týdnu (odpočinek),
3. Nyní (po dvou měsících)

Tomáš : 1. Euforie, naprostá a čistá eufo-
rie, bylo mi už jedno kolikátej jsem. Taky 
jsem si myslel, že čtvtej a až po deseti 
minutách v cíli jsem se dozvěděl, že tře-
tí! Dvojí radost.

2. Po týdnu jsem měl těžké střevní potí-
že z nedopečeného kebabu a stále super 
pocit ze třetího místa.

3. dobrej výlet…
Kuba: 1. Trocha naštvanosti, že mi došlo 

světlo a nesjel týpka přede mnou (byl v cíli 
o tři minuty dříve!) Trocha zklamání, že na 
nás nikdo nečeká v cíli  (pořadatelé špat-
ně odhadli čas příjezdu dalších závodníků 
a do cíle dorazili o půl hodiny později než 
závodníci  na 6. a 7. místě, bylo pět hodin 
ráno). Trocha smutku, že už je konec a že už 
není kam jet. A ohromná radost, že se to po-
dařilo dokončit.

2. Po týdnu super pocit, sedmý
místo dobrý!

3.  Teď? Silné zážitky z dobrého výletu.  
Splnilo se to, nad čím jsem dumal ces-
tou do Itálie: Pokud pojedem 350 denně, 
měla by to být první desítka. Dobrej od-
had. První den se za nepříjemného proti-
větru povedlo 500 km. Za prvních 51 ho-
din 930 km na CP1.

Tomáš: No a já za méně než 28 hodin 
620 km – závěr.

Kuba: A já posledních 880 bez spán-
ku. Jen pár čelíček na pumpách. Z  Ko-
sova až do cíle.

Na kolik vás účast přišla?
Kuba:  Popravdě jsem se trochu bál účtu 

za telefon. 24 Kč za příchozí minutu je doce-
la mastnota. Nakonec se ukázalo, že fi rem-
ní tarif celkem pracuje a částka nepřesáhla 
3000 Kč. Kupoval jsem spoustu krámů na 
kolo (přední kolo, pumpičku, pláště…), kte-
ré do ceny zájezdu nepočítám. Přesto jsem 
celkovou částku ustálil na 60 tisících.

Tomáš: Já měl telefon horší, skoro osm 
tisíc. Jinak bez kola, letenky, jídlo a po-
dobně asi 50 tisíc.

Jeli byste trasu i v současných bez-
pečnostních podmínkách?

Kuba: Kvůli běžencům? Určitě, kolona 
na hranicích se dá předjet.

Tomáš: Na Makedonských hranicích 
už to probíhalo…

Zopakujete si další ročník?
Kuba: Je spousta dalších závodů, ale 

nikdy neříkej nikdy. Zkušenosti pomáhají .
Tomáš: Já bych to nezatracoval, třeba 

za pár let. Závodů je spousta, ale málo po-
dobně nastavených.

Jaký je váš vztah k Praze 6?
Tomáš:  V Dejvicích jsem se narodil a bydlel 

do čtyř let. V osmadvaceti jsem se s manžel-
kou a prvním synem přestěhoval ze Smícho-
va na Veleslavín. Od tý doby jsme tu. A rádi. 

Kuba: Já nejsem z Prahy, ale chvíli jsem 
u Kulaťáku bydlel. Taky studuju na Che-
micko technologické v  Dejvicích chemii, 
obor vaření piva.

Tomáš: No a jsme pravý Češi a proto si 
všude dáváme pivo. Taky se pořadatelé na 
čtyřce (checkpoint č. 4) divili, že ho pijeme
i na kole.

Kateřina Navrátilová

Vítězové: 1. Brit, 2. Francouz, 3. Čech Tomáš Navrátil



Krok č. 5: Stejným způso-
bem dobarvujeme ostatní 
racky a na závěr pomocí zub-
ního kartáčku a palce barev-
ně postříkáme. Pro větší dra-
matičnost můžeme některé 
kaňky udělat trochu větší a ty 
posypat krystalickou solí.

 Krok č. 1.: Tužkou nakreslíme obrysy podle předlohy.
V obrysech křídel, na hlavu a dalších vybraných místech

pokryjeme bílou maskovací kapalinu.  

Krok č. 2: Celý papír namočíme a ve svislých pruzích naná-
šíme střídavě modrou, žlutou a růžovou barvu.

Krok č. 3: Ve vodorovných a svislých pruzích přidáme ještě 
trochu barvy indigo.

Krok č. 4: Ve spodní části břicha nanášíme červenou a do 
křídel v podkladu dobarvíme modrou a do konců fi alovou. 
Barvu do konce perutí naneseme více tekutou a druhou stra-
nou štětce dokreslíme perutě. 

Více informací o výuce
v  ateliéru i víkendových kur-
zech můžete nalézt na na-
šich webových stránkách
www.ateliermozaika.cz

Připravili jsme pro Vás malou ochutnávku malování akvarelem v podobě foto návodu. Láká Vás 
v sobě probudit tvořivého ducha, ale bojíte se, jak by to dopadlo? Myslíte si, že nemáte talent? 
Chcete být překvapení tím, co dokážete? Ateliér Mozaika Vám pod vedením zkušených lektorů 
pomůže vytvořit dokonalé obrázky, ze kterých budete mít radost sami ze sebe.

Tímto foto návodem Vám chceme krok za krokem ukázat, jak jednoduše vzniká krásný obrázek. 
Pod vedením našich lektorů toto zvládnete také!
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O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

Nová etapa ve vývoji vojenské zdravot-
nické služby nastala samozřejmě po 28. 
říjnu 1918. V následujících desetiletích od 
tohoto data se v našich dějinách vystřída-
lo několik naprosto odlišných vývojových 
období. První z nich bylo slibné, odehrálo 
se v demokratických podmínkách, i když 
mladá republika musela začínat více jak 
skromně. Bohužel první Československá 
republika existovala pouze 20 let. Její 
soumrak nastal paradoxně v době, kdy se 
plně rozbíhala i činnost v chloubě čs. vo-
jenské zdravotnické služby - novostavbě 
Masarykovy vojenské nemocnice v Praze.

Páteř mírové vojenské zdravotnické 
služby v 1. ČSR tvořila síť 12 divizních (od 
2. pol. 30. let sborových) nemocnic. Ve 
větších posádkách byly dále zřízeny po-
sádkové nemocnice. Zdravotnická služ-
ba disponovala třemi sklady – Josefov, 
Hodonín, Liptovský Mikuláš. Přednostou 
vojenské zdravotnické služby byl téměř 
celou po dobu MUDr. Ludvík Fisher.

