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Poezie jako průvodce labyrintem světa - začíná 19. ročník festivalu Den poezie

1/11/ST 15:30 Zahradnictví: Dezertér/ Kino Senior
 18:00 Čára/ Filmová Novinka
 20:30 Thor: Ragnarok/ Filmová Novinka
2/11/ČT 19:00 NEKOREKTNÍ SKEČE: TROS BOYS
  divadlo Komediograf uvádí groteskní skeče
  v hlavních rolích: Pavlásek, Žáček, Polášek
3/11/PÁ 15:30 Wind river/ Kino Senior
 18:00 Thor: Ragnarok/ Filmová Novinka
 20:30 Milada/ Filmová Novinka
4/11/SO 13:00 Lajka/ Kino pro Děti
 19:00 POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
  divadlo s Petrem Nárožným a Simonou Stašovou v hlavních rolích
5/11/NE 15:30 KRÁLOVSTVÍ
  divadelní muzikál pro děti i dospělé s písničkami Jablkoně
 18:00 Milada/ Filmová Novinka
 20:30 Thor: Ragnarok/ Filmová Novinka
6/11/PO 18:00 Ta, která odešla/ Vítěz MFF v Benátkách 2017
 20:30 Zabití posvátného jelena/ Vítěz z MFF Cannes 2017
7/11/ÚT Nehrajeme
8/11/ST 15:30 Sama/ Kino Senior
9/11/ČT 15:30 TO/ Kino Senior
 18:00 Maxinožka
 20:30 Vražda v Orient expresu/ Filmová Novinka
10/11/PÁ Nehrajeme
11/11/SO PRAŽSKÝ FILMOVÝ KUFR - TOČ SVĚTEM
První ročník soutěžní přehlídky fi lmů dětí a mládeže. Den nabitý projekcemi fi lmů 
natočených dětmi ve věku 7–20 let, výtvarnými dílnami, vlastní Recykliteraturou, 
debatami s profesionálními fi lmaři, divadelními scénkami Spolku TOT (Tomáš Měcháček, 
Ondřej Bauer a Tomáš Jeřábek). Vše vyvrcholí slavnostním galavečerem provázeným 
moderátorem Tomášem Měcháčkem, kde budou hosté ze světa fi lmu předávat ceny 
za nejlepší fi lmy soutěže. A nejvytrvalejší budou odměněni závěrečnou Mardošovou 
diskotékou a premiérou studentského fi lmu.
12/11/NE 15:30 ČERT A KÁČA činoherní divadlo pro děti a dospělé
 18:00 Vražda v Orient expresu/ Filmová Novinka
 20:30 Suburbion: Temné předměstí/ Filmová Novinka
13/11/PO Nehrajeme
14/11/ÚT Nehrajeme

15/11/ST 15:30 Sněhulák/ Kino Senior
16/11/ČT Nehrajeme
17/11/PÁ 15:30 Čtverec/ Kino Senior
 18:00 Zahradnictví: Nápadník/ Filmová Novinka
 20:30 Liga spravedlnosti/ Filmová Novinka
18/11/SO 11:00 Břevnovský Jarmark
 13:00 Příšerkovi/ Kino pro Děti
 15:30 Maxinožka/ Kino pro Děti
 17:00 Zahradnictví: Nápadník/ Filmová Novinka
 20:00 Slam poetry/ "Stát se textem....."
  Mezi poezií a divadlem: slamer komunikuje
  s diváky - mimikou, výrazem, pohybem, tématem i rytmem textu.
19/11/NE Nehrajeme
20/11/PO 19:00 OVČÁČEK MILÁČEK
  přímý přenos divadelní hry
21 - 22/11 Nehrajeme
23/11/ČT 15:30 Čára/Kino Senior
 19:00 Manželství v kostce
  divadelní představení se Zuzanou Kronerovou
  a Oldřichem Navrátilem
24/11/PÁ  Roosters - panská kabaretní show nejen pro dámy
25/11/SO 13:00 Lajka/ Kino pro Děti
 15:30 Příšerákovi/ kino pro děti
 21:00 Liga spravedlnosti/ Filmová Novinka
26/11/NE 15:30 MURGILA A ZORILA divadlo pro děti a rodiče
 18:00 David Hockney/ Umělecký dokument
27/11/PO 18:00 Hráči se smrtí/Filmová Novinka
 20:30 Tom of Finland/ Filmový Klub
28/11/ÚT 18:00 Zahradnictví: Nápadník/Filmová Novinka
 20:30 Hráči se smrtí/ Filmová Novinka
29/11/ST 15:30 Matka!/ Kino Senior
DLABAČOFEST 29.11. - 2.12.
vstupné na fi llmy 80 Kč, senioři 60 Kč
Mezinárodní fi lmová přehlídka fi lmů, které na Oskarech mohly zvítězit.
Všechny fi lmy budou uvedeny fi lmovým kritikem Kamilem Filou, součástí festivalu 
bude doprovodný program

PROGRAM KINA DLABAČOV -LISTOPAD

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 odhalila pomník generálpo-
ručíkovi Františku Fajtlovi. Městská část 
Praha 6 ve středu 4. října 2017 slavnostně 
odhalila pomník na počest generálporučíka 
Františka Fajtla, který byl československým 
stíhacím pilotem bojující za druhé světové 
války v řadách Royal Air Force proti nacistic-
kému Německu a jehož život byl nerozlučně 
spjat právě s  Prahou 6. Po komunistickém 
převratu v roce 1948 byl propuštěn z armá-
dy, zatčen a bez soudu 1,5 roku vězněn v tá-
boře nucené práce na Mírově. Po propuštění 
pracoval jako účetní stavebního podniku 
v Lounech. V roce 1964 byl částečně rehabili-
tován, plné rehabilitace se dočkal až po pádu 

komunismu, kdy byl povýšen na generála. 
Slavnostního odhalení proběhlo v prostoru 
„vokovického parku“ mezi ulicemi Vokovic-
ká a K Červenému vrchu, a to za účasti paní 
Hany Fajtlové a její rodiny, zástupců městské 
části Praha 6, armády a široké veřejnosti.„Po-
kud se na nás teď z nebe dívá, a já věřím, že ano, 
tento pohled mu jistě připomíná stín, který jeho 
stíhačka vrhala na zem při úspěšných stíhacích 
misích v barvách RAF, které významně přispěly 
k osvobození Evropy,“ dodal k odhalení po-
mníku starosta Ondřej Kolář.„Zastávám ná-
zor, že dluhy se mají splácet, i když jsme je sami 
neudělali a jsou staršího data,“ říká k tomu zá-
stupce starosty pro kulturu Jan Lacina. Fran-

tišek Fajtl žil mnoho let v domě číslo 14 ve 
Vokovické ulici v Praze 6. V loňském roce rad-
nice vyhlásila veřejnou soutěž na vytvoření 
uměleckého díla, které by tuto významnou 
osobnost připomínalo. Vítězným návrhem 
se stala podoba pomníku autorů Aleše Vyjí-
dáka a Zdeňka Ruff era silueta letadla Spitfi re 
o celkovém rozpětí patnáct a délce dvanáct 
metrů, která je vytvořena směsí travin druhu 
Lipnice luční s různým barevným akcentem, 
od okolního trávníku oddělená nerezovým 
páskem. Konec křídla z  nerezu s  gravírova-
ným textem pak zasahuje na chodník. V roce 
2002 byl František Fajtl prohlášen Čestným 
občanem Prahy 6.

Praha 6 pojmenuje školu a pohár po 
Věře Čáslavské. Městská část Praha 6 ozná-
mila záměr přejmenovat po své čestné ob-
čance, legendární olympioničce Věře Čáslav-
ské základní školu a rovněž sportovní pohár 
základních škol. Jde o Základní školu Petřiny 
- jih, která má nově nést jméno Základní ško-
la Věry Čáslavské. Grémium starosty rovněž 
na podnět starosty Ondřeje Koláře rozhodlo 
přejmenovat sportovní soutěž základních 
škol „Pohár Prahy 6“ na „Pohár Věry Čáslav-
ské“. „Nápad pojmenovat po paní Čáslavské 
jednu z našich škol mi vpravdě vnuknul její syn, 
který si přál, aby jeho maminku nepřipomínalo 
v Praze 6 jen její jméno na seznamu čestných 

občanů. ZŠ Petřiny - jih je sportovní škola, volba 
proto byla celkem jednoduchá. Věřím, že po-
jmenovat po paní Čáslavské školu je správný 
krok, protože její jméno tím bude denně připo-
mínáno stovkám dětí, které si z ní budou moct 
brát příklad,“ říká starosta Ondřej Kolář. Zá-
roveň bylo ve dvou variantách představeno 
nové logo, které pohár ponese. Slavnostního 
zahájení poháru byl na Petřinách - jih příto-
men zástupce starosty pro kulturu, školství 
a vzdělávání Jan Lacina. „Přejmenovat školu 
není jen tak, protože škola, jak známo, není 
holubník. Je k  tomu potřeba projít řadou ofi -
ciálních kroků, takže si na ten proces dáváme 
celý školní rok. S novým jménem Základní ško-

la Věry Čáslavské by měla škola vstoupit řádně 
až do toho příštího,“ dodává zástupce staros-
ty Jan Lacina. Věra Čáslavská byla oceněna 
in memoriam, udělení čestného občanství 
schválilo červnové zastupitelstvo. Ocenění 
na slavnostním ceremoniálu 8. září převzala 
její dcera Radka Čáslavská.

Prestižní ocenění World Routes Mar-
keting Award míří do Prahy. První místo 
v kategorii letišť odbavujících 4 až 20 milio-
nů cestujících ročně získalo Letiště Praha na 
mezinárodní konferenci World Routes, která 
se letos konala od 23. do 26. září v Barceloně. 
Zvítězilo tak podruhé ve své historii v celo-
světové konkurenci ostatních letišť. Na tomto 
největším světovém setkání leteckých do-
pravců a letišť zástupci aerolinek ocenili kvali-
tu vzájemné spolupráce při rozvoji leteckých 
spojení a v  oblasti marketingové podpory. 
Do užší nominace na ocenění v uvedené  ka-
tegorii se vedle Letiště Václava Havla Praha 
zařadila evropská letiště Krakov, Birmingham, 

Neapol a novozélandský Auckland. Aerolinky 
při hlasování posuzovaly schopnost letišť rea-
lizovat jejich požadavky v rámci každodenní 
spolupráce, způsob, jakým přistupují k budo-
vání vzájemných vztahů či poskytování dat, 
ale i nabízené pobídkové programy. V nepo-
slední řadě byly hodnoceny marketingové 
kampaně a komunikační a prezentační akti-
vity letišť vůči obchodním partnerům a veřej-
nosti. Letiště Praha v celosvětové konkurenci 
obstálo již podruhé, v roce 2015 získalo stejné 
ocenění v jihoafrickém Durbanu. V loňském 
roce získalo letiště titul „Highly Commended 
Airport“ v  rámci Routes Europe Marketing 
Awards a pravidelně se umisťuje i v užší no-

minaci. Cena World Routes Marketing Award 
je od roku 1997 každoročně udělována vý-
hradně zástupci leteckých společností a je 
rozdělena do pěti kategorií – čtyři kategorie 
refl ektují velikost letiště a počet odbave-
ných cestujících a samostatná kategorie pro 
ocenění nejlepší destinační marketingové 
kampaně. World Routes Development Fo-
rum, největší mezinárodní událost letecké 
dopravy, se letos konalo po třiadvacáté. Jed-
ná se o platformu pro všechny, kdo rozhodují 
o rozvoji letectví, tj. letecké společnosti, leti-
ště, turistické organizace apod. V  rámci fóra 
se plánuje rozvoj služeb v leteckém odvětví 
i nová letecká spojení. 
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Předání vybavení pro EMERGENCY ÚVN zakoupeného z dotací hl. města Prahy. 27. září proběhlo v hale EMERGENCY Ústřed-
ní vojenské nemocnice za přítomnosti MUDr. Ivana Jeřábka, náměstka ředitele ÚVN pro léčebnou a preventivní péči, radního hlav-
ního města Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení Ing. Radka Lacko a primáře oddělení MUDr. Pavla Kupky předání vybavení 
pořízeného z dotací hlavního města Praha. Součástí tohoto daru je defibrilátor, 5 monitorů životních funkcí, centrála k monitorům, 
5 transportních lehátek Strecher a 3 ventilátory pro umělou plicní ventilaci. 