Před divizní nemocnicí č. 1, sídlící dále 
v objektech na Karlově náměstí, vyvstaly 
nové úkoly. Stala se hlavním vojenským 
zdravotnickým ústavem v republice. Od 
roku 1927, kdy byla založena Vojenská lé-
kařská škola pro důstojníky zdravotnictva 
z povolání, zajišťovala podstatnou mě-
rou její odbornou medicínskou výuku. 
Ze špičkových odborníků divizní nemoc-
nice 1 se rekrutoval učitelský sbor školy. 
Významným milníkem na cestě k moder-
nímu vojenskému zdravotnictví u nás bylo 
vybudování Ústavu pro válečnou chirurgii 
při I. chirurgické univerzitní klinice prof. 
Arnolda Jiráska. Rozhodnutí o stavbě nové 
pražské vojenské nemocnice vzešlo v roce 
1925. Iniciovaly jej parlamentní kruhy, které 
tak pozdravily jubileum 75. narozenin prezi-
denta republiky. Národním shromážděním 
tak byl tak přijat zákon č. 68/1925 Sb., kte-
rým se k „Všeobecné nemocnici v Praze při-
pojuje vojenská nemocnice v Praze II a zři-
zuje se Masarykova vojenská nemocnice“.

Ministerstvu národní obrany se poda-
řilo již v roce 1927 dohodnout koupi po-
zemků pro novou nemocnici v prostoru 
Břevnova - „Na Bateriích“ o rozloze 13,60 
hektarů. Konkrétní situace však dokonce 
spěla k naprosto jinému řešení: minister-
stvo zdravotnictví se začne orientovat na 
novou výstavbu všeobecné nemocnice 
v Motole a vojenská správa si ponechá 
původní objekt na Karlově náměstí, pro-
vede v něm adaptace, včetně stavby no-
vého chirurgického pavilonu. V roce 1935 
měly práce začít. Dlužno podotknout, že 
do oddalování nové výstavby se promí-
taly jak úsporná opatření v působnosti 
ministerstva obrany, tak dopady hospo-
dářské krize z počátku 30. let.

Ve stejném roce (1935) však nastal 
v řešení situace zásadní obrat. Vládním 
rozhodnutím byla stanovena odhadní 
cena za (15 mil. Kč) a v rozpočtu vyhra-
zena částka na stavbu nemocnice nové. 
Po více jak deseti letech od přijetí zákona 
o zřízení Masarykovy nemocnice stavba 
započala. Řídila se vítězným projektem 

Ing. arch. B. Adámka z Prahy Dejvic z roku 
1930. Jeho návrh nejlépe splňoval před-
stavy zadavatele o nemocnici, která vedle 
role moderního medicínského centra plní 
úkoly vojenského kasárenského objektu 
s reálnými mobilizačními povinnostmi 
(a právě tuto prověrku podstoupila ne-
mocnice velmi záhy po svém otevření - na 
podzim roku 1938).

 Celková výstavba nemocnice byla roz-
ložena do 3 etap, největší objem prací se 
soustředil do první z nich, probíhající v le-
tech 1936 (slavnostní výkop byl na stave-
ništi proveden dne 2. března) - září 1938. 
V této době byly vybudovány: hlavní ne-
mocniční budova s křídly chirurgického 
a interního oddělení, hospodářská budo-
va, kotelna a obytné domy jižní a severní 
určené pro vojenské gážisty. Celkové ná-
klady na výstavbu v I. etapě byly vyčísle-
ny částkou 33 240 000 Kč, přímé stavební 
práce obnášely 11 200 000 Kč.

II. etapa měla bezprostředně následo-
vat a počítala s vybudováním pavilonu 
pro psychiatrii a nervové oddělení (včet-

Z HISTORIE ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÉ NEMOCNICE
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ně trestaneckého oddělení), objektu 
prosektury a ubikací pro rotu pomocné-
ho zdravotnictva.

III. etapa měla řešit výstavbu infekční-
ho pavilonu, objektu pro oddělení oční, 
ORL, kožní a venerické a pavilonu plic-
ních onemocnění. Na dokončení všech 
těchto etap bylo vázáno uvolnění objektů 
v nemocnici na Karlově náměstí i objektu 
Clam-Gallasova paláce na Hradčanech.

Po úplném dokončení měla Masary-
kova nemocnice disponovat 1 235 lůžky 
normálního stavu, ze kterých bylo 370 
určeno pro rotu pomocného zdravotnic-
tva. V mimořádné situaci mohl být celko-
vý počet lůžek zvyšován na 1766 (zvýše-
ný stav) nebo až na 2090 (nouzový stav).
Vlastní činnost zahájila Masaryko-
va vojenská nemocnice 1. srpna roku 
1938, kdy byla přestěhována většina 
oddělení ze staré budovy na Karlově 
náměstí a z odloučeného oddělení pro 
nemoci vnitřní z kasáren na Pohořelci. 
První pacienti nastoupili 1. září 1938.
Prolog byl však velmi krátký, do 
nové etapy vývoje se nerozvinul. Po 
tragickém přerušení vývoje čs. státnosti 
na jaře roku 1939 se nemocnice 
zmocnila okupační německá armáda 
a využila ji jako svou záložní nemocnici 
- Reserve Lazaret I, Prag. Kapacita byla 
rozšířena postavením 9 dřevěných ba-
ráků na 2000 lůžek. Specializovala se na 

urologická onemocnění a rekonstrukční 
obličejovou chirurgii.

II. světovou válkou byl vývoj čs. vojen-
ské zdravotnické služby na domácí půdě 
přerušen. Po rozpuštění československé 
armády hledalo nemálo lékařů své místo 
v zahraničním i domácím odboji (zejmé-
na působení v organizaci Obrana národa, 
řada vojenských lékařů padla za oběť ge-
nocidě). Více než 1 100 lékařů a nejrůzněj-
ších zdravotnických pracovníků působilo 
v odboji, z toho téměř 800 v odboji zahra-
ničním. Léta II. světové války zasáhla do 
sboru vojenských lékařů z povolání vý-
razně. Vedle přímých ztrát v zahraničním 
a domácím odboji se negativně projevo-
vala odmlka v činnosti českých vysokých 
škol a skutečnost, že po rozpuštění česko-
slovenské armády v roce 1939 si vojenští 
lékaři našli nová působiště, která již často 
nehodlali opustit a do armády se vrátit. 
V roce 1945 byly předepsané počty vojen-
ské zdravotnické služby naplněny na 40 
procent. Ani další roky nepřinesly zásadní 
obrat, i když byly obnoveny předválečné 
formy získávání vojenských lékařů. Zájem 
o aktivování klesal, k čemuž přispěly i zvý-
šené antimilitaristické nálady, které se po 
válečných konfl iktech zpravidla dostavují 
(aktivovala jen část důstojníků zdravot-
nictva z československých zahraničních 
jednotek). Nedostatek vojenských lékařů 
z povolání dosáhl kritické meze v letech 

1949 až 1950. V urychleně budované 
a početně velké armádě chybělo 50 pro-
cent lékařů praktiků a 39 procent speci-
alistů. Zdravotnická služba u 76 procent 
vojenských útvarů byla zajišťována pouze 
lékaři vojenské prezenční služby.