ČÍM ŽIJE PRAHA 6
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ÚT 7. 11.
 Villa Pellé  16.00 

ÚT 14. 11.
 Písecká brána  16.00 

ÚT 21. 11.
 Villa Pellé  16.00 

ÚT 28. 11.
 Villa Pellé  16.00 

 ZEMĚ KADIDLOVÉ STEZKY – 
CESTOVÁNÍ S M. KRATOCHVÍLEM
Zmapujeme nejen trasu tisíce let staré karavanní 
stezky, ale i historické peripetie jejího fungování, 
logistiku obchodu, řadu válek o kadidlo a mnoho 
dalších témat.

JAN BURIAN – Z CYKLU ČEŠTÍ PÍSNIČKÁŘI 
Vystoupení spisovatele, televizního moderátora, 
dokumentaristy, a hlavně písničkáře, který od roku 
1970 vystoupil na téměř čtyřech tisících koncertech.

LIFE RESCUE: PRVNÍ POMOC V PRAXI  
Jak volat na záchrannou službu včetně představení 
novinek a aplikací. Školením povedou lektoři spolku 
Life RESCUE– záchranáři Praha z.s.

CHYTRÝ KVÍZ: Z CYKLU GENERATION CONNECTOR
Chytrý kvíz je odlehčená hra, která pomůže udržet 
bystrou mysl a poskytne příjemnou zábavu! 
Připravili jsme hlavolamy, přesmyčky a zkoušení 
pozornosti. Vezměte s sebou vnoučata! Společně jistě 
dáte dohromady neporazitelný tým.

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 ⟶ LISTOPAD 2017 

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6

STŘEDA
10:00 Anglická konverzace
12:10 Anglická konverzace 

ČTVRTEK
09:30 Francouzská konverzace 
10:00 Taj-ji

+NOVINKA VE ČTVRTEK
11:05 Zpevnění středu těla a zad 
(NUTNÁ REZERVACE)

INFORMACE 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 u pořadu. Na ostatní pořady není 
rezervace nutná. Sál je přístupný 15 minut před začátkem pořadu do 
vyčerpání kapacity míst. Vstup do sálu je umožněn nejpozději 
do 16.00 z důvodu ohleduplnosti k ostatním.

PRAVIDELNÉ KURZY FRESH SENIOR 
VE VILLE PELLÉ — VOLNÁ MÍSTAVSTUP

ZDARMA



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

www.jipka.cz

ALL HALLOWS´ EVE

October is behind us, and the golden leaves are 

falling off the trees. There is no better holiday to 

capture the spirit of autumn than Halloween or All 

Hallows’ Eve. A night of witches, ghosts, black cats, 

and zombies where young and old look forward to a 

night spent dressed up as their favorite super hero or 

villain. Traditional activities include costume parties, 

trick or treating, carving pumpkins, decorating 

houses and yards and visiting haunted houses. 

Trick or treating is really a child’s activity. Costumed 

school kids roam their neighborhood (usually with 

their parents) collecting candy from their neighbors. 

Haunted Houses are for older kids and are made up 

of rooms of horrific scenes to scare the people who 

have paid to walk through the attraction.   

Americans spent 8 billion dollars on Halloween 

this year on costumes, decorations and candy. The 

holiday was brought to America by Scottish and 

Irish immigrants in the 19th century. Its origins 

come from a Celtic celebration known as Samhain 

(sah-win) a Gaelic harvest celebration. Ancient 

Celts believed that the boundaries between the 

worlds of the dead and the living overlapped and 

that the dead could come back and cause havoc. To 

keep theses spirits at bay, they would dress up as 

scary beasts and scare them away. 

As more people from the US make the Czech Republic 

their home, the love of Halloween is spreading, and 

perhaps you even noticed a few pumpkins, ghosts 

and witches around Prague recently. Who knows, 

maybe next year a bunch of costumed kids will 

knock on your door begging for candy.

to capture - zachytit

villain - lump, zloduch

carving - vyřezávání

yard - dvůr, dvorek

haunted - strašidelný

roam - potulovat se

horrific - hrůzostrašný

overlap - překrývat se

havoc - spoušť, nepořádek, pohroma

to keep at bay - udržovat v odstupu

beast - bestie, šelma

a bunch of - shluk, banda

to beg - prosit, žebrat

Informace při zajišťování úklidu na 
stanovištích směsného a separované-
ho odpadu. Co je dobré udělat, když se 
hromadí odpad okolo nádob na směsný 
odpad? Kdo je zodpovědný za nepořádek 
kolem popelnic či kontejnerů na směsný 
odpad a jak lze tuto situaci vyřešit?

Na tyto otázky se snaží odpově-
dět informační leták - ODPAD NEPA-
TŘÍ K POPELNICI!

Stav, kdy jsou nádoby na odpad pře-
plněné, a množství odpadu je i kolem 
nich, není nedopatřením svozových 
společností, ale majitelů či správců pří-
slušných objektů. Právě oni jsou podle 
vyhlášky zodpovědní za zajištění dosta-

tečného počtu nádob na směsný od-
pad, za jejich pravidelný a dostatečný 
odvoz a za úklid v jejich okolí. Zaměst-
nanci svozových společností nejsou po-
vinni automaticky uklízet odpad kolem 
nádob na směsný odpad. Pokud nestačí 
objem nádoby či kontejneru pro daný 
dům či objekt, je potřeba kontaktovat 
majitele nebo správce objektu a infor-
movat ho o nutnosti zvýšení objemu, 
počtu nádob na směsný odpad či za-
jištění častější frekvence odvozu od-
padu. Majitel nebo správce objektu si 
u svozové společnosti také může ob-
jednat mimořádný úklid kolem nádob 
na směsný odpad.

Pokládka tichého asfaltu v ul. Pa-
točkova. Do 19. listopadu 2017 probíhá 
v ulici Patočkova ve směru z centra, v úse-
ku Pod Královkou – Bělohorská, oprava 
povrchu vozovky a pokládka tzv. tichého 
asfaltu. Doprava je vedena po zbylé čás-
ti komunikace v  jednom jízdním pruhu. 
Praha 6 je ráda, že byl konečně vyslyšen 
požadavek, který u Magistrátu hl. m. Pra-
hy urgovala několik let, ale zároveň se 
podivuje nad zvoleným termínem. „V sou-
vislosti se zprovozněním tunelového kom-
plexu Blanka došlo v Patočkově k výrazné-
mu navýšení provozu, z toho důvodu jsme 
jako jedno z  opatření požadovali instalaci 
tichého asfaltu, který by alespoň částečně 
pro obyvatele nárůst provozu eliminoval. 

Dalo by se sice říci – lepší pozdě, než nikdy, 
jistě se ale všichni shodneme, že takto roz-
sáhlé omezení  provozu by v prázdninovém 
období bylo pro tisíce řidičů mnohem přija-
telnější,“ říká Ondřej Kolář, starosta Prahy 
6. MČ se pokusí co nejvíc zmírnit dopady 
této uzavírky na jednu z klíčových doprav-
ních tepen Prahy 6. V této souvislosti hle-
dáme v  součinnosti se státní i městskou 
policií možnosti, jak nejlépe zprůjezdnit 
dotčené křižovatky a zároveň zvýšit bez-
pečnost chodců, zejména dětí, u ZŠ J. A. 
Komenského. Zároveň se diskutují úpravy 
a dodatečná instalace dopravního znače-
ní tak, aby se řidiči lépe orientovali a sná-
ze našli místa, která mohou využít k oto-
čení do opačného směru.

ÚT 7. 11.
 Villa Pellé  16.00 

ÚT 14. 11.
 Písecká brána  16.00 

ÚT 21. 11.
 Villa Pellé  16.00 

ÚT 28. 11.
 Villa Pellé  16.00 

 ZEMĚ KADIDLOVÉ STEZKY – 
CESTOVÁNÍ S M. KRATOCHVÍLEM
Zmapujeme nejen trasu tisíce let staré karavanní 
stezky, ale i historické peripetie jejího fungování, 
logistiku obchodu, řadu válek o kadidlo a mnoho 
dalších témat.

JAN BURIAN – Z CYKLU ČEŠTÍ PÍSNIČKÁŘI 
Vystoupení spisovatele, televizního moderátora, 
dokumentaristy, a hlavně písničkáře, který od roku 
1970 vystoupil na téměř čtyřech tisících koncertech.

LIFE RESCUE: PRVNÍ POMOC V PRAXI  
Jak volat na záchrannou službu včetně představení 
novinek a aplikací. Školením povedou lektoři spolku 
Life RESCUE– záchranáři Praha z.s.

CHYTRÝ KVÍZ: Z CYKLU GENERATION CONNECTOR
Chytrý kvíz je odlehčená hra, která pomůže udržet 
bystrou mysl a poskytne příjemnou zábavu! 
Připravili jsme hlavolamy, přesmyčky a zkoušení 
pozornosti. Vezměte s sebou vnoučata! Společně jistě 
dáte dohromady neporazitelný tým.

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 ⟶ LISTOPAD 2017 

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6

STŘEDA
10:00 Anglická konverzace
12:10 Anglická konverzace 

ČTVRTEK
09:30 Francouzská konverzace 
10:00 Taj-ji

+NOVINKA VE ČTVRTEK
11:05 Zpevnění středu těla a zad 
(NUTNÁ REZERVACE)

INFORMACE 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 u pořadu. Na ostatní pořady není 
rezervace nutná. Sál je přístupný 15 minut před začátkem pořadu do 
vyčerpání kapacity míst. Vstup do sálu je umožněn nejpozději 
do 16.00 z důvodu ohleduplnosti k ostatním.

PRAVIDELNÉ KURZY FRESH SENIOR 
VE VILLE PELLÉ — VOLNÁ MÍSTAVSTUP

ZDARMA



Co Vás přivedlo ke kynologii?
Psa jsem si vyvzdoroval u svých rodi-

čů už v devíti letech. Byl to kříženec špi-
ce a dostal jsem ho staršího (asi jeden 
rok) od souseda. S výcvikem psa jsem se 
poprvé setkal v  naší vesnici, když jsem 
chodil pomáhat sousedovi s  tréninkem 
překrásného německého ovčáka. Velmi 
mě to zaujalo a toužil jsem se tomu vě-
novat. Soused mi půjčil knihu Služební 
pes, kterou jsem postupně přečetl a pak 
jsem začal shánět peníze na svého prv-
ního psa k výcviku. Ty jsem získal sběrem 
hlemýžďů, kterých jsem během prázdnin 
nasbíral okolo 100 kg. Na jaře jsem si kou-
pil fenku boxera, která se jmenovala Hexa 
z Dybohůrky. No, a tak se ze mě stal sva-
zarmovec – psovod. 

Kdy se z koníčka stalo povolání?
Jaké byly Vaše profesionální začátky
a cesta na Vaše současné působiště? 

Po vojně jsem v  roce 1994 nastoupil 
k Celní správě České republiky, kde jsem 
začínal jako celník na stanici celní stráže. 
V  této době celní správa hlídala státní 
hranice společně s policií. Ze stanice jsem 
se dostal do mobilní operativní skupiny. 
A tehdy poprvé jsem se setkal se psovody 
a služebními psy v akci, byli to psi na vy-
hledávání drog. To mě velmi zaujalo a taj-
ně jsem doufal, že jednoho dne se také 
stanu psovodem. K  tomu došlo v  roce 

1999, kdy jsem po odchodu kolegy do ci-
vilu převzal jeho psa a zahájil kariéru pso-
voda celní správy. Začátky nebyly vůbec 
jednoduché. Začínal jsem v Plzeňském 
kraji u operativní skupiny. Pes se jmeno-
val  Bosk, byl to starší osmiletý německý 
ovčák a nebyl příliš komunikativní. Do-
konce mě při výcviku pokousal. V  té době 
se psi cvičili technikami, kdy byli donuce-
ni něco udělat a pak přišla nějaká odmě-
na. Od psovoda se tehdy vyžadovalo, aby 
byl hlavně důsledný. Ale postupně jsme 
se sblížili a úspěšně složili zkoušky v kon-
dičním kurzu. V deseti letech šel Bosk do 
důchodu a u mě se dožil 14 let. 