Problém zásadně neřešila ani opatření 
(násilná) přijatá komunistickým režimem 
po únoru 1948. Šlo o zákon číslo 85/1948 
Sb., na jehož základě nebylo dovoleno 
propouštět aktivní důstojníky zdravot-
nické služby do zálohy na vlastní žádost. 
Zákon byl přísně účelový, nevztahoval se 
na politická kritéria. Ze zdravotnické služ-
by byla urychleně propouštěna kategorie 
lékařů, kteří zejména byli spjati s odbo-
jem na Západě a nesouhlasili s tehdejším 
politickým vývojem. Dalším podtónem 
těchto paradoxních represí (proklamo-
vaný nedostatek lékařů - propouštění 
zkušených) byly i rasové důvody. Dopad-
ly často krutě i na «východní» vojáky. 
Nejtragičtější v této souvislosti byl osud 
deseti vojenských lékařů odsouzených 
v letech 1948 - 1952 Státním soudem při 
použití zákona 231/1948 Sb., kdy nechy-
běly ani rozsudky doživotního vězení.

Zdroj: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc..: 
Z historie pražského vojenského zdravot-
nictví. In. 60 let Ústřední vojenské nemocni-
ce, vydala Pražská vydavatelská společnost, 
Praha 1998, s.1-11. 

11



listopad 2015

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

listopad 2015

05. 11. ČT A DNES HRAJEME JAZZ
11. 11. ST MIZINA ČÍHÁ
12. 11. ČT A DNES HRAJEME JAZZ
17. 11. ÚT KYTICE
18. 11. ST SLEČINKY A LUPIČI
19. 11. ČT KDYBY TISÍC KLARINETŮ
20. 11. PÁ PRSTEN PANA NIBELUNGA
26. 11. ČT CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD
27. 11. PÁ NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU
28. 11. SO HODINY JDOU POZPÁTKU  16:00

HOSTÉ :
02. 11. PO VŠECHNOPÁRTY
03. 11. ÚT VŠECHNOPÁRTY
04. 11. ST SMÍCH JE ŽIVÁ VODA JOSEF FOUSEK
09. 11. PO VŠECHNOPÁRTY
10. 11. ÚT VŠECHNOPÁRTY
13. 11. PÁ DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
15. 11. NE JAZZOVÝ ŠTRŮDL EVY EMINGEROVÉ
16. 11. PO PŘÍBĚH COCO CHANEL
22. 11. NE RADEK TOMÁŠEK - KONCERT PŘEDVÁNOČNÍ
23. 11. PO NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA
29. 11. NE PATROLA ŠLAPETO - ADVENTNÍ KONCERT 16:00
29. 11. NE PATROLA ŠLAPETO - ADVENTNÍ KONCERT
30. 11. PO VŠECHNOPÁRTY

ne 01 10:30 + 14:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
út 03 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
st 04 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
čt 05 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
pá 06 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
ne 08 14:00 + 16:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
út 10 10:00 + 14:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
st 11 10:00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
st 11 19:00  SPEJBL VERSUS DRÁKULA
čt 12 19:00  SPEJBL VERSUS DRÁKULA
     ZADÁNO
pá 13 10:00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
so 14 14:00 + 16:30 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
ne 15 10:30 + 14:00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
st 18 10:00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
st 18 19:00  DĚJINY KONTRA SPEJBL
čt 19 15:00  DĚJINY KONTRA SPEJBL
     ZADÁNO PRO KMD
pá 20 10:00  JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
so 21 14:00 + 19:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
     AKCE NOC DIVADEL
ne 22 14:00 + 16:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
út 24 10:00 + 14:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
st 25 10:00  JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
st 25 19:00  DĚJINY KONTRA SPEJBL
čt 26 15:00  DĚJINY KONTRA SPEJBL
     ZADÁNO PRO KMDW
pá 27 19:00  DAS BESTE VON SPEJBL UND HURVÍNEK
     NĚMECKY
so 28 14:00 + 16:30 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
ne 29 10:30 + 14:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
11/2015

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

Program ŠKODA Pneugarance je poskytována na:
 a) 1 rok,
 b) 2 roky,
 c) 3 roky.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
a) Legendární kino Dlabačov v Praze 6 se znovu otevírá po13 letech.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží vstupenky do kina Dlabačov v sezoně 2015/16 na představení 
dle vlastního výběru.

1. Zdeňka Neužilová, Praha 6  2. Jana Brajerová, Praha 6  3. Jaroslav Svátek, Praha 6

Ceny si vyzvedněte do 30. listopadu 2015 v novém autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny 
od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin. 

Své odpovědi zasílejte na adresu: Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz
SMS: 602 248 494 nejpozději do 20. listopadu 2015,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V listopadu soutěžíme o sadu kalendářů na rok 2016 s fotografi emi Ivana Krále.



Ulice má rok vzniku 1964 a najdeme ji 
v sídlištní zástavbě Petřiny. Dostaneme 
se do ní z  ulice Brunclíkova, je velice 
krátká, má pouze jeden vjezd a výjezd.

Jaroslav Kratochvíl byl český prozaik,
důstojník československých legií v Rus-
ku, odbojář,  zahynul v Terezíně.

Jaroslav Kratochvíl se narodil 17. ledna
1885 v  Tučapech u Vyškova jako syn 
řídícího učitele. Po základní škole za-
čal Jaroslav studovat Vyšší české gym-
názium v  Brně. Rodiče si nemohli z  fi-
nančních důvodů dovolit, aby oba její 
synové studovali na gymnáziu a tak 
dostal přednost  bratr  Bohumil, který 
byl nadějný básník, ale bohužel zemřel 
velmi mlád. Proto Jaroslav  přestoupil 
na Střední hospodářskou školu v  Pře-
rově a po jejím dokončení pokračoval 
ve studiu na Vyšší zemědělské škole 
v německém městě Halle-Wittenberku. 
Studia ukončil v  roce 1906, získal di-
plom agronoma a začal pracovat jako 
úředník v zemědělství.