Během své kariéry psovoda jsem po-
stupně cvičil dalších šest psů. Všichni byli 
svým způsobem jedineční a každý mě 
obohatil o nové zážitky a zkušenosti. Ze 
všech těchto psů musím vzpomenout na 
jednoho. Byl to černý pudl jménem Andy. 
Velmi snadno se cvičil, byl vytrvalý a měl 
silný lovecký pud. V  té době jsem s  ním 
slavil mnoho úspěchů, a to jak na soutě-
žích, tak i v praktickém nasazení. Byli jsme 
si velmi blízcí, žil se mnou v domácnosti, 
dokonce se mnou spal i v  posteli. Pra-
covali jsme spolu do jeho 14 let a dožil 
se devatenácti. 

V roce 2003 jsem se stal vedoucím ky-
nologie pro Plzeňský kraj. V  této funkci 
jsem pracoval do roku 2013. V letech 2008 

- 2011 jsem si rozšířil vzdělání na České ze-
mědělské univerzitě, kde jsem vystudoval 
v bakalářském studiu obor kynologie. Po 
odchodu hlavního kynologa celní správy 
k  vězeňské službě jsem se zúčastnil vý-
běrového řízení a od podzimu 2013 jsem 
se stal hlavním kynologem Generálního 
ředitelství cel. 

Kde jsou služební psi celní správy
cvičeni?

Výcvik služebních psů probíhá na něko-
lika úrovních. Psi jsou cvičeni v základních 
a kondičních kurzech, které jsou organi-
zovány ve Výcvikovém středisku služební 
kynologie v  Heřmanicích v  Libereckém 
kraji, a následně se připravují v rámci in-
dividuální nebo skupinové přípravy or-
ganizované u jednotlivých celních úřadů. 
V Heřmanicích probíhá hlavní příprava 
psovodů a služebních psů v  rámci celní 
správy. Máme tu veškeré zázemí pro vý-
cvik, jako například výcvikové trenaže-
ry, plochy pro výcvik poslušnosti, reálná 
osobní a nákladní vozidla, imitace míst-
ností, dokonce i autobusy. Toto středisko 
vzniklo v roce 1998 z bývalé stanice celní 
stráže. Středisko má ubytovací kapacitu 
pro 27 psovodů a pro stejný počet psů. 
V  současné době zde probíhají dva zá-
kladní kurzy o počtu šesti psů a psovo-
dů. Každý kurz trvá 15 týdnů, kdy se psi 
naučí základní dovednosti potřebné pro 

NA PLEMENU NEZÁLEŽÍ
Rozhovor s hlavním kynologem Generálního ředitelství cel 
Tomášem Krutinou.
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práci psa specialisty, tím myslím psa na 
vyhledávání cílového pachu. Během to-
hoto pololetí se také uskuteční několik 
kondičních kurzů, kam jsou zařazeni psi, 
kteří již pracují v  reálném nasazení. Pra-
videlně (jednou ročně) jsou zde přezku-
šovány jejich schopnosti a dovednosti. 
V letošním roce budou všichni psi vyhle-
dávající drogy doškoleni pro vyhledávání 
zbraní a střeliva. Toto se děje v reakci na 
bezpečnostní situaci v Evropě, kdy chce-
me aktivně podpořit celní správu v  boji 
proti terorismu. 

Slyšel jsem, že toto celní kynologické 
středisko je certi� kováno i k vedení za-
hraničních kurzů. Jaký je o tyto kurzy 
zájem? Z jakých zemí?

V roce 2004 byl výcvikovému středisku 
přiznán statut regionálního výcvikového 
zařízení světové celní organizace, což nás 
opravňuje provádět výcvik pro zahraniční 
celní správy. Od tohoto data bylo v rámci 
25 zahraničních celních kurzů vycvičeno 
celkem 98 psovodů se svými psy. V  Čes-
ké republice byli cvičeni psovodi z Bul-
harska, Lotyšska, Ruska, Moldávie, Peru, 
Ekvádoru, Izraele, Kyrgyzstánu, Ukrajiny, 
Řecka, Slovenska. 

Cvičí se zde psi pouze pro služ-
bu v  celní správě, nebo i pro jiné 
ozbrojené složky? 

Co se týká jiných zemí, psy cvičíme pou-
ze pro celní správu. V České republice ale 
všechny ozbrojené sbory spolupracují 
v  rámci uzavřených mezirezortních do-
hod, a tak si vzájemně pomáháme s  vý-
cvikem a předáváním zkušeností. Samo-
zřejmě je zájem o výcvik i z jiných složek, 
ale máme omezené kapacity, a proto ne-
můžeme uspokojit všechny zájemce. 

Má Celní správa ČR své vlastní cho-
vy? Odkud vaši psi pocházejí? 

Celní správa České republiky nemá 
vlastní chov. Jsme malý bezpečnostní 

sbor a vzhledem k počtu psů by se to ne-
vyplatilo. Naše psy nakupujeme z civilní-
ho sektoru, případně získáváme i darem. 
Nebojíme se ani psů z útulku. 

Která plemena se nejvíce hodí jako 
vyhledávací psi? 

U Celní správy České republiky se ne-
bráníme výcviku žádných plemen, včetně 
kříženců.  Důležité jsou povahové vlast-
nosti jedince. Přesto i pro nás jsou některé 
faktory limitující. Je to například velikost 
zvířete. Pes nesmí být extrémně malý, 
jako je např. čivava, ani naopak příliš vel-
ký, jako např. vlkodav či německá doga. 
Důležitá je i odolnost vůči teplu, zimě 
a dalším klimatickým podmínkám. K  vy-
hledávací práci se nehodí ani krátkolebá 
plemena, jako např. boxer, mops, buldok.  

Podle jakých požadavků a kritérií bu-
doucí služební psy vybíráte? 

Základním kritériem je věk. Ideálním 
stářím psa pro zahájení výcviku je jeden 

rok. Ve výjimečných případech můžeme 
pracovat i s mladšími (od 8 měsíců), nebo 
staršími (maximum jsou tři roky, ale ti již 
musí mít za sebou nějaký výcvik). Dalším 
kritériem je jejich lovecké chování, které 
by mělo být vrozené a přirozené. Vhodný 
pes by měl mít v  pořádku sociální cho-
vání, což znamená, že se nebojí lidí, psů, 
zvuků, prostředí, a také by měl být scho-
pen kvalitní komunikace s člověkem. Pes 
by měl mít přirozené sebevědomí, měl by 
být odolný vůči stresu. Určitě nechceme 
agresivní psy, protože agrese je emoce 
strachu a s  těmito psy se velmi špatně 
spolupracuje. Agresivní psi mají většinou 
za sebou nějaké špatné zkušenosti, nebo 
jsou geneticky zatíženi psychickou poru-
chou. Pes by měl důvěřovat člověku a při-
rozeně s ním spolupracovat. Výcvik by jed-
noznačně neměl být bojem „kdo s koho“.

A v  neposlední řadě je velmi důležitý 
zdravotní stav psa. Veterinární kontrolou 
se snažíme objevit zejména různé vroze-
né vývojové vady. Sledujeme stav klou-
bů a páteře, správnou funkci srdce, led-
vin a jater, celkový zdravotní stav, vnější 
a vnitřní parazity. 

Je vhodnější pes, nebo fena? 
Obecně lze konstatovat, že pro spe-

ciální pachové práce není třeba dělat 
rozdíly mezi výcvikem psa a feny. Dneš-
ní moderní výcvikové metody dokáží 
efektivně pracovat s  oběma pohlavími 
a není podstatný rozdíl mezi prací fenky 
a psa. Pouze v  případě psovodů může 
některý z  nich preferovat určité pohlaví, 
a to například v souvislosti s vlastními psy, 
které má doma. 

Co všechno umějí psi Celní 
správy vyhledávat?

Psy cvičíme na vyhledávání drog, ta-
báku, zbraní a střeliva, komodit CITES 
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(Úmluva o mezinárodním obchodu 
s ohroženými druhy volně žijících 
živočichů a rostlin), bankovek a lihu. 

Je pes vycvičený vždy pouze na 
jednu komoditu, nebo jich dokáže 
vyhledávat více? 

Pes samozřejmě dokáže vyhledávat 
těchto komodit víc. Hodně kvalitní pes by 
si teoreticky dokázal zapamatovat poměr-
ně dost různých pachů, ale každá detekce 
vyžaduje jiný způsob kontroly, jinou kon-
centraci zvířete. Pokud je pes specializo-
ván na určitou komoditu, dostane psovod 
jasnou odpověď, co vlastně našel a jakým 
směrem se bude započatá celní kontrola 
ubírat. Třeba kontrola na odhalení drog je 
podrobnější, protože hledáme množství 
od gramů po kilogramy, zatímco u cigaret 
a tabáku jsou prostory pro úkryt mnohem 
větší, a tak i způsob kontroly je jiný. Pouze 
u čtyř našich psů máme kombinace kate-
gorií, a to drogy – zbraně a tabák – líh.   

Jak výcvik probíhá? Liší se podle ko-
modit? Jak dlouho trvá, než je pes při-
praven k nasazení do služby? 

Samotný výcvik trvá 15 týdnů a celková 
příprava služebního psa je asi jeden rok. 

V podstatě se výcvik moc neliší, jen se 
mění cílový pach dle jednotlivé kategorie. 
Podstatou výcviku ale není ani tak cílový 
pach, jako jeho označení. Nejtěžší je na-
učit psa spolehlivě a vytrvale značit a ne-
dělat chyby. Důležitá je motivace a zaujetí 
psa pro práci. Čím jsou větší, tím lépe po-
tom pracuje a intenzivněji čichá. 

Jaké odměny psi dostávají, aby 
byli motivovaní?

Psi si v podstatě vybírají odměny sami. 
My pouze hledáme, co je nejvíce motivu-
je. Již při samotném počátečním přezku-
šování vloh chceme, aby měl pes zájem 
o nějakou hračku a rád si s ní hrál. Při vý-
cviku potom odměny kombinujeme, a to 
jak pamlsky, tak hračky. Jejich střídání je 
velice stimulující, protože právě očekává-
ní samotné odměny je to, co psa motivuje 
k úžasným výkonům.  

Jak dává najevo, že něco našel?
Je to v podstatě jediná věc, kterou mu-

síme psa naučit, protože vlastní vyhle-
dávání většina psů dělá přirozeně sama. 
Samotné označení může být buď aktivní, 
nebo pasivní. U aktivního značení se pes 
na cílový pach dobývá, a to buď kousá-
ním, škrabáním, štěkáním, nebo kombi-
nací těchto chování. U pasivního značení 
pes u cílového pachu zaujme nějakou 
polohu, buď sedí, stojí, nebo leží. Máme 
nejraději, když u místa s  pachem jakoby 
zatuhne, říkáme tomu zamrznutí. Od roku 
2015 je u celní správy prováděn výcvik 
pouze pro pasivní označování pachu. Má 
to spoustu výhod, například, že psi neni-
čí místo založení, mohou vyhledávat na 

osobách, nebo že v případě nálezu nedě-
sí okolí (tím myslím psy pracující na letišti 
mezi cestujícími, kde štěkající pes může 
být ostatním lidem nepříjemný).

Mají vaši psovodi na staros-
ti vždy pouze jediného psa, nebo 
jich mají více?

Je to individuální a záleží to na samot-
ném regionu a zkušenostech psovoda. 
Výcvik psa specialisty je velmi náročný 
a příprava již jednoho psa není jednodu-
chá. Pokud máte psy dva, vše se zdvojná-
sobuje, a to včetně vynaloženého úsilí. 
Máme tak psovody, kteří mají dva psy 
dvou kategorií, i psovody s jedním psem.   

Když vyhledávácí pes zestárne, co se 
s ním stane po vyřazení ze služby?

Hraničním věkem pro službu psa speci-
alisty je osm let. Po dosažení tohoto věku 
je možno služebního psa vyřadit ze služ-
by, ale většinou je to věk vyšší, průměrně 
okolo deseti let. Každý rok pes absolvuje 
veterinární prohlídku, která nám ukáže, 
v jakém zdravotním stavu je a zda ho vý-
kon služby nějak nezatěžuje a není mu 
nepříjemný. Pokud je zdravý, může sloužit 
dál. Staré psy si většinou psovodi berou 
na dožití domů. Pokud si to psovod ne-
může dovolit, pak jsou umístěni v našem 
výcvikovém středisku a jsou nabídnuti 
k  adopci do civilního sektoru. Lidé si psí 
seniory berou rádi, protože jsou přátelští, 
dobře vycvičení a snadno se s nimi žije. 

Kolik psů má celní správa aktu-
álně k dispozici?

V současné době má Celní správa Čes-
ké republiky 69 psů a 36 psovodů, kte-
ří o ně pečují. 

Na jakých stanovištích po celé repub-
lice jsou vaši psi nasazeni? Kde všude 
se s nimi můžeme setkat? 

Jednotlivé celní úřady jsou rozmístěné 
dle krajů. V každém kraji máme jeden cel-
ní úřad, jen Praha má výjimku, zde jsou 
celní úřady dva. V  každém kraji máme 

minimálně jednoho psovoda se psem. 
Největší koncentraci psovodů máme na 
Letišti Václava Havla, kde máme jedinou 
vnější hranici  EU v rámci schengenského 
prostoru, a proto je zde důraz a intenzita 
prováděných kontrol největší. Jelikož nás 
zákon opravňuje provádět kontrolu po 
celém území republiky, tak s našimi psy 
se můžete setkat v podstatě kdekoli. Nej-
častěji na dálnicích, letištích, nebo auto-
busových a vlakových nádražích.

Máte nějaké zajímavé zážit-
ky ze záchytů, ať už osobní, nebo 
zprostředkované?

V  podstatě každý záchyt je svým způ-
sobem zajímavý, a to proto, že jsme ho 
dosáhli ve spolupráci s  jiným živočišným 
druhem. Pomocí služebních psů je každo-
ročně odhaleno okolo sedmi set záchytů. 
Úkryty jsou různé, někdy jednoduché, 
jindy vysoce sofi stikované a důmyslné. 
Samozřejmě si nejvíce ceníme odhalení 
různých speciálně maskovaných a vy-
budovaných úkrytů většinou v  dutinách 
vozidel, ale i detekce velkých objemů, 
a to hlavně tabáku. Ze zajímavých záchy-
tů uvedu například úkryt cigaret v  chle-
bech, maskování drog v  pracím prášku, 
cigarety ukryté ve falešných rolích ko-
berců, drogy ukryté v  dopisech, hřebe-
nech, tužkách atd.  

Při jakých příležitostech prezentuje-
te veřejnosti um vašich psů?

Každý rok se zúčastňujeme různých 
akcí pro veřejnost, a to jak malých ukázek 
pro děti ve školách, tak velkých akcí pořá-
daných městy a různými institucemi. Mezi 
největší akce v rámci republiky patří Dny 
NATO v Ostravě. Prezentační akce jsou pro 
celní správu velmi důležité, a to přede-
vším pro seznámení veřejnosti s činností 
a kompetencemi celní správy a v  nepo-
slední řadě také pro získávání nových ko-
legů do našich řad.

Jiří Hruška 
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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.

 12. 10. – 12. 11. | PAVEL OPOČENSKÝ: NUCLEUS   
Výstava, jejíž název odkazuje k  jádru, představí respektovaného sochaře Pavla Opočenského 
(*1954) v  nové roli – prostřednictvím kreseb barevnými pastelkami. Rovná stovka zatím nikdy 
neprezentovaných prací na  papíře zahrnuje geometrizující kompozice, ale i  biologické struktury 
inspirované pozorováním historickými mikroskopy. Společným znakem je zájem o transparentnost, 
optické iluze a tajemství vnitřního prostoru| kurátor Radek Wohlmuth 
DOPROVODNÝ PROGRAM 11. 11. | 18:00 | komentovaná prohlídka s autorem, 
2. 11. | 18:00 | komentovaná prohlídka s kurátorem

 21. 11. 2017 – 28. 1. 2018 
DAISY MRÁZKOVÁ – CO BY SE STALO, KDYBY…   

První posmrtná retrospektivní výstava malířky, ilustrátorky a spisovatelky Daisy Mrázkové, autorky několika 
desítek autorských knih, tzv. bilderbuchů, mezi které paří například: Haló, Jácíčku, Můj medvěd Flóra, Slon 
a  mravenec, Co by se stalo, kdyby..., nebo Auto z  pralesa. Ve  svých kresbách Daisy Mrázková geniálně 
skloubila abstraktní křehký svět maleb a  kvašů s  drobnou perkovou, téměř klasickou, anglickou kresbou 
a textem na pomezí poezie a prózy. Její knihy jsou dětmi milovány, autorka totiž dokázala jednoduše vyprávět 
velká témata – otevírala dětem zvláštní svět živých bytostí, lidí a  zvířat, nadaných schopností vzájemné 
komunikace, vřelostí a rozumovostí svých vztahů| kurátor Jan Rous
 

LISTOPAD 2017
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

MALÁ GALERIE

VÝSTAVY

25. 10. – 10. 11. | JAN DYNTERA – LOST CONNECTIONS
Jan Dyntera zkoumá vizuální pohyb v hlubinách digitálního prostoru a v 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. Obraz se z původní podoby 
rozpixeluje a rozpadne se na monochromatické plochy. Dochází tak k jisté „dekonstrukci“ obrazu na minimální částečky, kdy původní vyfotografovaný 
jev zcela zmizí z vizuálního zřetele. Autor pak z těchto minimalistických barevných „chyb“ konstruuje realitu novou | kurátor Martin Dostál  

ATELIÉR PELLÉ PROGRAMOVÁ NABÍDKA ATELIÉRU PELLÉ
   programy pro rodiny s dě tmi formou volnoč asových aktivit pro dě ti ve vě ku 5–15 tet

   kreativní workshopy a tvů rč í dílny k aktuálním výstavám
     lektorské prohlídky aktuálních výstav s odborným výkladem
       kreativní tvůrčí dílny a workshopy pro školy a školky

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S TVŮRČÍ DÍLNOU 
26. 11. 2017 | 15:00 | Daisy Mrázková – Co by se stalo kdyby… s lektorkou Mgr. Magdalénou Rokosovou 

Co kdybychom se mohli proměnit v mravenečky a vlézt do kouzelných knížek Daisy Mrazkové? 
A co kdybychom v pohádkovém světě plném pestrých barev odhalili některá kouzla, která s nimi Daisy uměla provádět? 

Přijďte zjistit “Co kdyby…?” do naší galerie a zažít pohádkově kouzelnou radost z tvoření. 
Vhodné pro děti od 5  do 12 let / délka programu: 90 min / cena: 90 Kč/ rezervace nutná: dilny@villapelle.cz

STÁLÁ NABÍDKA PRAVIDELNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY 
Hrou a myšlením k abstrakci | Od 4 do 6 let / od 7 do 12 let a výše | Délka programu: 90 min
Abstraktní umě ní nás nutí hledat souvislosti, nálady, paralely k tomu, co známe. V ateliéru se snažíme př iblížit se hrou k „neuchopitelnému“. Pomocí 
vyjádř ení emocí se uč íme pochopit č asto nesnadné polohy abstraktního umě ní. Budeme si domýšlet, zjednodušovat, vytvářet malby, kresby a koláže 
| akce dle objednání
Dobrodružství umě ní 20. století | Od 9 do 12 let / od 13 do 16 let a výše | Délka programu: 90 min
Skrze výtvarné parafráze a hry poznáme základní principy hlavních umě leckých smě rů  20. století. Snažíme se pochopit jednotlivé způ soby vyjádř ení, 
ztvárně ní reality nebo myšlenkového procesu ve výtvarné formě  a zař azujeme si umě lce do historických souvislostí | akce dle objednání
Jednotlivé tvů rč í dílny i lektorské prohlídky jsou vždy originální a obsahově  koncipovány podle vě kové skupiny. 
Kapacita: dle dohody. | Cena za dílnu: min. 1000 Kč  / skupiny nad 17 dě tí 60 Kč  / dítě . | Rezervace nutná: dilny@villapelle.cz.
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O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

Ministr obrany ČR Martin Stropnický:
„Ústřední vojenská nemocnice oslaví, 

pokud se nemýlím, v příštím roce 80 let. Je 
to dům s tradicí. Velmi si cením, že máme 
vytvořené korektní vztahy a vzájemnou 
důvěru. To si myslím, je velice důležité. 
Vedení ministerstva po celou dobu mého 
působení ve funkci kladlo důraz na to, aby 
nemocnice dobře hospodařily. Ačkoli je ob-
last zdravotnictví v Česku obecně opřede-
na různými akvizičními problémy, já můžu 
konstatovat, že vojenské nemocnice se 
chovají hospodárně a efektivně,“ pronesl 
mimo jiné ve zdravici Martin Stropnický, 
který dále poděkoval za skvěle odvádě-
nou práci, vytváření dobrého jména ne-
jen v Česku, ale i v zahraničí. „Přeji vám, 
pane řediteli, i všem zaměstnancům ÚVN 
nejen úspěšný další rozvoj, ale také dobré-
ho budoucího ministra obrany,“ zakončil 
ministr obrany.

Prorektor Karlovy univerzity
Jan Konvalinka 

spojuje ÚVN s  výrazem EXCELENCE: 
„Jste špičkové pracoviště, dokonce, řekl 
bych, elitní. Děláte vynikající práci i výzkum. 
Moje laboratoř má to potěšení, že s  vámi 
spolupracuje na několika projektech a já si 
vždy užívám erudice a profesionality kole-
gů z  této nemocnice. Profesionalita a elit-
nost se promítá i do zdravotní péče, kterou 
ÚVN poskytuje, i do výchovy studentů, kde 
spolupracujete se všemi fakultami naší uni-

verzity,“ ocenil prorektor. „Přeji vaší nemoc-
nici další rozvíjející se spolupráci s Karlovou 
univerzitou a také hodně vyléčených a spo-
kojených pacientů.“

Profesor Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK, 
se kterou má ÚVN nejrozsáhlejší spo-

lupráci. „Oceňuji exkluzivitu, kterou může 
ÚVN nabídnout. Existuje mnoho paramet-
rů, které činí ÚVN opravdu fakultní. Spolu-
práce s lékařskými fakultami tu má již dlou-
holetou tradici, nicméně dynamika rozvoje 
společných akademických pracovišť 1. LF 

Z OBDRŽENÍ STATUSU ‚FAKULTNÍ‘
PROFITUJÍ PŘEDEVŠÍM PACIENTI

Před pěti lety získala Ústřední vojenská nemocnice status fakultní vojenská nemocnice. Při té příležitosti pořádala kon-
cem září 2017 konferenci ‚5 let vojenské fakultní nemocnice’, na níž zazněla hodnocení spolupráce, činností nemocnice 
i jejích pracovišť v oblastech vzdělávání, výzkumu, přednáškové i publikační činnosti za uplynulých pět let. K slavnostnímu 
rázu přispěli svou účastí zástupci akademické veřejnosti -  prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka, děkan 1. lékařské 
fakulty UK Aleksi Šedo, vojenského zdravotnictví - ředitel Agentury vojenského zdravotnictví brigádní generál Zoltán Bu-
beník, a především ministr obrany Martin Stropnický, pod jehož záštitou byla konference pořádána. 