V roce 1914 narukoval do armády. Byl 
poslán na ruskou frontu, kde byl zajat. 
Podařilo se mu utéci a později vstoupil 
do československých legií a získal hod-
nost majora. Po skončení války se přes 
Vladivostok dostal v roce 1920 zpět do 
vlasti. Po návratu vystoupil z  armády 
a získal místo úředníka státních lesů 

a statků. V  této době začíná psát pro-
zaická díla zaměřená spíše levicově 
i drobné povídky. V roce 1922 mu vyšla 
rozsáhlá historicko-dokumentaristická 
publikace Cesta revoluce, která dějo-
vě začíná v  zajateckém ruském táboře 
a končí utvářením legionářských oddílů. 
V roce 1924 vydal svou jedinou knihu, 
a to sbírku povídek Vesnice, kde čerpá 
z  osudů lidí na moravském venkově. 
V letech 1927-29 působil jako odpověd-
ný redaktor časopisu Nové Rusko. Od 
30. let se zařadil do proudu pokrokové 
levice a byl místopředsedou Společ-
nosti přátel demokratického Španělska. 
V  roce 1937 se zúčastnil II. Mezinárod-
ního kongresu spisovatelů v Barceloně. 
O své cestě do Španělska napsal knihu 
reportáží Barce-

lona – Valencie - Madrid. V  roce 1934 
vydal dvoudílný román Prameny, kde  
sympatizuje s  říjnovou revolucí v  Rus-
ku. Dílo mělo sloužit jako úvod k  celé-
mu šestidílnému románovému cyklu. 
Další části již nedopsal, rozepsané vyšly 
v roce 1956 pod názvem Řeka.

Po vypuknutí války pracoval v ilegál-
ním Národním výboru a bojoval proti 
fašismu. 11. ledna 1945 byl zatčen ge-
stapem a odvezen do koncentračního 
tábora Terezín, kde krátce před koncem 
války 20. března umírá na zápal plic.

Díla Jaroslava Kratochvíla jsou výra-
zově levicová, některá by mohla být 
označována jako agitační.

(mip)
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Je to jediné DPH, které způsobí nefal-
šovanou radost. Není to totiž žádný eko-
nomický činitel poněkud loupežnické 
povahy sloužící další, ne úplně optimální 
distribuci peněz, zboží a služeb, ale zna-
mená Den Plný  Her. V dlouhodobém ho-
rizontu však je možné, že výsledky tohoto 
celodenního hraní přinesou zisk, prospe-
ritu a pokrok v  duchovním, intelektuál-
ním a materialistickém slova smyslu. Den 
plný her je jako jedna z  neuvěřitelného 
počtu dalších aktivit určených dětem i do-
spělým zaměřený na podporu a posílení 
rozvoje intelektu velmi nadaných dětí. 
A ony budou patrně ti, kteří v dospělosti 
svým pečlivě a odborně zušlechťovaným 
nadáním a znalostmi přispějí rozvoji spo-
lečnosti lvím dílem. Všestranné péči o mi-
mořádně nadané děti v naší republice se 
dlouhodobě věnuje Centrum nadání, je-
hož sídlem je Praha 6 (ul. Zavadilova 3).

Asi není pochyb o tom, že odborná 
pedagogika a výchovné poradenství se 
v  posledních desetiletích velmi intenziv-
ně zabývají dětmi se specifi ckými potře-
bami, s poruchami učení a dětmi v mnoha 
směrech problémovými. Menší až okrajo-
vá pozornost se věnovala dětem velmi 
inteligentním a nadaným, protože jim jde 
učení takříkajíc „samo“ i s tím předpokla-
dem, že případné výchovné potíže vyře-
ší jejich inteligence sama, protože jsou 
zkrátka chytré, mají všech pět pohroma-
dě a dovedou si spočítat, že jedna a jed-
na jsou dvě. A přitom i tyto děti potřebují 

péči odpovídající typu jejich inteligence 
a osobnosti, protože i ony mohou mít s ur-
čitými školními požadavky a záležitostmi 
své vlastní potíže a mnohdy si s nimi ro-
diče ani pedagogové nevědí rady. Učit 
mimořádně nadané a inteligentní děti 
má zkrátka svá specifi ka. A proto v r. 2005 
vzniklo Centrum nadání. V r. 2014 se toto 
občanské sdružení změnilo v obecně 
prospěšnou společnost.

„Vznik centra byl důsledkem
předchozí činnosti odborníků, pedagogů, 
psychologů a dalších odborných 
pracovníků,“ vysvětluje ředitelka Centra 
nadání PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., „s cí-
lem zkusit poskytnout širší nabídku služeb 
především pro školy, které se budou touto 
problematikou hlouběji zabývat, ale také 
rodinám s nadanými dětmi. Poskytování 
programů a informací dětem a lidem s ro-
zumovým nadáním se časem rozšířilo na 
podporu intelektově prospěšných aktivit 
všem, kteří o to mají zájem, a činnost centra 
tak dostala smysl i pro širší vrstvy obyvatel, 
než jsou ,horní´ 2 procenta společnosti.“

Ředitelka Centra nadání Jitka Fořtí-
ková je odborným garantem vzdělává-
ní učitelů, managementu předškolního 
vzdělávání (Klub Malý šikula), organiza-
ce diagnostických dnů, přípravy setkání 
rodičů s dětmi, administrativního chodu 
organizace a je i editorkou publikační 
činnosti centra. Nejbližším spolupracov-
níkem a předsedou Správní rady Centra 
nadání je Václav Fořtík, který odborně 

garantuje organizaci letních zábavně-
-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, 
evaluace programů škol, PR Centra nadá-
ní a jeho ekonomické fungování. K  nim 
patří dalších šest jejich kolegů, a ti všichni 
spojili své profesionální i osobní síly, aby 
je dali do služeb dětem obdařeným mi-
mořádným nadáním. 

Co tedy Centrum nadání nabízí? Pře-
devším je potřeba zdůraznit, že nabídka 
se týká všech „účastníků procesu učení,“ 
tedy dětí a jejich rodičů, škol, pedago-
gických a jiných odborných výchovně 
vzdělávacích pracovníků, a také volno-
časových aktivit. Pro školy a jiné vzdělá-
vací instituce Centrum nadání připravuje 
pravidelné diagnostické dny, což v  praxi 
znamená analýzu stavu a úrovně vzdělá-
vacích programů jednotlivých škol, do-
poručení vhodného zařazení nadaného 
žáka do určitého typu školy, pomoc při 
výběru žáků pro speciální třídy a studij-
ní skupiny  nadaných  žáků na základních 
školách nebo pro individuální integrace, 
výjezdní návštěvy škol se specializovaný-
mi programy pro nadané žáky, organizaci 
školení pedagogů, supervize práce škol 
ve vzdělávání nadaných žáků. Dále ak-
tivní pomoc při sepsání školních vzdělá-
vacích programů a projektů realizujících
péči o nadané žáky. Centrum pomáhá 
i při hledání sponzorů a fi nančních dotací 
pro aktivity zaměřující se na práci s nada-
nými dětmi, nabízí mediální a odbornou 
podporu projektů škol a organizací, které 

Nadání v centru pozornosti

MÍSTO ŠNEČÍHO DOMEČKU RUBIKOVA KOSTKA
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se věnují nadaným žákům (spolupráce 
s mezinárodními institucemi, pořádání 
konferencí), a organizaci volnočasových 
programů pro školy.