Jak hodnotí ÚVN
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UK a ÚVN, a věřím, že tomu je tak i u ostat-
ních fakult, je v  posledních letech opravdu 
zřejmá. Pro naši fakultu je spolupráce exklu-
zivní zejména proto, že ÚVN nabízí – na roz-
díl odmnoha  jiných našich partnerů - něco 
navíc právě tím, že je vojenská, což umožni-
lo otevřít několik volitelných předmětů, kte-
ré obsahují vojenský aspekt – a je o ně velký 
zájem. Exkluzivita spolupráce má také další 
významný, i když neměřitelný, aspekt – lid-
ský – to, co činí dobré partnerství dobrým 
partnerstvím. Hluboce si vážím toho, že po-
kud se na něčem dohodneme, vždy to platí, 
ať už se jedná o záležitost exekutivní, nebo 
manažerskou, vždy má zdejší džentlmen-
ské slovo hodnotu vyšší všech razítek, což 
činí spolupráci produktivní a zároveň lidsky 
příjemnou,“ vyjádřil vztah 1. LF UK k ÚVN 
profesor Šedo a popřál jí slovy: „Quod bo-
num felix faustum fortunatumque sit.“ 

Generál Zoltán Bubeník, ředitel
Agentury vojenského zdravotnictví

„Je pro nás důležité, že v prostředí Ústřed-
ní vojenské nemocnice můžeme vycho-
vávat nejen studenty Fakulty vojenského 
zdravotnictví v Hradci Králové, ale probíhá 
zde i specializační příprava ve všech obo-
rech, které vojenské zdravotnictví potře-
buje. „Tyto zkušenosti armáda využívá při 
nasazení polních nemocnic v zahraničních 
operacích a vojenští lékaři jsou připraveni 
na ty nejtěžší formy zákroků z hlediska trau-
matologie. Můžeme tak poskytovat záruku 
zdravotní péče nejvyšší kvality.“

Ředitel ÚVN profesor Miroslav Zavoral

„Před více než pěti lety získala ÚVN status 
‚fakultní’. Tento moment fakticky potvrdil 
její dlouholetou příslušnost k  nemocnicím 
poskytujícím špičkové zdravotnické služby 
a zároveň splňujícím náročné podmínky na 
technické vybavení a akademické prostředí 
nezbytné pro výzkumnou a pedagogickou 
činnost. Na deseti fakultních klinikách zde 
působí 13 profesorů, 13 docentů, 75 Ph.D. 
a další jsou v  procesu a před dokončením 
docentury či doktorandského studia. Ne-
mocnice vybudovala v  posledních letech 
nové vzdělávací centrum, Centrum simu-
lační medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy a ÚVN a Výukové a tréninkové cen-
trum pro ošetřovatelství. Má akreditováno 
38 lékařských oborů a 36 nelékařských obo-
rů. Díky tomu se zde každý rok může vzdě-

lávat na dva tisíce studentů medicíny, při-
čemž nejvíce je mediků z 1. lékařské fakulty. 
ÚVN se významně podílí také na praktické 
výuce nelékařských zdravotnických profesí, 
jen za rok 2016 absolvovalo praxi v ÚVN na 
1500 studentů nelékařů. ÚVN pracuje na 
řadě výzkumných projektů, v  posledních 
letech rozvíjíme spolupráci s  výzkumný-
mi zahraničními institucemi. V  konečném 
důsledku ze získání statusu ‚fakultní’ profi -
tují především pacienti, neboť díky vysoce 
odborně vzdělaným týmům profesionálů, 
kteří mají moderně vybavená pracoviště 
a dobré zázemí, pracují na rozvoji a výzku-
mu nových léčebných metod a prostředků, 
se daří poskytovat zdravotní péči na té nej-
vyšší úrovni. Nezanedbatelný efekt pro pa-
cienty je i výchova kvalitní nové generace 
zdravotníků, která se již zanedlouho bude 
starat o zdraví nás všech.“

text a foto: ÚVN

Víte o ÚVN?
• ÚVN poskytuje komplexní péči 

dospělým na 10 klinikách a dalších 
20 odborných pracovištích; 

• ÚVN ročně uskuteční přes milion 
ambulantních vyšetření;

• V ÚVN je ročně hospitalizováno přes 
26 tisíc pacientů;

• ÚVN má 472 standardních lůžek, 
68 lůžek JIP, 88 lůžek následné 
péče a dalších 49 sociálních lůžek, 
celkově 677 lůžek;

• V  průzkumech spokojenosti byla 
ÚVN v  roce 2016 vyhodnocena pa-
cienty jako „Nejlepší nemocnice ČR“;

• V  soutěži Bezpečná nemocnice ob-
sadila ÚVN 1. místo svým projektem 
Bezpečná manipulace s léčivy;

• ÚVN splnila náročná kritéria 
opravňující užívat titul Podnik 
podporující zdraví

• Ambulancemi EMERGENCY ročně 
projde přes 38 tisíc pacientů;

• ÚVN má vlastní prádelnu, kde ročně 
vyperou přes 408 tun prádla;

• Stravování pacientů i zaměstnanců 
zajišťuje ÚVN ve vlastních kuchy-
ních, jen v roce 2016 bylo za rok při-
praveno přes 850 tisíc porcí jídel;

• Autodopravu má ÚVN vlastní, 
ročně přepraví okolo 14 tisíc pa-
cientů, v  roce 2016 najela 317 
tisíc kilometrů;

• V  nemocnici pracuje okolo 2000 
zaměstnanců, z  toho je téměř 400 
lékařů, na 700 sester a dalších více 
než 570 nelékařů;

• V  ÚVN pracuje dobrovolnické cen-
trum, kam dochází více než šest 
desítek dobrovolníků různého 
věku i povolání.
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SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
11/2017

Vá š  R e d a k t o r  OTA Z N Í K . 

Jak dlouho je ÚVN držitelem statusu fakultní vojenská nemocnice?
 a) 3 roky,
 b) 4 roky,
 c) 5 let.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b) přihlašovací jméno k chytré lavičce je Steora

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží poukázku 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.

1. Helena Hlubková, Praha 6  2. Jan Sladký, Praha 6  3. Magdalena Cejnarová, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 30. listopadu 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. listopadu 2017,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V listopadu soutěžíme o tři sady dárkových předmětů ŠKODA.

listopad 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

listopad 2017

01. 11. ST KYTICE
02. 11. ČT ZAČALO TO VESTPOCKETKOU
03. 11. PÁ ZAČALO TO VESTPOCKETKOU
08. 11. ST KYTICE
09. 11. ČT ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
10. 11. PÁ MAM‘ZELLE NITOUCHE
15. 11. ST SKLENĚNÉ PRKNO
17. 11. PÁ KDYBY TISÍC KLARINETŮ
18. 11. SO ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC 16:00
21. 11. ÚT PRSTEN PANA NIBELUNGA
22. 11. ST ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY
23. 11. ČT ZAČALO TO VESTPOCKETKOU
25. 11. SO CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD 16:00
27. 11. PO ZAČALO TO VESTPOCKETKOU
30. 11. ČT ŠEST ŽEN
HOSTÉ:
04. 11. SO NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA 16:00
06. 11. PO VŠECHNOPÁRTY
07. 11. ÚT VŠECHNOPÁRTY
13. 11. PO VŠECHNOPÁRTY
14. 11. ÚT VŠECHNOPÁRTY
16. 11. ČT BENEFICE LENKY

LICHTENBERG HARTLOVÉ
19. 11. NE DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED 16:00
20. 11. PO DEJVICKÁ LIVE! - VEČERY S PRAHOU 6
24. 11. PÁ JEN JÁ A KLAVÍR - ZUZANA STIRSKÁ
26. 11. NE JAZZOVÝ ŠTRŮDL EVY EMINGEROVÉ

01.11. středa 10:00 Hurvínek mezi osly
01.11. středa 19:00 Spejbl versus Drákula
09.11. čtvrtek 10:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
10.11. pátek 10:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
10.11. pátek 19:00 To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem
11.11. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie
12.11. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
14.11. úterý 10:00 + 14:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie
15.11. středa 10:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
16.11. čtvrtek 10:00 Hurvínkova Nebesíčka
18.11. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkova Nebesíčka
    NOC DIVADEL
19.11. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínkova Nebesíčka
21.11. úterý 10:00 Hurvínkova Nebesíčka
22.11. středa 10:00 Hurvínkova Nebesíčka
22.11. středa 19:00 Spejbl versus Drákula
23.11. čtvrtek 10:00 Hurvínkova Nebesíčka
24.11. pátek 10:00 Hurvínkova Nebesíčka
25.11. sobota 14:00 + 16:30 Hurvínkova Nebesíčka
26.11. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínkova Nebesíčka
28.11. úterý 10:00 Hurvínkova Nebesíčka
29.11. středa 10:00 Hurvínkův Mikuláš
29.11. středa 19:00 Spejbl a město hříchu
30.11. čtvrtek 10:00 + 14:30 Hurvínkův Mikuláš



Ulice existuje v  Malém Břevnově od 
roku 1931. Pouze v  letech 1940 – 1945 
byl její název Hofkirchova. Václav Hof-
kirch, důstojník saské armády, která roku 
1631 obsadila Prahu. Později přešel na 
Habsburskou stranu a stal se císařským 
generálem. Je souběžná s Haberfeldovou 
a kolmá na Bělohorskou a Thurnovu.

Jan Varlich z  Bubna byl český šlechtic, 
zastával místo nejvyššího polního gene-
rála stavovského vojska na Bílé hoře. Po 
bitvě uprchl s králem Fridrichem Falckým.

Rod Bubnů po staletí patřil mezi starou 
českou šlechtu. Podle pramenů sahají 

kořeny tohoto původně 
vladyckého a později hra-
běcího rodu do období 
konce 14. století. I když 
jsou Bubnové pevně spo-
jeni s  dějinami východ-
ních Čech, jejich prapů-
vodní kořeny sahají na 
Plzeňsko. Právě nedaleko 
Plzně, poblíž Kozolup na 
skalnatém výběžku nad 
soutokem Mže a Plešnic-
kého potoka, se dodnes 
tyčí zřícenina hradu Bu-
ben. Tento hrad vlastnili 
Bubnové od konce 14. století a pravdě-
podobně právě od tohoto hradu odvo-
zují své jméno. 

Jan Varlich z Bubna se narodil koncem 
prosince 1570. Již od mládí se věnoval 
vojenské kariéře, v Uhrách bojoval proti 
Turkům tak dobře, že ho císař Rudolf II. 
povýšil na plukovníka. Poté byl jedním 
z těch, kteří stáli v čele českého povstání, 
byl povýšen na generála rotmistra a stal 
se nejbližším a nejdůvěryhodnějším rád-
cem hraběte Jindřicha Matyáše z  Thur-
mu. Byl jedním z  mála skutečně schop-
ných velitelů stavovské armády. V  říjnu 
1620 doprovázel Fridricha Falckého na 
cestě k armádě a v  listopadu v bitvě na 
Bílé hoře velel svému pluku kyrysníků, 
které statečně vedl do boje. Když v boji 
ztratil asi 200 jezdců, musel před nepřá-
telskou přesilou ustoupit. Byl v  nepo-
četné skupině osob, která doprovázela 
prchajícího krále Fridricha do Vratisla-
vi. Za své činy byl Jan Varlijch z  Bubna
21. dubna 1621 odsouzen ke ztrátě cti, 
majetku a života a jeho jméno bylo při-
bito na šibenici postavené na Staroměst-
ském náměstí. V roce 

1622 pobýval s  králem v  holandském 
Haagu, kde získal angažmá v  armádě ni-
zozemských generálních stavů. V letech 
1629–30 přechází jako generálmajor do 
švédských služeb. Za vpádu Sasů do Čech 
v roce 1631 vyjednává z pověření švéd-
ského krále s Valdštejnem. V květnu 1633 
nabízí jménem Švédského království 
a české stavovské emigrace Albrechtovi 
z Valdštejna českou korunu, v září téhož 
roku nabídku opakuje jako zmocněnec 
švédského kancléře. Podmínkou ovšem 
bylo, že Valdštejn vystoupí proti císaři 
a zmocní se vlády v Čechách. Ještě o rok 
později se snaží vyjednávat a zachránit 
Albrechta proti vůli císaře, který ho na-
konec nechal zavraždit, ale jeho diplo-
matická aktivita je bohužel marná.

Jan Varlich z  Bubna zemřel v  červ-
nu 1635 v Halle. 

Varlichové z Bubna měli ve svém erbu 
v modrém podkladu buben, který připo-
mínal slavné předky tohoto rodu, kteří 
se proslavili ve válkách. Potomci rodu 
z Bubna žijí dodnes.

(mip)
ském náměstí. V roce 

kořeny tohoto původně 

běcího rodu do období 
když 

Zřícenina hradu Buben
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I když nejste znalcem vojenské historie, 
stanete-li na vrcholu dvouhlavé stolové 
hory Monte Piana (2  325  m) poblíž ital-
ského Bolzana, ovládne vás podivný po-
cit. Tíseň a strach, ale především číhavost 
– slovo nejpřesněji vystihující atmosféru, 
kterou i dnes po sto letech cítíte na obou 
vrcholech oddělených úzkou šíjí Forcella 
dei Castrati. I po sto letech visí ve vzduchu 
ostražité číhání a napjaté čekání, kdo a kdy 
začne krvavou řež. Tamní hraniční kámen 
z roku 1753, oddělující tehdejší Benát-
skou republikou a hrabství Jižní Tyroly, byl 
místem, kudy procházela frontová linie 1. 
světové války mezi armádami Rakousko-
-Uherska a Itálie. O strategickém významu 
Monte Piana svědčí to, že tuhé boje záko-
pové války zde probíhaly dva a půl roku. 

Na této hoře, která má cca 4 km2, zahy-
nulo přibližně 10 000 vojáků obou válčí-
cích stran. Dnes je zde muzeum tohoto 
mikro dílku celosvětového válečného 
konfl iktu a k vidění je toho hodně – záko-
py, strážní domky vyrubané do boku hory, 
opuštěné palposty, zlomky zbraní, výstro-
je a osobních věcí vojáků, dobové foto-
grafi e a mnoho dalšího – strašidelné Me-
mento mori. Boje na italské frontě a účast 
Československých legií zformovaných 
v  Itálii budou naším posledním příspěv-
kem k tématu Velké války.

Československá armáda se zrodila 
dříve než československý stát a existence 
československých legií byla nejpádnějším 
argumentem pro mezinárodně politické 
uznání práva Čechů a Slováků na 
samostatnost. Trumfem Národní rady čes-
koslovenské během jednání s mocnostmi 
Dohody o  samostatném Československu 
se staly Československé legie. Na podzim 
1918 už byl nový stát realitou. Nejsložitěj-
ší podmínky pro vznik československého 
zahraničního vojska ze všech zemí byly 
právě v Itálii.

Hlavní příčiny byly dvě. V  Itálii před 1. 
světovou válkou neexistovaly české kra-
janské spolky jako v  Rusku, Srbsku nebo 
ve Francii. Uvádí se, že v celé Itálii byly asi 
jen tři stovky jednotlivců, kteří mezi sebou 
ani neudržovali pravidelné styky a ani ne-
vyvíjeli spolkovou činnost. A především: 
o rozpad Rakousko-Uherska neměla ital-
ská vláda zpočátku zájem, protože se obá-
vala vzrůstajícího panslavismu a jeho vlivu 

na sousední jihoslovanské národy. Italská 
mezinárodní politika po dlouhou dobu ne-
byla jednotná v názoru na osud Rakousko-
-Uherska po jeho porážce a na jeho prav-
děpodobné rozdělení. Uznáním práva na 
sebeurčení Čechoslováků by de facto při-
znala stejné právo i Jihoslovanům, ale prá-
vě o pobřeží Jadranu, část jihoslovanského 
území spravovaného rakouskouherskou 
monarchií, tedy o Dalmácii a přístav Terst, 
se chtěla Itálie po vítězství Dohody rozšířit. 

Itálie byla sice s Německem a Rakousko-
-Uherskem v Trojspolku, ale po vypuknutí 
války v  létě 1914 vyhlásila neutralitu. Do 
války proti Rakousko-Uhersku vstoupila 
23. května 1915, což mělo za následek, že 
už od léta 1915 vznikaly v  Itálii zajatecké 
tábory pro rakousko-uherské vojáky, ve 
kterých se postupně ocitlo velké množství 
Čechů a Slováků. Itálie dlouho bránila vzni-
ku dobrovolnických čs. jednotek, ačkoliv 
disponovala poměrně značným počtem 
rakousko-uherských zajatců českého a slo-
venského původu, včetně asi 300 Čechů 
a Slováků, civilistů žijících v  Itálii. I ti byli 
urychleně internováni, většinou na Sar-
dinii, jako poddaní nepřátelského náro-
da, i když mnozí protestovali, že jsou Češi 
nebo Slováci, nikoli Rakušané. Bosňáci, 
Němci nebo Češi byli jednoduše nepřátel-
ští vojáci a pokud byli navíc dezertéři, byli 

v  koncentračních táborech oproti ostat-
ním vězňům diskriminováni. Ale nakonec 
i zde, stejně jako v Rusku a ve Francii, pro-
běhlo ustavování Československých legií 
v Itálii, a to po ose: výzvědné oddíly - pra-
covní oddíly - vznik Československé armá-
dy. Jak k tomu došlo?

Podpora českého separatizmu
Když válka pokročila, zazněl konečně 

i z  italského parlamentu hlas na podporu 
českého separatismu. V lednu 1917 vznikl 
v Římě Italský výbor pro československou 
samostatnost, k němuž se připojilo 57 se-
nátorů a 142 poslanců. Odmítavý postoj 
italské vlády ke vzniku československého 
vojska na italském území však defi nitivně 
změnila drtivá porážka italské armády ra-
kousko-německou ofenzívou u Caporetta 
(24. 10. - 18. 11. 1917) a také diplomatické 
schopnosti M. R. Štefánika, který opakova-
ně jednal s  mnoha politiky, aby získal je-
jich podporu. Navíc Štefánik působil i jako 
první československý „výzvědčík“ v  Itálii, 
neboť létal nad rakouskými zákopy a sha-
zoval letáky s výzvou k odporu proti Něm-
cům a Maďarům a k  boji za samostatné 
Československo.  

Jednotlivci a Československý do-
brovolnický sbor

Jednotlivci české a slovenské národnosti 
sloužili u zpravodajské služby italské armá-

NA BUDOUCNOST HLEĎ
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dy již v letech 1916–1917, tedy ještě v době 
před vlastním vznikem československého 
vojska a výzvědných rot v  Itálii. Nasazení 
těchto jednotlivců bylo vždy vázáno na ini-
ciativy a rozvahu příslušných italských zpra-
vodajských důstojníků. Nejenže přeběhlí 
důstojníci a poddůstojníci přinášeli Italům 
cenné zpravodajské informace a mnohdy 
přispěli k lokálním bojovým úspěchům, ale 
i nadále dobrovolně zůstávali u italských 
jednotek jako zpravodajové či váleční 
výzvědčíci. Nicméně přes všechna uznání 
a navzdory spolupráci se štáby jednotek 
trvající i několik měsíců byli nakonec 
všichni odeslání do zajateckých táborů. 
Nejznámější z nich byl v Santa Maria Ca-
pua Vetere, kde byl už 15. ledna 1917 vy-
tvořen „Československý dobrovolnický 
sbor“. Byl členěn podle sokolského vzoru 
do jednot a sdružoval zajatce, kteří byli 
ochotni bojovat za svobodu Českosloven-
ska. Z počátečních 30 zakládajících dob-
rovolníků měl sbor do konce roku 1917 
už 4  499 příslušníků. Hlavní cíl sboru byl 
jednoznačný – bojovat po boku spojenců 
proti Německu a Rakousko-Uhersku. 

Fáze první - průzkumníci
Na jaře 1918 italské vrchní velení žáda-

lo o další posílení z řad československých 
průzkumníků. V zajateckých táborech 
v Padule a ve Folignu bylo vytvořeno de-
vět výzvědných oddílů, které byly postup-
ně odesílány na frontu. Zpočátku sloužilo 
v těchto oddílech zhruba 1 000 mužů, do 
konce války jejich počet narostl až na 2 000 
průzkumníků. Tyto oddíly tvořily II. prapor 
31. čs. střeleckého pluku a od 25. září 1918 
byly podřízeny nově zřízenému 39. pluku. 
Pluk byl Italy označován jako 39º Reggi-
mento Esploratori Czeco-Slovacco (39. 
československý výzvědný pluk).

Českoslovenští rozvědčíci konali službu 
v náročném vysokohorském terénu italské 
fronty. Cílem „esploratori“ bylo a) navázat 
kontakt s krajany v rakouských zákopech, 
protože na rozdíl od československých 
dobrovolníků na ostatních frontách stá-
li českoslovenští legionáři v  Itálii takřka 
výlučně proti rakousko-uherské armádě, 
b) zjistit informace o stavu, počtu a rozlo-
žení jednotek nepřítele a c) zlákat české 
vlastence k  přeběhnutí. K tomuto úkolu 
bylo využíváno mnohých postupů – zpěvu 
českých lidových písní i písně Kde domov 
můj v  bezprostřední blízkosti nepřítele, 
vystřelování letáků za nepřátelské ostna-
té dráty nebo používání megafonů. Velmi 
riskantní byly diverzní operace jednotlivců 
nebo malých skupin, často v  rakouských 
uniformách, v  týlu nepřítele. Jedna z  nej-
úspěšnějších akcí byla výprava skrze ne-
přátelské linie do Tridentu, kde Čechoslo-
váci vyhodili do povětří skladiště benzínu, 
hangár s  rakouskými letadly a strojovnu 
visuté dráhy.  

Výzvědčíci se ale nespokojovali jen 
s  úkolem zpravodajů a propagátorů, ale 
zúčastnili se i mnoha přímých bojů, jako 
například útoku na Monte di Val Bella, 
Cima Tre Pezzi či na řece Piavě. Činnost 
výzvědných rot vyvrcholila v  závěreč-
ných dnech války, kdy jejich příslušníci 
patřili mezi první vojáky, kteří na začátku 
listopadu 1918 přinesli svobodu třem 
největším městům Tridentska – Trentu, 
Roveretu a Pergine. Řada českých a slo-
venských vojáků sloužících u výzvědných 
rot italských legií zaplatila za svou odvahu 
životem. V průběhu roku 1918 bylo takto 
popraveno minimálně 47 legionářů. Po-
pravy se většinou konaly v  místech sídla 
divize, jejíž oddíly legionáře zajaly. Největší 

počty popravených byly z výzvědných rot 
a z I. praporu 33. čs. střeleckého pluku po 
ústupu na řece Piavě. Ostatky poprave-
ných byly s několika dalšími popravenými 
italskými legionáři převezeny v roce 1921 
a pohřbeny na Olšanech.

Fáze druhá - pracovní prapory
Komise pro válečné zajatce navrhla 

v únoru 1918 vytvořit z dobrovolníků tzv. 
„pracovní prapory“ určené k vybudování 
obranných zařízení v zázemí fronty. Od za-
čátku března do poloviny dubna 1918 odje-
lo celkem 11 200 dobrovolníků v italských 
uniformách stavět obranné stavby v Adige 
a Mincio, ale záhy se z pracovních praporů 
stala „Československá legie“, která byla 15. 
dubna 1918 uznána italskou vládou. 

Fáze třetí - zřízení samostatné Česko-
slovenské armády v Itálii

Vyvrcholením neustávajících diplo-
matických snah na vybudování česko-
slovenského vojska se brzy na to stal 21. 
duben 1918, kdy italská vláda podepsala 
s Československou národní radou v Paříži, 
zastoupenou M. R. Štefánikem, Smlouvu 
o zřízení samostatné Československé ar-
mády v  Itálii. Itálie se tímto krokem sou-
časně stala i první zemí Dohody, která 
uznala ČSNR v Paříži jako vládu budoucí-
ho československého státu. Bezprostřed-
ně poté, díky prakticky okamžitému pří-
livu tisíců dobrovolníků z řad pracovních 
oddílů a zajatců, vznikla Československá 
divize o dvou střeleckých brigádách, slo-
žená z 1., 2., 3. a 4. čs. střeleckého pluku. 
Jednotky Čs. armády byly podřízeny nej-
vyššímu italskému velení a Italové byli 
i nejvyššími důstojníky legie. Českoslo-
venští vojáci však byli rozhodně stavěni 
na roveň italským a měli možnost optovat 
italské občanství. 