Všeobecná poznávací hravá „záha-
dologie“ je pro nadané děti od 4 do 12 
let, či zkrátka odvážené, co si troufnou, 
rozdělena do několika oblastí tříbících 
prostorové uvažování, kreativitu a důvtip: 
Logika děje, Přesmyčky, Praktická logika, 
Zebra, Verbální úloha, Šifra, Rozdíly v ob-
rázcích a Algebrogram a jsou ve formě 
hádanek, kvízů a pracovních listů ke sta-
žení na webu. Rozesílání pracovních lis-
tů více než 2200 rodinám a institucím se 
časem transformovalo v pravidelné  zve-
řejňování volně přístupných zadání na 
FB stránce centra, kde jsou i úlohy pro 
dospělé. Když nějaký úkol nebo hádan-
ku k vyřešení pro nadané děti rozklikne-
te, řeknu vám - je to úlek, a člověk musí 
nějakou dobu špekulovat, aby se s tím se 
ctí popasoval, pokud se mu řešení zadání 
vůbec podaří najít. 

Platformou pro předško-
láky je klub Malý šikula. 
Základem je téma, se kte-
rým se pracuje celý rok; 
ten letošní má název Se 
šikulou kolem světa. Děti 
se „projdou“ všemi kontinenty, což je 
nevyhnutelně spojeno s  oblastmi geo-

grafi e, cestování, etnických zvláštností 
jednotlivých národů, systematickou prací 
s mapou a abstraktními symboly. Na děti 
čekají pracovní listy s úkoly, zajímavé po-
kusy a spousta her. Program Malého šiku-
ly vrcholí čtyřtýdenním atraktivním  let-
ním soustředěním.

Náročnost intelektuálních her během 
let graduje v Kroužku zábavné logiky (děti 
od 6 do  20 let), kroužky probíhají v klu-
bovně Centra nadání a na spolupracují-
cích školách. Děti řeší na matematickém 
nebo verbálním základě netradiční logic-
ké hry, hádanky, rébusy a pracovní listy, 
které rozvíjejí a podporují nadání v ob-
lasti logického uvažování, rychlost myš-
lení, početní schopnosti, rozvíjejí slovní 
zásobu a jazykové porozumění. Klub je 
vybaven řadou společenských a  desko-
vých her a individuálních hlavolamů urče-
ných pro mladší školní děti. Starší školní 
děti se mohou těšit na zapeklité intelek-
tové úlohy z dílny Václava Fořtíka stejně 
jako na  deskové strategické hry typu 
Puerto Rico, Agricola, Osadníci z Katanu, 
Sankt Petersburg a další. Pedagogové se 
zájemci hrají hry typu Sudoku, SET nebo 
Tantrix, které pracují s nácvikem kombi-
natorických schopností. Počet dětí v jed-
né skupině je cca 10. Při pravidelné účas-
ti  garantuje Centrum nadání výsledky 
během krátké doby. 

A protože vzdělávání a poznávání by 
mělo být radostnou záležitostí, neméně 
důležitá je pro děti, rodiče a pedagogy 
také relaxace, odpočinek a zábava. Cent-
rum proto organizuje letní pobytové ak-
tivity pro nadané děti a mládež a jejich 
rodiny, pro pedagogické pracovníky, letní 
soustředění předškoláků, sobotní akce 
klubu rodičů s programem pro děti, pří-
městské kempy, společné výlety, exkurze 
a besídky. Letos ve spolupráci s Terminus 
clubem uspořádalo na konci prázdnin let-
ní programy nazvané 
Všemi smysly a Do 
hlubin moří a oceánů.

Odborné působení 
Centra nadání zasahu-
je všechny oblasti pe-
dagogické a výchov-
ně vzdělávaní činnosti. Neměně důležitá 
je práce s učiteli, pro něž pořádá kurzy, in-
teraktivní semináře, odborné konzultace, 
a vlastní vydavatelskou činností se snaží 
zaplnit bílá místa v  seznamech odborné 
literatury týkající se výchovy a vzdělávání 
mimořádně nadaných dětí. Populární je 
on-line poradna, kde mohou pedagogo-
vé i rodiče konzultovat problémy výchov-
né a vzdělávací povahy, se kterými se po-
týkají rodiče nadaných dětí nebo učitelé.
(více na www.centrumnadani.cz)

(red)

z výstavy diplomové práce na AVU 15
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PODSTATA PŮVABU ZŮSTÁVÁ SKRYTA
Podtitulem letošního ročníku festivalu 

Den poezie je „Poezie pod proudem“ a jeho 
organizátoři už dále nikterak nevysvětlují, 
zda je poezie pod proudem elektrickým či 
vodním. Vlastně je to jedno, obojí vnáší do 
básníkovy mysli energizující napětí a výbo-
je imaginace nebo nejhlubší proudy emocí, 
z nichž posléze na povrch vyplouvají obrazy 
stvořené básnivým jazykem, proměnlivé jak 
vodní hladina. Festival Den poezie se koná 
posedmnácté, a to od 8. do 23. listopadu 
2015. Letošního ročníku se napříč republi-
kou zúčastní 66 měst. 

Za všechno může Karel Hynek Mácha, 
k  jehož poctě se před 17 lety uskutečnilo 
první setkání v  den před dnem jeho na-
rození u jeho sochy na pražském Petříně
(16. listopadu). Romantická připomínka 
narozenin básníka všech zamilovaných se 
stala tradicí a rozkošatěla se do čtrnácti-
denního a u nás nejrozsáhlejšího festivalu 
poezie s  mezinárodním rozměrem. Karel 
Hynek Mácha bude oslavován i letos, a to 
tradičně vínem a poezií v mihotavém svitu 
svíček. Na setkání zve všechny zamilované, 
příznivce poezie, básníky a další romanticky 
založené duše Společnost poezie v pondělí
16. listopadu v 19h k soše Karla Hynka Má-
chy. Festival poezie letos oslaví i dalšího svě-
tově uznávaného básníka - Vladimíra Hola-
na - a to básnickým večerem k poctě 110. 
výročí umělcova narození. 