V létě 1918, těsně před útokem na alp-
ské frontě a na Piavě, měla Čs. legie na 13 
653 vojáků, z toho 1 270 Italů, a 489 dů-
stojníků, z  nichž bylo 164 Italů. Legie se 
nyní dělila na čtyři pluky, očíslované od 
31. do 34., a disponovala výzbrojí a všemi 
službami předepsanými pro italské divi-
ze. Později vznikl i 5. pluk číslo 39, který 
spojil družiny výzvědčíků působících od 
švýcarských hranic až po dolní tok Piavy 
a podléhajících přímo rozkazům z jednot-
livých frontových úseků. Celkem do legií 
v Itálii vstoupilo na 20 000 vojáků, z nichž 
padlo 355  československých legionářů, 
dalších 55 mužů bylo popraveno po zajetí 
rakousko-uherskou armádou.

Nejkrutější bitvy se odehrály na dolním 
toku Piavy a na Monte Altissimo, oblasti 
mezi jezerem Lago di Garda a řekou Adi-

Slavné bitvy Československé armády na italské frontě
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ží , kde 21. září 1918 legionáři 34. pluku 
bránili v bojích muže proti muži kótu 703 
Doss Alto napadenou rakousko-uherský-
mi oddíly. Českoslovenští vojáci byli nato-
lik cennou kořistí, že rakouští velitelé, jak 
píše historik Jaroslav Karas, slibovali vojá-
kům za každého zajatého Čechoslováka 
domovenku a příplatek 1000 korun. Avšak 
legionáři své pozice nakonec uhájili. Bitva 
u Doss Alto patří mezi nejslavnější bojové 
akce československých legionářů v  Itálii 
a stala se jedním z pilířů nejskvělejších bo-
jových tradic meziválečné Českosloven-
ské armády. Památku československých 
legionářů v Doss Alto připomínají Italové 
každého 4. listopadu spolu s  památkou 
Italů padlých v 1. světové válce.  

Československá armáda v  Itá-
lii – návrat domů

Po skončení 1. světové války byly 17. lis-
topadu 1918 v  Padově čs. dobrovolnické 
jednotky reorganizovány na Českosloven-
ský armádní sbor o 20 000 mužích, jehož 
velení převzal generál Luigi Piccione. Sbor 
se skládal z VI. čs. střelecké divize (31., 32. 
a 35. čs. střelecký pluk) a VII. čs. střelecké 
divize (33. a 34. čs. střelecký pluk a 39. čs. 
pluk výzvědný). Kromě toho se podle ital-
ského vzoru organizovaly také příslušné 
vojenské úřady, soudy, pošta, divizní es-
kadrony jezdectva, lehké i těžké dělostře-
lectvo, obrněná auta, divizní kulometné 
roty, útvary ženijní, technické, zásobovací, 
dopravní a zdravotní, strážní rota, národní 
stráž (polní četnictvo), zajatecká pracovní 
rota a další. Armádní sbor byl soustředěn 
v okolí Padovy a všechny jeho pluky dosta-
ly v Padově 8. prosince 1918 na přehlídce 
před italským králem své prapory a složily 
přísahu. Ještě před odjezdem z Itálie byla 
všechna velitelská místa v četách, rotách 
i praporech obsazena Čechoslováky. Do 
nové vlasti se poslední českoslovenští bo-
jovníci z italské fronty vrátili v prosinci 1918.  

Zapomenutí vojáci
A co Češi, kteří jako vojáci zůstali věrni 

přísaze rakouskouherské armádě? Ně-
mecká meziválečná historiografi e vysvět-
lovala příčiny válečné porážky tak, že prý 
statečné německé armádě vrazili dýku do 
zad pacifi sté a socialisté v zázemí. Obdob-
ně propaganda v  monarchii formulova-
la tezi o českém národě jako o zrádcích, 
kteří sabotovali válečné úsilí statečných 
českých Němců. Češi prý nebyli spolehliví 
vojáci. I podle dnešních vojenských histo-
riků bojová morálka Čechů kolísala v čase 
a v  prostoru - na severu sice měli vojáci 
tendenci vyjadřovat sympatie k ruskému 
bratru, ale na jihu patřili k oporám rakous-
ko-uherské armády, a to téměř až do je-
jího konce a rozpadu. Oceňoval to také 
italský protivník. Velení 3. italské armády 
charakterizovalo průběh 12. bitvy na Soče 
takto: „… tito Slované, kteří se na ostatních 
frontách masově vzdávají, bijí se na naší 
frontě s obzvláštní neústupností. Stačí uvést 
Čechy, kteří se s nedostižnou houževnatostí 
bránili a raději se v kavernách nechali zabít, 
než aby se vzdali.“ 

První světové války se zúčastnilo 
na  70 milionů vojáků, z  nichž zemřelo 
nebo padlo na  10 milionů. Rakousko-
-Uhersko postavilo do pole 9 milionů 
vojáků, z  nichž se 1,1 milionu nevrátilo. 
Počet českých vojáků se odhaduje na 1,4 
milionu. Do konce roku 1918 padlo 
na  138 tisíc  českých vojáků císařské ar-
mády a dlouho se vedly spory o tom, je-li 
to „málo“ nebo „dost“ vzhledem k počtu 
obyvatel zemí rakouskouherské monar-
chie. Už v roce 1920 ale vynikající čes-
ký demograf a statistik Antonín Boháč 
ukázal, že není správné vztahovat mrtvé 
k počtu obyvatelstva, jak uváděly ofi ci-
ální, zejména německé statistiky, nýbrž 
jen k té věkové kategorii mužské popu-
lace, která mohla být odvedena a měla 
tedy „příležitost“ padnout. A české země 
vykazovaly náhle dokonce „příznivější“ 
hodnoty než země alpské.  

Co se týče příčin válečné porážky, vojen-
ský historik Josef Fučík ukázal na příkladu 
populárního pražského 28. pěšího pluku, 
že národnostní motivy hrály v  řadě pří-
padů selhání/přeběhnutí českých pluků 
ve srovnání se zoufalou zásobovací a tak-
ticko-strategickou situací jen podružnou 
roli. O Češích, kteří podle přísahy zůstali 
věrni rakouskouherské armádě, historik 
Ivan Šedivý v  knize Zapomenutí vojáci 
píše: „Vzpomínka na 1. světovou válku se 
u nás od počátku vázala na osobnost prezi-
denta Osvoboditele, ‚muže 28. října‘, a pře-
devším legionáře a jejich hrdinskou epopej. 
Právě a jen tito muži se stali ideovým a mo-
rálním kánonem české účasti ve válce. Čes-
ká historická paměť rozvinula v legionářích 
svůj kult hrdiny. Většinová česká účast ve 
válce začala být v lepším případě nahlížena 
očima dobrého vojáka Švejka, zatímco na 
české vojáky v císařských kabátech se velmi 
záhy zapomnělo nebo zůstali v české histo-
rické paměti v jakémsi mezisvětě - nejsou 
ani hrdinové, ani poražení. Jen oběti.“

(red)
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Pro novou generaci výtvarníků není mal-
ba jen klasickým závěsným obrazem. Mal-
ba se osamostatňuje a existuje nezávisle 
na plátně v objektech, instalacích, v sítích, 
ale především komunikuje - s prostorem, 
s díly jiných tvůrců, s historií místa a spole-
čenskými souvislostmi. Překračuje hrani-
ce materiálů a výtvarných médií. Význam 
a smysl díla se utváří mimo plátno, v síti, 
tedy „někde  mezi“. Výstava Zuzany Ond-
rouškové a Alžběty Říhové „Předpověď 
objektu“, kterou od 31. října do 29. pro-
since 2017 hostí Galerie Makráč v Praze 6 
na Petřinách, formuluje mnoho otázek, co 
dnes znamená malba, a ukazuje možnosti, 
jaké podoby může současná malba mít. 

Na výstavě Předpověď objektu Zuzana 
Ondroušková představí soubor kreseb 
z letošního roku z cyklu Bez názvu vytvo-
řeného kombinovanými technikami (ko-
láž, pastel, papír). Zuzana Ondroušková 
(*1986, Praha) je absolventkou ateliéru 
malby Vysoké školy uměleckoprůmyslo-
vé, nejprve u Stanislava Diviše, pak u Ji-
řího Černického a Marka Meduny (2005 - 
2011), v  letech 2009 – 2010 studovala 
jako stážistka v ateliéru malby u Vladimíra 
Skrepla na Akademii výtvarných umění. 
Svou tvorbu prezentuje na samostatných 
i skupinových výstavách od r. 2009 (např. 
DOX, Galerie NF Ústí nad Labem, Entran-
ce Gallery, Galerie Emila Filly, Galerie AVU, 
Galerie XXL Louny a další). 

Pro myšlenkový svět autorky je nejdů-
ležitější vzájemná spjatost a propojenost 
vnitřního a vnějšího prostoru pomocí po-
citů a podnětů, které se samovolně vyvo-
lávají: „Cítím, jak lehce se člověk v určitých 
situacích ztrácí a vrací jen do sebe, do kulis, 
které si sám vytváří. Mapuji si vzpomínky, 
které se časem vytrácejí, momenty, jež bych 
chtěla prožít znovu, zaznamenávám jen 
torza z  nich, ve zkratce si je snažím znovu 
zachovat, otáčím se tam, kde nejsem. Je to 
symbolické nesení těles, zrcadlení prosto-
ru, kde sama cítím jistotu, ale i uzavřenost 
a samotu. Buduji si světy, které se nikoho ji-
ného nedotýkají.“

Svou tvůrčí metodu popisuje Zuzana On-
droušková následujícím způsobem: „Defi -
nuji si prostor, který mě utváří a ovlivňuje mé 
vnitřní pnutí a rozpoložení. Zástupně ho na-
hrazuji rámem s plátnem, který mi umožnuje 
jeho prostředí změřit. Daný prostor si rozdě-
lím na části, jakožto části v realitě, rozházím 
je po plátně, vztyčím osy, vzniknou body, 
které určí další rozložení prostoru. Abstraktní 
oblak, který je pokaždé jiný, zaznamenává 
rozlohu, kterou mu vytvořilo okolí. Na pev-

nost reaguji volně posuny hmot, posouvám 
se tam, kde je místo“ (komentář autorky 
k výstavě Hledám se v bodech, 2013).

Protipólem intimity a vnitřního světa 
kreseb Zuzany Ondrouškové zachycují-
cích atmosféru chvíle, je svět konkrétní ar-
chitektury, jejích detailů a prvků, které se 
stávají formotvornou silou obrazů Alžbě-
ty Říhové, obrazů pevných kontur, čisté 
geometrie, hrubých i jemných struktur 
a fragmentů zakomponovaných v obraze 
„jinak“, přesto za nimi tušíme vznos linií 
původních architektur. Alžběta Říhová 
je absolventkou ateliéru malby na Vysoké 
škole uměleckoprůmyslové v Praze (2011). 
V roce 2009 absolvovala stáž na School 
of Visual Arts v New Yorku. Vystavovala 
v  Čechách (Entrance Gallery, DOX, Gale-
rie Národní technické knihovny, Galerie 
NF v Ústí nad Labem, Galerie XXL Louny, 
Galerie hlavního města Prahy, Galerie Pod 
lipami aj.) a ve Spojených státech. 

Iniciačním zdrojem prací Alžběty Říhové 
je zaujetí historií vizuálního umění a její 
refl exe ve vlastní tvorbě. Obrazy odkazují 
k avantgardám začátku 20. století, deko-
rativním architektonickým prvkům budov 
převážně z období 1. poloviny 20. století 
a v některých případech i hlouběji do mi-
nulosti, zejména renesanční sgrafi ta nebo 
historické vrstvy omítek. Autorka k  tomu 
říká: „Předlohou, inspiračním zdrojem, ale 
i duchovním médiem je pro mě architektura 
1. pol. 20. století a její prvky – dekory, fasády, 
štíty, kachle. Avšak dekor a dekorativní styly 
všeobecně byly po nástupu funkcionalizmu 
negativně hodnoceny. Bylo mi to líto, tak 

jsem je chtěla rehabilitovat. Prvky, které ve 
svých dílech organizuji do ucelenějších sou-
borů, v  nich fungují buď samostatně, nebo 
využívám jejich opakování a zrcadlení, které 
pak vytváří plochy obrazů, a ty se pohybují 
na stupnici od geometrické abstrakce až po 
objekt, který by téměř mohl být považován 
za muzejní exponát. Názvy mých prací jsou 
názvy ulic, z kterých čerpám inspiraci nebo 
konkrétní architektonické prvky.“

Důležitou součástí metody její tvorby je 
technologický experiment, pomocí něhož 
dosahuje osobité malířské techniky, která 
klasicky pojatou plochu obrazu s hladkým 
povrchem malby nahrazuje strukturou 
a hlubokým reliéfem. „Používám princip 
klasického obrazu – rám a plátno, na něž 
vrstvím slabší nebo silné vrstvy betonu. 
Obraz vytvářím pomocí betonářské stěrky, 
špachtle, lepidel na dlaždičky, silikonů a dal-
ších materiálů a prvek buď do hmoty lepím, 
nebo hmotu naopak ubírám, až vznikne 
hluboký reliéf.“ 

 Obrazy - objekty Alžběty Říhové tak 
vznikají podobným postupem jako při 
odkrývání vrstev během restaurování. 
Daní za takto intenzivní fyzické nasaze-
ní při vrstvení tvarů a ploch jsou „chyby“ 
a nepřesnosti v  původní čisté geometrii 
obrazu, které se ale stávají součástí umě-
leckého vyznění díla jako výtvoru člověka, 
zápasícího o intenzitu výrazu obrazu. 

Zuzana Ondroušková, Alžběta Řího-
vá: Předpověď objektu,
 31. 10. - 29. 12. 2017, Galerie 
Makráč, Praha 6

(red)

VÝSTAVA SOUČASNÉ MALBY
V GALERII MAKRÁČ JE PŘEDPOVĚDÍ OBJEKTU

Alžběta Říhová, Pohled do instalace, 
kombinovaní technika
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Titul legendárního díla českého myslitele, 
učitele a humanisty Jana Amose Komenské-
ho převzali organizátoři jako název 19. roční-
ku festivalu Den poezie. A právě letošní ročník 
je této osobnosti, jedné z  nejvýznamnějších 
v českých dějinách, věnován - od narození Jana 
Amose Komenského letos uplynulo 425 let. 
19. ročník festivalu Den poezie – Labyrint svě-
ta se uskuteční od 12. do 26. listopadu 2017,
 a to v 54 městech a obcích z celé České republiky.

I tento rok se návštěvníci dočkají všeho, čeho 
si žádá jejich srdce poetů. Tradiční oslava (letos 
už 207.) narozenin Karla Hynka Máchy u jeho so-
chy na Petříně, plánovaná na 16. 11. 2017 v 19:00 
hod., je ukázkou toho, jak reálný svět předbíhá 
veškeré plánování. To co bývalo prvním (a také 
posledním) dnem festivalu, dnes nestačí, pů-
vodní jednodenní festival Den poezie trvá dní 
čtrnáct, takže s básnictvím minulým a především 
současným se můžete setkat už od 12. listopadu.  

Zpět ke Komenskému. Jemu bude věnová-
na značná pozornost, například v přednášce 
prof. Jana Kumpery  (12. 11. v 19.00, Kavár-
na Liberál, Heřmanova 6, Praha 7), v pořadu 
„Den poezie – Labyrint světa“, který se usku-
teční pod záštitou Výboru pro vzdělávání, 
vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu 
PČR (14. 11., 17:00 hod., Jičínský salonek Vald-
štejnského paláce, Valdštejnské náměstí 4,
Praha 1), nebo ve verších v autorském pořadu 
Běly Janoštíkové Labyrintem světa v Národním 
pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komen-
ského (22. 11. v 17:00 hod., Jeruzalémská 12, Pra-
ha 1). Labyrintem světa a labyrintem města se 
ale můžete procházet i během autorského čtení 
(26. 11., 16:30 hod., Literární kavárna Řetězová, 
Praha 1), anebo se s Pražským klubem spisovatelů 
a společností Dialog na cestě vydat Cestou k ráji 
srdce. Toto večerní setkání s poezií se uskuteční 
14. 11. od 18:15 hod. v zasedací síni Náboženské 
obce Církve československé husitské, Vítkova 13, 
Praha 8 – Karlín. Ať už přímé ukázky z autorského 
díla J. A. Komenského nebo novodobé literární 
a básnické variace na téma Labyrintu světa a ráje 
srdce se budou číst na mnoha místech celé Čes-
ké republiky, což dokládá, jak inspirativní je dílo 
tohoto myslitele a humanisty.

„Téma letošního 19. ročníku festivalu „Den
poezie – Labyrint světa“, vysvětlují organizátoři 
básnického festivalu, „bylo inspirováno prací Jana 
Amose Komenského, význačného českého myslite-
le, který je znám šíří a novátorstvím svého myšlení, 
empatií i humanistickou vizí lidské společnosti, 
a jeho slova jsou v labyrintu dnešního světa, který 
čím dál tím více postrádá právě takové vzory, ja-
kým Komenský byl, stále aktuální. Proto doufáme, 

že se jeho dílo a život stanou opravdovou inspirací 
pro všechny účastníky letošního ročníku.“

Den poezie je počtem akcí nejrozsáhlejším 
festivalem poezie v České republice. Koordináto-
rem festivalu a zároveň i pořadatelem řady akcí 
je Společnost poezie (www.spolecnostpoezie.
cz). Cílem festivalu je poskytnout prostor pro co 
nejširší a nejsvobodnější účast na oslavě poezie 
v našem životě. Touto oslavou budou všechny 
možné a myslitelné formy umělecké prezentace 
literárního díla: autorská čtení, divadelní před-
stavení, happeningy, koncerty a výstavy, básnic-
ké performance, překladatelská dílna, nebudou 
chybět Noc mladých básníků, tradiční Motovi-
dlo + básníci, Večer přiměřených depresí č. 157, 
angažovaná poezie, poezie slamů a lidí na okraji, 
Básně psané na pivní tácek, Poezie na paměť 
obětem v Terezině a v Osvětimi, ani literární ma-
tiné a klasické literární večery.

19. festival Den poezie – Labyrint světa také 
přinese mnohá setkání. Potkáte se zde s  vý-
znamnými osobnostmi básnického a literárního 
světa a to jak známými (např. Sylva Fischerová, 
Petr Borkovec aj.), tak se začínajícími autory. Bu-
dou mezi nimi básníci, prozaici, esejisté, novináři, 
bohemisté, lingvisté a jazykozpytci všelijací, ale 
i ti, jejichž původními obory byly dějiny umění, 
fi lm a divadlo, hudba, matematika a fyzika, teo-
logie, která má k  posledně jmenovaným blíže, 
než se všeobecně soudí, dále programátoři, 
grafi ci webu, historici a pedagogové, písničká-
ři a výtvarníci. Ke slovu se přirozeně dostanou 
vítězové básnických a literárních soutěží, ta-
lenti čerpající z  nejlepších tradic regionálního 
písemnictví, studenti i žáci základních škol, 
překladatelé z  nejrůznějších jazyků, nakladate-
lé, redaktoři a editoři knih a časopisů, kulturní 
publicisté, tvůrci kultury undergroundu z dob 
normalizace a také zahraniční osobnosti usazení 
v krajině Čech a Moravy.

Přestože je festival založen jako tuzemský, při-
rozeně se jeho návštěvníci od 1. ročníku setkáva-
jí s poezií „cizozemskou“, protože poezie, stejně 
jako řeky, hory, nebo mraky putuje svobodně 
a omezit ji nelze. Letošní autorská čtení nabídnou 
poezii ruskou, slovenskou, maďarskou, polskou, 
slovinskou, rumunskou a moldavskou, do Pra-
hy přijedou básníci z bývalé Jugoslávie a jejich 
hosté, z exotičtějšího ranku bude skotsko-český 
večer, česko-estonské čtení, setkání s islandskou 
básnířkou Gerdur Kristný a nizozemským bás-
níkem Mustafou Stitou. Čtení v  angličtině na-
bídne Den poezie v knihovně Anglo-americké 
univerzity, a ti, kdo zde žijí, ale píší v některém 
z minoritních jazyků, připravili pořad Všichni na 
jednom jevišti světa - Minority Voices. 

Setkání znamená nejen setkání s  lidmi kolem 
literatury, ale také setkání s místy, většinou běžný-
mi, jako jsou knihovny, divadelní a literární kavár-
ny, hudební kluby, pivnice i pražské paláce, základ-
ní škola, galerie, prostory několika velvyslanectví, 
ale také neobvyklými, jako například Dobrá trafi -
ka, pražská náplavka (pořad Na svobodných vl-
nách na lodi kotvící pod železničním mostem na 
Rašínově nábřeží, Praha 2), Štefánikova hvězdárna 
Petřín, Novomlýnská vodárenská věž, zvonice 
Jindřišské věže v  pořadu Povídky v  podkroví 
následovaném besedou o Číně, a také bytové di-
vadlo, které nejenže sídlí na adrese Neveřejná 1, 
neexistující ulici Prahy 1, ale navíc připravilo pro-
gram příhodně, snad kvůli lepšímu utajení, na-
zvaný Stínové kyvadlo, v němž návštěvníci uvidí 
„… videoaudiální poetickou show, básně, projekce, 
hudbu s pevněručí performerů-bruslařů, v  hlavě 
bzučí-cí-cílů wčelařů…“ 

Pestrý je i seznam spolupracujících institucí, 
které 19. festival Den poezie – Labyrint světa 
podpořily a jejichž ambasadory budou proten-
tokrát básníci: v Praze sídlící kulturní instituty 
z Maďarska, Ruska, Slovenska, Německa, Eston-
ska, Slovinska nebo Chorvatska. Musíme také 
zmínit domy pro seniory, všechny typy škol, 
knihovny, muzea, galerie, literární spolky a časo-
pisy, knižní vydavatelství a mnoho dalších. 

Přirozenou součástí festivalu jsou výstavy, je-
jichž seznam naleznete na stránkách festivalu 
(www.denpoezie.cz). Předznamenáním ukon-
čení 19. ročníku bude Dětské odpoledne připo-
mínající 25. výročí vstoupení Prahy na seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO (26. 11., 
14.00 - 17.30, Kinského zahrada, Praha 5) a de-
fi nitivní tečkou bude Závěrečný večer festivalu 
Den poezie v Literární kavárně v Řetězové ul. č. 
10, Praha 1, který začne v 19:00 hod.

Přestože je Praha 6 sídlem  významných li-
terárních institucí, několika nakladatelství 
a galerií a domovem uznávaných literárních 
tvůrců, letošního ročníku se Praha 6 účastní 
pouhými 3 pořady a to navíc díky aktivitě 
zastupitelských úřadů: 

(red)

POEZIE JAKO PRŮVODCE
LABYRINTEM SVĚTA

Začíná 19. ročník festivalu Den poezie

14. 11. 2017, 19:00 - 21:30 hod.
Současná slovinská poezie
Slovinské velvyslanectví v Praze,
Pod hradbami 659/15, Praha 6 - Střešovice
22. 11. 2017, 19:00 hod.
Česko-chorvatský večer současné poezie
Sídlo Chorvatského velvyslanectví v Praze,
V Průhledu 9, Praha 6 
24. 11. 2017, 18:00 hod.
Slam poetry - labyrint ruské poezie 
Ruské středisko vědy a kultury,
Na Zátorce 16, Praha 6
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Využijte nabídku zimních pneumatik s bezplatnou zárukou PneuGarance, výhodných servisních úkonů včetně sezonní servisní 

prohlídky v našem autorizovaném servisu Volkswagen. Když teplota klesá, je ta správná doba využít naši zvýhodněnou sezonní 

nabídku, která platí do 30. 12. 2017.

Volkswagen

KDYŽ TEPLOTA KLESÁ.
Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let.Zimní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let.

0° -10°-5°

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

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service.