Poezie se v daném časovém rozmezí (8. 
– 23. 11. 2015) stane stavebním kamenem 
světa a alfou a omegou všech akcí, které 
organizátoři festivalu připravili. Budou to: 
literární večery a workshopy, výstavy ob-
razů, soch a fotografií, filmové projekce, 
recitály, multimediální prezentace, zá-
znamy koncertů a literárních čtení, scén-
ky pro děti a všelijaká setkání s knížkami. 
S  poezií se návštěvníci festivalu budou 
moci setkávat kromě tradičních literár-
ních kaváren, klubové umělecké scény, 
prostoru škol, knihoven, divadel a muzeí 
i v  netradičním prostředí, například Po-
dolské vodárny, na břehu českých rybníč-
ků suplujících „české moře,“ u zdi Johna 
Lennona, na visuté hrazdě uprostřed ma-
néže v poetickém cirkusu nebo tam, kde 
poezie vzniká spontánně, sama od sebe 
– v hospůdkách, pivnicích, vinárnách. 

Podle Obce spisovatelů, Pražského klubu 
spisovatelů a společnosti Dialog na cestě je 
poezie záštitou proti chaosu: „Poezie se do-
týká hlubin bytí a zároveň má lehkost zpěvu 
slavíka, hravost motýla, novost prožitku, ne-
otřelost metafory. Básník vzdoruje chaosu, 
intuitivně hledá řád. Dar poezie je zvláštním 
druhem poznání a skrytého rytmu. Pouka-
zuje k hodnotám, které nám nejsou lhostej-
né.“ Jiná možná vysvětlení podivuhodného 
světa básní nejlépe napoví samotné názvy 
těchto setkání: ŽižkOFFnaEX, Cirkus Poe-

ticus, Večer přiměřených depresí 134, Čer-
ný pátek umění, Trychtýřem do hlavy, Pod 
proudem tramvají a českého piva, Na svo-
bodných vlnách, Harlekýni na římse, Poezie 
ve vzduchu, Poezie barvy, Poezie v kameni, 
Plody hrozného byronismu!, Česká moře, 
Poezie Přemyslovců, Poselství, či dokonce 
rovnou Zpráva pro lidstvo.

Mezinárodní rozměr dodávají festivalu li-
terární večery, které se věnují tradici sloven-
ské, ruské či obecně slovanské poezie u nás, 
ale také poezii syrské, německé, skandináv-
ské a maďarské a pochopitelně francouzské. 
Hold básnickému střevu země galského 
kohouta letos vzdá recesistický Sbor bře-
žanských kastrátů.

Jedním z nejdůležitějších aspektů festiva-
lu je vzájemné sdílení básnického prožitku 
- možnost živého setkání autora a autentic-
kého kontaktu publika s neznámými i slav-
nými interprety. Vedle předních českých 
básníků to budou i neznámé elementy 
spodních proudů, tedy osobnosti českého 
undergroundu, členové minorit a subkultur 
a pochopitelně nositelé studentské halen-
ky, jak jinak - tuze tenké. 

(red)

Začíná festival poezie pod proudem

FESTIVAL DEN POEZIE V PRAZE 6

Básníkem ve stavu milosti 
středa 11. 11. 2015, 18: 00, Památník národního 
písemnictví, Pélleova 20/70, Praha 6 - Bubeneč 
„Být básníkem je nacházet se ve stavu milosti 
a rozjímání,“ tvrdil francouzský bohém Léon-
-Paul Forgue. Kdo mu dá se mnou za pravdu? 
Zvu tyto spřízněné duše do literárního salon-
ku Památníku národního písemnictví, Pelléova 
20. Průběžně na webu Dne poezie zveřejním 
své hosty. Doufám v dobré verše i zajímavé 
povídání. Zuzana Špůrová 

Pod proudem tramvají a českého piva
pátek 13. 11. 2015, 19: 00, Hostinec Na staré 
Vozovně, Patočkova 4, Praha 6
Své verše vysoukají o třináctém pátku z prou-
du tramvají a pivní pěny autoři: Radana Ša-
tánková, Jarmila Hannah Čermáková, Alena 
Marečková, Jiří Kačur, Michal Čagánek, Petu-
la Heinriche, Aaen Jan Kratochvíl, Vít Janota 
a Martin Zborník.

Ruská poezie v Praze
pátek 20. 11. 2015, 18: 30, Ruské středisko 
vědy a kultury, Na Zátorce 1048/16, Praha 6
Svaz ruskojazyčných spisovatelů v ČR a Ruské 
středisko vědy a kultury v Praze srdečně zvou 
na večer ruské poezie, kde se můžete seznámit 
s ruskými básníky Prahy, poslechnout si reci-
taci, popovídat si o poezii nebo i zarecitovat 
něco ze svých oblíbených ruských básní.

Pro poezii jako stvořené
pondělí 23. 11. 2015, 18: 00, výběrové knihku-
pectví Café Exil, Bubenečská 283/10, Praha 6
Je to neviditelný proud energie, zvláštní síla, 
jimiž rostliny působí na náš svět. Okouzleni 
krásou a něžností květů rádi tu radostnou vi-
talitu přijímáme. Podstata půvabu rostlin nám 
přitom zůstává skryta. O to pozorněji naslou-
cháme jejich poetickým sdělením. Zajímavé 
syntaxem i stylistikou jsou verše o květinách 
a rostlinách „Pro poezii jako stvořené“. Na-
vštivte a utorské čtení poezie Běly Janoštíkové, 
autorky řady knížek: Za kouzlem Turecka, Za 

tajemstvím Karlových Varů, Za sluncem japon-
ské vlajky a dalších.

Deník za čemeřicovité noci
pondělí 23. 11. 2015, 18: 30, Památník 
národního písemnictví, Pelléova 20/70, 
Praha 6 - Bubeneč
Tereza a Veronika Riedlbauchovy a Lenka 
Juráčková budou číst ze svých posledních 
sbírek: Pařížský deník, Čemeřice, Noc bez 
hlavy. Tereza Riedlbauchová, autorka pěti 
básnických knih, založila v roce 2007 na-
kladatelství Literární salon. Její básně byly 
přeloženy do osmi jazyků. Lenka Juráčková 
je autorkou dvou básnických sbírek a jed-
né prózy. Za básně ze sbírky Čemeřice byla 
nominována na Drážďanskou cenu lyriky. 
Veronika Riedlbauchová se věnuje zejmé-
na pohybovému divadlu (režie a herectví) 
a prezentovaná sbírka je jejím debutem. 

Podrobný program a další informace na 
www.denpoezie.cz

LISTOPAD 2015
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

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. Otevřeno: út-ne 13-18 h. 

ALEŠ VESELÝ 
BEZ ZAČÁTKU, BEZ KONCE 
VIZE A PŘEDSTAVY Z POSLEDNÍCH LET 
Rozsáhlý výstavní projekt představuje dílo jednoho z nej-
významnějších sochařů dneška zároveň ve čtyřech praž-
ských galeriích. Více na www.alesvesely.cz. Do 11. 11.

VÝSTAVY GALERIE VILLA PELLÉ

VÝSTAVY MALÁ GALERIE

LITERÁRNÍ FESTIVAL

ANNA / DECHEM
České sklo je nosným tématem výjimečného výstavního projektu, který uvádí v tvůrčí dialog malbu 
a design. Jeho dar hry se světlem a barvami, delikátní křehkost a magická síla inspirují již léta jak 
přední malířku Annu Neborovou, tak designéry ze Studia Dechem, nositele ceny Czech Grand Design. 
Neborová ve svém posledním cyklu zachycuje vázy a dekorativní předměty z  lisovaného a hutního 
skla, které dlouhodobě sbírá a na výstavě též představí. Její obrazy, se staly inspirační výzvou pro 
Michaelu Tomiškovou a  Jakuba Janďourka k  vytvoření nové kolekce objektů, v  nichž opustili svět 
funkčnosti a oddali se podmanivé kráse skleněné plastiky. Až na hranici materiálových možností skla. 
 Od 19.11.2015 do 30.1.2016.

KOMIKSFEST 2015!
ALESSANDRO SANNA
Hvězda současné italské ilustrátorské scény. Jeho poetické, jemně se rozpíjejí-
cí akvarelové barvy nebo rozevláté tušové skici doprovází více než třicet auto-
rových vlastních knih a  další desítky, které ilustroval. Jeho ilustrace vycházejí 
v The New Yorker, New York Times či Vanity Fair France. Vyučuje ilustraci na Aka-
demii výtvarných umění v Boloni. U příležitosti KomiksFEST!u vychází jeho kniha 
Řeka, komiks beze slov o čtyřech ročních obdobích na březích italské řeky Pád. 
Od 22. 10. do 1. 11. 

JOSEF PITTER (1881 – 1925)
Grafik, kreslíř, tvůrce akvarelů i návrhů užitého umění. Tak je před-
staven autor, který se v  první polovině 20. století spolupodílel 
na založení Státní výtvarné akademie v Sofii a který je považován 
za  jednoho z  nejvýznamnějších bulharských umělců moderny. 
 Od 5. 11. do 30. 11. 

LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI II.
Druhý ročník multimediálního festivalu, který prostřednictvím výstav, besed se spisovateli a komentovaných procházek představuje a připomíná literární tvůrce 
z jednotlivých pražských čtvrtí. 
Bohumila Grögerová ve vzpomínkách – úterý 10.11. v 18 hodin, Villa Pellé. Spisovatelka, autorka rozhlasových her a knížek pro děti, překladatelka z němčiny a fran-
couzštiny. Nositelka ocenění Magnesia Litera v kategorii poezie a kniha roku. Beseda a projekce filmů Terezy Brdečkové a Martina Langera za účasti dcer Bohumily 
Grögerové – překladatelky Michaely Jacobsenové a paní Bohumily Límové, dále spisovatelky Edy Kriseové a básníka, redaktora a pedagoga Marka Staška. 
Vladimír Merta slovem i písní – pátek 13.11. v 18 hodin, Písecká brána. Komponovaný večer zpěváka, básníka a textaře z Prahy 6.
Jan Schmid – Mých třistatřiatřicet – čtvrtek 12. 11. v 18 hodin, Villa Pellé. Oblíbený herec o svých oblíbených knihách. 
V dialogu s Libuší Moníkovou – výstava v Literárním salonu Malé vily Památníku národního písemnictví, Pelléova 20/70. 
Bližší informace na www.literatiznasictvrti.cz
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Jak založit požár z mouky? Jak zapá-
lit oheň vodou? Jak vypadá trávení ža-
ludku v reálném čase? Mnoho báječně 
ztřeštěných pokusů především z fyzi-
ky a chemie formou zábavné science 
show, do které zapojí i návštěvníky; 
show, v níž se vědci pouští do vskutku 
bláznivých kousků s hereckými výkony, 
působivými výbuchy, vtipem, smíchem 
i novým poznáním. Na druhé straně 
věda plná netušené krásy, estetiky 
a harmonie, jak ji představují fotografie 
pracovníků Akademie věd ČR ve výsta-
vě nazvané „Věda fotogenická 2015“. 
Začal unikátní festival „Týden vědy 
a techniky 2015“.

Ve skutečnosti jsou to ale týdny dva, 
od 1. do 15. listopadu, přičemž mnoho 
akcí mohli zájemci zhlédnout už od 31. 
října. Jedinečný svět vědy se české ve-
řejnosti představuje po patnácté. Nej-
větší vědecký festival v České republice 
letos uvede více než 500 akcí: přednáš-
ky, výstavy, semináře, dny otevřených 
dveří, workshopy, diskusní vědecké 
kavárny, show a mnohé další napříč 
všemi vědeckými obory. Na festivalu 
se představí přední čeští vědci a popu-
larizátoři vědy.

„Věda je pro nás cestou poznání a zís-
kávání nových znalostí. Výsledky naše-
ho bádání můžeme šířit přednáškami, 
odbornými publikacemi, konkrétními 
patenty…, ale věda nám poskytuje 
také prostor pro kreativitu, opuštění 
čisté racionality a ponoření se do světa 
fantazie, ukazuje nám svět v abstrakt-
ních rozměrech, které se snažíme při-
blížit právě touto výstavou,“ tvrdí tvůrci 
zmíněné expozice. Veřejnost tak může 
poznat vědce a badatele z jiné stránky, 
neboť součástí vážného vědeckého bá-
dání je kromě mnoha jiného také vlast-
ní umělecká tvorba těchto osobností. 

Vědecký festival není záležitostí jen 
hlavního města, zúčastňují se ho vě-
decké ústavy a pracoviště po celé Čes-
ké republice. Celkem se uskuteční více 
než 250 přednášek, 60 výstav, 70 dnů 
otevřených dveří, vědecké kavárny, 
workshopy, semináře a projekce do-
kumentárních filmů po celé republice. 
Hlavním centrem festivalu je budova 
Akademie věd ČR v  Praze na Národní
třídě 3.  Dominovat mu budou inter-
aktivní exponáty, například světelný 
exponát „Proteus“ propojující umění 
s moderními technologiemi. Interaktiv-

ní expozice, jejímž hlavním prvkem je 
světlo a dotek, byla vytvořena přímo pro 
15. ročník Týdne vědy a techniky AV ČR.

Na seznamu akcí Týdne vědy a techni-
ky naleznete vědecká pracoviště, která 
sídlí na území šesté městské části. Pra-
ha 6 se může chlubit celkem 10 ústavy 
Akademie věd České republiky (+Tech-
nologickým centrem AV ČR). 

Nabídka témat vědeckého festivalu 
svědčí o tom, jak nekonečné je pozná-
vání světa a jaké dobrodružství skýtá 
věda zvídavé lidské mysli. Stále zřetel-
něji se ukazuje, jak na vědeckém po-
znání závisí rozvoj a možná i samotné 
přežití lidské civilizace, naděje pro lepší 
využití přírodních surovinových zdrojů, 
ochrana životního prostředí, nové tech-
nologie nebo lékařství a neméně důle-
žité poznatky přináší také rozvoj v  ob-
lasti společenských věd. Návštěvníci 
si mohou vybrat z  oborů biologie, di-
gitálních technologií, ekologie, fyziky, 
historie, chemie, kriminalistiky, litera-
tury, jazykovědy, matematiky, lékařství, 
právních věd, dějin umění, muzikolo-
gie, teatrologie, egyptologie, pedago-
giky, etnologie, teologie, sociologie 
a mnoha dalších. 

PÁTEK 13. ANEB KDY TO BOUCHNE... 
Věda, která má šťávu, věda fotogenická, věda krásná.
Začal festival Týden vědy a techniky AV ČR
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Konkrétní témata přednášek jsou za-
jímavou výpovědí o propojenosti světa 
a veličině zvané čas, která minulost, pří-
tomnost a budoucnost určuje, spojuje 
nebo rozděluje z perspektivy života je-
dince, existence lidské civilizace, trvání 
Země či kosmu, jehož poznávání teprve 
začalo. Nastolí závažné otázky, jaký byl 
a jaký je stav světa ve světle aktuál-
ních vědeckých poznatků, historických 
a společenských procesů probíhajících 
před našima očima, propojí etické otáz-
ky, vědu a společnost minulosti a sou-
časnosti s poznatky, jež by mohly být 
zařazeny do oblasti sci-fi a futurologie. 

Týden vědy a techniky AV ČR je zamě-
řen především na studenty středních 
škol, kterým jsou určeny zejména před-
nášky a exkurze v  dopoledních hodi-
nách. Odpolední, podvečerní program 
a doprovodné akce jsou otevřeny široké 
veřejnosti. Vstup na festival je bezplatný. 
Na některé akce je z  důvodu omezené 
kapacity přednáškových prostor nutné 
rezervovat místa prostřednictvím webu. 
Program doplňují dny otevřených dveří 
všech pracovišť Akademie věd České re-
publiky a partnerských organizací, v rám-
ci nichž bude možné navštívit laboratoř 
virtuální reality, pozorovat vesmír či se 
vydat na terénní geologickou exkurzi.

Malou ukázkou z nabízených témat 
jsou například: Kdo se bojí umělé inte-

ligence a  robotů?, Syndrom vyhoření, 
Existují práva zvířat?, Bublající ionosfé-
ra, Mozek, řeč a hudba, Jak hoří hvězdy? 
Některé základní koncepty jaderné fyzi-
ky a fungování hvězd, Brána recyklace, 
Ikonografie Mistra Jana Husa v českém 
a  evropském umění, Proteinové origa-
mi – skládání bílkovin rozhoduje o ži-
votě a smrti neuronů, Jaká je současná 
česká společnost?, Forenzní antropolo-
gie v praxi, Ekonomie pro život, Velká 
Morava – nacházela se na území dnešní 
Moravy, na Balkáně nebo někde jinde?, 
Mýty a  fakta o lidské řeči pro zvídavé, 
V zapomnění: první ženy v naší vědě, Ve 
společnosti a v mraveništi – podobnost 
čistě náhodná?, Anatomie klasických 
šifer aneb Jak džentlmeni četli cizí do-
pisy… a mnoho dalších.

I věda se „musí umět!“ Úspěchy v his-
torii i současnosti přední výzkumné in-
stituce v ČR - Akademie věd - předsta-
vuje při příležitosti 125 let jejího 
založení unikátní putovní exteriérová 
výstava nazvaná Umění vědy. Prostřed-
nictvím osmnácti velkoplošných plaká-
tů mají kolemjdoucí na Alšově nábřeží 
jedinečnou příležitost dozvědět se, 
jaké objevy obohatily život společnosti, 
které jsou nadějným příslibem k použití 
v budoucnosti, či kde se o konkrétním 
využití už vyjednává.

(red)

Navštivte Dny otevřených dveří, před-
nášky, workshopy, semináře a výstavy 
pracovišť AV ČR se sídlem v Praze 6: 
• Ústav experimentální 

botaniky AV ČR, v.v.i.
• Ústav chemických procesů AV ČR, 

v.v.i. (Lysolaje),
• Geologický ústav AV ČR, v.v.i. (2 praco-

viště - Lysolaje a Bubeneč),
• Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (Střešovice),
• Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.,
• Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.,
• Ústav organické chemie a bioche-

mie AV ČR, v.v.i.,
• Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. (Dejvice),
• Ústav makromolekulární chemie AV 

ČR, v.v.i. (Břevnov),
• Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 

v.v.i. (Bubeneč),
• Technologické centrum 

AV ČR (Podbaba).

V íce na www.tydenvedy.cz
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Sníh ani náledí už Vám cestu nezkomplikují. Připravíme Váš vůz na všechny radosti zimní sezóny. 
Zkontrolujeme akumulátor, brzdový systém a rovněž se zaměříme na diagnostiku Vašeho vozu. Navíc 
právě u nás teď pořídíte kompletní zimní kola včetně ŠKODA Pneugarance na 3 roky za výhodné ceny 
a snadno vyřešíte přezutí svého vozu či uskladnění letních kol.

V průběhu zimní servisní akce můžete také využít akční ceny ŠKODA Originálních dílů a příslušenství 
se slevou až 15 %. Do zimního počasí se budou určitě hodit nové přední stěrače, ke kterým Vám přidáme 
1 l nemrznoucí kapaliny. 

Více informací získáte na Infoline 800 101 212 nebo na www.prerost-svorc.cz.

Navštivte autorizovaný servis ŠKODA dříve, než Vás zima překvapí

BEZPEČNÁ CESTA 
ZAČÍNÁ KVALITNÍM 
SERVISEM

BEZPEČNÁ CESTA 
ZAČÍNÁ KVALITNÍM 
SERVISEM

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